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1. Algemene informatie over Jan Sep 
Johannes Franciscus Sep is geboren op 24 januari 1916 te Bergen op Zoom. Hij was een zoon van 
Franciscus Petrus Sep en Maria Sophia Clasina van Schijndel, die op 17-09-1914 te Bergen op Zoom 
getrouwd waren.  
Hij was beroeps sergeant bij het 5e Regiment Infanterie.  
Op 7 mei 1943 werd hij in Amersfoort gevangen genomen en afgevoerd in krijgsgevangenschap. 
 
 
2. Inleiding bij het dagboek 
Het origineel van het voor u liggende handgeschreven dagboek is in bezit van Pim Sep, zoon van 
Jan Sep. 
Het voorliggende dagboek is gecontroleerd aan de hand van archiefstukken uit het Nationaal Archief, 
andere dagboeken (beschikbaar via de website van het geheugen van Nederland) en eerdere 
publicaties met betrekking tot de krijgsgevangen Nederlandse soldaten.  
In een aantal gevallen is d.m.v. een noot een korte nadere uitleg toegevoegd. 
 
Waar sprake is van verkeerde schrijfwijze van namen (vaak kende men elkaar onvoldoende om de 
exacte schrijfwijze van de naam te kennen!), zijn deze direct gecorrigeerd. Zo veel mogelijk is aan de 
namen de rang, de voorletters of voornaam en achter elke naam het krijgsgevangenennummer (Kgf) 
toegevoegd. Die gegevens zijn ontleend aan: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: 
Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98, diverse inventarisnummers Ab- und 
Zugangslisten.  
Waar sprake is van tijdsaanduidingen als 4 uur is zoveel mogelijk getracht dit weer te geven als 04.00 
of 16.00 uur. 
 
Dit dagboek is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het dagboek beter leesbaar te maken. 
Bovendien zijn feiten nu eenvoudig digitaal terug vindbaar en kunnen deze worden vergeleken met 
andere gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd als een onderdeel van een studie naar 
de krijgsgevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en manschappen en is in de eerste plaats 
bedoeld als een intern stuk, voor eigen gebruik dat niet voor verdere publicatie is bedoeld. 
Wanneer toch tot publicatie van deze bewerking wordt overgegaan dan dient rekening te worden 
gehouden met de rechten die berusten op het originele handschrift, de bewerking en het nieuwe foto 
materiaal. 
 
Voor meer informatie omtrent de Nederlandse Krijgsgevangenen verwijs ik naar het NIMH en naar 
mijn website: www.krijgsgevangen.nl.  
 
Met de bewerker van het dagboek kunt u contact opnemen via: krijgsgevangen@gmail.com 
 
 
J.G.M. van Hoppe, Dongen, mei 2015 
 

http://www.krijgsgevangen.nl/
file:///C:/Users/Johan/Desktop/krijgsgevangen@gmail.com
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Voorwoord 

 
Tussen 7 mei 1943 en 23 april 1945 was mijn vader krijgsgevangen. De Duitsers hadden een nijpend 
tekort aan arbeidskrachten doordat hun mannen aan het front streden en trachten deze plaatsen op te 
vullen met krijgsgevangenen. Beroepsmilitairen boven de rang van korporaal konden echter niet 
verplicht worden om te werken. Dit werd door beide partijen uitgespeeld. 
Tijdens die periode heeft mijn vader een dagboek (schriftje) bijgehouden. 
Ik wist van het bestaan ervan, maar over deze periode werd nooit gesproken. Zijn kampspulletjes 
zaten tijdens zijn leven veilig opgeborgen in een sigarenkistje en hij ontweek ieder gesprek hierover. 
Na zijn dood op 3 mei 1978 kreeg ik zijn dagboek in handen en begon het mijn interesse te wekken.  
Ik heb zijn dagboek zo identiek mogelijk herschreven, ook alle spellingfouten van plaatsnamen. 
Volgens mij was het niet zo gemakkelijk om tijdens deze reis de juiste plaatsnaam op te schrijven. 
Ook zijn veel plaatsnamen veranderd, omdat grenzen na 1945 verschoven. 
Al met al geen fijne periode, waarvan hier het verslag. 
 
Pim Sep 
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3. Personen die voorkomen in het dagboek 
Onderstaande personen worden in het dagboek genoemd. Van enkele personen is de schrijfwijze van 
de naam niet juist. Deze is gewijzigd in de juiste schrijfwijze. Voor zover bekend is van de genoemde 
personen het Kriegsgefangenen Nummer (Kgf) toegevoegd. 
 
M.J.H. Ackema   Kgf 104477 Sergeant  
J. van Aperen   Kgf 104478 Sergeant 
W.A. Appels   Kgf 104356 Sergeant 
M.G. Baar   Kgf 105300 Sergeant 
G. Belzer    Kgf 104373 Sergeant 
F.J.Blikkendaal   Kgf 105363  Sergeant 1e kl.  (overleden in krijgsgev.) 
O. Blauw   Kgf 104531 Sergeant Majoor 
A.H.M. de Boer   Kgf 104673 Adjudant Onderofficier 
Piet Bouw   Kgf ?  ? 
D.G.F. Bovendorp  Kgf 104483 Sergeant 
J. Broere   Kgf ?  Matroos Kleermaker  (overleden in krijgsgev.) 
A. de Bruin    Kgf 104362 Sergeant 
Bunnik    Kgf ?  ? 
D.Dekker   Kgf 105045 Adjudant Onderofficier 
J. Devente    Kgf 104346 Sergeant 
J. van Dijk    Kgf 104441 Wachtmeester 
C. Engels    Kgf 105513 Sergeant 
A.E. van Gelder   Kgf 104379 Opperwachtmeester 
D. Groen    Kgf 105266 Wachtmeester 
J. van Groenestijn   Kgf 104365 Sergeant 
C.W. de Groot    Kgf 107581 Sergeant 
P.J. Grootzwagers   Kgf 104387 Sergeant 
J.E. ter Haar    Kgf 104358 Sergeant 
W.F. Hamakers   Kgf 104364 Sergeant 
P.J. Heerschap   Kgf 105044 Adjudant Onderofficier 
F. van der Horst   Kgf 104053 Sergeant Majoor 
J.W. Janssen    Kgf 104368 Sergeant 
A. Jenner    Kgf 104354 Sergeant Majoor 
J. Jongepier    Kgf 104113 Sergeant 
J.L. Kamphuis    Kgf 104367 Sergeant 1e kl. 
Kempen   Kgf ?  ? 
P. Keereweer    Kgf 104345 Sergeant 
E.J. de Kluijver    Kgf 104361 Sergeant 
G. Kruger    Kgf 104671 Sergeant Majoor 
J. Langhenkel    Kgf 104349 Wachtmeester 
G. Lems   Kgf 105316 Sergeant 
De Linge   Kgf ?  ? 
Marelis    Kgf ?  ? 
H. van der Meer   Kgf 104736 Schipper 
Moors    Kgf ?  Opzichter 
J.E.C. Parren    Kgf 103031 Wachtmeester 
K. Pelt     Kgf 104599 Sergeant Majoor 
IJ. Rietveld    Kgf 104972 Sergeant Majoor 
P.A.C.M. van Roemburg Kgf 104402 Sergeant 
W. van ’t Slot   Kgf 104408 Sergeant 
H.J. Stappers    Kgf 104366 Sergeant 1e kl. 
D.S. Spruit    Kgf 104355 Sergeant 
C.P. Tromp    Kgf 104696 Sergeant Majoor 
Jhonny Verheij   Kgf ?  ? 
A. Visch   Kgf 104715 Sergeant Majoor 
G. van de Voorde   Kgf 104431 Sergeant 1e kl. 
De Waard   Kgf ? 
G. van Weerdenburg   Kgf 104597 Sergeant Majoor 
De Wilde   Kgf ?  ? 
L. Wolfers    Kgf 104372 Opperwachtmeester 
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4. Van Amersfoort naar Stalag XI A Altengrabow. 
 
7 mei ’43. 
Afscheid van mijn vrouw. Met de trein van 06.14 uur v.m. naar Amersfoort. Ontmoeting Appels. (Sgt 
W.A. Appels, Kgf 104356). 
11.00 uur melden kamp Zonnebloemstraat.  
 

 
Kamp Amersfoort. 

 
 
Ik kom in aanraking met andere collega’s o.a. Hamakers (Sgt W.F. Hamakers Kgf 104364), van 
Groenenstijn (Sgt J. van Groenestijn Kgf 104365), Spruit (Sgt D.S. Spruit Kgf 104355), de Bruin (Sgt 
A. de Bruin Kgf 104362), Kluijver (Sgt E.J. de Kluijver Kgf 104361) en Jansen (Sgt J.W. Janssen Kgf 
104368). 
± 13.00 Uur middagmaal, pelkartoffelen met zuurkool. Intussen hebben zich allen gemeld. 
‘s Avonds om 18.00 uur eerste transport gereed. 20 goederenwagons staan klaar. Het eerste 
transport bestaat uit 470 man. ‘s Avonds 19.00 uur vertrek met onbekende bestemming, onder 
begeleiding van de Grüne Polizei. We passeren Harderwijk, Zwolle, Almelo, alwaar ik nog enige 
berichten verzend. Verder passeren we Oldenzaal, Bentheim, alwaar wij de grens passeren. 
De reis gaat zo voort en zitten met 23 man in de laatste wagon. Brood en worst is ons intussen 
uitgereikt. Het wordt een eentonige reis. We passeren Wuppertal, Hoensdorf, Marburg. 
In Maagdenburg een uur oponthoud. Intussen is het 8 mei geworden. 
 
8 mei ’43. 
Het is ± 01.00 uur v.m. dat we Maagdenburg verlaten (Maagdenburg met sperballons beschermd). 
Het is nu bestemming Altengrabow, ± 60 kilometer z.w. van Berlijn. Aankomst aldaar 04.00 uur, dit 
was na 21 uur in de wagon te hebben gezeten. 
Het kamp was speciaal ingericht voor krijgsgevangenen, en alle nationaliteiten waren 
vertegenwoordigd, n.l. Russen, Polen, Belgen, Fransen, Tsjechen en Serviërs.  
Legering eerste dag slecht. Moesten eerst ontluist worden. 
Bij aankomst rede kampcommandant, inhoudende: Arbeid als inzet tegen het communisme. 
 
9 mei ’43. 
Baden en ontluizen, waarna ’n andere barak wordt aangewezen, plaats en ruimte alles behalve groot. 
Krijgen strozakken, kon er goed slapen. Dit kamp was een tijdelijk lager. 
 
11 mei ’43. 
Geregistreerd, ontvang krijgsgevangenen no. 104357. 
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12 mei ’43. 
Baden, baden met 150 man gelijk (in adamskostuum). Eten hoofdzakelijk stokvissoep en 
knolraapsoep. Kan het niet weg krijgen. Worst met maaien. 
 
13 mei ’43. 
Zang welke door Russen beantwoord werd, zang en dans. 
Briefkaart verzonden (vermoedelijk controle). 
 
14 mei ’43. 
2de en 3de Ploeg krijgsgevangenen gearriveerd, werden door ons op uitbundige wijze ontvangen. 
Bestond grotendeels uit Marine. Het geheel bestond uit ± 1200 man. 
Na ontluizing en baden werden we samen gevoegd. Totaal aantal was toen dus ±1700 man. 
 
15 mei ’43. 
2de Maal ingeënt tegen tyfus, ook ingeënt tegen pokken. 
 
16 mei ’43. 
Keuze werken of niet voor de eerste maal gevraagd. 1700 Man aangetreden, ± 48 man bereid om te 
werken. Hier vallen er nadien weer 20 af. 
Opgemerkt zei, dat bij deze 1700 man veel beroeps korporaals en soldaten waren, welke konden 
worden verplicht om te werken. 
Waren allen belangstellend naar de afloop hier van. 
 
17 mei ’43. 
Russische zang en dans. Dit was de laatste dagen iedere avond het geval. Onder hen bevonden zich 
verschillende Mongolen, ook kunstschilders. 
Leraar uit Leningrad gesproken, 80% Russen reeds omgekomen. 
 
18 mei ’43. 
Baden, wassen was hopeloos, een waslokaal voor 1700 man. 
 
19 mei ’43. 
Kamp met mitrailleurs afgezet, reden ons onbekend. 
 
20 mei ’43. 
Compagnies gewijs gelegerd tot 9 compagnieën. Ikzelf hoor bij de 2de compagnie. 600 Man per bark, 
in drie afdelingen verdeeld. 
We liggen hier drie hoog. Bij de nieuwe indeling verhuis ik van hoog naar laag. 
 
21 mei ’43. 
De Prikkeldraad Melodieën op bezoek (twee Indische matrozen met banjo). Godsdienst oefeningen 
geleid door adj. De Boer (Adjudant Onderofficier A.H.M. de Boer Kgf 104673). 
 
22 mei ’43. 
Zang verbod, enige dagen verboden. Volgens geruchten als rouw vanwege opblazen der stuwdam 
Dortmunt-Eems kanaal. 
 
23 mei ’43. 
Publicatie betreffende schrijven. Voorwaarden niet meer dan 30 woorden, tevens vermelden geen 
pakjes zenden. 
 
24 mei ’43. 
Briefkaart geschreven. De op 13 mei geschreven particuliere brief (briefkaart) terug ontvangen. 

 
25 mei ’43. 
Aankomst Arbeidscommissie. Opgaven beroep. Tevens werd getracht aan het werk te krijgen. Om 
onbekende reden des ‘s middags gestaakt. Ik kom zelf niet meer aan de beurt. 
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26 mei ’43. 
1000 Man ingedeeld arbeidsinzet, vermoedelijke bestemming Elzas- Lotharingen. Hieronder 92 O.O. 
ingedeeld (bevond mij ook hierbij), overige deel korporaals en manschappen, hoofdzakelijk Marine. 

 

 

 
 

Altengrabow  2011. 
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27 mei ’43. 
Definitief ingedeeld en op transport gesteld. Ik bevond mij in de laatste wagon met 34 man (waaronder 
5 Rode Kruis). Vertrek Altengrabow 11.45 uur met bestemming Straatsburg.   
We reisden via Göthingen, Kassel, Fulda, Frankfort, Darmstadt, en Karelsruhe. 
In Darmstadt werden we onthaald op erwtensoep. Even voor Fulda werd ons  
1/2 kug en 1/3 k.g. vlees verstrekt.   
De reis duurde ± 28 uur. Aankomst te Straatsburg 16.00 uur. 
 
 
5. Van Stalag XI A Altengrabow naar Stalag 385 Niederhausbergen 
 
 
28 mei ’43. 
Omgeving Straatsburg, in het plaatsje Kronenburg, stapten we uit. 
Bij telling bleken er twee ontvlucht. Volgens gerucht in de nacht even voor Fulda ontvlucht. Vanaf 
Kronenburg 7 k.m. lopen naar oud fort gelegen te Nederhausbergen (bevolking Frans georiënteerd). 
Het fort noemt men Fort Kroonprins. Werden met nog 29 man naar kamer 28 gedirigeerd.  
 
29 mei ’43. 
Fort bekeken, legering beter als Altengrabow, alhoewel erg vochtig. 
Fort is ½ jaar niet gebruikt. Voordien door Russen of Polen bewoond. 
Het dateert van omstreeks 1850. Bezetting iets beter als Altengrabow. 
Fort is omgeven door gracht, welke droog stond en ± 10 meter diep was, alwaar we ons vrij konden 
bewegen en praktisch van de buitenwereld waren afgesloten. 
 
30 mei ’43. 
Hier voor het eerst warme maaltijd. Hollandse koks, eten slecht (soep). 
 
31 mei ’43. 
2 Man ontvlucht uit fort. Gevolg hiervan meer bewaking en meer versperringen. 
 
1 juni ’43. 
Van bovengenoemde reden bewegingsvrijheid ontnomen. Mochten enkele uren ons in de fortgracht 
ophouden, maar dan onder bewaking van dubbele wachten. Eten werd iets beter. 
 
2 juni ’43. 
4de Maal vraag gesteld of we wilden werken (door Hauptman). 
Zoniet dan worden we definitief als K.G. beschouwd. 
4 O.O. treden uit. Manschappen en korporaals moeten werken. We gaan vermoedelijk naar Strafkamp 
5A. 
 
3 juni ’43. 
Voor de eerste maal tijdens krijgsgevangenschap drinken we koffie. 
Maj. Van Gelder (Opperwachtmeester A.E. van Gelder Kgf 104379) stelt surrogaat, en Appels, 
Kamphuis (Sgt 1e kl J.L. Kamphuis Kgf 104367), en ikzelf stellen suiker beschikbaar. Had van de hele 
voorraad nog ’n blikje melk en vis over. 
 
4 juni ’43. 
Dag van de kapper. Collega’s laten zich kaal knippen. Ikzelf laat het heel kort maken. In de loop van 
de van de dag volgde de bekendmaking dat we naar kamp 5A zouden vertrekken, ook de onder- 
officieren. 
 
5 juni ’43. 
Kamer 5 nodigt ons uit voor bridge drive te spelen, om 6 partijen. 
Laatste rantsoenen opgegeten.  
 
6 juni ’43. 
1ste Partij bridge gewonnen, 2de verloren. Gerucht vertrek a.s. dinsdag gaat niet door. 5de Maal vraag 
gesteld of we willen werken, met het zelfde resultaat. 
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7 juni ’43. 
Van de 91 man 6 man werken, 12 hadden zich stiekem opgegeven. 
Bij niet werken moesten we de gevolgen maar aanvaarden. 
6de Maal de vraag gesteld of we wilden werken. Bridge drive gestaakt met kamer 5. Reden N.S.B. 
bevond zich onder hen die met de wedstrijd mee deed. 
Wedstrijd op eigen kamer begonnen, 1ste partij verloren. 
 
8 juni ’43. 
Ploeg van 500 man naar 5A. O.O. moesten achter blijven (reden onbekend). De twee ontvluchten uit 
het fort werden in arrest gesteld, waren te Mannheim gepakt. 
 
9 juni ’43. 
Voor het eerst ‘s morgens om 6 uur appel. Onenigheid met opzichter over het vroege appel. 1ste Maal 
pompen, watervoorziening hopeloos. 
Motorinstallatie was vermoedelijk door oorlogshandelingen onklaar gemaakt. 
 
10 juni ’43. 
4de Partij bridge verloren. Eten wordt slecht bereid. Bij controle bleek dat de aardappelschillers hun 
zakken vulden, en ‘s avonds hun potje kookten. Tevens werden de aardappelen te dik geschild. Ook 
de schillen werden mede genomen. 
Gebaad, bad niet erg luxe, 10 cellen gebaad. Mecto (w.c.) was ook erg primitief. Pompen. 
 
11 juni ’43. 
5de Partij bridge gewonnen. Brandwacht ingesteld, ’s nachts twee uur dienst. 
 
12 juni ’43. 
6de Partij bridge verloren. Varina’s werden gerookt, bestonden uit vulsel van strozakken (gedroogde 
varens). 
 
13 juni ’43. 
Eerste Pinksterdag. Koffercontrole, controle op burgerkleding. Uitreiking courant, 
2 ½ maand oude courant, van 28 maart.1ste maal zeep verstrekt, zelfde kwaliteit als eenheidszeep in 
Holland. 
Aardappelfraude geconstateerd. Verjaardag Wim Appels. 
 
14 juni ’43. 
Tweede Pinksterdag, 7de en 8ste partij bridge verloren. Pinksterdagen gingen vlug om. Eten nog steeds 
slecht. 
 
15 juni ’43. 
42 Broodjes gestolen, in plaats van 1/4 brood nu 1/5 brood. 
Tijdens werkzaamheden te Straatsburg twee man ontvlucht. 9de Partij bridge gewonnen. 
 
16 juni ’43. 
Verschillende gevallen van zwakte doen zich voor, we krijgen iets meer eten. 10de Partij bridge 
verloren, tornooi geëindigd. Eindigde als 5de.  
 
17 juni ’43. 
1/4de Brood ontvangen. Gerucht, blijven nog 14 dagen in het kamp. 
 
18 juni ’43. 
Met 6 onder officieren ’n wagen halen in het dal. Het was een hele opluchting. Deden nog shag en 
kersen op. Wolfers (Opperwachtmeester L. Wolfers Kgf 104372) kreeg het te kwaad. 
Werkploeg laat 3 man achter (opgenomen hospitaal). Vertrouwenscommissie wordt ingesteld. 
Gerucht, Amerikanen staan aan Turkse grens. 
Ik kom op brandwacht. Verkenning tot ontvluchten, ook door Wim. 
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19 juni ’43. 
05.30 uur appel, op dokters advies rantsoen verhoogd voor tien dagen. Lezing op kamer voor 
tijdpassering. Vertrouwenscommissie bestond uit vijf man: 1 O.O. zeemacht, 1 korporaal en matroos 
zeemacht, en 2 onderofficieren landmacht. 
 
20 juni ’43. 
Wandeling ± 5 kwartier, waren blij weer thuis te zijn.   
¼ L. Bier verstrekt. ’s Avonds ontwikkelingsavond. 
 
21 juni ’43. 
7de Maal werken of niet. Brief van het O.K.W. Bij weigering gestraft met transport naar Gen. 
Gouvernement waar verdere straffen zullen volgen. 
Volgens brief ons woord gebroken. Zouden te Altengrabow wel hebben willen werken (twee O.O. 
sluiten zich bij de zes anderen werkwilligen aan). 
Geval van roodvonk geconstateerd. Kamer wordt geïsoleerd.  
1 Matroos ontvlucht tijdens werkzaamheden. Gelegenheid tot ’n kaart te schrijven, zonder 
antwoordkaart.  
Nog 1 matroos ontvlucht, uit rijdende tram gesprongen te Straatsburg. 
 
22 juni ’43. 
Briefkaart ingeleverd.Kersenblad werd gedroogd en als tabak gerookt. Op ziekenrapport voor de 
tandarts. Gepompt, voor de zoveelste maal, beloofde motor komt. Ontwikkelingsavond. Gewassen 
(bonte en wit bij elkaar). 
 
23 juni ’43. 
Was gedaan. Gerucht gaat binnen ’n week naar een ander lager. 
Alle burger kleding werden van de letters K.G. voorzien. Vele kleding werd weg gemoffeld. 
 
24 juni ’43. 
Naar de tandarts te Straatsburg. Te voet van het fort naar Kronenburg via Mittelhausbergen en 
Oberhausbergen. Alwaar op de tram naar Straatsburg (’n oude stad). 1 Tand geplombeerd. Een 
goede dag, brood opgedaan. Jongeling (Sgt J. Jongepier Kgf 104113) kwam ons nog met brood, 
worst, en kaas na. 
Officieel 150 man a.s. maandag naar Stuttgart. Gebaad in hospitaal, alle nationaliteiten 
vertegenwoordigd n.l. Polen, Russen, Brits-Indiërs, Serven en Fransen enz. 
 
25 juni ’43. 
Goede middagpot, 1 ½ liter, maar kwam nog dik te kort. 
 
26 juni ’43. 
Weer naar de tandarts, weer brood gehad. Van Jef pantalon te leen ontvangen. Met Groen 
(Wachtmeester D. Groen Kgf 105266) en Hamakers poging tot vluchten besproken, resultaat nihil. 
 
27 juni ’43. 
Indeling 150 man voor Stuttgart. Hard ingedeeld, 3 werkwilligen O.O. n.l. Kempen, Engels (Sgt C. 
Engels Kgf 105513) en Jef de Groot (Sgt C.W. de Groot Kgf 107581). Wandeling gemaakt. 
2 ontvluchte gevangenen binnen gebracht, dit waren de twee ontvluchten matrozen te Fulda. 1 Dag 
vrij geweest, waren te Kassel gegrepen. 
Eten slecht. 
 
28 juni ’43. 
2de Poging tot ontkomen met Wim en de Kluijver besproken, bleek nogmaals niet doenlijk. 
 
29 juni’43. 
Gepompt. Weer naar tandarts. Meisje wordt betrapt bij overgeven van brood. Lezing van Piet Bouw 
over paard. 
 
30 juni ’43. 
1 ½ Liter eten, peulvruchten, gort en aardappelen. Eten moet op in verband met ontruiming van het 
fort. 
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Koffer klaar gemaakt voor vertrek. Voor de laatste maal gepompt. Geregelde godsdienstoefening 
gedaan. 
 
 
 
Fort Kroonprins. 
 

 



17 

1 juli ’43. 
05.00 Uur reveille. 08.00 Uur afmars naar buurtstation Straatsburg, 
± 1 ½ uur gelopen. Bestemming was Ludwigsburg, ± 13 k.m. van Stuttgart. 
De reis ging via Wörth (Palz), Germersheim, de Rijn overgestoken (provincie Baden), Bruchsal 
(provincie Württemberg). 
Vertrek aldaar 11.00 uur. ± Een uur gerangeerd. 12.00 Uur vertrek aldaar 
 
6. Van Stalag 385 Niederhausbergen naar Stalag V A Ludwigsburg 
 
Aankomst Ludwigsburg 20.00 uur. 
Ontvangst door Hauptmann. Bagage door paard en wagen vervoerd. 
20 min. Lopen. Aankomst vluchtelingen lager (strafkamp). 
Reisrantsoen was 1/3 kug, 1/2 ons worst. Sterkte 80 O.O. Ik zat met 41 man in een wagon. 
 
2 juli ’43. 
Voorlopige behandeling goed, eten koolsoep. Luit wordt in de maling genomen. ’s Avonds 
godsdienstoefeningen. Wim opgenomen hospitaal, vanwege huiduitslag. 6 Collega’s  opgenomen 
wegens ondervoeding, o.a.van Groenestijn en Spruit. Vriendschap met Fransen gesloten. 
Het lager was uitsluitend bestemd voor vluchtelingen, het waren hoofdzakelijk Fransen. Krijgen de 
man 5 sigaretten.  
 
3 juli ’43. 
Wolfers opgenomen, ondervoeding. Nieuwe bridge drive begonnen, drie klassen, A. B. en C. Ik kom 
met de Kluijver in A. Eerste partij gewonnen. 
Hebben bijna geen appèl. Voor gegadigden Engels en Duitse les. 
 
4 juli ’43. 
Voor het eerst ’n mis, geestelijke was een kapelaan van het Franse leger. Onder de 80 O.O. 
bevonden zich 27 katholieken. Mochten geen omgang met Fransen hebben. Voortaan elke zondag 
een mis. 
Legering was goed, veel last van vlooien. ’s Avonds zang. 
 
5 juli ’43. 
Extra jam (van Fransen). De Kluijver opgenomen hospitaal, ondervoed. 
Door Russen 3 ons shag aangeboden. Barak werd ontsmet tegen vlooien. 
 
6 juli ’43. 
Nog steeds vlooien. 1 vooroorlogse sigaar uitgeloofd voor 1000 vlooien. 
Heb pijn in de rug, word gemasseerd.  Appels gesproken, hebben last van wandluizen. Zijn kamer 
wordt ontsmet. Mijn urine wordt onderzocht, uitslag goed. 10 Kaakjes de man van de Fransen. 
 
7 juli ’43. 
Appels ontvangt post, antwoord van briefkaart Altengrabow. 
We ontvangen voor te verzenden 2 brieven, 2 briefkaarten en 2 postzegels voor 5 kilogram. 
Onmiddellijk brief geschreven, en gelijk 2 zegels verzonden. 
 
8 juli ’43. 
Hamakers ontvangt post. Heb last van maagpijn. Lezing door Weerdenburg (Sergeant Majoor G. van 
Weerdenburg Kgf 104597), over onderzeeboten en torpedo’s. 
 
9 juli ’43. 
Schaakwedstrijd georganiseerd. Ontvang van Franse geestelijke een rozenkrans. Opzichter sluit zich 
te Ludwigsburg bij ons aan. 
Menigeen kiest zijn eigen vertrouwensman, opzichter kreeg van ons slechts 15 stemmen. Sterkte nu 
81 man. 
 
10 juli ’43. 
Eerste briefkaart en bericht van thuis ontvangen, alles goed. Het rantsoen voor een week;  3 k.g. 
aardappelen, 250 gram vlees, 218 gram vet,  
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62 ½ gram kaas, 122 ½ gram grutten, 75 gram suiker, 10 gram thee, 375 gram jam en 2325 gram 
brood. 
Ik ontvang pantalon (lange), tevens voetlappen en klompen. 
Gerucht, we zouden de 18de op transport naar huis gaan en daarna opnieuw als arbeider naar 
Duitsland gaan. Grootzwagers (Sergeant P.J. Grootzwagers Kgf 104387) houdt een lezing over van 
wol tot pak. 
 
11 juli ’43. 
Mis (gezongen). De Wilde uit Enter ontmoet. Was te Keulen ontvlucht en te Stuttgart opgepakt. 
Gerucht Sicilië gevallen. 1ste Briefkaart en zegel verzonden. 
Met opzichter Moors nieuwen koppel gevormd in bridge drive. Ook werd er aan dammen gedaan. 
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12 juli ’43. 
Lezing Tromp (Sergeant Majoor C.P. Tromp Kgf 104696) over aluminium en legeringen. Zeep 
ontvangen. Nu en dan wordt er een krant het kamp binnen gesmokkeld. 
 
13 juli ’43. 
Op bezoek bij Appels. Middaghap goed, heb kartoffeln met spinazie.  
Kleermaker Broere overleden. Poolse dokter verrichtte de operatie.  
Matroos wordt gek, springt in brandton. Ter Haar (Sergeant J.E. ter Haar Kgf 104358) last van zijn 
maag, reden knolraap. 
 
14 juli ’43. 
Gebaad. Russen werden geslagen, veel overleden. 
Met Stappers (Sergeant 1e kl H.J. Stappers Kgf 104366) een koppel gevormd met bridge. Moors moet 
overdag werken op commandopost. Van Dijk (Wachtmeester J. van Dijk Kgf 104441) houdt een 
lezing. Onderwerp: hoefsmeedwerk,  
‘n ervaring opgedaan in Amerika. Ontvangen sigaretten van Fransen, van wegen hun vrijheidsdag. 
 
15 juli ’43. 
Nogmaals de vraag werken door Hauptmann. Bewuste brief O.K.W. nogmaals ter sprake. 
 
16 juli ’43. 
Touwtjes worden aangehaald, hebben geen gunsten meer te verwachten. 
 
17 juli ’43. 
Op zieken rapport, enigszins last van dikke benen. 
 
18 juli ’43. 
Mis Broere herdacht. Briefkaart wordt naar zijn vrouw gezonden. 
Thans 11 man opgenomen hospitaal en 7 man op dieet.  
Kamphuis geeft nieuwsberichten. 
 
19 juli ’43. 
Gerucht Sicilië bezet. Weer 5 man opgenomen hospitaal. Naar de tandarts. Tandarts gevestigd in 
Russisch lager, heersen wantoestanden. 
Onbegrijpelijk hoe ze er bij lopen. 
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20 juli ’43. 
Voor aanleiding dikke benen krijg ik, kwartier ziek te bed. 
Broere begraven. Ik ga mee met deputatie van 20 O.O. Begraven te Ludwigsburg. 
Hollands en Fransen in het vuurpeloton vertegenwoordigd. 
Ik krijg een pan soep van Fransen. 
 

 
 
21 juli ’43. 
8,71 R.M. aan lagergeld ontvangen. Dit was het geld wat ik ingeleverd had. Wim terug uit hospitaal. 
Aardappelen geschild in keuken. 
 

 
Geld voor krijgsgevangenen, en kwitantie. 
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22 juli ’43. 
Appels vervangt Stappers in bridge drive zodat ik met Wim speel. 
Majoor Kruger (Sergeant Majoor G. Kruger Kgf 104671) geeft lezing over torpedo’s.  
Voor de eerst maal muziek in het kamp (radio).  
 
23 juli ’43. 
Kousen gestopt. 1ste Grote hoeveelheid post. 1 Pak koffie surrogaat van Belzer (Sergeant G. Belzer 
Kgf 104373) gekocht. Thans drie Hollandse vluchtelingen in het lager. 
Weinig bewegingsvrijheid.  
 
24 juli ’43. 
Schoonschip gemaakt. Ik word door Frans kapper geknipt, 40 pfennig. 
Ik maak een kacheltje om te koken. Met Wim brood gedeeld, Wim gekregen van Fransen. 
 
25 juli ’43. 
Mis. Brief geschreven en verzonden. 
 
26 juli ’43. 
Aardappelen gesorteerd, mochten 5 aardappelen mede nemen, doe met Wim samen.   
Gerucht Mussolini afgetreden. Contingent Franse vluchtelingen maken zich gereed voor vertrek, 
vermoedelijk bestemming Oostenrijk. 
 
27 juli ’43. 
Fransen vertrokken. Wim krijgt weer brood en extra jam.  
Loop op klompen, ik maak klompsokken. 
 
28 juli ’43. 
Aardappelen gesorteerd. 7 man (vluchtelingen), Hollanders aangekomen. 
Maj. Van Meer (Schipper H. van der Meer Kgf 104736) geeft lezing over Kruiser. 
 
29 juli ’43. 
Aardappelen gesorteerd. Uitzicht op Zwabische Alpen. 
Gebaad in hospitaal (uitstekend bad). 
 
30 juli ’43. 
Was gedaan, ondergoed groen. Maken soep wat dikker met aardappelen. 
 
 
31 juli ’43. 
Mogen maar twee uur naar buiten. Hebben geweigerd gras te snijden. 
Atmosfeer is enigszins gespannen. Zonnebaden alleen zaterdag na twee uur, en zondags. 
 
1 aug ’43. 
Mis. Zelf gekookte aardappelen met peen. Nog steeds worden Nederlandse vluchtelingen 
binnengebracht. 
 
2 aug ’43. 
¼ Kug, brood zwaar beschimmeld. 
Gerucht Italië gecapituleerd. Reparatie pantalon en schoenen ingeleverd.  
 
3 aug ’43. 
Peen gesneden. Stukje brood gekregen. 2 Brieven, 2 briefkaarten en 2 zegels ontvangen voor 1 pakje 
sigaretten. 
 
4 aug ’43. 
Brood nog steeds erg beschimmeld. Aardappelen gesorteerd. Eerste brieven komen binnen. Heb met 
Wim 200 aardappelen voorradig. 
Atmosfeer nog steeds gespannen, mogen nog steeds weinig buiten.  
Kleine aardappeltjes geschrobd en gegeten. 
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5 aug ’43. 
Pantalon uit de reparatie ontvangen, was goed gemaakt. Verjaardag van Irene. Vlag uitgehangen (van 
dekens). 
4 Man ingesloten voor koken in barak. Het zijn Jemier (Sergeant Majoor A. Jenner Kgf 104354),  van 
Roemburg (Sergeant P.A.C.M. van Roemburg Kgf 104402),  Deventen (Sergeant J. Devente Kgf 
104346) en Langhemkel (Wachtmeester J. Langhenkel Kgf 104349). 
Eerste pakketten komen binnen, maar worden niet uitgereikt. 
 
6 aug ’43. 
Ik herdenk mijn trouwdag. 23 pakketten waren aangekomen. 
Grootzwager krijgt brief terug, heeft te klein geschreven. Knoflook van Beker gekocht. We krijgen wat 
meer bewegingsvrijheid. Koffie gezet. 
 
7 aug ’43. 
Pakjes worden uitgedeeld, ben er niet bij. Schoenen uit reparatie ontvangen. Jamier (bedoeld wordt 
Jenner) en collega’s hebben 5 dagen cel ontrief. 
Drie pakjes aangekomen, daarna nog twee. 
 
8 aug ’43. 
Gezongen mis. Briefkaart geschreven, 3 zegels verzonden. 
 
9 aug ’43. 
Vier pakjes aangekomen. 
 
10 aug ’43. 
Stroop in plaats van jam. Particuliere brief met foto ontvangen, via Beeckman. Hedennacht luchtalarm, 
¾ uur, aanval op Mannheim. 
 
11 aug ’43. 
Een uur luchtalarm, aanval op Neurenberg. 
 
12 aug ’43. 
Gebaad. Brief wordt door Maj. Tromp opgemaakt, ter verzending naar het O.W.K., betreffende niet 
werken. Van Groenensteijn ontvangt bericht zoon geboren. De vier arrestanten terug, 5 dagen op 
water en brood (niet gelucht). 17 Pakketen aangekomen. 
 
13 aug ’43. 
Was gedaan. Ik ontvang mijn eerst pakket. Briefje van To ontvangen. 
 

 

Ontvangen in mijn eerste pakket, Stammlager 5A. te Ludwigsburg. 
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14 aug ’43. 
Sinds 10 dagen geen post binnen gekomen. 
 
15 aug ’43. 
Feestdag der Fransen, “Notre-Dame  de la garde” (assomption).  
 
16 aug ’43. 
Appels nog steeds geen pakket ontvangen. Van de Heuvel knipt mijn haar. 
 
17 aug ’43. 
Ik sta elke morgen met krampen in de benen op. Drie maal luchtalarm. Poging tot wegkomen 
besproken. Partij particulieren brieven binnen gekomen. 
 
18 aug ’43. 
Amerikaanse troepen vallen Italië binnen. 
Ik ontvang tweede pakketje, briefje uit havermout genomen. Hedennacht luchtalarm. 
 
19 aug ’43. 
Weer wordt er ’n transport vluchtelingen klaar gemaakt. 
Deense pakketten aangekomen. Worden aan werkwilligen uitgereikt. 
 
20 aug ’43. 
Op wandeling. Aardappelen laden voor de keuken. Vier pakjes sigaretten gekocht, drie pakjes geruild 
voor zegels. 
 
21 aug ’43. 
Schoonschip. Van Groenensteijn en de Kluijver opgenomen.Fransman Albert Garon zorgt voor extra 
hap. Appels ontvangt zijn eerste pakket. Officieus bericht, we gaan weer op transport. 
 
22 aug ’43. 
Laatste mis in kamp 5A. Rietveld (Sergeant Majoor IJ. Rietveld Kgf 104972) speelt viool. Brief 
verzonden (no.3) 
 
23 aug ’43. 
Officieus bericht, transport gaat vermoedelijk woensdag weg. 
Wordt een lange reis. Ontluist, duizenden vlooien. Laval afgetreden. 
 
24 aug ’43. 
Nog steeds geen post. Aankomst  3de  pakket, krijg dit in ander kamp. 
Koffers worden geïnspecteerd. Kaart opgedaan.  Tafelmessen en burgerkleding worden 
geïnspecteerd, persoonsbewijs wordt afgenomen. 
We gaan naar MS 327. Maken ’n gezellige avond, ruit wordt ingegooid. 
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Persoonsbewijs J.F. Sep 

 
 
25 aug ’43. 
06.30 Uur appèl. Bagage gaat op ’n wagen. 08.00 Uur verlaten we ons lager. 10.00 Uur vertrek per 
trein, daarna gerangeerd.  
13.35 Uur vertrek Ludwigsburg via Marbach,  Backnang, Murrhart, Fornsbach. 
Tunnel wordt gepasseerd,  ± 5 min. Crailsheim. 
Eerste kop soep van Duitse verplegings ambt.  Vervolgens via Ansbach naar Neurenberg. 
 
26 aug ’43. 
Hadden vier dagen verpleging bij ons. Ludwigsburg –Neurenberg was ’n mooie reis. Verder ging het 
langs Amberg, Schwandorf, (¼ liter soep ontvangen), Badenwör, Cham, Fürth, Kubitrem alwaar we de 
Tsjechische grens passeren (ook mooie omgeving vanaf Neurenberg). Verder ging het langs Taus, 
Janowitz, Kattau, Schikau, Prestitz, Dobrzam, Pilsen.   
 
27 aug ’43. 
Praag, dat we tegen de ochtend bereikten. Bevolking buitengewoon,  
kregen brood en rook.Praag was een mooie stad.  09.00 Uur v.m. vertrek aldaar.   
Via  Rohm –Brod,  Kolin,  Prelonz, Pardublitz,  Chotzen,  Wildensschaert en overschreden daar weer 
de Duitse grens.  Passeerde nu Lubenthal,  Ceiersberg,  Mittelwalde,  Neisse,  Neustadt,  Koselwitz, 
Kosel,  Heijdelreck,  Cleiwitz, Hindenburg.   
 
28 aug ’43. 
Omgeving was weer buitengewoon. 16.00 Uur bereikten we de Poolse grens, en wel bij 
Bischmarkhütte. Vervolgens Kattowitz,  Mysolwitz, Slzakozwa,  Krakau,  Tarnow,  Rzeszouw,  
Przewosk,  Caroslau, Przemysl, met als eindbestemming Nebrayska. (bedoeld wordt Nehrybka) 
 
7. Van Stalag V A Ludwigsburg naar Stalag 327 Nehrybka 
 
29 aug ’43. 
Polen was niet zo mooi als Duitsland, leek erg arm. Huisvee, geiten en ganzen. Alles loopt op blote 
voeten, bij kerkgang alleen de schoenen aan. 
Aankomst kamp 21.00 uur, alwaar een deel vaandrigs aanwezig waren. 
 
30 aug ’43. 
Worden opnieuw ingedeeld. Brief geschreven. Controle pakketten nog al soepel. 
Opnamen ziekenzaal, diaree. 1ste Hap valt tegen, consternatie, eten erwten, boekweit en kool. 
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31 aug ’43. 
Omgang met vaandrigs gaat nog niet best. Etenslijst opgevraagd, hebben recht op 150 gram 
peulvruchten, 1500 groenten, 2100 brood, 175 jam, 200 vlees, 218 vet, 91 kwark,  62 grutten, 175 
suiker, 42 koffie, 5250 aardappelen, 140 zout. 
 
1 sept ’43. 
Ontslagen uit ziekenzaal. Zeep verstrekt. Lijst voor Ausweiss opgemaakt. 
 
2 sept ’43. 
Aardappelen geschild. Brieven verzonden naar Zweedse gezant, 
Internationaal Rode Kruis, en het Nederlandse Rode Kruis. 
 
3 sept ’43. 
Generaal op bezoek. Bij aankomst Przemysl 22 man opgenomen.     
Wim wordt ziekenverpleger. 
 
4 sept ’43. 
Baden in kamp Pikulice. Van Meer en Kereweer (Sergeant P. Keereweer Kgf 104345) ernstig ziek, 
wordt bij gewaakt. 
Spelen op roulette. Aankomst 195 O.O. van uit Altengrabow, vier man aldaar overleden, twee 
landmacht en twee zeemacht. Brief verzonden. 
 
5 sept ’43. 
Van Roemburg tekent briefkaart, voor geboorte Fransje. 
 
6 sept ’43. 
Jo verjaart. Aan de arbeid, W.C. wordt gemaakt. Eten is goed maar weinig. 
 
7 sept ’43. 
Ik ben kamerwacht. Laatste rantsoenen van mijn pakket opgemaakt. 
Groep van 80 O.O. uit Ludwigsburg gaat gedeeltelijk uit elkaar.   
Altengrabowers schijnen goed in ruilen, hebben ringen, horloges enz. verruild  
voor eten. 
 
8 sept ’43. 
Hoofdvertrouwensman. Gekozen Tromp met 166 stemmen, tegen 93 stemmen voor Groen 
(Wachtmeester D. Groen Kgf 105266), en 40 stemmen voor van der Horst (Sergeant Majoor F. van 
der Horst Kgf 104053). Maj. Pelt (Sergeant Majoor K. Pelt Kgf 104599) komt voor maj. Tromp in de 
plaats wat betreft de Ludwigburgers met 38 stemmen, tegen 18 stemmen voor Marelis en 17 stemmen 
voor Kamphuis. 
 
9 sept ’43. 
Kok kleine keuken gekozen. Gerucht Italië gecapituleerd. 
 
10 sept ’43. 
Ik ben voortaan kamerwacht en eten haler. 5 Kilogram zegels vervallen verklaard. Particuliere brieven 
mag men ontvangen. 
 
11 sept ’43. 
Gerucht, Italië reeds voor de helft bezet. 
 
12 sept ’43. 
Mis. De Linge T.B.C. lijder. 
 
13 sept ’43. 
Was gedaan. Rode Kruis pakketten komen binnen, ik ben er niet bij. 
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Een Nederlands Rode Kruis pakket. 

 
 
14 sept ’43. 
Goede hap eten. Kamphuis leest courant voor, over ontvoering Mussolini. Katholieken beginnen een 
noveen. 
 
15 sept ’43. 
30 Sigaretten ontvangen. Men eet zaad van zaad van zegge, en bladeren (katten staarten en kikker 
billen, tevens platters en brandnetels). Nog steeds geen post uit Ludwigsburg. 
16 sept ’43. 
Elke dag  ½ uur gymnastiek. Ontwikkelings avond. 
 
17 sept ’43. 
Op ziekenrapport, wordt uitgeblaft.  
Rode Kruis pakketten komen binnen. Wim ontvangt  2de pakket. Ik ruil enkele sigaretten voor appelen. 
Dokter constateert merendeel ondervoed. Kattenstaarten worden gerookt. 
 
18 sept ’43. 
Gebaad in eigen loods. We maken een gezellige avond. 
 
19 sept ’43. 
Mis, hebben nog een priester. Wim en ik bakken pannenkoeken. 
Nieuw transport wordt verwacht. 
 
20 sept ’43. 
Eerste brieven komen binnen, rechtstreeks van uit Holland. 
Gerucht, Italiaanse vloot heeft zich aan Engelsen overgegeven. 
 
21 sept’ 43. 
96 Pakketten aangekomen. Eten goed. Rantsoen is op dokters advies verhoogd met 150 gram bonen 
en 300gram grutten.  
Onderzoek op kamer, ½ pot boter gestolen, was van v.d. Voorden (Sergeant 1e kl G. van de Voorde 
Kgf 104431). 
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22 sept ’43. 
Rantsoen thans,  300 gram peulvruchten, 1800 gram groenten, 2100 gram brood, 175 jam, 200 vlees, 
218 vet, 94 kwark, 362 grutten, 145 suiker, 42 koffie, 5250 aardappelen, 141 zout. 
Brief met foto ontvangen. 
 
23 sept ’43. 
Brief geschreven. Spruit ontvangt zijn eerste pakket. 
 
24 sept ’43. 
Van Meer wordt naar Lemberg overgebracht per wagen. 
 
25 sept ’43. 
Machtiging  getekend voor salaris. Bonte avond adj. Dekker. 
 
26 sept ’43. 
Hauptmann verkondigt Wehrmachtberichten.   
Ook Weijs houdt een overzicht. Vermoedelijk gaan we weer op transport. 
 
27 sept ’43. 
Zeep geruild voor bonen. 
 
28 sept ’43. 
520 Italianen komen het kamp binnen. We maken ons reisvaardig. 
Nogmaals 500 Italianen aangekomen, allen officieren. 
Wim blijft als zieken verpleger aldaar.  
 
29 sept ’43. 
Gereed voor afmars. Ik krijg 3 k.g. bonen voor handdynamo en  
2 stukjes zeep. 
7 Mark voor een stukje zeep en tien mesjes. Brief ontvangen. 
Officieren (Italië) komen vrijwillig dienen bij de S.S. 
 
30 sept 43. 
07.00 uur koffer controle. 11.30 uur afmars van het kamp. 
12.00 uur klaar voor vertrek. 12.10 uur verlaten we Przemysl. 
Na 5 k.m. opgestoomd te zijn, 24 uur onafgebroken in wagon gezeten. 
 
1 okt ’43.   
De reis ging naar Krakau via Reszow al waar we soep ontvangen, daarna ging het langs Caroslau,  
Przeworsk, Rzeszouw, Tarnow.  
6 Vaandrigs ontvlucht. 
 
8. Van Stalag 327 Nehrybka naar Stalag 369 Kobierzyn 
 
2 okt ’43. 
Aankomst Krakau, kregen soep. Heb mede geholpen op vrachtwagens te laden. 
Aankomst Kobierzyn 05.30 uur. Aankomst kamp 06.30 uur. Werden door Fransen toegejuicht.  
 
3 okt ’43. 
Legering in orde gemaakt. Groep Kroonprins valt uit elkaar. Ik kom in barak 14. 
Ontluizing, en in beslag genomen 1 meter tandpasta. 
Spruit wordt mijn nieuwe maat. 
 
4 okt ’43. 
Liefdesgave Fransen ontvangen. 2 Vaandrigs weer in arrest. 
 
5 okt ’43. 
24 Dienstplichtige O.O. arriveren. 
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6 okt ’43. 
Eten wordt weer door Hollandse koks gekookt. 
 
7 okt ’43. 
Particuliere brief ontvangen met bidprentje Bennie.   
                  

             
Bidprentje Bennie. 

 
 
8 okt ’43. 
9 Man arriveren van uit Altengrabow. Het waren zieken die reeds weer hersteld waren. Gebaad. 
Weer  2 vaandrigs binnen gebracht. 
Ik word postmeester van barak 14. 
 
9 okt ’43. 
Zweedse gezant komt maandag, Graaf von Roozen 
 
10 okt ’43. 
We koken tegenwoordig veel, eten gaat wel maar weinig. 
 
11 okt ’43. 
7 Vaandrigs arriveren vanuit Stanislau. 
 
12 okt ’43. 
Briefkaart ontvangen. 
 
13 okt ’43. 
2 Pakketten komen binnen. Daar dit kamp het vaste lager is, zal ik me behouden tot de 
bijzonderheden, daar de dagelijkse bezigheden toch elke dag het zelfde zijn. 
Peper in beslag genomen. Liefdesgave Fransen ontvangen (peulvruchten). 
Schrijven Internationaal Rode Kruis ontvangen met het verzoek opgaven krijgsgevangenen. 
Couranten worden aangevraagd. Pakketten komen al beter binnen (3 ned.). 
Versterkt met 2 man, ergens uit hospitaal ontslagen. 
Was voor barak gedaan, met Hamakers en Kluvers. 
 
26 okt ’43. 
Zieken arriveren. Bericht van van Gelder, en de Waard, zoon geboren, drie werf hoera voor het front 
der troep.  
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Ook Grootzwagers krijgt bericht van geboorte van zijn zoon. Ik kom in barak 11 te liggen, 14 wordt 
dikkebenen barak . 
 
28 okt ’43. 
Ik weeg 60 k.g. (weegschaal brood). Kist met boeken komt aan uit Stanislau. 
 
5 nov ’43. 
Er valt sneeuw. 
 
6 nov ’43 
Bericht Jo, bevalling. 
Generaal op bezoek. 
 
11 nov ’43. 
Gewogen, 60 k.g.en 4 ons. 
 
13 nov ’43. 
Wim gearriveerd. Ik heb een wondje aan mijn hand. Ik kom in connectie met Parren (Wachtmeester 
J.E.C. Parren Kgf 103031). Bridge wedstrijd. 
 
29 nov ’43. 
Pakketten zijn op. Wegens zingen om de 5 min. Appèl. 
Fransen komen ruilen. 
 
5 dec’43. 
Bonte avond. Engelse pakketten aangekomen. 
 
20 dec ’43. 
Weer terug in barak 14. Eten slecht (21 dec.). 

 

 
 
25 dec ’43. 
Gezongen mis door Franse pater capucijn. 08.00 n.m. gepaste kerstavond.  
Er komt veel geelzucht voor. Drie Fransen ontvlucht, lang appèl. 
 
31 dec ’43. 
Gezellige avond. We krijgen voortaan zondags mis. 
Tombola. Denen ziek aangekomen. Drinkbeker gemaakt. 
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10 jan ’44. 
95 Man aangekomen. 
 
16 jan ’44. 
Eten konijn. Marelis opgenomen, en van meer terug. 
 
18 jan ’44. 
Bonte avond, barak afgebrand. Marelis weer terug. Kolen lossen.   
Uitvoering “Teresi”. Stenen gehaald.  2 Man ontvlucht, exercitie.  
Amerikaanse pakketten aangekomen. Deense zang. Cabaret  uitvoering. 
Verjaardag Schipper. Bokswedstrijd. Hollandse pakketten aangekomen. 
Argentijnse pakketten. Karton geladen. Verjaardag Tromp, maskerade optocht. 
Voetbaltornooi. 
Toneelclub opgericht met “ Als ik wilde”,  “De pakkettenboot”,  “Paardenrennen”, 
“Appeltje”,  “Verkeringen O.O.”,  “Courant”,  “Rechtszaak”,   “Caesars infanterie”, en “Vlootschouw”. 
Sportwedstrijden, handbalcompetitie. 
Delegatie Geneve. Collecte voor nabestaande K.G. 
Wim bij toneel. Schoonmaak vlooien. Rugby, volleybal, sportweken.  
Alarm toestand kamp. 
 
8 juni ’44 
Sacramentsdag Fransen. Stafkaarten gemaakt. Canadese pakketten 
Aalmoezenier. Holland – Frankrijk: 5-1. Paardenrennen.  
Fransen met optocht 135 jaar bestaan…… 
   

 

 
 

 
 
28 juni ’44. 
Prins Bernhard verjaardag (veteranen voetbal). 
Lezing Kamphuis. Hebben een zangkoor, band van Jhonny Verheij, toneel 
“zijne bezigheden buitenshuis hebbende”. Wim is Anna. 
O.Z.O.-sportcommissie afgetreden. Argentijnse zending aangekomen. 
Sportcommissie weer in functie. Cabaret  K.A.P. geeft uitvoering o.a.  
“de 4 mondharmonica’s“ enz. 
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 Foto’s toneeluitvoeringen  
 

 
 

 
Gerucht vertrek. Karretje gemaakt, gepakt. Hollandse pakketten ontvangen. 
Liefdesgaven aan Fransen gegeven. 
Karretje (2) gemaakt. Wagen parade, stonden 124 stuks. 
Een ½ uur straf, wagens verbrand. 
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12 aug ’44. 
Goederen ingeleverd. 
 

 
 

Wachtend op transport 
 
13 aug ’44.   
Vertrek Krakau. Gevisiteerd, bretels, messen, riemen, en schoenen afgenomen. Met 50 man in een 
wagon. 13 Aug. 19.00 uur vertrek. Reisden via Zaksina, Katibor, Oppeln, langs Breslau, Köningshütte, 
Sagan, Menburgsdorf. 
Een goed transport. 
 
16 aug ’44. 
Woensdagavond 16 aug. aankomst Mühlberg 
 
 
9. Van Stalag 369 Kobierzyn naar Stalag IV B Mühlberg 
 
 
17 aug ’44. 
Lossen, slechte ontvangst, zelf bagage vervoerd. Nog 1x terug geweest voor bagage ophalen. Twee 
dagen opvanglager, daarna hoofdkamp. ± 700 Hollanders aanwezig. Cabaret bijgewoond. Speeltafels, 
zwembad, voetbalwedstrijden enz. We doen ’n Amerikaanse vriend op, Walter Tose. 
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26 aug ’44. 
Sportfeesten worden afgelast, moeten verhuizen naar opvanglager, last van vliegen. 
Mis in openlucht. Ontluist en ingeënt. Nog steeds opvang lager. Gezellige avond in tent. 2de Transport 
aangekomen, 2 X 80 man. Klacht naar Zweedse gezant over opvang lager. 
Viool concert, en accordeon. Pomp wordt geslagen,  w.c. gemaakt en overdekt. 
36 man gearriveerd, w.v. 24 voor ons lager. 17 N.S.B. 
3½ Week in schoftlager gezeten. Amerikaanse vrienden vertrokken. Vocaal concert. 
Holland-Engeland in barak: 2-2. Competitie wedstrijden, 17B wint met 1-0. 
Holland-Servië: 3-0. 
Komen steeds verschillende nationaliteiten binnen, groep van 19 man gearriveerd. Sterkte ± 1300 
man. Er gaan er geregeld op commando.  
 

 

Naar “Arbeitskommando” vertrekkende kampgenoten. 

 
Groep van 36 man uit Triëst gearriveerd. N.S.B. (16 man) op commando. 
Holland –Engeland barak elftal 4-0.  Muzikale show. 
Verhuist naar R.A.F. lager, nu barak 45A. Shop slechts gedeeltelijk open. 
Er komen steeds Slowaken binnen. Balken sjouwen (100 man geweigerd). 
Franse tentoonstelling. 
Engelse vriend opgedaan, Bill. Gaan met hem mee naar revue ???? 
Komen massa’s vliegtuigen over.  
Voetbal Holland –R.A.F. (4 profs): 6-1.  Holland –Army: 9-0. 
Schaak competitie met 26 deelnemers. Bridge competitie. 
Brieven van 2 okt. uit Den Haag binnengekomen. Geen koolrapen geschild. 
Muzikaal concert. Roemenen komen binnen. Blik boter gekocht, 60 sigaretten. 
Poolse meisjes.10.36 Liefdesgaven ingeleverd vriendin Kristiane. 
 
Wim met kolen betrapt, bunker straf. Gesnapt door Hauptmann. 
Roken en licht op bed, niets geworden. 
Ook met Wanda kennis gemaakt, en andere van haar vriendinnen. 
Rugbyteam opgericht. Kamp tornooi bridge,  ± 300 koppels nemen deel. 
Dick en Engels bij de 32 uitgevallen koppels.  
Holland-Servië: 2-2.  Holland-Rusland:  2-2.  Blikjes mogen we niet meer in voorraad hebben. 
Christina ziet nogmaals een dans concert. 2 Pakjes ontvangen van Christina. 
Hollands toneel “de gangsters”. Brief via België. Jongens uit Warschau komen aan, jongste  ± 10 jaar. 
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± 600 Vrouwen vertrokken. Ook met Kita en Halina kennis gemaakt. 
In tweede bridge wedstrijd bij 126, 4 tallen en 2de partij ingeschakeld. 
Rus neergeschoten. Wim weer in arrest, 14 dagen. 
Kleine surprise ontvangen van vriendinnen. ± 100 Jongens uit Warschau gearriveerd. Rus 
doodgeschoten met onder de draad te kruipen. 
Internationale bridgewedstrijd door Polen gewonnen. 
Internationaal Voetbal  Wales-Rusland: 4-2. Nederland-Frankrijk: 5-1. Schotland vrij geloot. 
Ontvangen een pakketje van Halina, heeft ‘n pakketje van haar moeder gehad. 
Toneelstuk Z.B.B.H.H. wordt weer gespeeld, buitengewoon. Het Engels theater geeft ’n revue, enorm. 
Kita zendt ¾ Pakket, fotootje van haar ontvangen. 
 

 
 

Poolse vrouwenkamp 
 

 
Foto Kita en haar zus 

 
We zijn overspeeld met bridge. Kennis gemaakt met Palestijn. Poolse revue, zang, dans en muziek 
(zang was zeer goed). 
Luchtalarm wanneer Poolse meisjes naar theater gaan. 
Marktprijzen zijn weer gestegen. Blikkendaal (Sergeant 1e kl F.J.Blikkendaal Kgf 105363) overleden, 
sobere plechtigheid geen kransen. 
Kerstpakje van meisjes ontvangen. Inhoudende: suiker, rozijnen, erwten, sigaretten, ham, brood en 
uien. 
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(tekst):     24 dec ’44. Aan onze Hollandse vrienden. 
Jan, met al onze vriendschap onze beste wensen voor Kerstmis 

en voor het nieuwe jaar 1945.  Jullie Poolse vrienden, 
Wanda Lachowicke-Czechowicz 

Christina Lachowicke-Czechowicz 
Mühlberg/Elbe.    Krijgsgevangenkamp 

 
25 dec ’44. 
Kerstnacht gevierd, 1 uur mis in theater daarna maaltijd (twee sneetjes brood met jam)! Niet meer 
naar bed gegaan, barakken versiert. 
Engeland-Wales: 3-0.  6 Kilometerloop gehouden op  1ste kerstdag,  
Fransman gewonnen. Mogen tot negen uur buiten, licht mag tot 01.00 uur branden 
Er wordt onophoudelijk geschoten. Fransen hebben snelwandel wedstrijd georganiseerd. 
Kolen en lampen fondue. Hebben 1ste kerstdag als stemmig doorbracht. 
Engels concert bijgewoond. Er werd gespeeld ouverture Fidelio, symfonie 2 
in D 4 delig, vioolconcert in F ouverture Egmond, dit alles van Beethoven. 
Engeland-Schotland: 2-0.  Muzikale komedie in Engels theater (Beierse operette). 
± 16.00 uur Deense politie (Kopenhagen) komen binnen, er zijn vele zieken. 
Komen uit Buchenwald.  
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26 dec ’44. 
Onze vriendinnen verlaten 2de kerstdag het kamp. Er komen veel Amerikanen binnen (treurige 
toestanden). Thans weer een Nederlander overleden. 

 

 
 
 

 
31 dec ’44. 
Oudejaarsavond gevierd (Tomasvaar en Pieternel). 
2 avonden hoorspel opgevoed.  
 
4 jan ’45. 
Frans variété (oud en nieuw). Er gaan er steeds op commando. Er komen veel Amerikanen binnen. 
Prijzen der shop zijn erg laag (weinig sigaretten). Stemming down.  
De Wijs (Ned. in dienst bij Amerikanen.) houdt lezing. Stormloop op koffie en thee. 
Diefstallen komen onophoudelijk voor. Frans toneel (folklore). 
Politiedienst ingesteld, wagenbegeleiding. Klipvis uit Denemarken ontvangen. 
Schipper, Heerschap (Adjudant Onderofficier P.J. Heerschap Kgf 105044) afgetreden. We maken 
veelvuldig ragout.  
Dieven die worden afgestraft in Eng. barak. Wim en Dick zaten in de handel. 
 
24 jan ’45. 
Op mijn verjaardag aardappelkoek gebakken. Kaas Deense R.K. ontvangen. 
Russische vrouwelijke binnen gebracht. Mijn schoenen (Wolfers) en laarzen weggedaan. 
Eten is bar slecht. Te laat op appèl. Zegel verzonden naar thuis. 
Hollandse toneel geeft  “de Stanley’s ontvangen een gast”. Goederenzakken worden weer gemaakt. 
Duitse bevolking schijnt zich naar het westen te begeven. 
473 Off. (res) komen van Lier (JvH: bedoeld wordt Grüne bei Lissa).   
Kapt. Dreyer gesproken.  Hout commando § 9 k.m. met Dooge en Engels. Vanwege kolentransport 
elke dag een ploeg. Voor vertrek 5 feb. marsvaardig gemaakt. Verschillende straffen door Off. 
Schipper uitgereikt. 
Verzoek bij Hauptmann ingediend voor nieuwe vertrouwensman, 2/3 er voor. 
Oberst zal nog nader beslissen. Hauptmann bemoeit zich niet met interne zaken. 
 
14 febr ’45. 
Aswoensdag in theater, mis. 100 Man komen uit Zagan binnen, hebben 9 dagen gelopen. Het zijn 
Engelsen. 
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Engelse krijgsgevangenen 
 

Keuring voor marsvaardig te zijn, er geven zich velen op. Alles wordt versjachelt,   
Schoteltjes, pannetjes, tandpasta, kammen enz. 
Reserve-officieren zijn reeds weer vertrokken met vermoedelijke bestemming Brandenburg.  Klacht 
ingediend over hoeveelheid eten. 15 Sigaretten, 1 paar schoenen. Keuring marsvaardigheid, Dooge 
afgekeurd.  
Engels Lazaret ontruimd, vervoer op aardappelwagen. 104 meisjes (Pools) te Dresden gedood.  
Stemming in de barak niet erg best, reden weinig eten. Er wordt verschillende malen geprotesteerd. 
2 Honden geslacht, eerst 10 min. Koken op advies van den dokter. 
Stemming hoofdvertrouwensman. 541 Man voor nieuwe, 460 tegen,100 nog niet gestemd, ± 40 man 
blanco.   
Herstemming Kamphuis, 34 tegen, 124 voor, 6 blanco. 
1ste pakketzegel binnen gekomen van huis. 
Hond mishandeld (vechtpartij), hond er tussen uit. Trui verkocht, 21 sigaretten 
(1 busje roosmill + brood). Er komt wekelijks een Rus in de barak zingen, heeft geen slechte stem. 
Vliegtuig neergeschoten. Zag  6 parachutisten, 1 ervan komt vlakbij het kamp neer. 
Rantsoenen weer verminderd! Toestand wordt slechter. In de tijd van nood leert men zijn vrienden 
kennen.  
Wim opgelicht voor 20 sigaretten door Rus. Schipper verjaart.  
Band van Louis Kaagman speelt, ’n heel verschil met het jaar daarvoor. 
Deense spek, worst en erwten aangekomen. 
Kongsi van Aperen - Ackema uit elkaar.   
Maj. Visch en Kruger aan de was. We krijgen verschillende handelaren zoals Stappers, Lems,  
Engels, Langhenkel. Ik maak ’n pan. 15 sigaretten verloot. 
Ik bewonder elke zondag mijn vrouw. We gebruiken tandpasta als zout voor het eten. 
Verschillende kongsi’s breken b.v.  Bunnik - Slot,  Blauw - Dekker,  van Aperen - Ackema,  alhoewel 
diverse na ’n paar weken weer worden bijgelegd.  
Maj. Kruger woorden met Blouw, vanzelfsprekend over sigaretten ! 
Dick ’n busje Roos mell in handen gedrukt door Rus, inhoudend zand en wol, 
was geheel niet te zien. Ik rook ¼ sigaret, ben er gewoon draaierig van. 
Pannetje gemaakt en drinkbeker. De markt bereikt, nu er geen pakketten zijn, zijn hoogtepunt.  Alles 
wordt versjacheld.  
Transport van 64 man vertrokken naar Brandenburg, allen als oppasser officieren. Hieronder 1 serg. 
maj. van de marine, ook o.a. Kluvers, ter Haar en Baar. Allen zijn ondervoed. 
We hebben keuring arts voor officieel rapport. 
We bezoeken Pools concert, goede zang en muziek. 
Aanval van vliegtuigen. Wordt door barak geschoten, gevecht tussen jagers, 
Geen gewonden of doden. 
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Bad en ontluizingsbarak 

 

 
De latrine 

 

 
De Franse keuken 
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We ontvangen weer  300 k.g. Deense klipvis. Ik vind ‘n sportbroek, was zeer vuil, na gewassen te zijn 
is het weer bruikbaar. 
Ontluizing. Na vlooien en wandluizen last van klerenluis. Wim vangt er 2, heel onze groep gaat. 
Na eten koffie gedronken, was heerlijk, ook van honger pulletjes leeg gelikt. 
Weerdenburg en Bovendorp doen ook de was voor andere barakken. 
We halen onze havermout bij Groenenstijn op die aan hem geleend was. Dat ging niet een twee drie. 
Slecht berichten uit Holland (brief Kingshoven). Engelse vechtpartij (echt fair).   
Rus dood geschoten, stal aardappelen van wagen. Hierbij werd ook ’n Amerikaan gewond. 
Pakketten van Miep ontvangen, brood worst en spek. Alle Denen komen terug van arbeidslager, zitten 
dik in de pakketten. 
Ik versjachel mijn pyjama (suiker en havermout). De markt is afgestompt.  
Russen vallen met tientallen ‘n wagen van de keuken aan. 
Eerst wagens Internationale Rode Kruis komen binnen, geen pakketten voor ons.   
Hebben met Pasen geen liefdesgaven. 
We maken ’n extra hap, ook voor ’s avonds extra’s, dankzij pakket van Miep. 
Dit ging echter bij ontvangst grotendeels op. 
 
29 mrt ’45. 
Witte Donderdag en Goede Vrijdag missen in theater. 
Handel van Wim en Dick gaat wel. Engelse radio in beslag genomen, barak 24. 
Ik heb mijn deken versjachelt (4 ons reuzel, 4 ons spek, 1 doos vitamine,  
20 maggiblokjes, 10 sigaretten). We houden op 1ste Paasdag ’n feestmaaltijd. 
Roggebrood, Deens brood, Duits brood (ook geroosterd), Duitse kaas, Duitse boter,  Duitse jam,  
Duitse suiker, Deense kaas, Deense roomboter, Deense reuzel, Deense worst,  spek van Miep,  worst 
van Miep,  bollen beschuit en ’n bak goede koffie. 
We tafelen 2 uur. Kon ’s nachts niet slapen (1 sigaret gerookt). 
Deense vriend opgedaan n.l. Gerard Hoppe, is bij de Deense politie. 
Hij verstrekt ons op 2de Paasdag 3 pannen snert. We verorberen de man  
4 L snert. Denen verstrekken ons 1/10 pakket + 450 gram brood. 
Houtcommando voor Wim en Dick overgenomen. 
 
 

 
 

Dick Spruit                   Wim Appels                   Jan Sep 
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Grammofoonplatenconcert in barak gegeven door de Engelsen (versterking). 
Weer 2 man overleden (1 aan een maagkwaal). 
 

 
 

Foto begraafplaats Neubruxdorf 
 
Wim trakteert op rijst. Er komen vechtpartijen voor, Polen - Russen (zakrollen). 
Roemenen komen binnen. R.K. broeders komen binnen, 8 wagens. We ontvangen 1/3 Amk. pakket. 
Groenensteijn  2 dagen onder arrest (eten gestolen). We smokkelen aardappelen. 
Jenner’s zoon in het kamp. 
Vliegaanval op houtcommando, 5 doden en 11 gewonden, o.a. 1 Afrikaan, 1 Amerikaan, 1 
Engelsman, 1 Rus en 1 Duitser. Vliegtuigaanval op trein, gaat in vlammen op, 
schitterend zicht. 
 
10. De bevrijding van Stalag IV B Mühlberg 
 
23 apr ’45. 
BEVRIJDING. Duitsers hebben in de nacht het kamp verlaten. 
‘s Morgens ± 07.00 uur arriveren 4 Russische cavaleristen, stemming buitengewoon. 
Aanval van Russen op aardappelkuilen. 
Voor de overgave vraagt Hauptmann of we de Elbe over willen. Russen nemen kamp in bescherming, 
’n kolonel commandant.  
Hele week geen licht en water. Engelsen brengen vee binnen. Russen ook. Amerikanen en Engelsen 
plunderen omgeving. 
Russen en Serven verlaten al onmiddellijk het kamp, Russen in kleine en grote groepen. Grote 
groepen zijn meer georganiseerd. 
Blijkens bericht is de groep Serven aangevallen door ’n Duitse groep en vernietigd, ± 300 man 
gevallen. Russen steken dorp in brand als vergeldingsmaatregel. 
Barak wordt zowat compleet afgebroken voor stook. Engelse luitenant heeft commando inwendige 
dienst. I.C.P. heeft controle overal op, dit wordt nadien Engelse politie bewapend. 
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Hoofdingang met diverse geallieerde vlaggen 
 
 
Vlaggen worden gehesen. Ik ga op wandel met Wim naar naburig dorp, thans op de koffie. 
Vele huizen totaal geplunderd, vrouwen verkracht enz. Zelfmoord en moord komen veelvuldig voor.  
Ook ga ik naar Mühlberg, doe daar suiker, melkpoeder, uitjes en rabarber op. 
Wim is er ook op uit. Brengt ‘n ganse week brood, meel en vlees mee per wagentje.  
Jansen en de Bruin blijven maar een nachtje over. Voeding door Russen verstrekt, is goed, 
rantsoenen zijn verhoogd, brood 700 gram. 
Duitse krijgsgevangenen achter de wagen. Er komen veel zieken vanwege het eten. 2 Gevangenen 
ernstig ziek vanwege scheuren maag en darmen. Engels brengt Kluivers mee. 
 
1 mei ’45. 
1 mei gevierd, barakken versierd. Wij zijn er op uit getrokken en brengen 1 varken, 1 haan, 3 kippen,  
16 eieren en melk mee, ook ’n zak rabarber. 
De Amerikanen vertrekken. Duitse vluchtelingen zoals vrouwen komen onderdak zoeken. Ook komen 
veel buitenlandse arbeiders binnen. 
Amerikaanse generaal komt, brengt enkele liefdesgaven mee, ik loot wat cacao. 
Ik luister voor de eerst maal naar de B.B.C. in het kamp, buiten barak 51. 
Deze was voordien verborgen onder de bril van de nachtprivaat. 
Heres brengt ’n gans mee. 
We gaan weer op pad met Weerdenburg, brengt ‘n 30 liter melk mee. Ik slaap in Borxdorf, in een 
boerderij.  
Engelsen vertrokken. Kleding en levensmiddelen opgedaan, vooral suiker. 
Het licht is nog steeds uitgeschakeld, ook waterleiding, bedienen ons met pompwater. Eten is 
uitstekend, erwten en bonen. 
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Vlag gehesen in Hollands kamp (officieel). 
 

     
8 mei ’45. 
Openlucht meeting, herdenking van de vrede. Russische, Hollandse, Franse, Servische en Italiaanse 
commandanten spreken. Onze commandant is majoor Toetsen. 
’s Avonds muziek door het kamp op lijkwagen. Volgende dag dansen voor het lazaret.  
 
10 mei ’45. 
Herdenking 5 jaar oorlog en herdenking gevallen kameraden, rede van maj. Toetsen. 
Ik krijg corvee, zieken verplegen, joden ontluisd.  
Met Lourens en Joop asperges gestoken. Met Engels om bruine suiker geweest maar geen snars.  
2 Melkcommando’s opgedaan. Voor de 2de maal tabak ontvangen van de Russen. 
Te Schildau opnieuw een wagen op gedaan, daarna 14 k.m. afgelegd  Mockrehna bereikt, gaande in 
de richting Eilenburg. Trek naar het westen. Te Dobrenschutz gegeten, pelkartoffeln met niets, zelf 
ingeslagen room en eieren. Daarna binnendoor naar Eilenburg. Grote weg versperd, grote colonne 
passeert. 
Ik word ossendrijver, wagen 8 k.m. op sleeptouw. 1 Uur oponthoud te Eilenburg (O) voor colonne. In 
kamp gehoord 7 uur aldaar vertrek richting brug. 
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15 mei ’45. 
21.00 Uur vertrokken, in trein geslapen te Bozowitz. 
 
16 mei ’45. 
5 Uur op. Afmars ’n strop, terug gestuurd bij Wahrenbruck, daarna langs de Elbe tot Berlgern, daar 
met een pont over. Vandaar naar Neussens en gerust. 20 eieren opgedaan en gegeten, 2 broden 
gekregen door middel van Fransman. 
 
Vervolgens Kaysa Lausa gepasseerd, Schitznroda, blijf aldaar gebivakkeerd.  
Brood gegeten en op kamer geslapen met 6 man. 2de kinderwagen opgedaan. 
Bij brug  ½ uur oponthoud, daarna in colonne over de Mulde gebracht. 
Bij Amerikanen alles goed geregeld. 
Word in ’n kazerne ondergebracht, gegeten jam, kaas, brood en bier.  
Gekochte eieren gekookt en meelbollen door meisje uit Hongarije.  
Adressen opgenomen 
 
18 mei ’45. 
De Balkanmeisjes bakken aardappelen. Met de bus vertrokken naar  
8 k.m. buiten Eilenburg, aldaar op de trein naar Halle via Delitzsch. 
 

 
Terug naar huis. 

  
Aankomst te Halle en opgenomen in kamp. 
Aldaar goede verpleging, alles door Hollanders geregeld, en politie wacht. 
Dansavond bij de Italianen en Hollanders. 
Regeling gemaakt voor vertrek per trein, bier gedronken. 
 
19 mei ’45. 
4 Man van auto geslagen (allen dood). Laatste half uur 8 gewonden, slecht weer. 
Paderborn zwaar gebombardeerd. Bij aankomst ontluist.  
Te Münster om 16.30 uur ook eten ontvangen, macaroni, aardappelen, brood, marmelade. 
Onmiddellijk naar station, Hollanders ’n aparte wagon. 24.00 uur vertrek Münster. 
 
22 mei ’45. 
We passeren Mörs, Krefeld, Viersen, Monchengladbach, alwaar we wat eten ontvangen, beschuiten.  
Willen brief posten, alles erg verwoest. 
Weer ’n nacht in de trein, we ontmoeten Hollandse conducteurs. 
 
23 mei ’45. 
We passeren Geilenkirchen, waarna we de Hollandse grens bereikten te Kerkrade. Daarna over 
Heerlen naar Maastricht. 
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Goede ontvangst, aankomst 12.00 uur. Onmiddellijk ’n auto. 
 

 
 

Onmiddellijk een auto. 
 
Krijgen soep en brood. We gaan naar een repatriëringinrichting. 
Ontluisd, door dokter onderzocht enz. Kuipers erg ziek, we zijn bang voor 18 dagen in kamp 
Keuring dokter, ’s avonds de stad in. Op bezoek bij mvr. Boontjes, eieren en spek gegeten. Gratis bier 
bij caféhouder. In school (kamp) huwelijk voltrokken, 
Tot 23.00 uur gedanst. Doos met cake opgedaan. Louis Kaagman speelt. 
 
25 mei ’45. 
Klaargemaakt voor vertrek naar Weert, 09.30 uur vertrokken. Aankomst te Weert 12.00 uur. Gebracht 
naar kazerne. 
 
 

 

Aankomst te Weert. 
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Bijlagen: 
 

1- Routebeschrijvingen diverse transporten 
2- Prikkeldraadpost 
3- Religie 
4- Namenlijsten uit diverse kampen 
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1. Routebeschrijvingen diverse transporten 
 

Van Amersfoort naar Stalag XI Altengrabow 
 

Amersfoort 
Harderwijk 
Zwolle 
Almelo 
Oldenzaal 
Bentheim 
Wuppertal 
Hoensdorf 
Marburg 
Magdeburg 
Altengrabow 

 
Van Stalag XI A Altengrabow naar Stalag 385 Niederhausbergen 

 
Göttingen 
Kassel 
Fulda 
Frankfurt am Main 
Darmstadt 
Karlsruhe 
Strasbourg 
Cronenbourg 
Niederhausbergen 

 
Van Stalag 385 Niederhausbergen naar Stalag V A Ludwigsburg 

 
Wörth am Rhein 
Germersheim 
Bruchsal 
Ludwigsburg 
 
Van Stalag V A Ludwigsburg naar Stalag 327 Nehrybka 
 
Marbach am Neckar 
Backnang 
Murrhardt 
Fornsbach 
Crailsheim 
Ansbach 
Nürnberg 
Amberg 
Schwandorf 
Bodenwöhr 
Cham 
Furth im Wald 
Ceská Kubice 
Domazlice 
Janovice nad Úhlavou 
Klatovy 
Svihov 
Prestice 
Dobrany 
Plzen 
Praha 
Chesky Brod 
Kolin 
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Prelouc 
Pardubice 
Chocen 
Jablonne nad Orlici 
Letohrad 
Miedzylesie 
Nysa 
Prudnik 
Stare Kotkowice 
Kedzierzyn Kozle 
Gliwice 
Zabrze 
Katowice 
Mystowice 
Krakow 
Rzeszow 
Jaroslaw 
Przemysl 
Nehrybka 
 
Van Stalag 327 Nehrybka naar Stalag 369 Kobierzyn 
 
Jaroslaw 
Przeworsk 
Rzeszow 
Tarnow 
Krakow 
Kobierzyn 
 
Van Stalag 369 Kobierzyn naar Stalag IV B Mühlberg 
 
Skawina 
Ratibor 
Opole 
Wroclaw 
Zagan 
Mühlberg a/d Elbe 
 
Vertrek naar huis 
 
Delitzsch 
Halle 
Paderborn 
Münster 
Marl 
Krefeld 
Viersen 
Mönchengladbach 
Geilenkirchen 
Kerkrade 
Heerlen 
Maastricht 
Weert 
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2. Prikkeldraadpost – correspondentie met Poolse vrouwen uit het vrouwenlager. 
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Aan Jan, Dick en Wim. 
 
Beste jongens, duizend maal bedankt voor jullie goedheid. De sigaretten zijn de beste resultaten 
daarvan. Als je ons een doosje lucifers kunt zenden, en een beetje suiker. 
Mijn naam Christiane. Lachowicka –Czechovicz.  Varsovie Wota 59am. 
Mijn nummer hier is 106898, mijn schuilnaam “Krywan”. Ik ben hier met mijn zuster Wanda. 
We zijn op 5 okt. in Warschau gevangen genomen. We hebben 3 weken doorgebracht in Lemsdorf, ’n 
kamp 30 km. van Polen. 
Ik wil graag corresponderen en na de oorlog misschien persoonlijk kennis maken. Ik stel me voor op ’n 
goede dag in Holland te komen. 
Schrijf mij jullie adressen nog een keer, en duidelijk. Nog eens bedankt voor jullie goedheid. 
 
 
 
Beste Jan, Wim en Dick, bedankt voor jullie pruimen, erg sympathiek. 
Ik ben niet getrouwd, ik heb alleen een dubbele naam. 
Is het mogelijk ’n Engels of Frans boek te ontvangen. Misschien kennen jullie een aardige Engelse of 
Amerikaanse jongen. Ik ken ook Engels, ik zou hem willen schrijven. 
Bedank alle krijgsgevangenen die pakjes gemaakt hebben, die we hedenmiddag hebben gekregen. 
Men zegt dat wij niet van hieruit mogen spreken, maar het is mogelijk dat het anders zal worden. 
Ik heb nog papier nog pen, excuseer mij de vorm van de brief.  
 
Bedankt voor alles. Christine. 
 
 
Beste heren Jan, Dick en Wim. 
 
Hier ben ik, de zuster van Christine. Mijn naam is Wanda. 
Bedankt voor de sigaretten, en voor alle goedheden die jullie ons gezonden hebt. 
Het Engels boek dat we ontvangen hebben kennen we in het Pools, dus het is ons erg gemakkelijk te 
begrijpen. Ik schreef ons, maar alleen Christine kent Engels. 
 
 
 

 
 
met een Hollander  of Engelsman corresponderen die Frans spreekt. We zenden jullie onze foto, op 
dat jullie ons beter zult kennen. 
Ik ga wassen, dus ga hier eindigen. 
                                                      Tot morgen. Wanda. 
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Ik bekijk jullie foto en vind jullie alle drie erg sympathiek. 
Ik zou graag met Engeland corresponderen. Als de Engelse met thuis corresponderen hoop ik dat 
door een van hen een brief aan mijn broer zal kunnen versturen, mits ik hem vind. 
Mijn zus zoekt een Franse correspondent, Hollands of Engels maar die Frans spreekt, want Engels 
kent ze erg weinig. Als je iemand kunt vinden die dat doen wil, toon hem de foto, geef haar nummer.  
Wanda Czechowicz, Nr. 106897. 
Barak 2. 
De foto’s van mij en mijn zus zijn voor jullie drie, na de oorlog kunnen we jullie er ieder een zenden, nu 
is dat onmogelijk. 
Veel dank voor jullie foto. Ook bedankt voor het spiegeltje, jullie zijn aardig alle drie. 
Gisteren was het moeilijk iets over de draad te gooien, nu maakt bekend dat onze vertrouwensman 
iedere dag onze brieven en pakketten meeneemt en ze jullie officieel geeft, d.w.z. hij verbergt ze voor 
de Duitsers. 
Ik vraag jullie om een doosje lucifers. 
Mijn zus vervolgt met wassen, gisteren na de mis waren we bezig met het ophangen van al het 
wasgoed. 
Duizend maal dank, ik wacht op een brief van jullie. 
Vind voor mij een Engelse, Amerikaans (Canadees), en Franse correspondent. 
 
                                                                Aan jullie Hollanders alle goeds, Christine. 
 
 
 
 
Heb je al een geschikte Engelsman gevonden om hier met mij te corresponderen? 
Als je er geen vind, geef dan ’n naam en adres van die Hollander die Engels spreekt. Ik moet vooruit 
zeggen dat ik Engels nog slechter spreek dan Frans. 
Maar ik hoop dat een beetje oefening me goed zal doen, als het mijn correspondent ten minste niet te 
veel verveeld.  
Mijn zus wilt corresponderen met en Fransman (leraar), ze wilt haar Frans verbeteren. Vind voor haar 
een goede en sympathieke. Ik vertrouw het jullie wel toe en accepteer jullie keus voor ons. 
Wat mijn vorige brief betreft, ik heb er 3 foto’s ingesloten, de mijne, van mijn zus, en van mijn broer. 
De laatste is speciaal aan jullie zorg toevertrouwd, want het is het laatste exemplaar. 
Ik hoop dat ze me zullen helpen mijn Len terug te krijgen. Ik maak me ongerust, dat die foto maar niet 
verloren is geraakt. Doe al het mogelijke hem terug te vinden bij onze vertrouwensman.  
In de toekomst is het beter te corresponderen over de afrastering. Door de vertrouwensman duurt te 
lang. We schudden jullie de hand, en wees verzekerd van onze vriendschap voor jullie.   
                                                                                   Christine. 
Ik heb steeds een Engels boek nodig (leerboek)  
 
 
 
Ik zal morgenochtend 9 nov. Om 09.00 uur aan het prikkeldraad zijn. 
Men heeft ons gezegd dat wij binnenkort kaarten zullen ontvangen voor pakjes van onze familie te 
kunnen krijgen. Dat is reeds iets waar? 
Hebben jullie je sigaretten ontvangen? Gooi ons de brief morgenochtend over, 
’t doet er niet toe hoe laat. 
           
                                                                                 Christine. 
 
Beste drie Hollandse vrienden. Gisterenavond hebben we en pakje van jullie ontvangen, een bus jam, 
en een half tablet chocolade, maar er was nog een brief, nog enveloppen bij waarover jullie gesproken 
hebben. 
Men heeft ons ingelicht dat brieven gescheiden van de pakjes moeten worden afgegeven, want de 
moffen controleren ze en halen de brieven er uit. 
Tracht ons te zien te krijgen aan de draad. Ik denk, dat wat de brieven betreft, het beste is ze over de 
draad te doen toekomen. 
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Neem me het volgend verzoek niet kwalijk, maar ik zou graag willen weten wat het pakje aan ons 
geadresseerd bevatte. 
Want het is hier geopend aangekomen, en er waren geen enveloppen bij waarover jullie me 
gesproken hebben aan de afrastering.  
Duizend keer dank voor jullie goedheid. Dat maakt me zorg te weten dat jullie jezelf lekkernijen 
ontnemen en ze ons te zenden. 
Ik weet niet of jullie mijn brief en de 3 foto’s ontvangen het in het sigarettenetui.  
Vandaag zal de vraag opgelost zijn. 
Nu geef ik je het laatste nieuws. Men spreekt er hier over dat we van hier gaan vertrekken, hetgeen 
mij erg spijt. 
Ik zou graag hier willen blijven tot het eind van de oorlog. 
 
Het weer is slecht, dat is waar, maar ik geloof dat de herfst overal en vooral in november het zelfde is, 
niet waar? 
In onze barak is het huiverig koud, hoewel we er met 200 in liggen, als haringen opgeschud. Ik zou 
wel willen dat men onze officieren weghaalden, die ongeveer 300 man tellen. Hier zouden er dan ± 
600 zijn, d.w.z. met 120 in een barak 
Het is helaas mijn plan, hierin beslis ik niet. 
Ik moet jullie er nog bij vertellen dat we allen te samen op de vloer slapen. 
Men heeft ons vandaag voor de tweede keer ingespoten. Dat is ook de oorzaak van onze slechte 
manier van doen (toestand). 
 
Jan, Dick, Wim, zeg het vrijuit, zeg me, tot welke prijs jullie die dingen die jullie ons gegeven hebben, 
met welke moeite zijn aangekomen. Ontvangen jullie pakjes van het Rode Kruis, of van je familie.  
Men beloofde ons hulp van het Rode Kruis. 
Wat betreft de privé pakjes, onze familie verblijft in de strook die door de Russen is bezet, en kunnen 
ons dus niets sturen. 
Maar ik aarzel om te accepteren wat jullie me geven, ik stel me voor dat het jullie veel zal kosten. 
Op dit ogenblik heeft men ons hardop de brief voorgelezen, geschreven door de drie Hollanders, 
geadresseerd aan heel ons kamp. Een aandoenlijke brief die gezonden werd gelijk met de 
etenswaren die we voor ons kamp hebben ontvangen. We hebben jullie een gemeenschappelijke brief 
terug gestuurd, waarvan ik de woorden van dank zelf nog eens bijvoeg. 
Maar omdat wij het aannemen van jullie, zullen wij van onze kant revanche nemen, hetgeen we na de 
oorlog zullen verwezenlijken.  Nu verzekeren we jullie dat onze vriendschap voor de Hollanders, 
speciaal voor jullie groot is en oprecht en lang zal duren. 
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3. Religie 
 

 
 

Het zakje met daarin het gebed ernaast en de twee stofjes erboven, waren door mijn oma in zijn 
voering genaaid om hem tijdens zijn gevangenschap te beschermen. 
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4. Namenlijsten uit de diverse kampen 
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A. de Bruin –Biermann.              Alex Batulaan 83                   Maastricht. 
Wed. Janssen –Heugen.         Meerssenerweg 45               Maastricht 
J. de Groot.                                Emmastraat 10                     Heer (L.) 
L. Wolfers.   Spoorstraat 14   Maastricht 
J. van Groenensteijn.  St. Jozefplein 3   Tiel 
W. Hamakers.   Molenstraat 153A  Rosmalen 
W. Langhenkel.   K 142    Kesteren 
A.J. Borghart.   Tolhuislaan 9   Ede (Gel.) 
C. Belzer.   Laan 1942  12A.  Jutfaas 
W. de Kluijver.   Mengelberglaan 40              
                                 en  Oudegracht 303  Utrecht 
D. de Haan.        Kapelweg 95   Amersfoort 
A. Jemier   Vermeerstraat 107              Amersfoort 
J. Kamphuis.   Edisonstraat 13   Amersfoort 
J.H. van de Waard.             Westerweg 342   Alkmaar 
J. Deventer.                           Bellamydwarsstraat 15      Amsterdam 
W. Appels.        Amstellaan 26   Amsterdam 
A.C. van Gelder.                        Cornelis v.d. Lijnstr.68        Den Haag 
D. Spruit.   Molenstraat 1                        Ijzendijken 
P. Bouw.   Middenbosch   Joppe (Zutphen) 
J. Verberkmoes.  Pieter Turcqstr. 9  Bergen op Zoom 
K. Pelt.    Esmareitstraat 30  Amsterdam 
J.M. Dooge.   Slotweg 16                               Dreischool 
A. Laros.   Burg. De Rocklaan 13           Bergen op Zoom 
N.C. Konincks.                        Buiten Nieuwstr. 124           Kampen 
J. ter Haar.                                 Barakstraat 97 
                                                   en  Statensingel 173                   Maastricht 
H. van de Ploeg.                   Verl. Maanderweg 114        Ede (Gel.) 
J. van Aperen.                            Kuperus Huggenstr 1            Vlaardingen 
F. Blikkendaal.      Schenkkade 329                     Den Haag 
M. Baar.   Pothstraat 11                          Amersfoort 
H. Bunnik.                               Rielerweg 232   Deventer 
W. Beilink.   Goudrenetstraat 620            Den Haag 
D. Bovenderf.                           Ahornstraat 29   Nijmegen 
J. van Dijk   kasteel Verwolde                 Laren 
H. van Doodeweerd.                  “ De Pierik “                            Ruurlo 
C. Donkers.   Colijn de Nolenstr. 4             Kampen 
H. Edens.   Hofstraatlaan 4                      Winschoten 
M. Glimmerveen.  Schoenerstraat 29                Dorderecht 
P. Grootzwagers.                       Moeregrebstraat 12            Bergen op Zoom 
G. Groeneveld.   Verschurenplein 28            Arnhem 
H. Heres.                                    Bilderdijkstraat 5                 Groningen 
W. van der Hoek.                       Tollenstraat 3                        Rotterdam Noord 
H. Höster.   Harskamperweg                    Otterlo 
J. Heijndijk.                                Bomendijk B10                      Rozenburg 
K. van de Heuvel.  Veerdam 117   Kinderdijk 
J. van der Knoop.  v.d.Vennestraat 151             Den Haag 
C. Kruger.                            St. Walburgbuitensgl. 31     Tiel 
P. Keereweer.              Reeweg Oost 97A.                  Dordrecht 
J. Kuipershoek.                          Eschstraat 50                             Assen 
B. van Kessel.   1ste Maasveldstraat 11             Venlo 
F. Kluvers.    Buitenrust 4A.                            Leiden 
G. Lems.                                     Pulschebaan 171  Rotterdam Zuid 
H. van de Meer.                        Frilbinisstraat 8                           Huizen ( Fr.) 
C. van de Matten.                      Biggekerke B96                         Zeeland 
H. Marris.                                    Harskampseweg 16                   Otterlo 
J. Maat .                                     Bloklandscheweg G70.              Nieuwveer (Z.H.) 
H Martijn.   Marresm 162   Friesland 
C. Marselis.   Nieuwerweg 203  IJselmuiden 
J. van Oers.                              Nieuwstraat 39   Weert 
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C. Oepts.                          Bussemerweg 56                       Bussem 
A. van der Ploeg.                       St. Vitusstraat 25                        Bussem 
A. de Poorter.                             Rapenborg dorp 67         Vogelwaarde (Z.) 
P. van Roemburg.                    Zuiddorpe A20                        Zeeland. 
J. Rietveld                                  Prins Herzogstraat 36                Den Helder 
G. Schoonakker.                        Noordstraat 87                           Terneuzen 
H. Stappers.                               V.d. Havestraat 70                     Nijmegen 
J. Spruit.                                 Oosterpad 1                              Bussem 
O. Scholder.   Van Galenstraat 33                   Den Haag 
C. Segers.                                J. van Arkelstraat 52  Kampen 
W. van der Slot.                         Rijksscheweg B195                  Twello 
C.P. Tromp.                               Kootwijkstraat 121                      Den Haag 
A.Visch.                                     Waterlooscheweg 19       Apeldoorn 
W. de Vries.                                Oude Mirdum 118                  Gaasterland (Fr.) 
D. van Veen.                               J. van Scorelkade 19  Alkmaar 
C. van de Voorden.                    Schoolstraat 4                            Kampen 
J. Vissers.                                  Burghstraat 13                           Aardenburg 
C. Vronik .                                  Vondelstraat 13                          Waubach (L.) 
G. van Weerdenburg.               Dorpstraat B72                           Loenen 
J. Wolters.                               Boombruggestraat 151               Den Haag 
P. Krediet.                                Frederik Hendrikstr. 112            Utrecht 
W. Schalkers.                             Heerenweg 10                            Heemstede 
J. Parren.                                    Emmastraat 30                           Roosendaal 
L.J. Zeegers.   Staringstraat 10                          Utrecht 
J. van Mansfeld.                         2de van Zuilenweg 33                 Zuilen (Ut.)  
Ackema.                                  Brouwersgracht 21                   Amsterdam 
H. Hekhelman.                           Emmakade 62                          Boskoop 
F. Gijzendorver.                         Huize Tonenberg                      Putte 
D. Dekker.                                Hoofdweg 247                           Amsterdam 
A.J. Bastiaansen.                     G. van Aemstelstraat 48          Haarlem 
H. Jongen.                                  Raadhuisweg 99                        Heilo 
H.J. Wouters.                             Langgeweg 109   Amersfoort 
C. Oomens.                             Willem de Zwijgerl. 53              Den Haag 
Heerschap.                                2de Atjehstraat 34B.                   Amsterdam 
Blouw.               Donkerbroek 
C. Engels.                                 Driewegen 404                           Biervliet 
W. Ernest.                                  Kamperweg 12                           Soesterberg 
R. Luijten.                                   Vredenburchsingel 15                Breda 
 


