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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER MARINUS PETRUS VAN HOOF 

Mies van Hoof is geboren op 25-12-1910 te Stiphout. Hij was een zoon van Johannes van Hoof en 
Josina Verhoeven, die op 7-5-1904 te Stiphout getrouwd waren.  
Hij was Eerste Luitenant bij het 15e Regiment Infanterie.  
Op 15-05-1942 werd hij in Roermond gevangen genomen en afgevoerd in krijgsgevangenschap. 

2. INLEIDING BIJ HET DAGBOEK 

Het origineel handgeschreven dagboek is door de familie van Mies van Hoof geschonken aan 
ondergetekende en dankbaar aanvaard. 
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 militairen.  
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, oktober 2015 
 
  

http://www.krijgsgevangen.nl/
file:///C:/Users/Johan/Desktop/krijgsgevangen@gmail.com
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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 Kriegsgefangenennummer (Kgf) toegevoegd. 
 
M. van Aalst   Kgf 31423 Eerste-Luitenant 
G. Adriaansen   Kgf 31445 Kapitein 
M.J. Aldenkamp  Kgf 96804 Tweede-Luitenant 
G.B. van Amstel  Kgf 30718 Tweede-Luitenant 
H.C. Bajetto   Kgf 2933 Eerste-Luitenant 
B. Bakker   Kgf 32103 Tweede-Luitenant 
J.A.A. Beaumont  kgf 30821 Kapitein 
W.M. Berkhout    Kgf 30559 Eerste-Luitenant 
W. Bijl     Kgf 31554 Eerste-Luitenant 
G.Ch. Bijl de Vroe  Kgf 30637 Tweede-Luitenant 
E.H. Blindenbach  Kgf 30824 Eerste-Luitenant 
J. ten Bosch   Kgf 31264 Tweede-Luitenant 
H.G.M. Bouwman  Kgf 31653 Eerste-Luitenant 
B.M. Braat   Kgf 31148 Tweede-Luitenant 
J. van den Breemer   Kgf 31790 Eerste-Luitenant 
J.N. Breunesse   Kgf 32038 Majoor 
J.G. de Bruin   Kgf 31930 Eerste-Luitenant 
A. Bruinsma   Kgf 30312 Off Vlieger 3e kl 
P.H.G. Budke   Kgf 31721 Eerste-Luitenant 
J. Buytendijk   Kgf 97749 Tweede-Luitenant 
D. Buitenhuis    Kgf 31647 Tweede-Luitenant 
B.H.J. Callenbach  Kgf 31726 Eerste-Luitenant 
N.Th. Carstens    Kgf 32039 Generaal-Majoor (overleden in krijgsgev.) 
J.A. Collard   Kgf 271406 Eerste-Luitenant 
P.G.A. Coopmans  Kgf 31348 Eerste-Luitenant 
Ch.R. Dassen   Kgf 31561 Eerste-Luitenant 
H.J.M. Derks    Kgf 31548 Eerste-Luitenant (doodgeschoten bij ontsn.) 
G.J. van Dijk   Kgf 31391 Eerste-Luitenant 
J.J. van Dodeweerd  Kgf 31373 Off MSD 2e kl 
J.A. van Dok   Kgf 31219 Eerste-Luitenant 
G.W.F. Donker   Kgf 31527 Eerste-Luitenant 
L.A.C.M. Doorman  Kgf 30449 Schout bij Nacht 
H.L. Dorst    Kgf 30703 Tweede-Luitenant 
Ch.L.J.F. Douw van der Krap Kgf 2912 Luitenant ter Zee 2e kl 
J.H. Droste   Kgf 30525 Majoor 
J.J.W.A. Dubois  Kgf 31449 Eerste-Luitenant 
P.W. van Duin   Kgf 31607 Eerste-Luitenant 
J.B.A.F. van Eekelen  Kgf 31573 Ritmeester 
H.B. Evers   Kgf 30606 Tweede-Luitenant 
H. de Fremery   Kgf 31472 Eerste-Luitenant 
L.M. van Gastel   Kgf 30306 Eerste-Luitenant (overleden in krijgsgev.) 
A.C. Gelderman   Kgf 31618 Eerste-Luitenant 
W. Gerlach    Kgf 30785 Majoor 
G.M. Gerritsen   Kgf 31325 Kapitein 
A. van Gilst   Kgf 31882 Eerste-Luitenant 
J. Greter    Kgf 31871 Kapitein 
H.J. van der Grijp  Kgf 32024 Tweede-Luitenant 
A.J.M. Groot    Kgf 31679 Eerste-Luitenant 
Q.J. Ham   Kgf 31161 Eerste-Luitenant (vermoord in Mauthausen) 
B.R.P.F. Hasselman   Kgf 32037 Kapitein 
J.G. van Hemert  Kgf 31218 Off MSD 2e kl 
D. Hetterschij    Kgf 31493 Kapitein-Luitenant ter Zee 
G.J. Hoes   Kgf 31867 Off Vlieger 3e kl 
S.A. l’Honoré Naber  Kgf 31792 Luitenant ter Zee 1e kl 
M.P.H. Hornix   Kgf 31428 Eerste-Luitenant 



 
5 

A.J. Huurman   Kgf 32001 Tweede-Luitenant 
B. Jansen   Kgf 30003 Eerste-Luitenant 
J.B. de Jongh    Kgf 30969 Luitenant-Kolonel 
E.J. Jonker   Kgf 31374 Eerste-Luitenant 
H. Jolles   Kgf 30164 Schout bij Nacht 
Ch.C. Kannemans   Kgf 31736 Kapitein 
H. Keppel-Hesselink  Kgf 31675 Luitenant-Kolonel 
J. Köhler   Kgf 105043 Tweede-Luitenant 
W. Kooper   Kgf 30735 Kapitein 
C. de Korver   Kgf 31336 Luitenant ter Zee 2e kl KMR 
M. Krauss   Kgf 31236 Off v Adm 2e kl 
F.E. Kruimink   Kgf 2961 Luitenant ter Zee 3e kl 
H.G.B. de Kruyff van Dorssen Kgf 31917 Kapitein 
A.Ch.F. van Kuyk  Kgf 31566 Luitenant-Kolonel 
F.E. Lagerwerff   Kgf 31616 Eerste-Luitenant 
D. de Lange    Kgf 31466 Eerste-Luitenant 
A.J.J.M. Lohmeijer   Kgf 30626 Majoor   (overleden in krijgsgev.) 
W. Kloppenburg   Kgf 31617 Eerste-Luitenant 
M.J. Manting    Kgf 31597 Adsp.Off.Vlieger 
W.E. Mathon   Kgf 31988 Ritmeester 
J.P.A. Mekkes    Kgf 30942 Kapitein 
A.L. Mes   Kgf 30822 Eerste-Luitenant 
F.J. van Mierlo   Kgf 32072 Ritmeester 
S.A.W. Mies   Kgf 271402 Tweede-Luitenant 
P.J. van Munnekreden   Kgf 30452 Luitenant-Generaal 
S.G. Nauta Pieter  Kgf 30442 Luitenant-Generaal 
A.Th.J. Nooijen   Kgf 32026 Tweede-Luitenant 
W.A.H. Nooijen   Kgf 32090 Eerste-Luitenant 
M.J. Nubé   Kgf 32064 Off.v.Gezh. 2e kl 
A.P.J. van Odijk  Kgf 30593 Eerste-luitenant 
A.Th.C. Opsomer  Kgf 30806 Kapitein 
G. Oppenhuizen  Kgf 31388 Eerste-Luitenant 
J. Ottens   Kgf 7551 Eerste-Luitenant 
E. Outmans   Kgf 31389 Eerste-Luitenant 
Ch.F. Pahud de Mortanges Kgf 31999 Kapitein 
J.D.S. Paters   Kgf 31323 Kapitein 
P.W. Pieters   Kgf 32235 Majoor 
B.A.G. Plasschaert  Kgf 32095 Tweede-Luitenant 
C.M. Popelier    Kgf 31598 Adsp.Off.Vlieger  (vermoord in Mauthausen) 
B.F. Portier   Kgf 30917 Tweede-Luitenant 
G.J. Potgieser   Kgf 30325 Kolonel   (overleden in krijgsgev.) 
W.A. Pückel   Kgf 30914 Tweede-Luitenant 
M. Raebel   Kgf 31576 Eerste-Luitenant 
K.C. Reeser   Kgf 31859 Kapitein 
Th.J. Reeser   Kgf 30927 Luitenant-Kolonel 
E.Ch.H.L. de Ridder  Kgf 30549 Eerste-luitenant 
J.P. de Ridder    Kgf 30497 Luitenant-Kolonel 
D. Rookmaker   Kgf 31595 Eerste-Luitenant (vermoord in Mauthausen) 
H. Roosink   Kgf 32012 Eerste-Luitenant 
W. Rotteveel   Kgf 30711 Eerste-Luitenant 
H. ’t Sas   Kgf 31763 Tweede-Luitenant 
J.L.P.H. Schmeitz  Kgf 31163 Eerste-Luitenant 
G. Schouten    Kgf 30010 Eerste-Luitenant 
J.H. Schuitema   Kgf 31196 Off MSD 2e kl 
J. Serré    Kgf 31478 Eerste-Luitenant 
J. Sjoerds   Kgf 32025 Tweede-Luitenant 
B.H. Slager   Kgf 31409 Eerste-Luitenant 
G. van der Slikke  Kgf 31713 Tweede-Luitenant 
P.M.W.J. van der Slikke Kgf 30487 Kapitein  (overleden in krijgsgev.) 
S. Smits    Kgf 31881 Luitenant-Kolonel (overleden in krijgsgev.) 



 
6 

J.G. van Steenbrugge  Kgf 31220 Eerste-Luitenant 
J.P. van der Steur  Kgf 31929 Eerste-Luitenant 
A.J.P. van Stockum  Kgf 31612 Tweede-Luitenant 
J.M.B.M.F. van Strien  Kgf 271397 Kapitein 
J. Swart   Kgf 31314 Luitenant-Kolonel 
J.L. Taets van Amerongen Kgf 98889 Eerste-Luitenant 
C.J. Thielen    Kgf 31550 Eerste-Luitenant 
N. Tibo     Kgf 30934 Majoor 
A.H.S. Tieleman  Kgf 31382 Eerste-Luitenant 
R. van Tijen    Kgf 30470 Kapitein ter Zee  (overleden in krijgsgev.) 
A. de Torbal    Kgf 31632 Majoor 
H.L. van der Tuuk  Kgf 30571 Eerste-Luitenant 
C.A. Verbruggen  Kgf 31822 Tweede-Luitenant (overleden in krijgsgev.) 
A.L.N. Vreeswijk  Kgf 30372 Eerste-Luitenant 
P.C. Vroom    Kgf 30639 Eerste-Luitenant 
F.G.J. de Waal   Kgf 31585 Eerste-Luitenant 
G.H.M. van der Waals  Kgf 32021 Tweede-Luitenant (overleden in gevangenschap)          
Dr. C.L. Walther Boer   Kgf 30485 Kapitein 
H. van Weerden Poelman Kgf 31555 Majoor 
C. Westland    Kgf 30425 Tweede-Luitenant 
E.A. Wijdicks    Kgf 31737 Kapitein 
F. Wijnman   Kgf 30509 Kapitein 
A.A. Winter    Kgf 30495 Tweede-Luitenant 
G.H. de Wit   Kgf 30348 Off.v.Gezh. 2e kl 
P.J.J. de Wit    Kgf 31608 Eerste-Luitenant 
W.A. Young   Kgf 30716 Eerste-Luitenant (vermoord in Mauthausen) 
C. Zaaijer   Kgf 31350 Eerste-Luitenant 
J.C. Zuidema    Kgf 31623 Eerste-Luitenant 
R. Zwanenburg   Kgf ?  Eerste-Luitenant 
A. Zwitser   Kgf 31221 Eerste-Luitenant 
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4. GEVANGENNAME EN VERBLIJF IN OFLAG XIII B NEURENBERG-LANGWASSER 

 
15 mei 1942 
Ongeveer 08.00 uur thuis vertrokken. De benodigde formulieren laten klaarmaken op het 
Arbeidsbureau en daarna naar het station. 08.40 uur vertrek vanuit Boxmeer, aldaar getroffen Henk 
Derks (Eerste-Luitenant H.J.M. Derks Kgf 31548). Tesamen de reis naar Roermond begonnen. Aldaar 
aangekomen nog iets gebruikt in een hotel. Te 14.00 uur melden in de nieuwe kazerne te Roermond1. 
Om ongeveer 17.30 uur werd de krijgsgevangenschap aangezegd. Mededeling hiervan aan huis 
verzonden, alsmede verzoek voor opzending van uniform enz. In de kazerne nog een warme maaltijd 
gekregen (bonensoep – zeer goed!). Hierna afmars naar het stationsemplacement. Te 19.00 uur 
ingeladen en ongeveer 20.00 uur vertrek. Bij Vlodrop de grens gepasseerd, vandaar over Dalheim, 
Mönchengladbach naar Keulen-Gramberg. In de nacht van 15 op 16 mei de Rijn gepasseerd. Verder 
de reis vervolgd via Köningswinter – Honnef – Linz – Ehrenbreitstein – Nieder en Ober Lahnstein – 
Branbach – St. Goanshausen – Annanshausen – Rüdesheim – Schwalbach – Wiesbaden-Süd – 
Mainz – Castell -  Bisschofsheim – Darmstadt-Ost – Asschaffenburg(Spassard) – Würzburg – (Jansen 
administrateur per ongeluk door schot uit karabijn in dij getroffen (Eerste-Luitenant B. Jansen Kgf 
30003) – Fürth – Nürnberg – Nürnberg-Marzfeld. Aldaar aangekomen in de nacht van 16 mei. Op het 
emplacement gestaan tot zondag 17 mei 06.30 uur. Om 07.00 uur aangekomen in het tentenkamp te 
Langwasser (Oflag XIII B). 
 
Te Keulen-Gramberg is het transport uit Ede gevoegd bij Roermond2. Aan levensmiddelen in de trein 
meegekregen: brood, boter en worst, van alles zeer ruime hoeveelheid. Het weer was op 15 mei, 16 
mei en de direct daaropvolgende dagen zeer goed, zodat de reis langs de Rijn, de Mainz en door het 
Spessardgebergte zeer mooi was en sterk variërende landschappen te zien gaf. We reisden met 7 
man in een coupé. Niemand had bagage bij zich. Coupé-genoten: Kapitein Wijdiks (Kapitein E.A. 
Wijdicks Kgf 31737), Kapitein Cannemans (Kapitein Ch.C. Kannemans Kgf 31736), Luitenant Groot 
(Eerste-Luitenant A.J.M. Groot Kgf 31679), (onleesbaar), Luitenant de Winter (Tweede-Luitenant A.A. 
Winter Kgf 30495), Luitenant Derks. 
 
Gedurende de reis goed geslapen. Het uitstappen was een ware verlossing, aangezien het geregeld 
zitten zeer vermoeiend was. Gedurende de reis verder geen bijzonderheden. Behalve 1 x soep nog 2 
x koffie verstrekt. 
 
17 mei 1942 
’s Avonds vanuit tentenkamp naar barakkenkamp. Transport Breda was op 16 mei reeds in het 
tentenkamp gekomen; Assen kwam direct na ons aan. We kwamen in de barakken 3 hoog te liggen 
en met 110 man in een barak, Alle rangen waren vertegenwoordigd. Grootte van de barakken: 
ongeveer 35 x 8 meter, model R.A.D. barakken.3 Strozakken en dekens aanwezig. 
 

 
                                                 
1 Later bekend als Ernst Casimirkazerne 
2 Er vertrokken 5 transporten op 15 mei 1942: Assen, Breda, Bussum, Ede en Roermond 
3 R.A.D.: Reichs Arbeidsdienst. Dienstplicht voor jongens als arbeider. Op militaire leest geschoeid. 
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18 mei 1942 
Terug naar tentenkamp voor de “Prüfung”. Die nacht in het kamp geslapen op houten schotten. Geen 
dekens of stro. 
 
19 mei 1942 
“Geprüft”. Geld enz. ingeleverd. Daarna terug naar barakkenkamp en aldaar gelegerd in barak 27 en 
behoorden tot II Bataljon, 2e Compagnie. Bataljonscommandant Overste de Jong (Luitenant-Kolonel 
J.B. de Jongh Kgf 30969), Barakcommandant Overste de Ridder (Luitenant-Kolonel J.P. de Ridder 
Kgf 30497). Tafelgenoten o.a.: Kloppenburg (Eerste-Luitenant W. Kloppenburg Kgf 31617), 
Gelderman (Eerste-Luitenant A.C. Gelderman Kgf 31618), Lagerwerff (Eerste-Luitenant F.E. 
Lagerwerff Kgf 31616), Zuidema (Eerste-Luitenant J.C. Zuidema Kgf 31623), Buitenhuis (Tweede-
Luitenant D. Buitenhuis Kgf 31647), Derks, Thielen (Eerste-Luitenant C.J. Thielen Kgf 31550), 
Popelier (Adsp.Off.Vlieger C.M. Popelier Kgf 31598) en Manting (Adsp.Off.Vlieger M.J. Manting Kgf 
31597). 
Later na het vertrek van het eerste transport is de sterkte van de barak teruggebracht op 87 man4.  
Tafelgenoten toen waren: Derks, Thielen, De Wit (Eerste-Luitenant P.J.J. de Wit Kgf 31608), De 
Lange (Eerste-Luitenant D. de Lange Kgf 31466) en Zwanenburg (Eerste-Luitenant R. Zwanenburg 
Kgf ?). Deze laatsten gebleven tot vertrek uit Neurenberg. Wij behoorden bij Blok 2. Totale sterkte 
ongeveer 2023 man. 
Geen lakens of overtrek. Per man een handdoek ontvangen. Tot 19 mei gewassen met een zakdoek 
en deze daarna weer in de zon gedroogd. Op 19 mei mij voor het eerst geschoren. Wie mij de spullen 
heeft geleend is mij niet meer bekend. 
Direct na aankomst een grote witte kom en lepel ontvangen. Normale dagen: reveille 06.00 uur, eten 
halen 07.00 uur, ochtendappèl 08.00 uur, warm eten 12.00 uur, verplichte rust van 12.00-14.00 uur en 
middagappèl 17.30 uur. 
 

 
Overzichtsfoto kamp Oflag XXI B Neurenberg-Langwasser 

 
20 mei 1942 
Geen bijzonderheden. 
 
21 mei 1942 
Geen bijzonderheden. 
 
 
 

                                                 
4 Op 11-6-1942 worden de eerste mensen terug naar Nederland gestuurd. Dit betreft vooral medisch personeel, dat niet in 
krijgsgevangenschap hoefde. 
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22 mei 1942 
Briefkaart verzonden (Rode Kruiskaart). Vingerafdrukken genomen en geadministreerd.(Zie 
“Personalkarte” achterin dit boek) 
 
23 mei 1942 
Overste Smits overleden. (Luitenant-Kolonel S. Smits Kgf 31881)5.  
 
24 mei 1942 (zondag) 
Pinksteren. Godsdienstoefeningen onder leiding van Generaal van Munnickrede (Luitenant-Generaal 
P.J. van Munnekreden Kgf 30452) op plein voor generaalsbarak. 09.30-10.00 uur. Rozenkransgebed. 
Regenachtig en koud weer. 
 
25 mei 1942 
2e Pinksterdag. Zondagse dienst. Reveille 07.30 uur. Bericht van aankomst van de koffers. Gerucht 
over “Entlassung” per 15 juli. Papieren zouden reeds klaar liggen. 
 
26 mei 1942 
Aardappelschillen. Iedereen ongeacht de rang doet hieraan mee. Begrafenis overste Smits. 2 kransen 
en driekleur. Gerucht over het naar huis gaan van de artsen. Extra appèl vanwege een verloren 
draadsnijtang. 
 
27 mei 1942 
Heerlijk weer. 
 
28 mei 1942 
Maagoperatie door een Servische chirurg bij een van onze krijgsgevangenen. Schitterend weer. 
 
29 mei 1942 
Regenachtig. De koffers van detachement Assen uitgereikt. 
 
30 mei 1942 
Kantine geopend. Bezoek Zweedse consul (Beschermende Mogendheid)6. Pepermuntthee, 
schoensmeer, scheermesjes, paprika. Zonnig-guur weer. 
 
31 mei 1942 (zondag) 
Godsdienstoefening Generaal van Munnikrede. Kruiswegoefening in een kantine-barak. Bericht via de 
radio over bombardement Keulen. Mooi weer. 
 
1 juni 1942 
Motregen. Begonnen met baden. Nog niet aan de beurt. Tot op heden nog steeds geen eigen 
toiletbenodigdheden. Bij verschillende personen scheerspullen geleend o.a. bij Siem. Hij was reeds in 
het bezit van een koffer. 
 
2 juni 1942 
Bericht uit een binnengekomen brief (De Lange) dat Rode Kruispakketten op komst zouden zijn. 
Gebaad. Badloods in de buurt van de hospitaalbarak. Duur appèl: 1 uur. Kapitein Mekkers verdwenen 
(Kapitein J.P.A. Mekkes Kgf 30942). Zeep en 2 sigaretten van de badmeester. 
 
3 juni 1942 
Kapitein Mekkes weer terug. Gerucht per 15 juli naar huis is zeer sterk. Mooi weer. 
 
4 juni 1942 
Mooi zonnig weer. Kolonel van Tijen (Kapitein ter Zee R. van Tijen Kgf 30470) weg. Ook Vroom 
(Eerste-Luitenant P.C. Vroom Kgf 30639) en Majoor Tibot7 (Majoor N. Tibo Kgf 30934). 

                                                 
5 Overste Smits is op 22-5-1942 overleden. 
6 Volgens het proefschrift van David Jan Smit “Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis” bezoekt de Zweed Helander 
op 30 mei 1942 het kamp. 
7 Uit de registers van Langwasser blijkt dat ten minste Remmert van Tijen (Kgf 30470), 2e Luitenant Van Elsen (Kgf 30857), 

Majoor Tibo (Kgf 30934) en 1e Luitenant Vroom (Kgf 30639) op 2 juni 1942 aan de Gestapo zijn overgeleverd. Van Tijen is 
overleden tijdens de ondervragingen door de Gestapo op 04-6-1942 in Langwasser. 
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5 juni 1942 
Vlag halfstok. H. vermoord.8 Begin van de uitreiking van de koffers. Groep Roermond. Derks koffer 
ontvangen, van zijn toiletbenodigdheden gebruik gemaakt. 
 
6 juni 1942 
Kapitein Mekkes 8 dagen streng arrest voor poging tot ontvluchten. Gerucht overplaatsing Blok II naar 
Regensburg. 
 
7 juni 1942 (zondag) 
Warm weer. Godsdienstoefening onder leiding van Generaal van Munnekreden en Majoor Lohmeier 
(Majoor A.J.J.M. Lohmeijer Kgf 30626). Missaal gebeden en voorlezing uit de navolging van Christus. 
19.00 uur zanguitvoering onder leiding van Dr. Walther Boer (Kapitein Dr. C.L. Walther Boer Kgf 
30485). Na afloop gezongen voor de Serven.9 Tegen de avond een geweldige zandstorm, waarna 
regen. 
 
8 juni 1942 
Zacht weer, geen zon. Foto’s gemaakt, 3 man naast elkaar met gevangennummer op een bordje 
(Derks en Thielen). 
 

 
 
9 juni 1942 
Veldkoffer ontvangen, inhoud zie deksel veldkist. Een boek geleend van Dorst (Tweede-Luitenant H.L. 
Dorst Kgf 30703). Dit was het eerste boek en het eerste leesbare na 15 mei. Zeep en 1/3 staaf 
scheerzeep ontvangen. Burgerkleding in papieren zak gedaan om naar huis gezonden te worden. Het 
was verboden briefjes of iets dergelijks in de kleding te laten zitten of te doen, een en ander op straffe 
van verbeurdverklaring. Vele zakdoeken zijn verscheurd en vernield geworden. 
 
10 juni 1942 
Koel weer. Doktoren morgen naar huis. Nog steeds geruchten over vertrek. Herkenningsplaatje 
ontvangen No 31549. 
 

 
 
 

                                                 
8 Met H. Wordt Reinhard Heydrich bedoeld, die door Tsjechische SOE-agenten wordt vermoord in Praag. 
9 In de barakken pal naast de Nederlanders lagen Servische officieren, waarmee gezongen werd en pakketjes en berichten 
werden gedeeld door deze over het prikkeldraad te gooien.  
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11 juni 1942 
Ongeveer 80 doktoren naar huis. Regenachtig weer. 
 
12 juni 1942 
Koud weer. Zanguitvoering door Dr Walther Boer. De meeste mensen zeer lage polsslag. 
 
13 juni 1942 
Weer iets beter. Eerste pakketten worden uitgereikt, voornamelijk afkomstig uit Maastricht. 
 
14 juni 1942 (zondag) 
Regen. Godsdienstoefening. Missaal gevolgd. Gerucht per 23 juni vertrek van zieken en ouden van 
dagen en per 15 juli de anderen. Vork en mes ontvangen. 
 
15 juni 1942 
Serven worden vanwege het contact met ons verplaatst naar Blok IV, Blok III hierdoor vrij. Er zouden 
ongeveer 4.000 brieven zijn aangekomen. Regenachtig, koud weer. 
 
16 juni 1942 
Zeer guur weer. Baden. ’s Nachts heel koud. Poging tot ontvluchting door 2e luitenant Westland 
(Tweede-Luitenant C. Westland Kgf 30425) door middel van een fourageauto. 
 
17 juni 1942 
Betrekkelijk goed weer. Van de kantine per 3 man een fles groene tomaten (zuur). Postverkeer met 
Nederland is officieus bekend gemaakt. 
 
18 juni 1942 
Min of meer zonnig weer. 19.00 uur bijeenkomst. 
 
19 juni 1942 
Weer iets warmer. Herinneringstegel besteld en een partij boeken die via de Duitse boekhandelaren 
betrokken zouden worden. 
 
20 juni 1942 
Heerlijk warm weer. Bekendmaking van postverkeer met huis door middel van 3 brieven en 4 
briefkaarten per maand. Eerste brief naar huis geschreven. 
 
21 juni 1942 (zondag) 
Schitterend weer. Zeer warm. Zo nu en dan een koel briesje. Bericht vertrek van ruim 100 zieken. 
Godsdienstoefening, missaal gebeden en eerste gregoriaanse gezang. Gerucht over de komst van 
Rode Kruis pakketten. 
 
22 juni 1942 
Gerucht Rode Kruis pakketten is juist, de komst hiervan kan tegemoet gezien worden. Schitterend 
weer. Zeer warm overdag, ’s avonds lekker koel. In de barakken echter nog snikheet. Serven komen 
in Blok III terug. 
 
23 juni 1942 
600 Rode Kruis pakketten aangekomen. Pompelmoes in de kantine gekocht en paprika. Bericht uit 
brief van De Lange: vertrek naar Linz. Lezing overste Hetterschei (Kapitein-Luitenant ter Zee D. 
Hetterschij Kgf 31493) K18. 
 
24 juni 1942 
Zeer warm weer. Toestemming terugkeer zieken is verkregen. Gerucht ongeveer 40 nakomers zullen 
arriveren, waaronder een aalmoezenier en veldprediker.10 Eerste pakje ontvangen. Vanuit Stiphout 
door Gra verzonden. Pakket zeer welkom. Het eerste contact met huis. Inhoud: groot roggebrood, 
boter, suiker enz. Alles opgegeten tezamen met Derks, Thielen, die nog niets ontvangen hadden. 
 

                                                 
10 Op 3 juli komen er 32 officieren bij. Deze waren van het Algemeen Hoofdkwartier en waren belast met de afwikkeling van de 
terugvoering in krijgsgevangenschap. Hieronder de aalmoezenier W.A.J. van der Maden Kgf 32036 en Veldpredikant J.H. 
Vaandrager Kgf 32043. 
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25 juni 1942 
Weer veranderlijk. Dreigende wolken. Het gerucht betreffende het vertrek van ongeveer 120 zieken 
bevestigd. Begonnen met uitreiking Rode Kruis pakjes. Wij slecht geloot, op het laatst aan bod. 
 
26 juni 1942 
Bericht omtrent de komst van ongeveer 40 man neemt zekerheid aan. Sterk gerucht: vóór 1 aug allen 
naar huis. Augurken ontvangen. Koud weer. 
 
27 juni 1942 
Rode Kruispakketten zullen op de namiddag worden vrijgegeven. Gaat echter weer niet door. Slecht 
weer. 
 
28 juni 1942 (zondag) 
Koud weer. Godsdienstoefening. Gebeden H. Mis en koor. 12.30 uur extra appèl. Cadet presteert het 
om de inhoud van een Rode Kruispakket in één keer op te eten. Maag geheel van streek. Dit laatste 
echter bij diverse personen het geval. ’s Middags bridge drive in de barak. 
 
29 juni 1942 
Koud weer, doch iets beter dan 28/6. 08.30 uur 1 minuut stilte. Extra menu: soep, aardappelen, 
worteltjes, erwten, vlees. ’s Avonds griesmeelpap. Bezoek Zweedse Consul.11 Bericht uit het lazaret: 
morgen arriveren 32 Nederlandse officieren die hun erewoord hebben teruggegeven. Stemming in het 
kamp: we gaan zeker naar huis. 
 
30 juni 1942 
Serv doodgeschoten door schildwacht omdat hij niet voldeed aan diens sommatie. Rode Kruis 
pakketten ontvangen. Inhoud: 2 pak Sanovite, 1 bus rietsuikerstroop, ontbijtkoek, 4 ons roomboter, 
leverpastei, 10 repen chocolade, smeerkaas, 20 sigaren en 80 sigaretten of ½ pond tabak en 1 pak 
creoline. ’s Avonds zanguitvoering door Dr. Walther Boer. 
 
1 juli 1942 
2e brief verzonden. 
 
2 juli 1942 
Bekendmaking van de lijst van de vertrekkenden. Behalve zieken ook onmisbaren enz. Bij dit 
transport o.a. Berkhout. (Eerste-Luitenant W.M. Berkhout Kgf 30559). 7 personen geven hun 
erewoord niet. 
 
3 juli 1942 
Regenachtig weer. 30 officieren, waaronder 7 reserve-officieren + aalmoezenier Van der Maden en 
veldpredikant Vaandrager aangekomen. Onder de 30 officieren bevonden zich o.a. Generaal 
Carstens12 (Generaal-Majoor N.Th. Carstens Kgf 32039), Majoor Breunese13 (Majoor J.N. Breunesse 
Kgf 32038) en Hasselman (Kapitein B.R.P.F. Hasselman Kgf 32037). Geestelijken in het lazaret 
gelegerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Volgens het proefschrift van David Jan Smit “Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis” bezoekt de Zweed Helander 
op 30 juni 1942 het kamp. 
12 Carstens en Hasselman waren na de opheffing van het Nederlandse leger in 1940 belast met allerlei afwikkelingszaken. 
Correspondentie aan voormalige militairen werd door hen ondertekend. Daarom kenden alle officieren deze namen. 
13 Breunesse werd na het opheffen van het Nederlandse leger in 1940 hoofd van de Opbouwdienst. Deze dienst hield militairen 
aan het werk, die elders geen werk hadden gevonden en werd steeds meer op nationaal-socialistische leest geschoeid. 
Daarom nam Breunesse ontslag. Na de oorlog was er voor hem geen plaats meer in het nieuwe op te richten leger. 
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4 juli 1942 
Warm weer. Identiteitsbewijs ingeleverd. 
 

 
Persoonsbewijs M.P. van Hoof 

 
 
5 juli 1942 (zondag) 
Goed weer. H.Mis door de aalmoezenier van der Maden in de kantinebarak. Generale absolutie en 
algemene H.Communie. Mis met gregoriaanse gezangen. Indrukwekkende plechtigheid. 
 
6 juli 1942 
Betrokken weer. Gerucht omtrent een transport van 500 man nog deze week. Weer een pakket 
gekregen. ’s Nachts onweer en veel regen. 
 
7 juli 1942 
Vertrek van ongeveer 210 man, waaronder Berkhout, Ritmeester van Ekelen (Ritmeester J.B.A.F. van 
Eekelen Kgf 31573) en Kapitein van Kuyk (Luitenant-Kolonel A.Ch.F. van Kuyk Kgf 31566). Slecht 
weer, de gehele nacht geregend tot nu toe. 
 
8 juli 1942 
Geen bijzonderheden 
 
9 juli 1942 
Henk vandaag een pakket, een grote vreugde bij hem. Goed weer. 
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10 juli 1942 
Vandaag mijn eerste brief mogen lezen. Na lezing brief terug moeten geven. Briefkaart verzonden. 
Goed weer. 
 
11 juli 1942 
Regenachtig. Ook de gehele nacht geregend. 
 
12 juli 1942 (zondag) 
Guur weer. H. Mis met communie. ’s Middags bridge drive. 
 
13 juli 1942 
Slecht weer. 
 
14 juli 1942 
Betrekkelijk goed weer. ’s Avonds zanguitvoering. 
 
15 juli 1942 
Zeer slecht weer, veel regen. 
 
16 juli 1942 
Weer iets verbeterd. Nog steeds geen transport. Lezing door Majoor van Weerde Poelman (Majoor H. 
van Weerden Poelman Kgf 31555) over de eerste Indië-vlucht met van der Hoop en van der Broeke.  
 
17 juli 1942 
Guur droog weer, op de dag regen. Baden. Brief naar huis. 
 
18 juli 1942 
Kil weer. 
 
19 juli 1942 (zondag) 
Slecht weer. Gezongen H. Mis met communie. 
 
20 juli 1942 
Briefkaart verzonden. Lezing overste Hetterschei. Regenachtig. 
 
21 juli 1942 
Weer iets beter. Bezoek Zweedse consul. 14.00 uur appèl met kom, vork, lepel, mes, handdoek enz. 
(inventarisatie) 
 
22 juli 1942 
Weer iets beter 
 
23 juli 1942 
Slecht weer. Vandaag mensen op Duitse Blok-bureau ontboden, o.a. Bijl (Eerste-Luitenant W. Bijl Kgf 
31554) en Serrie (Eerste-Luitenant J. Serre Kgf 31478).  
 
24 juli 1942 
Weer wordt beter. 
 
25 juli 1942 
Zeer warm weer. Goede geruchten. Keuken en kantine zouden moeten afwikkelen. Brief naar huis 
gezonden. 
 
26 juli 1942 (zondag) 
Goed weer. Gerucht over vertrek naar Kamp A., verdere gegevens ontbreken. Hoogmis met 
communie en preek.  
 
27 juli 1942 
Tekenen van afwikkeling van het kamp o.a. uitgifte pakketten door Nederlandse officieren onder Duits 
toezicht. Iedereen moet het in zijn bezit zijnde kampgeld inleveren. Zieken uit hospitaal terug. 
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28 juli 1942 
v.d. Bremer (Eerste-Luitenant J. van den Breemer Kgf 31790) jarig. ’s Avonds koffie bij hem 
gedronken. Veldpostadres doorgekregen en per briefkaart doorgegeven naar Nederland. Veldpostnr 
45667. 
 
29 juli 1942 
Zweedse consul geweest. Concert mannenkoor. 
 
30 juli 1942 
Weer goed. Bericht van vertrek naar ander kamp is definitief. Koffers gepakt. Handbagage alleen 
achtergehouden. 
 
31 juli 1942 
Blok I geprüft. Onze koffers worden onderzocht. Lijst van vertrekkenden bekend gemaakt. Zieken, 
onmisbaren en anderen o.a. van Houweninge, Gerlach (Majoor W. Gerlach Kgf 30785), Jansen 
(Eerste-Luitenant B. Jansen Kgf 30003), Schouten (Eerste-Luitenant G. Schouten Kgf 30010), Greter 
(Kapitein J. Greter Kgf 31871) en op het laatste moment de Thorbal (Majoor A. de Torbal Kgf 31632).  
 
1 aug 1942 
Appèl 06.00 uur. Reveille 05.00 uur. Prachtig weer. Vooral het opkomen van de zon vanachter de 
bosrand. Blok I weg, bestemming onbekend. Wij leveren enkele artikelen in. 
 
2 aug 1942 (zondag) 
Appèl, wederom 06.00 uur. Verder alles inleveren, daarna vertrek naar prüfungslokaal. Grote bagage 
was reeds weg. Als reisbagage doos met een stel ondergoed, toiletartikelen, handdoek, gymschoenen 
en wat levensmiddelen. Valk voor vertrek diverse brieven gekregen. 
 
Met het vertrek per 2-8-1942 uit Nürnberg-Langwasser, Oflag XIII B, is de eerste en waarschijnlijk de 
moeilijkste periode van onze krijgsgevangenschap afgesloten. Verschillende factoren zijn hiervan de 
oorzaak. Op de eerste plaats, de absoluut onverwachte gevangenneming, waardoor absoluut thuis 
geen maatregelen waren getroffen, waardoor de achterblijvenden met de moeilijkheden op 
huishoudelijk- en zakelijk gebied onvoorbereid bleven zitten. 
Door het uitblijven van post en pakjes, gedurende de eerste weken was elk contact met thuis 
verbroken. Dit woog wel zeer zwaar. De magen van de meesten van ons waren niet direct ingesteld 
op de zo geheel veranderde levenswijze en de geheel verschillende levensmiddelen, wat heel wat 
maagstoornissen in de hand werkte. Het postverkeer en ook het ontvangen van de pakjes deed het 
moreel heel wat stijgen. Vooral de rode postauto, waarmee de pakjes werden aangevoerd was zeer 
gezien en een groot aantal personen (van allerlei rang en leeftijd) verdrong zich om bij het uitladen 
behulpzaam te zijn en op die manier uit te vissen of er ook een pakje voor hen bij was. Een grote 
puzzel was ook de sigaretten- en tabaknood. (als niet-roker heb ik dit gemis persoonlijk nooit 
gevoeld). 
 
Peukjes werden zorgvuldig bewaard en gezocht en weer tot een nieuwe sigaret verwerkt. Het leen- en 
ruilsysteem tierde welig. Ook lucifers waren een zeer begeerd artikel en er werd dan ook zo 
economisch mogelijk mee omgesprongen om even te mogen aanpijpen. De dagen duren over het 
algemeen lang. In het begin was er helemaal geen ontspanning. Geen boeken, geen kaartspelen enz. 
Wel zijn veel boeken besteld maar door diverse moeilijkheden heeft levering praktisch niet 
plaatsgevonden. In het begin werd gekaart met zelf gemaakte spelen en voor een boek waren soms 
meer dan 50 afschrijvers. Ook is er een begin gemaakt met het geven van cursussen maar door het 
gebrek aan boeken, papier enz. kon van een serieuze studie geen sprake zijn. Dit alles is echter op 
het laatst door diverse verstrekkingen van Duitse zijde, alsmede door het ontvangen vanuit Nederland 
beter geworden. Op medisch advies mocht niet of zo min mogelijk aan sport worden gedaan, Veel tijd 
is er doorgebracht met kaarten en bespreken van de diverse geruchten. De temperatuur en klimaat 
waren zeer wisselvallig. De naam Langwasser is zeer goed gekozen. Wij hebben ontzettend veel 
regen gehad. Warme dagen werden praktisch zonder overgang gevolgd door gure, regenachtige 
perioden. Windstil was het bijna nooit. ’s Avonds was de afkoeling zeer sterk, zodat op een snikhete 
dag een koele avond volgde en daarna een frisse tot koude nacht. De temperatuur in de barakken 
was ’s avonds dan nog zeer warm, maar tegen de morgen deden de dekens goede dienst. Het kamp 
zelf had weinig gezelligs om zich. Het was een buitengewoon goed ingericht barakken- en tentenkamp 
van geweldige afmetingen. Volgens zeggen zouden er nog 10 van dezelfde grootte in de onmiddellijke 
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omgeving liggen. Naar mijn schatting bood dit kamp aan legering in barakken en tenten ruimte voor 20 
a 30.000 man. In de weersgesteldheid enz. was duidelijk te merken, dat het op een hoogvlakte 
gelegen was. Het water – bergwater – was zeer fris en smakelijk. 
 
Diverse avonden hebben wij kunnen genieten van een prachtige zonsondergang, die niet te 
beschrijven kleurschakeringen teweeg bracht. Ook het opkomen van de zon was zeer mooi. Een 
landelijk tafereeltje vormde in dit oord van barakken, tenten en prikkeldraad, de grote kudde schapen 
(ongeveer 400) die op de openliggende terreingedeelten door een oude herder met de bekende 
schaapshonden werden gehoed. Tenue en uiterlijk van de herder stemden volkomen overeen met de 
beschrijving in de diverse romans, alleen het landschap was niet in overeenstemming. 
 

 
Tekening zonsondergang Neurenberg-Langwasser door Kap van Dulmen Krumpelman 

 
Een van de evenementen in de Neurenberg-tijd was ongetwijfeld de komst van de aalmoezenier en de 
veldprediker. Toen pas heb ik, en diversen met mij, de waarde en steun van de geestelijke verzorging 
in het algemeen leren waarderen. De meesten van ons zijn over de diverse levenskwesties anders en 
dieper gaan denken. Vooral de eerste H. Mis, waarbij de generaal absolutie en daarna de H. 
Communie, zal bij ons allen niet meer uit het geheugen gaan. Ondanks alle eenvoud en de meest 
primitieve middelen – een tafel was als altaar ingericht – was dit een van de indrukwekkendste 
plechtigheden, die ik heb meegemaakt. Het gerucht en later het bericht van de overplaatsing naar een 
ander kamp is op verschillende manieren opgenomen. Iedereen voelde, dat een leven in de winter in 
die barakken praktisch ondoenlijk was. Alleen wij wisten niet waar naar toe. Wel werd ons 
meegedeeld, dat het kamp lag in een gebied met een prachtig klimaat, dat het kamp bestond uit een 
stenen gebouw met centrale verwarming. Dit alles is later juist gebleken. Voor mij was de 
overplaatsing een ware opluchting maar dat ik bij het instappen op 2-8-1942 een reis van 6 dagen zou 
aanvaarden en dat ik in Oost Polen op 1500 km van Nederland zou worden uitgeladen, dat had ik niet 
kunnen vermoeden. Wel was ik op 2-8-1942 ervan overtuigd, dat wij naar een ander kamp gingen. Dit 
was niet bij allen het geval. Menigeen dacht ook toen nog aan een terugkeer naar het vaderland, 
ondanks alle aanwijzingen en feiten van de tegengestelde kant. Een en ander een uitvloeisel van de 
vele geruchten. 
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5. REIS NAAR EN VERBLIJF TE STALAG 371 STANISLAU 

 
Het weer gedurende de reis is zeer variërend geweest. Wij zijn in Nürnberg gestart met drukkende 
hitte, dat het reizen in gesloten goederenwagons niet aangenamer maakte. Vooral als de trein 
stilstond was het snikheet. Al gauw echter werden de deuren opengeschoven, wat het reizen een stuk 
aangenamer maakte. Van de goedheid van de transportcommandant, om met open deuren te reizen, 
hebben echter een paar mensen misbruik gemaakt door te trachten te ontsnappen. Zij zijn uit de 
rijdende trein gesprongen, doch direct weer opgepikt. Dit had natuurlijk tot gevolg, dat alle deuren 
dicht moesten, wat natuurlijk alle gevolgen van het reizen met 38 personen in 40 persoonswagons 
met zich bracht. Nadien is na het geven van de verzekering om geen poging tot ontvluchting meer aan 
te wenden, toegestaan om de deuren op een kier open te hebben. Inmiddels was de temperatuur 
echter aanmerkelijk gedaald en vanaf 4 augustus hebben wijn praktisch geregeld koel, soms zelfs kil, 
vochtig weer gehad. Overjassen deden toen dienst, zowel tegen de zon als tegen de regen. 
Gedurende de reis door Polen heeft het praktisch geregeld geregend, dat het landschap somberder 
deed uitzien. De wegen die in heel Polen erbarmelijk slecht zijn, waren door de regenval in 
modderpoelen herschapen. Dit gold niet alleen voor de landwegen maar ook voor de dorpsstraten. 
Alle huizen waren omgeven door water en modder. De nachten in de wagons waren zeer koud, zodat 
de ene deken die wij bij ons hadden, veel dienst deed. De gebieden die we gepasseerd zijn, waren 
wel zeer verschillend, zowel wat uiterlijk als wat welvaart betreft. De eerste paar dagen wisselden 
industriecentra af met landbouwgebieden en bosrijke gedeelten. Diverse schilderachtige dorpjes zijn 
wij gepasseerd en vooral in de bergstreken maakten de in de vallei of tegen de helling liggende 
dorpjes een bijzonder mooi effect. De kleurschakeringen op de graanvelden gelegen tegen de 
hellingen waren prachtig. Hoe verder naar het oosten hoe verlatener het gebied. Een duidelijke 
afscheiding was merkbaar tussen Duitsland en Polen. Alvorens echter de oude Poolse grens te 
passeren, doorkruisten we eerst Schlesien, een bijzonder rijk landbouwgebied. Naast grootbedrijven 
kwamen ook vele bedrijfjes zoals bij ons bekend voor. De stand van de diverse gewassen was zeer 
goed. Er wordt overwegend graan verbouwd en wel in de volgorde: tarwe, rogge, gerst. Schlesien is 
inderdaad één van de gebieden voor de graanvoorziening van Duitsland. De oogsttijd valt praktisch 
samen met die in Nederland. Overal was men bezig met het maaien, hetgeen veel machinaal 
geschiedde, maar op sommige plaatsen nog met de sikkel. De sikkel wordt daar nog veel meer 
gebruikt dan bij ons. Typisch is ook het gebruik van de zeis voor het maaien van de graansoorten. 
Opvallend was het grote aantal vrouwelijke krachten, die op het land werkten. Voor trekkracht wordt 
nog veel gebruik gemaakt van ossen en koeien. Het was niet zeldzaam dat een paard en een os voor 
dezelfde ploegwagen gespannen waren. Ook treft men daar uitgestrekte aardappelvelden aan. Deze 
stonden juist in bloei en vormden een kleurrijk geheel. Naast het koolzaad en vlas kwamen hele 
akkers met paprika voor. Ook deze stonden allen in bloei en waren meestal gelegen naast de 
aardappelvelden. De wegen en huizen gaven allen een indruk van orde en netheid en grote welvaart.  
 
Het is een gebied waarin de landbouw zeer goed ontwikkeld is. Veeteelt komt weinig voor, maar het 
vee in de weiden was van zeer goede kwaliteit (rood- en zwartbont). Wij zijn enkele weilanden 
gepasseerd waar 60 a 70 stuks vee in liepen. De paarden waren bijna allemaal van licht-slag en 
zowat te vergelijken met onze paarden in de Betuwe. 
 
Opvallend veel voorkomend waren de koeien- en ganzenhoeders (sters). Het koeienhouden 
geschiedde meestal door jonge meisjes of vrouwen, gekleed in kleurrijke en opgewekte kleren, zodat 
het geheel geplaatst in het landschap een vrolijk aanzien gaf. Zij zijn absoluut niet te vergelijken met 
de koeienhoudsters van de keuterboertjes bij ons. Ik denk, dat iedereen daar voor eigen gebruik een 
koe houdt, dus zowel ambachtsman als landarbeider. Zij maakten absoluut geen armoedige indruk. 
Veel voorkomende tafereeltjes waren ook de ganzenhoeders (sters). Meestal geschiedde dit door 
jongens en meisjes, soms zelf niet veel groter dan de ganzen. De ganzen liepen op de tarwe of 
roggestoppels en meermalen zag je ganzen van verschillende eigenaars op een en dezelfde plaats. 
De hoeder kende zijn ganzen maar omgekeerd ook. In een mum van tijd was de troep in kleine 
groepjes verdeeld en trok ieder met zijn eigen ganzen huiswaarts. De aanwezige bossen, met 
dezelfde houtsoorten als bij ons, hadden niet die uitgestrektheid als in Polen maar waren daarentegen 
goed onderhouden en op diverse plaatsen waren aan de spoorbaan houtlaadplaatsen aanwezig. 
 
In de buurt van Hortenau passeerden wij een stuwmeer van geweldige afmetingen. Het opgestuwde 
water dient voor krachtopwekking. Het was een schitterende gelegenheid voor alle mogelijke 
watersport. Tussen Cosel en Ratibor doorkruisten wij bossen, voornamelijk diverse soorten coniferen 
van enorme afmetingen, maar in het geheel niet gecultiveerd. Een ontzettende voorraad hout is daar 
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aanwezig. Naast coniferen komt de eik zeer veel voor. In de buurt van Auschwitz is het een zeer 
eentonig, vlak en zoals het liet aanzien, onvruchtbaar geheel. Daar liggen een paar enorme grote 
werkkampen. Zeer waarschijnlijk is op die manier nog een groot gedeelte in cultuur te brengen.14 
 
De ganzen- en koeienhoeders kwamen ook veelvuldig voor in de buurt van Krakau. Ook daar troffen 
we zeer veel kleine landbouwdorpjes aan. De landbouw is er echter nog in een beginstadium. Typisch 
waren de kleine huisjes, witgekalkt met het houten vakwerk, evenals de raam- en deurkozijnen 
lichtblauw geverfd. Veelal was het dak 1,5 meter van de grond. De huisjes zijn zeer klein, zodat de 
woningtoestand dus zeer veel te wensen overliet. Trouwens in heel Polen maakten de dorpen een 
armzalige indruk. De landbouw lijkt veel op roofbouw. De naast elkaar liggende akkers waren over het 
algemeen enkele meters breed en naast de akkers lag dan weer een heel stuk absoluut braak. De 
landbouwverrichtingen zijn zeer primitief. Ploegen zijn van een dusdanige primitieve vorm, dat ik ze 25 
jaar geleden bij de kleine boertjes in Nederland zo nog niet zag gebruiken. Op diverse plaatsen deden 
koeien dienst als trekdier. Ook de toestand van het veld liet veel te wensen over. Ik heb in het gehele 
gebied geen afgerasterde weilanden gezien. Trouwens een stukje grasland van enkele meters breed 
en soms een paar honderd meter lang, lag tussen de aardappel- of graanstroken. De koeien werden 
dan ook allemaal gehoed. Het grootste aantal was drie. Het typische hier was, dat de vrouwen dikwijls 
op het land werkten, terwijl een volwassen man de hele dag met een of twee koeien rondwandelden. 
Het geheel doet denken aan de Brabantse keuterboertjes van 25 a 30 jaar geleden. Zoals reeds 
eerder gezegd waren de wegen zeer slecht, trouwens aan het vraagstuk van de afwatering was 
geheel geen aandacht besteed. Meermalen zag je een weiland geheel blank staan, een waar moeras, 
terwijl toch vlak in de buurt een riviertje stroomde, doch geen afwateringssloten waren aanwezig. 
Enorme vlakten liggen nog volkomen braak. Vooral voorbij Munina liggen grote moerassen en 
weilanden, waarin soms een groot aantal Poolse paarden liepen. Ook treft men hier en daar grote 
gemeenschappelijke weiden aan, waarom heen dan de huisjes zijn gebouwd. Allerlei soort vee loopt 
in die wei, doch geen afrastering en elke eigenaar is bij de wei om te hoeden, zodat je dan ook 
gewoonlijk een grote verzameling mensen, voornamelijk mannen, aantrof. Vooral de dorpen in 
praktsich geheen Polen maken een armoedige en achterlijke indruk. Het lijkt, of door de regering geen 
aandacht is geschonken aan het landbouwende gedeelte van de bevolking, vooral niet aan het klein 
grondbezit. Ook de stand van de gewassen was zeer bedroevend. Naast diverse graansoorten (vooral 
tarwe) worden ook veel aardappelen verbouwd. M.i. is van geheel Polen met een flinke steun en 
stimulans van de regering een goed landbouwland te maken. Gezien de uitgestrektheid behoeft men 
zich niet te bepalen tot het kleinbedrijf. De mensen in de dorpen maken op mij geen arbeidzame 
indruk. Het leek mij, dat zij zich tevreden stellen met een karig bestaan en dat er geen drang bestaat 
om verder te komen. 
 
In geheel Polen, maar vooral daar waar moerassen zijn, komen de ooievaars in grote getalen voor. 
Twintig a dertig ooievaars in een weiland aan te treffen, is heus geen zeldzaamheid. In de geweldig 
uitgestrekte weilanden trof men zo hier en daar bereden veehoeders aan. Ook waren dit soms 
vrouwen of meisjes. De paarden klein van stuk maakten een pittige indruk, m.i. een zeer bruikbaar 
paard in Nederland op de kleine zandgrond bedrijfjes. 
 
Dolina is een schitterend gelegen badplaats. Omgeving magnifiek en de gebouwen, hotels, villa’s 
getuigen van een groot verleden. Nadien passeerden wij een heuvelachtig terrein met veel bos. De 
bossen waren hier iets meer gecultiveerd dan in het overige gedeelte van Polen. Van intensieve 
bosbouw is echter geen sprake. Zoals reeds eerder gezegd, bezit Polen een houtvoorraad waar wij 
ons geen voorstelling van kunnen maken. Houtzagerijen of houtlaadplaatsen waren zeer sporadisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
14 Mies van Hoof zal niet vermoed hebben, dat hij hier zeer waarschijnlijk de barakken van het vernietigingskamp Auschwitz 
heeft gezien. Zou hij daar later nog wel eens aan hebben teruggedacht? 
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1. Neurenberg - Marktleuthen 

 

 
2. Marktleuthen - Bautzen  
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3. Bautzen - Paczkow 

 

 
4. Paczkow – Auschwitz 
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5. Auschwitz - Sambir 
 

 

 Sambir - Stanislau 
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Op 7/8 te 20.20 uur zijn wij aan het station Stanislau aangekomen. Het was toen regenachtig weer. 
Aangezien het praktisch onmogelijk was om in het duister nog uit te laden en in het nieuwe gebouw 
ordentelijk ondergebracht te worden, moesten wij de nacht nog in de wagons doorbrengen. De 
volgende morgen om 04.00 uur was het uitstappen en begon de afmars naar ons nieuwe kwartier. Te 
04.00 uur was het regenachtig, een druilregen, maar deze veranderde al spoedig in een ware 
wolkbreuk. Door- en doornat zijn wij in Stalag 371 aangekomen. 
 
Onze bagage – kartonnen dozen – was doorweekt, zodat de inhoud op de straten viel. Het 
stationsgebouw is een groot crème gebouw. Trouwens alle gebouwen zijn witgepleisterd. De plaats 
maakt de indruk van een vergane grootheid. Zij heeft eertijds meer dan 100.000 inwoners geteld. Het 
gebouw waarin wij gelegerd werden, heeft een enorme capaciteit en is een voormalige Poolse en 
daarna Russische kazerne voor pantsereenheden. 
Vorm van het gebouw: H grootte: frontbreedte: 130 meter, gebouwdiepte: … 
In het voorfront zijn 143 dubbelramen, behalve de ramen van de kelders. Er is legering op drie 
verdiepingen, plus nog grote zolders en opslagruimten. Keuken (schitterend ingericht) is ondergronds. 
 

 
Ingang Stalag 371 Stanislau 

 

Direct na aankomst werd een soepmaaltijd opgediend. Ook was er gelegenheid tot het nemen van 
een warme douche, welke na een week van praktisch niet wassen, zéér, zéér welkom was. Na hierna 
mijn baard van een week weggewerkt te hebben, voelde ik mij weer 100% mens en ging toen op mijn 
strozak uitrusten van de grote vermoeienissen. De geruchten van een stenen gebouw met centrale 
verwarming zijn volkomen waar gebleken, evenals de uitlatingen betreffende het klimaat. Stanislau 
zou zijn de Riviera van Polen. Dit zou ook in de komende maanden blijken. De grote bagage was al in 
het gebouw aanwezig, zodat wij daar direct over konden beschikken. Onderweg hebben wij in het 
bergland in een flink onweer gezeten. Het geluid van de donder in de bergen of in ons vlakke land is 
wel zeer verschillend. 
 
Bij Heidebruch was een schitterend meer gelegen in en omsloten door dennebossen. Een schitterend 
stuk natuur. Zeer waarschijnlijke hadden we daar te doen met een uitloper van de Oder. Typisch 
waren ook de beddingen van de vele bergrivieren. Toen wij passeerden waren ze praktisch droog, 
maar de bodem en de omgeving droegen nog de tekenen van de geweldige kracht en omvang die de 
rivieren in het voorjaar kunnen ontwikkelen. Ook zijn wij de Karpaten gepasseerd, en vanuit ons 
gebouw hebben wij een mooi uitzicht op de steppevlakte met op de achtergrond de Karpatenrug. Het 
wegzinken van de zon in de mooie zomeravonden maar ook in de winter ’s middags, gaf een 
kleurenpracht en kleurenschakering te zien, zoals ik die in Nederland nog nooit gezien heb. 
 
8 aug 1942 
30 man op kamer 253; na aankomst in Stalag 371 warm bad, scheren en daarna veel geslapen. De 
gehele dag regenachtig. 
 



 
23 

9 aug 1942 (zondag) 
Weer iets beter. H.Mis in eetzaal D. Reveille 07.00 uur, avondappèl 22.00 uur. 
 
10 aug 1942 
Groot appèl; toespraak “Lager Commandant”. 
 
11 aug 1942 
Eerste brief uit Stanislau verzonden, geadviseerd studieboeken aan te vragen. Opgave van gewenste 
boeken in brief gedaan. 

 
Tekening Stanislau door Kap Boost. Kamer 253 van  Mies  

 

12 aug 1942 
Veldkeukens in gebruik, groot vertier; zeer veel broodpapjes van geschimmeld brood. De 4 officieren 
die tijdens de reis ontsnapt of gepoogd te ontsnappen, zijn gestraft met 10 dagen streng arrest. 
 
13 aug 1942 
Kampgeld uitbetaald in Pools geld; Zloty’s en Grosschen. 
 
14 aug 1942 
Opening kantine, maagstoornis door gebruik van beschimmelde broodpap; nadien afkeer hiervan, 
zodat ik al het beschimmelde brood (8 in getal) heb weggegeven. Gedurende de laatste dagen warm, 
zonnig weer. Deze dag verder niet gegeten. 
 
15 aug 1942 
Plechtige H.Mis. Maag nog van streek, deze dag dieet. Mooi weer. 
 
16 aug 1942 (zondag) 
Weer geheel hersteld, afkeer van elke soort broodpap, nog grote drukte rondom de veldkeukens, van 
allerlei rang en leeftijd. Alles werd gekookt en gebakken. Zeer veel gevallen van spuitpoep. 
 
17 aug 1942 
Warm weer. ’s Avonds vertelling door van Amstel (Tweede-Luitenant G.B. van Amstel Kgf 30718) en 
Young (Tweede-Luitenant W.A. Young Kfg 30716) over hun belevenissen. Augurken die verstrekt zijn 
mogen alleen gegeten worden zonder pitten (dit tegen de spuitpoep). 
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18 aug 1942 
Voor het eerst aardappelen; gegeten met schil; per man 3. Anti-disenteriepillen verstrekt. 
 
19 aug 1942 
Nog steeds veel diarree klachten, besmettelijk, misschien overgebracht door het enorme aantal 
vliegen. 
 
 

 
Brief van Mies van 15-8-1942 

 
De brief is nog op papier uit het vorige kamp geschreven 
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20 aug 1942 
Prüfung koffers; veldkeukens gesloten. Er zullen per compagnie keukens worden in bedrijf gesteld 
(“Küche zum selbstkochen”). Brief van Gra van 27/7. 
 
21 aug 1942 
Film expeditie Groenland, mooi weer. 
 
22 aug 1942 
Nieuwe doktoren (Nubé en de Wit) + 2 officieren + 2 mariniers + 2 matrozen aangekomen.15 
Concert koor buiten voor de Rotonde, zeer mooi weer. 
 
23 aug 1942 (zondag) 
H.Mis. Rumoer omtrent voorgeschreven exercitie (op last van de Nederlandse kampoudste). Eerste 
cabaretavond. Brief van 9/8 van Gra ontvangen. 
 
24 aug 1942 
Ochtendgymnastiek verplicht. Voor onze kamer op donderdag, aanvang 06.10 uur. Die dag reveille 
06.00 uur. Veel tegenwerking. 
 
25 aug 1942 
Tomaten verstrekt. Dit zijn de eerste tomaten dit jaar. 
 
26 aug 1942 
Mooi weer. 
 
27 aug 1942 
10 officieren, waaronder 3 doktoren naar huis. Kapt Räser (Kapitein K.C. Reeser Kgf 31859) en Kapt 
Adriaanse (Kapitein G. Adriaansen Kgf 31445). 
 
28 aug 1942 
Aldoor schitterend weer. Iedereen praktisch aan het zonnebaden. 
 
29 aug 1942 
Geen bijzonderheden. Brief van Gra van 15/8. 
 
30 aug 1942 (zondag) 
Bespreking van kameroudsten met kampoudste in verband met 31 augustus; elke betuiging ontraden. 
 
31 aug 1942 
Alles rustig. Een echte oranjezon. 
 
1 sep 1942 
Per man een lepel biergist tegen de klapvoeten.16 Twee lakens ontvangen. 
 
2 sep 1942 
Mooi zonnig maar winderig weer. Servische oppassers vertrekken, vervangen door Russen. Inspectie 
door Lagercommandant. 
 
3 sep 1942 
Majoor Lohmeijer (Majoor A.J.J.M. Lohmeijer Kgf 30626) vanmorgen in hospitaal te Stanislau 
opgenomen voor maagperforatie. Die zelfde middag nog overleden. Eerste-Luitenant de Ridder 
(Eerste-Luitenant E.Ch.H.L. de Ridder Kgf 30549) geopereerd voor blindedarm ontsteking. Bij 
middagappèl toespraak door generaal Nauta Pieter (Luitenant-Generaal S.G. Nauta Pieter Kgf 
30442); 1 minuut stilte voor Majoor Lohmeijer. 20.15 uur rozenkransgebed voor Majoor Lohmeijer. 
Appèl met herkenningsplaatjes. Russische oppassers maken zeer goede indruk. 
 

                                                 
15 Dit waren: artsen Nubé (Kgf 32064) en van Eek (Kgf 32065). Soldaten Moote (Kgf 32068) en Kik (Kgf 32069) en Off v Adm 

Horning (Kgf 32066) en monteur 2e kl Grootveld (Kgf 32067). 
16 Een klapvoet was het gevolg van een gebrek aan vitamines. 
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4 sep 1942 
Eerste vrijdag H.Mis met communie. Mooi weer. 
 
5 sep 1942 
Een deken moeten inleveren. Nog in het bezit van een deken. 
 
6 sep 1942 (zondag) 
Begrafenis Majoor Lohmeijer. Afmars 07.00 uur. Geleide van aalmoezenier en 25 officieren, 
waaronder cantors. Indrukwekkende begrafenis. Bevolking overwegend katholiek. Bij passeren van de 
lijkkoets hielden de mensen halt en ontblootten de hoofden. Vuurpeloton van 30 man. Oorlogskerkhof. 
3 kransen: een van de officieren van de kamer, een van de Nederlandse officieren en een van de 
Duitse Wehrmacht. De wegen rond Stanislau zeer slecht en stoffig. Mooi warm weer. 
 

 
Graf van Maj Lohmeijer (links). Rechts dat van Lkol Keppel-Hesselink 

 
7 sep 1942 
Plechtige Requiem Mis. Veel belangstelling. Engelse Rode Kruispakjes aangekomen. Rumoerig weer, 
tegen de avond onweer. Brief van 2/8. 
 
8 sep 1942 
Engelse sigaretten en Russische sigaretten (Haudegens) ontvangen. Regenachtig weer. 
 

 
 
9 sep 1942 
Nieuwe Lagercommandant. 
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10 sep 1942 
Eerste luchtalarm; grote vrolijkheid op de kamer met de brandwacht. Lemberg zou gebombardeerd 
zijn. Somber weer. 
 
11 sep 1942 
Ernstige declamatieavond. Porcie Maria Legina door Kallenbach (Eerste-Luitenant B.H.J. Callenbach 
Kgf 31726) en de Rattenvanger van Hameln door Luitenant ’t Sas (Tweede-Luitenant H. ’t Sas Kgf 
31763). 
 
12 sep 1942 
Nominatief appèl. 1/3 Engels pakket per man. 
 
13 sep 1942 (zondag) 
Prachtig weer. H.Mis te 07.30 uur. Op de dag weer omgeslagen, maar nog zacht. 
 
14 sep 1942 
Weer goed. Van 13/9 op 14/9 nachtwacht gedurende 4 uren. Concertavond door Walther Boer. Brief 
van Gra van 23/8. 
 
15 sep 1942 
Er kan om winterkleding geschreven worden tot een gewicht van 20 kg. ’s Avonds oefening 
luchtbescherming. Zonnig, kil weer. 
 
16 sep 1942 
Even luchtalarm, doch niet uit bed geweest. 
 
17 sep 1942 
Reeds sedert geruime tijd geen aardappelen gehad. In totaal 613 Engelse pakjes aangekomen. Er 
mag geen closetpapier of sigarettenpapier meer gezonden worden. 
 
18 sep 1942 
Aalmoezenier zal een cursus geven over de H.Mis. 
 
19 sep 1942 
Goed weer. Brief van Gra van 28/8. 
 
20 sep 1942 (zondag) 
Mis te 07.30 uur. Mooi weer. Veel zonnebaden. 
 
21 sep 1942 
Geen bijzonderheden. Reeds 20.000 pakjes uitgedeeld. 
 
22 sep 1942 
Per 3 man 1 Engels pakket. Inhoud: chocolade, suiker, kaas, thee, diverse soorten vlees in blik, jam 
enz. Lezing Mr. Van der Slikke (Kapitein P.M.W.J. van der Slikke Kgf 30487) over N.V. 
 
23 sep 1942 
Tussen 3/9 en 10/9 zijn in Krakau 150 particuliere pakketten ontvreemd. Cursus aalmoezenier 
begonnen. 
 
24 sep 1942 
Pakketten prüfung met dubbele ploegen vanwege de grote voorraad. Nominatief appèl. 2e lezing Mr. 
van der Slikke. 
 
25 sep 1942 
C&A Cabaretavond (Cadetten & Adelborsten), mooi weer. 
 
26 sep 1942 
Geen bijzonderheden, prachtig weer. Brief van Gra van 4/9. 
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27 sep 1942 (zondag) 
Prachtig weer. Praatje van Jonker (Eerste-Luitenant E.J. Jonker Kgf 31374) over leerlooijerij. 
 
 
28 sep 1942 
van Gastel (Eerste-Luitenant L.M. van Gastel Kgf 30306) te Lemberg overleden. Reeds enkele weken 
ziek, middenoorontsteking. Jong officier, toekomstig beroepsofficier. Overste Swart (Luitenant-Kolonel 
J. Zwart Kgf 31314) in elkaar gestort. Overste Keppel-Hesselink (Luitenant-Kolonel H. Keppel-
Hesselink Kgf 31675) zwaar ziek; blindendarm. Borden van het Rode kruis ontvangen. Sinds 2 dagen 
aardappelen. 
 
29 sep 1942 
Generaal op bezoek. Overste Keppel-Hesselink overleden. 

 

 
Begrafenis Lkol Keppel-Hesselink 

 
 
30 sep 1942 
Bezoek Zweedse consul. Cheque boekje ontvangen. 
 
1 okt 1942 
Kaart aanvraag winterkleding verzonden. Vanaf deze avond iedere dag rozenkransgebed en ’s 
morgens H.Mis. 
 
2 okt 1942 
Vrijdag. Boeken van thuis ontvangen, o.a. 10 jaren Raad van Arbeid. 
 
3 okt 1942 
Cabaretavond. Bord, kop en schotel van Nederlandse Rode Kruis ontvangen. 
 
4 okt 1942 (zondag) 
Sedert verschillende dagen weer zeer prachtig. Geweldig veel last van vliegen. Brief aan Gra. 
Causerie van de Korver (Luitenant ter Zee 2e kl KMR C. de Korver Kgf 31336) over Los Angeles. Brief 
van 13/9 en kaart van 19/9 ontvangen. 
 
5 okt 1942 
2 doosjes lucifers gekregen. Lucifernood tijdig opgeheven. Aan Henk gegeven. 
 
6 okt 1942 
Prachtig weer. 
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7 okt 1942 
Bewolkt weer. Op de dag regen. Nog steeds een deken. Brief aan Gra. 
 
8 okt 1942 
gebaad. Mooi warm weer. Verloting door kantine; 137 Russische sigaretten (Haudegen). 
 
9 okt 1942 
Geweldige zandstorm. ’s Nachts koud, maar weer blijft goed. 
 
10 okt 1942 
Kil weer. Geruchten over overplaatsing naar Bratislava Presburg. 
 
11 okt 1942 (zondag) 
Schitterend weer. Brief aan Gra. 
 
12 okt 1942 
Koud, regenachtig weer. 
 
13 okt 1942 
Prachtig weer. 
 
14 okt 1942 
Hollandse en Engelse pakjes aangekomen. Brief aan Gra. 
 
15 okt 1942 
Amerikaanse pakjes aangekomen. 
 
16 okt 1942 
20 Engelse sigaretten ontvangen. Verruild met Henk. 
 
17 okt 1942 
Veel deining betreffende memorandum op de kamer 
 
18 okt 1942 
Zeer fris. Nog steeds rumoerig. 
 
19 okt 1942 
Eerste natte sneeuw gevallen, koud weer. Witte sneeuw op de donkere Karpaten. De vorm van de 
Karpaten nu zeer duidelijk te onderscheiden. 
 
20 okt 1942 
Per 3 man een Engels pakket (Henk en Schmeitz). Koud weer. 
 
21 okt 1942 
Koud droog weer. 
 
22 okt 1942 
3 kg (ongeveer 30 stuks) sterappelen ontvangen van het Nederlandse Rode Kruis. Kwaliteit prima. 
Transport 27 zieken weg. Kaart aan Gra. 
 
23 okt 1942 
Broodrantsoen van 2000 op 2250 gram. Bewolkt, vochtig weer. Niet koud. Brief van Gra van 27/9. 
Brief aan Gra. 
 
24 okt 1942 
Zacht donker weer. Baden. Op de dag zacht zonnig weer. 1500 Nederlandse Rode Kruispakketten 
aangekomen. 
 
25 okt 1942 
Heerlijk zacht zonnig weer. 
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26 okt 1942 
Zware mist. Kil weer. 1e inenting van tyfus ontvangen. 
27 okt 1942 
Mistig, nadien zonnig goed weer. Geen particuliere pakketten meer in voorraad. 
 
28 okt 1942 
Zeep ontvangen. Goed weer. 
 
29 okt 1942 
Fris weer. Proefappel op de kamers. 
 
30 okt 1942 
Mistig. Brief aan Gra. 
 
31 okt 1942 
Goed weer. Veel sportbeoefening. Schitterende zonsondergang achter de Karpatenrug. 
 
1 nov 1942 
Niet koud, zonnig weer. Klok een uur achteruit. 
 
2 nov 1942 
Gerucht omtrent overplaatsing. 2e tyfus inenting. 
 
3 nov 1942 
Zeer mooi weer. 
 
4 nov 1942 
1 kg appels van Rode Kruis. 
 
5 nov 1942 
Hoog bezoek O.K.W. 
 
6 nov 1942 
Lezing Kapitein Kruyf van Dorsen (Kapitein H.G.B. de Kruyff van Dorssen Kgf 31917) over Amerika. 
Dokter Ligmans, Ritmeester van Mierlo (Ritmeester F.J. van Mierlo Kgf 32072), Luitenant 
Westerhoven en enkele anderen aangekomen. 
 
7 nov 1942 
Regenachtig. Appèl op de kamers. Voor 13.00 uur opgave van hen die in Duitsland willen gaan 
werken. In principe 79 personen bereid, ten laatste nog 17 personen genegen. Westerhoven vertelt 
over Nederland. 
 
8 nov 1942 
Koud nat weer. 
 
9 nov 1942 
Fris weer. ’s Nachts gevroren. Bewolkt, geen zon. 10 appels van Rode Kruis. 3e tyfus inenting. 
 
10 nov 1942 
Sneeuwval. Uitreiking Nederlandse Rode Kruispakket. 
 
11 nov 1942 
’s Avonds sneeuwval. 
 
12 nov 1942 
Flinke sneeuwval. Brief van Gra van 24/10. Brief aan Gra. 
 
13 nov 1942 
Veel sneeuw. Vermissing Honoré Naber (Luitenant ter Zee 1e kl S.A. l’Honoré Naber Kgf 31792) 
ontdekt. Extra appèl in de sneeuw. Sneeuwballen gevecht. 
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14 nov 1942 
Steeds meer sneeuw. Nominatief appèl op de kamer. Kasteninspectie (Naber). Per compagnie 3 
Rode Kruispakketten verloot. Brief van 18/10. 
 
15 nov 1942 
3 personen weggehaald: Ten Bosch (Tweede-luitenant J. ten Bosch Kgf 31264), v.d. Tuuk (Eerste-
luitenant H.L. van der Tuuk Kgf 30571) en Braat (Tweede-luitenant B.M. Braat Kgf 31148). ’s Avonds 
prima erwtensoep. Voetbalspel op de kamer. Brief aan Gra. 
 
16 nov 1942 
Alles berijpt, schitterend gezicht. Rijp over het algemeen zwaarder dan in Nederland. Op de dag 
zonnig mooi weer. 
 
17 nov 1942 
Kamerinspectie over alle bagage en levensmiddelen (blikjes). 
 
18 nov 1942 
Flink gevroren; 1 fles Vermouth geloot. Brief van Gra van 30/10. 
 
19 nov 1942 
Vrij fris weer. Kaart aan Gra. 
 
20 nov 1942 
Appels van Rode Kruis. 
 
21 nov 1942 
Opnieuw foto gemaakt, tegelijk met Coopmans (Eerste-Luitenant P.G.A. Coopmans Kgf 31348), de 
Waal (Eerste-Luitenant F.G.J. de Waal Kgf 31585). 
 

 
 
22 nov 1942 
Fijne sneeuwval. Voor het eerst om 15.30 uur appel. Om 21.00 uur naar bed. 07.00 uur reveille. 
 
23 nov 1942 
Lezing Krauss (Off v Adm 2e kl M. Krauss Kgf 31236) over octrooien en patenten. 100.000e pakket 
uitgereikt. 
 
24 nov 1942 
114 jarig bestaan van de K.M.A. Parade door de cadetten. Koud weer, tamelijk gevroren. 
 
25 nov 1942 
Vorst -14 graden. Alles zwaar onder de rijp; op de voormiddag en middag zonnig weer. 
 
26 nov 1942 
Zacht weer, niet gevroren. 2 kaarten aan Gra. 
 



 
32 

27 nov 1942 
Niet koud, doch winderig weer. 
 
28 nov 1942 
Uitreiking Nederlandse Rode Kruispakket. Inhoud: 4 blikjes vispasta, 1 blikje baars, 1 fles konijn, 2 
potjes Culinox, 2 potjes juspasta, half pond tabak of 40 sigaren en 80 sigaretten. Kaart van Gra van 
13/10. 
 
29 nov 1942 
Goed weer, niet koud. Brief aan Gra en kaart naar Stiphout. 
 
30 nov 1942 
Geheel Amerikaans pakket ontvangen. Inhoud: cacao, Nescafé, pruimen, chocolade, boter, tabak, 
sigaretten, cakes, sardientjes, melk, kaas, bacon, suiker, orangeade. 
 
1 dec 1942 
’s Nachts gevroren. Geringe sneeuwval. Op de dag heerlijk zonnig weer, volkomen windstil. 
 
2 dec 1942 
Voorbereiding voor St Nicolaasfeest. Gedichten maken. 
 
3 dec 1942 
St Nicolaaspakket voor Aalmoezenier samengesteld. Veel tabak, sigaren en sigaretten. 
 
4 dec 1942 
Tombola zonder nieten door de kantine. M.i. de zaak niet geheel zuiver. 
 
5 dec 1942 
Sinterklaasavond. Groot feest, zeer goed diner; 12 gangen zie spijskaart. Zeer vrolijke avond. 
Iedereen gedichten, begonnen 16.30, gesloten 22.00 uur. ’s Avonds gevecht op de bovenste rotonde 
door de diverse sinterklazen. Transport 61 man bekend gesteld o.a. gepensioneerden, personen > 60 
jaar, zieken en enkele onmisbaren o.a. Blindenbach (Eerste-Luitenant E.H. Blindenbach Kgf 30824), 
Zayer (Eerste-Luitenant C. Zaaijer Kgf 31350). 
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6 dec 1942 
Causerie De Korver over navigatie. Brief aan Gra. 
 
7 dec 1942 
Causerie Paters (Kapitein J.D.S. Paters Kgf 31323) over Vesting Europa. 
 
8 dec 1942 
Vertrek van het transport van 5/12, 2 busjes thee meegegeven. 
 
9 dec 1942 
Causerie Schout bij Nacht Jolles (Schout bij Nacht H. Jolles Kgf 30164) over stelling Den Helder. Brief 
van Gra van 31/10. 
 
10 dec 1942 
Geruchten overplaatsing naar Odessa. Lenteachtig zacht weer. 
 
11 dec 1942 
Hornix (Eerste-Luitenant M.P.H. Hornix Kgf 31428) bericht van geboorte van een zoon per 3/12. Brief 
van Gra van 8/11. 
 
12 dec 1942 
Kolonel Potgieser (Kolonel G.J. Potgieser Kgf 30325) te 13.00 uur overleden. Sterkte kamp precies 
1500 man. Voorwaarden voor werk in Duitsland bekend gemaakt. 
 
13 dec 1942 
Brief aan Gra. Mooi weer. 
 
14 dec 1942 
Brief van Johan van 16/11. Konto aftekenen. Opper- Vlag- en Hoofdofficieren mogen wandelen. 
 
15 dec 1942 
Begrafenis Kolonel Potgieser. Erehaag gevormd. Voor het eerst mosselen van het Rode Kruis 
gegeten. Koud vries weer. 
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16 dec 1942 
Niet koud, half bewolkt. Harmonicamuziek door van Os op de kamer. 
 
17 dec 1942 
Uitreiking half Rode Kruispakket. Eerste bericht omtrent bombardement van Eindhoven. Brief van Gra 
van 15/11 en 22/11 en brief uit Nijmegen van 19/11. 
 
18 dec 1942 
Steeds zacht weer, dooi. Discussies over overplaatsing naar andere kamers. 
 
19 dec 1942 
Zacht weer. Groepsfoto van de kamer gemaakt. 
 

 
 

Groepsfoto  
Zittend 4e van links Henk Derks 

Staand 7e van links Mies van Hoof 

 
20 dec 1942 
Kaart aan Gra. Lichte vorst. 
 
21 dec 1942 
Dokter van Beek en geneeskundig personeel aangekomen, + kapper. Brief van 2/12 uit Nijmegen. 
 
22 dec 1942 
Lichte nachtvorst. 
 
23 dec 1942 
Nader bericht betreffende Eindhoven. Brief van Gra van 28/11. Brief aan Gra. 
 
24 dec 1942 
1e appèl om 11.00 uur. Gezamenlijke Kerstwijding. Boodschap Nederlandse vrouwen voorgelezen. 
Inhoud zie achterin. ’s Avonds 4 officieren gedoopt. 
 
25 dec 1942 
05.30 uur Heilige Mis. Zeer plechtig. Kerstmis en verjaardag kalm gevierd. Zacht weer maar begin van 
vorst. 1 x appèl. 
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26 dec 1942 
1 x appèl om 10.00 uur. Sneeuw gevallen. 
 
27 dec 1942 
1 x appèl om 10.00 uur. Temperatuur -9 graden. Heerlijk zonnig weer. 
 
28 dec 1942 
2 x appèl. Lakens voor het eerst gewassen. Morgenappèl 08.15 uur. Temperatuur 07.00 uur -10 
graden en 19.00 uur -12 graden. 
 
29 dec 1942 
Temperatuur 07.00 uur -14 graden en 19.00 uur -12 graden. Lakens terug. 
 
30 dec 1942 
Temperatuur 07.00 uur -6 graden. Op de dag zacht weer. Receptie bij van Hemert (Officier Militaire 
Stoomvaartdienst 2e kl J.G. van Hemert, Kgf 31218) in verband met zijn huwelijk. 
 
31 dec 1942 
Zacht weer. Diner met 19 man. Zeer goed. Gezellige avond. Vorst -6 graden. Te 16.00 uur Lof met 
rozenkrans en zeer goede oudejaars- en nieuwjaarswens door de Aalmoezenier. Menu: toastjes, 
kroketten, soep, puree+appelmoes+konijn, pruimen, pudding, fruit en koffie na. Te 22.00 uur 
avondappèl. Naar bed maar om 24.00 uur was de gehele kamer weer op om elkaar Nieuwjaar te 
wensen. Grote drukte en muziek in het hele gebouw. Aanbreken van de dag 07.00 uur. Invallen 
avondschemering te 16.00 uur. 
 
1 jan 1943 
H. Mis met Nieuwjaarspreek. Nieuwjaarsbezoeken afgesloten bij de diverse bekenden. Verder de dag 
normaal doorgebracht. 1 x appèl om 11.00 uur. 
 
2 jan 1943 
Opvoering van de bruiloft van Kloris en Roosje. Zeer goed. 
 
3 jan 1943 
Gezongen H. Mis. Appèl om 09.15 uur. 
 
4 jan 1943 
Geen bijzonderheden. Weer zacht, boven nul. 
 
5 jan 1943 
Concert van piano, viool, fluit, cello. 
 
6 jan 1943 
Causerie door Luitenant ter Zee 2e kl Roosevelt: Artillerie aan boord van een oorlogsschip. 
 
7 jan 1943 
Om 09.30 uur extra appèl. Allen op de kamers blijven. Uitgebreid onderzoek naar gereedschappen, 
ongestempelde kleding enz. Er zou een gang gegraven zijn om te ontvluchten. Van 09.30 tot 16.30 
uur op de kamer geweest. Na 16.00 uur bekendmaking: vanaf heden mag niemand zich nog na 16.00 
uur buiten het gebouw bevinden. Brief aan Gra. 
 
8 jan 1943 
Windstil, goed weer. Temperatuur 07.00 uur -15 graden. Om 19.00 uur -7 graden. 
Uitreiking Engelse pakket uitgesteld tot maandag. 
 
9 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -4 graden. Om 19.00 uur -7 graden. Zacht weer, lichte sneeuwval. Uitreiking 
briefformulier met antwoordformulier. Per maand zullen 5 brieven en 5 kaarten verzonden mogen 
worden. ’s Avonds om 21.00 uur 2 man van de keuken opgepikt, te 23.00 uur kamerinspectie aldaar. 
Dit alles zeer waarschijnlijk in verband met de tunnelgraverij. 
 



 
36 

10 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -4 graden. Om 19.00 uur -7 graden. ’s Nachts en ’s morgens ook nog 
sneeuwval. Windstil. Brief van Toon van 16/12. Briefkaart aan Gra. 
 
11 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -11 graden. Begonnen met uitreiking Engelse pakketten. Niet aan de beurt 
gekomen. Temperatuur 19.00 uur -17 graden. 
 
12 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -21 graden. Engels pakket ontvangen. Inhoud prachtig. Grote ruilhandel. 40 
Engelse sigaretten geruild tegen pakje thee en plak chocolade met Henk. Revue: “Vertel je niet”. 
Temperatuur 19.00 uur -19 graden. 
 
13 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -27 graden. Binnenappèl. Felicitatiebrief aan Gra. Gerucht transport van 
leeftijd van 55 tot 60 jaar + zieken. Lezing van de aalmoezenier over het huwelijk. Zeer goed. 
Temperatuur 19.00 uur -10 graden. Aanbreken dag 06.45 uur, avondschemering 16.45 uur. 
 
14 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -10 graden. Temperatuur 19.00 uur -14 graden. Binnenappèl. Brieven van Gra 
van 12/12, 20/12 en 25/12. Felicitatiekaart aan Johan. 15 appels van Nederlandse Rode Kruis. 
Concert Dr Walther Boer (Beethoven avond) 
 

 
v.l.n.r.: Ltz2 Duyverman, 1e Lt Kuipéri, Kltz van Randwijck, Kap Walther Boer 

 
15 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -14 graden. Baden. Brief aan Gra. Spreekbeurt van Van Doodeweert (Off 
MSD 2e kl J.J. van Dodeweerd Kgf 31373) over de stookplaat. Temperatuur 19.00 uur -9 graden. 
 
16 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -10 graden. Temperatuur 19.00 uur -12 graden. Lichte sneeuwval. 
 
17 jan 1943 
Zondag. Gezongen H.Mis. Mooie preek. Temperatuur 07.00 uur -12 graden. Gezamenlijk eten met 
Dré, René, Henk en Jos. Menu: soep, macaroni met kaas, witte bonen met tomaten en vlees, 
geroosterd brood met paling in gelei, pruimen, pudding en fruit. 
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18 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -13 graden. Temperatuur 19.00 uur -14 graden. Dagdienst. Na 21.00 uur geen 
licht meer. 
 
19 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -14 graden. Temperatuur 19.00 uur -12 graden. Verjaardagsvisite bij Budke 
(Eerste-Luitenant P.H.G. Budke Kgf 31721) met Derks en Max van Aalst (Eerste-Luitenant M. van 
Aalst Kgf 31423). 
 
20 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -17 graden. Temperatuur 19.00 uur -2 graden. Brief van Gra van 22/12 en van 
Ad Kuypers van 22/12. 2e lezing aalmoezenier over het huwelijk (P.O. en Neo Malthusianisme). 
 
21 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -3 graden. Stand conto per 21/1/43 – 974,80 Zloty. Zeer zacht zonnig weer. 
Gewandeld buiten zonder overjas en veldmuts. Ongeveer 14.00 uur bericht doorgekomen van de 
geboorte van een oranjetelg. Geweldig enthousiasme. Order: tot en met maandag geen enkele 
bijeenkomst, ook geen mis of rozenkrans. Temperatuur 19.00 uur +4 graden. 
 
23 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur 0 graden. Brief van Gra van 29/12 en uit Stiphout. Wortelen met uien 
schoonmaken van 07.15 tot 09.30 uur. Schitterend zonnig weer, gewandeld zonder jas. Enkele 
enthousiastelingen aan het zonnebaden. Temperatuur 19.00 uur + 4 graden. 
 
24 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur +6 graden. Regenachtig weer, veel gelijkend op Nederlands voorjaarsweer. 
Briefkaart aan Mevrouw Korte. Temperatuur 0 graden. 
 
25 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -4 graden. Sneeuwstorm, maar niet koud. Huwelijksaankondiging van Johan 
en Els ontvangen. Bij middagappèl vermissing van Van Amstel en Van Stokkum (Tweede-Luitenant 
A.J.P. van Stockum Kgf 31612) geconstateerd. Temperatuur 19.00 uur -10 graden. 
 
26 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -17 graden. Wederom H.Mis en rozenkrans. Begonnen met uitdelen van 
Amerikaanse pakketten. Niet aan de beurt gekomen, ging zeer langzaam. Temperatuur 19.00 uur -19 
graden. Buitenappèl. 
 
27 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -24 graden. Helder vriesweer. Op de middag helemaal niet koud. Prettig weer, 
niet te vergelijken met Nederlands winterweer. Amerikaans pakket ontvangen. Inhoud zeer goed. Brief 
aan Gra. Brief van Bours dd 22/12. Temperatuur 19.00 uur -17 graden. 
 
28 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -19 graden. Binnenappèl. Dit heeft geduurd tot 19.30 uur. Alle kamers 
doorzocht. Op de kamers gegeten. Vanaf vandaag wederom alle bijeenkomsten verboden, behalve de 
godsdienstoefeningen en lezingen van de aalmoezenier. Na 16.00 uur niemand meer naar buiten. 
Temperatuur 19.00 uur -19 graden. 
 
29 jan 1943 
Temperatuur 07.00 uur -20 graden. 3e bridgepartij (wedstrijd) verloren. De 2 eerste gewonnen. Met 
ingang van vandaag 3 appels per dag, te weten: 08.15 uur, 10.30 uur en 15.30 uur. Schitterend 
zonnig weer. Op de sneeuw helemaal niet koud. Bijna geen wind. Temperatuur -14 graden. 
 
30 jan 1943 
Temperatuur -16 graden. Zonnig windstil weer. Briefkaart aan Jo. Temperatuur -9 graden. 
 
31 jan 1943 
Temperatuur -12 graden. Zonnige morgen, op de dag betrokken. Rustige zondag. Temperatuur -10 
graden. 
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1 feb 1943 
Temperatuur -14 graden. Zacht zonnig weer. Lezingen, cabaret enz. weer toegestaan. 2 appèls per 
dag. Temperatuur -3 graden. 
 
2 feb 1943 
Temperatuur -3 graden. Buiten spiegelglad. Op de dag dooi. Cabaret: “Achter de schermen”. 
Temperatuur -2 graden. 
 
3 feb 1943 
Temperatuur -5 graden. Betrokken lucht, dooi. 5e bridgepartij gewonnen. 3e lezing aalmoezenier 
“Opvoeding”. In de namiddag motregen. ’s Avonds natte sneeuw. Temperatuur 0 graden. 
 
4 feb 1943 
Temperatuur +1 graad. Geringe sneeuwval. Wederom uitreiking van particuliere pakketten na de 
pakketloze periode. Brief aan Gra. Temperatuur +1 graad. 
 
5 feb 1943 
Temperatuur +1 graad. Van Stokkum en Van Amstel zijn weer in het kamp terug. Op een afstand van 
ruim 60 km van Stanislau, ongeveer 15 km van de Hongaarse grens aangehouden. Temperatuur +1 
graad. 
 
6 feb 1943 
Temperatuur +1 graad. Ook Honoré Naber in het kamp terug. Gevangenisstraf gehad en vlektyphus 
opgelopen. Hij was na 24 uur reeds aangehouden. Brief van Gra dd 5/1/43 en van Mevrouw Manders 
dd 5/1/43. Gewicht in uniform zonder veldjas maar met kamerjas: 71,5 kg. Op de dag mooi zonnig 
weer. Sterke dooi. 
 
7 feb 1943 
Temperatuur -3 graden. Kaart aan v.d. Ven. Mooie zonsopgang en schitterende zonsondergang 
achter de Karpaten. Temperatuur 0 graden. 
 
8 feb 1943 
Temperatuur 0 graden. Zacht weer; gedurende de afgelopen nacht en ook op de dag nog sneeuw. 
Temperatuur -2 graden. 
 
9 feb 1943 
Temperatuur -8 graden. ’s Morgens schitterend zonnig weer, van 13.30 tot 15.00 uur buiten in de zon 
gezeten. Brief van Gra dd 10/1/43, brief aan Gra. 
 
10 feb 1943 
Temperatuur -12 graden. Op de dag iets kouder, meer wind. 2 pakjes van 5/1/43 ontvangen. Bezoek 
Internationale Rode Kruis commissie. Aalmoezenier jarig. 4e lezing aalmoezenier “Verkering”. 
Temperatuur -10 graden. 
 
11 feb 1943 
Temperatuur -12 graden. 7e bridgepartij gewonnen. Temperatuur -7 graden. 
 
12 feb 1943 
Temperatuur -12 graden. Wacht van 04.00 tot 07.00 uur. Zonnig warm weer. ’s Middags 1 ½ uur 
buiten gezeten. De wildste oorlogsgeruchten. Gedurende de nacht is het weer omgeslagen. 
Temperatuur -2 graden. 
 
13 feb 1943 
Temperatuur +6 graden. Sterke dooi. Temperatuur +1 graad. 
 
14 feb 1943 
Temperatuur -1 graad. Guur vochtig weer. Kaart aan Jeuken. Temperatuur +3 graden. 
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15 feb 1943 
Temperatuur +4 graden. Sterke dooi. Echt Nederlands voorjaarsweer. Bezoek aan aalmoezenier. 
Temperatuur +3 graden. 
 
16 feb 1943 
Temperatuur +4 graden. Donker weer. Amerikaans pakket ontvangen. Brief aan Gra. Temperatuur +2 
graden. 
 
17 feb 1943  
Temperatuur +2 graden. Zonnig weer. Temperatuur 0 graden. 
 
18 feb 1943 
Temperatuur -4 graden. Zonnig weer. ’s Middags in de zon gezeten. Brief van Gra dd 15/1 en van 
Anny dd 18/1. Kaart aan Anny. Temperatuur -4 graden. 
 
19 feb 1943 
Temperatuur +2 graden. Sterke, koude wind. Brief uit Nijmegen. Pakje van 11/1/43 ontvangen. 
Temperatuur +3 graden. 
 
20 feb 1943 
Temperatuur +4 graden. Koud, stormachtig weer. Temperatuur +2 graden. 
 
21 feb 1943 
Temperatuur 0 graden. Koude, sterke wind. Concert: piano, 2 violen en cello. Temperatuur -1 graad. 
 
22 feb 1943 
Temperatuur -1 graad. Naar tandarts, op 26/2 voor het eerst onder behandeling. Pakket met 2 
cursusboeken ontvangen. Temperatuur -1 graad. 
 
23 feb 1943 
Temperatuur 0 graden. Pakjes van 10/1, 22/1 en 29/1 (trainingspak) ontvangen. Causerie overste 
Reeser (Luitenant-kolonel Th. J. Reeser Kgf 30927). Buiten zitten lezen. Temperatuur +1 graad. 
 
24 feb 1943 
Temperatuur -1 graad. Betrokken lucht. Pakketje met kussen ontvangen, alsmede pakjes van 22/1 en 
25/1/43. Concert piano en cello. Kaart aan Mevr van de Ven. Temperatuur -1 graad. 
 
25 feb 1943 
Temperatuur -3 graden. Brief van Vink dd 26/1/43. ’s Morgens mistig, op de dag gezond. Temperatuur 
0 graden. 
 
26 feb 1943 
Temperatuur -2 graden. 1 kies gevuld. Donker weer. Pakje van Els van ½ ontvangen. Temperatuur -1 
graad. 
 
27 feb 1943 
Temperatuur 0 graden. Cabaret Revue in 2 bedrijven “Met verzegelde orders”. Somber weer. 
 
28 feb 1943 
Niet gevroren. Betrokken lucht. Kaart van Johan. Brief aan Gra. 
 
1 mrt 1943 
Zacht weer, 2 kiezen gevuld. Nederlands Rode Kruis pakket ontvangen. 
 
2 mrt 1943 
Zacht weer, gure wind, echt Nederlands maart weer. Pakje van 2/2 ontvangen, alsmede brief van 
Overmeer dd 19/1/43. 
 
3 mrt 1943 
Stormachtig, guur weer. Pakjes van 4/2 en 2 van 17/2 ontvangen. ’s Avonds sneeuwstorm. 
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4 mrt 1943 
Storm met sneeuwjacht, cadetten en adelborsten uit kamp weg naar een aangrenzend gebouw. Zij 
vormen een geheel zelfstandig onderdeel, geen contact meer met ons. 
 

 
Cadettenkamp. Links achter hoofdkamp officieren zichtbaar 

 
5 mrt 1943 
Lichte nachtvorst. Op de dag warm zonnig weer. Brief van 31/1 en 4/2 en kaart van thuis. 
 
6 mrt 1943 
Koud guur weer, geringe sneeuwval. Brief van Gra van 6/2 en kaart van mevrouw Korte. 
 
7 mrt 1943 
Guur Maart weer. Kaart naar Nijmegen. 
 
8 mrt 1943 
Zacht weer. Twee pakjes van 8/2/43 alsmede een brief van 19/2 van Gra ontvangen. 
 
9 mrt 1943 
Zonnig weer, schrale wind. Detachement Nooyen ongeveer 14.00 uur in gebouw aangekomen. Bij 
tandarts geweest. ’s Avonds Nooyen (Eerste-Luitenant W.A.H. Nooijen Kgf 32090) nog gesproken en 
het nieuws uit Nijmegen vernomen. 
 
10 mrt 1943 
Zonnig weer. ’s Middags gezond. Brief aan Gra. 
 
11 mrt 1943 
Mooi zonnig weer. ’s Middags gerijsttafeld met Wim en Ab. 
 
12 mrt 1943 
Zeer mooi weer. Vertrek detachement zieken en anderen. Totaal 29. Diverse dingen meegegeven. 
Vertrokken o.a. Schuitema (Off MSD 2e kl J.H. Schuitema Kgf 31196), Westerhoven en Dr Logmans 
en Verbruggen uit Mill (Tweede-Luitenant C.A. Verbruggen Kgf 31822). Tandarts. Lijdensmeditatie. 
 
13 mrt 1943 
Mooi zonnig weer. Gang ontdekt, ruim 20 mtr lang. Van der Waals (Tweede-Luitenant G.H.M. van der 
Waals Kgf 32021) hiervoor gestraft. 
 
14 mrt 1943 
Betrokken lucht. Guur weer. Brief van Gra. Kaart naar Stiphout. 
 



 
41 

15 mrt 1943 
Guur weer. Brief van Toon. Brief aan Gra. Lezing Mr van der Steur (Eerste-Luitenant J.P. van der 
Steur Kgf 31929). 
 
16 mrt 1943 
Sterke wind. Zeer guur weer. Nederlandse Rode Kruis pakket ontvangen. 
 
17 mrt 1943 
Betrokken lucht. Guur weer. Kledingpakket van 22/2 ontvangen. Tegen de avond sneeuwval. 
 
18 mrt 1943 
Lichte sneeuwval. Boekenpakket (cursus) ontvangen. Kaart aan Toon. 
 
19 mrt 1943 
Koud weer, iets minder bewolkt. Pakket van 24/2 ontvangen. Lijdensmeditatie. Uitdunning van de 
legering definitief. De verhuizing geeft op de kamer grote moeilijkheden. Na 21.00 uur nog ruim 2 uur 
over gepraat. Van bepaalde zijde geen medewerking om tot een oplossing te komen. Getracht op 
diverse manieren groepen te vormen; ook mislukt. 
 
20 mrt 1943 
Guur weer. Nog steeds geen oplossing omtrent de verhuizing. Grote deining. Ongeveer 11.00 uur valt 
de beslissing door loting ten gunste van onze groep: Kamer 253 wordt geliquideerd. 14 man gaan 
naar 7e Comp. Kamer 26. Coopmans, Jonker, Raebel (Eerste-Luitenant M. Rabel Kgf 31576), van 
Aalst, Kraus, de Waal, Schmeitz (Eerste-Luitenant J.L.P.H. Schmeitz Kgf 31163), Huermann 
(Tweede-Luitenant A.J. Huurman Kgf 32001), Bouwmans (Eerste-Luitenant H.G.M. Bouwman Kgf 
31653), van Dijk (Eerste-Luitenant G.J. van Dijk Kgf 31391), Outmans (Eerste-Luitenant E. Outmans 
Kgf 31389), Offenhuyzen (Eerste-Luitenant G. Oppenhuizen Kgf 31388), Roosink (Eerste-Luitenant H. 
Roosink Kgf 32012), Thielen (Eerste-Luitenant C.J. Thielen Kgf 31550). Wij naar kamer 244: de 
Korver, Dodeweert, Donker (Eerste-Luitenant G.W.F. Donker Kgf 31527), van Duin (Eerste-Luitenant 
P.W. van Duin Kgf 31607), Steenbrugge (Eerste-Luitenant J.G. van Steenbrugge Kgf 31220), Zwitser 
(Eerste-Luitenant A. Zwitser Kgf 31221), van Dok (Eerste-Luitenant J.A. van Dok Kgf 31219), Hornix, 
Bijl, Dassen (Eerste-Luitenant Ch.R. Dassen Kgf 31561), Dubois (Eerste-Luitenant J.J.W.A. Dubois 
Kgf 31449), Derks, Tieleman (Eerste-Luitenant A.H.S. Tieleman Kgf 31382) en ik. Slager (Eerste-
Luitenant B.H. Slager Kgf 31409) blijft op kamer 253. Ongeveer 16.10 uur verhuisd naar kamer 244. 
 
21 mrt 1943 
Lente. Eerste rustige dag op de kamer. Guur zonnig weer. Brief van Gra. 
 
22 mrt 1943 
Vannacht zoals ook de vorige nachten vorst. Op de dag zonnig maar schrale wind. Zeer droog. 
 
23 mrt 1943 
Zonnig weer maar guur. Opvoedingsmaatregelen ingegaan naar aanleiding van belediging van een 
Duitse onderofficier. Geen cabaret enz. gedurende de week; 20.30 uur iedereen op de kamers, 
afsluiting van de compagnieën. 
 
24 mrt 1943 
Nog steeds hetzelfde weer. Amerikaanse Rode Kruis pakket ontvangen. 
 
25 mrt 1943 
Geen verandering in het weer. Pakketten van 4/3 ontvangen. Sterke gure wind. Kaart aan Jan 
(felicitatie). 
 
26 mrt 1943 
Guur weer. Lijdensmeditatie. Tegen de avond weer zachter. Regenval ook gedurende de nacht 
(gering). 
 
27 mrt 1943 
Echt lenteweer. Geringe regenval. Briefkaart van Anny en Jeuken. 
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28 mrt 1943 
Zacht weer, betrokken lucht. Brief aan Gra. ’s Avonds klok verzet. 
 
29 mrt 1943 
Zacht weer. Nederlandse Rode kruis pakket over de maand Maart ontvangen. Foto’s ter verzending 
ingeleverd. 
 
30 mrt 1943 
Iets kouder. Kaart aan L.H. Coopmans. 
 
31 mrt 1943 
Sterke wind, tegen de avond regen en sneeuw, dit ook gedurende de dag. 
 
1 apr 1943 
Donker, buiig weer. Brief van Gra van 11/3 en pakket van 9/3 ontvangen. 
 
2 apr 1943 
Buiig, guur weer. Kaart van Mevr v.d. Ven. 
 
3 apr 1943 
Buiig weer. Regen, hagelsneeuw. Brief van 18/3 van Gra. 
 
4 apr 1943 
Guur weer. Brief aan Gra. Kaart aan Peters. Uitvoering koor en orkest. 
 
5 apr 1943 
Guur weer. Voetbalwedstrijd. Pakketten van 11/3 en 13/3 ontvangen. Bliksemafleider van het 
ketelhuis verdwenen. Dader kan zich tot 7 apr te 08.00 uur straffeloos melden. Anders zullen 
maatregelen aangaande gunsten getroffen worden. 
 
6 apr 1943 
’s Morgens zonnig weer. Later op de dag guur. Veel wind. Bliksemafleider terecht. Voetbalwedstrijd 
kapiteins tegen elftal kamer 179. 
 
7 apr 1943 
Regenachtig. Amerikaans pakket ontvangen. 
 
8 apr 1943 
Guur weer. 
 
9 apr 1943 
Guur, vochtig weer. Kaart uit Stiphout ontvangen. Lijdensmeditatie. 
 
10 apr 1943 
Zonnige morgen. Winderig. Brieven van Gra van 22/3 en 31/3. 
 
11 apr 1943 
Hoogmis voor speciale intentie. Gezamenlijk eten op de kamer, begonnen om 16.00 uur i.v.m. de 
intrek in kamer 244. Donker weer. Brief aan Gra. 
 
12 apr 1943 
Brief van 25/3 van Gra. Donker, regenachtig weer. 
 
13 apr 1943 
Zonnig weer. Kies getrokken. Kaart van Nijmegen. Pakketten van 17/3 en 2 van 23/3 ontvangen. 
Cabaret. 
 
14 apr 1943 
Zonnig warm weer. Pakket van 29/3 ontvangen. 
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15 apr 1943 
Warm weer. Bomen beginnen groen te worden. 
 
16 apr 1943 
Warm weer, droog en stoffig vanwege de sterke wind. Vanaf vandaag 4 appèls per dag. 08.15, 10.30, 
14.30 en 15.00 uur. Geen cabaret. Dit alles vanwege stenen gooien naar een Duitse post. 
 
17 apr 1943 
Warm weer. Gezonnebaad. Zandstormen. 
 
18 apr 1943 
Warm weer. 3 appèls. Vandaag appèl van 15.15 uur vervallen. Lezing Walther Boer over Mattheus 
Passion. 
 
19 apr 1943 
Zonnig weer. Wervelwind. 
 
20 apr 1943 
Warm weer, veel stuifzand. 
 
21 apr 1943 
’s Morgens regenachtig. Gedurende de nacht veel geregend. Dit de eerste keer sinds diverse weken. 
 
22 apr 1943 
Witte donderdag. Plechtigheden in de kerk. Mooi weer. Engels pakket ontvangen. 
 
23 apr 1943 
Goede Vrijdag. Plechtig gevierd in de kerk. ’s Middags kruisweg met meditatie. Warm weer. 
Zonnebaden. 
 
24 apr 1943 
Warm weer. Tenue praktisch de gehele dag alleen sportbroekje. Paaszaterdag. 2 officieren gedoopt. 
Brieven van Gra van 6/4 en 10/4 en kaart van Toon van 6/4. 
 
25 apr 1943 
Eerste Paasdag. Zeer plechtige Hoogmis. Bij de cadetten 2 dopelingen. Regenachtig, koel weer. Brief 
aan Gra, kaart aan Nard. Avondappel 22.00 uur. 
 
26 apr 1943 
Warm weer. Zondagse dienst. Gezamenlijk eten op de kamer. Kaart aan Hermans. 
 
27 apr 1943 
Regenachtig, koel weer. Geen bijzonderheden. Appèl wederom normaal op 21.00 uur. 20.30 uur 
iedereen op de kamer. 
 
28 apr 1943 
Warm weer, geen bijzonderheden. 
 
29 apr 1943 
Betrokken lucht. Tegen de avond regenval, gering. Pakket van 7/4 met voetbalschoenen ontvangen. 
 
30 apr 1943 
Julianadag. Gedurende de gehele dag en ’s morgens tot 07.30 uur zware regenval. Op de dag vrij 
goed weer. Op de dag sportfeesten. Bij het morgenappèl toespraak door de kampoudste. 
Feestmaaltijd. ’s Avonds op diverse plaatsen in het gebouw muziek. Avondappèl 22.00 uur. 
 
1 mei 1943 
Guur weer, bewolkt. Geen bijzonderheden. 
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2 mei 1943 
Zacht weer. Betrokken lucht. Brief aan Gra. Kaart van Coopmans. 
 
3 mei 1943 
De gehele dag regen. Nederlandse Rode Kruis pakket ontvangen. 12 personen aangezegd voor 
vertrek naar Nederland, w.o. 10 Administrateurs voor werk op het departement. Aankomst dokter en 
verplegend personeel + 2 officieren w.o. Vaandrager. 
 
4 mei 1943 
Regenachtig. Brief van Gra ontvangen. 
 
5 mei 1943 
’s Morgens zonnig weer. In de loop van de dag bewolkte lucht.’s Middags film “Wiener Blut”. Vertrek 9 
administrateurs + Meyer. Niet vertrokken zijn: Becht en Nijenhuis17. 
 
6 mei 1943 
Betrokken lucht, niet koud. Pakket van 7/4 ontvangen, alsmede een Argentijns pakket per 4 man. 
Kaart aan Hamelynck. 
 
7 mei 1943 
Warm weer, geen bijzonderheden. 
 
8 mei 1943 
Betrokken lucht maar warm. Kastanje in bloei. 
 
9 mei 1943 
Koud weer, veel regen. 
 
10 mei 1943 
Koud, vochtig weer. Pakket van 13/4 ontvangen. Vanaf vandaag appèl om 22.00 uur. 
 
11 mei 1943 
Goed weer. Pakket van 11/4 ontvangen. Brief aan Gra. 
 
12 mei 1943 
De gehele dag regenachtig weer. Geen bijzonderheden. 
 
13 mei 1943 
Zonnig warm weer. Bericht van Dassen van zijn huwelijk op 12/5. Brief van Gra van 18/4. Kaart aan 
Kuypers. Kaart van Jan. 
 
14 mei 1943 
Warm weer, geen bijzonderheden. 
 
15 mei 1943 
Warm weer. Brief van Gra van 29/4. 
 
16 mei 1943 
’s Morgens warm weer. Op de middag veel wind. Zandstormen. Bedekte lucht. Gezamenlijk eten in 
verband met het huwelijk van Dassen. Brief aan Gra. 
 
17 mei 1943 
Guur, winderig weer. Pakketten van 20/4 en 28/4 ontvangen. 
 
18 mei 1943 
Guur, winderig weer. Pakketten van 28/4 en 28/4 ontvangen. 
 

                                                 
17 Op 6 mei vertrekken: Zoomers, Martens, Middelbeek, Wester, de Gilde, Ligtvoet, Pottenboom, Marcelis en de Kort 

(Administrateurs). Ook Meijer vertrekt (Artillerie). Becht en Nijenhuis gaan inderdaad niet mee en worden geschrapt van de lijst. 
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19 mei 1943 
Guur, winderig weer. 
 
20 mei 1943 
Koud, buiig weer. 
 
21 mei 1943 
Guur weer, veel wind. Geen bijzonderheden. 
 
22 mei 1943 
Guur regenachtig weer. Operette “Nacht in Metropole”. 
 
23 mei 1943 
Guur regenachtig weer. Voetbalwedstrijd “Landmacht-Rest Stanislau” 5-1. Brief aan Gra. Kaart aan 
v.d. Bosch. ’s Avonds stormachtig en regen. 
 
24 mei 1943 
Gedurende de gehele dag en ook ’s morgens nog regen. Later op de dag iets beter maar betrokken, 
vochtige lucht. Kaart aan Aarts en Sjef van Duynhoven. 
 
25 mei 1943 
Weer iets beter. Amerikaans pakket ontvangen. Pakket voor thuis verzonden. 
 
26 mei 1943 
Bewolkte lucht. 18.00 uur extra appèl. Luitenant Puckel (Tweede-Luitenant W.A. Pückel 30914) 
gepoogd te ontvluchten door zich in een te verzenden particuliere kist te laten insluiten en tegelijk met 
koffers en kisten buiten het gebouw laten brengen. Direct buiten het hoofdgebouw ontdekt. 
 
27 mei 1943 
Weer iets beter. Operette voor de 2e keer gezien. Kaart aan Schrijen. ’s Avonds stortbui (wolkbreuk). 
 
28 mei 1943 
Veranderlijk weer. Enkele artikelen meegegeven met pakket Nooyen en een pakket met schoenen 
verzonden. 2 Pakketten van 3/5 ontvangen. ’s Avonds regen. 
 
29 mei 1943 
Bewolkte lucht, koude wind. 
 
30 mei 1943 
Kalme zondag. Brief aan Gra. Ruw, buiig weer. 
 
31 mei 1943 
Guur regenachtig weer. Pakket van 13/5 ontvangen. 
 
1 jun 1943 
Guur regenachtig weer. Pakket van 13/5 ontvangen. 
 
2 jun 1943 
Weer iets beter. Nederlands Rode Kruis pakket ontvangen. 
 
3 jun 1943 
Zonnig maar winderig weer. 
 
4 jun 1943 
Zonnig maar winderig weer. Voor de eerste keer bier gekregen, ½ liter. Pakket van 15/5. Stand conto: 
868,60. 
 
5 jun 1943 
Zonnig weer, veel wind. Voor de 1e keer sla gekregen. Gewicht 70 kg in tenue: gymschoenen, 
kampeerbroekje en onderbroek. Weer ½ liter bier. 
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6 jun 1943 
Zeer warm, stil weer. 1 liter bier gekregen. 
 
7 jun 1943 
Zeer warm, windstil. Pakket van 19/5 ontvangen. 
 
8 jun 1943 
Warm weer. Brief van 16/5 ontvangen. Op de middag licht onweer. Zeer zware regenbui. 
 
9 jun 1943 
Min of meer betrokken lucht. Kaart v.d. Wildt ontvangen, pakket met cursusboek. Brief aan Gra. 
 
10 jun 1943 
Mooi weer. Brief van Gra van 19/5 ontvangen. 
 
11 jun 1943 
Betrokken lucht maar warm. Film: “Ein Walzer für dich”. 2 pakketten van 25/5 ontvangen. Aankomst 
van ongeveer 60 officieren uit Golditz18, voornamelijk Indische officieren. Gedurende de reis 1 
ontvlucht, in het kamp door 3 getracht. Poging van 2 mislukt, 1 gelukt. 
 
12 jun 1943 
’s Morgens mooi zonnig weer, op de middag onweer en veel regen. Voetbalwedstrijden 
Pinkstertoernooi uitgesteld, vanwege de terreingesteldheid. 7e Compagnie geschorst voor deelname. 
De ontvluchte Indische officier weer opgepikt. 
 
13 jun 1943 
Betrekkelijk goed weer. Geen bijzonderheden. 
 
14 jun 1943 
Goed weer. Op de dag veel wind. Geen bijzonderheden. 4e Compagnie wordt winnaar 
Pinkstertoernooi. Eindoverwinning 3-1 op de 5e Compagnie. 
 
15 jun 1943 
Goed weer. Overdag min of meer bewolkt, ’s avonds regen. Pakket met cursusboek ontvangen. Brief 
aan Gra, kaart aan Esser. 
 
16 jun 1943 
Vrij goed weer. 
 
17 jun 1943 
Gedeeltelijk bewolkt. Op de middag extra appèl. Kapitein Beaumont (Kapitein J.J.A. Beaumont Kgf 
30821) en nog 2 officieren met de hoofdofficieren gaan wandelen om te kunnen ontvluchten. Alleen 
aan Kapitein Beaumont gelukt. Namen niet bekend van de 2 die gepoogd hebben. Bij dit appèl ook de 
vermissing van Bart Jansen ontdekt. 
 
18 jun 1943 
Gedeeltelijk bewolkt. Niet koud.  
 
19 jun 1943 
Bewolkt. 
 
20 jun 1943 
Mooi weer, warm maar bedekte lucht. Kapitein Beaumont weer terug, alsmede Bart Jansen. 
 
21 jun 1943 
Warm zonnig weer. 

                                                 
18 Bedoeld wordt Colditz (Oflag IV C). Tijdens de reis een poging tot ontvluchten gedaan door Eerste-Luitenant J.J.L. Baron van 

Lynden Kgf 2941. Bij aankomst in Stanislau ontsnappen 3 man uit het wachtgebouw: Cadet-Vaandrig J.H. Hageman Kgf 2945 , 
Tweede-Luitenant O. van Lingen Kgf 2928 en Kapitein A. Dufour Kgf 2956. Dufour en Hageman worden ter plekke opgepikt. 
Van Lingen lukt het om een dag weg te blijven. 
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22 jun 1943 
Warm weer. Brief aan Gra en kaart aan Nijmegen. 
 
23 jun 1943 
Warm weer, vrij sterke wind. Per 3 man 2 Amerikaanse pakketten ontvangen. Kaart van van 
Duynhoven. ’s Middags regenbui. 
 
24 jun 1943 
Warm weer. Pakket van 24/5. Kaart van Aarts. Kaart aan Bours. Regenbui. 
 
25 jun 1943 
Warm weer, op de dag bewolkt. Pakket van 4/6. Transport zieken aangekomen19. Gedurende het 
transport Majoor Bayens (Majoor M. Baijens Kgf 31029) tussen 2 wagons bekneld geraakt en gedood. 
Gedurende het begin van de reis 3 officieren ontvlucht: Greter, Pahud (Kapitein Ch.F. Pahud de 
Mortanges Kgf 31999) en Gerritsen (Kapitein G.M. Gerritsen Kgf 31325). 
 
26 jun 1943 
Regenachtig weer. 2 brieven van Gra van 4/6 en 5/6. 
 
27 jun 1943 
Bewolkte lucht. Brief aan Gra. Kapitein Paters en Cooper (Kapitein W. Kooper Kgf 30735) naar het 
Cadettenkamp. 
 
28 jun 1943 
Vrij goed weer. Voorwedstrijden van 29 Juni dag. ’s Avonds alle feestelijkheden op 29/6 verboden. 
 
29 jun 1943 
Feestelijk appèl, iedereen beste kleding. Driewerf hoera voor prins Bernhard. Om 10.00 uur zouden 
toch de sportwedstrijden hervat worden. Om 09.00 uur geweldige regenbui, terrein praktisch 
onbruikbaar. 
 
30 jun 1943 
Regenachtig weer. Brief van Gra van 14/6 ontvangen. 
 
1 jul 1943 
Weer iets beter. 2 pakketten van 8/6 en 1 pakket van 16/6, waarin foto’s. Kaart aan Hotel Rieke. 
 
2 jul 1943 
Betrokken lucht. Geen bijzonderheden. 
 
3 jul 1943 
Weer iets beter maar vrij veel wind. Sportwedstrijden voortgezet. V.d. Burg over naar Stanislau 8e 
Compagnie. Brief van Gra van 20/6 en kaart van Kuypers. 
 
4 jul 1943 
Betrokken lucht, veel wind. Herdenking van de komst van de aalmoezenier naar Langwasser. 
Plechtige Hoogmis. ’s Avonds lof. Brief aan Gra. 
 
5 jul 1943 
Betrokken lucht, veel wind. Guur weer. Tegen de avond aanmerkelijk zachter. Lichte regenbui. 
 
6 jul 1943 
Vrij goed weer. Kaart aan Nol. 
 
7 jul 1943 
Weer iets beter maar nog niet standvastig. Pakket van 18/6. 1 liter bier. ’s Avonds zware bui en ook 
gedurende de nacht veel regen. 

                                                 
19 Op 25-06-1943 komen veel officieren weer terug, die in 1942 zijn vrijgelaten i.v.m. ziekte of persoonlijke omstandigheden. Zij 

krijgen hierbij weer een ander krijgsgevangennummer. 
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8 jul 1943 
Gedeeltelijk bewolkt, drukkend warm. Tegen de avond regen. 
 
9 jul 1943 
Betrokken lucht. Winderig. Kapitein Paters weer terug uit het Cadettenkamp. 14 dagen daar geweest. 
Praatje door hem op de kamer. 
 
10 jul 1943 
Betrokken lucht. Guur weer. Tegen de avond regen. 
 
11 jul 1943 
Stormachtig guur weer. Regenvlagen. Brief aan Gra. Van Amstel gepoogd te ontvluchten. 
 
12 jul 1943 
Bedekte lucht. Veel wind, vrij guur 
 
13 jul 1943 
Bedekte lucht, veel warmer. Kaart aan Panken. 
 
14 jul 1943 
Regenachtig weer. Geen bijzonderheden. Kaart van Hermans. 
 
15 jul 1943 
Regenachtig. Brief aan Gra. 
 
16 jul 1943 
Warm weer. Geen bijzonderheden. 
 
17 jul 1943 
Warm weer. Tegen de avond zandstorm, daarna onweer. 
 
18 jul 1943 
Bedekte lucht, drukkend warm. Kaart aan Jo. 
 
19 jul 1943 
Warm weer. Onweersbui. Wolkbreuk, niet meer dan 3 meter zicht. 
 
20 jul 1943 
Warm weer. Op donderdag onweer en tegen de avond nieuwe bui. 
 
21 jul 1943 
’s Morgens 04.30 uur hevig onweer. Vuur niet van de lucht. Op de dag wisselvallig weer. ’s Avonds 
toneeluitvoering “De Vreemdeling”. Auteur Kapitein v.d. Burgt. 
 
22 jul 1943 
Bewolkt, buiig weer. Nederlandse Rode Kruis pakket. 2500 Amerikaanse pakketten aangekomen. 
 
23 jul 1943 
Regenachtig weer. Vrij guur. 
 
24 jul 1943 
Guur, regenachtig weer. 
 
25 jul 1943 
Weer iets beter, lucht iets meer open. Temperatuur nog vrij laag. Brief aan Gra. Kaart aan Brand. 
 
26 jul 1943 
Weer iets beter. ’s Avonds gerucht aftreden van Mussolini. 
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27 jul 1943 
Warm weer. 
 
28 jul 1943 
Warm weer. Amerikaanse Rode Kruis pakketten ontvangen. Aftreden Mussolini door krant bevestigd. 
Geruchten over invasie in diverse landen. 
 
29 jul 1943 
Mooi warm weer. 
 
30 jul 1943 
Warm weer. Geruchten verstommen. 
 
31 jul 1943 
Mooi, warm weer. ’s Middags drukkend warm. 
 
1 aug 1943 
Warm weer. Onweerswolken. Kaart naar Stiphout. Brief aan Gra. 
 
2 aug 1943 
Warm weer. Pakket van 1/7. Veel wind. 
 
3 aug 1943 
Warm weer. Pakket van 1/7 en pakket met boeken. Veel wind. A. Nooyen (Tweede-Luitenant A.Th.J. 
Nooijen Kgf 32026) jarig. 
 
4 aug 1943 
Warm weer. Verjaardag Ab Nooyen gevierd met Plasschaart (Tweede-Luitenant B.A.G. Plasschaert 
Kgf 32095), Bakker (Eerste-Luitenant B. Bakker Kgf 32103). 
 
5 aug 1943 
Warm weer. Brief van Gra van 30/6. Kaart van Van Schijndel ontvangen. 
 
6 aug 1943 
’s Morgens regen, op de dag drukkend warm. Pakket van 23/6 en 2 van 7/7 ontvangen. Kaart aan 
Polling. 200 Zloty overgemaakt. Stand conto: 36,80. In totaal nu overgemaakt 5 x 300 en 1 x 200 
Zloty. 
 
7 aug 1943 
Warm weer. Toneeluitvoering “Adriaan en Olivier” bewerkt door von Pohlreich. 
 
8 aug 1943 
Bedekte lucht. 
 
9 aug 1943 
Gedeeltelijk bewolkt. Vrij sterke wind. Bioscoopvoorstelling: “Ein altes Herz wird wieder jung” met Emil 
Jannings. 
 
10 aug 1943 
Betrokken lucht, sterke wind. Brief aan Gra. 
 
11 aug 1943 
Weer iets beter, op de middag een regenbuitje. Pakket van 23/6. 100 Engelse sigaretten. 
 
12 aug 1943 
Warm weer. 7 studenten (reserve-officieren) overgeplaatst naar het kamp van de reserve-officieren te 
Schildberg20. 
 

                                                 
20 Dit waren: Tweede-luitenants Hornix, Kuenen, Oving, Swart, van der Werff, de Meulder en Köhler. 
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13 aug 1943 
Warm weer, vrij veel wind. 350 Engelse sigaretten. 
 
14 aug 1943 
Warm weer. Luitenant Dorst (Tweede-Luitenant H.L. Dorst Kgf 30703) en Meneer de Roode21 
gedoopt. 
 
15 aug 1943 
Zeer warm weer. Plechtige Hoogmis. Brief aan Gra. Kaart aan Tol. Ongeveer 17.30 uur geweldige 
zandstorm. 
 
16 aug 1943 
Warm weer, op de dag bedekt en koel. Aankomst Buitendijk en 3 andere reserve-officieren en 3 
cadetten22. 
 
17 aug 1943 
Droog weer, betrokken lucht. Vetknobbeltjes aan het achterhoofd laten wegsnijden, 2 hechtingen en 1 
hechting. Engels pakket ontvangen. 
 
18 aug 1943 
Warm weer. Gerucht val van Sicilië. 
 
19 aug 1943 
Zeer warm. Pakket van 29/7 en 15/7, waarin foto’s van Polling Kaaslaan Esser. Ongeveer 18.00 uur 
spoedappèl vanwege ontsnappingspoging vanaf sportveld. Allen gesnapt. 
 
20 aug 1943 
Zeer warm, windstil. 
 
21 aug 1943 
Zeer warm. Brief van 12/7 van Gra en kaart van Ricke. 
 
22 aug 1943 
Snikheet, te warm voor zonnebaden. Temperatuur in de schaduw 95 graden Fahrenheit (35 graden 
Celsius) en in de zon 118 graden (48 graden Celsius). Brief aan Gra en kaart aan Overmeer. 
Ongeveer 15.15 uur extra appèl op de kamer i.v.m. ontvluchtingspoging van Lt Portier en van der 
Waals.23 
 
23 aug 1943 
Zeer warm, windstil. Pakket van 22/7. 
 
24 aug 1943 
Zeer warm. Aankomst detachement zieken e.a., waaronder Zierksma en Baretti.24 
 
25 aug 1943 
Zeer warm, op de middag drukkend. Lichte regenval. Kaart aan Konings. 
 
26 aug 1943 
Warm weer. Amerikaans pakket ontvangen. 
 
 

                                                 
21 Misschien wordt hier Off MSD 1e kl H. de Roode Kgf 31545 bedoeld. 
22 Dit waren: Tweede-Luitenants J. Buytendijk Kgf 97749, S. de Vlieger Kgf 98060, J.Koldenhof Kgf 98061 en de Vaandrigs Dr. 

H. Kuiper Kgf 97751, R. Bijsterveld Kgf 98059 en de Kornet H.D. Huet Kgf 97750 
23 De Tweede-luitenants G.H.M. van der Waals Kgf 32021 en B.F. Portier Kgf 30917 ontsnappen op 21-08-1943. Portier wordt 

op 23-08-1943 weer binnengebracht maar Van der Waals weet definitief te ontsnappen. Hij sterft in 1948 in Moskou als 
vermeende spion. 
24 Bedoeld worden de Eerste-luitenants W. Sierksma Kgf 32309 en L.F. Berretty Kgf 32296. Het detachement bestond in totaal 

uit 28 personen. Zij waren in eerste instantie ontslagen uit krijgsgevangenschap i.v.m. ziekte van henzelf of ernstige ziekte van 
directe familieleden. 
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27 aug 1943 
Warm weer. Om 08.45 uur na kortstondige ziekte in ziekenhuis van Stanislau overleden Kapitein Mr. 
Van der Slikke. Op 24/8 zijn zoon Cadet van der Slikke in Stanislau aangekomen na vrijspraak van 
beschuldiging van sabotage in Nederland25. 
 
28 aug 1943 
Bedekte lucht, aanmerkelijk afgekoeld. Portier weer in kamp terug, reeds enkele dagen in 
Cadettenkamp geweest. 
 
29 aug 1943 
Betrokken lucht, op de middag helder. Bezoek Internationale Rode Kruis commissie. Door 4 officieren 
getracht te ontvluchten, doordat zich een ervan uitgaf als Dr Buch van de Rode Kruis commissie om 
op die manier vrije uittocht uit het kamp te krijgen.26 Door de wachtcommandant tijdig ontdekt, doch 
deze wist niet meer wie de betreffende officieren waren. Ongeveer 12.00 uur appèl. Confrontatie met 
wachtcommandant. Appèl afgebroken. Te 14.00 uur opnieuw appèl. Minder correct optreden van de 
Nederlandse officieren. Zenuwachtige stemming bij het bewakingspersoneel. Lt van der Slikke licht 
gewond door Duits soldaat met bajonet27. Kapitein Mr van der Slikke begraven. 
 
30 aug 1943 
Betrokken lucht, op de dag warmer. Aanvang sportwedstrijden. Vanaf vandaag 4 appèls per dag: 
08.15, 11.00, 15.00 en 19.00 uur. Pakket van 22/7. Grote zending tomaten van het Rode Kruis 
ontvangen. Voor het eerst tomaten gegeten dit jaar. 
 
31 aug 1943 
Koninginnedag. Mooi weer. Voor het appèl toespraak kampoudste. Voortzetting sportwedstrijden. Op 
de middag minder mooi weer. Gedurende de voetbalwedstrijd veel last van zandstormen. Geen prettig 
weer, noch voor spelers noch voor supporters. ’s Avonds “repetitie” van koor en muziekensembles. 
Grote belangstelling. De dag op waardige wijze gevierd. Brieven van Gra van 28/7 en 30/7 en kaart 
van Rika van den Bosch. 
 

 
 
 

                                                 
25 Kapitein Mr. P.M.W.J. van der Slikke Kgf 30487 en Cadet-Sergeant J.E. van der Slikke Kgf 32321 
26 Volgens D.J. Smit in zijn proefschrift “onder de vlaggen van Zweden en van het Rode Kruis” is er op 30-08-1943 een bezoek 

gebracht door de Hongaren Bubb, Masset en Wenger.(p.158). De officier die zich voordeed als vertegenwoordiger van het 
Rode Kruis was Kapitein L.E. van der Elst Kgf 2917. Volgens Leo de Hartog in “Officieren achter prikkeldraad” was de groep 10 
personen sterk (p.200). 
27 Het was Eerste-luitenant A.B.H. Jansen Kgf 32031 die het geweer van de Duitse soldaat afpakte danwel beetgreep. Hij werd 

veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf, die hij later doorbracht in het krijgsgevangenkamp Oflag 67 Neubrandenburg, waar de 
andere Nederlanders toen ook zaten. 
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1 sep 1943 
Somber regenachtig weer. Veel regen. Kaart van Ponken. 
 
2 sep 1943 
Somber regenachtig weer. 
 
3 sep 1943 
Idem 
 
4 sep 1943 
Weer iets beter. Vertrek detachement zieken, 11 in getal met 2 dokters en 2 verplegers. Hieronder 
Luitenant Vreeswijk.28 
 
5 sep 1943 
’s Morgens mistig. Op de dag vrij goed weer. Brief aan Gra. 
 
6 sep 1943 
Iets kouder. Vrij veel wind. Pakje van 30/7. 
7 sep 1943 
Weer iets beter. 
 
8 sep 1943 
Mooi weer. Brief van Gra van 12/8 en kaart van Stiphout. Amerikaans pakket ontvangen. Kaart aan 
Ladislam, Groot, Derks en van Dalen. 
 
9 sep 1943 
Mooi weer. Op de dag bewolkt, onweerswolken. In de namiddag regenbui. ’s Morgens gerucht 
capitulatie van Italië. In de middag nog bevestigd. Kronen op 2 kiezen gepast. 
 
10 sep 1943 
Betrokken lucht. ’s Avonds en de gehele nacht regenachtig. 
 
11 sep 1943 
Regenachtig weer. Brieven van Gra van 15/8 en 18/8. Kronen op de kiezen geplaatst. 
 
12 sep 1943 
Weer iets beter. Brief aan Gra. 
 
13 sep 1943 
Zeer mooi weer. Geen bijzonderheden. 
 
14 sep 1943 
Warm weer. Kaart aan Gerard. Operette-Revue: “Wedden”. 
 
15 sep 1943 
Warm weer. Pakketten van 15/7, 4/8 en 16/8 ontvangen. Concert o.l.v. Walther Boer: koor en orkest. 
’s Avonds en de gehele nacht regen. 
 
16 sep 1943 
Bedekte lucht, niet koud. Min of meer regenachtig. 
 
17 sep 1943 
Weer iets beter. Pakket van 4/8. 
 
 

                                                 
28 Deze groep bestond uit: Kolonel A.G. Lagerweij Kgf 30651, Luitenant-kolonel P. Schoute Kgf 31519, Majoors P.J. Enter Kgf 

31888, H. van Weerden Poelman Kgf 31555, Kapiteins H. van Dulmen Krumpelman Kgf 30037, J. Bos Kgf 31024, J. Vrij Kgf 
30853, de Eerste-luitenants R.A. van Heekeren van Brandsenburg Kgf 30409, A.L.N. Vreeswijk Kgf 30372, Tweede-luitenant B. 
Myjer Kgf 31629 en Vaandrig H. Wieringa Kgf 30865. De artsen en verplegers waren: Dir. Off. van Gezh 3e kl. J.E. Brouwer Kgf 
32229, Off.van Gezh 2e kl K.E.H.P. Neering Kgf 32220, Sergeant G.R. Frantzen Kgf 32219 en Matroos Th. Kik Kgf 32218 
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18 sep 1943 
Bedekte lucht. Vrij guur weer. 
 
19 sep 1943 
Mooi weer, warm. ’s Middags kampioenswedstrijd Stanislau: 5e Comp – 7e Comp: 0-3. 
 
20 sep 1943 
Warm zonnig weer. 2 Pakketjes van 12/8 ontvangen. 
 
21 sep 1943 
Buiig donker weer. Pakje van 23/8. 
 
22 sep 1943 
Warm weer. ’s Nachts ruw regenachtig weer. Kampioen geworden in afdeling bridge: 32 spelen. 
Uitslag 116:36. 
 
23 sep 1943 
’s Morgens regenachtig. Op de dag beter. Kaart van Bours. 
 
24 sep 1943 
Mooi warm weer. ’s Nachts zeer koud geweest. 2 Pakjes van 1/9. 
 
25 sep 1943 
Mooi warm weer. Brief van Gra van 9/9. 
 
26 sep 1943 
Betrokken lucht. Iets koeler dan gisteren. Brief aan Gra. Kaart aan Dr Nuyens en Martens. Geen 
officieren meer in keuken of wasserij. 
 

 
Wasserij Stanislau 

 
27 sep 1943 
Donkere lucht. Appèl van 08.15 uur tot 11.00 uur en van 14.30 tot 17.00 uur. Gedurende deze appèls 
verzamelen van gegevens van ons en invullen van kaarten. Medewerking door ons geweigerd, 
daarom op deze manier. Rustige houding van iedereen op appèl. Werk gaat zeer langzaam. 
 
28 sep 1943 
Weer iets beter. Op de middag zonnig maar om 17.30 uur regenbui. Appèls als op 27/9. Gaat nog 
zeer langzaam. Het geheel zal ongeveer 10 dagen duren. 16.00 uur bespreking van de 
kampcommandant met de kampoudste. Voorstel: indien wij zelf de kaarten invullen, dan de appèls 
weer normaal. Maatregelen die genomen waren door de Kampcommandant in principe niet 
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goedgekeurd. Nieuwe kampcommandant29 die vandaag het bevel heeft overgenomen. Generaal 
(Hackstroh) vraagt de mening van alle officieren via de kameroudsten. Algemene opvatting: 
beëindigen van deze toestand. 22.00 uur nog geen beslissing bekend. 
 
29 sep 1943 
Mistig weer. Bij aantreden voor appèl van 08.15 uur kisten, dozen, dekens enz. meegenomen, daar 
niemand met de beslissing op de hoogte was. Ongeveer 08.40 uur: “alle compagnieën ingerukt 
behalve Colditz”. Voor hen gaat de administratie nog door zoals op 27/9 en 28/9 omdat Colditz zich 
niet neerlegt bij de algemene opvatting en de beslissing van de generaal. Kaart van Jo en Brand. 
 
30 sep 1943 
Mooi weer. Appèls weer normaal. 
 
1 okt 1943 
Donker weer. Amerikaans pakket ontvangen. Via Nooyen naar huis gezonden: 1 pak pruimen, 2 
plakken chocolade, 1 pak suiker, 1 pak beschuit, ½ pond vet en 1 boek “Doel en grondslagen” en 1 
boek “10 jaar Raad van Arbeid” en 1 boek “Geschiedenis sociale verzekering” en 1 pak rozijnen en 10 
Willem II. 
 
2 okt 1943 
Mooi weer, zonnig. Etentje ter ere van de verjaardag van Leny Nooyen met Wim, Ab, van der Grijp 
(Tweede-luitenant H.J. van der Grijp Kgf 32024), Bakker en Plasschaert. Menu: Hors-d'oeuvre varié, 
Saucijzenbroodjes, Gort Goreng, pannenkoeken, pudding, salamanders en koffie. 
3 okt 1943 
Bedekte lucht, niet koud. Brief aan Gra en kaart aan Leny Nooyen. Klok 1 uur teruggezet. 
 
4 okt 1943 
Goed weer. Geen bijzonderheden. 
 
5 okt 1943 
’s Morgens zeer mistig. Op de dag goed weer. 
 
6 okt 1943 
Goed zonnig najaarsweer. Grote sportwedstrijden. Compagnieswedstrijden. Kaart van de King. 
 
7 okt 1943 
Wederom mooi sportweer. Voortzetting sportwedstrijden. Brieven van Gra van 30/8 , 31/8 en 14/9. 2 
pakjes met appels van 7/9. Eerste appels van dit seizoen. Brief aan Gra. 
 
8 okt 1943 
Goed zonnig weer. Film “Ferienkind” zeer, zeer matig. Kaart van Tol. 
 
9 okt 1943 
Donker weer. Wedstrijd Cadetten-Officieren: 3-3. Zeer goed. Vertrek reserve officieren in totaal 
ongeveer 15 w.o. de reserve officieren afkomstig van Philips en Buitendijk. De Fremery 1e Lt van de 
Genie (Eerste-luitenant H. de Fremery Kgf 31472) vertrekt in plaats van 1e Lt Aldenkamp (Tweede-
luitenant M.J. Aldenkamp Kgf 96804).30 
 
10 okt 1943 
Zonnig weer maar gure wind. Kampwedstrijd 7II – 5II: 1-3. Slechte wedstrijd. Brief aan Gra. 
 
11 okt 1943 
Zonnig koud weer. ’s Nachts zeer koud. Kaart naar Stiphout. 
 

                                                 
29 Nieuwe Duitse Kampcommandant was Oberleutnant Dr. Aicholz. 
30 Het vertrek betrof de volgende personen: Ritmeester P. van Notten Kgf 97748, de Eerste-luitenants A. Bierman Kgf 96406, J. 

de Haas Kgf 96402, D.A. Hamburger Kgf 96405, H.A.G. Hermans Kgf 96409, M. Lopez-Gardozo Kgf 96401, F.A. Mann Kgf 
96403, J. Rodrigues de Miranda Kgf 96404, de Tweede-luitenants M.J. Aldenkamp Kgf 96804, J. Buytendijk Kgf 97749, J. 
Julius Kgf 103387, J. Koldenhof Kgf 98061, J.W. Sanders Kgf 32322, S. de Vlieger Kgf 98060, M.A.J. Wolf Kgf 96407 en de 
Sergeant W.D. de Jong Kgf 96410. Zij worden overgeplaatst naar Oflag XXI C Schildberg. 
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12 okt 1943 
Idem. Pakje van 16/8 ontvangen, waarin foto’s. ’s Nachts enkele graden gevroren. Kaart van Van 
Daal. 
 
13 okt 1943 
Guur helder weer. ’s Nachts zeer koud. 
 
14 okt 1943 
Bedekte lucht, koud. ’s Avonds order op 15/10 te 08.30 uur aantreden met grote bagage, alleen 
handbagage op de kamer achterlaten. Geen bijzonderheden omtrent doel enz. bekend. 
 
15 okt 1943 
Appèl 08.30 uur. Weer vrij goed. Allen aangetreden met grote bagage. Prüfung van de bagage zeer 
intensief. Op de appèlplaats gestaan tot ongeveer 17.00 uur. Geen eten of drinken gehad. Onze 
compagnie, de 4e compagnie en de helft van de 6e compagnie zonder Prüfung kunnen inrukken. Ook 
de kamers ondertussen onderzocht. Het terrein na afloop het uiterlijk van een kampeerterrein. Ook 
gefouilleerd. 
 
16 okt 1943 
Alles weer regelmatig. Mooi zonnig herfstweer. Cabaretavond. 
 
17 okt 1943 
Zonnig weer, frisse wind. Mooie najaarsdag. Brief aan Gra. 
 
18 okt 1943 
Amerikaans pakket ontvangen. Guur weer. 
 
19 okt 1943 
Zonnig weer. Kaart naar Nijmegen. 
 
20 okt 1943 
Guur weer, bedekte lucht, 
 
21 okt 1943 
Zonnig weer. Pakje van 23/8. Brief van 26/9 en kaart van Polling. 
 
22 okt 1943 
Zonnig warm weer. Brief van 2/10. Toneelstuk door C&A31 van Cor Ruys “Het Meisje met de negen 
punten”. Zeer goed. 
 
23 okt 1943 
Mooi zonnig weer. Zonnebaden. Brief aan Gra. Kaart van Overmeer. 
 
24 okt 1943 
Schitterend zonnig herfstweer. Kaart aan slager Janssen. 
 
25 okt 1943 
Mooi zonnig weer. 
 
26 okt 1943 
Zonnig warm najaarsweer. 
 
27 okt 1943 
Mistig, vrij guur weer. 
 
28 okt 1943 
Donker herfstweer. Vochtige lucht. 2 pakjes van 21/9, waarin 6 foto’s. 
 

                                                 
31 C&A=Cadetten en Adelborsten. Zij vormden samen een Cabaretgezelschap. 
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29 okt 1943 
Donker weer, min of meer mistig. 
 
30 okt 1943 
Donker weer. Vrij guur. Mevr de Lieser in Stanislau aangekomen. Gedurende 3 uur haar man32 mogen 
spreken. 
 
31 okt 1943 
Zonnig maar koud herfstweer. Brief aan Gra, kaart aan Toon Verhoeven. Temperatuur om 21.00 uur -
1 graden. 
 
1 nov 1943 
Zonnig weer, scherpe wind temp. 07.00 uur -1 graden. Kaart van Gerard. Pakje met studieboeken. 
Verwarming aan. Temperatuur ongeveer 0 graden. 
 
2 nov 1943 
Matig, tegen de middag helder. Temperatuur -1 graden. Pakje van 23/9. 
 
3 nov 1943 
Zeer mooi, zonnig weer. Windstil. Temperatuur -4 graden. Pakje van 13/9 met foto’s. 
 
4 nov 1943 
Somber, regenachtig weer. Enkele natte sneeuwvlokken. Temperatuur +1 graden. 
 
5 nov 1943 
Temperatuur +1 graden. Helder weer, geen nachtvorst. Pakje van 11/10 met foto’s. 
 
6 nov 1943 
Koud weer, gedeeltelijk bewolkt. Temperatuur +2 graden. ’s Avonds geringe sneeuwval. 
 
7 nov 1943 
Temperatuur +2 graden. Geen sneeuw meer te zien. Op de middag mooi zonnig weer. Brief aan Gra, 
kaart van Anny. 
 
8 nov 1943 
Temperatuur +2 graden. Vrij zacht weer, tegen de avond geringe sneeuwval. Nederlandse Rode 
Kruispakket ontvangen. 
 
9 nov 1943 
Temperatuur +2 graden. Donker, guur weer. ’s Avonds geringe sneeuwval. 
 
10 nov 1943 
Temperatuur -1 graden. Donkere lucht, sneeuwkoud. Brief van Gra van 10/10. Engels Rode 
Kruispakket ontvangen. Film: De bruidegom uit Brazilië. Zeer goed. ’s Avonds sneeuwval. 
 
11 nov 1943 
Temperatuur -1 graden. Donkere lucht, sneeuwkoud. Kaart van Stiphout. ’s Avonds lichte sneeuwval. 
 
12 nov 1943 
Temperatuur -5 graden. Min of meer bedekte lucht. Brief van Gra van 17/9. Van Schildberg (kamp 
reserve officieren) nu naar Stanislau gekomen: Lt Ottens (Eerste-luitenant J. Ottens Kgf 7551), Lt 
Buytendijk en Lt Keuler (Tweede-luitenant J. Köhler Kgf 105043). Foto van de gehele kamer gemaakt.
  
 

                                                 
32 Eerste-luitenant L. de Lizer Kgf 30762. 
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Groepsfoto kamer 244 
Zittend v.l.n.r.: de Korver, Kannemans, Dassen en Hornix 

Staand v.l.n.r.: Derks, Zwitser, van Hoof, Tieleman, Donker, Steenbrugge, Dubois, Bijl, van Dodeweerd, van Dok en van Duin 
 

13 nov 1943 
Temperatuur +2 graden. Zonnig goed weer. Brief van Gra. Opvoering Hotel Metropole in de nieuwe 
samenstelling. Zeer goed. 
 
14 nov 1943 
Temperatuur +5 graden. ’s Morgens gure wind, op de dag weer zachter. Brief aan Gra en kaart aan 
van Vught. 
 
15 nov 1943 
Temperatuur +6 graden. Brief van Gra van 17/10. Kaart aan Johan (felicitatie). Goed weer, 2 pakjes 
van 6/10 en 2 van 19/10 ontvangen. 
 
16 nov 1943 
Temperatuur +2 graden. Goed weer, veel wind. 
 
17 nov 1943 
Temperatuur 0 graden. Mooi weer. Pakje van 21/10. 
 
18 nov 1943 
Temperatuur +4 graden. Donker regenachtig weer. 
 
19 nov 1943 
Temperatuur +5 graden. Mistig, vochtig weer. Niet koud. 
 
20 nov 1943 
Temperatuur +5 graden. Donker, druilerig weer. Brief van Gra van 6/11 en kaart van Nijmegen. 
 
21 nov 1943 
Temperatuur +4 graden. Betrokken lucht, niet koud. 
 
22 nov 1943 
Temperatuur +4 graden. Betrokken lucht. Regenachtig. Brief van Gra van 28/10. Kaart van Stans. 
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23 nov 1943 
Temperatuur +3 graden. Mistig weer, op de dag prachtig zonnig. Nederlandse Rode Kruispakket 
ontvangen. 
 
24 nov 1943 
Temperatuur +4 graden. Gehele nacht en ’s morgens veel regen. Gehele dag slecht weer. 
Bijeenkomst cursus Breda. Pakje van 5/11. 
 
25 nov 1943 
Temperatuur +2 graden. Helder zonnig herfstweer. Pakje met speculaas ontvangen. Uitspraak proces 
Jansen enz. in Lemberg. Jansen 1 ½ jaar gevangenisstraf, Callenbach 2 maanden vestingstraf met 
aftrek voorarrest (2 maanden). Sjoerds (Tweede-Luitenant J. Sjoerds Kgf 32025), v.d. Slikke (Tweede-
Luitenant G. van der Slikke Kgf 31713) en Evers (Tweede-Luitenant H.B. Evers Kgf 30606) vrijspraak. 
Laatste 4 ’s avonds weer in het kamp terug.33 
 
26 nov 1943 
Temperatuur +5 graden. Regenachtig koud weer. 
 
27 nov 1943 
Temperatuur +1 graden. Guur koud weer. Droog. Ongeveer 21.30 uur alle lampen gaan uit, ook die op 
het buitenterrein. Ontvluchtingspoging op grote schaal. 8 man ontvlucht, waaronder van Amstel. Bij 
het sommeren van een van de ontvluchtenden of medewerkenden werd hieraan geen gehoor 
gegeven. De persoon werd in het gebouw door een schildwacht achterna gezeten. Bij het schieten de 
kogel tegen een muur gekomen en daarna iemand die in een van de gangen liep (Kapitein Schouten) 
in het onderlichaam getroffen. Geen direct gevaar.34 
 
28 nov 1943 
Temperatuur -2 graden. Helder weer. Vrij koud. Brief aan Gra. Kaart naar thuis. 
 
29 nov 1943 
Temperatuur +1 graden. Donker, regenachtig weer. 14.30 uur plaatjesappèl.35. ’s Avonds 5 van de 8 
ontvluchters terug (waaronder Van Amstel), hadden zich verborgen gehouden in de 
“Seuchenbarracke” (Quarantainegebouw) om vandaaruit de kans tot ontvluchten af te wachten.36 
 
30 nov 1943 
Temperatuur +3 graden. Donker, regenachtig weer. Opvoering van het “Spel der Vergissingen” 
(Commedy of Errors) van Shakespeare. Zeer goed. 
 
1 dec 1943 
Temperatuur -1 graden. Goed zonnig weer. Concert koor en orkest. 
 
2 dec 1943 
Temperatuur -1 graden. Goed zonnig weer. Brief aan Gra, kaart aan Ad Kuypers met verzoek 
verzorging van bloemen op 6-1-1943. 
 
 

                                                 
33 Naar aanleiding van het incident tijdens het appèl op 29/8 worden de volgende militairen overgeplaatst naar de 

Kriegswehrmacht Haftanstallt in Lemberg: Kapitein P.J. Jansens Kgf 31869, de Eerste-luitenants B.E.J. Callenbach Kgf 31726, 
A.B.H. Janssen Kgf 32031, J. Sjoerds Kgf 32025 en de Tweede-luitenants H.B. Evers Kgf 30606 en G. van der Slikke Kgf 
31713. 
34 Zie van Amstel “De zak met vlooien” p. 163 e.v. De groep van 8 ontvluchters bestond uit de Kapiteins F. Wijnman Kgf 30509, 

A.Th.C. Opsomer Kgf 30806 en de Tweede-luitenants F.J.G. Brackel Kgf 30633, F.L.M. Focquin de Grave Kgf 30589, A.J.P. 
van Stockum Kgf 3162, H.Ch.M. Daalmeijer Kgf 31665, F. Brouwer Kgf 30630 en G.B. van Amstel Kgf 30718. De poging 
mislukt voordat hij goed en wel begonnen is. De 4 laatsten weten zich enkele dagen verborgen te houden voordat ook zij 
ontdekt worden. 
35 Bij een plaatjesappèl werd iedereen vergeleken met de foto en gegevens van zijn Personalkarte. Dus niet alleen een telling 

van het aantal aanwezigen.  
36 De bedoeling was om vanuit deze Seuchenbarracke in 14 dagen een gang te graven onder de muur door en daarna te 

ontsnappen. 
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Op de zolder (rechts) verborgen zich de mannen. Tunnel vanaf dit gebouw, dat vlak langs de buitenmuur lag. 

 
 
3 dec 1943 
Temperatuur -2 graden. Goed zonnig weer. Pakje van 28/10. 
 
4 dec 1943 
Temperatuur -2 graden. Goed zonnig weer. ’s Avonds sneeuwval. 
 
5 dec 1943 
Temperatuur 0 graden. Ongeveer 6 cm sneeuw gevallen. Gedurende de nacht en ook ’s morgens 
sneeuwval. Nieuwjaarsbrief aan Gra. Sinterklaasavond gevierd met muziek, cabaret enz. Droog 
vriesweer. 
 
6 dec 1943 
Temperatuur -6 graden. Heldere lucht. Kaart aan Maas. 
 
7 dec 1943 
Temperatuur -10 graden. Prachtig zonnig weer. Kaart van J. Martens. 2e opvoering van het Spel der 
Vergissingen bijgewoond. 
 
8 dec 1943 
Temperatuur +1 graden. ’s Morgens lichte regenval, tegen de middag natte sneeuw. ’s Avonds en ook 
’s nachts veel sneeuw gevallen. Pakket van 18/11 ontvangen. 
 
9 dec 1943 
Temperatuur 0 graden. Ongeveer 10 cm sneeuwlaag. Zacht zonnig weer. 
 
10 dec 1943 
Temperatuur -1 graden. Goed weer. Van 08.15 uur tot 10.45 uur buiten moeten blijven in verband met 
een onderzoek in het gebouw naar de nog steeds 3 voortvluchtige officieren.37 
 

                                                 
37 De Duitsers missen Bussemaker, van Strien en Tuinhout. Dit zijn mannen van de Reisvereniging en zouden zelf nooit 

ontsnappen. Ze hebben de plaatsen ingenomen van Pückel, Douw van der Krap en Kruimink, die op 29-11-1943 succesvol 
weten te ontsnappen. 
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11 dec 1943 
Temperatuur 0 graden. Donkere vochtige lucht. Bij appèl van 15.30 uur de 3 officieren van onze 
compagnie die de plaats hadden ingenomen van de ontvluchte officieren Douw van der Krab 
(Luitenant ter Zee 2e kl Ch.L.J.F. Douw van der Krap Kgf 2912), Kruimink (Luitenant ter Zee 3e kl F.E. 
Kruimink Kgf 2961) en Pückel weer bij onze compagnie aangetreden. Sterkte compagnie derhalve niet 
akkoord met appèlsrapport. De Duitsers waren nu absoluut niet met zekerheid op de hoogte wie 
ontvlucht was; daarom op zondag 12/12 te 08.45 uur appèl met plaatjes en confrontatie van de 
legitimatiekaarten. 
 
12 dec 1943 
Temperatuur -2 graden. Donkere lucht, min of meer mistig. Appèl geduurd van 08.15 uur tot 12.15 
uur. Gedurende die uren mocht niemand in het gebouw aanwezig zijn. Voor het appèl minder 
sympathieke toespraak door de Lagerführer. Handelswijze van de betreffende officieren als 
ontoelaatbaar en minder fair betiteld. Vanaf vandaag cabaret, toneel enz. verboden. Brief aan Gra. 
 
13 dec 1943 
Temperatuur -4 graden. Guur vochtig weer. Kaart van Annie, kaart aan Hapi. Brief van Gra van 22/11. 
 
14 dec 1943 
Temperatuur -3 graden. Betrokken lucht. Woorden door Kampführer gesproken op 12/12 geheel 
teruggenomen. Weer cabaret enz. 2 pakjes van 22/11. 
 
15 dec 1943 
Temperatuur -2 graden. Betrokken lucht. Kaart van Toon Verhoeven. 
 
16 dec 1943 
Temperatuur -2 graden. Scherpe, koude wind. Engelse Rode Kruispakket ontvangen. 
 
17 dec 1943 
Temperatuur -1 graden. Betrokken lucht. 
 
18 dec 1943 
Temperatuur -5 graden. Bedekte lucht, mistig, alles met zware laag rijp bedekt. Kaart aan Vink. 
 
19 dec 1943 
Temperatuur -7 graden. Zware rijp. Brief aan Gra. 
 
20 dec 1943 
Temperatuur -5 graden. Bedekte lucht. Briefkaart van slager Janssen en Leny Nooyen. ’s Avonds 
sneeuwval. Cabaretavond. Zeer goed. 
 
21 dec 1943 
Temperatuur +1 graden. Diverse artikelen uit Argentijnse pakketten ontvangen o.a. 1 ½ tablet 
chocolade, pakje kaas, marmelade, soeppasta. 
 
22 dec 1943 
Temperatuur 0 graden. Amerikaans pakket ontvangen. 
 
23 dec 1943 
Temperatuur -1 graden. 2 pakjes van 9/11 en 1 pakje via Derks ontvangen. 
 
24 dec 1943 
Temperatuur -1 graden. Dinertje met Derks en Wim en Ab Nooyen in verband met mijn verjaardag. ’s 
Avonds kerstbrief ontvangen. 
 
25 dec 1943 
Temperatuur +1 graden. Nachtmis te 06.00 uur. Grote belangstelling door niet-katholieken. De door 
luitenant Bajetto (Eerste-luitenant H.C. Bajetto Kgf 2933) gecomponeerde mis gezongen. Zeer mooie 
mis. Appèls normaal. ’s Middags op de thee geweest bij Ab Nooyen. ’s Avonds op de kamer van Wim 
grammofoonplatenconcert bijgewoond. 
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26 dec 1943 
Temperatuur +1 graden. ’s Middags Kerstwijding bijgewoond. Toespraak door Aalmoezenier. Muziek 
en zang door koor en orkest o.l.v. Dr Walther Boer. ’s Avonds kerstdiner op de kamer. Brief aan Gra, 
kaart aan Jeanette Martens. 
Menu diner: (niet ingevuld) 
 
27 dec 1943 
Temperatuur -1 graden. Gedurende de nacht ongeveer 10 cm sneeuw gevallen. Pakje van 8/12. 
 
28 dec 1943 
Temperatuur -2 graden. Betrokken lucht. Aan majoor Pieters (Majoor P.W. Pieters Kgf 32235) het 
250.000e pakket uitgereikt in Stanislau. Rode Kruispakketten niet inbegrepen. 
 
29 dec 1943 
Temperatuur 0 graden. Donker weer. Nederlands Rode Kruispakket – Kerstpakket – ontvangen. 
Inhoud: 1 pond suiker, 1 pot leverpastei, 4 rollen Marie biscuits, 1 rol Forto, 1 ontbijtkoek, 1 pakje 
kaas, 1 pakje soep, 1 blokje ossestaartsoep, 1 jus tablet, 1 pak melkpoeder, 1 blikje appelstroop, 1 
potje mosterd, 1 pakje specerijen, 40 sigaartjes. 
 
30 dec 1943 
Temperatuur -2 graden. Zacht weer. ’s Middags helder en zonnig. Brief van Gra van 2/12, pakje van 
1/12 met foto en pakje van 8/12 ontvangen. Brief aan Gra en kaart aan Derks. 
 
31 dec 1943 
Temperatuur 0 graden. Sneeuwval gedurende de nacht en ook ’s morgens nog, ’s middags zonnig. 
Brief van Gra van 27/11. Oud en Nieuw gevierd met de hele kamer tot 00.30 uur. 
 

 
Lokaal pakketuitgifte Stanislau 

 
1 jan 1944 
Temperatuur -6 graden. Helder zonnig weer, ’s middags in de zon vrij warm. 
 
2 jan 1944 
Temperatuur -1 graden. Betrokken lucht. ’s Avonds opvoering van “Pieternel” door Cadetten en 
Adelborsten. 
 
3 jan 1944 
Temperatuur -1 graden. Betrokken lucht. ’s Avonds opvoering van “Kloris en Roosje” en de 
Nieuwjaarswensen van Thomas Vaer en Pieternel door Cadetten en Adelborsten. 
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4 jan 1944 
Temperatuur +3 graden. Zacht weer. Pakje van 19/12. 
 
5 jan 1944 
Temperatuur -1 graden. “s Morgens sneeuwbuien. Sterke geruchten omtrent verplaatsing naar een 
ander kamp. Enkele dagen druk luchtverkeer op het in de directe omgeving ingerichte vliegveld. 
 
6 jan 1944 
Temperatuur -5 graden. Bedekte lucht. Officiële mededeling van de aanstaande verhuizing; als datum 
zeer waarschijnlijk 10, 11 en 12 jan. Vertrek in 3 transporten. Plaats van bestemming nog niet 
meegedeeld. 6/1-’40 herdacht met klein dinertje met de Nooyens38 en Derks. 
 
7 jan 1944 
Temperatuur -6 graden. Helder weer. Brief van Gra van 11/12. Grote drukte in het gehele kamp met 
het inpakken van koffers en kisten. Allerlei namen genoemd in verband met de plaats van 
bestemming. Nog niets definitief bekend. 
 
8 jan 1944 
Temperatuur -1 graden. Guur weer, scherpe koude wind. Bekend gemaakt dat het kamp in 3 
transporten zal worden overgeplaatst. 1e transport vertrekt Maandag, 2e transport Dinsdag en 3e 
transport Woensdag. Wij bij het 3e transport met 2e en 3e compagnie. Als plaats van bestemming 
genoemd Neu-Brandenburg op ongeveer 100 km van Berlijn. Aankomst van 2139 officieren vanuit het 
kamp Schildberg, waaronder verplegend personeel voor aflossing van het huidige en Luitenant 
Schiphorst. Grote drukte in verband met de verhuizing. 
 
9 jan 1944 
Temperatuur -1 graden. Op de dag temperatuur flink boven nul. 
 
10 jan 1944 
Vertrek 1e transport om 15.00 uur. Regenachtig weer. Als plaats van bestemming officieel 
meegedeeld Neu-Brandenburg. Zacht weer. Ontvluchtingspoging door Honoré Naber (Luitenant ter 
Zee 1e kl S.A. l’Honoré Naber Kgf 31792). De gehele dag regenachtig. Tegen de avond sneeuw. 
 
11 jan 1944 
’s Avonds (10/1) en ’s nachts sneeuwjacht. Geringe vorst. Gedurende de dag helder weer, maar 
scherpe NW-wind. Vertrek 2e transport: 5e compagnie, 7e compagnie en 6e compagnie. 
Ontvluchtingspoging van ongeveer 20 officieren verkleed als Russen mislukt40. Schout bij Nacht 
Doorman en 4 officieren ontvlucht.41 De ontruimde lokalen niet mooi achtergelaten. 
  

                                                 
38 Dit zijn de Tweede-luitenants A.Th.J. Nooijen Kgf 32026 en W.A. Nooijen Kgf 32090. 
39 Volgens de Abgangsliste van Oflag XXI C betrof het 14 officieren, waaronder inderdaad Eerste-luitenant J. Schiphorst Kgf 

7609. Mogelijk dat het verschil in aantal het verplegend personeel betreft, dat niet op deze Abgangsliste staat. 
40 Deze groep probeert het kamp uit te komen maar worden bij een poort niet doorgelaten door de schildwacht. Ze keren terug 

naar het kamp, waarbij een groep van 5 man ongemerkt een schuurtje binnengaat en daar gebruik maakt van een tunnel onder 
de muur door, die door 3 ontlvuchters op 29-11-1943 succesvol is gebruikt. 
41 Deze groep van 5 bestaat uit: Schout bij Nacht L.A.C.M. Doorman Kgf 30449, Kapitein H.J. Veenendaal Kgf 2935, Luitenant 

ter Zee 2e kl D.W. baron van Lynden Kgf 459 en de Tweede-luitenants H. Donkers Kgf 2238 en B.F. Portier Kgf 30917. 
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6. VERTREK UIT STANISLAU EN REIS NAAR NEUBRANDENBURG 

 
12 jan 1944 
Reveille 06.00 uur. Lichte vorst. Appèl voor vertrek naar Cadettenkamp. 08.00 uur: bij het appèl 
mankeerden ongeveer 25 man, in het gebouw ondergedoken42. Mankering van Doorman gemerkt. 
Ongeveer 09.00 uur afmars naar Cadettenkamp, aldaar “Prüfung” van de handbagage door personeel 
van de Grüne Polizei. Grote bagage ongecontroleerd naar het station. Prüfung tamelijk vlot. Na het 
onderzoek worden we allen verzameld in een grote manege. ’s Morgens ieder een mok pap. Brood 
voor deze dag de vorige avond ontvangen. Ongeveer 15.30 afmars naar het station. Op weg hierna 
reeds diverse ontvluchtingspogingen. Rookmaker (Eerste-luitenant D. Rookmaker Kgf 31595), Ham 
(Eerste-luitenant Q.J. Ham Kgf 31161), Rotteveel (Eerste-luitenant W. Rotteveel Kgf 30711) gelukt43. 
Van diverse anderen mislukt. Young (Eerste-luitenant W.A Young Kgf 30716) bij een poging 
aangeschoten, vlakbij het emplecement. Hij trachtte zich te verstoppen in een rioolbuis onder een 
oprit. Van slechts enkele meters afstand een schot gelost (pistool) door een Feldwebel, hetwelk trof in 
de linker bovenarm. Later is gebleken, dat ook de long ernstig getroffen was. Wij aan het einde van de 
colonne. Inladen ging zeer langzaam. Inmiddels zware sneeuwval begonnen, wat de aantrekkelijkheid 
van het wachten niet verhoogde en ook de indruk van het toch al ontzettend armoedige Stanislau nog 
triester maakte. Bevolking zeer armoedige indruk. Een bepaald deel ging goed gekleed, de overigen 
in lompen. Weinig uniformiteit in de bouw van de huizen. Enorme flatgebouwen wisselden af met 
alleenstaande, betrekkelijk kleine huizen. Goede buurten wisselden met bijna geen overgang af met 
krotwoningen. Vervoermiddel alleen paardenwagens, open vierwielers en boerenwagens. 
 
Ruim een uur op het emplacement gestaan. Geen verlichting, behalve 2 schijnwerpers (autolampen). 
Er moest ingeladen worden aan de kant waar geen perron was. Steenhopen belemmerden e.e.a. 
zeer. Regeling zeer slecht. Onvoldoende toezicht bij het inladen gehouden. Niet nagegaan of aan de 
order om elke wagon met 35 man te bemannen werd voldaan, zodat de beschikbare wagons direct 
bezet was maar nog een groot getal buiten stond. Deze werden toen over de diverse wagons 
verdeeld. Henk, van Duin, Donker en ik in een wagon met hoofdzakelijk kapiteins. Wagon nr 13. 
Sterkte 37 man. Wagoncommandant: Ritmeester Mathon (Ritmeester W.E. Mathon Kgf 31988). 
Ongeveer 18.30 uur ingeladen. In de wagon geen verlichting. Kachel aanwezig, alsmede brandstof. 2 
balen stro vlak aan de ingang. In de ene helft van de wagon zitbanken. Iedereen nam een plaats in zo 
goed als maar mogelijk was. Van inrichten van de wagon of opbergen van de bagage was geen 
sprake, daar in het geheel geen licht aanwezig was en de deur op slot was. Er was voldoende tijd voor 
een en ander geweest, aangezien wij reeds vanaf 06.00 uur in touw waren en nog op het 
emplacement gestaan hebben tot de volgende dag 02.00 uur. Met Henk een voorlopige zitplaats op 
de balen stro. Niet gemakkelijk. ’s Nachts een tijd op de grond gelegen. De bezetting van 37 man 
gezien de bagage en de duur van de reis veel te veel. Na 06.00 uur ’s morgens geen water of thee 
meer gehad. 
 
13 jan 1944 
De geïmproviseerde zit- of staanplaats ingenomen en te 02.00 uur afmars. Reisroute zie achterin. Op 
deze dag de wagon verdeeld in 3 delen; zitgedeelte, slaapgedeelte en hanggedeelte (om de kachel). 
De wagonbewoners verdeeld in 3 groepen, die om de 6 uur elkaar aflossen en wel als volgt: groep 1 
slaapt van 10.00 tot 16.00 uur, wordt dan hangploeg van 16.00 tot 22.00 uur en wordt dan van 22.00 
tot 04.00 uur zitploeg. Het wisselen enz. moest geschieden in een pikdonkere wagon, zo nu en dan 
verlicht door een zelfgemaakt vetpitje. Vandaag Przemysl bereikt. In Lemberg verpleging en wel 
gelegenheid voor wc tussen de spoorrails op het emplacement. 1/3 brood+worst ontvangen, alsmede 
een kopje koffie. Dit alles te 14.30 uur. Niet koud, om en om het nulpunt. 
 
 
 
 

                                                 
42 Er zijn 3 groepen ondergedoken: 9 man onder de vloer van de toneelzaal, 5 man op de vliering van de keuken en 7 man die 

ook onder de vloer van de toneelzaal zitten. De eerste 2 groepen worden op 13/1 ontdekt, de laatste groep op 21/1. Allen 
worden per trein overgebracht naar het nieuwe kamp Oflag 67 Neubrandenburg. 
43 Rookmaker en Ham worden later opgepakt en teruggestuurd naar Stanislau. Daar komen ze samen met andere opgepakte 

ontvluchters. Ze worden in het kader van de “Aktion Kugel” doorgestuurd naar Concentratiekamp Mauthausen, waar ze op 2 
mei 1944 worden vermoord. Op hun Personalkarte wordt aangetekend: “Am 10./18.1.44 auf dem Transport Stanislau-
Neubrandenburg geflüchtet, nach Wiederergreifung in das Lager Stanislau eingeliefert”. “Am 3.3.44 in Stanislau erneut 
geflüchtet und nicht wiederergriffen”. 
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14 jan 1944 
Temperatuur veel lager. Gedurende de nacht van 13 op 14 jan zeer koud. Kachel op volle toeren, toch 
het ijzerwerk in de wagon wit bevroren. Te 09.00 uur vóór Debica 1/3 brood+worst ontvangen. 
Vandaag Skawina bereikt te 16.00 uur. 
 
15 jan 1944 
De gehele nacht en ook de dag in Skawina blijven staan, ruim 27 uur. Te 00.30 uur gewekt om door 2 
personen met geneeskundig personeel water te halen. Dit is de eerste behoorlijke drinkgelegenheid 
sinds 12 jan 06.00 uur. Al die tijd op de zelf meegenomen voorraad moeten leven. Er bestond dan ook 
een nijpend gebrek aan water, thee of iets dergelijks. Per man 1/3 liter water verstrekt. 
Te 10.00 uur gelegenheid voor wc, overdekt. Geen wasgelegenheid. Handen en gezicht gewassen in 
dooiwater. Door de dooi het terrein zeer modderig en nat. Ik was gelukkig in het bezit van klompen, 
die ik dan ook gedragen heb vanaf het moment van inladen op 12/1 tot op het moment dan uitladen. 
Overig tenue: 2 paar sokken, normaal stel ondergoed, overhemd, marine trui, trainingsblouse en das. 
Als reserve trainingsbroek, kamerjasje, bivakmuts en overjas. De temperatuur in de wagon dusdanig, 
dat de laatste kledingstukken praktisch niet nodig zijn geweest. Temperatuur ver boven nul. 
Flinke portie waterige gortepap ontvangen. Lekker warm. Geen drinkgelegenheid. Ongeveer 18.30 uur 
van emplacement Skawina vertrokken. Tot op heden door enkelen wel ontvluchtingsplannen maar 
nog geen voorbereidingen gemaakt. Het uitzagen van een gedeelte van de bodem praktisch niet 
uitvoerbaar. 
 
16 jan 1944 
Wederom zacht weer. Gedurende deze dag Leignitz bereikt. In Königszelt verpleging. Gelegenheid 
voor wc; zeer vies. Per man ¼ brood + thee + 1/6 blik leverpastei; geen water maar ruime hoeveelheid 
thee. In de loop van de dag voorbereidingen getroffen voor een ontvluchtingspoging. Henk had 
gedurende de reis contact opgenomen met 2 andere wagonbewoners, die reeds een plan hadden 
uitgewerkt. Uiteindelijk zich bij die twee kunnen aansluiten. Begonnen met het uitzagen van een 
opening in de achterwand van de wagon. In de loop van de aond de poging ontdekt, doordat de 
zaagsnede licht doorliet. Henk op dat moment met mij in de slaapploeg. Oberfeldwebel Kopf in de 
wagon gekomen om de werktuigen in beslag te nemen. Dit was enkel een broodmes omgewerkt tot 
zaag. Geen verder onderzoek in de wagon. Voor mij een opluchting, dat de poging mislukt was. Ik had 
een slecht voorgevoel. Verdere gedeelte van de avond en nacht geen bijzonderheden. De bedoeling 
was het luik zover uit te zagen, dat de opening in enkele minuten klaar gemaakt kon worden om 
zodoende in de buurt van Berlijn te kunnen ontsnappen. 
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7. DOOD VAN HENK DERKS 

 
17 jan 1944 
Weer nog steeds zacht en vochtig. In de nacht emplacement Neu-Brandenburg bereikt. Te 09.00 uur 
1/3 brood + 1/6 blik leverpastei. Te 18.00 uur een portie graansoep te Tempelhof. Zeer welkom. 
Ongeveer 15.30 uur de voorsteden aan de ringbaan om Berlijn bereikt. De uitwerking van de 
bombardementen goed te merken. Grote verwoestingen waren aangericht, hele straten weggevaagd. 
Bij het bereiken van Berlijn bij Henk en de 2 anderen wederom een nieuw plan opgekomen. Zij waren 
erg enthousiast. Henk was er niet van terug te houden. Via een van de zijraampjes, na het 
prikkeldraad en de dwarsplankjes weggehaald te hebben, zouden ze op de achterzijde van de wagon 
klimmen en vandaar bij geringe vaart afspringen. Bagage zou worden nagegooid. Het verwijderen van 
de draad en de plankjes ging zeer vlot. Ongeveer 22.30 uur zijn ze alle drie uit het raampje gekropen, 
alles ging dus zeer vlot.44 Toen ze goed en wel uit de wagon waren, remde de trein af vlak voor station 
Neu-Strelitz, hetwelk verlicht was. Uit de later ingewonnen inlichtingen is gebleken, dat Henk en 
Wijnman niet meer konden wegkomen. Opsomer was van de rijdende trein gesprongen vóór het 
station en kans gezien weg te komen. Henk en Wijnman hebben zich verstopt onder de wagons en 
wel Henk tegen de achterwielen van onze wagon nr 12 en Wijnman onder wagon 13.45 De posten die 
na het stilstaan van de trein patrouilleerden hebben hen niet ontdekt. Een treinsmid, die de trein 
controleerde heeft door het aansteken van een lont Wijnman ontdekt en de posten gewaarschuwd. Hij 
(Wijnman) heeft kans gezien om het perron over te steken en te vluchten. Op de alarmering van de 
treinsmid heeft Henk zeer waarschijnlijk ook geprobeerd om weg te komen en is daarbij aangeschoten 
of getroffen door een lukraak schot door een van de posten afgevuurd onder de wagon, want hij is 
getroffen tussen wagon 13 en 14.  
 
Hoe een en ander zich precies heeft afgespeeld is niet met zekerheid bekend en zal niet achterhaald 
kunnen worden, aangezien niemand het gezien heeft. Vanuit onze wagon hebben we niets kunnen 
gadeslaan, omdat wij het luik waardoor ze ontsnapt waren moesten dichthouden om het afbreken van 
de versperring niet te doen bemerken. Bovendien wisten we niet of er iemand getroffen was en hoe 
het met de anderen stond. Ook moest de bagage nog nagegooid worden. Er zat voor ons dus niets 
anders op dan in de pikdonkere wagon af te wachten wat verder ging gebeuren. Even daarna werd 
iemand over het perron weggedragen. Door een paar lui uit de wagon, die aan een klein raampje 
zaten, werd direct Henk herkend. Voor mij was het toen zeker dat Henk zoniet dood, dan toch 
levensgevaarlijk gewond was. Wij wisten toen niet waar Henk naar toe gedragen was en wie hem 
weggedragen hadden. De volgende dag is gebleken, dat hij is gebracht in wagon nr 7 door Mes 
(Eerste-luitenant A.L. Mes Kgf 30822) en Callenbach (Eerste-luitenant B.H.J. Callenbach Kgf 31726). 
 
Niemand heeft nog geluid van Henk gehoord, zodat als zeker kan worden aangenomen, dat hij op 
slag dood is geweest. Dit alles heeft zich afgespeeld rond 22.30 uur. Die nacht heb ik niet meer 
geslapen. 
 
Later door Mies toegevoegd: Bij ons transport nog een 2e ongeluk gebeurd, ook bij Neu-Strelitz. Van 
een van de  ontvluchters twee voeten afgereden. Wie niet bekend. Sterk vermoeden dat het kapitein 
Wijnman zal zijn, die tegelijk met Henk ontvlucht was.46 
 
Uit het dagboek van de Kapitein M.P. Kokje Kgf 30105:  Neu-Strelitz. Tegen middernacht te Neu-
Brandenburg. Even voor het stilstaan van de trein ontvluchten A.Th.C. Opsomer, F. Wijnman en 
luitenant H.J.M. Derks via het gat. We geven hun alle water wat we nog hebben mee. De 
vluchtelingen worden ontdekt, doch twee weten er tijdig weg te komen. De laatste man, die de kapitein 
had laten voorgaan, kruipt achter een van de wielen van de wagon en wordt daar a bout portant 
doodgeschoten. Men legt hem in de wagon naast ons en zegt: “Hier ist einer eurer Kamaraden. Er ist 
tot !” Gehele nacht hangen we rond, wachtend op de dageraad. Dorst ! Van 9.00 tot 9.30 uur uitladen. 

                                                 
44 De 3 ontvluchters waren: de kapiteins A.Th.C. Opsomer Kgf 30806, F. Wijnman Kgf 30509 en de Eerste-luitenant H.J.M. 

Derks Kgf 31548. 
45 Hier spreekt Mies van Hoof zich tegen. Eerder noemt hij wagon nr 13 als de wagon waarin hij en Henk de reis hebben 

doorgebracht. 
46 Het is niet de kapitein Wijnman maar Eerste-luitenant J.G. de Bruin Kgf 31930 die ongelukkig terechtkomt en bewusteloos 

raakt. Als hij bijkomt blijken beide benen te zijn overreden. Later worden zijn beide benen onder de knie geamputeerd en wordt 
hij in juni 1944 gerepatrieerd naar Nederland. Hier gaat hij in het verzet.  
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Tot 10.45 uur rondhangen perron. Derks ligt op perron onder een deken. Doodjammer. Aardige, 
rustige jongen. 
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8. AANKOMST EN VERBLIJF IN OFLAG 67 NEUBRANDENBURG 

 
18 jan 1944 
Aankomst te Neu-Brandenburg te 00.00 uur. Nog steeds in het onzekere omtrent de toestand van 
Henk. Slecht voorgevoel, ik zag de zaak donker in. Geen vermoeden waar hij naar toe gedragen 
werd. Op het stationsemplacement gestaan tot 09.00 uur. Bij mistig, donker weer te 09.00 uur 
uitgeladen, Zwaar beladen. Eigen bagage plus rugzak van Henk. Na uitgeladen te zijn vernam ik, dat 
Henk een paar wagons verder was binnen gedragen. Hij moet onmiddellijk dood zijn geweest, 
praktisch geen bloedverlies, gelaatstrekken zeer rustig. Een en ander volgens de verklaringen van de 
wagonbewoners v.d. Bremen (Eerste-luitenant J. van den Breemer Kgf 31790) en van Gilst (Eerste-
luitenant A. van Gilst Kgf 31882). Het lichaam is vanuit de wagon op het emplacement gelegd. Ik heb 
het lijk niet gezien. 
 
Door het stadje afgemarcheerd naar het kamp, ongeveer ½ uur buiten het stadje gelegen. Het stadje 
maakte geen onprettige indruk. Mooie stadspoorten, enkele gedeelten deden denken aan Amersfoort. 
Indertijd een welvarend plaatsje geweest maar nu vervallen en verlaten. Praktisch geen mannelijke 
personen te zien. Huizen geheel verwaarloosd, winkels volkomen leeg. Veel witgepleisterde 
gebouwen en huizen. Direct buiten de stad akkers, goed bebouwd en verzorgd. Groot kampement. 
Diverse nationaliteiten aanwezig o.a. Fransen, Polen, Serven, Russen. Ongeveer 12.30 uur aankomst 
aan de hoofdpoort. Aan de ingang van ons kamp lang moeten wachten. Het kamp bestaat uit grote 
houten barakken op stenen funderingen. Elke barak woongelegenheid voor ongeveer 250 man. Wij 
gelegerd in barak 44a en gedeeltelijk in barak 46a. Onze barak was volkomen leeg. Geen 
lichtaansluiting of lampen aanwezig, waterleiding nog niet aangesloten. Geen kribben of strozakken. 
Andere 2 transporten hadden houten kribben en strozakken. Met behulp van Nooijen de hand op een 
oude strozak kunnen leggen. Geen kachel aanwezig. Het geluk was met ons was dat het niet vroor. 
Te 16.00 uur rozenkrans voor Henk. Tegen het vallen van de avond in onze barak 1 lamp aanwezig, 
zelf aangelegd. Te ongeveer 17.30 uur uitreiking van soep, aardappelen, kool en koolraap. Na een 
week bijna geheel van warm eten verstoken te zijn geweest was deze maaltijd ofschoon niet lekker, 
toch niet onwelkom. Ongeveer 18.00 uur gaan slapen op de grond en geslapen tot de volgende 
morgen 07.30 uur. Ontvangst enz. alsmede de reis en onze nieuwe verblijfsplaats niet veel fraais. 
Grote tegenstelling met Stanislau. Ook het klimaat een groot verschil. Totaal aantal ontvluchters van 
de 3 transporten ongeveer 120, waaronder 60 cadetten. 
 
19 jan 1944 
Donker mistig weer. Appèl 08.30 uur. Na appèl gezongen Requiem Mis voor Henk. Grote drukte 
gedurende de gehele dag met inrichting van de barak, alles met eigen krachten en gevonden 
materialen. Op de dag met v. Odijk (Eerste-luitenant A.P.J. van Odijk Kgf 30593) zoveel mogelijk 
regelingen getroffen voor de begrafenis. Bij de Duitse autoriteiten niet bekend waar het lijk is, wanneer 
de begrafenis is en hoeveel mensen aanwezig mogen zijn. Via majoor Droste (Majoor J.H. Droste Kgf 
30525) op gegevens aangedrongen doch geen resultaat. 14.30 uur appèl, 16.00 uur rozenkrans. Na 
17.00 uur mag niemand de barak verlaten. Ongeveer 19.00 uur naar bed gegaan. 
21.00 uur luchtalarm. Op de barak geschoten zonder waarschuwing omdat na het uitdraaien van het 
licht, kleine pitjes aangestoken werden. Het luchtalarm was niet te horen. Geen sirenes gehoord. Het 
uitdraaien van het licht, gecombineerd met motorgeronk, luchtgevaar aanwezig geacht. Het schot op 
de barak kwam dan ook voor eenieder zeer onverwachts. Mijn veldkist in ongeschonden staat 
ontvangen. Veel bagage defect en artikelen verloren. In de loop van de dag is bekend geworden, dat 
het 2e slachtoffer niet was kapitein Wijnman maar Jan de Bruin (Eerste-Luitenant J.G. de Bruin Kgf 
31930), ook van ons jaar. Hij is vlak voor Neu-Strelitz uit de rijdende trein gesprongen en daarbij 
onder de trein of een andere trein gekomen. Beide voeten afgesneden en een schedelbasisfractuur. In 
Neu-Strelitz voorlopig behandeld en toen overgebracht naar het kamplazaret in Neu-Brandenburg. 
Toestand zeer zorgwekkend. Ook de berichten over Young, die in Stanislau wordt verpleegd, zijn 
alarmerend. Toespraak van de kampoudste in verband met het overlijden van Henk en de verjaardag 
van prinses Margriet. 
 
20 jan 1944 
Weer als vorige dagen. Nog niets bekend omtrent de begrafenis enz. Bij de kampleiding 
aangedrongen om gedaan te krijgen om Henk in grijs uniform te begraven. ’s Nachts luchtalarm doch 
zelf niets van gemerkt. Eerste ontvluchtingspoging van 5 man mislukt. 
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21 jan 1944 
Regenachtig koud weer. Na het morgenappèl bekend gemaakt, dat de begrafenis te 13.45 uur zal 
plaats hebben; aantal deelnemers 30. Laatste voorbereidingen voor de begrafenis getroffen. Bij de 
kampleiding nog aangedrongen op de mogelijkheid van het begraven in grijs uniform en zonodig 
afnemen van de zegelring, polshorloge enz. Dokter Nieuwenhuis zou met de begrafenis meegaan om 
zo mogelijk het lijk te schouwen en om aan de kampleiding gerichte verzoeken te voldoen. Geen van 
de doktoren had het lijk sinds de morgen van 18/1 gezien. Aldaar geen tijd en gelegenheid gehad voor 
schouwing. 14.00 uur afmars naar het kerkhof. 8 cadetten als dragers. Verder aanwezig: 
Aalmoezenier, Kapitein v.d. Ven, Luitenant Noordman en Luitenant Frederikx. Kapitein Walther Boer, 
Luitenant Pantus, Luitenant de Waal, Luitenant v.d. Zande, Luitenant Budke – cantoren 
Generaal Hackstroh, Schout bij Nacht Jolles, Kolonel Schmidt, Kapitein van Rhijn – kampleiding 
Overste v. Gent, Luitenant Peeters, Luitenant v. Aalst – 2 RI 
Majoor Crevecoeur, v. Gilst, de Korver, v. Duin, Donker, v. Dok, v. Steenbruggen, Dubois, Hornix, v. 
Odijk, v. Hoof, Dorst, Nieuwenhuis, Ritmeester Mathon, Kapitein Wijnman, Slegtenhorst 
Begraafplaats gelegen in de nabijheid van het kampement. Alles eenvoudig doch zeer goed 
onderhouden. 
De kist bedekt met de Nederlandse vlag. Op het kerkhof de gebruikelijke gebeden en gezangen door 
aalmoezenier en koor. Drie salvo’s door vuurpeloton; na het zinken van de kist een krans gelegd door 
generaal Hackstroh namens alle officieren met enkele zeer waarderende woorden en hierna een 
krans door een Duits officier namens de Duitse Wehrmacht. De hele begrafenisplechtigheid droeg een 
eenvoudig doch zeer stichtend karakter. Door Majoor Crevecoeur met enkele woorden alle 
aanwezigen namens de familie bedankt. ’s Middags te 15.00 uur plaatjesappèl. Koffer ontvangen. 
 

 
Begraafplaats Henk Derks te Neubrandenburg 
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22 jan 1944 
Briefkaart naar huis verzonden, waarin korte mededeling omtrent Henk. Tegen de avond 14 man 
ontvlucht47; de poging van Hoes (Officier Vlieger 3e kl G.J. Hoes Kgf 31867) en Bruinsma (Officier 
Vlieger 3e kl A. Bruinsma Kgf 30312) mislukt. Op de dag een kribstel gekregen. Vlug in elkaar gezet, 
zodat we vanaf deze avond niet meer op de grond behoeven te slapen. Een kribstel met van Duin. Te 
23.00 uur appèl in de barak. Iedereen uit bed gehaald. Stemming niet bijster goed. Weer onveranderd. 
 
23 jan 1944 
Nog steeds stormachtig, buiig weer. 08.30 uur aangetreden zijn voor foto-appèl. Ongeveer 09.15 uur 
begonnen. Ging zeer vlot. Ongeveer 12.00 uur allen klaar. Te 14.00 uur Heilige Mis. Wederom 2 
personen ontvlucht. 
 
24 jan 1944 
Weer als vorige dagen. Plechtige Uitvaartdienst voor Henk. Vele genodigden en belangstellenden o.a. 
J4, P.Q.R.S.; kamer 244. Vandaag een lamp gekregen in ons vak; hierdoor mogelijk ’s avonds wat te 
doen. Tegen de avond bezoek van Duitse generaals aan ons kampement. Dit kan hoogstens de 
toestand doen verbeteren. 
 
25 jan 1944 
Regenachtig weer, sterke wind. Ab Nooijen en 7 anderen tegen de middag in het kamp terug. Nu nog 
54 man weg. Begonnen met uitreiking van Amerikaans pakket. 
 
26 jan 1944 
Regenachtig. Verjaardag van Gra in stilte herdacht. Geen gelegenheid voor extra etentje; dit ook 
gezien de omstandigheden. Amerikaans pakket ontvangen. Wederom 11 personen terug, 
voornamelijk cadetten en adelborsten.  
 
27 jan 1944 
Weer onveranderd. Kaart uit Stiphout, waarin mededeling overlijden op 21 dec. Brief van Gra van 
25/12. Ongeveer 19.30 uur luchtalarm. 
 
28 jan 1944 
Donkere lucht, sterke wind doch droog. Vroeg in de avond en ook gedurende de nacht diverse malen 
luchtalarm. 
 
29 jan 1944 
Regenachtig weer. Kaart van Van Vugt en van Johan. 
 
30 jan 1944 
Donkere lucht. Weinig wind, geen regen. Geen bijzonderheden. Brief aan Gra, ’s avonds luchtalarm. 
 
31 jan 1944 
Regenachtig weer. Brieven van 15/12 en 18/12. 13.00 uur appèl met toespraak door kampoudste in 
verband met de verjaardag van prinses Beatrix. 
 
1 feb 1944 
Buiig weer. Ongeveer 19.30 uur luchtalarm. 
 
2 feb 1944 
Regenachtig weer. In de nanacht luchtalarm. 
 
3 feb 1944 
Weer nog steeds hetzelfde. Vandaag begonnen met depotcontrole. Tot op heden nog niet met de 
uitgifte van particuliere pakketten begonnen. Brief aan familie Derks in Grave. 
 
 

                                                 
47 Dit waren niet 14 maar 12 personen: De Majoor D. van Langen Kgf 2931, de Kapiteins L. van der Elst Kgf 2917, J. Beaumont 

Kgf 30821, A. Berlijn Kgf 2954, de Luitenant ter zee 1e kl G. Fraser Kgf 2959 en de Tweede-luitenants A. Vintges Kgf 31583, J. 
Wallinga Kgf 30880, S. Westra Kgf 461, O. van Lingen Kgf 2928 en L. de Hartog Kgf 2944. Fraser en Vintges lukt het om uit 
handen van de Duitsers te blijven. Wallinga zal later in het kader van de “Aktion Kugel” in Mauthausen worden vermoord. 
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4 feb 1944 
Koud, vochtig weer. Op de namiddag flinke sneeuwval; tegen de avond alles wit. Bij het ondergaan 
van de zon prachtig uitzicht over het omringende landschap. Kaart van Maas en brief van Gra van 
23/12. Pakket van 17/1. 
 
5 feb 1944 
Appèl te 08.00 uur. Voordien 09.00 of 08.45 uur. Prachtige zonsopgang. Volkomen helder. ’s Nachts 
enkele graden gevroren. Dit de eerste vorst sinds 14/1. Op de middag wederom vochtige sneeuw, 
temperatuur weer boven nul. ’s Avonds luchtalarm. 
 
6 feb 1944 
’s Nachts geringe vorst. Mooi helder zonnig weer. Geen bijzonderheden. Brief aan Gra. 
 
7 feb 1944 
Geringe nachtvorst. Kaart naar Moeder. ’s Middags luchtalarm. Op de dag helder weer. ’s Avonds 
luchtalarm. 
 
8 feb 1944 
Nachtvorst, overdag helder weer. ’s Avonds luchtalarm. 
 
9 feb 1944 
Nachtvorst. Brief van 6/1 en 14/1 van Gra. Tegen de avond sneeuwval. 
 
10 feb 1944 
Gedurende de gehele nacht gesneeuwd. Sneeuwlaag ongeveer 10 cm. De gehele dag door 
sneeuwstormen. Tegen de avond ongeveer 30 cm sneeuw. Aalmoezenier jarig48. Pakje van 17/1 
ontvangen. ’s Avonds luchtalarm. 
 
11 feb 1944 
Geringe vorst. Op de dag helder zonnig weer. Mooi winterweer. 2 pakjes van 13/1 ontvangen. 
 
12 feb 1944 
’s Nachts enkele graden vorst. Op de dag zonnig weer. Brief van Gra van 1/1. ’s Avonds sneeuwval. 
 
13 feb 1944 
’s Morgens alles met een 4 cm dikke sneeuwlaag bedekt. Gedurende de dag min of meer bedekte 
lucht. Temperatuur boven het vriespunt. Brief aan Gra. 
 
14 feb 1944 
Mistig dooi weer gedurende de gehele dag. 
 
15 feb 1944 
Donker weer, terrein een modderpoel. Luchtalarm te 20.00 uur. Begonnen met Amerikaans pakket. 
 
16 feb 1944 
Donkere lucht, guur weer. Vandaag Amerikaans pakket ontvangen. Op de middag staking van de 
uitgifte. Geen dozen mee; alle blikjes zouden uitgestort moeten worden. Hiertegen geprotesteerd door 
de generaal. Tot 19.45 uur in het donker gezeten. Kaart aan v.d Heuvel en Polling. 
 
17 feb 1944 
Enkele graden vorst. Min of meer bedekte lucht. Tegen de avond lichte sneeuwval. 
 
18 feb 1944 
Nog steeds lichte vorst. Op de dag om het vriespunt. Van het Amerikaanse Rode Kruis een paar 
schoenen ontvangen. 
 
19 feb 1944 
Vrij strenge vorst. Mooi zonnig vriesweer. ’s Nachts luchtalarm. 

                                                 
48 Aalmoezenier W.A.J. van der Maden Kgf 32036. Geboren op 10-2-1897 te Oosterhout. 
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20 feb 1944 
Idem. Prachtig zonnig weer. Kaart aan Gra. 
 
21 feb 1944 
Helder winterweer. Geen bijzonderheden. Weer doorgegaan met uitreiking Amerikaanse pakketten, 
praktisch op de oude voet. 
 
22 feb 1944 
Strenge vorst, op de dag zonnig. ’s Middags luchtalarm. 
 
23 feb 1944 
Strenge vorst, op de dag schitterend weer. 2 pakjes van 10/1 (bagage van Henk ingeleverd) 
ontvangen en 1 van 24/1. 
 
24 feb 1944 
Nog steeds flinke nachtvorst. Bedekte lucht, regenkoud. Op de dag 2x luchtalarm en ’s avonds 
wederom van 20.00 tot 22.30 uur. 1 pakje van 24/1 ontvangen en brief van Gra van 2/2. 
 
25 feb 1944 
Geen nachtvorst. Temperatuur om het vriespunt. Bedekte lucht. In de voornacht luchtalarm. 
 
26 feb 1944 
Temperatuur om het vriespunt. Kaart van Vink. Kapitein Mulder te Stanislau overleden.49  
 
27 feb 1944 
Lichte nachtvorst. Bedekte lucht. Brief aan Gra. 1e lijdensmeditatie. 
 
28 feb 1944 
Lichte sneeuwval, geringe vorst. Kaart van Gra van 9/2 en brief van 11/2. 2 pakjes van 27/12. 
 
29 feb 1944 
Geringe vorst. Droog weer. Pakje van 15/12. 
 
1 mrt 1944 
Idem. Bericht omtrent bombardement van Nijmegen binnengekomen50. Kaart aan Gra. Grote 
ongerustheid bij W. Nooijen, omdat de naam M. Nooijen in de krant stond. Sneeuwval. 
 
2 mrt 1944 
Geringe vorst. Pakje van 15/12 en 1 van 15/2. ’s Avonds stormachtig weer. 
 
3 mrt 1944 
Stormachtig, buiig weer. Geregeld sneeuwbuien. 
 
4 mrt 1944 
Weer iets beter. Vrij sterke vorst. 
 
5 mrt 1944 
Geringe nachtvorst. Prachtig zonnig weer. 2e lijdensmeditatie. ’s Nachts luchtalarm. 
 
6 mrt 1944 
Idem. Zonnig weer. Gedurende de dag 2 x luchtalarm. Engels pakket ontvangen. 
 
7 mrt 1944 
Donker weer. ’s Morgens min of meer mistig en vochtig. 
 

                                                 
49 Kapitein B. Mulder Kgf 30066 wordt op 12-1-1944 in het Lazaret in Stanislau binnengebracht. Samen met Eerste-luitenant 

W.A. Young Kgf 30716 en Cadet-Sergeant K. van der Willigen Kgf 30998. Mulder overlijdt op 10-2-1944 in Lamsdorf. 
50 Op 22 feb 1944 voeren de Amerikanen per vergissing een bombardement uit op Nijmegen. Zij zagen de stad aan voor het 

Duitse Kleef. 763 mensen komen hierbij om. 
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Aquarel Neubrandenburg door Kap Boost 

 

8 mrt 1944 
Prachtig, zonnige voorjaarsdag. 
 
9 mrt 1944 
Mistig weer, pakket van 7/2 en 15/2 ontvangen, alsmede Hollands Rode Kruispakket, inhoudende 
cacoline en rookartikelen. 
 
10 mrt 1944 
Weer iets beter. Geen bijzonderheden. Door Nederlandse kranten meer gegevens omtrent Nijmegen. 
 
11 mrt 1944 
Zonnig weer, tegen de namiddag buiig. Echt maartweer. Op de middag Wim Nooijen enigszins 
gerustgesteld omdat in de Tijd een advertentie voorkwam van Mathias Nooijen te Nijmegen 
(steenhouwer). 
 
12 mrt 1944 
Guur maartweer. Lijdensmeditatie. 
 
13 mrt 1944 
Idem. Geen bijzonderheden. Brief aan Gra. 
 
14 mrt 1944 
Buiig weer. Pakje van 2/2. Kaart aan Stiphout. 
 
15 mrt 1944 
Zonnig weer. Kaart van J. Martens dd 15-3-44. 
 
16 mrt 1944 
Goed weer, licht bewolkt. Brief van Gra van 20/2, 220 RM overgemaakt. 
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17 mrt 1944 
Bewolkte lucht, droog weer. Brief uit Grave en kaart uit Stiphout. Pakje van 2/2 en pakje van 7/2. 
 
18 mrt 1944 
Regenachtig weer. Kaart van Hapé. 
 
19 mrt 1944 
Koud regenachtig weer. Ongeveer 15.30 uur ontvluchtingspoging door middel van verkleding, poging 
mislukt. Het Duitse kader als verklede Nederlanders herkend51. Te 19.00 extra appèl, nominatief, 
buiten. Extra lang geduurd. Te 23.00 uur weer in de barak terug. Toen alles donker omdat het licht 
uitgeschakeld was vanwege luchtalarm, dat op het laatste moment van het appèl werd gegeven. 
Ongeveer 24.00 uur alle pogers tot ontvluchten weer in het kamp terug. Te 16.00 uur lijdensmeditatie. 
Brief aan Gra. 
 
20 mrt 1944 
Guur weer, sneeuwbuien. Kaart van Alex van den Heuvel. Amerikaans pakket ontvangen. 
 
21 mrt 1944 
Zeer koud, sterke wind, sneeuwvlagen. Pakje van 17/2 ontvangen. Ongeveer 23.00 uur luchtalarm. 
 
22 mrt 1944 
Flinke nachtvorst. Gedurende de nacht en ook op de dag sneeuwvlagen. Luchtalarm te 13.00 uur en 
21.00 uur. 
 
23 mrt 1944 
’s Morgens alles wit besneeuwd. 2 pakjes van 1/3 en 1 pakje van 17/2. Brief aan Gra. 
 
24 mrt 1944 
Gehele dag sneeuwbuien. Brief van Gra van 29/2. 
 
25 mrt 1944 
Goed weer, min of meer zonnig. Brief van Gra van 13/3. 
 
26 mrt 1944 
Gehele dag sneeuwbuien. Brief aan Gra. Lijdensmeditatie. 
 
27 mrt 1944 
Guur weer. Geen bijzonderheden. Ongeveer 10 reserve-officieren aangekomen52. 
 
28 mrt 1944 
Koud weer. Sneeuwbuien. 4 reserve-officieren aangekomen. 
 
29 mrt 1944 
Idem. Kaart van Gra van 7/3 en Kaart van Derde. 
 
30 mrt 1944 
Koud weer. Geen bijzonderheden. 5 kg Nederlands Rode Kruispakket ontvangen. 
 
31 mrt 1944 
Idem. 
 
1 apr 1944 
Idem. 
 
2 apr 1944 
Prachtig zonnig weer. Geen bijzonderheden. Palmzondag. 

                                                 
51 Een groep van 20 man, verkleed als Marinemensen en begeleid door een 3-tal “Duitsers”, gaan zogenaamd een herdenking 

van de sterfdag van Michiel de Ruyter bijwonen. Ondanks de kleding en de papieren maakt de schildwacht het hek niet open en 
mislukt deze poging. 
52 Dit waren 9 officieren; 1 uit Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa en 8 uit Stalag IV B Mühlberg. 
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3 apr 1944 
Koud guur weer. Pakje van 8/3 en 1 van 16/3 ontvangen. 
 
4 apr 1944 
Idem. Gang ontdekt53. Kaart aan van Rooij. 
 
5 apr 1944 
Idem. 
 
6 apr 1944 
Idem. Bezoek Zweedse gezant54. Gerucht overplaatsing van ongeveer 300 oudere officieren naar een 
kamp in Beieren. Pakje van 22/3. Witte Donderdag. 
 
7 apr 1944 
Mooi zonnig weer. Goede Vrijdag. 
 
8 apr 1944 
Weer iets minder. Paaszaterdag plechtigheden. 
 
9 apr 1944 
Prachtweer, de eerste echte voorjaarsdag. Voetbalwedstrijd Kapiteins-Cadetten. Brief aan Gra, kaart 
aan Jo van Stiphout. 
 
10 apr 1944 
Wederom goed weer. Rustige 2e Paasdag. Voetbalwedstrijd Officieren-Cadetten: 2-3. 
 
11 apr 1944 
Zonnig, winderig weer. Argentijns pakket ontvangen per 2 man. 
 
12 apr 1944 
Idem. Geen bijzonderheden. 
 
13 apr 1944 
Bedekte lucht, guur weer. Pakje van 22/3 ontvangen. 
 
14 apr 1944 
Lucht iets meer open. Brief van 1/4 ontvangen. 
 
15 apr 1944 
Zonnig, doch winderig weer. Brief van 5/4 ontvangen. Aankomst 5 reserve-officieren, waaronder de 
Rooij Nijmegen en v.d. Hout Eindhoven. 
 
16 apr 1944 
Idem. Brief aan Gra en kaart aan Riek. 
 
17 apr 1944 
Idem. Nachtvorst. Ongeveer 18.00 uur orders bekend gemaakt betreffende “Prüfung” door de SD per 
18/4. 
 
18 apr 1944 
’s Morgens bedekte lucht. 08.00 uur aantreden met alle bagage, alleen rijksgoederen mogen in de 
barak blijven. Ongeveer 08.30 uur begonnen met het onderzoek. Onderzoek zeer grondig. Ondergoed 
enz. uitgeschud, Old Gold sigaretten in beslag genomen, dichte tinnetjes met Amerikaanse sigaretten 
eveneens. Alle koffers overhoop gehaald. Onderzoek ging zeer langzaam. Na bagage “prüfung” het 
onderzoek aan den lijve. Buiten geweest tot 21.00 uur. Als levensmiddelen alleen koffie deze dag 
ontvangen. Het onderzoek was door diverse omstandigheden enz. niet sympathiek. 

                                                 
53 Vanaf maart worden er tunnels gegraven vanuit de barakken 9, 10 en 11. Deze komen samen onder barak 11 en vandaar is 

het maar een klein stuk om onder het prikkeldraad door te komen. Op 18 april is er een grootscheepse Prüfung door de SD en 
wordt de tunnel onder barak 9 ontdekt. De aantekening van Mies op deze datum is dan ook niet goed te begrijpen. 
54 Op 6 apr 1944 bezoekt de Zweed Österlind het kamp. 
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19 apr 1944 
Zonnig weer, nachtvorst. Gure NO wind. Brief van Gra van 19/4(?), kaart uit Stiphout. Brief aan Gra. 
Gezonnebaad. 
 
20 apr 1944 
Weer als 19/4. Veel last van stuifzand, ook op andere dagen. Kaart aan pater de Greeve. Pakket van 
4/4. 
 
21 apr 1944 
Weer winderig en koud. Enkele Argentijnse artikelen ontvangen o.a. kaas, vitamine, zeep. 
 
22 apr 1944 
Zonnig doch guur weer. Sterke wind. Zandstormen. 
 
23 apr 1944 
Weer iets zachter. Bedekte lucht. Geen bijzonderheden. 
 
24 apr 1944 
Goed weer, temperatuur iets hoger. Tegen de avond onweersbui met veel regen. 
 
25 apr 1944 
Regenachtig de gehele dag. Pakket van 12/4 ontvangen. Argentijns vlees. 
 
26 apr 1944 
Weer iets beter. Geen bijzonderheden. 
 
27 apr 1944 
Nog steeds buiig weer. Idem. Brief aan Gra. 
 
28 apr 1944 
De gehele dag regenachtig. 
 
29 apr 1944 
Weer iets beter. Droog, doch winderig. Brief van 20/4 van Gra ontvangen. 
 
30 apr 1944 
Betrekkelijk goed weer. Julianadag op gepaste wijze gevierd. 09.00 uur toespraak kampoudste, 15.00 
uur voetbalwedstrijd Officieren-Cadetten: 4-3, 18.00 uur handbalwedstrijd. 19.30 uur taptoe. Volkslied 
mocht niet gezongen worden. 
 
1 mei 1944 
Regenachtig weer. Geen bijzonderheden. Kaart aan Gra. 
 
2 mei 1944 
Regenachtig weer. Engels pakket ontvangen. 
 
3 mei 1944 
Stormachtig koud weer. Regenvlagen. Kaart van de Rooij. 
 
4 mei 1944 
Nog steeds stormachtig weer. Geen bijzonderheden. 
 
5 mei 1944 
Nog steeds geen mooi lenteweer. Pakket van 19/4 ontvangen. Wederom 5 reserve-officieren 
aangekomen en aflossend verplegend personeel. 
 
6 mei 1944 
In het weer nog steeds geen verandering, verder geen bijzonderheden. 
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7 mei 1944 
Regenachtig weer. Brief aan Gra. 
 
8 mei 1944 
Koud, buiig weer. Geen bijzonderheden. 
 
9 mei 1944 
Idem. 
 
10 mei 1944 
Weer iets beter. Brief aan Gra. 
 
11 mei 1944 
Idem. 
 
12 mei 1944 
Prachtig zonnig weer. Een waar strandleven. Amerikaans pakket ontvangen. 
 
13 mei 1944 
Idem. Geen bijzonderheden. 
 
14 mei 1944 
Idem. Tegen de avond bewolkt. Naderend onweer. Te 21.00 uur aanvang zware regenbuien. 
Gedurende de gehele nacht zware regenbuien tot ’s morgens. 
 
15 mei 1944 
Nog steeds regenachtig. Kaart aan Gra en kaart naar Stiphout. 
 
16 mei 1944 
Weer iets beter, doch nog steeds bedekte lucht. 
 
17 mei 1944 
Idem. Geen bijzonderheden. Enkele artikelen naar huis gestuurd. 
 
18 mei 1944 
De gehele dag regen. Sportwedstrijden enz. in verband met Hemelvaartsdag en het vertrek der 
ouderen afgelast; thans gesteld op 20/5. Tekening laten maken.55 
 
19 mei 1944 
Weer iets beter, tegen de middag gedeeltelijk bedekte lucht. Pakje van 26/4 ontvangen. 
 
20 mei 1944 
Weer stukken beter. Zonnig warm weer. Sportwedstrijd Cadetten-Officieren: 9-3. 
 
21  mei 1944 
Weer iets beter. Schrale wind. 
 
22 mei 1944 
Koud regenachtig weer, gedurende de gehele dag. Kaart aan Gra. 200e opvoering O.K. cabaret. 
 
23 mei 1944 
Regen en hagelbuien. Kaart van de Greeve. 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Er zijn 2 tekeningen van Mies gemaakt: op 18 mei 1944 door Eerste-luitenant vlieger G.H.J. Ruijgrok Kgf 32118 en op 17 jun 

1944 door Eerste-luitenant A. van Gilst Kgf 31882. 
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24 mei 1944  
Idem. Brief van Gra van 14/5, brief aan Gra. Vertrek opper- en vlagofficieren naar het kamp Titt-
Mönick56 te 05.00 uur. Andere hoofdofficieren en enkele oudere kapiteins zouden op 25/5 vertrekken. 
 
25 mei 1944 
Nog steeds slecht weer. Geen orders voor vertrek van hoofdofficieren. 
 
26 mei 1944 
In het weer nog steeds geen verandering. Brief van Gra van 18/5 ontvangen. 
 
27 mei 1944 
Weer iets beter. Vertrek der ouderen ongeveer 14 dagen uitgesteld en verband met 
verkeersmoeilijkheden. Begin Pinkstertoernooi voetbal. Indië-Zeemacht: 6-1. 
 
28 mei 1944 
1e Pinksterdag. Prachtig weer. De gehele dag zonnebaden. 2 voetbalwedstrijden 2e klas wedstrijden. 
 
29 mei 1944 
2e Pinksterdag. Wederom prachtig weer. Voetbalwedstrijd Kapiteins-Cadetten: 1-3 en Landmacht-
Indië: 3-1. Brief aan Gra. 
 
30 mei 1944 
Mooi weer. Hoofdofficieren zullen per 1/6 vertrekken. 
 
31 mei 1944 
Zeer mooi weer. Kaart van Riek ontvangen. 3e uitvoering van de Troubadours. 
 

 
De Troubadours 

  

                                                 
56 Bedoeld wordt Ilag VII/Oflag Tittmoning. Deze burcht in Beieren is voor ongeveer 350 Nederlandse officieren en enkele 

tientallen onderofficieren het verblijf gedurende de rest van de oorlog. Bevrijding op 4-5-1945 door Amerikanen van de Rainbow 
Divisie. 
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1 jun 1944 
Prachtig zonnig weer. Brieven van Gra van 16/4 en 6/5 ontvangen. Te 05.30 uur vertrek van 300 
hoofdofficieren. ’s Avonds ontvluchtingspoging van 5 officieren door een gat dat was geknipt in de 
draadversperring. 4 direct aangehouden. Te 23.00 uur appèl in de barak, geduurd tot 00.30 uur. ’s 
Avonds veel kouder en regen op komst. Pakje van 12/5. 
 
2 jun 1944 
Gedurende de gehele dag regenachtig weer. Appèl te 08.00 uur, fotoappèl te 11.00 uur en appèl te 
17.00 uur. 
 
3 jun 1944 
Regenachtig, guur weer. Appèls weer normaal. 
 
4 jun 1944 
Weer veel beter. Licht bewolkte lucht. Aankomst van Brackel en een vaandrig57 die door Hongarije 
aan Duitsland zijn uitgeleverd. Bij het vertrek hier naartoe zou Bijl de Froe (Tweede-luitenant G.Ch. 
Bijl de Vroe Kgf 30637) uit de trein zijn gesprongen en daarbij beide armen en benen hebben 
gebroken. Dit alles is echter een gerucht, geen zekerheid bekend.  
 
5 jun 1944 
Vrij goed weer. Geen bijzonderheden. Jan de Bruin in het kamp gekomen. 
 
6 jun 1944 
Regenachtig weer. Kaart aan Gra, brief aan Gra. Brief van 24/5 ontvangen. Landing N.Kust Frankrijk. 
 
7 jun 1944 
Weer iets beter. Gedeeltelijk bewolkt. Pakje van 18/5 ontvangen. 
 
8 jun 1944 
Idem. Kaart van Gr van 31/5 ontvangen. 
 
9 jun 1944 
Regenachtig. Amerikaans pakket ontvangen. 
 
10 jun 1944 
Nog steeds bedekte lucht. Temperatuur niet hoog. 
 
11 jun 1944 
Donkere lucht, geen regenval. 
 
12 jun 1944 
Regenachtig. Wederom 8 reserve-officieren aangekomen. 
 
13 jun 1944 
Weer iets beter. Brief van 28/5 ontvangen. 
 
14 jun 1944 
Zonnig weer, doch tegen de avond wederom regen. Geen bijzonderheden. Brief aan Gra. 
 
15 jun 1944 
Betrokken lucht, geen regenval van betekenis. Pakje van 24/5 ontvangen. 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Tweede-luitenant F.J.G. Brackel Kgf 30633 en Cadet-vaandrig J.J. Singor 31996 ontsnappen tijdens het transport naar 

Neubrandenburg. Ze gaan naar Hongarije, dat op dat moment nog neutraal is. In maart vallen de Duitsers Hongarije binnen en 
op 28 april worden ze gearresteerd en teruggebracht naar Oflag 67 Neubrandenburg. Het verhaal van Geert Bijl de Vroe is 
onjuist. Hij blijft in Hongarije uit handen van de Duitsers en zal later via de Russen op 5-5-1945 aankomen in Glasgow.   
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16 jun 1944 
Idem. Bij middagappèl de mankering ontdekt van een cadet, doordat het overlopen van de ene barak 
naar de andere barak werd ontdekt. Het mankeren gedurende 14 dagen weten te camoufleren58.  
 
17 jun 1944 
Regenbuien. Niet koud. Brief van 9/6 ontvangen. Tekening gemaakt door van Gilst. 
 
18 jun 1944 
Warm weer. Geen bijzonderheden. Sluiting Tridium, ingesteld als biddagen voor de grote nood ter 
tijden. Aanbidding van 11.00 tot 21.30 uur. 
 
19 jun 1944 
Weer iets minder dan gister. Geen bijzonderheden. 
 
20 jun 1944 
Warm droog weer. Pakje van 31/5 ontvangen met foto’s. Vertrek van Jan de Bruin en Taets van 
Amerongen (Eerste-luitenant Baron J.L. Taets van Amerongen Kgf 98889) naar Nederland. Tekening 
door van Gilst gemaakt door de Bruin meegenomen. 
 
21 jun 1944 
Warm weer. Geen bijzonderheden. 100 Argentijnse sigaretten ontvangen. 
 
22 jun 1944 
Regenachtig weer. Brief van 13/6 ontvangen. Kaart aan Gra. Amerikaans pakket ontvangen. 
 
23 jun 1944 
Weer iets beter. Geen bijzonderheden. 
 
24 jun 1944 
Goed weer, bewolkte lucht. 
 
25 jun 1944 
Mooi, zonnig weer. Geen bijzonderheden. 
 
26 jun 1944 
Zonnig, warm weer. Doch veel wind. 
 
27 jun 1944 
Zonnig weer, doch sterke wind en zandstormen. Kaart van Jo. Brief aan Gra. Tegen de avond onweer, 
waarbij veel regen. 
 
28 jun 1944 
Mooi zonnig weer. Pakje van 9/6 ontvangen. 
 
29 jun 1944 
Prachtig zonnig weer, zeer warm. Te 08.05 uur toespraak kampoudste in verband met verjaardag van 
Prins Bernhard. 9 officieren van Colditz bij dit appèl niet aangetreden. Op de dag sportwedstrijden. 
Volleybal, handbal, hockey, touwtrekken en voetbal. ’s Avonds muziek door troubadours. 2 pakjes van 
14/6 ontvangen. Kaart Grave ontvangen, 125 Engelse sigaretten ontvangen. 
 
30 jun 1944 
Warm weer, iets meer wind. Pakje van 14/6 ontvangen. Kaart van Stiphout. 
 
1 jul 1944 
Warm weer. Brief van 18/6 ontvangen van Gra. 
 
 

                                                 
58 Dit moet de cadet-vaandrig Ch. A. Simons Kgf 30982 zijn geweest. Op 22 juni 1944 wordt zijn vlucht gemeld in de 

kampadministratie vanaf 1-6-1944 
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2 jul 1944 
Warm, zonnig weer. Veel zonnebaden. Geen bijzonderheden. 
 
3 jul 1944 
Idem. Vrij sterke wind, veel last van zandvlagen. Kaart van Gra van 18/6 ontvangen. 
 
4 jul 1944 
Nog steeds goed weer. Brief van Gra van 25/6 en kaart van 21/6. Ongeveer 20.00 uur aankomst van 
15 officieren  waaronder kapitein v.d. Werf, luitenant de Wit, kapitein van Strien (Kapitein J.M.B.M.F. 
van Strien Kgf 271397) en luitenant Mies (Tweede-luitenant S.A.W. Mies Kgf 271402). Met gemengde 
gevoelens ontvangen.59 
 
5 jul 1944 
Zeer warm. Kapitein v.d. Werf en luitenant de Wit uit het kamp gezet, na kraag van uniform verwijderd 
te hebben. Geval van Strien nog in onderzoek. Aankomst van wederom 12 officieren waaronder 
kapitein Otten en luitenant Collart (Eerste-luitenant J.A. Collard Kgf 271406). Komen morgen in het 
kamp. Ontvangst niet hartelijk. 
 
6 jul 1944 
Snikheet. Kapitein Otten niet in het kamp toegelaten, Collart wel. Deze zaak zal nog nader onderzocht 
worden. Brief aan Gra. 
 
7 jul 1944 
Zeer warm, vrij sterke wind. 1e opvoering van cabaretavond door Tralia. 
 
8 jul 1944 
Wederom warm. Nog steeds winderig. 
 
9 jul 1944 
Zeer warm. Geen bijzonderheden. Otten en de 2 anderen (kapitein v.d. Werf en luitenant de Wit) in 
het kamp, afzonderlijk gelegerd en voortdurend van anderen gescheiden. 
 
10 jul 1944 
Warm weer, tegen de avond regenbuien. 
 
11 jul 1944 
Flink afgekoeld. Engels pakket ontvangen. 
 
12 jul 1944 
Bewolkte lucht. Kaart van Gra van 1/7. Kaart aan Gra. 
 
13 jul 1944 
Vrij guur weer. Geen bijzonderheden. 
 
14 jul 1944 
Nog steeds wisselvallig weer. Pakje van 28/6 ontvangen. 
 
15 jul 1944 
Weer onveranderd. Geen bijzonderheden. 
 
16 jul 1944 
Idem. Min of meer regenachtig. 100 Argentijnse sigaretten gekregen. 
 
17 jul 1944 
Bedekte lucht, geen mooi zomerweer. Brief van Gra van 5/7 ontvangen. 
 

                                                 
59 In diverse dagboeken wordt de komst van deze groep beschreven. In het dagboek van de vaandrig H.P. Blonk Kgf 105264 

wordt geschreven, dat de kragen van de kapitein v.d. Werft en de luitenant de Wit eraf worden gesneden en hun jas kapot wordt 
gemaakt. Zij zijn N.S.B.-ers en worden niet geduld in het kamp. Toespraak van de kampoudste en de toegang tot het kamp 
wordt ontzegd. Het is een hele rel. 
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18 jul 1944 
Lucht bewolkt, geen weer voor zonnebaden. 
 
19 jul 1944 
Bewolkt, tegen de avond vrij guur. Brief aan Gra. 
 
20 jul 1944 
Warm zonnig weer. Geen bijzonderheden. 
 
21 jul 1944 
Warm weer, min of meer broeierig. Amerikaans pakket ontvangen. ’s Nachts onweer met massale 
regenval.60 
 
22 jul 1944 
Warm weer. Kaart van Gra; kaart aan Gra en een aan Stiphout. Tegen de avond geweldige regenbui 
met licht onweer. 
 
23 jul 1944 
Gedeeltelijk bewolkt, op de middag wederom warm. 
 
24 jul 1944 
Bewolkte lucht, gure wind. 
 
25 jul 1944 
Idem. Geen bijzonderheden. 
 
26 jul 1944 
Guur weer. Brief van 19/7 ontvangen van Gra. 
 
27 jul 1944 
Weer iets beter. Brief aan Gra. 
 
28 jul 1944 
Warm weer. Geen bijzonderheden. 
 
29 jul 1944 
Idem. 
 
30 jul 1944 
Idem, dreigende lucht, kans op onweer. 
 
31 jul 1944 
Warm weer, ongeveer 16.00 uur onweersbui met geweldige regenval die de gehele avond en nacht 
voortduurde. 
 
1 aug 1944 
Op de voormiddag regenachtig, ’s namiddags bewolkt doch droog. 
 
2 aug 1944 
Gedeeltelijk bewolkt. 
 
Woord van de bewerker: 
Hier stopt het dagboek van Mies van Hoof. Omdat het zonde is om niet de rest van de 
belevenissen van de officieren in Oflag 67 Neubrandenburg te weten, heb ik rest aangevuld met 
het dagboek van de kapitein M.P. Kokje Kgf 30105, die vrij gedetailleerd het dagelijkse leven 
beschrijft. Namen van familie heb ik verwijderd. Wees er bij het lezen op bedacht, dat het de 
woorden van Kokje zijn en niet die van Mies van Hoof.  

                                                 
60 Bijzonder dat Mies niet de aanslag op Hitler op 20 juli 1944 in zijn dagboek vermeld. 
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Donderdag 3-8-1944. 
Mooi weer. Met oude veldjas naar “Bekleidungskammer”. Zal verwijd worden, enz. Seriewedstrijden 
handbal. Middag: aardappelen met bonen. Pakket van het Hollandse Rode Kruis. Heel goed. Avond: 
pap. Bridge. 
 
Vrijdag 4-8-1944 
Winderig. Corvée. Schoenen uit de maak terug. Schaak met Van der Wal. Middag: eigen bruine 
bonen en sla. Van 14.10 tot 16.00 luchtalarm (110). Vliegtuiggeronk. Rookwolken in het noordoosten. 
Tijdens appèl stapt Luitenant der Koninklijke Marechaussee uit het gelid, loopt de trap van de 
“Balkan”op en steekt speech af 61). Een protest tegen katholieke rede van een Luitenant van der 
Grindte (waarschijnlijk 1e Luitenant W.H.C. van der Grinten Kgf. 32407). Kennelijk een aanval van 
waanzin. Wordt met een zoet lijntje van zijn gestoelte weggehaald en door de Abwehr meegenomen. 
(Is naderhand naar een krankzinnigengesticht in de buurt gebracht en niemand heeft de man ooit 
weergezien). 
 
Zaterdag 5-8-1944. 
Mooi weer. Verjaardag Prinses Irene. Generaals-appèl. Toespraak. Drie hoera’s. Plaatjesappèl. 
Visitatie barak. Koektoestellen in beslag genomen. Bonen plukken uit de eigen tuin en afhalen. Kaart 
van Zus van 28-7-1944. Allen wel. Van 11.00 tot 12.00 concert Vaudeville orkest in siertuin (Oranjehof 
!, vanwege de goudsbloemen en Afrikanen en de gekroonde W.). Om 13.00 luchtalarm (111). Wandel 
met Han. Middag: aardappelen met eigen boontjes. Om 15.0 Tamboers en pijpers. Finale handbal. 
Avond: pap. Mannenkoor in Oranjehof. Taptoe. 
 
Zondag 6-8-1944. 
Prachtig weer. Kerk. Florence gevallen ! Van 11.30 tot 13.10 luchtalarm (112). Kolonel H.H.A. de 
Graaff (Kgf. 30558) duizelig geworden en ernstig gevallen. Naar lazareth. Middag: aardappelen met 
eigen toevoegsels. Bezoek Rooseboom en krijg fraaie aquarel van uitzicht bij onze barak. Heel aardig. 
Avond: boterham. Wandel. Lees van Oppenheim: “Peter Eras, de Don Juan”. Nog steeds prachtig 
weer. 
 
Maandag 7-8-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Amerikanen in Bretagne binnengedrongen. Middag: soep. Avond: hachée 
(eigen andijvie). Tuin begieten. Poedelen. Bridge. 
 
Dinsdag 8-8-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen. Lees van Kjelland: " Vergif". Avond: pap. 
Bridge. Dreigt onweer. Nachtelijke controle.  
 
Woensdag 9-8-1944. 
Afwisselend bewolkt. Middag: Argentijnse warme hap. Lees van Alice Campbell: "The murder of 
Caroline Brundy". Avond: boterham. Voetbal. Onweer. Bridge. 
 
Donderdag 10-8-1944. 
Goed weer. Wandel met Han. Middag: nieuwe aardappelen met wortelen. Koeler. Avond: pap. Bridge. 
125 Argentijnse sigaretten. 
 
Vrijdag 11-8-1944. 
’s Nachts luchtalarm (113). Mooi weer. Vingerafdrukken-appèl. Speciaal appèl: Herdenking Overste 
(Jonkheer) A.W. Snoeck (Kgf. 30015) overleden (op 10-8-1944). Lees van Jörgen Falk Rönne: “En 
de Noordzee bruist”. Middag: hachée. Wandel met Han. Pannenkoeken. Avond: Deense pap. Lees 
van J.M. Walsh: “Spies in pursuit” 
 
Zaterdag 12-8-1944. 
Vannacht luchtalarm (114). Corvée. Warm weer. 2 doosjes lucifers en 1 kaal. Middag: eigen bruine 
bonen. Begrafenis van overste Snoeck. Avond: soep. Bridge. 

                                                 
61  Dit betrof 1e Luitenant Lothar Weiss (Kgf. 30021) die daarna werd opgenomen in een kliniek in Ueckermunde (bron NIMH 

collectie 444 inv. 18). 
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Zondag 13-8-1944. 
Vannacht luchtalarm (115). Mooi weer. Kerk. Middag: aardappelen met wortelen en erwten. Avond: 
eigen gort goreng. Voetbal. Causerie St. Jacob. 
 
Maandag 14-8-1944. 
Koeler. Middag: aardappelen met wortelen. Veel stof en wind. Avond: pap. Bridge. 
 
Dinsdag 15-8-1944. 
Vannacht luchtalarm (116). Feest boven Berlijn. Mooi weer. Middag: aardappelen met wortelen en 
erwten. Stekende wespen. Avond: gebakken aardappelen met eigen speciebonen. 
 
Woensdag 16-8-1944. 
Vannacht luchtalarm (117). Zware dreunen. Goed weer. Landing in Zuid Frankrijk. Eindelijk ! Middag: 
aardappelen met koolrabi. Avond: niets. Bridge. 
 
Donderdag 17-8-1944. 
Vannacht luchtalarm (118). Veel vliegtuigen over. Lees van Sidney Norler: " The Ball of Fortune". 
Middag: aardappelen met wortelen. Avond: eigen havermout. Mooie dag. Amerikaans pakket. Wandel 
met Rooseboom. 
 
Vrijdag 18-8-1944. 
Vannacht luchtalarm (119). Zelfde weer. Dorstijd. Kerkkoor. Wasgoed uitdelen. Middag: aardappelen 
met wortelen en erwten. Avond: gebakken aardappelen en eigen sperziebonen. W.C. opgeknapt in 
verband met komst van Zweedse Gezant. Praatje door Fiévéz. 
 
Zaterdag 19-8-1944. 
Mooi weer. Gisteren luchtalarm (120). ’s Nachts idem (121). Middag: aardappelen met koolrabi. 
Vorderingen in Frankrijk. Avond: soep. Bridge. 
 
Zondag 20-8-1944. 
Zelfde mooie weer. Corvée. Kerk. Zeer warm. Avond: cabaretvoorstelling. 
 
Maandag 21-8-1944. 
Pracht weer. Lees van L.J. Vance: “The brass bowl”. Bezoek Zweedse Gezant 62). Duitsers in de 
weer om de lelijke boel mooi te maken. Middag: verse kool. Lees van Walch: “Is het te laat voor Bayer 
?” Avond: pap. 80 graden in de schaduw. 
 
Dinsdag 22-8-1944. 
Zelfde weer. Middag: pap. Avond: kool. Lees van A. Marshall: “Claimants”. Wespenplaag houdt aan. 
Velen gestoken. Ammonia klaar in hospitaal. 
 
Woensdag 23-8-1944. 
Pracht weer. De lang uitgestelde Prüfung ! Om 6 uur op. Om 8.00 naar buiten met alle Handgepäck. 
Razzia in de barakken (naar radiotoestellen, enz.). De Hosson, de vetkees, vindt een nest jonge 
muizen in zijn bagage ! Seine overgetrokken ! Avond: aardappelen met beans. Lees van J.W. Ooms: 
“Lydia en de Erven Neuteboom”. Bridge. 
 
Donderdag 24-8-1944. 
Pracht weer. Argentijns pakket: forto’s. melk, suiker, jam, lactaina, maggi, soepblokjes, peulvruchten, 
crackers, pepermunt. Van 12.30 tot 13.30 luchtalarm (122). Middag: kool. Avond: eigen havermout. 
Bridge. 
 
Vrijdag 25-8-1944. 
Zelfde weer. Plaatjes appel. Van 11.50 tot 14.10 luchtalarm (123). Vele vliegtuigen zuidoost maar 
noordwest. Bommem afgeworpen, zware dreunen, geweldige rookwolken. Vliegveld gebombardeerd. 
Kamppersoneel er naar toe, om te blussen. Zeer warm. Eten pas om 15.00 aardappelen met 
sperziebonen uit eigen tuin. Avond: pap. 
 

                                                 
62 De heer Gavrell, bron: David Jan Smit, “Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis”, p. 158. 
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Zaterdag 26-8-1944. 
Pracht weer. Rustig in de lucht. Van vliegveld stijgt niets op. Roemenië afgevallen. Vannacht 
luchtalarm (124). Middag: kool. Avond: kapucijners. Namiddag luchtalarm (125). Uit depot krijg je de 
blikjes weer zo mee. 
 
Zondag 27-8-1944. 
Zelfde mooie weer. Kerk. Middag: aardappelen met meat and vegetables. Van 13.15 tot 14.00 
luchtalarm (126). Wind en stof. Lees van Th. Thyssen: “Schoolland”. Avond: boterham. Warm. Bridge. 
’s Nachts luchtalarm (127).  
 
Maandag 28-8-1944. 
Warme nacht. Muggen, wandluizen, vlooien. Corvée. Lees van W. MacLeod Raine: “Bonansa” en lees 
van Erich Kästner: “Drei Männer in Schnee“. Middag: kool. Op vliegveld dood in de pot. Betriebstoff 
Lager zou getroffen zijn. Ruim 30 doden. Avond: eigen bruine bonen. Frits de Jong op bezoek, tijdens 
zwaar onweer. Blikseminslag op 100 en 50 meter van onze barak. Veel regen. 
 
Dinsdag 29-8-1944. 
Veel koeler. Middag: kool. Avond: pap. Af en toe zon. Lees van H. de Man: “Jan Allemachtig, enz.”. 
Bridge. ’s Nachts luchtalarm (128). 
 
Woensdag 30-8-1944. 
Wisselvallig weer. Middag: kool. Avond: boterham. Volleybalwedstrijden. Poetsen voor 31-8-1944. 
Parijs ontruimd ! Bridge. 
 
Donderdag 31-8-1944. 
Verjaardag Hare Majesteit de Koningin. Reveille met tamboers, hoornblazers en pijpers. Om 8.45 
Generaals appèl. Toespraak. Drie hoera’s. Morgenwijding. Geen appèls verder meer. In ieder hok 
goudsbloemen. Sportwedstrijden. Hinderniswedstrijd met waterballet. Muziek en koor in Oranjehof. 
Wilhelmus. Middag: zalmsla met havermout. Feestsigaar van Jonkers. Plak Argentijnse chocola. 
Rouan ontruimd ! Hockey en Jiu Jitsu. Diner: soep, aardpallen met beans, pudding. Voetbal en 
boksen. Taptoe. ‘s Nachts luchtalarm (129). 
 
Vrijdag 1-9-1944. 
Kouder. Toch zon. Plaatjesappèl. Wind en stof. Middag: koolrabi (brr !). Lees van A.J. Walling: “The 
corpse with the floating feet”. Hollands Rode Kruis pakket. Avond: aardappelen met stokvis. Prima ! 
Wandel met Han. Velddienstoefening Duitse Compagnie Infanterie op de weg. Graverij in barak 10 en 
11B („Immer abknallen, das ist immer das Beste“) . Frits de Jong in grote lazaret ?  ’s Nachts 
luchtalarm (130). 
 
Zaterdag 2-9-1944. 
Mooi weer. Herfstig. Middag: aardappelen met erwten en wortelen. Wespen en rupsen. De rupsen 
hebben eerst de korenvelden kaal gevreten en trekken nu in colonnes op naar onze barakken om te 
overwinteren. Avond: eigen erwten. Verdun en Amiens ! Het gaat best. Bridge. Regen. 
 
Zondag 3-9-1944. 
Goed weer. Kerk. Middag: aardappelen met beans. Wandel en lees. Avond: boterham. Praatje door 
Fiévéz. Bridge. 
 
Maandag 4-9-1944. 
Herfst. Winterondergoed. Wandel. Lees van Wallace: “Steward”.  Middag: kool. Sédan, Douai, 
Abbéville. Van 15.30 tot 16.00 zware ontploffingen (luchtaanval 131) richting ongeveer noordwest. 
Avond: pap. Bridge. 
 
Dinsdag 5-9-1944. 
Vrij goed weer. Corvée. Verdeling zuidvruchten. Middag: kool. Avond: gebakken aardappelen met 
eigen boontjes. Ontploffingen van 4-9-1944 van “Tiefangriff” op munitietrein. Geen licht. Leiding 
afgesloten. 
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Woensdag 6-9-1944. 
Later zon. Was. Ontploffingen. Gevechten “in Raum” Antwerpen-Brussel !! Middag: Argentijns blik. 
Wandel met Han. Bier. Lees van Arth. Mills: “Liebe in Hongkong”. Avond: boterham. 
Kampioensvoetbal. Bridge. Luchtalarm (131). 
 
Donderdag 7-9-1944. 
Goed weer. Plaatjesappèl. Argentijnse boter en kaas. 2 doosjes lucifers. Middag: aardappelen met 
bruine bonen, sla. Angstige spanning over Nederland. Avond: pap. Bridge. Licht uit, licht aan. Slecht 
licht. ’s Nachts luchtalarm (132). 
 
Vrijdag  8-9-1944. 
Koude wind. Wandel. Lees van Hans van Uden: “Ivoren Parade” en van Louis Tracy: “The Message of 
Fate”. Middag: kool. Herfst. Avond: pap. Cabaret. Slecht licht. 
 
Zaterdag 9-9-1944. 
’s Nachts wind en regen. Slowaakse krijgsgevangenen aangekomen. Middag: kool met hachée. 
Avond: kapucijners. Geen licht voor 21.30. In Neu-Brandenburg NSB-ers gezien. Koude nacht. 
 
Zondag 10-9-1944. 
Goed weer. Geen zon. Kerk. Zon. 4 Poolse mitrailleurs op wachttorens. Geweermitrailleurs 
ingeleverd. Middag: stampot met beans. Avond: niets. Geen licht. ’s Nachts luchtalarm (133). 
  
Maandag 11-9-1944. 
Goed weer. Criquet-wedstrijd (Flamingo’- Free Foresters). Lees van Berta Ruck: “Hoofdprijs in de 
Sweepstake”. Middag: kool. Lees van Pauline Plantenberg-Marres: ‘Ketters aan de Poort”. Avond: 
pap. Bridge. 
 
Dinsdag 12-9-1944. 
Vannacht luchtalarm (134). Mooi weer. Corvée. Luchtalarm van 1.00 tot 12.15 (135). 50 vliegtuigen 
over (zuid naar noord). Later 13 terug. B. Bommen. Middag: koolrabi met eigen sla. Avond: 
kapucijners. Om 23.00 luchtalarm (136). 
 
Woensdag 13-9-1944. 
Prachtig bladstil weer. Plaatjesappèl. Wandel. Siertuin. Engelsen bij Eindhoven !!! Middag: stamppot 
met Argentijns vlees. Lees van Oppenheim: “De Leeuw en het Lam”. Avond: gebakken bloedworst. 
Veel buiten. Lichtkogels in de loop van de dag. Voetbal. Bridge. ’s Nachts luchtalarm (137). 
 

 
Siertuin Neubrandenburg 
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Donderdag 14-9-1944. 
Mooi weer. Veel treinen vannacht. Middag: aardappelen met wortelen en erwten. Lees van K. Wasch: 
“De Moord op Maandagmorgen”. Engels pakket. Avond: havermout. Weer een aantal lieden uit 
Holland aangekomen. Bridge. 
 
Vrijdag 15-9-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Causerie jongeman uit Holland. Stemming aldaar ten opzichte van ons niet 
verbeterd. Middag: koolrabi. Lees van M.H. Kempenaer: “Willeke Bruis”. Wind en stof. Avond: 
macaroni met vlees en kaas. ’s Nachts luchtalarm (138). Zwaar bombardement, waar ? 
 
Zaterdag 16-9-1944. 
Zelfde weer. Wasgoed. Middag: kool. Bier. Voetbalwedstrijd. Speler letterlijk knoch-out ! Avond: 
erwtensoep. Voetbal. Bridge. Zacht weer. 
 
Zondag 17-9-1944. 
Regenachtig. Kerk. Middag: Argentijnse stamppot. Lees van Margaret Pedler: “The Moon out of 
reach”. Schaal met van der Wal. Avond: warme hap. Bridge. Licht uit. Grammofoonmuziek. ’s Nachts 
2 maal luchtalarm (139 en 140). Mist. 
 
Maandag 18-9-1944. 
Later zon. Doorbraak bij Aken ! Van 1.00 tot 12.30 luchtalarm (141). Middag: kool. Cricketwedstrijd. 
Avond: pap. Concert door Walther Boer. Luchtalarm (142). 
 
Dinsdag 19-9-1944. 
Zelfde weer. Plaatjesappèl. Luchtlandingen bij Arnhem, Nijmegen en Eindhoven !! 
Nu schiet het op ! Moge het vlug gaan ! Middag: aardappelen met hachée. (ontbreekt een stukje, 
waarschijnlijk ontvangst van een pakket met inhoud) Zuidvruchten, zeep, chocolade. Somber koel 
weer. Avond: eigen havermout. Bridge. 
 
Woensdag 20-9-1944. 
Goed weer. Nog geen post uit Holland. O.K.W.-bericht: landingstroepen in Nederland verder versterkt. 
Brest afgelopen. Velen te laat op appèl, dus om 9.00 opnieuw appèl. Middag: stamppot met Argentijns 
vlees. Mooie dag. Voetbal. Avond: niets. Hoogvliegend toestel. Strooibiljetten ? 
 
Donderdag 21-9-1944. 
Mooi weer. Wandel. Lees van Agathe Christy: “The Ministery of the Blue Train”en van Arth. Miller: 
“Intrige Island”. Middag: koolrabi. Avond: Deense pap. Spanning over toestand in Nederland. 
Volleybal. Bridge. 
 
Vrijdag 22-9-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Lees van R. van Oven: “Op den Dam no. 1”. Middag: aardappelen met wortelen 
en erwten. Stop sokken. Avond: soep. Bridge. 
 
Zaterdag 23-9-1944. 
Mist. Later zon. Toestand bij Arnhem niet gunstig. Middag: aardappelen met wortelen. Lees van Ray 
Christie: “Eager Love”. Incident bij het baden (Umlegen statt baden !). Klacht ingediend. Avond: eigen 
havermout. Bridge. 
 
Zondag 24-9-1944. 
’s Nachts veel regen. Koel. Kerk. Middag: stamppot met Deense worst. Avond: eigen pudding. Regen, 
somber weer. 
 
Maandag 25-9-1944. 
Koud. Winderig. Plaatjesappèl. Arnhem weer niet in het O.K.W.-bericht vermeld. Middag: kool. Ruzie 
in hok 18. Avond: pap/ Bridge. Lees van Gunnar Gunnarsson: “Advent”.  
 
Dinsdag 26-9-1944. 
Regen en wind. Toch wandelen. Schaak. Middag: aardappelen met wortelen. Lees van Van Schendel: 
“Rose Angelique”. Order: depot moet vóór 15-10-1944 leeg. Avond: soep. Cabaret: “De tamme leeuw 
getemd”. 
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Woensdag 27-9-1944. 
Fris, droog. Wandel. Onzekerheid toestand in Nederland. Middag: stamppot. Avond: niets. Lees van 
E. Wallace: “The Gunner”. Bridge. 
 
Donderdag 28-9-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen en erwten. Bezoek Gedelegeerde van het 
Internationale Rode Kruis 63). Auto met Zwitserse vlag. Avond: havermout. Bridge. 
 
Vrijdag 29-9-1944. 
Mooi weer. Wandel. Middag: als gisteren. Baden. Teken kaart van Nederland. Lees van White: “7 
biljetten naar Singapore”.  Avond: erwtensoep. Bridge. 
 
Zaterdag 30-9-1944. 
Regen. Plaatjesappèl. Was uitzoeken. Middag: kool. Opklarend. Teken aan kaart. Avond: pap. Praatje 
van Fiévéz. 
 
Zondag 1-10-1944. 
Goed weer. Kerk. Middag: Argentijnse stamppot. Vannacht luchtalarm (143). Lees van Machiavelli: 
“The Prince”. Avond: boterham. Regen. 
 
Maandag 2-10-1944. 
Wintertijd. Droog. Plassen. Wandel. Middag: kool. Teken aan kaart. Avond: aardappelen met bonen. 
Zon door. Wandel. Bridge. 
 
Dinsdag 3-10-1944. 
Zon. Wandel. Verstel en was. Negen Officieren uit Mühlberg aangekomen. Middag: aardappelen met 
wortelen. Lees van Ada Cerlo: “Herinneringen van een onafhankelijke vrouw”. Uit Nederlands Rode 
Kris pakket: koek, smeerkaas, worst, 5 sigaretten, 20 kongsi, tabak. Alles goed spul. Koude wind. Veel 
mensen verkouden. Avond: wortelsoep. Bridge in hok 16. 
 
Woensdag 4-10-1944. 
Mooi weer. Verkouden. Wandel. Middag: stamppot. Avond: pannenkoek. Bridge tegen hok 13.  
Van 20.30 tot 21.30 luchtalarm (144). 
 
Donderdag 5-10-1944. 
28 jaar Officier. Gepaf in de vroegte (velddienst oefening van de Duitsers). Mooie herfstmorgen.  
Corvée. Wandel. Vlucht van wel 100 ganzen. Middag: aardappelen met wortelen. Avond: havermout. 
Winnen bridge van hok 13. Van 20.00 tot 21.30 luchtalarm (145). Feest in Berlijn. 
 
Vrijdag 6-10-1944. 
Mist. 8 man er tussen uit64. Optrekkende mist. Van 12.00 tot 14.15 luchtalarm (146). 
Overtrekkende Amerikaanse toestellen. Donderend bombardement vlak bij. Alles dreunt en trilt. 
Bommen te zien en te horen. Grote rookwolken richting Neu-Brandenburg 65). Middag: aardappelen 
met erwten en wortelen. Pracht weer. Wandel. Handbalwedstrijd. Avond: soep. Bridgewedstrijd tegen 
hok 16 afgebroken wegens luchtalarm van 20.00 tot 21.30 (147). 
 
Zaterdag 7-10-1944. 
Schitterend weer. Wandel. Was en stop. Van 12.10 tot 13.50 luchtalarm (148).  Groepen vliegtuigen 
richting Zuid Oost. Voetbal. Middag: aardappelen met wortelen. Avond: havermout. Winnen wedstrijd 
tegen hok 16 met 44 tegen 20. 
 
Zondag 8-10-1944. 
Mooi weer. Kerk. O.K.W.-bericht: gevechten bij Wageningen. Middag: stamppot met snijbonen. 
Wandel. Avond: boterham. Oefen in bridge. 
 
 

                                                 
63 De heer Landolt, bron: David Jan Smit: “Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis”, p. 158. 
64 Dit waren de volgende duo’s: Brackel-Dijkman, Romswinckel-Schilperoord, van Slobbe-Vrins en de Fremery-van Helsdingen. 

M.u.v. van Slobbe en Vrins slagen de overigen erin om uit handen van de Duitsers te blijven. 
65 Dit betrof de tweede grootscheepse aanval op Fliegerhorst Trollenhage. 
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Maandag 9-10-1944. 
Geen zon. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen. Lees van Duheurcan: “L’enfant de la Victoire”.  
Avond: Deense pap. 
 
Dinsdag 10-10-1944. 
Regenachtig. Vannacht luchtalarm (149). Wandel. Middag: aardappelen met wortelen en erwten. 
Onze barakgenoot dokter W.F.K. Gouwe (Kgf. 271757) krijgt bericht, dat zijn enige zoon door K.K.-
lieden is vermoord. Thuis alles kort en klein geslagen. Verschrikkelijk. Man is er kapot van. Ons 
medeleven helpt niet veel. Het leven in het kamp gaat door. Concert Walther Boer. Avond: soep. 
Bridgewedstrijd tegen hok 17. Gelijk spel. 
 
Woensdag 11-10-1944. 
Mooi weer. Wandel. Leeghalen depot. Was. Middag: boterham. Circketwedstrijd. Om 16.30 bidstond. 
Avond: stamppot. Bridge. 
 
Donderdag 12-10-1944. 
Zelfde weer. Slaap slecht door verkoudheid. Wandel. Was. Lees van Hans Martin: “Malle Gevallen”. 
Middag: kool. Avond: pap. Nieuwe orders over levensmiddelen (voor 1 dag !). Bridgewedstrijd hok 14. 
Gelijk spel. 
 
Vrijdag 13-10-1944. 
Mooi weer. Verkoudheid minder. Corvée. Wandel. Teken kaart van het Oostfront. Middag: kool. 
Avond: soep. Bridge. De tijd moet toch kapot. 
 
Zaterdag 14-10-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Kerkkoor. Wandel. Teken aan kaart. Middag: aardappelen met wortelen. Avond: 
pap. Bridge. ’s Nachts luchtalarm (150). 
 
Zondag 15-10-1944. 
Zelfde weer. Kerk. Dominee in mineur. Middag: Argentijnse stamppot. Teken aan kaart. Lees van 
Erna Tessel: “Lucretia’s 4de gezicht”. Om 20.00 luchtalarm (151). 
 
Maandag 16-10-1944. 
Opklarend. Wandel. Middag: aardappelen met gedroogde groente. Teken kaart. Begrafenis van een 
Rus (zonder kist). Avond: pap. Nieuwe prikkeldraadomheining aangebracht. Griekenland wordt 
ontruimd ! Bridge. 
 
Dinsdag 17-10-1944. 
Goed weer. Plaatjesappèl. Wandel. Was. Lees van Marie Gleir: “Ik heb geen bed voor je, kind”. 
Middag: aardappelen met wortelen. Avond: Deense pap. Winnen de bridgewedstrijd tegen hok 21 met 
groot verschil. Regen en wind. 
 
Woensdag 18-10-1944. 
Matig weer. Wandel. Lees van Seldon Truss: “More deadly than the Male”. Middag: Stamppot rode 
kool. Broodrantsoen op woensdag gehalveerd. Uitreiking van ¼ Hollands pakket. 20 sigaretten. Goed 
weer, Wandel. 
 
Donderdag 19-10-1944. 
Frisse Zuiden wind. Verstel mijn hemd met een ander. Ben er een ochtend en middag mee zoet. 
Middag: kool. Avond: aardappelen met bruine bonen. Winnen wedstrijd tegen hok 22A met 35 tegen 
15. Hebben thans 8 uit 5. 
 
Vrijdag 20-10-1944. 
Betrokken. Wandel. Frits de Jong verkouden. Heb een portie brood voor hem. Middag: stamppot, 
zuurkool, rauwe andijvie. Voorstelling door de Tangoband. Inval Duitsers bij Cadetten. Avond: soep. 
Bridge. Koude nacht. 
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Zaterdag 21-10-1944. 
Mistig. Wandel. Corvée. Middag: kool. Lees van Jan Apon: “Het Gorilla mysterie”. Avond: pap. Lees 
van Ewald Gerhard Seeliger: “Der Gelbe Seedieb”. Bridge. ’s Avonds twee maal luchtalarm (152 en 
153). Koude nacht. 
 
Zondag 22-10-1944. 
Zelfde weer. Kerk. Middag: stamppot van rode kool. Herhaling Solistenconcert. Schaak. Avond: brood. 
Grammofoonmuziek. 
 
Maandag 23-10-1944. 
Wat neerslag. Plaatjes appèl. Middag: kool. ¼ Hollands Rode Kruis pakket. Aken en Belgrado 
gevallen. Avond: pap. Luchtalarm (154) onderbreekt bridgewedstrijd. 
 
Dinsdag 24-10-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Herdenking overlijden van Luitenant ter Zee Henri van Schreven (Kgf. 30295) 
vóór het appèl. Middag: aardappelen. Middag: aardappelen met wortelen. 80 sigaretten. Avond: soep. 
Bridge. 
 
Woensdag 25-10-1944. 
Zachter. Baden. Wandel. Middag: stamppot rode kool. Herstel sokken en broek. Alles wordt slecht. 
Ontvangen 1 laken ! Boterham. Bridge. 
 
Donderdag 26-10-1944. 
Kouder.  ¼ Nederlands pakket. Middag: zuurkool. Zon. Wandel. Winters. Lees van Louise Jordan 
Miln: “Ruben and Ivy Sen”. Avond: havermout. Iedereen studeert Engels. Luchtalarm (155). 
 
Vrijdag 27-10-1944. 
Koude Zuid Oosten wind. Wandel. Ook tweede kachel aan. Middag: boerenkool. Avond: soep. 
Bridgewedstrijd met hok 19. Gelijk spel.  
 
Zaterdag 28-10-1944. 
’s Nachts luchtalarm (156). Zwaar bombardement. Regen. Plaatjesappèl. Middag: kool en eigen 
andijvie. Regen. Avond: pap. Lees van William J. Locke: “Joshua’s Vision”. Bridge. 
 
Zondag 29-10-1944. 
Warmer. Zon. Kerk. 31 oktober herdenking. Middag: stamppot. Leve het Argentijnse vlees ! Frits de 
Jong op bezoek. Wandel. Bridgewedstrijd tegen hok 11B. Van 20.00 tot 20.15 luchtalarm (157). Later 
nog eens (158). 
 
Maandag 30-10-1944. 
Regen. Slik. ¼ Hollands pakket. Middag: kool. Wandel. Avond: macaronipap. Winnen de 
bridgewedstrijd van hok 22B, 3e plaats. Van 20.00 tot 20.45 luchtalarm (159). Om 22.15 opnieuw en ’s 
nachts nog eens (160 en 161).  
 
Dinsdag 31-10-1944. 
Mist. Wandel. Mislukte ontvluchtingspoging via het pakketlokaal 66). Middag: aardappelen met muffe 
erwten. Lees van Lond: “The Swedisch Woman”. Wandel. Avond: soep. Van 17.00 tot 17.20 
luchtalarm (162). Bridge. Van 20.00 tot 20.15 luchtalarm (163). Regen. 
 
Woensdag 1-11-1944. 
Regen. Opklarend. Post van 20-10-1944 uit Groningen. Niets voor mij. Middag: boterham. Rantsoen 
sedert 15-10-1944 verminderd. Sporadisch een O.K.W.-bericht. Op 27-10-1944 het laatste. Zon. 

                                                 
66  Deze ontsnapping werd aan de Duitse kampcommandant Otto Hoffmeister verraden door Kapitein der artillerie D.W. van 

den Bosch, kgf. 30001, die zich hiervoor in 1947 moest verantwoorden voor de krijgsraad. Daarbij gaf hij aan het onverantwoord 

te hebben gevonden dat nog ontsnappingen werden uitgevoerd, gelet op de maatregelen (Aktion Kugel) en terwijl de bevrijding 

zo kort nabij scheen.  Zie Militair Rechtelijk Tijdschrift nr. 41 van 1948. Kapitein van den Bosch werd tot 6 maanden detentie 

veroordeeld, onder aftrekking van het voorarrest (zie tevens het verslag van het verhoor van Otto Hoffmeister in NIMH 444 nr. 

18). 
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Wandel. Ontvang een mooie deken van het Internationale Rode Kruis ! Avond: stamppot. Van 19.30 
tot 20.45 luchtalarm (164). Regen. 
 
Donderdag 2-11-1944. 
Regenachtig. Prüfung enkele barakken door Grüne Polizei. Wij niet. Middag: zuurkool. Opklarend. 
Avond: pap. ’s Hertogenbosch bevrijd ! Van 17.30 tot 16.15 luchtalarm (165). Bridge tegen hok 11B. ’s 
Nachts luchtalarm (166). 
 
Vrijdag 3-11-1944. 
Goed weer. Plaatjesappèl. Middag: kool. Regenachtig en koud. Avond: eigen soep. 100 sigaretten. 
Bridge. ’s Nachts 2 maal luchtalarm (167 en 168). 
 
Zaterdag 4-11-1944. 
Regenachtig. Kerkkoor. Zon. Wandel. Middag: wortelen. Tentoonstelling van portretten, enz. Avond: 
pap. Bridge. 
 
Zondag 5-11-1944. 
Droog, later wat zon. Kerk. Middag: stamppot met beans. Wandel. Lees van Th. Kröger: “Het 
Vergeten Dorp”. Concert door Walther Boer (Beethoven cyclus). Avond: boterham. Bridge tegen hok 
11B. 
 
Maandag 6-11-1944. 
Regen, slik. Corvée. Middag: rode kool. Appèl in de slik. Alarmoefening van de bewaking. 
Schildwachten boven 60 jaar. Avond: pap. We winnen van hok 18. 
 
Dinsdag 7-11-1944, 
Regen. 1½ pond Argentijnse boter. Rijksmargarine ingehouden. Middag: kool. Lees van Van 
Hoogstraten-Schoch: “De liefde van een moderne vrouw”. Avond: soep. 
 
Woensdag 8-11-1944. 
Droog. Wandel. Argentijnse kaas. Sokkenwas. Middag: stamppot met beans. Ritmeester A.C. Eland 
(Kgf. 30952) overlijdt plotseling aan een hartverlamming. Herdenking na appèl. Van 17.45 tot 18.00 
luchtalarm (169). Lees van Charles Barry: “The Corpse on the Bridge”. 
 
Donderdag 9-11-1944. 
Regen, later zon. Was. Middag: aardappelen met wortelen en erwten. Maak van 2 paar sokken één. 
Plaatjesappèl. Avond: pap. Bridge. 
 
Vrijdag 10-11-1944. 
Droog. Weer plaatjesappèl. Er zou 1 man ontvlucht zijn bij het baden. Middag: eigen boerenkool. 
Nieuwe wijze van appèl houden. Rotzooi. Schaak. Avond: soep. Schaak. Bridge met wedstrijdteam. 
 
Zaterdag 11-11-1944. 
Koud. Begrafenis Ritmeester A.C. Eland (Kgf. 30952). 9.15 appèl. Gaat beter. 100 sigaretten. Middag: 
rapen. Guur weer. Warm me onder de wol. Noord-Brabant en Walcheren ontruimd ! Avond: pap. 
Bridge tegen hok 21. 
 
Zondag 12-11-1944. 
Guur. Kerk. Middag: stamppot. Wandel. Van 14.30 tot 16.00 Beethovenkwartet. Lees van El. Glyn: 
“Beyond the Rocks”. Bridge tegen hok 13. 
 
Maandag 13-11-1944. 
Natte sneeuw. Wandel. Stop sokken. Middag: kool. Wandel. Avond: pap. Gerucht: paar honderd naar 
Tittmoning ? 
Bridgeoefening met mijn team. 
 
Dinsdag 14-11-1944. 
Nachtvorst. Onze barak geprüft. Om 10.00 weer binnen. Ontbijt. ½ pond Argentijnse boter. Middag: 
rapen. Avond: soep. Onder de wol wegens de kou. 
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Woensdag 15-11-1944. 
2½ jaar in kijrgsgevangenschap. Koude oosten wind. Plaatjesappèl. Middag: zuurkool. Cabaret: “Loos 
Alarm”.  
Van 19.15 tot 20.30 luchtalarm (170). Bridge. 
 
Donderdag 16-11-1944. 
Sneeuwtapijt. Slik. Middag: wortelen. Baden. Lekke schoenen. Na bad voeten en sokken wassen. 
Avond: pap. Bridge in hok 21. 
 
Vrijdag 17-11-1944. 
Modder. Toch appèl buiten. Ontvangen klompen. Middag: kool. Avond: soep. Naar cabaret. 
Ons team bridget tegen hok 18 en wint ! 
 
Zaterdag 18-11-1944. 
Modder. Grote aanval in het westen. Middag: aardappelen met erwten. Teken aan mijn kaart. Avond: 
pap. Lees van Jörgensen: “De uitertse dag”. Bridgewedstrijd. 
 
Zondag 19-11-1944. 
Betrokken en regen. Kerk. Middag: stamppot met beans. Lees van H. Löns: “De huizen van Chlenhof”.  
Avond: boterham. Kattenmepperij bij Luitenants. 
 
Maandag 20-11-1944. 
Beter weer. Wandel. Middag: stamppot met eigen boerenkool. Regen en wind. Lees van Anatole 
France: “l’Arome du Mail”. Avond: pap. 
 
Dinsdag 21-11-1944. 
Opklarend. Wandel. Middag: kool. Lees van Dale Collins: “Palle of Singapore”. 
2e Luitenant C.A. Verbruggen (Kgf. 31822) overleden. In de middag luchtalarm (171). Avond: soep. 
Bridgewedstrijd (mijn) Outsidersteam tegen eigen hok (31 tegen 16). 
 
Woensdag 22-11-1944. 
Generaals appèl: herdenking 2e Luitenant C.A. Verbruggen (Kgf. 31822). Noordwesten wind. Corvée. 
Avond: stamppot met zuurkool. Bridge. ‘s Nachts regen. 
 
Donderdag 23-11-1944. 
Nat. Om 8.00 begrafenis 2e Luitenant C.A. Verbruggen (Kgf. 31822) 67. Wasgoed inleveren (eindelijk) 
Artikelen uit Canadeesche pakkette: thee, koffie. Middag: aardappelen met wortelen. Mijn schoenen 
goed hersteld. Briefje van Rus er in om sigaretten. Avond: pap. Bridge. 
 
Vrijdag 24-11-1944. 
Plaatjesappèl. Wandel. Middag: rapen. Rozijnen, pruimen, melkpoeder uit Canadeese pakketten. 
Lees van Fr. Mc. Isaac: “The Dealer of Death”. Avond: pap. Lichtstoring en luchtalarm (172). Gehele 
avond in het donker. 
 
Zaterdag 25-11-1944. 
Regen. Kerkkoor. Middag: aardappelen met erwten. Avond: pap. Praatje Fiévéz. Bridge. 
 
Zondag 26-11-1944. 
Zon. Waterkoud. Kerk. Van 12.00 tot 13.00 luchtalarm (173). Middag: Argentijnse stamppot (laatste 
maal). Schaak. Om 16.00 alles binnen. Grammofoonmuziek. 
 
Maandag 27-11-1944. 
Goed weer. Wandel. Levensmiddelen uit Denemarken. Middag: aardappelen met wortelen. Avond: 
pap. Van 19.00 tot 20.00 luchtalarm (174). Bridge.  Heldere nacht. Lichte vorst. 
 
 
 

                                                 
67  Abgang Oflag 67 am 21-11-1944 verstorben in Lazarett Stalag II A (Neu-Brandenburg) 
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Dinsdag 28-11-1944. 
Zon. Wandel. Canadeese jam en Argentijnse boter. Middag: rapen. Lees van St. Gibbons: “Cold 
Comfort Farm”. Begrafenis van een Rus. Veel begrafenissen tegenwoordig. Avond: pap. Ons C-team 
wint van hok 19. Veel veine. 
 
Woensdag 29-11-1944. 
Wandel. Later regen. Middag: stamppot met boerenkool. Canadeese sardientjes. 
 
Donderdag 30-11-1944. 
Zachter. Corvée. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen. Concert van Troubadours. Avond: pap. 
Bridge. 
 
Vrijdag 1-12-1944. 
Zelfde weer. Plaatjesappèl. Nieuwe Lager Commandant. Middag: aardappelen met erwten. Op de 
thee bij Frits de Jong. Avond: soep. Bridgewedstrijd. 
 
Zaterdag 2-12-1944. 
Beter weer. Bedrijvigheid in de lucht. Wandel met Han. Middag: aardappelen met wortelem. Lees van 
M. Hewlett: “The Spanisch Jade”. Zon. Wandel. Avond: pap. 
 
Zondag 3-12-1944. 
Koud. Neerslag. Kerk. Middag: stampport van zuurkool en Deens spek. Motorloze jager. Bridge. 
Regen. 
 
Maandag 4-12-1944. 
Guur weer. Appèl in de modder. Was. Causerie door Mathon. Middag: aardappelen met wortelen. 
Avond: boterham. Post uit Holland uitgedeeld. 
 
Dinsdag 5-12-1944. 
Sint Nicolaas. Opklarend. Luchtalarm (175). Sterke escaders. Causerie door Mathon. Middag: rapen. 
Als verrassing uit Grote keuken om 13.00 chocolade. Bakken 5 in de pan. Reep Argentijnse chocola 
(de laatste). Lees van C. Baardman: “Boerenbloed”. ‘s Avonds bridge. Tot 22.30 licht op. 
 
Woensdag 6-12-1944. 
Droog, koud. Wandel. Lees van W. Corsari: “Voetstappen op de trap”. Middag: stamppot. Avond: 
boterham. Lees van Cor Bruyn: “Een zakkennaaier grijpt naar het geluk”. ’s Avonds luchtalarm (176). 
 
Donderdag 7-12-1944. 
Regen. Plaatjesappèl. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen.  
Avond: pap. Bridge. ’s Nachts sneeuw.  
 
Vrijdag 8-12-1944. 
Appèl in de slik. Zweedse Gezant 68). Corvée. Middag: aardappelen met eigen boerenkool. Avond: 
soep. Bridge. ’s Nachts lichte vorst. 
 
Zaterdag 9-12-1944. 
Beter weer. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen. Avond: boterham. Kapitein Beenhakker (Kgf. 
30048) terug uit Tittmoning. Bridge. Om 21.30 luchtalarm (177). 
 
Zondag 10-12-1944. 
50 jaar ! Lichte sneeuw. Koffie-visite van Rooseboem, Han, Frits en Schlamilch. Gezellig. Middag: 
zuurkool. Avond: feestmaal: bruine bonensoep, havermoutpudding met rozijnen, koffie. 
Goudsbloemen ! 
Hartenjagen. Zeer gezellige dag. 
 
Maandag 11-12-1944. 
Lichte vorst. Wandel. Was. Verstel sokken en overjas. Middag: kool. Lees van W. Corsari: 
“Mondscheinsonate”. Avond: pap. Grammofoonmuziek. 

                                                 
68 De heer Gavrell, bron: David Jan Smit: “Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis”, p. 158. 
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Dinsdag 12-12-1944. 
Wat sneeuw. Mistig. Wandel. Ontvang een blik gecondenseerde melk. Middag: kool. Avond: soep. 
Vierde “Grossangriff” bij Aken. 
 
Woensdag 13-12-1944. 
Slik. Plaatjesappèl. Schoon laken. Avond: stamppot van boerenkool. Spannende bridgewedstrijd. Wij 
spelen gelijk tegen team 16. 
 
Donderdag 14-12-1944. 
Mist. Wandel. Middag: kool, eigen warme hap, enz. Concert kwartet: “Der Tod und das Mädchen“.  
Avond: boterham. Bridge. 
 
Vrijdag 15-12-1944. 
Vorst. Toch wandelen. Ontvang ½ Engels pakket. Middag: wortelen. Steeds meer laatkomers op de 
appèls. Lees van Charlotte Braeme: “The Belle of Lynn”. 
 
Zaterdag 16-12-1944. 
Minder koud. Corvée. Wandel met Janssens. Middag: kool. Kolonel Johan Dwars (Kgf. 30656), de 
Bataljons commandant, doet nogmaals een beroep op de heren op tijd te komen op appèls. Hopeloos. 
Avond: pap. Offensieven aan het westfront, Italië en Hongarije. 
 
Zondag 17-12-1944. 
Wat zon. Kerk. Middag: spinaziestamppot. Wandel. Bridgestudie. 
 
Maandag 18-12-1944. 
Mooi weer. Wandel. Verstel mijn broek. Middag: kool, warme hap. Avond: eigen havermout met 
abrikozen. Bridgewedstrijd. Haal sensationele kleinslam. Winnen en staan thans nummer 4. Om 21.30 
luchtalarm (178). 
 
Dinsdag 19-12-1944. 
Goed weer. Plaatjesappèl. IJsvreugd bassin. Tegenoffensief in de Ardennen. Middag: kool, warme 
hap. Wandel. Avond: soep. 
 
Woensdag 20-12-1944. 
Koud en somber. Hakken zelf hout voor de kachels. ½ Amerikaans pakket. Middag: zuurkool. 
Repetitie kerkkoor met orkestje voor Kerstmis. Avond: boterham. 
 
Donderdag 21-12-1944. 
Zelfde weer. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen en erwten. Wandel. Avond: boterham. Om 
19.30 luchtalarm (179), om 21.30 opnieuw (180). Zwaar bombardement op Stettin. 
 
Vrijdag 22-12-1944. 
Flink gevroren. Pracht weer. Wandel. 1/3 Amerikaans pakket. Successen der Duitsers aan het 
westfront. Lees van Max Mauser: “Een haai volgt het schip”. Avond: soep. Ons team verliest laatste 
wedstrijd. Net geen prijs. 
 
Zaterdag 23-12-1944. 
Betrokken. Vannacht geen vlooien. Deken gisteren 8 uur in de vorst gehangen. Middag: aardappelen 
met gedroogde groente. Schillen van de aardappelen voor de Kerstdagen. Hok versierd. 2 doosjes 
lucifers ! 
Avond: pap. Lees van C. van Bruggen: “’t Joodje”. Prachtige avondhemel. Bridgeteam 5de plaats. 
 
Zondag 24-12-1944. 
Begrafenis Kapitein W. Schuiling (Kgf. 31166). Kerk gaat niet door. 10.30 plaatjes-appèl. Corvée. Alle 
plafonds druipen van het vocht. Middag: stamppot. Wandel. Tentoonstelling houtsnijwerk. Avond: 
boterham. Kerstviering in barak. Zang en quintet. 
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Impressie “hok” in een barak in Neubrandenburg door Kap Boost 
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Maandag 25-12-1944. 
Eerste Kerstdag. Zelfde mooie winterweer. Zolder druipt van het vocht. Kerdienst met orkest. Middag: 
stamppot met stokvis ! Kerstuivoering van het orkest met koor. Heel goed. Wandel. Avond: boterham. 
Kerstviering in de barak. Zand en quintet.  
 
Dinsdag 26-12-1944. 
Zelfde weer. Kerk. Kapitein B.F.G. de Hosson (Kgf. 30078) 50 jaar. Koffie met Honeymoon-
serenaders. Generaal op bezoek. Middag: pannenkoek. Bezoek van Frits de Jong. Om 16.00 maaltijd 
ter ere van de jarige: bonensoep, stamppot met Engelse groente, griespudding en pruimen. 
Hartenjagen. 
 
Woensdag 27-12-1944. 
Zelfde mooie weer. Vlooien bij secties ! Middag: kool. Lees van Rafael Sabatini: “De Verdwenen 
Koning”. 
Wandel. Avond: pap. Wilde bridgedrive. 
 
Donderdag 28-12-1944. 
Mist. Wandel. Middag: aardappelen met gedroogde groente. Om 13.15 luchtalarm (181). Zon komt 
door. Wandel. Avond: pap. Duitse offensief tot staan gebracht blijkbaar. 
 
Vrijdag 29-12-1944. 
Schitterend weer. Baden. Engelse parachutisten van Arnhem. Voorstelling Gijsbrecht van Aemstel.  
Prima !! Boedapest ingesloten. Bridge. 
 
Zaterdag 30-12-1944. 
Koud. Repetitie kerkkoor met orkest. Wandel. Middag: kool. Sneeuw. Avond: eigen havermout. 
Praatje door Fiévéz. 
 
Zondag 31-12-1944. 
Harde wind. Zon. Wandel. Kerk. Plaatjesappèl. Middag: boerenkool. Avond: boterham. Om 18.30 
luchtalarm (182). Kerk. Aanvankelijk in het duister. Zang met orkest. Goede preek. Drie in de pan. 
Hartenjagen. Om 22.00 bedtijd. 
 
Maandag 1-1-1945. 
Nieuwjaarsdag. Betrokken. Corvée. Kerk. Middag: fijne Amerikaanse stamppot. Luchtalarm (183). 
Frits de Jong op bezoek. Van 14.00 tot 15.30 Kloris en Roosje ! Avond: brood. Van 19.30 tot 20.00 
luchtalarm (184). Wilde drive. Krijg 3e prijs (+2810). 
 
Dinsdag 2-1-1945. 
Vannacht luchtalarm (185). Betrokken. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen. Lees van C. van 
Bruggen: “De Verlatene”. Hout voor de kachel gezocht. Avond: pap. Bridge. Van 19.00 tot 20.00 
luchtalarm (186). 
 
Woensdag 3-1-1945. 
Mist en dooi. Wandel. Teken een kaart van de Ardennen. Middag: aardappelen, enz. Lees van A. 
Christie: “Murder in de Calais-Coach”. Invallen contra extra lampen. 
 
Donderdag 4-1-1945. 
Lichte regen. Morgenwijding (verjaardag Generaal). Was. Middag: kool. Buiten slik. Avond: 
havermout. Van 19.00 tot 20.00 luchtalarm (187). 
 
Vrijdag 5-1-1945. 
Beter weer. Wandel. Vannacht luchtalarm (188). Midag: rapen. Zond. Om 12.30 luchtalarm (189). 
Lees van Fl. Barcley: “Shorter Works”. Wandel. 450 reserve officieren uit Grüne bei Lissa komen hier 
69). Avond: soep. 
’s Avonds 4 maal luchtalarm (190 tot en met 193). Vuurwerk bij Berlijn. Zwaar gedreun.  
 

                                                 
69  Volgens de Ab- un Zugangslisten zouden die pas op 6-3-1945 zijn gekomen. 
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Zaterdag 6-1-1945. 
Mist. Plaatjesappèl. Wandel. Middag: aardappelen met wortelen. Kwartet Walther Boer met 
Beethoven. Avond: pap. Van 20.00 tot 21.15 luchtalarm (194). Licht uit dus. 
 
Zondag 7-1-1945. 
Nevelig. Kerk. Middag: boerenkoolstamppot. Wandel met Han. Lees van Ch. Van Iersel: “Het 
verzonken eiland”.  
Bridgedrive met handicap. 
 
Maandag 8-1-1945. 
Goed weer. Wandel. Lichte sneeuw. Middag: aardappelen met wortelen. Franse film. Avond: 
boterham. Bridge. 
 
Dinsdag 9-1-1945. 
Goed weer. Corvée. Ontvang kaas, suiker, chocola. Wandel met Kapitein Jan van Rhijn (Kgf. 30962). 
Middag: eigen stamppot. Avond: soep. Bridge. 
 
Woensdag 10-1-1945. 
Sneeuw en ijzel. Wandel. Middag: stamppot. Vang 4 vlooien. Lees van Chr. Röck: “Die Festung in 
Gletcher“. Avond: boterham. 
 
Donderdag 11-1-1945. 
Zachter. Wandel. Ontvang van het Rode Kruis jam, biscuits, melkpoeder. Landing op Luzon. Middag: 
rapen. Wandel met Rooseboom. Avond: eigen pap. Vang 3 vlooien. 
 
Vrijdag 12-1-1945. 
Dooi. Wandel. Ontvang koffie en gecondenseerde melk. Middag: stinkende wortelen (zout). Avond: 
pap. Vang 2 vlooien. ’s Avonds en ’s nachts luchtalarm (195 en 196). 
 
Zaterdag 13-1-1945. 
Zon. Kerkkoor. Wandel. Lees van Warner Fabian: “Flaming Youth”. Middag: kool. Plaatjesappèl. Mooi 
weer. Wandel. Avond: pap met rozijnen. Van 20.30 tot 23.00 luchtalarm (197). Veel vliegtuigen, 
vuurwerk, bombardement (Stettin ?). 
 
Zondag 14-1-1945. 
Mooi weer. Kerk. Op de koffie bij Frits de Jong. Middag: spinaziestamppot. Van 12.30 tot 14.00 
luchtalarm (198). Gedreun van bombardement. Wandel. Avond: boterham. Russisch offensief 
begonnen. Vang 2 vlooien. Van 20.30 tot 21.30 luchtalarm (199). Vuurwerk boven Berlijn. ’s Nachts 
nog eens een luchtalarm (200). 
 
Maandag 15-1-1945. 
Glad. Wandel. Film. Middag: rapen. Avond: boterham. Lees van Claude Anet: “Ariane”. 
Bridgewedstrijd. Gelijkspel tegen team 13. 
 
Dinsdag 16-1-1945. 
Mooi winterweer. Telling Rijksgoederen. Wandel. Middag: eigen boerenkool. Glad. Wandel. Avond: 
soep. Vang 6 vlooien en ’s nachts nog 3. In de nacht veel vliegtuigen. Transporten door de lucht ? 
 
Woensdag 17-1-1945. 
Somber. Wandel. Middag: stamppot. Kapitein J.A.A. Sitsen (Kgf. 31997) uit Tittmoning terug. Avond: 
boterham. 2 vlooien. Bridgewedstrijd. Gelijk spel team hok 18. 
 
Donderdag 18-1-1945. 
Een jaar in Neu-Brandenburg. Sneeuw. Verkouden. Kapitein Cornelis Mens (Kgf. 30073) jarig. Grote 
vorderingen van de Russen. Middag: rapen. Avond: soep. Hartenjagen. 
 
Vrijdag 19-1-1945. 
Verjaardag Prinses Margriet. Harde wind. Regen. Glad. Generaals appèl, enz. Fotoappèl. 
Morgenwijding met zang. Warschau gevallen ! Middag: aardappelen met wortelen. Regen en somber. 
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Kale verjaardagen bij de “kongsi” (zaak is op). Lees van Jos Peyret: “Matterhorn”. Avond: soep. Inval 
contra clandestiene lampen.  
 
Zaterdag 20-1-1945. 
Zon. Wandel. Lees van Edg. Wallace: “Sanders”. Middag: rapen. Avond: pap. Rode Kruis pakketten 
en 170.000 sigaretten aangekomen (70.000 gestolen !). Enorme vorderingen van de Russen. Praatje 
door Fiévéz. Vang 1 vlo. 
 
Zondag 21-1-1945. 
Pracht weer. Kerk. Frits de Jong op bezoek. Iddag: aardappelen met Amerikaanse pruimen. Wandel. 
Vang 4 vlooien. Avond: havermoutpannenkoek. Wandel. 
 
Maandag 22-1-1945. 
Prachtig winterweer. Reserve officieren uit Lissa (Silzie) onderweg. Voetmarsen en trein. Middag: 
aardappelen met wortelen en erwten. Lees van Burroughs: “Het Opperhoofd”. Avond: boterham. 
Bridgewedstrijd. Spelen gelijk. 
 
Dinsdag 23-1-1945.  
Sneeuw gevallen. Wandel. Was. Middag: rapen. Ontvangen 60 sigaretten. Zon. Wandel. Vang 1 vlo. 
Avond: soep. 
 
Woensdag 24-1-1945. 
Prachtig weer. Wandel. Was. Middag: aardappelen en Amerikaanse pruimen. Avond: brood. Vang 5 
vlooien. Bridge. 
 
Donderdag 25-1-1945. 
Nieuwe sneeuw. Corvée. Wandel. Middag: rapen. Lees van DuBose Heyward: “Mamba’s Daughters”. 
Avond: eigen havermout. Bridge. Winnen ondanks handicap. 
 
Vrijdag 26-1-1945. 
Mist. Plaatjesappèl. Wandel. De Russen staan aan de Oder !!! Middag: wortelen. Avond: soep. 
Duitsers bezig om Stettin te ontruimen ?  
 
Zaterdag 27-1-1945. 
Sneeuw. Kachel-ruzie. Middag: aardappelen met wortelen. ½ Amerikaans pakket. Opwekkende 
geruchten. Avond: boterham. Bridge onderbroken door twee maal luchtalarm gedurende de avond 
(201 en 202). 
 
Zondag 28-1-1945. 
Nieuwe sneeuw. Kerk. Middag: spinaziestamppot. Wandel. Grote vorderingen van de Russen. Avond: 
warme hap, enz. 5 maal luchtalarm (of lichtstoring ?). 
 
Maandag 29-1-1945. 
Sneeuw. Wandel (natte voeten). Lees van E. Wallace: “The Joker”. Middag: eigen boerenkool. Avond: 
pap. Luchtalarm (203). 
 
Dinsdag 30-1-1945. 
Nieuwe sneeuw. Wandel op klompen. Middag: wortelen. Veel vluchtelingen in Panzerkazerne. Lees 
van P. Verhoog: “Schipper Willaert”. Vang 4 vlooien. 
 
Woensdag 31-1-1945. 
Verjaardag van Prinses Beatrix. Binnenappèl. Voorlezing toespraak Generaal. Plaatjesappèl. 
Godsdienstoefening. Verjaardag Prinses. IJskoude voeten. Wandel. Middag: wortelen. Eigen 
erwtensoep. 1.2 Amerikaans pakket. Het dooit ! 
 
Donderdag 1-2-1945. 
Dooi. Baden gaat voor de zoveelste maal niet door. Was. Lees van Aldous Huxley: “Het Soma-
paradijs”. 
Middag: aardappelen met gedroogde groente. Regen. Avond: boterham. Bridgewedstrijd afgebroken 
door luchtalarm (204). Regen en wind. 
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Vrijdag 2-2-1945. 
Dooi. Rege. Corvée. Middag: verse kool. Was terug. Repareren. Veel treinen en vliegtuiggeronk. 
Avond: soep. Russen aan de Oder bij Küstrin. Bridge. Verliezen door handicap van 13B. Van 20.00 tot 
21.30 luchtalarm (205). 
 
Zaterdag 3-2-1945. 
Zuidwesten wind. Alle sneeuw weg. Appèl in de modder en plassen. Vliegtuigen in het westen. 
Luchtalarm van 10.30 tot 12.30 (206). Voortdurend vliegtuiggeronk en gedreun. Middag: wortelen. 
Lichte regen. Toch buitenappèl. Avond: pap. Praatje door Fiévéz. ’s Nachts luchtalarm (207). Te zien 
aan: buitenlicht uit ! 
 
Zondag 4-2-1945. 
Goed weer. Plaatjesappèl. Kerk. Middag: stamppot met snijbonen. Avond: eigen bruine bonen. 4 maal 
licht uit. 
 
Maandag 5-2-1945. 
Regen en sneeuw. De 4 N.S.B.-ers vertrokken! Zij poetsen de plaat. Teken kaart van het westfront. 
Middag: aardappelen met pruimen. Lees van John Rode: “Shot at dawn”. Avond: boterham. Bridge: 
winnen van 22A. ’s Nachts twee maal luchtalarm (208 en 209). Regen. 
 
Dinsdag 6-2-1945. 
Waterleiding tegenwoordig om 8.00 al lens. Na 9.30 weer volop. Baden gaat weer niet door. Wasserij 
kapot. Kanongebulder uit oostelijke richting ! Middag: kool. Avond: soep. Licht van 19.00 tot 20.30. 
 
Woensdag 7-2-1945. 
1000ste dag krijgsgevangenschap ! ’s Morgens tot 7.30 water. Reuze herrie. Mistig. Wandel. Middag: 
kool.  
Koude wind. Wandel. In Stalag 2A krijgsgevangenen uit Stargardt (Pommeren) aangekomen. Avond: 
brood. Causerie door Kapitein W.J.K. Baay (Kgf. 30774). ’s Nachts twee maal luchtalarm (210 en 
211). 
 
Donderdag 8-2-1945. 
Zon. Wandel. Middag: wortelen. Vang 4 vlooien. Avond: boterham. Drie in de pan met Jonkers. Van 
20.30 tot 24.00 luchtalarm (212). Vuurwerk boven Neu-Brandenburg. Doffe knallen. Bombardement 
noordoosten. Later massa’s vliegtuigen over. Bombardement zuidelijke richting. Berlijn ? Heldere 
sterrennacht. 
 
Vrijdag 9-2-1945. 
Lichte regen. Wandel. Herstel mijn pyjamajas. Middag: gedroogde spinazie. Avond: soep. Gerucht 
over vertrek gedementeerd. Bridge. 
 
Zaterdag 10-2-1945. 
Zon. Corvée. Zoek de bezem. Plaatjesappèl. Kerkkoor. Wandel. Middag: wortelen (laatste keer verse 
groenten). 
Volgende week geen boter. Geen kolen meer, alleen hout. Avond: pap. Lees van E. Wallace: “Plat nr 
2”. 
 
Zondag 11-2-1945. 
Af en toe zon. Kerk. Op bezoek bij Frits de Jong. Middag: stamppot. Bewaar een portie voor 
vanavond. Wandel. Begrafnis: 4 kisten. Wandelende Engelse parachutisten met slechts 1 geleider. 5 
reserve Officieren uit Venlo. 
 
Maandag 12-2-1945. 
Betrokken. Wandel. Werk mijn kaart bij. Engelsen bij Kleef ! Middag: bieten. Stel voor om de 
aardappelen weer te verdelen. Lees van W. Holtby: “South Riding”. Was. Zware trein met locomotief 
voor en achter. Weer een begrafenis (Fransman). Van 12 vlooien, waarvan 10 in mijn pyjamabroek. 
Avond: boterham. Bridge. Lichtstoringen. Veel treinverkeer ’s nachts. 
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Dinsdag 13-2-1945. 
Vannacht luchtalarm (213). Sneeuw. Later regen. Kleef is in Engelse handen. Middag: gedroogde 
groente. Was. Avond: soep. Bridge. Lichtstoringen. ’s Nachts luchtalarm (214). 
 
Woensdag 14-2-1945. 
Alle sneeuw weg. Wandel. 300 Kg. Peulvruchten en kaas uit Denemarken. Kapitein en matroos uit 
Grüne bei Lissa aangekomen. Waar zit de rest ? Avond: eigen bruine bonen. ’s Nachts luchtalarm 
(215). 
 
Donderdag 15-2-1945. 
Zelfde weer. Wandel. Middag: aardappelen met erwten. Avond: boterham. Vang 2 vlooien. 
 
Vrijdag 16-2-1945. 
Mistig. Wandel. Boedapest gevallen. Middag: aardappelen met soepgroente. Mooie Karel (een Duitse 
Officier) is terug. Avond: soep. Bridge. Veel treinen.  
 
Zaterdag 17-2-1945. 
Beter weer. Kerkkoor. Lees van Van Schendel: “Een Hollands Drama”. “Lissa” aangekomen. Grote 
belangstelling aan het hek. Middag: aardappelen met gedroogde spinazie. Verdeling allerlaatste 
restant paketten van het  Internationale Rode Kruis. Bezoeken van Lissa-ers. Ook Kapitein J.J. 
Hasselbach (Kgf. 7442) hier. Drie begrafenissen (één Engelsman). Avond: heerlijke erwtensoep met 
Duiste spek en worst (hoe komen ze in de keuken daaraan ?). Half uur luchtalarm (216). 
 
Zondag 18-2-1945. 
Zon. Kerk. Slotwoord van Ds Wesseldijk van Lissa. Middag: stamppot. Frits de Jong op de thee. Lees 
van E. Hazelhoff Roelfsema: “Rendez-vous in San Francisco”. Van 19.30 tot 20.00 luchtalarm (217). 
Vandaag Pommerse kaas gehad. 
 
Maandag 19-2-1945. 
Betrokken en guur. Wandel. Middag: aardappelen met soepgroente. Vang 4 vlooien. Avond: 
boterham. ’s Avonds 2 maal luchtalarm (218 en 219). 
 
Dinsdag 20-2-1945. 
Groepen krijgsgevangenen van elders (Franse en Poolse officieren) in het voorkamp. In ons kamp 
alleen Italiaanse majoor, die bij Lissa was. Minder koud. Wandel. Verscheidene kennissen onder de 
Lissa-ers . Reserve Kapitein J. Krooneman (Kgf. 7473) en een reserve Kapitein A.W. Bijl (Kgf. 7755) 
uit Zwolle. Middag: rapen. Inzameling van kleding, ligstoelen, enz. voor de zieke Franse Officieren. 
Idem van levensmiddelen voor de vertrekkende Fransen uit het lazareth. Vertrek detachhement 
Poolse Officieren. Avond: soep. Bridge tweede maal afgebroken door luchtalarm (220 en 221). 
 
Woensdag 21-2-1945. 
Zachter. Wandel. Poolse Officieren in de cabaretzaal gelegerd. Komen van Assenswalden. Middag: 
aardappelen met hachee. Zon. Wandel. Vang twee vlooien. Van morgen paar duizend Polen voorbij 
gekomen. Vanmiddag vijf begrafenissen (Polen, Amerikaan). Krijgsgevangenen trein onlangs 
gebombardeerd. Veel gewonden in het Franse lazaret. ’s Avonds bridgewedstrijd vier maal 
onderbroken wegens lichtstoring. Daarna drie maal luchtalarm (222, 223 en 224). Vuurwerk richting 
Berlijn. Gedreun. 
 
Donderdag 22-2-1945. 
Zon. Wandel. 1e Luitenant Professor P. Lieftinck (Kgf. 7516) op de koffie bij Kapitein H.N. Muntjewerff 
(Kgf. 30742). Ervaringen onder andere als gijzelaar. Middag: rapen. Luchtalarm (225). Op de thee bij 
Kapitein A.P. Durand (Kgf. 32063). Onderhoud met Reserve Kapitein J.F. Meeder (Kgf. 7531) 
(veilingmeester bij veilinghuis Rietdijk). Praatje over postzegels. Dankbetuiging Italiaanse Generaals 
en Franse Officieren. Avond: Engelse pap. Bridge onderbroken door lichtstoringen en twee maal 
luchtalarm (226 en 227). 
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Vrijdag 23-2-1945. 
Zacht. Wandel. Afhalen van het laatste restant Rode Kruis Goederen. Eergisteravond onverwachts 
bezoek (10 minuten) van Zweedse Gezantschapsattaché aan Generaal 70). Er komen nog pakketten. 
Nieuwe inzameling van ondergoed, enz. voor Franse Officieren. Belgische Officieren in het voorkamp. 
Middag: gedroogde groente. Waarschuwing tegen omvang met vreemde krijgsgevangenen 
(besmetting). Verscheidene malen gedreun van ontploffingen. Avond: soep. Bridge wederom 
onderbroken door lichtstoornis en luchtalarm (228 en 229).  
 
Zaterdag 24-2-1945. 
Koude wind. Middag: aardappelen met verse wortelen. Wandel met Schepers. Lang middagappèl in 
de kou. Amerikanen lenen ons een pakket. Lees van Beverly Nicholls: “Twenty Five”.  Amerikaanse 
aanval aan de Ruhr. Avond: boterham. Bridge. 
 
Zondag 25-2-1945. 
Vannacht luchtalarm (230). Koud. Kerk. Bezoek Frits de Jong. Middag: stamppot met kool. Wandel. 
Drie begrafenissen. Friendly game met partner Paul tegen hok 21. Avond: boterham. Twee maal 
luchtalarm (231 en 232). 
 
Maandag 26-2-1945. 
Koud. Corvée. Middag: rapen. Luchtalarm (233). Schot op iemand die de barak verlaat tijdens het 
luchtalarm (12.00 tot 14.00). Regen. Avond: boterham. Bridge onderbroken door luchtalarm (234) van 
20.15 tot 22.00. 
 
Dinsdag 27-2-1945. 
Wat zon. Vlierboom heeft katjes. Middag: aardappelen met wortelen erwten. Wandel. Regen. Warmer. 
Ga onder de kraan. Amerikaans pakket. In elke pijp onderbroek drie vlooien. Tijdens appel vier 
begrafenissen (Fransman, Italiaan en ?). Algemeen saluut. Dankbetuiging Franse Officieren lazaret. 
Avond: soep. ’s Avonds en ’s nachts drie maal luchtalarm (235, 236 en 237). 
 
Woensdag 28-2-1945. 
Vrij goed weer. Plaatjesappèl. Lees van John Knittel: “Via Mala”.  
Middag: hachee. Wandel zonder jas. Begrafenis Franse Officier tijdens appèl. Later nog vijf 
begrafenissen (parachutisten). Avond: kapucijners. Bridge. ‘s Avonds en ’s nachts twee maal 
luchtalarm (238 en 239). 
 
Donderdag 1-3-1945. 
Zon. Was. Vang vijf vlooien. Wandluizen ook weer op komst. Zware strijd aan het westfront. Middag: 
rapen. Avond: boterham. Storm. Van 20.15 tot 22.15 luchtalarm (240). Storm en regen. Stikdonker. 
 
Vrijdag 2-3-1945. 
Zelfde weer. Blanken, van Malsen en zoon van De Hosson zijn jarig. Middag: wortelen. Wandel in 
stormwind. Vang vier vlooien. Avond: soep. ’s Avonds en ’s nachts vier maal luchtalarm (241 t/m 244). 
 
Zaterdag 3-3-1945. 
Zon. Sneeuwjacht. Doorbraak naar Neuss ! Luchtalarm tijdens sneeuwjacht (245). Middag: rapen. 
Wandel. Drie vlooien gevangen. Avond: boterham. Praatje Fiévéz. 
 
Zondag 4-3-1945. 
Sneeuw. Vele zieken. Kerk. Frits de Jong op bezoek. Middag: stamppot. Guur. Vang twee vlooien. 
Hartenjagen. ‘s Nachts luchtalarm (246). 
 
Maandag 5-3-1945. 
Mist, daarna zon. Wandel. Rantsoen verminderd tot 1/9 brood per dag en 1 Kg aardappelen per week. 
Luchtalarm (247). Middag: kool. Avond: boterham. Van 20.15 tot 21.15 luchtalarm (248). Vannacht 
kanon gebulder. 
 
 

                                                 
70 Waarschijnlijk was dit de heer Gavrell die volgens David Jan Smit: “Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis”, p. 158 
op 21-2-1945 een bezoek gebracht zou hebben. 
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Dinsdag 6-3-1945. 
Af en toe zon. Wandel. Twee begrafenissen. Middag: bieten. Lees van R. Kipling: “Plain tales from the 
hills”. Bridge. 
 
Woensdag 7-3-1945. 
Vannacht luchtalarm (249). Zware dreunen. Stettin ? Goed weer. Wandel. Middag: kool. Teken kaart 
van noordwest Duitsland. Sneeuw. Drie begrafenissen (zonder kist). Avond: boterham. Van 21.00 tot 
23.00 luchtalarm (250), boem, boem ! 
 
Donderdag 8-3-1945. 
Wat zon. Vrij veel griep. Ben ook verkouden. Begrafenis zonder kist (in laken of zeildoek genaaid). 
Professor Lieftinck op de koffie. Praatje over economische vooruitzichten. Middag: wortelen. Sneeuw. 
Sokken lappen. Avond: pap. Van 18.00 tot 21.00 Luchtalarm (251). Gehele avond donker. 
 
Vrijdag 9-3-1945. 
Zon. Grieperig. Wandel even. Amerikanen te Remagen ! Middag: kool. Teken een kaart van het 
westfront. Buitenappèl. Boem ! Avond: soep. Van 19.30 tot 20.15 luchtalarm (252). Met asperine 
onder de wol. Vriest ’s nachts flink. 
 
Zaterdag 10-3-1945. 
Minder koud. Kerkkoor. Middag: wortelen. Bedrust gedurende middag wegens griepje. Avond: 
boterham. Van 20.30 tot 21.30 luchtalarm (253). Aspirine. 
 
Zondag 11-3-1945. 
Goed weer. Wandel. Kerk. Op bezoek bij Frits de Jong. Bonn gevallen. Lees van Hildebrand en Van 
Laagoerd: “Om de naam van een vrouw”. Middag: stamppot. Gisteren zou Hitler gepasseerd zijn in 
een pantsertrein. Elke dag zwak kanon gebulder in de verte. Avond: boterham. Tot 21.30 in het 
donker. Luchtalarm (254). Vang 18 wandluizen. 
 
Maandag 12-3-1945. 
Winderig. Nat. Wandel. Wandluizenjacht. Ten westen van het kamp wordt graafwerk verricht door 
vrouwen uit Ravensbrück. In Neu-Brandenburg mijnversperringen, enz. Herten. Van 12.00 tot 13.30 
luchtalarm (255). 
Middag: rapen. Avond: pap. Vroeg naar bed. ’s Avonds en ’s nachts luchtalarm (256 en 257). 
 
Dinsdag 13-3-1945.  
Goed weer. Wandel. Vier begrafenissen (Russen). Middag: bieten. Regen. Rotweer. Lees van 
Havank: “N.V. Meteor”. Avond: soep. Twee maal luchtalarm (258 en 259). 
 
Woensdag 14-3-1945 
Triest weer. Plaatjesappèl. Corvée. Wandel. Middag: rode kool. Lees van Havank: “Het probleem van 
de twee hulzen”. Avond: eigen kapucijners. Gehele avond in het donker. Later luchtalarm (260). 
 
Donderdag 15-3-1945. 
Mooi voorjaarsweer. Wandel. Middag: wortelen. Van 7.00 tot 14.00 geen water. Baden gaat niet door. 
Vijf begrafenissen (waarvan drie Russen). Vang vijf vlooien. Van 15.00 tot 16.00 luchtalarm (261). 
Vliegtuigen, boem, boem ! 
 
Vrijdag 16-3-1945.  
Koeler. Wandel. Begrafenis van twee Russen. Bodem langs de weg worden gekapt. 
Zon. Middag: hachee met bieten. Duitse bommenwerper met een jager er op gemonteerd. 
Avond: boterham. ’s Avonds luchtalarm (262). Gaan we naar Denemarken ? 
 
Zaterdag 17-3-1945. 
Regen. Kerkkoor. Middag: wortelen. Stop sokken en handschoenen. Is er nog iets heel ? Slik. 
Begrafenis van een Rus en een Fransman. Avond: boterham. Vang twee vlooien. Lees van L.F. 
Meade: “Golden Shadow”.  
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Zondag 18-3-1945. 
Af en toe zon. Wandel. Van 10.45 tot 13.00 luchtalarm (263). Opgesloten in kerkbarak. Hoogvliegende 
toestellen. Middag: stamppot á l’ Américaine. Frits de Jong op bezoek. (Door Duitsers is) aan 
Nederlandse dokter binnen een uur een opgave gevraagd van niet-marsvaardige krijgsgevangenen. 
Avond: boterham. Om 21.00 luchtalarm (264). 
 
Maandag 19-3-1945. 
Af en toe zon. Wandel. Plaatjesappèl. Was. Middag: rapen. Film. Wandel. Avond: boterham. Vang vier 
vlooien. Regen gedurende de nacht. 
 
Dinsdag 20-3-1945. 
Stormachtig. Wandel. Lees van Dr Van der Hoog: “Paracelsus”. Middag: wortelen. Van 13.00 tot 17.00 
hout sprokkelen voor de kachel. Mooie wandeling naar de Tollense See. Blauwe Anemoontjes, 
sneeuwklokjes. Troep Duitse soldaten uit Schneidemühl. Haveloos, uitgeput en gedemoraliseerd. 
Evacués op karren: twee stokoude dames in tentwagentje. Alles richting Berlijn. Avond: pap. 
Grammofoonmuziek. Om 21.15 luchtalarm (265). 
 
Woensdag 21-3-1945. 
Wind en stof. Wandel. Mannen en vrouwen graven ten westen van het kamp. Middag: bieten. Lees 
van Stephenson: “Treasure Island”. Vang zes vlooien. Wandel ondanks stof. Avond: boterham. 
Bridge. Verliezen zwaar tegen hok 17. 
 
Donderdag 22-3-1945. 
Mooi weer. Corvée. Wandel. Dat doet een leeuw in zijn kooi ook. Was. Causerie door Professor 
Lieftinck. Wandel. Begrafenis van drie Russen. Kanongebulder in noordwestelijke richting. Vang drie 
vlooien. Avond: pap. Om 21.00 luchtalarm (266).  
 
Vrijdag 23-3-1945. 
Heel mooi weer. Vang drie vlooien. Wandel. Middag: rapen. Concert Amusementsorkest met 
Mannenkoor. Wandel. Buitenconcert Serenaders. Nog twee vlooien gevangen. Avond: soep (van 
vlooien). Om 20.30 luchtalarm (267). Vliegtuigen. 
 
Zaterdag 24-3-1945. 
Voorjaarsweer. Van zes vlooien. Kerkkoor. Was. Middag: hachee met wortelen. Begrafenis van een 
Fransman, een Italiaan, een Amerikaan en een Engelsman. Stof. Avond: boterham. Luchtalarm (268). 
 
Zondag 25-3-1945. 
Zelfde weer. Baden. Er wordt een loopgraaf gemaakt ten westen van het kamp door de vrouwen. 
Kieviten. Tijdens kerkdienst bombardementen op vrij grote afstand. Op bezoek bij Frits de Jong. 
Middag: stamppot. 
Begrafenis van vier Russen. Men zont. Cricketwedstrijd. Overtocht Engelsen bij Wesel. Aangekomen 
groep Nederlandse Onder Officieren en Soldaten uit Mühlberg. Vang twee vlooien.  
 
Maandag 26-3-1945. 
Prachtweer. Wandel. Schaak in barakwedstrijd. Overste Rooseboom heeft een longontsteking. 
Middag: aardappelen met erwten. Lees van Hulbert Footner: “Mystery at Ramshackle House”. 
Begrafenis van een Italiaan. Avond: pap. Bridge. Om 21.15 luchtalarm (269). Bombardementen vrij 
dicht bij. Niets te zien. 
 
Dinsdag 27-3-1945. 
Zelfde weer. Wandel. Was. Succes Amerikaanse pantserdivisie richting Main. Middag: wortelen. Maak 
van 2 overhemden 1. Begrafenis van drie Russen. Avond: boterham. Om 21.00 luchtalarm (270). 
 
Woensdag 28-3-1945. 
Slechte nacht. Vang negen wandluizen. Mooi weer. Kerkkoor. Was. Zit veel buiten. Begrafenis van 
een Belg en een Canadees. Middag: bieten met hachee. Vang een vlo. Pap. 
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Donderdag 29-3-1945. 
Betrokken. Wandel. Lees van Rita: “Vanity: The Confessions of a court modiste”.  Frits de Jong 
herstellende van een bloeduitstorting in het been. Middag: rapen. Om 14.00 kerkconcert. Bezoek 
Rooseboom. Avond: boterham. Bridge. Om 22.00 luchtalarm (271). Gedreun. 
  
Vrijdag 30-3-1945. 
Goede Vrijdag. Betrokken. Corvée. Wandel. Vang twee vlooien. Begrafenis van twee Russen. Later 
nog vier. Kerkdienst en Heilig Avondmaal. Lees van Ribeiro: “De man die den duivel doodde”. Avond: 
soep. Bridge. Om 21.15 luchtalarm (272). 
 

 
Aquarel van een Rus in Neubrandenburg door Kap Boost 

 
Zaterdag 31-3-1945. 
Gehele nacht kanongebulder, enz. Zon. Wandel. Vang 12 vlooien. Danzig en Gotenhafen gevallen. 
Grote vorderingen van de geallieerden. Middag: hachee en wortelen. Avond: boterham. Vang zes 
vlooien, dank zij vlooienpoeder. Om 21.30 luchtalarm (273). 
 
Zondag 1-4-1945. 
Eerste Paasdag. Betrokken. Kerk. Frits de Jong op bezoek. Middag: stamppot met spinazie. Schaak. 
Wandel. Hartenjagen. Drie maal luchtalarm (274, 275 en 276). 
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Maandag 2-4-1945. 
Tijd versteld. Tot 19.30 buiten. Om 21.30 licht uit. Stormachtig. Kerk. Vang vijf vlooien. Middag: rapen. 
Grote vorderingen oost- en westfront. 
 
Dinsdag 3-4-1945. 
Vannacht luchtalarm (277). Betrokken. Wandel. Vang drie vlooien. Om 10.45 naar de tandarts. Regen. 
Middag: wortelen. Roergebied omsingeld !  Avond: pap. Wandel. Geen licht. 
 
Woensdag 4-4-1945. 
Opklarend. Wandel. Om 10.00 luchtalarm (278). Middag: rapen. Generaal Carstens tijdens wandeling 
plotseling overleden (hartverlamming). Om 15.15 herdenking (Ere-appèl). Was 59 jaar. Begrafenis van 
Italiaan. Om 21.30 luchtalarm (279). 
 
Donderdag 5-4-1945. 
Vannacht luchtalarm (280). Beter weer. Wandel. Voortgang bevrijding van Nederland. Bezoek van 
Zweedse attaché 71) en Duitse Generaal. Middag: hachee met bieten. Vang twee vlooien. Wandel. 
200 soldaten, zwaarbepakt, 1 geweer per sectie, trekken voorbij. Belgisch Legioen ? Lees van Sax 
Röhmer: “De Vuurtong”. Wandel. Avond: pap/ Hartenjagen. Kapitein Teertsen Schaper (Kgf. 30067) 
jarig. 
 
Vrijdag 6-4-1945. 
’s Nachts doorlopend luchtalarm (281, 282 en 283). Opklarend. Wandel. Lees van W. Long: 
“Dierenleven in de wildernis”. Om 10.30 naar de tandarts, Middag: wortelen met rapen. Plaatjesappèl. 
Defilé voor stoffelijk overschot van Generaal Carstens, opgebaard in de kerkzaal. Wandel. Avond: 
soep. Jokeren. Luchtalarm om 21.30 (284 en 285).  
 
Zaterdag 7-4-1945. 
Goed weer. Corvée. Om 9.00 kerkdienst vanwege overlijden Generaal Carstens. Koor en orkest. Van 
10.00 tot 10.30 rondgang van de begrafenisstoet. Allen “en haie” opgesteld. Enkele kreupele Duitsers 
als geleide. Wandel. Zon. Vrouwen van kamp Ravensbrück werken nog altijd aan een loopgraaf 200 
meter van ons kamp. Middag: hachee met bieten. Wandel. Luchtalarm (286). Lees van A.B. Rave: 
“Guy Garrick”. Avond: boterham. Pressburg (Bratislava) gevallen. Vang een vlo. Twee maal 
luchtalarm (278 en 288). 
 
Zondag 8-4-1945. 
Later zon. Kerk. Middag: stamppot. Vrouwen uit Ravensbrück steeds dichter bij. Thans 100 meter van 
de zuidzijde. Coevorden in O.K.W.-bericht. Kaart bijwerken. Vang drie vlooien. Avond: boterham. 
Geen licht. Luchtalarm (289). 
 
Maandag 9-4-1945. 
Mistig. Wandel. Middag: rapen. Zon. Wandel. 8.800 Amerikaanse pakketten aangekomen. Begrafenis 
van twee Russen en een Fransman. Nog 2.200 pakketten uit Lübeck per auto. Na vele maanden 
eindelijk aanvoer ! ’s Avonds weer licht.  
 
Dinsdag 10-4-1945. 
Vannacht luchtalarm (290). Verjaardagen van Oma en Dien. Nevelig weer. Uitreiking Amerikaanse 
pakketten in sneltreintempo. We krijgen de doos zó mee. Wandel. Feliciteer Frits de Jong met de 
verjaardag van zijn moeder. 
Van 14.30 tot 15.30 luchtalarm (291). Middag: wortelen met drie aardappelen. Wandel met Schepers. 
Verschillende berichten uit bevrijd Nederlandse gebied. Avond: boterham met Premm ! Jokeren. Vang 
een vlo. Lichtstoring. Na 20.00 diverse malen luchtalarm (292 tot en met 295). 
 
Woensdag 11-4-1945. 
Prachtig weer. Wandel. Lees van M. van der Duin: Admiraal Swartenhondt”. Middag: bieten. 
Vorderingen Amerikanen. Wandel. Avond: pap. ’s Nachts luchtalarm (296). 
 
 
 

                                                 
71 De heer Gavrell, bron: David Jan Smit: “Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis”, p. 158. 
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Donderdag 12-4-1945. 
Kouder. Zon. Stof. Hannover gevallen. Middag: wortelen. Lees van Barones Orczy: “De Bronzen 
Adelaar”. Wandel. Ruil 1,2 gram vullinggoud in tegen 96 Amerikaanse sigaretten. (hiermee werden 
levensmiddelen aangeschaft te algemene nutte, via de Moffen.) Avond: boterham. Een 12-tal Duitse 
vliegtuigen met opgemonteerde jager. Richting zuiden. Vang twee vlooien. ’s Nachts luchtalarm (297). 
 
Vrijdag 13-4-1945. 
Mooi weer. Fris. Wandel. Nog een Amerikaans pakket, in sneltreintempo. Alles dicht. De Moffen 
geloven het nu ook wel. Chocola !! Middag: rapen. Causerie door Kapitein W.J.K. Baay (Kgf. 30774). 
Van 15.00 tot 16.15 luchtalarm (298). Geronk van vliegtuigen. Avond: soep. Om 18.45 kerkdienst 
vanwege het overlijden van President Roosevelt. ’s Nachts twee maal luchtalarm (299 en 300).  
 
Zaterdag 14-4-1945. 
Mooi weer. Wandel. Enorme vorderingen van de Amerikanen richting Elbe. Kanongebulder uit het 
oosten. Auto van het Deense Rode Kruis met peulvruchten, kaas, spek, levertraan. Middag: hachee 
met bieten. Twee maal appel (man mankeerde). Drie begrafenissen. Avond: boterham. Jokeren. Na 
21.30 luchtalarm (301). Groot vuurwerk richting Berlijn. 
 
Zondag 15-4-1945. 
Mooi weer. Corvée. Kerk. Frits de Jong op bezoek. Om 12.00 één minuut stilte vanwege begrafenis 
President Roosevelt. Middag: stamppot á l’Americaine. Wandel. Avond: boterham. Overdag rustig in 
de lucht. ‘s Nachts herhaaldelijk luchtalarm (302). 
 
Maandag 16-4-1945. 
Mooi weer. Kersenboom bloeit. Komt het oostfront in actie ? Middag: rapen. Warm. Van 17.00 tot 
18.15 luchtalarm (303). 32 vliegtuigen richting westen. Avond: pap. Overdag abnormaal rustig in de 
lucht. Gedreun in de verte. ’s nachts vele malen luchtalarm (304 tot en met 307). 
 
Dinsdag 17-4-1945. 
Zelfde weer. Een ½ Amerikaans pakket. Er zijn 24.000 pakketten voor Stalag IIa onderweg. Middag: 
wortelen. Drukkend weer. Zeer rustig, doch gebulder in het westen. Muziek van het Ensemble Van 
Osch (Kgf. ?) in de siertuin. Gebulder in het zuidoosten. Geen licht. ’s Nachts meermalen luchtalarm 
(308 en 309). 
 
Woensdag 18-4-1945. 
Later zon. Op bezoek bij Frits de Jong. Feliciteer hem met de verjaardag van zijn vader. Geen water 
tot 15.00. Middag: Amerikaanse stamppot. Rustig overdag, alleen ’s avonds boem, boem (zuiden). 
Lees van Van Soest: “Hollandse vrouw in Indië”.    
 
Donderdag 19-4-1945. 
Wind en stof. Toch wandelen. Lees van Warwick Deeping: “The Secret Sanctuary”.  Middag: wortelen. 
Speciaal bericht voor mij via Wim de Boer: Harderwijk is bevrijd !!! Hoe is het echter gegaan en hoe 
zijn ze er af gekomen ? 
Wandel ondanks het stof. Zon. Avond: pap. Toneelvoorstelling, doch blijf thuis. Licht. Luchtalarm 
(310). 
 
Vrijdag 20-4-1945. 
In vroege morgen hevig trommelvuur in zuidoostelijke richting. De klok der bevrijding wordt geluid. 
Mooi weer. Wandel. Van 9.45 tot 11.45 luchtalarm (311). Middag: rapen. Zware gevechten aan het 
oostfront. Licht tot 21.15. 
Luchtalarm (312). In nacht en morgen Duitse vliegtuigen en treinen. Tanks op de weg. 
 
Zaterdag 21-4-1945. 
Regen. Repetitie kerkkoor met orkest. Was. Lees van Cath. Brody: “West of Fifts”. Middag: kool. 
Flinke vorderingen van de Russen. Deense pap. Luchtalarm (313). 
 
Zondag 22-4-1945. 
Opklaringen. Liturgische dienst. Op bezoek bij Frits de Jong. Dramatisch Wehrmachtsbericht: Im 
Raum Gross-Berlin !! Middag: stamppot. Optrekken van drie schildwachten van ongeveer 60 jaar. 
Vertraagde film. Kwartet Walther Boer (Haydn en Debussy). ’s Nachts veel Duitse vliegtuigen. 
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Maandag 23-4-1945. 
Bewolkt. Koel. Corvée. Was inleveren. Een ½ Amerikaans pakket. Middag: rapen. Gehele middag 
geboem in het zuidoosten. Wandel. Twee begrafenissen (een Amerikaan en een Fransman). Vrij druk 
op het vliegveld. Soms 10 toestellen achter elkaar opstijgend. Avond: pap. ’s Nachts luchtalarm (314). 
 
Dinsdag 24-4-1945. 
Zelfde weer. Wandel. Van 10.30 tot 12.00 Honeymoon-Serenaders in de barak. Vliegtuig werpt 
pamfletten uit. Duitse schildwacht in actie: “Hände hoch !, etc. ”. Man op de wandeling door de S.S. 
gearresteerd wegens onvoldoende uniform en afgedwaald van zijn groep. Begrafenis van twee 
Russen. Vlooienplaag geëindigd ? 
Wandel. Van vliegveld stijgen 15 jagers op. Begrafenis van een Amerikaan en een Italiaan. Stemming 
over: hier blijven of in vijf dagmarsen naar Lübeck. In onze halfbarak 78 voor blijven. Twee willen 
lopen. In hele kamp 2200 tegen 42. Drie vrachtauto’s met pakketten uit Lübeck. Zes onderweg stuk 
geschoten ? Stagnatie brood. Trein gebombardeerd. Uitgezonden vrachtauto’s gevorderd door de 
Wehrmacht. Luchtdoelmitrailleurs vuren bij het vliegveld op ??  Heldere maannacht. 
 
Woensdag 25-4-1945. 
’s Nachts tegen twee uur gewekt door schijnsel van groot aantal rode grondlichten opzij van de barak, 
zelfs binnen het prikkeldraad. Geronk van vliegtuigen in de lucht. Het zijn flares ! Horen fluiten van 
projectielen en doffe ontploffingen. Ineens harde knal ter hoogte van de waslokalen. Geroep: Brand ! 
Rode gloed. Barak vol stof en magnesiumstank. Alles naar buiten. Geen paniek. Gesleep met bagage 
en koffers. We verwachten een bombardement. Zie buiten, enkele honderden meters hoog, in de 
gloed een vliegtuig. Duitse schildwachten no-where. Lichten branden uit. Sta op pantoffels, jas over 
pyjama en handkoffertje bij een greppeltje. Motto: iedere dm is er een. Geen spoor van angst. 
Volkomen nuchter, als de rest. Geen brand ontstaan. Geen vliegtuiggeronk meer.  
Geleidelijk allen weer naar binnen en tenslotte naar bed. Gebleken is dat een blindganger (container 
met flares) precies in de schoorsteen van het waslokaal is terechtgekomen. De vijf lieden die wegens 
de wandluizen aldaar op de stenen vloer sliepen hebben geen letsel. Onbegrijpelijk als men de ruimte 
ziet. Stenen en metalen delen van de bom vielen precies tussen twee mensen in. In het stookhok er 
naast hebben twee mensen brandwonden. Bom is naar twee zijden door de muur geslagen. Enkele 
flares sloegen ook door de deur naar de andere barakhelft en stichtten daar brand, die geblust werd. 
 

 
 
Later veel Duitse belangstelling. Patrouilles door en om de barak. Merk op de bom: A/C. T.I.(Target 
Indicator) 250 Lb. (100 kg !) Mk III, Red X, enz. Stukken en brokken ter bezichtiging, Zeer veel 
belangstelling van kampgenoten. We zijn door het oog van de naald gekropen. Ons hok is er nog 
geen 10 meter vandaan.  
 

 
 
Horen nu dat vannacht bij het Franse lazaret 20 kisten met medicamenten zijn afgeworpen. Keurig 
gedaan. Luchtalarm (315). Schitterend voorjaarsweer. Koele wind. Wandel met Frits de Jong, die ook 
gauw is wezen kijken. Middag: hachee. Gehele ochtend boem, boem. Plaatjesappèl. Begrafenis van 
een Rus. Nog geen brood. Avond: pap. Snikheet in de barak door koken op de kachels. ’s Nachts 
luchtalarm (316). Zware dreunen. 
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Donderdag 26-4-1945. 
Goed weer. Geen water. Geen brood. Brief van Zus van 19-3-1945. Allen wel. Berlijn is ingesloten. 
Van 12.00 tot 13.00 luchtalarm (317). Pannenkoek. Er worden schuilloopgraven bij de barak 
gegraven. Middag: stamppot. Begrafenis van een Amerikaan (?). 18 Duitse jagers richting het 
zuidoosten. Vanaf 21.15 tot het aanbreken van de dag luchtalarm (318). Vuurwerk in het zuiden en in 
het zuidoosten. Vier zware dreunen. Wat ? Hard rijdende treinen 
op spoorbaan vlakbij. 
 
Vrijdag 27-4-1945. 
Prachtig weer. Wandel. Begrafenis van twee Russen. Bremen gevallen. Om 12.30 gerucht: we 
moeten om 14.00 op mars. Tegenbericht. Tenslotte: 18.45 allen marsvaardig. Marsdoel de Lehmkühl 
bij Schwerin. Vijf dagmarsen van 17 Km. Kampoudste protesteert en weigert te vertrekken. Dan zal er 
geweld worden gebruikt. Er zal echter met O.K.W. worden getelefoneerd. Algemeen gepak. 
Grenzeloze herrie. Amerikaans pakket uitgereikt. 
Om 17.30 officieel bekend gemaakt: We blijven, op eigen verantwoordelijkheid ! Hoera’s. 
Druk verkeer op de weg. Om 19.00 afmars van de Duitse bewaking op rijwielen. Slechts gedeelte blijft 
achter. Verbindingsofficier Hauptmann Ritter von Eck. Prenzlau, 30 Km ten zuidoosten, onder 
Russisch artillerievuur. Volgens de Amerikanen zijn de Russen op 25 Km. Gehele dag kanongebulder. 
“Ordedienst” ingesteld.  
Uit de buurt van de weg blijven. Veel burgers (vrouwen) met pakken richting de stad. Contact 
geallieerden en Russen tot stand gebracht. Fransen reiken Amerikaanse pakketten uit aan Poolse en 
Russische meisjes. Om 19.45 nieuwe schildwachten. Trekken op zonder bajonet op het geweer en 
zonder helm. Geen licht. Heel laat eindelijk water. Leiding gerepareerd door Canadezen en 
Amerikanen . Wandluizen. Anders rustige nacht, enkel vliegtuig.  
 
Zaterdag 28-4-1945. 
Geen appèl. Repetitie van het kerkkoor. Veel evacués op de weg. Groepen soldaten zonder geweer. 
Prenzlau in handen van de Russen (45 Km ?). Zes vreemde vliegtuigen komen over, bewapend met 
kanons. Tankafweer. Russen ? Alles zeer rustig. Amerikanen lopen praktisch vrij rond. Bezoek van 
Engelsen en Belgen aan ons kamp. Russische letters aangebracht op barakken van de Russen. Op 
onze P.O.W. (Prisoner of War). Twee begrafenissen. Gerucht: Russische tanks op 25 Km. Belgische 
krijgsgevangenen zonder bewaking komen aan. Troepjes Duitse vrouwen en meisjes. Wij graven aan 
onze schuilloopgraven. Gemotoriseerde colonne van Stargardt naar Neu-Brandenburg. 
 
Abnormaal rustig. Niets te horen. Nevelig weer. Motregen. Vanmorgen in de vroegte kanongebulder. 
Tegen 16.00 kanonvuur uit zuidoostelijke richting. Veel dichter bij ineens. Nog steeds autoverkeer op 
de weg en treinen naar Neu-Brandenburg. Loopgraven zijn klaar. Toenemende gevechtsactie 
zuidoostelijk Burgstargardt. Menu: bieten met hachee. Onder de maaltijd aanval van Stuka’s op 
Russische stelling, Kunnen alles vanuit ons hok zien. Rookwolk van grote brand. Alles staat toe te 
schouwen. Spoorbaan opgeblazen ? Neen, laatste trein ontspoord. Duitse artillerievuur op voet 
hoogte. Spingpunten te zien. Om 18.0 vertrekt de Duitse bewaking. Mitrailleurs op de torens vernield. 
Schildwacht lacht naar ons, maar ziet doodsbleek. Deel van de bewaking geeft zich aan ons 
krijgsgevangen en wordt opgeborgen in Cabaretbarak. Om 20.45 in de schuilloopgraven. Toenemend 
vuren en vliegtuigen. Gevechtsactie aan alle zijden. Geweldige brand in Torpedo-proefstation aan de 
Tollense See.  
 
Blijkbaar gevechten bij driesprong Fünfeichen, Neu-Strelitz en ook bij het vliegveld. Gedaver van tank 
kolonnes op grote weg naar Neu-Brandenburg. Geweldige ontploffing. 
Omstreeks 23.00 schieten vlakbij. Opnieuw in de loopgraven. Om 23.55 gejuich aan westzijde van het 
kamp. Eerste Russische tank komt aanrijden, vurend in alle richtingen. Bestormd door Hollandse 
krijgsgevangenen. Dreigend misverstand door Russische krijgsgevangenen opgehelderd. Geen 
ongelukken gebeurd. Wij zijn bevrijd !! 
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Houtskooltekening van oprukkende Russische tanks door 2e Luitenant E.A. Laurillard (Kgf. 31266), 

Collectie J.G.M. van Hoppe. 
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9. NA DE BEVRIJDING VAN OFLAG 67 NEU-BRANDENBURG 28-4-1945. 

 
Zondag 29-4-1945. 
Af en toe dekken we in onze loopgraven tegen allerlei vuren. Gebeurd niets ernstigs, uurtje later gaan 
we naar binnen. Tankcolonnes zijn ons aan weerzijde al lang gepasseerd. Om 2.00 opnieuw 
gealarmeerd. Nieuwe geweldige brand achter ons. Langs de weg aan westzijde voortdurend gerij. 
Artillerieopstellingen (mortieren, flak en Stalinorgel). Om ongeveer 4.00 weer naar binnen. Zeer rustig 
geworden momenteel. Tot 6.00 bedrust. Russen zouden al 30 Km west van ons zitten. Nog geschiet. 
Om 6.00 allen reeds op. Algemene felicitatie. Eerste wandeling met Schlamilch. Kijken naar het 
drukke verkeer op de weg. Russische krijgsgevangenen moeten zich melden in Burgstargardt. 
Russische tank passeert. Gejuich. Russische batterij van vier stukken in stelling aan de hoogterand.  
Als ik later nog eens ben gaan kijken en weer terugloop, vliegen mij in eens kogels om de oren. Een 
Rus was bezig om een kip neer te leggen met vuur uit zijn stengun en dan moet je maar zorgen uit de 
buurt te zijn. 
 
In de loop van de morgen drie maal in de loopgraven. Twee vliegtuig aanvallen. Blijkbaar gemunt op 
Stalinorgel dat beschermd wordt door luchtdoelmitrailleurs. Tijdens een van die aanvallen was juist op 
het terrein naast ons een afdeling van vier luchtdoelmitrailleurs bezig stelling te nemen, radiomuziek 
aan, terstond stukken opgesteld en vuur afgegeven. Vliegtuigen duiken. Bom afgeworpen, die een 
paar honderd meter verder springt. Afgelopen. Radiomuziek weer aan. De commandant trekt zijn 
handschoenen weer uit en gaat heen. 
Tegen 12.00 wordt de bij het kamp opgestelde artillerie verplaatst naar het westen. Ook de 
luchtdoelbatterij van vijf stukken vlak bij barak marcheert af. Generaal te paard neemt ons kamp in 
ogenschouw. Vindt dat blijkbaar een interessant geval. Nog nooit meegemaakt dat de 
krijgsgevangenen bleven zitten als de Russen kwamen. Infanterie passeert. Kerktoren van Neu-
Brandenburg (net zichtbaar vanuit ons kamp) brandt. Om 13.00 vermoedelijk Russische toestellen in 
de lucht. Er gebeurt tenminste niets. Tegen 14.00 verdwijnen ook de vier luchtdoelmitrailleurs met 
muziek. Middag: stamppot. 
 
“Onze” Duitse krijgsgevangenen naar de Russen overgebracht. Gehele middag Russische toestellen 
in de lucht. Enkele Duitse. Afweervuur. Paar bommen in de buurt. Langzamerhand rustiger. Vooral 
Franse en Poolse krijgsgevangenen marauderen. Trein van Belgische Legioen staat op de spoorbaan 
met ontspoorde locomotief. Goederen van allerlei gading. Ook elders wordt geroofd. 
 
Om 18.00 opnieuw luchtfeest. Steeds meer Russische toestellen. Ergens in de buurt vuurt een 
batterij. Grote transporten langs grote weg. Vuurzee in Neu-Brandenburg. Nog steeds verkeer, ook 
langs de kampweg. Om 23.30 zware ontploffingen. Alles schudt. Gaat in de nacht door. Slaap heerlijk! 
 
Maandag 30-4-1945. 
Verjaardag Prinses Juliana. Goed weer, doch koud, Nog steeds geen winter. Wel een paar koeien. 
Cadeau van de Russen. Later weer weggehaald. Om 9.00 vlaggenparade. Vlag gehesen op de 
ingang van het kamp. Toespraak (door Kolonel van K. Aller Kgf 30204). Drie hoera’s. Wilhelmus. 
Aangrijpend ogenblik. Kerkdienst. 
Voortdurend Russische toestellen. Even afweervuur. Ballon-captiv in de buurt. Nog steeds rook in 
Neu-Brandenburg. Wandel. Middag: aardappelen met erwten. We krijgen bioscoop, auto’s, wodka, 
enz. Halen water uit meertje achter riddergoed. Grote wanorde in woningen bij het kamp. Huizen 
geplunderd. Bevolking grotendeels weg of in de bossen gevlucht. Kolonel Van Aller commandant, ook 
van de Amerikanen, Engelsen, Fransen, Belgen, enz. enz. Bewaking in Hollandse handen, met 
toegevoegde Russische patrouille. Ook de gehele verdere verzorging aan ons toevertrouwd. ’s 
Middags maakt een groep van ons een wandeling in de omgeving. Ze kruisen een hoofdweg, waar 
ons een 20 Russische tanks passeren. Komen langs een houtrand, waar ongeveer 30 oude mannen, 
vrouwen en kinderen kamperen. Vrouw wijst ons een meisje van een jaar of 13, dat door de Russen is 
verkracht.  
Kunnen we ook niets aan doen, zijn de de oorlog niet begonnen. Komen terecht in een artillerie 
opstelling bij Tannenkrug. Aangehouden door Russische soldaat. Heel hartelijk. Als hem duidelijk 
wordt dat we geen Duitsers zijn, maar we moeten dáár weg. Keren terug. Grote rotzooi vooral bij de 
Fransen. Plunderen alles. Bij ons en de Engelsen en Amerikanen het best. Russen nemen van alles 
weg, zelfs de leren jassen van de Hollandse kampbewaking. 
Vandaag rustig, behoudens schietpartij op enkele vliegtuigen. Telegrammen aan Koningin, Prinses 
Juliana, Stalin, 
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Rokosowaky en Generaal Popopfak, onze bevrijder. Kwade ervaringen van verschillende wandelaars 
met de Russen. Rooseboom op bezoek. Is herstellende. Begrafenis met muziek van zeven Russische 
gesneuvelden op de begraafplaats. Om 20.30 bioscoop in de open lucht van de Russen. Om 24.00 
gestaakt wegens luchtalarm. Hauptmann Steger zou doodgeschoten zijn. München en Venetië zijn 
gevallen. 
 

 
Russische pas om buiten het kamp je te kunnen legitimeren 

 
Dinsdag 1-5-1945. 
Mooi weer. In Holland 1200 ton levensmiddelen afgeworpen. Waterhalen. Bewoners ten dele terug in 
de woningen vlak bij. Ruimen de rommel op. Methode Russen: hele huis leeg halen. Wat er dan over 
blijft (goud, enz.) nemen zij mee. Grote kamp toegankelijk gesteld. Internationale vlaggenparade op 
hoofdingang. Rusland, Amerika, Engeland, Nederland, Frankrijk, Polen, België, Italië, Servië. Enorme 
keet in Duitse barakken. Brood uitgereikt. Afbraak van de wachttorens en versperringen. Middag: 
erwtensoep. Waterhalen. Schrijf briefkaart (nooit aangekomen). Duits vliegtuig werpt ergens bij Neu-
Brandenburg een bom. Avond: pap van (zuur) gedroogd brood. Nog diverse Duitse afdelingen 
verscholen in de bossen. Af en toe vuurgevecht te horen. Terugkeer evacués uit de bossen. Van 
19.00 tot 20.00 concert Amerikaanse band. Waterhalen. Hitler dood, “kapoet” zeggen de Russen. 
 

 
Versierde ingang Oflag 67 Neubrandenburg 
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Woensdag 2-5-1945. 
Mistig. Mogen thans op eigen risico buiten het kamp. Benoemd tot barak-censor voor onze 
correspondentie (eis van de Russen). Propagandafilm wordt opgenomen. Gebraden vlees uitgereikt, 
Uien sjeu van Fransen. Regen. Uit Duitse administratie “Personalkarte”ontvangen (sehr gefährlich, 
Secret Service ? Ruhig). Zo dachten ze dus over mij. Breng aan Belgische majoor stukken van 
Vlaamse SS-Freiwillige, gevonden in een vernielde trein. Behoud zelf als aandenken enige 
tentpennen. Grote hoeveelheid meel ontvangen (drie in de pannen). Italië capituleert. Bom in de buurt, 
’s Nachts nog een. Geweldige schok. 
 
Donderdag 3-5-1945. 
Berlijn gevallen. Mooi weer. Rostock gevallen. Engelsen en Russen nog 45 Km van elkaar. Lübeck en 
Schwerin bezet. Prachtige wandeling: kerkhof, beekje, trein, Panzerkazerne, verbrande kamp Poolse 
officieren. Onderweg verscheidene dode paarden. Begrafenis van een Fransman. Middag: 
erwtensoep. Van 14.30 tot 16.00 voetbalwedstrijd tegen Engeland. Aanwezig twee Russische 
officieren. Volksliederen. Nederland wint met 3-2. Majoor Droste (adjudant kampoudste) draagt mij het 
onderzoek op om Nederlandse arbeiders in het kamp verblijvende, op hun betrouwbaarheid te testen 
(als oud-GS III-man). Contact met Engelsen en Russen te Wismar. Rangoon gevallen. Avond: drie in 
de pan. Om 19.45 uitzending Radio Oranje bij barak 15. Laatste stuiptrekkingen Derde Rijk. Koningin 
en Prinses in bevrijd Nederland aangekomen. 
 
Vrijdag 4-5-1945. 
Mooi weer. Uitgaansverbod wegens rampassen. Engelse leger in 24 uur half miljoen 
krijgsgevangenen. Hamburg bezet. Van 10.00 tot 12.00 onderzoek buitenlandse arbeiders. Middag: 
pap. Wandelen toegestaan in ploegen van 20 tot 50 man, onder geleide. Russische Generaal is 
ontevreden over de rotzooi. Wij niet de hoofdschuldigen. Verboden ergens binnen te gaan of iets mee 
te nemen. Russen delen mede dat onze repatriëring binnen zes tot acht dagen tegemoet kan worden 
gezien. Middags voortzetting onderzoek naar arbeiders. Wandel en praat met Rooseboom. Radio 
uitzendingen bij barak 15B veel belangstelling. Duitsland capituleert. Om 21.50 mannenkoor: “Wilt 
heden nu treden” en Wilhelmus. In siertuin. Drie hoera’s voor de Koningin. Feestelijke stemming in de 
barak. 
 

  
Radiouitzending bij barak 15B 

 
Zaterdag 5-5-1945. 
Goed weer. Kerkdienst. Om 13.00 toespraak door Kolonel van Aller. Volkslied. Om 14.00 
radiotoespraak. Minister Gerbrandy. Om 15.00 voetbalwedstrijd Nederland tegen Frankrijk. 
Volksliederen. Russische officieren aanwezig. Uitslag 7-2. Kamp commandant krijgt een “Horch”. 
Onweersachtig. Krijg Amerikaans pakket. Avond: erwtensoep. Speciale uitzending Radio Oranje. Bom 
of ontploffing. 
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Zondag 6-5-1945. 
Mooi weer. Kerk. Repatriëring Poolse families (met vlag). Majoor A.G.J.M.F. van der Kroon (Kgf. 
30943) vraagt mij Hollandse arbeiders, gelegerd in Panzerkazerne na te peilen. Middag: Amerikaanse 
stamppot. Bewaar de helft voor vanavond. ’s Middags naar Panzerkazerne waar 29 Hollandse 
arbeiders liggen. Hockey wedstrijd Nederland tegen Engeland (4-1). Voortdurende trek Poolse 
families richting Oder. Duitse krijgsgevangenen legen onze beerput. Regen. Nederlandse Genie 
officieren, die de waterleiding op gang hebben gebracht, gedwarsboomd door Duitse sabotagedaden. 
Franse krijgsgevangene zou door twee Duitsers uit hindering zijn neergeschoten. Niets van waar. Wel 
Duitsers in bossen gesignaleerd, waarop Russische patrouilles worden uitgestuurd. 
 
Maandag 7-5-1945. 
Goed weer. Baden in Russische velddouche inrichting. Amerikaans officieren in het kamp, De 
waterleiding loopt ! 
Middag: erwtensoep. Onderzoek naar Hollandse familie uit Neu-Brandenburg. Hockeywedstrijd 
Nederland tegen Engeland (3-0). Officieel: hedennacht 2.47 Algehele capitulatie van Duitsland. Nog 
steeds trekkende Polen. Groep van zeer verwaarloosde Russen. Mussert gevangen. Voetbalwedstrijd 
Nederland tegen Engeland (7-3).   
 

 
Voetbalwedstrijd 

 
Dinsdag 8-5-1945. 
Prachtig voorjaarsweer. Van 10.00 tot 12.00 wandeling langs Neu-Brandenburg, grote weg Neu-
Strelitz, door terrein terug. Vele vernielde huizen, auto’s, enz. Vind een lijk in de sloot langs de weg. 
Zonder hoofd ? Nazi-man ? Heeft laarzen aan. Vingers steken boven water. Op grasveld landen 
kleine Russische verbindingsvliegtuigen. Middag: soep met kalfsvlees. Bezoek van Hollandse 
arbeiders aan kamp. Om 16.15 rede van Churchill. Avondwandeling van 19.00 tot 21.00. Prachtige 
omgeving en wat een ruimte. Bossen, meren, waterval, primula’s lelietjes van dalen. Aankomst 
Hollandse vrouwen uit Ravensbrück. Als scherm voor Duitse troepen gediend. Vele vrouwen gedood. 
Concert Servische meisjes en tenor in siertuin. Om 22.00 rede door de Engelse Koning. 
 
Woensdag 9-5-1945.  
Mooi weer. Wandeling met Van Malsen naar Bagersdorf. Middag: aardappelen met pruimen. 
Onderzoek. Waterhalen bij de pomp. Avondwandeling met Schlamilch. Naar bomtrechter. Vinden 
hulzen van lichtbommen (flares) bij Franse lazaret. Wilde aardbeien aan spoorbaan. Waterleiding 
loopt weer. Polentrek. 
 
Donderdag 10-5-1945 
Winderig. Uitgaansverbod, in afwachting van een nieuwe regeling. Kerk. Ontvang zes pakjes lucifers, 
20 Russische sigaretten en tabak. Middag: snert. Nog steeds stroom van evacués. Volksverhuizing. 
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Middagwandeling naar de beek. Voetbalwedstrijd Nederland tegen België (5-2). Om 22.00 pas water. 
Elektrisch licht doet het weer, doch mag niet gebruikt worden. Eerst het hospitaal ! 
 
Vrijdag 11-5-1945. 
Gisteravond weer elektrisch licht en ook water. Onweer. Warme nacht. Pracht weer. Wandeling naar 
de Tollense See. Uitkijktoren (98 treden). Begrafenis van Belg, Fransman en drie Russen (in kuil 
gemieterd). Trek evacués in beide richtingen houdt aan. Van 15.00 tot 17.00 concert in de siertuin van 
Troubadours, enz. Gehele dag geen water. Wandeling naar de beek, doch alle 3 pompen lens.  
 
Zaterdag 12-5-1945. 
Geen maaltijd vandaag, want geen water. Van 14.00 tot 18.00 wandeling door bossen oost van de 
spoorbaan. Boom over de beek, als enige overgang. Geplunderde hofsteden. Dode, opgezwollen 
stier. Seringen geplukt. Grote dorst. Gelukkig heeft waterleiding even gelopen. Rus schiet eigen 
kameraad aan. Vele Poolse trekkers (100 Km in 15 dagen). Om 19.00 water. Gebaad. Duitse 
krijgsgevangenen rukken uit om spoorbaan te ruimen. Water tot 23.00. Wandeling met Schlamilch 
rondom het kamp. Om 22.30 openluchtfilm van de Russen. Veel toeschouwers, weinig te zien. 
Gestaakt wegens naderende Duitse vliegtuigen (??). Technische storing eerder. 
 
Zondag 13-5-1945. 
Pracht weer. Water. Eerste locomotief langs de spoorbaan. Kerk. Stamppot gedroogde vis. 
Kurkdroog. Was. Droogt binnen het uur. Mooie wandeling, ondanks de hitte, naar het meer, Bos ruikt 
naar massa lelietjes van Dalen. Voetbal België tegen Frankrijk (1-2). Merkwaardige atmosfeer tegen 
zonsondergang. Ergens brand geweest ? Volop elektrisch licht.   
 
Maandag 14-5-1945. 
Winderig. Wat bewolkt. Naar bos bij Panzerkazerne. Rampaasen verbandmateriaal uit Duitse 
Verbindplaats afdeling. Alles ligt in het bos verspreid. Middag: spinazie met vlees. Weer naar de 
Panzerkazerne. Bezoek aan regelementen afdeling. Alles overhoop. Nemen enkele dingen mee. 
Avond: gebakken aardappelen (aardappelen gevonden in het bos). Generaal Winkelman en Generaal 
van Voorst tot Voorst in Nederland aangekomen.    
Wandeling door bos bij spoorbaan. Steen met opschrift: “Der könig des Jahrhunderts”.  Wim Schotan 
door Rus beroofd van zijn horloge. Geen licht. 
 

 
Kampstraat Oflag 67 Neubrandenburg 

 
Dinsdag 15-5-1945. 
Kouder. Overjas weer. Drie jaar van huis ! Verhoor van Duits-Hollandse vrouw. Lees van Capt. A.C. 
Pollard: “The Phantom Plane”. Middag: Amerikaanse stamppot, Verder onderzoek naar Duitse 
juffrouw en jonge man uit Lager Ortswine. 
Van 19.00 tot 21.00 wandeling langs de spoorbaan “hinter der Mühle”, panzergracht, kerkhof. Batterij-
opstellingen van de Duitsers Wehrmacht van 8 en veld 8.8. Lijk van Duitse vrouw in bosrand. 
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Ontzettende stank. Lopen er in een boog omheen. Als contrast zingend meisje 50 meter verder, die 
seringen plukt in een tuin. In park scharrelpartijtjes Russische militairen, een met drie meisjes. Via 
Oostrand Neu-Brandenburg langs het vliegveld. Kerkhof met Ehrenfriedhof. Slachtoffers van 
bombardement van 24-8-1944. Unbekannter Flieger. Door bossen terug. In kampstraat aankomst van 
veel vrouwvolk. Alles komt hier op aan. 
 
Woensdag 16-5-1945. 
Pracht weer. Koel. Naar Panzerkazerne. Nieuwe vondsten. Middag: hachee met pruimen. Wandeling 
naar het meer. Rusten aan weg Neu-Brandenburg. Transport van Duitse krijgsgevangenen onder 
bewaking van Tartaren te paard trekt voorbij. Eerst wij, nu zij. Naar uitkijktoren. Beter weer, 
Avondwandeling naar Königshöhe een buitengoed. Door Russen alles kapotgeslagen en overhoop 
gehaald, Schoten door olieverfschilderij. Bewoners kennelijk op het laatste moment gevlucht, of 
weggesleept ? Langs omweg naar huis. Drie dode paarden. 
 
Donderdag 17-5-1945. 
Pracht weer. Engelse hoofdofficier als contact officier aangekomen. Naar huis door de lucht ? Met 
Jonkers meidoorn en lelietjes van dalen gehaald voor het hok. Middag: hachee met erwten. Naar 
Panzerkazerne. Aldaar vertrek van de Amerikaanse en Engelse soldaten in Russische vrachtauto’s. 
Veel gewuif. Contact officier verdwijnt morgen met laatste groep. Zal onze belangen bepleiten. 
Rotzooi ! 
Kapitein Paul (Haagse politie) moet horloge afstaan aan Russische vlieger. Had voor ons gevochten, 
had zelf geen horloge, billijk dat hij dat van Paul kreeg. Tegen dergelijke logica is niets te zeggen, 
vooral niet als de andere partij een pistool heeft. Lichte regen. Voetbalwedstrijd Holland tegen België 
(3-0). Zandstorm. Later mooie avond. ’s Nachts onweer. Zware regen. Franse contactcommissie 
gekomen. 
 
Vrijdag 18-5-1945. 
Goed weer. Koeler. Naar bureau van majoor Van der Kroon. Onderzoek. Vandaag vertrek van 1350 
Fransen. Er zijn er een 7 á 8000 ! Middag: snert. Voortzetting onderzoek. Vertrek groep Fransen in 24 
auto’s. Wij mogen thans gehele dag niet meer uit blijven in verband met mogelijk vertrek. Gerucht: per 
vrachtauto naar Lübeck of Rostock en per boot naar Holland. Avondwandeling met Schlamilch. 
Ontvang ½ Amerikaans pakket. 
 
Zaterdag 19-5-1945. 
Mooi weer. Van 9.00 tot 13.30 patrouille met Max Timmer, Rode en Rood-wit blauwe armband. 
Controle van de ingang Neu-Brandenburg (niemand mag de stad in). Liggen in het gras bij klein 
vliegveld. Gesprek met Russische vliegersergeant (paar woorden Duits). Laat ons portretjes zien van 
diverse meisjes. Heeft 2 horloges, die allebei stilstaan. Vergeten op te winden ? Laten onze horloges 
niet zien. 1500 Duitse krijgsgevangenen trekken voorbij. 
Op vliegveld verscheidene kleine Russische toestellen. Officieel: ons kamp moet op last Generaal 
Rokosowsky binnen 14 dagen ontruimd zijn. 100 auto’s zijn beschikbaar. Russen stellen voor: per 
trein naar Berlijn (de lijn is vrij. Eerste lokaaltrein kwam al langs. Later nog een grotere trein). 
 
Zondag 20-5-1945. 
Koude nacht. Mooi weer. Kerk. Een vrouw in de kerk. Min of meer afscheidsrede Ds Vaandrager. 
Verjaardagsvisite bij Schlamilch. Middag: gort met Duitse vis. Wandeling naar bos met Rooseboom en 
Mr. Wierda (NVV-man). ’s Avonds met Schlamilch naar Hinterste Mühle en langs de Panzerkazerne 
terug. Ontdekken bascule achter kazerne. Ik weeg naar schatting (schoon aan de haak) 134 pond. In 
Stanislau was dat even 100. Vertrek vermoedelijk over 1 of 2 dagen per auto. 
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De Hinterste Mühle 

 
Maandag 21-5-1945. 
Algemeen gepak. Beperkt bagage tot het uiterste. Lees van Mosley: “Thunder on the left”. Om 17.00 
plechtigheid op kerkhof, 6 officieren en 2 soldaten liggen daar van ons72. Mannenkoor. Defilé langs de 
graven. Ieder houdt halt en salueert. Berichtendienst geëindigd. Voortaan twee maal per dag radio. 
Avondwandeling met Schlamilch. 
 
Dinsdag 22-5-1945. 
Regen. Onderzoek. Middag: Amerikaanse stamppot. Onderzoek. Om 20.30 avondwijding. Afscheid 
van de predikanten. Vertrek nadert ! Bekerwedstrijd Cadetten tegen Officieren (3-1). Gaan we over 
twee dagen weg ? 
 
Woensdag 23-5-1945. 
Droog, doch somber. Onderzoek. Verdere afvoer van Belgen. Middag: witte bonensoep. Wandel met 
Kapitein Ch.F.A. Milders (Kgf. 30725), naar Panzerkazerne. Transport 500 Fransen in 34 auto’s. In 
ons kamp dansen de jongelui met de meisjes. Muziek van de Honeymoon Serenaders. Voor ons 
vertrek naar huis moeten orders uit Schwerin komen. 
 
Donderdag  24-5-1945. 
Regen. Onderzoek (2 Hollandse meisjes met 1 Duits kind). Middag: pap. Met Schlamilch maak ik ’s 
avonds een wandeling buiten het kamp. Een paar Cadetten die we tegenkomen waarschuwen ons dat 
er een Russisch transport colonne is aangekomen en dat onze barak om 20.00 moet vertrekken. Dat 
is het al bijna, dus wij op een holletje naar het kamp. Alles is al bezig een plaatsje te zoeken op de 
trucks en wij moeten nog helemaal omlopen. In de barak aangekomen, waar allerlei vagebonden al 
bezig zijn rond te strunen in de verlaten hokken, grijpen wij de gereedstaande bagage. Veel moeten 
we achterlaten onder andere mijn mooie oorlogskaart. Op een draf naar de auto’s op het achter 
terrein. Daar is men gelukkig nog niet klaar. De meesten hebben barstend veel bagage en er is 
nauwelijks plaats voor de mensen zelf. Bij de gratie krijg ik nog ergens een plaats dankzij mijn 
bescheiden koffertje en 2 dozen. 
 
Op weg naar huis !!! 
Om 20.30 rijden we af onder veel gejuich, ook van de Hollandse vrouwen. 12 man per 1,5 tons 
wagen. Langs Neu-Brandenburg, dat binnen de oude muren de aanblik van een grote ruïne geeft. Een 
oud Gotisch stadje werd binnen enkele minuten verwoest. Volkomen onnodig. We passeren het 
geheel verwoeste Malchow. Vele sporen van de strijd onderweg. De route gaat langs meren en 
bossen. Mooie streek. De wegen zijn over het algemeen slecht. Tegen middernacht komen we aan te 
Pivitz, dicht bij de demarcatielijn. 
 
Vrijdag 25-5-1945. 
Op een donkere weg, in een motregen, worden we uitgeladen. We moeten zelf maar zien een 
onderdak te vinden. Dat doen we dan ook. We kwartieren ons in een villa vlakbij. Een Russische 

                                                 
72 Generaal-majoor N.Th. Carstens Kgf. 32039, Luitenant-kolonel Jhr A.W. Snoeck Kgf 30015, Ritmeester A.C. Eland Kgf 

30952, Kapitein Mariniers W. Schuiling Kgf 31166, Eerste-luitenant H.J.M. Derks Kgf 31548, Tweede-luitenant C.A. Verbruggen 
Kgf 31822. Als krijgsgevangenen uit de Meidagen van 1940 liggen hier ook begraven: Soldaat W. Dijkhuizen en Soldaat J.H. 
Janssen. 
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majoor heeft daar ook al onderdak gevonden, blijkbaar met een dame. We respecteren het 
slaapvertrek (hij noch zijn bedgenoot zijn aanwezig). En nestelen ons in stoelen of vlijen ons op de 
grond. Diep in de nacht worden we opgeschrikt door de woedende stem van de Majoor, die hevig 
verstoord is over onze vrijpostigheid. We verstaan er geen woord van. Iemand die een paar woorden 
Russisch kent, maakt hem duidelijk, dat ons gezegd is ons zelf maar in te kwartieren. Tenslotte wordt 
modus vivendi bewerkstelligd. We moeten ons beperken tot bepaalde vertrekken en de rust keert 
weer. Het feit dat we enkele zieken bij ons hebben  gaf mogelijk de doorslag, anders waren we op 
straat gezet.  
 
Zodra de morgen aanbreekt ga ik naar buiten. Aan de oever van het water zie ik in een grote tent iets 
van een ochtend-etentje. Het blijkt soep. Hoewel niet veel soeps, slaan we het toch maar naar binnen. 
Het is in elk geval warm. Het vraagstuk is hoe we de tijd tot 16.00, als de Engelsen zullen komen, 
zoek brengen. We verkennen het stadje en aangezien het droog is, wandelen we ook wat in de buurt. 
Vlak bij onze uitlaadplaats is een verzamelplaats van oorlogsbuit. Later zullen we nog meer van dat 
soort zien. 
 
Reeds om 15.00 komen de Engelsen. Laten gelukkig niet op zich wachten. De verpleging van de 
Russen kennen we nu wel. We hebben ’s middags weer iets gehad, maar veel bijzonders was het 
niet. Ongeveer om 16.00 rijden we af. 22 man per 3-tonner. Op weg naar de grens. Overal zijn de 
Russische plaatsnamen op borden vermeld, iets wat we gisteren ook al waarnamen. We passeren 
zonder moeite de demarcatielijn. Schildwachten in vol ornaat aan beide zijden. Internationale 
representatie ! De Engelsen ontvangen ons prima. Ieder krijgt een pakket met biscuits, enz. Over 
Lautenburg naderen we de Elbe, onderweg toegewuifd door Hollandse arbeiders. We zien de verlichte 
pontonbrug over de Elbe reeds uit de verte. Een aardig gezicht bij avond, die sliert van lichtjes. Een 
sensatie op zichzelf.  
 

 
Cavaleriekazerne Lüneburg 

 
Zaterdag 26-5-1945. 
’s Nachts om 1.30 (Engelse tijd) arriveren we in de mooie cavaleriekazerne van Lüneberg. Men begint 
ons terstond met DDT te bewerken. Een spuit in je nek, een spuit in je broek. Alles is keurig in orde, 
De Engelse kost is voor Hollandse magen wel ongewoon, maar is degelijk, In de keukens en eetzalen 
hebben ze Duitse vrouwen aan het werk gezet, die al praats krijgen. Hoe we verder zullen gaan, weet 
men nog niet. Men zegt met vliegtuigen naar Brussel. 
Na een goede nachtrust een Engels ontbijt: cakes, boter, porridge, thee. In de loop van de morgen 
zien we de Belgen in groepen naar het vliegveld marcheren en om de paar minuten stijgen de 4-
motorige transportvliegtuigen op en gaan met donderend geweld over onze hoofden. 



 
119 

We mogen voor vervoer per vliegtuig niet meer dan een zeker aantal Kg aan bagage hebben. Ik 
voldoe daaraan. Zit klaar voor de luchtdoop. De meeste anderen hebben echter veel te veel bagage, 
willen daar geen afstand van doen en voelen mogelijk ook niet veel voor een vliegtocht. Het gevolg 
van het overleg is tenslotte, dat we niet gaan vliegen, maar per auto zullen worden vervoerd naar 
Bassum. 
 
Vertrek van Lüneberg te 15.00. 30 man per 5-tonner. Rijden langs Soltau, Verden en Mullingen. Te 
Bassum worden we door vele Hollanders met gejuich ontvangen en ondergebracht in een ledig hotel, 
op stro. We krijgen pap, brood, boter. Het is goed weer, behoudens een onweersbui. 
 
Zondag 27-5-1945. 
De volgende morgen hebben we gelegenheid het plaatsje te bekijken. Wandelen ook in de omtrek, 
Het weer is goed. 
Om 11.00 gaan we naar het station en worden ingeladen in een kolentrein. 30 man per wagon. 
Reisdoel is Rheine, waar we in een groot Displaced Persons kamp zullen worden ondergebracht. Het 
is mooi weer als we 13.20 vertrekken. We hebben een lunchpakket (cakes, melk, koude hap) bij ons. 
Om 14.20 zijn we in Diepholts en te 16.05 te Osnabrück. De kolentrein is niet bepaald schoon, zodat 
we er niet zindelijker op worden. Af en toe valt er een buitje regen, waartegen we dekking zoeken. Het 
emplacement van Osnabrück is een geweldige ravage, evenals de omgeving. Heeft er behoorlijk van 
langs gehad. 
 
Rheine, dat we kennen van onze heenreis 3 jaar geleden en dat toen nog geheel ongeschonden was, 
is een even grote chaos als Osnabrück. Speciaal het station en omgeving. In het dichtbij gelegen 
kamp talrijke Hollandse arbeiders. Hele gezinnen en ook postbodes. Nou begrijp ik waar onze post 
blijft, zeg ik tegen hen. Het feit, dat wij zo spoedig mogelijk zullen doorgaan en vóór de vele reeds 
eerder aangekomen Hollanders, wekt natuurlijk afgunst. Per luidspreker wordt echter duidelijk 
gemaakt, dat de krijgsgevangenen, die al 3 tot 5 jaar van huis zijn, voorrang moeten hebben. Men 
accepteert dat. 
 
Maandag 28-5-1945. 
We verkeren tot het laatste ogenblik in onzekerheid omtrent ons verdere transport en betwijfelen zelfs 
of we vandaag nog zullen vertrekken. Gelukkig komt dat voor elkaar. Om 10.45 klimmen we in een 
Franse autocolonne. Nu gaat het rechtstreeks naar Glanerbrug. Het passeren van de grens is even 
een moment. We zijn terug in het Vaderland, eindelijk !! 
Na een kort oponthoud gaan we verder naar Enschede, waar we om 13.30 aankomen. Hier zijn we 
nog niet gelukkig, want aan het gebouw, waar de medische en andere controle is gevestigd, begint 
een eindeloze wachtpartij. We worden allen stuk voor stuk onderzocht, gebaad, uitgestoomd. Veel 
mensen moeten daarna in een snikhete ruimte hun spullen bijeen zoeken en zich kleden. Door deze 
urenlange geschiedenis ben ik tenslotte bekaf. Tegen de avond wordt onze ploeg tenslotte vrij 
gegeven (22.45) en slepen we ons door het onbekende Enschede naar het fabrieksgebouw Vroomen, 
waar een zaal voor ons is ingericht. Een hele wandeling nog. Zelden heb ik zo gekankerd. 
 

 
Adelborst C. Blom stuurt op 28-5-1945 nog een kaartje naar huis vanuit het kamp. 

“Verveel me stierlijk. Het zal nog wel even duren voor ik thuis ben” 
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De ontvangst, de legering en de verpleging in de voor logies ingerichte fabriekshallen is echter 
buitengewoon. Eindelijk weer een zindelijk bed. En een grote kom heerlijke, warme melk. Van 1e 
Luitenant Wisse A. Feitsma (Kgf. 31532) leen ik een paar sokken, omdat ik de mijne in de 
badinrichting ben kwijtgeraakt. Hieraan is echter niets verloren, behalve dan als museumstuk, 
vanwege de veelkleurige stoppen en lappen. We slapen heerlijk. 
 
Dinsdag 29-5-1945. 
Wie gedacht had, dat we thans direct naar huis zouden gaan, heeft het glad mis gehad. We moesten 
namelijk eerst naar Weert ! Welke idioot dat heeft uitgeknobbeld weten we niet, maar het is wel je 
reinste dwaasheid. In Weert zullen we eerst politiek worden onderzocht en vandaar gaan we dan naar 
huis. Hoelang dat duurt weet niemand. Later vernamen wij, dat men ons vanuit Brussel had verwacht 
en dat men in verband daarmee Weert als doorvoerstation had aangewezen. Nu wij van een andere 
kant kwamen, moesten we toch maar eerst naar Weert. In de vroege morgen reden de autobussen 
aan, die ons zouden vervoeren. In dit opzicht was de organisatie in Enschede uitstekend, al duurde 
het enige tijd voordat we gezeten waren. Vertrek 10.30. 
 
Aangezien verschillende IJsselbruggen vernield waren, moesten we hier en daar over hulpbruggen en 
een omweg maken. Zo reden wij via Hengelo naar Zutphen en vandaar over de brug bij Deventer naar 
Arnhem. Wat ons direct opvalt is, dat de secundaire wegen in Nederland, ondanks de oorlog, toch 
veel beter waren dan in Duitsland. In Velp stopt de colonne een ogenblik. We spreken met 
belangstellende toeschouwers, waar onder een motorrijder uit Putten.  
 
Na dit oponthoud ging het door het geteisterde Arnhem en vandaar over de hulpbrug via het zeer 
gehavende Elst naar Nijmegen, dat ook zwaar geleden heeft. Verder door Brabant naar Weert. 
Onderweg veel gewuif en gejuich over en weer. Alleen de kinderen reageren niet. Onze grijze 
uniformen hebben zij niet gekend en ze zien ons aan voor Duitsers !  
In vele plaatsen hingen de vlaggen van de bevrijding nog uit. In Mariaheide vallen we midden in de 
feestvreugde. De pastoor viert zijn 25-jarig ambtsjubileum en we moeten even stoppen. Onder leiding 
van de pastoor wordt ons het Wilhelmus toegezongen, een onvergetelijk moment.  
Bij onze doortocht door Eindhoven worden we toegezwaaid door arbeiders, die op het dak van het 
Philipsgebouw aan het repareren zijn. Ook daar is veel schade aangericht. 
 
Om 18.30 komen we te Weert aan, waar niemand ons verwacht. Het slot is, dat we verder 
ingekwartierd worden. Tezamen met de Kapitein Fok (Kgf. ?) wordt ik ingekwartierd bij een spoorman: 
G.A. Lempers, Hushoven 241. Echte Brabants hartelijke ontvangst. Goede maaltijd. ’s Avonds kruipen 
we samen in hetzelfde bed. Het deert ons niet, want we slapen voor het eerst sedert jaren weer in een 
Hollands burger bed! 
 
Woensdag 30-5-1945. 
Vroegtijdig naar de kazerne. Daar blijkt, dat we een dag zullen moeten wachten in Weert. Er is kans, 
dat we morgen een auto zullen krijgen naar Harderwijk. Er zijn echter velen, die vervoerd moeten 
worden en er zijn maar weinig auto’s beschikbaar. Inmiddels worden diverse administratieve 
formaliteiten vervuld. In afwachting daarvan wacht mijn nog een bijzonder prettige verrassing. De 
Majoor Honig, die te Harderwijk woont, is zo attent geweest de aldaar wonende officiersdames te 
waarschuwen dat wij waarschijnlijk langs Weerst zouden binnen komen (hij dacht natuurlijk vanuit 
Brussel). Een groot pak brieven had hij bij zich. Hoewel ik van de toedracht toen nog niets af wist en 
ook niet kon vermoeden, dat de Majoor die brieven stond af te lezen, er een voor mij bij zich had, 
kwam ik daar uiteraard direct op af. 
 
Met Kapitein Willem van Hinte (Kgf. 30748) en Kapitein Rudolf van Nauta Lemke (Kgf. 30788) wandel 
ik daarop Weert in. We strijken neer in Café De Fanfare en scharen ons achter een kop koffie en een 
vlaai. We trekken direct de aandacht van andere bezoekers. Evenals te Enschede een geweldig 
gekanker over het Militair Gezag. 
We hadden, toen we het land binnenkwamen gedacht, dat er alleen maar plaats zou zijn voor vreugde 
in de harten der burgers. Overal echter was men verstoord over de gang van zaken en de kritiek op 
het Militair Gezag was groot. Toen we in gesprek geraakten met de bezoekers van het café was hun 
eerste uitlating: We zijn blij, dat jullie terug zijn. Neem de zaken maar gauw weer in handen. Het 
Militair Gezag brengt er niets van terecht. 
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Het valt niet mee om in Weerst een dag zoek te brengen, Vooral niet als men hunkert naar huis. In de 
kazerne blijken onze kansen op transport naar Harderwijk gestegen. Dank zij de activiteit van 1e 
Luitenant Wisse A. Feitsma (Kgf. 31532) hebben we een ploeg bij elkaar, die naar de omgeving van 
de Veluwe moet en bovendien een truck. Voor alle zekerheid slapen Feitsma c.s. ’s nachts in de truck, 
want anders kan hij morgen wel eens weg zijn. 
 
Naar Harderwijk ! 
 
Donderdag 31-5-1945. 
Vroegtijdig zijn we ’s morgens in de kazerne en vinden daar onze welbewaakte truck, voorzien van 
Hollandse vlag. Om 9.00 rijden we af. 
Onze truck is een braaf oud beestje, die ook de veldtocht door Italië heeft meegemaakt. Dat is goed te 
merken aan de wijze waarop hij zich in bochten gedraagt. Hij giert daarbij steeds een paar meter uit 
de richting. Een wonder dat we niets geraakt hebben. Aangezien wij allerlei mensen moeten thuis 
brengen, maken we een hele rondtocht over de Veluwe. Over Epe komen we in Nunspeet. Daar 
werden we aangehouden door een patrouille van de B.B., die daar een heel gezin gestrikt heeft dat 
zonder vergunning zich had verplaatst en nu gevankelijk naar Harderwijk wordt gevoerd, in onze auto.  
Vooral de vrouwen zijn niet op hun mondje gevallen. Gelukkig dat jullie terug bent, zeggen ze. Neem 
de leiding maar gauw over ! Nu waren we nog een slordige 12 Km van Harderwijk. Deze werden 
spoedig afgelegd. De bocht van de Donkerstraat wordt met de gebruikelijke uitzwaai genomen en dan 
staan we voor Kleine Grintweg 1. Ik ben weer thuis !! Na 3 jaar.  
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10. OVERIGE DOCUMENTEN UIT ARCHIEF MIES VAN HOOF 

 

Aanstellingsakte beroepspersoneel 
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Bulletin Winkelman – schuld aan bombardement Rotterdam 
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Bulletin Winkelman – neutraliteit Nederland 
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Ontslagbrief per 15 juli 1940 (opheffing Nederlandse leger) 
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Bulletin nr 5 – Oproep tot weerbaarheid 
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Bekendmaking krijgsgevangenschap 15 mei 1942 
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“Personalkarte” Mies van Hoof 
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“15 mei 1942 
Ongeveer 08.00 uur thuis vertrokken. De benodigde formulieren laten klaarmaken op het 

Arbeidsbureau en daarna naar het station”. 
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Menukaart Sinterklaas 1942 met handtekeningen op een sigarettendoosje 
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Verslag reis en verblijf Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser juni 1942 
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Reis en verblijf 1e maand in Stalag 371 Stanislau  
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Brief van 15 augustus 1942 
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Brief van 19 november 1942 
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Kerstboodschap van de vrouwen aan de mannen in Stanislau 
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Brief van 15 mei 1944 
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Pasfoto gemaakt in Neubrandenburg 


