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1. Voorwoord van de bewerker van het gedenkboek. 

Het origineel van het voor u liggende handgeschreven gedenkboek bevindt zich in de collectie 
van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag, collectie 444, inv.nr 49. 
Dit gedenkboek is door Overste Th. J. Reeser samengesteld uit een bundel verhalen, chronologische 
overzichten en anekdotes. Enkele stukjes zijn daarbij door derden op schrift gesteld. Het gedenkboek 
is dus geen dagboek, maar een verslag dat in hoofdzaak na de oorlog is opgesteld. 
Het gedenkboek is pas in 1959 door Reeser uitgewerkt, waarbij er tal van correcties, toevoegingen en 
waarschijnlijk ook weglatingen hebben plaatsgevonden. Het is niet altijd duidelijk waar het wel of niet 
om authentiek materiaal gaat. Waar duidelijk sprake is van latere toevoegingen is in de voorliggende 
versie van het gedenkboek de betreffende tekst schuin gezet en vaak aangevuld met het jaar van 
toevoegen. 
 
Het gedenkboek is samengesteld nadat ook door andere auteurs dagboeken en ervaringen over de 
kampen op schrift gesteld en uitgegeven waren. Hierbij valt te denken aan de boeken over Colditz 
van P.R. Reid en het boek “Prikkeldraad” van auteurs Bob Entrop en Joh. Mulder, dat het kampleven 
in Alten Grabow en Mühlberg tot onderwerp heeft. Het kan niet worden uitgesloten dat Reeser zich 
(soms) door deze uitgaven heeft laten beïnvloeden. Het gedenkboek is echter één van de schaarse 
documenten die het leven van de Nederlandse krijgsgevangenen in het kamp te Tittmoning (van 
begin tot eind) als onderwerp heeft en moet alleen al vanwege dat feit worden gewaardeerd. Van de 
andere kampen, zoals Schildberg, Grüne bei Lissa, Nürnberg-Langwasser, Stanislau en Neu-
Brandenburg (zonder volledig te willen zijn) zijn soms meerdere dagboeken bewaard gebleven. 
 

Het voorliggende gedenkboek is gecontroleerd aan de hand van archiefstukken uit het Nationaal 
Archief en dagboeken (beschikbaar via de website van het geheugen van Nederland) die andere 
officieren onder meer in Stanislau en Neu-Brandenburg hebben bijgehouden en welke dagboeken in 
een eerder stadium door mij zijn bewerkt. In een aantal gevallen is middels een noot een korte nadere 
uitleg toegevoegd. 
Waar sprake is van verkeerde schrijfwijze van namen (vaak kenden men elkaar onvoldoende om de 
exacte schrijfwijze van de naam te kennen !), zijn deze direct gecorrigeerd. Zo veel mogelijk is aan de 
namen de volledige rang, de voorletters en achter elke naam het krijgsgevangenennummer (Kgf) 
toegevoegd. Die gegevens zijn ontleend aan: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: 
Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98, inventarisnummer 35 (Ilag VII Tittmoning) en 
vergelijkbare lijsten van de kampen Langwasser, Stanislau en Neu-Brandenburg. 
Over de gebeurtenissen in de periode tussen 10 mei en 27 mei 1945 zijn we in het gedenkboek 
Tittmoning door Reeser niet geïnformeerd. Deze periode is wel beschreven in een anoniem document 
in de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 444, inv.nr 53. Dit stuk is 
naar grote waarschijnlijk geschreven door Luitenant Kolonel Jan Zwart (Kgf. 31314). Een gedeelte 
van dit document is daarom in het gedenkboek geïntegreerd.  
 
De oude zwart-wit foto’s van de burcht, welke in het originele handschrift aanwezig zijn, zijn zoveel 
mogelijk vervangen door kleuren foto’s vanuit dezelfde hoek, die ik maakte tijdens bezoeken in 
oktober 2013 en augustus 2014. Tevens zijn ter verduidelijking enkele extra foto’s toegevoegd. De 
vluchtroute die Luitenant Andre Tieleman Mr. Giles Romilly aflegden is gereconstueerd op een 
ondergrond uit Google Earth. 
 
Eind oktober 2014 is een serie van 39 foto’s via www.marktplaats.nl te koop aangeboden. Het betreft 
foto’s die de Amerikaanse bevrijders en de burcht tot onderwerp hebben. De maker van de foto’s is 
niet bekend. Enkele afdrukken van deze serie bevonden zich al in het gedenkboek. Een aantal van de 
nieuwe foto’s is aan het gedenkboek toegevoegd.  
Begin november 2014 is een 5-tal foto’s van de Duitse bewaking van de burcht aangeboden op de 
veilingsite www.ebay.com. Hoewel deze foto’s waarschijnlijk zijn gemaakt voordat de Nederlandse 
Officieren in Tittmoning aankwamen. Zijn enkele van deze foto’s toch aan het gedenkboek 
toegevoegd, omdat ze een beeld geven van de bewaking van de burcht. 
Tot slot is een aantal zwart / wit kopieen van aquarellen van de hand van Sergeant Wim Kruiswijk 
(Kgf. 98600) aan het gedenkboek toegevoegd. 
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De enige verwijzing naar de vroegere aanwezigheid van krijgsgevangenen 

in de burcht van Tittmoning, die ik in oktober 2013 aantrof bij de ingang van het museum. 

 
 

Achter in het dagboek is een lijst opgenomen van de Nederlandse krijgsgevangenen die op enig 
moment in Tittmoning zijn geweest. Deze lijst is door de bewerker samengesteld uit een groot aantal 
archiefbronnen, waarvan de meesten zich bevinden in het Nationaal Archief te Den Haag, collectie 
krijgsgevangenen 2.13.98.  
Het is niet toegestaan om de gegevens uit deze lijst zonder schriftelijke toestemming te gebruiken in 
andere databases. De meest actuele gegevens uit deze lijst zijn bovendien te raadplegen via de 
zoekmachine op www.krijgsgevangen.nl.  
 
Dit dagboek is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het beter leesbaar te maken. Bovendien zijn 
feiten en namen nu eenvoudig digitaal terugvindbaar en kunnen deze worden vergeleken met andere 
gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd als een onderdeel van een studie naar de 
krijgsgevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en manschappen. 
 
 
Copyright  
De voorliggende digitale versie wordt uitsluitend en exclusief beschikbaar gesteld via 
www.krijgsgevangen.nl. 
Het uploaden naar websites als www.anzdoc.com, www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare 
websites en daarmee het digitaal beschikbaar stellen van deze publicatie aan derden, is expliciet 
NIET toegestaan en wordt beschouwd als een overtreding van de auteurswet.  
 
 
E. van der Most © 
Gouda, 14 december 2018 

 

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

De Bilt, april 1959. 
Aan de Heer Bibliothecaris van de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Oorlog en Marine. 
Hierbij heb ik de eer u het u toegezegde Gedenkboek Ilag VII Oflag Tittmoning voor uw bibliotheek 
aan te bieden. Moge door dit boek de lezers het verblijf in de krijgsgevangenschap met zijn Ups and 
Downs nog weer eens door de gedachten gaan. Mogen allerlei namen, bijzondere herinneringen voor 
hen weer vloeiend en levend worden. 
 

 
Foto van Th. J. Reeser gemaakt in Langwasser, 1942. 

 

3. Voorwoord van Reeser. 

Het is nu 1 maart 1959. Buiten schijnt de zon. Het is dus een goed ogenblik om met de aan mijzelf 
opgedragen arbeid namelijk het zo netjes mogelijk overschrijven van ons gedurende de 
krijgsgevangenschap met potlood neergeschreven gedenkboek, uiteraard met enkele bijschavingen 
en soms enige (actuele) toevoegingen. 
Toen wij in juni 1945 na drie jaren krijgsgevangenschap in Duitsland en het zogenaamde Generaal 
Gouvernement in Holland terugkeerden hadden we nog de illusie, dat wij ons gedenkboek op korte 
termijn in druk zouden kunnen uitgeven. Wij hadden immers het geld daarvoor in de 
krijgsgevangenschap overgedragen in 104 marken aan onze administrateur de toenmalige Majoor der 
militaire administratie H.G. Horn, thans Kolonel buiten dienst. Deze administrateur had al geregeld 
overmaking tot stand gebracht via de bank in Nederland, van door ons uit onze maandelijkse 
gevangenen toelage in marken, zodat onze vrouwen toen dat geld in Nederland courant ontvingen. 
Zo had in dan aan de Heer Horn in totaal meer dan 5000 gulden (1 mark = 0,75 gld) overgemaakt, 
terwijl ik de aantekening had over de lieden die op het aanstaande gedenkboek voor één of meer 
exemplaren hadden ingeschreven. 
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kolonel Th.J. Reeser (Kgf. 30927) 

 

Deze illusie werd echter volkomen de bodem ingeslagen, toen bleek dat de toenmalige minister van 
Financiën eenvoudigweg onze marken waardeloos had verklaard. Ondanks schriftelijke en ook 
mondelinge correspondentie zowel met de Heer Horn als met de oud Kampoudste Generaal Majoor 
buiten dienst W.F.A. Hackstroh (Kgf. 30453) en de Schout bij Nacht buiten dienst H.J. van der Stad 
(Kgf. 30455) (de voorzitter van het “Comité Gedenkboek”) gelukte het niet hogerhand van ons goed 
recht te overtuigen. Zo bleef het gedenkboek (in potloodschrift dat door de jaren verbleekte) rusten bij 
mij in de boekenkast. In feite was het mijn eigendom want ik had het letter voor letter geschreven 
(plus enige waardevolle stukjes van inzenders, zie ter plaatse in het boek) en eveneens alle mogelijke 
pogingen gedaan om belangrijke momenten vast te leggen, ook door het zoeken van persoonlijk 
contact met de daarbij betrokken personen onder Engelse en Poolse nationaliteit, enz.. 
 
Enige maanden geleden leende ik mijn schriftuur op zijn verzoek uit aan Generaal Majoor buiten 
dienst J.C. Spaich (Kgf. 30474) met wie ik bevriend ben, speciaal ook door onze persoonlijke omgang 
in Tittmoning.  
Deze verklaarde na lezing, dat hij het wel zeer jammer zou vinden als mijn schriftuur in mijn 
boekenkast een glorieloze dood zou sterven. We bespraken daarna mondeling de mogelijkheden om 
toch iets te doen in het belang van onze kameraden. Zo kwam ik dan tot de volgende oplossing.  
Ik zal het gedenkboek in een boek in het net schrijven. Het daarna aanbieden aan de Centrale 
Bibliotheek van het Ministerie van Oorlog en daarvan voor zover mogelijk aan de kameraden 
meedelen, dat het zich daar bevindt (bijvoorbeeld door het bekendmaken op de jaarvergadering van 
onze Koninklijke Vereniging van gepensioneerde officieren). In een mondeling onderhoud heeft de 
heer van der Meer, bibliothecaris mijn toekomstig aanbod gaarne aanvaard. En zo begin ik dan aan 
het schrijven van de tekst. 
 
Op een -bij monde van de Majoor van Wijk, namens de Kampoudste (Generaal Majoor Hackstroh)- 
tot ons gericht verzoek hebben de Schout bij Nacht H.J. van der Stad (Kgf. 30455) en de Luitenant 
Kolonel der Infanterie J.P. van Pelt (Kgf. 30025) zich beschikbaar gesteld om voor het Oflag 
Tittmoning het gedenkboek te bewerken. In de eerste bijeenkomst van de commissie werd aan 
Luitenant Kolonel Reeser verzocht het lopende verhaal der gebeurtenissen te schrijven en voorts de 
rangschikking en opname van de verschillende bijdragen van anderen te willen verzorgen. Wij 
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zouden dan de verschillende daarvoor in aanmerking komende officieren uitnodigen ook hun steentje 
aan het gebouw van ons gedenkboek te willen bijdragen. 
 
Mij derhalve zettende aan de uitvoering van de taak, moge ik u hooggeachte lezers, hierbij 
mededelen, dat ik zal trachten zo veel mogelijk objectief te blijven, latende de beoordeling van 
hetgeen in dit kamp gebeurde aan u zelve over. Ondanks achtneming van zo goede beginsel -men 
moet zijn vuile was niet buiten hangen- is het toch niet mijn bedoeling het minder prettige geheel weg 
te laten, maar acht ik het daarentegen mijn plicht om zonder te “chargeren” een zo volledig mogelijk 
beeld te scheppen van de ‘ups” and “downs” van ons krijgsgevangenen bestaan. Het is 
vanzelfsprekend dat het niet steeds botertje tot de boom geweest is, al vallen de bezwaren in het niet 
bij die in onze vorige kampen. Ook geen delicate zaken als bijvoorbeeld de zaak van Kapitein I.L. 
Uyterschout (Kgf. 30812) (Stanislau). Ik eindig hierbij mijn inleiding en val dan maar voor mijn verder 
verhaal met de deur in huis. 
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4. Voorspel. 

Reeds bij het bezoek van een afgevaardigde van het Internationale Rode Kruis 
1
) uit Geneve aan 

Oflag 67 te Neu-Brandenburg op 14 maart 1944, liet deze zich uit in de zin, dat er binnenkort een 
overplaatsing naar elders zou plaatshebben, omdat men oordeelde dat het kamp te Neu-Brandenburg 
niet voldeed aan de eisen, die aan een behoorlijk officierskamp konden en moesten worden gesteld. 
Deze mededeling werd door de meesten van ons zeer toegejuicht, omdat na de goede legering in de 
pracht kazerne in Stanislau, de legering in de barakken van Oflag 67 met haar slechte hygiënische 
toestanden (slechte tochtige buitenbalkons, enz.) wel een grote tegenvaller en teleurstelling was 
geweest. Men moet daarbij bedenken, dat we toen dachten aan een overplaatsing van het gehele 
kamp. 
 
Op 6 april 1944 deed echter het gerucht de ronde, dat het zou neerkomen op de verplaatsing van de 
300 oudsten naar een kamp in Beieren, waarbij men sprak over legering in een oude burcht. 
Na geruime tijd niets meer gehoord te hebben, kwam op 4 mei 1944 plotseling het bericht, dat 
inderdaad slechts een klein gedeelte zou worden overgeplaatst en wel in de week vóór Pinksteren. 
Veel werd er toen in de barakken gediscussieerd over dit geval speciaal ook, of de indeling zou 
geschieden naar leeftijd dan wel naar rang, of er uitzonderingen zouden worden gemaakt, enz., enz. 
Bovendien werd het onderwerp aangeroerd en ook in een bijeenkomst van de barak commandanten. 
Zelf was ik toen barakcommandant in de zogenaamde Colditz barak, waarin gelegerd waren de 
officieren (van KNIL), die reeds sedert 1940 in Duitse krijgsgevangenschap waren gegaan met de 
kampoudste (Generaal Majoor Hackstroh) ter sprake gebracht, of niet voor ons zou moeten gelden 
het oud-Hollands gezegde: “Samen uit, samen thuis”, welk begrip toch een zekere voorliefde bij de 
kampleiding zou moeten hebben. 
Het denkbeeld om te protesteren bij de Duitse instanties tegen splitsing van het Nederlandse Officiers 
Korps werd echter door de kampoudste verworpen. Evenmin werd door hem het verzoek van de 
oudere marine officieren, om de Koninklijke Marine als één geheel bij een te houden en geen hunner 
uit Neu-Brandenburg over te plaatsen, ingewilligd. 
 
En als altijd waren er in het kamp vóór-, maar ook tegenstanders van het denkbeeld bijeen te blijven. 
De toepassing van de spreuk: “Eendracht maakt macht” komt in het algemeen en in de 
krijgsgevangenschap in het bijzonder nog te weinig aan de orde. Bij de werkelijke uitvoering van de 
verplaatsing kwam dit wel zeer duidelijk aan het licht. Blijkbaar waren verscheidenen het in feite niet 
geheel met zich zelve eens geweest, want bijvoorbeeld ontpopten lieden, die zelf geijverd hadden 
voor de overplaatsing, zich toen het er op aankwam, als tegenstanders. Persoonlijk voelde ik meer 
voor het bijeen blijven en zag ik er tegenop om de omgang met vele jongere kameraden te moeten 
missen. Later is dit nog meegevallen, mede omdat er nog verscheidene jongeren ook naar Tittmoning 
meegingen. 
 
15-5-1944. 
Op 15 mei 1944 kwam intussen de beslissing, dat 300 “oudsten” naar Tittmoning zouden gaan. Dit 
was het sein voor het organiseren van afscheidsbijeenkomsten en dergelijke. Er ging toen bijkans 
geen appèl voorbij of er werden dienovereenkomstig aankondigingen voorgelezen. Een en ander 
culmineerde in een meer officieel afscheidsfeest vastgesteld op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei 
1944, op welke dag door de achterblijvenden aan de vertrekkenende een “lunch” werd aangeboden in 
de daarvoor “feestelijk versierde” Barak 8. Aan deze afscheidsdis werden de sluizen van 
welsprekendheid zeer wijd opengezet. 
Onder anderen spraken de aftredende en de nieuw optredende kampoudsten elkaar in waarderende 
en minzame bewoordingen toe, waarbij echter de Generaal Majoor Hackstroh (aftredend) de 
moeilijkheden aan het kampoudsteschap verbonden, niet verdoezelde (In Tittmoning werd hij 
opnieuw kampoudste). 

                                            
1
 David Jan Smit, Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis, p. 158. Volgens dit proefschrift werd het 

kamp op 14-3-1944 bezocht door Lehner & Mayer (Zwitser). 
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Dominee Vaandrager (achterblijvend) liet een rustig en ernstig woord horen. De maaltijd had een 
vrolijk en aangenaam verloop. Ze werd onder meer opgeluisterd door het optreden van het O.K.-
cabaret, dat nog eens enkele fragmenten van de in der loop der tijden opgevoerde operettes ten 
beste gaf, ten einde dit ook voor de toekomst stevig in onze memorie vast te leggen. 
Missie en Annie, De Boer en Bont (Kapitein P.A.S. de Boer (Kgf. 31556) en Kapitein P.J. Bont (Kgf. 
31406)), Johnny en Jones, E.M.W.G. von Pohlreich (Kgf. 31376), P. Forbes Wels (Kgf. 30692), 
F.A.W. v.d. Burgh (Kgf. 7332) en anderen traden nog eens op in hun succesvolle creaties. 
 
Het feest werd besloten met een klassiek concert onder leiding van Kapitein Dr. Walther Boer. 
De gekostumeerde voetbalmatch voor die dag geprojecteerd, werd wegens het slechte weer enige 
dagen uitgesteld. Deze had toen onder grote hilariteit en onder grote publieke belangstelling plaats, 
speciaal ook van onze Kapitein Machiel van den Heuvel (Kgf. 2909) (na de bevrijding helaas in 
Nederlands Indië gesneuveld), die deze match -zoals we later hoorden- voor zijn 
ontluchtingspogingen benutte, namelijk om de aandacht van de schildwachten van bepaalde punten 
af te leiden. 
Op 21 mei 1944 werd bevolen, dat de vlag- en opperofficieren aan wie toegevoegd de Majoor der 
Jagers W. van Wijk (Kgf. 30040), op 24 mei 1944 zouden vertrekken. Aan ons werden toen onze 
wensen gevraagd omtrent het eventueel vormen van combinaties voor de nieuwe legering in 
Tittmoning. Hiervan werd dankbaar en ruim gebruik gemaakt, de vrienden van vroeger zochten elkaar 
weer op voor zover de Neu-Brandenburgse legering hen na Stanislau gescheiden had. Eet- en kook 
congies werden gehandhaafd, hersteld of opnieuw gevormd. 
 
Aan de hand van mij door de Schout bij nacht H.J. van der Stad (Kgf. 30455) verstrekte gegevens las 
ik nu in een beknopte beschrijving van de reis van de Vlag- en Opperofficieren. 
Deze vertrokken inderdaad op 24 mei 1944 en wel na het onvermijdelijke onderzoek van de bagage. 
Via Berlijn, Jena, Augsburg, München, Wiesmühl en vervolgens met een soort speelgoedtreintje 
(doch toch met normaal spoor) naar de plaats van bestemming; Tittmoning, waar zij de volgende 
morgen omstreeks half 8 aankwamen. 
 
Bij de grotere steden was toen in de buurt van de stations het merendeel van de huizen vernield of 
uitgebrand. In Berlijn aan het noordelijk station aangekomen, ging men per underground naar het 
Anhalter Bahnhof dat ogenschijnlijk geheel onbeschadigd was. De reis zou te 10.45 verder gaan, 
doch door luchtalarm was het plotseling een half uur eerder instappen en vertrok de trein uiteraard 
vrijwel leeg. Een kilometer of tien buiten Berlijn werd gestopt en kon men uit de trein iets van de 
aanval meemaken: condensstrepen van vliegtuigen vuur van afweerbatterijen, zware ontploffingen en 
geweldige hoog opstijgende zwarte rookwolken. Daar deze laatsten recht achteruit waren, kreeg men 
de indruk dat het Anhalter Bahnhof en omgeving een beurt kregen. 
Uit de bosjes en struiken in de nabijheid van de trein stegen lichte nevels op, vermoedelijk om de trein 
in te nevelen. Of dit verder rond Berlijn ook gebeurde was niet te zien, maar was wel waarschijnlijk. 
In München kwam men aan op een kopstation waarvan het hoofdgebouw kennelijk zwaar had 
geleden. Alle ramen waren althans dichtgespijkerd, terwijl voor kaartjesverkoop en dergelijk op het 
perron wit houten loodsjes waren opgericht. 
Daar de reis eerst de volgende morgen vroeg zou worden voortgezet, werden de vlag- en 
opperofficieren zo lang ondergebracht in een schuilkelder onderdeel van het grootcomplex, twee diep 
onder het emplacement. Klaarblijkelijk was dit de gebruikelijke manier, want alle voorgangers hadden 
blijk van hun aanwezigheid gegeven door het op de muren schrijven van hun namen en data van het 
verblijf, één was er zelfs drie keer geweest. Sommigen gaven ook door opschriften uiting aan hun 
stemming, bijvoorbeeld Vive de Gaulle ! A abas Adolf (de schrijver had dit voorzichtigheidshalve maar 
niet ondertekend !). 
 
Verder leverde de reis niets bijzonders op, alleen moesten de heren het 2 weken zonder grote 
bagage stellen, daar deze eerst kwam met het grote transport dat zoals we verder zullen zien, eerst 
nog vertraging ondervond. Wel wekte het verontwaardiging bij de vlag- en opperofficieren dat men 
hen niet in 2

e
 (1

ste
) klasse personenwagens vervoerde, vooral gezien de kleine sterkte van het 

gezelschap. We zullen hier nu wel zien, hoe het hoofdtransport zou reizen. Tot zo ver het transport 
van de kwartiermakers. 
 
In Neu-Brandenburg was intussen alles op ons vertrek ingesteld, doch het leven munt nu -speciaal in 
oorlogstijd- uit door wisselvalligheden. Zo bereikte ons op 26 mei 1944 -dus 2 dagen na het vertrekt 
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van de kwartiermakers- namelijk de order dat wegens verkeersmoeilijkheden het vertrek voor 2 á 3 
weken was uitgesteld. Wierp de toen verwachte “invasie” wellicht reeds haar schaduw voor zich uit ? 
(De toen al meermalen behandelde kwestie van het 2

e
 front) Onze dapperen thuis kregen dus van 

hun mannen, vaders en zonen weer bericht, dat alles op losse schroeven stond. Ja velen twijfelden er 
toen mede aan, of het nog wel tot een overplaatsing zou komen. Vermoedelijk zullen er wel weer 
onderlinge weddenschappen zijn afgesloten. Ditmaal werd echter spoedig alle twijfel opgeheven door 
het bevel: 1 juni: vertrek van aanstaande Tittmoningers, 31 mei: onderzoek van de grote bagage 
onder mededeling dat als zogenaamde handbagage slechts mocht worden meegenomen: 1 deken, 1 
paar pantoffels, 1 lepel. 1 zakmes, 1 leesboek, 1 spel speelkaarten en levensmiddelen voor 2 dagen. 
Tafelmessen waren taboe !! 
 
De vlag- en opperofficieren ontgingen dus het lot van de lange eenzaamheid in Tittmoning en een 
lange ontbering van de zogenaamde grote bagage. Inderdaad lezers ! is het er van gekomen. Op de 
1

ste
 juni 1944, bij stralende zonneschijn trokken we onder aanvoering van de Kapitein ter Zee van de 

Wetering de Rooy (Kgf. 30219), na op de appèlplaats te zijn aangetreden, met pak en zak door het 
kamphek naar het open terrein vóór de grote keuken. Aldaar werden tafels opgesteld en ving het 
onderzoek van onze bagage aan. Ook kleding onderzoek had plaats, speciaal lettende op bezit van 
tafelmessen, doch alles liep zonder veel overlast af. Als Duitse geleider van het transport trad op de 
Lagerführer Oberleutnant Hoffmeister him self ! 
Uit diens gehele manier van doen en ook wel uit zijn eigen uitlatingen werd bij ons de indruk 
gevestigd, dat zijn bestaan er als het ware van afhing of hij ons -al dan niet- ditmaal “zonder 
verliezen” naar het nieuwe kamp zou kunnen overbrengen. Dit was voor de Duitse leiding een 
“prestige kwestie” geworden na de talrijke ontvluchtingen op de reis van Stanislau naar Neu-
Brandenburg. We wisten toen nog niet, wat ons ten aanzien van het vervoer boven het hoofd hing. 
 
Intussen begon de afmars met groepen van 30, nadat we met warme soep gelaafd waren. Daarna 
werden we door de zogenaamde “sluis” bij de wachtpost naar buiten “geschut”. Alle 
gevangenenkampen hadden namelijk aan de ingang een soort schutsluis van prikkeldraad. 
Hierbinnen is de wachtcommandant cq. diens vervanger, Koning, ook ten overstaan van de Duitse 
officieren, die niet door de sluis mogen alvorens zich te hebben gelegitimeerd (Ausweis zeigen). 
Tot onze vreugde en ook wel verbazing zagen we bij de laatste groep een jonge man in 
Kapiteinsuniform, die blijkbaar clandestien de plaats van de andere officier had ingenomen. Hij was 
het bagage onderzoek dus doorgekomen zonder dat men zijn identiteit ontdekt had, doch we waren 
zeer benieuwd of het hem zou gelukken in de trein te komen. Dit is inderdaad gelukt, ondanks een 
apart foto onderzoek aan de laatste wachtpost van het kamp. 
 
Belast en beladen met onze ditmaal niet overmatig zware doch met het oog op het warme weer toch 
nog te zware handbagage, overjas, deken gerold en bandouillere, enz. enz. zwoegden we langzaam 
maar zeker langs de grote weg naar de stad Neu-Brandenburg en het station. Onderweg 10 minuten 
rust. De laatste kilometer aangegeven op de handwijzer aan de ingang van de grote stad, bewees 
weer de stelling: De laatste loodjes wegen het zwaarst, vooral toen onze Duitse geleider nog kans 
zag enige honderden meters om te lopen. Zonder te zijn bezweken bereikten we zwetend en puffend 
de inladingsplaats buiten het station. Daar stond de trein gereed, maar lezers wat voor een trein ? 
Nu op een Rheingold, een Edelweiss, een Mitropa dan wel een andere luxe trein van de “Societé 
Internationale des Grands Express Européens et des Wagon Lits” hadden we vanzelfsprekend niet 
gerekend. 
 
Voor ons was het echter wel de vraag geweest: zijn het personenwagens dan wel goederen  
(vee-)wagens ? en hoeveel man zijn er in het laatste geval per wagen aangewezen ? 
Al snel zagen we dat het goederenwagens waren en we hoorden 20 officieren per wagon. Nu dat viel 
dus aanvankelijk wel mee omdat we de vorige zeer lange reis met 35 man in één wagon hadden 
moeten reizen. Doch, mijne lezers, we hadden te vroeg hoerah geroepen, want er bleek dat die 20 
man moesten worden geborgen in de helft van een wagen, terwijl in de andere helft een Duitse wacht 
van een man of 8 zou vertoeven. De afscheiding geschiedde ter hoogte van het midden van de open 
blijvende deur, door een prikkeldraadafsluiting. U ziet, het prikkeldraad is onafscheidelijk verbonden 
aan het begrip “Krijgsgevangene”.  
Ziet men een krijgsgevangene dan ziet men veelal tevens prikkeldraad slechts met enkele gunstige 
uitzonderingen als de krijgsgevangene soms enige recreatie ten deel valt. 
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Maar waarde lezers al te tragisch moet gij het echter niet nemen. Gij hebt zelf te veel meegemaakt en 
velen onder U nog veel meer ellende geleden dan wij, onder de bescherming van de Conventie van 
Genève levende krijgsgevangenen. Voorts went men aan alles behalve aan “hangen” zegt immers 
het spreekwoord. 
Het ergste is op die reizen altijd geweest de zeer delicate wijze, waarop wij de menselijke behoeften 
moesten doen. Daarom begon nadat we eerst wat van onze eerste vermoeienis waren bekomen, het 
zweet van de mars weer was opgedroogd, het zitten in de verschillende banken was geregeld, onze 
handbagage was opgeborgen, gedeeltelijk in de Duitse helft, de omgeving weer onze aandacht te 
trekken. 
 
De zon scheen door de open deur naar binnen, de temperatuur van de wagon was goed en 
langzamerhand zakten onze overigens zeer gemotiveerde verontwaardiging en ergernis weer. De 
één haalde zijn leesboek, de ander zijn bridgekaarten voor de dag, de levensmiddelen koffertjes 
werden aangesproken, de wederzijdse kout (gesprekken) over meer normale onderwerpen leefde 
weer op en verving het tevoren algemene gekanker op een zeker volk. Vanzelfsprekend hadden de 
verschillende vrienden elkaar zoveel mogelijk gezocht. Nood leert niet alleen bidden, doch in nood 
leert met zijn vrienden kennen en hoewel uiteraard niet steeds ideaal bestaat er gelukkig ondanks vrij 
veel “kif” toch ook veel vriendschap onder ons. Vriendschap, die mooie eigenschap bijna synoniem 
met de liefde (zie 1 Korintiërs 13). We weten toch, dat ons leven beheerst wordt door 3 dingen, 
geloof, hoop en liefde, doch hiervan de laatste het meest. Laten we dit speciaal ook na de oorlog, 
vooral niet vergeten. Strengheid sluit immers het begrip “liefde” niet uit. 
 
Over het verloop van de treinreis kan ik verder kort zijn, omdat er feitelijk niets bijzonders geschiedde. 
Ditmaal geen luchtalarm, geen aanval op de trein, noch ontvluchtingpogingen (ook al door de Duitse 
wachten in de wagons), noch gebrek aan drinkwater noch (ditmaal) grote bezwaren ten aanzien van 
het verrichten van de dagelijkse menselijke behoeften, alle behalve luchtalarm en aanval op de trein 
zaken waarmede we op de vorige reis van Stanislau naar Neu-Brandenburg zo ernstig te kampen 
hadden gehad. De door de Duitser treincommandant genomen maatregelen bleken van Duits 
standpunt bezien overigens doeltreffend. Sprongen onze jongere kameraden op de vorige reis als het 
ware als kikkers uit de wagons, met als gevolg groot aantal vluchtelingen met één dode en één zwaar 
verminkte (die gelukkig na de oorlog in belangrijke mate voor het gewone leven geschikt is 
geworden). Nu niets van dit alles ! 
 
Bij aankomst in Tittmoning waren we even fit als vóór het vertrek uit Neu-Brandenburg. Behalve dan 
over onze nauwe behuisdheid hadden we gedurende de reis weinig te klagen gehad. De verpleging 
en verdere behandeling waren behoorlijk te noemen en tot onze vreugde werden we ook behoorlijk 
“uitgelaten”. Onze woorden kennis van de Duitse taal werd uitgebreid met een nieuw woord namelijk 
het zogenaamde “Entleeren”. De betekenis hiervan zult u wel zonder verdere uitleg begrijpen. 
Inderdaad was dit van zeer groot belang. Gebrek aan hygiëne kan een mens nog het slechtst 
verdragen. Men voelt zich in dit opzicht al gauw vernederd, terwijl men tevens het grote gevaar loopt 
van fysieke storingen. Overigens gevoelt men op zulke momenten als zulke reizen extra wat het 
betekent voor een Nederlander om zijn traditionele vrijheid te missen. 
“Je sais qu etre libre, est le premier des biens“. (uit Elzelina van Jo van Ammers-Küller) en gelukkig 
voor ons ook “Loontje komt om zijn boontje” geldende voor de Duitsers in en na de slotakte van de 
oorlog. (Al is dan thans, nu ik dit alles in het net overschrijf (4-3-1959), de situatie ten opzichte van de 
Duitsers weer grondig gewijzigd). Ik geef dan tenslotte nog een korte chronologische opsomming van 
enkele feiten: 
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1-6-1944, 5.00 uur. 
Appèl daarna afmars naar verzamelterrein bij de keuken buiten het kamphek, visitatie, uitreiking van 
soep. 
Tussen 8.30 en 9.30 afmars in groepen van 30 man met halverwege rust van 10 minuten 

2
). Motto: 

Hoe warm het was en hoe ver ? (Camera Obscura). 
Route om Berlijn heen, dus anders dan die van de vlag- en opperofficieren. Wachten te Neustrelitz en 
Perleberg, daarna doorgereden naar Magdenburg en Leipzig. Onderweg soep. 
Nacht van 1 op 2 juni. Onder andere in onze wagon geslapen in 2 ploegen op de houtwol, deels 
onder, deels vóór de banken gestrooid. De andere helft bleef zitten op de banken, daarna….. 
aflossing vóór ! 
 
2-6-1944. 
Naar Tittmoning. Laatste station vóór die plaats was Wiesmühl, daarna langs een secundair baantje, 
soms met die voor die baan extra zware trein tegen de heuvels op zwoegende, naar het eindpunt. Het 
baanvak zal tevoren maar weinig door zo’n zware trein bereden zijn, want later zien we hier vanaf de 
burcht bijna steeds het lokaal treintje heen en weer gaan al dan niet verzwaard met slechts enkele 
goederenwagens. 
8.30 aankomst op eindstation Tittmoning. Terminus. 
 

 
Station Tittmoning in de jaren ’60-’70. 

 
 
 
 
   

                                            
2
 Zie ook het dagboek Kokje, waarin dezelfde datum van vertrek is vermeld. Bij G. van Amstel “De zak met 

vlooien” p. 259, zou dit pas tussen 10 en 14 juni hebben plaatsgevonden, wat dus niet juist is.  
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5. Verblijf in Tittmoning. 

Daarna werden we in verschillende ploegen geleid naar een bioscoopzaal met er naastgelegen 
sportveld. Later zouden we daar bioscoopvoorstellingen bijwonen. Na een vluchtige controle van 
onze handbagage klommen we in kleine plukjes op naar de wat hoger gelegen (ik schat een 40 tot 50 
m) burcht, ons toekomstige verblijf. Beneden had de eerste ontmoeting plaats met de naar Tittmoning 
gezonden Nederlandse militairen die zich daartoe in het kamp van Mühlberg vrijwillig ter beschikking 
hadden gesteld. Deze militairen, onze oppassers, doch hier steeds ordonnansen genoemd, waren 
ongeveer 45 in getal, doch dit getal werd daarna tot 65 opgevoerd. 
 

 
Zicht op de burcht, met prikkeldraad versperringen langs het terras. 

 
Het was voor ons een nieuwe emotie nu niet meer verzorgd te worden door Serven of Russen zoals in de vorige 

kampen, doch door Nederlandse militairen dat ongetwijfeld een prettig gevoel gaf. Dit is in het 
algemeen zo gebleven al zijn er wel eens incidenten geweest. Begrijpelijk is, dat de onderlinge 
verhouding officieren versus verzorgers in wezen anders was dan in de vorige kampen, speciaal die 
van de verzorgers ten opzichte van de officieren. De vreemde militairen keken als het ware meer 
tegen ons op. Zij waren min of meer ondergeschikten, de Nederlanders meer onze gelijken. Wij de 
officieren hebben natuurlijk ook de Serven zowel als de Russen meer als kameraden dan als 
ondergeschikten behandeld en heeft er tussen ons steeds vriendschap bestaan, die wederzijds was. 
Met droefheid herdenk ik hierbij mijn één jaar 1958 geleden gestorven Servische vriend Isgeram 
Nedeljko uit Serpsca Krja Barat Jugoslavia, die ons zo goed hielp in Langwasser en met wie ik tot aan 
zijn dood in 1957 of 1958 nog schriftelijk contact heb gehad. Hij ruste in vrede. Ook herinner ik mij 
goed de door onze kamer zeer beminde Russische soldaat Wassily wie de tranen in de ogen stonden 
toen hij uit ons kamp in Stanislau naar elders moest vertrekken in 1943. 
 
Nu we klommen dus naar boven passeerden de kasteelbrug en de poort om te belanden op het vrij 
grote kasteelplein. De meer uitgebreide beschrijving van ons “Lager” volgt nog. Aldaar nieuwe 
controle ter vergelijking met de gegevens van onze zogenaamde fotokaarten. We moesten daarbij 
gemeten en moesten de vraag over onze geboortedatum beantwoorden. Bij deze controle liep het 
hier voren genoemde jongmens dat op naam van een ander (oudere) officier met ons was 
meegegaan helaas nog in de val. Hij verdween subiet in arrest in afwachting van zijn terug transport 
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naar Neu-Brandenburg. Hij heeft tenslotte dus alleen het genoegen gehad van een spoorreis van circa 
800 Km vice-versa dwars door Duitsland, terwijl hij bij terugkomst onze kameraden in Oflag 67 volkomen kon 
inlichten over onze reis en aankomst in ons nieuwe kamp. 
 

Eindelijke kwamen we dus door de algemene controle heen. Hierbij waren aanwezig geweest een 
zogenaamd “Sonderführer”, een man tamelijk klein van postuur met ernstig gelaat alsmede een 
Hauptmann als “Abwehr officier”. Deze functie die wij reeds kenden uit de vorige kampen is een in het 
Nederlandse leger onbekende en slechts in de Duitse weermacht voorkomende aparte figuur. Op 
bepaalde punten heeft hij meer bevoegdheden dan de Kampcommandant. 
 

 
De wachtpost bij de westelijke poort 

 

De functie van de Abwehrdienst vertoont gelijkenis met die van de politieke commissarissen bij de 
Russen en om bij Nederland te blijven ook wel enigszins met die van de zogenaamde 
“Gedeputeerden te Velde” in de tijd van Jan de With. De Oberst Leutnant Hoffmeister, Lagerführer uit 
Oflag 67 (Neu-Brandeburg) gaf ons daarna over aan de Majoor Lagerkommandant. De uit Neu-
Brandenburg overgekomen Abwehr officier “Mooie Karel” achtte zichzelf voorlopig nog onmisbaar om 
tegenover de kampleiding nog eens ons doopceel te lichten. 
Maar ook dat ging voorbij. Het krijgsgevangenenleven kwam daarna in rustiger regelmatige baren. 
De algemene indruk was: meer gemoedelijk dan in Stanislau of Neu-Brandenburg. Thans ook minder 
“Ordre, contra-ordre désordre !” 
 
Ook in het pakjeslokaal meer beleefdheid, minder schending van etiketten en verpakkingen, weinig 
doorsnijden van koek of met harde voorwerpen peilen van de door onze dapperen in het vaderland zo 
zorgvuldig ingepakte lekkernijen. Alles was er blijkbaar op gericht om zoveel mogelijk conflicten te 
vermijden. Dit was overigens voor ons niet geheel ongevaarlijk voor de handhaving van het principiële 
standpunt tegenover de Duitsers toen onze vijanden ! De opvatting over de groetplicht is altijd een 
delicaat punt gebleven. Wat de één mooi vindt, ergert een ander en omgekeerd. De één wil een 
streng militaire houding op de appèls, de andere meent, dat we de Duitsers steeds moeten laten 
voelen, dat zijn slechts onze ‘bewakers” zijn. Een houding, waarin (zoals ons later zou blijken) de 
Engelsen voor wie de Duitsers als het ware slechts “lucht” zijn, bijzonder uitmuntten. 



 

15 
 

Ik volsta voorts met de vermelding dat de aangewezen houding tenslotte steeds moest zijn: vermijdt 
omgang met de Duitsers indien niet door noodzakelijke dienst omstandigheden geboden en bedenk 
vooral, dat alle overdrijving schaadt. Klakken klapperij blijft hier taboe ! 
 
Ik wil nu eerst een beschrijving geven van ons nieuwe “home”, de Burg Tittmoning. 
 

 
Plattegrond van de burcht (noorden ongeveer linker bovenhoek) 
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Burcht Tittmoning, brug en poortgebouw aan de westkant, oktober 2013 

 

 
Burcht Tittmoning met na de oorlog herstelde muur langs het terras, zicht vanuit het zuidoosten,  

oktober 2013 
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Burcht Tittmoning, onderkomen van de officieren in de noordwest hoek, oktober 2013 

 

 
Burcht Tittmoning, onderkomen van de officieren, oktober 2013 

 

Tittmoning zelf is een stadje uit al grijze oudheid. De naam is afgeleid van “Teut” de stamvader aller 
Teutonen. Reeds onder de Noorse heerschappij als kasteel gebouwd, was de burcht later een 
Romeins kasteel. Zij vertoont tegenwoordig nog slechts gedeeltelijk haar oorspronkelijke vorm. Uit 
een bouwkundig oogpunt ontleent zij zich in de Slotkapel de massief opgebouwde “Getreidekasten”, 
de zogenaamde Kavaliersstock en de beide poortgebouwen, die alle onderling met elkaar in 
verbinding staande, het slotplein omringen. Van de stad uit bereikt men de burcht door de oostelijke 
poort, terwijl de toegang vanuit het Ponlachpark, door de westpoort leidt. De slotgracht bezit twee 
bruggen.  
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Burcht Tittmoning westelijke poort, deur met ijzeren beslag, oktober 2013 

 

De met smeedijzer beslagen poortdeuren verkeren nog in hun oorspronkelijke toestand. 
De torens, welke vroeger de poorten flankeerden zijn echter verdwenen. 
 

 
Burcht Tittmoning vanaf het uitkijkpunt, de zogenaamde “paraplu”, oktober 2013 
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Aquarel van Wim Kruiswijk, 1945, met prikkeldraadhek rond het terras aan de zuidkant van de burcht 

 

In de 15
e
 eeuw was in opdracht van aartsbisschop Reinhardt von Rohr (1466-1482) onder leiding van 

de bouwmeester Ubrich Pernitzer een grote verbouwing op touw gezet. Uit die tijd stamt de 
zogenaamde “Getreidekasten”. Aan de zuid- en westzijde in de burcht van erkers en schietgaten 
voorzien, terwijl tussen Getreidekasten en Kavaliersstock de zogenaamde Wehrgang is gebouwd, die 
nog aan de oude tijd herinnert. Hieruit heeft men een prachtig uitzicht over het Salzachdal en op het 
hooggebergte. 
De slotkapel of Michäels kerk dateert in haar tegenwoordige vorm van 1694. Het altaarschilderij 
(1697) is een kopie van Rübens. Het stelt voor de Engelsbürg geschilderd door de Salzbuger 
Hofschilder Rotmaier, geboren in Laufen. De Getreidekasten in de zuidoosthoek, is een massief, 
hooggebouw van ongepleisterde tufsteen met een hoog dak. Het gebouw telt drie verdiepingen, 
beneden waren vroeger stallingen, thans bij ons in gebruik als privaatgebouw en badgelegenheid 
(opschrift “Heizung”). 
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Burcht Tittmoning met links de kapel en rechts de Getreidekasten, oktober 2013 

 

 
Aquarel van Wim Kruiswijk, 1945 met Getreidekasten (midden) 

 

Naast de oostpoort (noordoostzijde) was vroeger het Schlossgasthaus. Hierin logeert thans de Duitse 
kampleiding van Ilag VII, Oflag Tittmoning. In dit gedeelte bevond zich de vorstelijke hofkeuken met 
als overkant de hofkeller. Boven de oostelijke ingang waren de Fürstenzimmer.  
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Aquarel van Wim Kruiswijk, 1945 met de Prälatenstock (links) en 

de (noord-)oostelijke poort (rechts) 

 

Tussen Getreidehaus en de Westpoort vinden we de zogenaamde Küchenstock. 
De Kavaliersstock grenzende aan de westpoort was vóór de oorlog ingericht als stadsmuseum, onder 
deze Kavaliersstock bevindt zich thans onze kantine (zo nu en dan bier en limonade !) benevens 
onze muziekzaal, waarin de meegevoerde piano een plaats heeft gevonden en waarin we gaarne 
luisteren naar het prachtige pianospel onder andere van Overste C.C. Grosjean (Kgf. 30929) en van 
Majoor J.G. Arentz (Kgf. 31444) en anderen. Beide zalen zijn donker en kil.  
 
Tussen de Kavaliersstock en de oostpoort was vroeger de zogenaamde Prälatenstock. Deze werd 
gedeeltelijk door brand vernield, terwijl het verbrande gedeelte vervangen is door een rij lage huisjes 
waarin thans onze vlag- en opperofficieren en het genees- en heelkundig personeel zijn gelegerd. In 
het nog hoge gedeelte grenzend aan de oostpoort bevindt zich ons hospitaal met onderzoekkamer 
(polikliniek) het bureel van de dokter Meneso Jan Nubé van de Koninklijke Marine (Kgf. 32064), 
alsmede de werkkamer van de tandarts Kapitein C. van Dongen (Kgf. 32284) met zijn helpers onder 
andere de Luitenant H.l.H. Roborgh (Kgf. 32102), reserve Luitenant van 11 R.I.. 
Het door de brand gespaarde gedeelte van de Prälatenstock dat aan de Kavaliersstock grenst, 
bestaat uit een gebouw van 4 verdiepingen, opgetrokken in Salzburger Barokstijl. 
Gelijkvloers bevindt zich een grote ruimte met spiegelgewelf welke thans voor ons met succes als 
keuken dienst doet onder oppertoezicht van onze vertrouwden en ijverige administrateur Kapitein 
H.G. Horn (Kgf. 30750). Dit gedeelte diende vóór het uitbreken van de oorlog reeds als keuken voor 
de sedert 1930 in het Getreidehaus opgerichte Duitse Jeugdherberg. 
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Aquarel van Wim Kruiswijk, 1945 met de Kavaliersstock met kantine in de onderbouw (midden)  

en de Prälatenstock (rechts) 

 

 
Zoals begrijpelijk is, mijne lezers, gaat thans veel van de aantrekkelijkheid van zulk een oud gebouw 
verloren door het met kwistige hand bijna overal aanbrengen van prikkeldraad dat onwillekeurig 
weleens aanleiding geeft tot “prikkeldraad stemming” en zelfs zo nu en dan tot “prikkeldraad ziekte”. 
Overigens valt dat onder ons nogal mee hoewel men toch nog wel -zij het wat raillerend- spreekt van : 
“Kagefitis epidemica”.  
Zo wordt het werkelijk schone uitzicht op de bergen van het terras af, ernstig belemmerd door de 
dichte afsluitingen. We hebben echter steeds maar gedacht: Aan alles komt een einde. Zo ook aan de 
oorlog en aan de krijgsgevangenschap en natuurlijk steeg met de tijd (speciaal na de invasie in 
Normandië) de hoop op een spoedig en glorieus einde. We stemden dus steeds in met het op vele 
plaatsen onder ander op onze kamer 24 boven het noordelijk raam, door onze Amerikaanse 
voorgangers (burgers) aangebrachte opschrift “Keep smiling”. Hiermee moge ik dan de 
gebouwenbeschrijving van ons verblijf beëindigen. 
Zo ging dan ons leventje zonder grote schokken langzaam verder, steeds echter in de hoop en 
vertrouwen op een gunstig einde van de oorlog.  
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Vanzelfsprekend is er onder zulk een betrekkelijk klein aantal officieren onderofficieren en 
manschappen niet al te veel afwisseling. Aldra echter zocht men weer vertier in de sport en bloeiden 
ook hier het volleybalspel en het Pingpongspel. Voor dit laatste gold echter al ras “bezit je geen bal, 
dan ook geen spel”. Verder was er natuurlijk het beroemde bridge met zijn 4 Kl conveulic de 
Blackwood methode enz. 
Steeds bleek dat nakaarten gemakkelijker blijft dan zelf spelen. Als men de kaarten gezien heeft, is 
goed snijden geen kunst meer. Voorts bloeide nog het schaakspel hetgeen tot verschillende 
toernooien aanleiding gaf. Al speelde de heer Korporaal Diepenveen (Kgf. 98829) onze kapper, zeer 
verdienstelijk een simultaanwedstrijd, waarbij hij de helft van het aantal punten behaalde. Voorwaar 
een mooie prestatie. Dan wordt er braaf gelezen door de goede zorgen van onze bibliothecaris 
Overste Luitenant Kolonel der genie Willem H.C. Schukking (Kgf. 30527) en zijn helpers. Verder komt 
er nog een afzonderlijk verslag over de bibliotheek. 
 
Eindelijk is er het wandelen en het zwemmen. Dit geschiedt sedert 10 juli 1944 geregeld in ploegen 
van ongeveer 70 man. Men mag zelf kiezen: wandelen of zwemmen, men mag niet van 2 walletjes 
eten dat wil zeggen, zowel zwemmen als wandelen. Hoewel een enkele keer wel eens een 
uitzondering wordt gemaakt. 
Vast één maal per week een wandel- of zwembeurt en zo nu en dan invallen als reserve als er weinig 
liefhebbers zijn. Verplicht zijn deze zaken niet. Al spoedig moest hiervoor een Nederlandse Officier 
regelend optreden. Dit ambt van regelaar vervulde aanvankelijk de Majoor J.H. Alma (Kgf. 32261). 
Later werd hij afgelost door Overste Henri Polis (Kgf. 32253). Ook hierbij was nogal veel kritiek op de 
regeling, speciaal verschil van mening over lengte van de wandeling en het tempo. Later is veel 
verbetering in de regeling gekomen, door de instelling van aparte, meer rustige wandelingen (dus 
geen militaire marsen). 
 
Het zwembad op ongeveer 35 minuten gaans van het kamp heet Moorbad-Tittmoning. Men zwemt er 
in een vrij grote plas (er is ook een ondiep gedeelte). Wij vinden het er heerlijk, maar blijkbaar geldt 
ook hier: smaken verschillen. Laatst kwam het namelijk voor dat een ons onbekend Nederlands 
officier, volgens opgave van de Duitse censor, naar Holland schreef dat het een vuile boel was. Naar 
algemeen inzicht was deze beoordeling echter niet billijk, althans zou de overgrote meerderheid het 
zwemmen niet gaarne hebben gemist. Men was dan ook wel wat vertoornd op de briefschrijver, die 
daarmee het zwemmen enigszins in gevaar had gebracht. Persoonlijk heb ik steeds genoten van de 
zwempartij. Er waren ook zwemmers die niet te water gingen. Het is natuurlijk mogelijk dat de 
bedoelde officier eens een minder zindelijk uitkleedhokje heeft aangetroffen. Verscheidenen van ons, 
onder wie ook ondergetekende kleedden zich echter in de open lucht uit en legden hun kleren op een 
der banken. Daar kon men dus nooit een of andere infectie opdoen. Tot het laatste toe, hebben we 
dan ook het zwemmen volgehouden. Het water was zuiver en de temperatuur behaaglijk (natuurlijk 
afhankelijk van het zwemseizoen). 
 
De wandelingen enz. geschiedden hoofdzakelijk in de morgenuren tussen 08.00 en 11.00 uur. Later 
zou dat veranderen. Men moest te voren telkens een verklaring tekenen niet actief mede te werken 
aan een ontvluchtingspoging. Later aangevuld met de belofte geen omgang met de bevolking te 
zoeken. Dit laatst weer niet al te streng opgevat, er werd door sommigen nog al eens wat geruild met 
de gemoedelijke Beierse boeren bevolking. Bijvoorbeeld zeep tegen eieren of appels. Zeep was in 
Duitsland een zeer schaars artikel. Ik ga nu voorlopig verder met een korte zoveel mogelijk 
chronologische vermelding van verschillende feiten. Ik begin dan maar weer met: 
 
6 juni 1944. 
Het grootste deel van de grote bagage is uitgereikt. Dit was dus de dag van de invasie in Normandië 
onder Veldmaarschalk Bernard Montgomery. 
 
12 juni 1944. 
Eerste uitreiking van een Amerikaanse Rode Kruispakket. 
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17 juni 1944. 
Begin van de mogelijkheid tot het nemen van een warm bad (douche). 
Aanvankelijk slechts één kraan later een 12-tal kranen, daarna wegens brandstoffennood weer 
teruggebracht tot één kraan. Overigens toch heerlijk. Allen ging in groepjes en ieder kreeg een korte 
beurt. 
 
5 juli 1944. 
Gelegenheid om voor de eerste maal de vuile was in te leveren. Het wassen geschiedt door een 
Duitse……. 
Aankomst van onze geestelijke verzorgers: namelijk Ds. Dr. L.D. Terlaak Poot (Kgf. 271380) een 
Majoor veldprediker (leger predikant) uit Den Haag en de reserve Majoor aalmoezenier Vos de Wael 
(Kgf. 271379), voorheen kapelaan aan de Sint Martinus parochie te Groningen. Nu deze geestelijken 
waren ons hartelijk welkom. 
 

 
Aalmoezenier L.M.R. Vos de Wael 

(bron: bidprentje marktplaats 2013) 

 

We moeten hierbij goed bedenken dat hun verblijf bij ons geheel vrijwillig was, doch dat zijn in 
Tittmoning toch de behandeling van de krijgsgevangenen ontvingen al was dat dan met enige 
faciliteiten. Beide geestelijke verzorgers hebben in tussen hun taak toch op voortreffelijke wijze 
vervuld. Zij waren voor velen een steun bij moeilijke omstandigheden. Zij verdienen ongetwijfeld onze 
blijvende eerbied en dankbaarheid. 
 
Wel werden vóór hun komst de godsdienstoefeningen verzorgd door officieren uit ons midden 
namelijk door Kolonel M.D.D. Barbas (Kgf. 30648) en Majoor L.C. van der Schee (Kgf. 30111) voor de 
Protestanten en Overste Intendant P.P.W. van Leeuwen (Kgf. 30946), die zijn in Langwasser bij ons 
gekregen bijnaam van de “Kardinaal” eer aan deed voor de Katholieken. Doch de geestelijke 
verzorging kon toch nooit in betere handen zijn dan in die van een predikant en van een RK priester. 
De dominee van wie reeds de roep als zijnde een goed redenaar vooruit gegaan was, hield op 
zondag 9 juli zijn eerste preek met als tekst Psalm 84 vers 12: 
“Want God de Here is een zon en schild,  
de Here zal genade en ere geven,  
Hij zal het goede niet onthouden,  
degenen die in oprechtheid wandelen”.  
 
Nu de dominee roerde ongetwijfeld vele ziel, hij wees ons speciaal er op dat het niet God is die met 
ons verzoend moet worden, doch dat wij het zijn die met God verzoend moeten worden. 
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Door bijzondere omstandigheden (enige ongesteldheid als gevolg van inenting tegen tyfus en 
cholera) hield de aalmoezenier zijn eerste preek tijdens de Hoogmis eerst op de volgende zondag. Hij 
sprak over de wijngaard van de Heer, er op wijzende dat de goede ranken ook goede druiven 
opleveren. Hij wekte voorts zijn discipelen op tot ijverige meditatie. Uit belangstelling woonde ik de 
mis bij. 
Persoonlijk ben ik zowel met de dominee als met de aalmoezenier tijdens de krijgsgevangenschap 
zeer bevriend geworden, welke vriendschap blijvend is geworden tot op deze dag. Beide geestelijken 
verzorgden hun discipelen ook buiten de kerkdiensten. Zij hadden vele spreekuren, waarvan druk 
gebruik werd gemaakt. De dominee hield vrijwel constant morgen en avondwijding. De aalmoezenier 
volgde uiteraard de regels van de katholieke kerk. Beide geestelijken hielden vele openbare 
cursussen die druk werden bezocht. 
 
Helaas is echter na de bevrijding de toen als pastoor in de Sint Walburgiskerk te Arnhem aangestelde 
Vos de Wael (Kgf. 271379) aan een zeer ernstige ziekte overleden. Het extra tragische was, dat de 
eerste mis die in de gerestaureerde Sint Walburgiskerk werd opgedragen, aan welke restauratie de 
aalmoezenier (pastoor) al zijn krachten had gegeven, tevens de uitvaartdienst bij zijn overlijden was. 
Moge hij thans vanuit de Hoge Hemel door Gods goedertierenheid en genade met welwillendheid en 
liefde op zijn oude krijgsmakkers van Tittmoning neerzien. Requiescant in Pace ! 
 
10-7-1944. 
Zoals reeds vermeld aanvang van het wandelen. 
 
12-7-1944. 
Tombola voor het overschot van Rode Kruis artikelen. Ik vergat nog te vermelden dat het de Generaal 
kampoudste niet werd toegestaan om op 29 juni een extra appèl te houden ter herdenking en voering 
van de verjaardag ven Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden. Daarom volstond 
de Generaal Majoor Hackstroh met rondzenden van een geschreven gelukwens speechje, dat langs 
de verschillende kamers circuleerde en zonder verdere demonstraties moest worden bekend gemaakt 
(Motto: Heren denk erom “Ramen dicht “!) 
 
Op 5 augustus was echter het houden van een korte toespraak wel toegestaan. Zodoende 
beëindigden we die dag het te 08.00 uur gehouden extra appèl met een “Leve Prinses Irene !” en een 
driewerf Hoerah Hoezee. 
 
Voorts moge ik hier een korte beschrijving geven van het dagelijkse appèl. Aanvankelijk waren er 
twee appèls per dag, thans sedert 2 augustus één appèl op geregelde tijd(en). 
Het appèl wordt gecommandeerd door de Generaal Majoor Kampoudste zelf die zich dan meldt bij de 
Duitse officier, meestal de Sonderführer, een enkele maal bij de Hauptman Abwehr Offizier. 
Die appèls duren hier kort. We hebben hier blijkbaar betere tellers dan in Neu-Brandenburg en wij zijn 
ook met een veel kleiner aantal. Aan het einde salueert de Duitse Officier voor onze Generaal, 
waarna deze laatste ons doet inrukken. 
 
Wat de voeding betreft, zij hier aangetekend dat deze in juli 1944 zeer mager was, hetgeen we des te 
erger voelden omdat de Rode Kruis pakketten begonnen uit te blijven en de particuliere pakketten tot 
één pakket van 5 Kg. per maand teruggebracht waren. Speciaal gevoelig trof ons daarbij de uitgifte 
van beschimmeld brood die leidde tot een schriftelijk protest van onze Generaal. Na 5 augustus werd 
gelukkig weer behoorlijk brood uitgereikt. Vandaag 6 augustus zagen we met vreugde een vrachtauto 
met postzakken (Pays-Bas, typisch dat de post zich aan de Franse posttaal houdt) het slotplein 
oprijden. We hopen dus maar weer op de goede gaven uit ons geliefde Holland. 
 
Ik meen niet beter te kunnen doen dan deze eerste periode van mijn beschrijving te doen eindigen 
met het opmaken van de balans. Speciaal handelende over de vraag of we met de verplaatsing naar 
Tittmoning al dan niet zijn vooruit gegaan. Mede omtrent de vraag of er velen terug zouden willen 
gaan naar Neu-Brandenburg. 
Nu zonder hiertoe een officiële enquête te houden vermeen ik te deze opzichte het navolgende te 
kunnen neerschrijven. Zoals met alles in de wereld zijn er aan onze overplaatsing zowel vóór- als 
nadelen verbonden. Goddelijke scheppingswet der tegenstellingen (goed tegenover kwaad). 
Als vóórdelen zie ik:  
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A. Het betere klimaat (we zijn in een Kührort) hier zo wat overeenkomende met dat van Engelberg 
dan wel Flims (Zwitserland). Doch we zijn hier op wat lagere hoogte. Heden bemerkte ik dat de 
werkelijke hoogte was 383 m übers meer (station Tittmoning). Ik schat de hoogte zo ongeveer gelijk 
die van Gersau (Vierwaltstädter See), maar daar wordt het weer meer door het grote meer beïnvloed 
met als gevolg belangrijk meer regen. 
Het klimaat is hier dus mild hoewel het weer toch niet onverdeeld mooi is en toch met vrij veel regen. 
Ik geloof overigens dat de zomer dit jaar in geheel Europa aan de natte kant is. (Men weet dat ook de 
grote Invasie op 6 juni 1944 bijna mislukte door het slechte weer. In ieder geval is hier weinig stof, 
daarom ook weinig verkoudheden enz.) 
Druk wordt gebruik gemaakt van het zonnen op het terras, als de zon althans inderdaad schijnt. Het 
kan daar zeer warm zijn. De druiven aan de burchtmuur keurig gesnoeid en opgebonden door Majoor 
van der Schee (Kgf. 30111) en anderen, groeien goed. We hopen dat ze rijp zullen worden en in onze 
magen zullen terechtkomen. Noch liever zouden zien dat we dit genot zouden missen omdat wegens 
het einde van de oorlog in de oogsttijd op het kasteel een bordje zou hangen met “Vertrokken naar 
Patria !” Men weet nu dat dit laatste niet doorging, doch dat we toch een tweede druivenoogst niet 
zouden meemaken. Bij ons weggaan heeft niemand aan het bordje gedacht. Onze gedachten waren 
toen elders.  
 
B. De legering in stenen gebouwen met dikke muren ongetwijfeld beter is, dan die in de dunwandige 
stoffige en tochtige barakken van Neu-Brandenburg vooral gedurende de winter, indien we die hier 
nog moeten doorbrengen (hetgeen inderdaad het geval was). Denk aan de harde wind in Neu-
Brandenburg en aan de modderige kampstraten aldaar ! 
Echter is op de legering hier ook nog wel wat af te dingen. Er zijn namelijk goede en slechte (minder 
goede) kamers. Zwaar belegde en minder zwaar belegde, terwijl we hier weer even als in Stanislau te 
kampen krijgen met onze beruchte kameraden (de wandluizen). 
De kleinste kamer (2 tot 6 man) zijn in het algemeen de voordeligste behalve als ze tevens een 
doorloop vormen naar een achtergelegen vertrekt (zoals bij kamer 16A).  
Er zijn lichte en donkere kamers. In sommige, zoals bijvoorbeeld in kamer 24 (onze kamer met 14 
man) moet praktisch de gehele dag het kunstlicht branden. De kamers liggen dan op het noorden, 
terwijl buiten in het park zeer hoge bomen staan die ons het zonlicht benemen. Ook de Duitse 
Lagerkommandant vond bijvoorbeeld de legering op onze kamer 24 “Knapp”. 
 
C. de reeds beschreven, wat gemoedelijker, of zo men wil, wat respectvoller behandeling van de 
Duitse zijde. 
 
D. de gelegenheid tot wandelen en zwemmen. 
 
E. betere sanitair, die in Neu-Brandenburg werkelijk abominabel was. 
 
F. zo nu en dan verstrekking van bier en limonade in de kantine (we waren dus niet voor niets in 
Beieren). Men herinnert zich ook nog wel dat we in Stanislau wel eens bier kregen. Dit is dus een 
echt voorbeeld van een materialistisch voordeel. De liefde van een man gaat door zijn maag wordt 
wel eens gezegd. 
 
G. het kort duren van de appèls, speciaal door het betere telvermogen en door de correcte stramme 
houding van de Sonderführer. 
 
H. de aanwezigheid van Nederlandse oppassers, alhoewel we toch ook de aangenaamste 
herinneringen hadden aan onze vroegere Servische en Russische vrienden ! 
 
De nadelen zijn feitelijk tot één hoofdnadeel terug te voeren namelijk het wezen en het gevolg van het 
gemis aan omgang met onze jongere kameraden en voorts het gevoel diep in ons hart, dat er 
principieel toch wel enig bezwaar moest schuilen in het vrijwillig althans zonder scherp protest, in 
twee gescheiden delen uit één vallen van ons krijgsgevangen Officierenkorps, zonder dat we weten 
welk lot elk van de beide delen nog beschoren is. 
(Gelukkig is het later in 1945 met beide delen goed afgelopen, doch dat wisten we niet van te voren !) 
Overigens onthoud ik mij van verdere kritiek op het gevoerde beleid, menende, dat dit niet op mijn 
weg ligt. Een ieder heeft zo zijn eigen ideeën en oordeel ! 
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Nu is het nadeel van het gemis van de jongere kameraden tenslotte nog aardig meegevallen, ook al, 
omdat er toch nog wat jongeren met ons waren meegegaan naar Tittmoning

 3
). 

We missen natuurlijk wel de grote sportdemonstraties al waren die in Neu-Brandenburg toch al 
belangrijk minder dan in Stanislau, terwijl wij nog volleybal, pingpong, wandelen en zwemmen 
beoefenen. Later kregen we ook een groter sportveld. 
Verder missen we het O.K. cabaret, doch ook dat kwam in Neu-Brandenburg al minder tot zijn recht 
dan in Stanislau met zijn grote toneelzaal. Bovendien wordt hier (Tittmoning) thans al weer zijn best 
gedaan om nog wat van het bedoelde cabaret over te nemen, onder andere de Boer en Bont (zie 
hierna het verslag van het cabaret). Voorts is men al bezig een zangkoor te vormen voor de 
kerkdienst en voor viering van nationale feestdagen. 
 
Tenslotte is het gevaar niet geheel denkbeeldig, dat in zo’n klein gemoedelijk kamp het principe wat 
te veel naar de achtergrond kan worden gedrongen wegende de neiging om te trachten de 
gemoedelijkheid niet te verstoren. Ik heb hierover in het begin al eens gesproken (tevens kan ik 
gelukkig vermelden, na afloop van het grote “Feest” van 1942-1945, dat dit alles erg is meegevallen, 
zodat niemand van ons zich heeft behoeven te schamen). 
De enige die onverdeeld voordeel van de verplaatsing schijnt te hebben, is –ik kan het haar jammer 
genoeg niet vragen ! Mika onze kraai, hier residerende in een mooi hok geplaatst in de linde op het 
slotplein, of zou ook zij nog heimwee hebben naar haar geboorteplaats Stanislau ? 
 

 
De vogelkooi in het Burchtmuseum, die mogelijk toebehoorde aan Mika de kraai, augustus 2014 

 

Zij heeft glanzende veren gekregen hetgeen op vreugde duidt. Zij vliegt hier parmantig rond, goed 
opgevoed, door haar actieve en zorgzame baas 1

ste
 Luitenant A.H.S. Tieleman (Kgf. 31382), die in 

het verdere verloop van de krijgsgevangenschap nog een opzienbarende rol zal spelen. 
Overigens is zijn flink ondeugend. Zij neemt allerlei voorwerpen op de kamers weg en voert die door 
de open vensters naar allerlei schuilhoeken. Daarbij nog dikwijls haar “fooi” op couranten en papieren 
achter latende. 
Stelt men nu de rechtstreekse vraag: Willen we nu gaarne terug naar Neu-Brandenburg ? 
Dan meen ik wel te mogen antwoorden: Nee, nu we eenmaal hier weer ingeburgerd zijn, willen we 
dan liever maar hier blijven. Hiermee sluit ik de eerste aanloop voor het gedenkboek af. 
 
 

                                            
3
 Deze jongere subalterne officieren waren niet meegegaan vanuit Neu-brandenburg, maar vanuit Stalag IVb 

Mühlberg overgekomen. 
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6. De Kleine Keuken. 

Tweede aanloop: Het is nu inmiddels 24 november geworden, ik pak de schrijfstift weer eens op voor 
het vervolg van mijn verhaal na een vrij lange rustperiode, in feite slechts -tot nu toe tevergeefs- 
wachtende op de schrijfproducten van de andere medewerkers. Natuurlijk was ik in de rustperiode 
zelf wel diligent. 
Behalve een kort overzicht van de dagelijkse gebeurtenissen wil ik dan behandelen het bedrijf van de 
zogenaamde “Kleine Keuken”.  
Voorts de viering van de verjaardag van Hare Majesteit, onze geliefde en geëerbiedigde Koningin, 
terwijl ik tevens iets wil vertellen over ons houthakkers bedrijf, dat is ingesteld ter bestrijding van de 
dreigende brandstoffennood en eindelijk, wat mij onderwijl in de gedachten mocht komen.  
 
Hier dus eerst de kleine keuken. Dit was de particuliere keuken, dus buiten de grote menage om. De 
keuken voor de bijvoeding. Geheel vrijwillig personeel. Een ieder kan daar brengen wat hij gaarne 
gekookt zou zien. In Stanislau waren er vele kleine keukens, in Langwasser en Neu-Brandenburg 
waren er geen ! 
Blijspel misschien nog beter Tragikomedie in twee bedrijven met proloog. Behalve voor de eigen 
waarneming maak ik daarbij gaarne gebruik van enige mij door een der keukenmeesters verstrekte 
gegevens. Laat ik dan beginnen met de leiders, soms ook wel de lijders van dit bedrijf aan U 
voorstellen. Als chef de cuisine fungeert Kapitein Pieter A.S. de Boer (Kgf. 31556), reeds zeer bekend 
van het O.K. cabaret (Noord-Scharwoude).  
Verder als zijn medewerkers de kapiteins Cornelis Jansen (Kgf. 31706), Willem Witteveen (Kgf. 
31575) en Roelof A. van Holthoon (Kgf. 30600). De laatste door mij steeds aangesproken met 
“Rudolf”. Later werd hij commandant van de Grenadiers.  
 
Er wordt gewerkt in 2 ploegen: de Boer + Witteveen (een leerling van mij aan de KMA promotie 1917, 
tevens Compagnie Commandant bij IV 10 R.I. in Rotterdam mei 1940). 
Dit vriendje van mij had mij in 1917 bij het revolverschieten op de KMA eenmaal haast per ongeluk 
doodgeschoten, doch dat ging toen niet door en liep toen zonder rapport of verder kabaal al. Toen 
alleen shake hands indachtig aan het bekende lied: “Nous sommes les cadets de Gaskogne et 
d’avant les cantimieres etc. etc.” Sedert die tijd was er vriendschap tussen ons beiden. 
Het keukenbedrijf voorziet in een grote behoefte, het wordt door ons hooglijk gewaardeerd. 
De heren keukenmeesters kunnen dan ook overtuigd zijn van onze grote dankbaarheid voor al hun 
werk en inspanning en al hun opofferingen. Dit zij vóór alles geconstateerd. Het geeft mij de 
vrijmoedigheid om mij in het hierna volgende een enkel onschuldig grapje te veroorloven. Natuurlijk 
ontbreekt ook weer de kritiek niet, maar bij welke Nederlandse organisatie zou “Kritiek” uitgesloten 
zijn (of men nu minister van oorlog, opperbevelhebber of Keukenmeester is). 
Mais la critique est aisée et l’art est difficile, doch ook. Du choc des opinions jaullit la vérité. 
Heren Keukenmeesters zijt dus kalm en gerust, hebt geen slapeloze nachten, als U soms meer dan 
mij bekend is en zeker meer dan u lief is, gekwetst door zekere in schier alle gevallen 
ongemotiveerde uitingen van ontevredenheid. 
 
Een mens heeft nu eenmaal slechts één lichaam met twee handen, de keuken heeft maar één fornuis 
en de Duitsers hebben weinig brandstoffen. (Dit laatste is later verbeterd). Dan komt nog daarbij de 
stagnatie door luchtalarm, door de appèls door de noodzakelijke diensten als inentingen, wegen en 
ook door wandelen, sporten, enz. Nogmaals geloofd en geprezen zij Uw ijver, bekwaamheid en 
toewijding speciaal ook uw onverstoorbaarheid en uwe vriendelijke gezichten, kortom uw 
bonhommice en niet te vergeten uw aanleg tot humor. Zonder humor geen leven, in het bijzonder als 
men al sedert 2½ jaar zijn leven achter prikkeldraad moet slijten, ver van degenen die ons lief en 
dierbaar zijn. 
 
Ik ga dan over tot de reeds aangekondigde Tweede acte ! 
De keuken bezien van de zijde van de keukenleiding zelf bewerkt door Kapitein W. Witteveen (Kgf. 
31575). Zo zijn er: kleine keuken op zondag. 137 potten en pannen te vuur, in de oven, in de 
bordenwarmer, op de grond, ongeachte de te bakken piepers en gort-gorengs op ’t dressoir. 17.00 
spitsuur en op het fornuis en vóór het loket. Voor het loket een file van 15 á 20 hongerigen en honger 
simulanten 15 á 20 huiverigen het is druilerig weer. 
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Acteurs: koningklant, de kok, uitgever (telkenmale schichtig over zijn schouder achterom loerende 
naar de te vuur staande pruttelende pannen met onheilspellend dansende deksels); het koor der 
hongerigen. 
 
Kok: “wat hebt u ingeleverd ?” 
Klant: “Gort”. 
Er zijn echter 19 gorten ingeleverd, dus: 
Kok: “Wat voor gort en wat voor pan ?” 
Klant: “Gort met rozijnen in een ….??? (en dan aarzelend) groene pan”. 
Kok draait zich om, stuit en passant de over bruisende macaronistroom door ten koste van een paar 
gebrande vingers behendig een pandeksel op de keukenplaat te kieperen. Hij begint het zoeken naar 
een groene pan met gort en rozijnen, tilt deksel op…… mis ! Soep (had om 16.00 al afgehaald 
moeten zijn), weer mis….. 
En dan raak. Hij komt triomfantelijk met de pan bij het loket. “Kan het deze zijn ?” 
Klant: (aarzelend) “Nee dat is hem niet”.  
Kok: naar het fornuis, keert terug met een andere groene pan met gort en rozijnen. 
Vraagt: “Deze dan ?“ 
Klant: “Nee, maar het kan ook wel een blikken (hij bedoeld aluminium) pan zijn, ik weet het niet zeker 
want ik heb vanmorgen niet ingeleverd. Het is voor 3 personen”. 
 
L’histoire se répete. Ditmaal met aluminium pannen. Het koor der hongerigen wordt langzaam aan het 
koor der mopperenden ! Deze dan misschien ? 
Klant nog aarzelend: “Nee”. 
Kok weer terug met andere pan. “Deze dan ?” 
Klant onzeker: “Neeeee….. en dan opeens triomfantelijk: “Die daar is het. Daar links bij de kachelpijp, 
die daar met het plaatje waar E op staat (hij heet zelf P) dan ongeduldig… nee niet die, de andere 
recht vooruit en ja !, Juist die !” 
Het koor der morrenden op de achtergrond geeft duidelijk blijk van kankerlust, een penetrante 
brandlucht wijst er overduidelijk op dat de kok uitgever straks een erg boze klant zal moeten te woord 
staan. 
Kok: keer terug met aangeduide pan, tilt het deksel op…. “Gort met pruimen !!..... U zei toch gort met 
rozijnen ?...... Ja maar u zei toch ook dat ik vanmorgen niet heb ingeleverd !” 
Klant af, binnensmonds mompelend “Ze snappen er ook geen bal van !” 
Kok: “Wie van de heren ?” 
….. zo zijn er…. ! 
 
Maar zo zijn er ook ! 
Zondagmorgen: 
Inleveren van 09.30 tot 10.30 uur en voor de kerkgangers na kerktijd.  
09.45: het loopt nog niet hard. De haastigen hebben zonder meer hun pannetje op de toonbank gezet 
(de kok zoekt het wel verder uit). 
De dominee heeft “full house” en de niet-kerkgangers mitsgaders de Rooms Katholieken (die vooraf 
ter kerke waren geweest) leveren principieel na de Protestantse Godsdienstoefening in. 
Daar komt een klant voor het loket een erkend prettige klant, een gemakkelijke klant, een klant die 
geen last heeft van druilerig weer of minder geslaagde stoelgang.  
Klant: “Zeg. Als jullie ’t niet al te druk hebben vandaag, zou je dan wat droge rijst voor ons kunnen 
koken ?” 
Kok: “Dat zal wel gaan. Hebt u de rijst goed gewassen ?”  
Klant: “Ja dat is in orde. Wanneer zou het klaar kunnen zijn ? Het komt er niet op aan hoe laat !” 
Kok: “Komt u dan om 17.30 even horen ?“ 
Klant: “All right, sterkte vandaag !” 
17.30. De prettige klant staat in de file. Rukt langzaam aan op naar het loket. Komt eindelijk aan de 
beurt. 
Klant: “Heb je mijn rijst klaar ? Rood pannetje, vierkant plaatje met initialen LR op plaatje aan de 
deksel en oor !” 
Kok: “Nog niet klaar ! We lopen wat achter vandaag. Het gaat nu meteen op het vuur. Wilt u over 20 
minuten nog even terugkomen ?“ 
Klant (de ideale klant) weg mompelend: “Ik kan ’t me voorstellen ’t is weer zondag, dus je reinste 
gekkenhuis !” 
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Na 20 minuten -de drukte is wat geluwd- staat hij weer voor het loket. 
Klant: “Rijst voor mekaar ?” 
Kok: “Ja bijna, nog even doorstomen als je even wilt wachten !” 
Klant: “Goed ’t is welletjes vandaag dunkt me. Hoe laat zijn jullie mee klaar vanavond?  
Om 19.30 of zo ? 
Kok: “Misschien !” De rijst is uitgestoomd klaar. Please.” 
Klant: “Fijn in orde hoor, mooi droog. Een sigaretje voor je moeite. Wel bedankt hoor !”  
Zo zijn er ook !! 
 
Zijn er zo ? 
Dinsdag één maaltijd om 12.30 uur. 
Dus: “Hochbetrieb” in de kleine keuken. Dinsdagmiddag: kookplaat vol met pannen met dansende 
deksels. 
Aan één kant sist het vet in de braadpannetjes voor de bekende eier pannenkoeken. 
De besluiteloze niettemin aspirant klant vóór het loket. 
De kok uitgever laat zijn pannetjes….. zijn pannetjes en wendt zich tot de besluiteloze. 
Kun je een vers ei voor me klaar maken ? 
Ja dat zal wel gaan. Hoe wilt u het hebben, gekookt of gebakken ? 
Gekook van hersens, denkpauze, denkrimpel tussen de soldatestke brauwen. 
Gebakken ! 
Ja maar dan moet u er wat boter bijgeven. 
Tja, tja. 
Weer een denkpauze. 
Nee dan maar gekookt. 
De besluiteloze af, ’t ei blijft achter. 
Even later. 
Zeg kun je het ook zacht koken ? 
Ja dat zal wel gaan. 
Mooi dus zacht gekookt he ?...... 
Besluiteloze af. 
Weer even later. 
Zeg dat ei van mij, als ik ’t nu hard laat koken, hoe zou ik ’t dan eten, warm of koud ? 
Tja dat zult u zelf moeten weten ! 
Nu kook het dan maar hard. 
Goed ! 
Klant af. 
Weer even later ! 
Zeg dat ei van mij, zeg hm, hm. Ik wil ´t toch maar liever bewaren. Misschien heb ik er morgen meer 
behoefte aan, geef ´t ras maar terug ! 
…. Kok mompelt iets. ´t is niet geschikt in deze stichtelijke lectuur opgenomen te worden. 
Zijn er zo ?…… JA ! 
 
Tweede en laatste bedrijf. 
Bewerkt door opsteller van deze in eigen persoon. 
 
Zo reageren ze ! 
Wederom zondag. Daar komt een grijze Overste aan het tralievenster in het gelukkig bezit van een 
blik met pannenkoek beslag. Pieter de Boer bekijkt het met kritisch oog. Er zit toch niet te veel 
melkpoeder in en wat voor een beslag is het ? Hij kijkt nog eens wantrouwig in de geelachtige brij, 
doch op het antwoord: “Krek als de vorige week” klaart zijn conferentiegelaat op en vraagt: “wanneer 
wilt u het eten ?” 
Maar dan volgt nog guitig….. “en de boter zal ik er dan maar zelf bij leveren….. tableau !” 
De consument wilde nu blijkbaar geen aardappelen maar zelfs pannenkoeken bakken zonder vet 
(maar de klant kon bij Pieter de Boer wel een potje breken). 
Het is nu zondagmiddag 17.00 uur. De Overste komt om zijn op dat uur beloofde pannenkoekje. 
Het parool uit de keuken klinkt: “We zullen er dadelijk aan beginnen, u kunt er op wachten”. 
De Overste treedt terzijde. Hij is nu gedurende een klein half uurtje vanzelf toeschouwer bij het 
afhaalbedrijf van de keuken. Inderdaad humoristisch en daarom op deze plaats voor ons interessant. 
Zeg Willem mag ik het pannetje van Bonzo ? 
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Is het een rood pannetje ? 
Ja dat weet ik niet ! 
Wat zit er in ? 
Dat weet ik ook niet ! 
Resultaat: Willem komt met een flinke pan met gort goreng aandragen. 
Hij weet het dus blijkbaar nog beter dan de afhaler. 
Wie volgt ? 
Aluminium pannetje met rijst. 
Is het dit ? Neen ! Dat ?  Ook niet ! 
Dan moet het dat pannetje zijn ! 
Ook niet maar ik geloof eigenlijk dat ik geen aluminium pannetje had maar een geëmailleerd ! 
Tableau ! 
 
Mag ik mijn braadpannetje met spek hebben ? 
Er staan er twee op het fornuis, precies gelijk van vorm. 
De afhalende Overste monstert ze beide met scherpe blik. Kiest nu met enige aarzeling het pannetje 
met spek. Dat het meest doorregen lijkt, komt echter na 5 minuten van boven weer terug en zegt: Ik 
moet toch het andere pannetje hebben, Daar tussendoor nog een officieel optredende Overste van 
het de Koninklijke Marine die deftig en correct roept: Kapitein blauwe pan met droge rijst als ’t u  
belieft ! 
Daar draaft een hoofdofficier op die zeer gevoelig is voor zijn net pannetje dat toch maar steeds zwart 
uit de keuken terugkomt. 
Tot slot een als zeer secuur bekend staand Overste: pannetje met gort a.u.b.. Antwoord: Is nog niet 
klaar. Komt u over een half uur terug ! Overste af. 
Mompelend: Een mooie boel hier. Ik was toch op dit uur besteld ! 
Finis ! Honny soit qui mal y pense. 
 
Behalve de kleine keuken was er ook nog een lokaal waar men op eigen gemaakte kacheltjes 
gestookt met kleine houtjes kon koken. In Stanislau kookten we eerst in gegraven keukens. Daar was 
toch een grote hoeveelheid hout en maakten we zelfs grote vuren !  Na enige tijd mocht dat niet meer 
anders hadden we de hele Karpatenwouden zeker opgestookt. 
 
Koninginnedag 31 augustus 1944. 
Ja reeds de derde verjaardag van Hare Majesteit de Koningin gedurende onze krijgsgevangenschap 
in Duitsland en reeds de vijfde in ballingschap. Dat hadden velen niet verwacht toen we in 1942 deze 
dag vierden in Stanislau. Toen waren demonstraties door de Duitsers verboden, doch ditmaal was er 
weer een passende viering van deze dag toegelaten. Blijkbaar waren de Duitsers in die tijd meer anti 
Prins Bernhard dan anti Koningin en Prinsessen. De dag kenmerkte zich door een 
gemeenschappelijke godsdienstoefening voor Protestanten, Katholieken en aderen gezindten, 
waarbij door de legerpredikant en de aalmoezenier op gevoelvolle wijze plechtig uiting werd gegeven 
aan ons aller innige verknochtheid aan ons vorstenhuis, dat bij de gratie Gods ons Neerland met Zijn 
beleid met liefde en verstand regeert en steeds geregeerd heeft. 
Naar we hopen, verwachten en vooral sterk verlangen, zal er spoedig weer een vrij Nederland zijn, 
opgericht uit zijn tijdelijke smartelijke periode van dienstbaarheid en ellende. Dat geve God ! 
Op het laatst van de morgen hadden wij een extra Nederlands appèl met een zeer kort, gecensureerd 
woord van onze kampoudste, waarna het zangkoor op werkelijk schitterende wijze enige mooie en 
toepasselijke liederen ten gehore bracht.  
 
Dominie salvum foc reginam nostruam et erxandi nos in docquo invocaverimus te Domine exandi 
orationem meam ad damor te veniat. Heer spaar onze Koningin en verhoor de bede, die we thans tot 
u richten. Heer hoor mijn gebed en mijn noodkreet kome tot U ! 
 
Kent hij het land ? 
O Nederland gezegend land,  
klein stipje op de wereldkaart, 
behoed u steeds des Herenhand  
en blijf der vaad’ren voorbeeld waard 
Dan rijst voor U het schoons verschiet  
want God verlaat de zijnen niet ! 
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Bede 
Here God verhoor de bede 
Die het zuchtend mensdom slaakt 
Geef ons Vrede, geef ons Vrede 
Eer ons herfst en winter naakt 
 
O Nederland, o Nederland 
Let op uw zaek… 
 
Ik hou van Holland 
Och het is het al te zamen 
Beelden oud en lief en trouw 
Veel en vroeg gehoorde namen 
En de driekleur, hoog in ’t blauw 
Die daar waait van dak en toren 
In ’t land waar ik ben geboren 
Het is hierom het is daarom  
Dat ik zo van Holland hou. 
 
’s Middags rukten we gezamenlijk om 14.00 uur uit naar het sportterrein tot het bijwonen van een 
voetbalmatch tussen het Beatrix en het Irene elftal, welke door het eerstgenoemde met 2-1 werd 
gewonnen, zoals dat ook zo behoorde. Leve onze kroonprinses. 
Ongelukkigerwijze viel er plaatselijk een mals regentje dat echter de stemming niet kon bederven. 
Op deze dag krijgen we uitgebreid menu, doch toch nog met kleine porties. 
Op sommige kamers zoals ook op onze kamer 24 hielden de zogenaamde kameroudsten bij het 
middageten een korte toespraak om nog eens uiting te kunnen geven aan onze innige liefde en trouw 
aan onze vorstinne en het Huis van Oranje. Vivat Oranje, Je maintiendrai. 
 
Ik kom nu aan het houtbedrijf. 
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7. Het Houtbedrijf. 

Men kan dit indelen in drie onderdelen namelijk: 
 
1. het hout sprokkelen, 
2. Het houthakken op Oostenrijks gebied  
3. En het zagen. 
 
Het hout sprokkelen. 
Dit vak wordt beoefend door officieren, onderofficieren en manschappen door elkaar in ploegen van 
70 á 80 man. We wandelen daartoe gewapend met zakken, koffertjes en ransels. We zijn voorzien 
van touw, pakriemen, helpzelen, zak- en kapmessen, enz., enz. naar een bos op 40 á 50 minuten van 
ons kamp gelegen. Aldaar aangekomen krijgen we een half uurtje bewegingsvrijheid. We gebruiken 
dit met ons te verspreiden tot het rapen van den- en sparappels van droog hout enz. 
Van Duitse zijde is na enige tijd, toen bleek dat we hele bomen naar het kasteel meesleepten, de eis 
gesteld dat de afmetingen van het hout de lengte van 1.50 m niet te boven mochten gaan en dat het 
dood hout moest zijn. 
 
Dit belette echter niet, dat we deze rigoureuze bepaling zoals veel in de krijgsgevangenschap met 
een korreltje zout nemen, zodat nogal eens een boompje aan ons ten offer valt. 
We gedragen ons als de Lilliputters tegenover Gulliver. We staan er zelf versteld van, hoe het 
mogelijk is om in zo’n korte tijd een aardig dennenboompje met handkracht en slechts met behulp van 
een klein hakmes feitelijk slechts bestemd voor het slijpen van een potlood punt, soldaat te maken. 
En toch lukt het ! Het grootste bezwaar is wel het naar huis voeren zwoegend we inderdaad op 
verdienstelijke wijze soms bijna met de tong uit de mond. Het woord “We” is uiteraard beperkt want er 
zijn er ook, die terecht of ten onrechte zich onder een of ander motief aan de sprokkel wandeling 
onttrekken. Ook zijn er lieden onder de sprokkelaars die met niets dan wel met een lucifershoutje 
thuiskomen. Ook zijn er officieren die van het sprokkelbedrijf een foerageerbedrijf (appels, 
aardappelen, knollen, e.d.) maken. 
Bij de een het hout, bij de ander de overige zaken, vormen de hoofdzaak, terwijl ook het zoeken van 
eetbare paddenstoelen veel aftrek vindt. 
 
Het sprokkelen is intussen niet onbeperkt doorgegaan, doch op een gegeven moment is de 
vergunning ingetrokken, We hebben echter geen gebrek aan brandstoffen gehad. 
Het foerageerbedrijf geeft nogal eens aanleiding tot soms vrij hooglopende mengingsverschillen. 
Het is zelfs voorgekomen dat een hoofdofficier wegens het betreden van een hofstede en het appels 
rapen op een zijweg, zich door de Nederlandse kampoudste “beloond” zag met één maand verstoken 
van wandelen. 
Ik eindig dan dit sprokkelbedrijf en foerageerverhaal met de vermelding dat sommigen het rapen van 
aardappelen knolletjes, enz. volmaakt afkeuren, zelfs zo nu en dan het woord minderwaardig 
uitstoten terwijl anderen die gezien hebben en nog steeds horen hoe ons eigen land “uitgefoerageerd” 
wordt door de bezetter, het niet meer dan billijk achten, vooral gezien onze zeer schrale menage met 
gebrek aan vruchten en verse groenten, dat ook wij tot enige foerageringen (intussen toch nog op vrij 
onbetekenende schaal) overgaan. 
 
Bovendien is de kritiek soms nog alleen met de mond en niet met de daad. 
“Let op mijn woorden, maar niet op mijn daden”. Een gezegde dat op dit ogenblik (maart 1959) ook 
veel gebezigd wordt ten opzichte van de koude oorlog tussen Eisenhower c.s. en Chroetsjew. 
Er is geen koe zo bont of er is een vlekje aan dan wel het spreekwoord over de splinter en de balk. 
Intussen denk ik nog met inwendige pret aan mijn zeer succesvolle foerageringen van bruinkool 
briketten uit de schuur van de Duitsers in Langwasser (ons eerste kamp), toen ik ontdekt had, dat ik 
die kostbare en nuttige waar langs een kattengat kon benaderen. We hebben daarmee veel koffie 
gewarmd en ook dikwijls onze barak 36 lekker kunnen verwarmen toen het daar ondanks de lente 
nog zo flink koud kon zijn. Mijn geweten is toen nooit in het gedrang gekomen. Herinneren jullie 
mannen van barak 36 zich nog ons diner op 29-6-1942 in onze verwarmde barak ? Helaas zijn er 2 
van ons van toen al overleden ! 
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Het houthakken in Oostenrijk. 
Dit geschiedt met kleine ploegen onder de algemene leiding van de Majoor van de huzaren Jonkheer 
Aert van der Goes (Kgf. 30023). Deze houthakkersploegen zijn meerdere malen het Oostenrijkse 
gebied in gemarcheerd. Men heeft daar een vrij belangrijke hoeveelheid hout gekapt, dat later naar 
onze burcht is vervoerd. Het is ons inderdaad zeer te stade gekomen. De heren “houthakkers” zijn 
daarom op deze plaats hulde gebracht en dank gezegd voor hunne inspannende en vooral gezien op 
de karige voedingspositie opofferende arbeid. 
Zij hebben daarmee ongetwijfeld een goede daad verricht. Zij zijn oorzaak geweest dat het 
brandstoffen vraagstuk geheel naar behoren en naar genoegen kon worden opgelost. Zoveel mogelijk 
werden deze houthakkers nog wat bij gevoed. 
 
Het zagen. 
Dit bedrijf staat onder de verdienstelijke leiding van de Majoor der militaire administratie Bomert (G.H. 
Boomer, Kgf. 31581). Deze Majoor regelt dit zeer goed, evenals de uitdeling van het gezaagde hout, 
dat in dozen moet worden afgehaald aan de stapelplaats op het terras. Denk erom heren: “Niet te 
hoog opladen hoor !” 
 

8. Tweede periode. 

Ik kom thans weer aan de korte vermelding van de dagelijkse gebeurtenissen sedert mijn vorige 
aanloop van het verhaal. Dus nu het tijdvak 4 augustus tot 15 november 1944. 
 
4-8-1944. 
Uitreiking van een Nederlands Rode Kruis pakket. 
 
17-8-1944. 
Eerste verstrekking van nieuwe aardappelen. 
 
20-8-1944. 
De kwestie van beschimmeld brood. Dit was een lelijk voedingsvraagstuk dat thans (november 1944) 
weinig belang meer heeft, omdat we nu (en ook verder) weer uitstekend oorlogsbrood hebben, dat in 
Tittmoning wordt gebakken (het slechte brood kwam van de Etappendienst). 
 
21-8-1944. 
Eerste cabaret uitvoering. Deze viel wel wat op een ongelegen tijdstip in verband met het 
daadwerkelijke verloop van de oorlog in Holland. 
 
24-8-1944. 
Bericht uit Neu-Brandenburg van het overlijden van de Luitenant Kolonel der Koninklijke 
Marechaussee Jonkheer A.W. Snoeck (Kgf. 30015), aldaar overleden op 10 augustus 1944. 
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25-8-1944. 
Bericht afval van Roemenië. 
 
29-8-1944. 
Parijs ontruimd. 
 
30-8-1944. 
Uitreiking Amerikaans Rode Kruis pakket. 
 
31-8-1944. 
Verjaardag van H.M. de Koningin. 
4-9-1944. 
Capitulatie van Finland. Brussel bereikt. 
 
6-9-1944. 
Antwerpen, Rijssel, Charleroi en Namen bereikt. 
 
11-9-1944. 
Verjaardag van onze aalmoezenier van der Wael. Deze werd door de Rooms-katholieke officieren en 
verdere militairen feestelijk gevierd onder leiding van Overste Intendant P.P.W. Van Leeuwen (Kgf. 
30946). Het was een intiem feestje, waarbij ieder belangstellende welkom was en joviaal werd 
ontvangen. Mijnerzijds maakte ik mijn opwachting bij de aalmoezenier uit persoonlijke vriendschap, 
benevens uit grote belangstelling in het geestelijk werk van onze militaire ziele herders waarvan ik in 
de oorlogsdagen in mei 1940 (Rotterdam) de grote uitgaande kracht bij mijn o.h. troepen had kunnen 
constateren en hooglijk had kunnen waarderen en voorts mede als lid van de redactie van dit 
gedenkboek. Onze dominee Dr. L.D. Terlaak Poot (Kgf. 271380) was ook als gast aanwezig. Hij 

In Memoriam jonkheer Anton Willem Snoeck (Kgf. 30015) in leven laatstelijk Luitenant Kolonel van de 
Koninklijke Marechaussee geboren op 24 september 1884. Was cadet der infanterie aan de 
Koninklijke Militaire Academie te Breda van 1905 tot 1909 in welk jaar hij werd benoemd tot Tweede 
Luitenant bij het 4

e
 Regiment Infanterie te Delft. Later ging hij over tot het korps Politietroepen, waarbij 

hij tot na de oorlogsdagen van mei 1940 dienstdeed om eerst na de capitulatie over te gaan naar de 
Koninklijke Marechaussee.  
Bij de algemene gevangenneming op 15 mei 1942 werd hij bij de Koninklijke Marechaussee weer in 
actieve dienst hersteld. 
 
Beste Toon, wat waart ge altijd een vrolijk opgewekt en goed kameraad, niet alleen als cadet in de 
klasse IB3 in welke klasse we van 1905-1908 tezamen op de militaire schoolbanken zaten, of dikwijls 
naast elkaar bij de velddienst oefeningen in het gelid liepen, doch ook als officier in welke positie we 
nogal eens met elkaar in contact kwamen. Wat waren we beiden verheugd en vereerd met te zijn 
aangewezen op Hare Majesteit de Koningin op de Leger manoeuvres van september 1937 te 
begeleiden in deze zo gelukkige periode kort na het huwelijk van H.R.H. Prinses Juliana met Z.K.H. 
Prins Bernhard der Nederlanden. Beste Toon, we hebben je vriendschappelijke omgang, je gulle open 
hartelijkheid en royaliteit steeds bijzonder gewaardeerd zeker niet het minst gedurende onze 
Krijgsgevangenschap in den vreemde (Langwasser, Stanislau en Neu-Brandenburg), waarin we de 
oude vriendschapsbanden weer dichter konden aanhalen. 
Wat werden we getroffen in Neu-Brandenburg door je ziekte en je kennelijke fysieke en psychische 
achteruitgang. Dankbaar ben ik, dat ik vóór ons vertrekt naar Tittmoning je nog persoonlijk de hand 
mocht drukken en je mij nog vrolijk begroette met: “ha Timo !” 
Zo heb ik van je naar hier mee genomen een glimp van je oude wezen vóórdat dit gesloopt werd door 
een fout in de hersenen, doch later bleek nog het gevolg van een bij een vroegere autobotsing 
opgelopen hersenkneuzing. 
Moge je vrouw, beste Toon, en ook je kinderen troost vinden in het besef, dat je niet voor niets hebt 
geleefd ondanks de rampzalige gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog, doch dat je in je 
eenvoudige maar mooie levensopvatting behalve voor je gezin ook veel goeds hebt gedaan voor je 
land en je vele vrienden. 
Rust zacht beste kameraad, Je vriend Reeser. 
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huldigde onze jubilaris op werkelijk geestige wijze. Kortom het was een aardig feest waarbij alle 
gasten hun best deden persoonlijk iets ten beste te geven. 
 
14-9-1944. 
De klok op onze kerk (kapel) toren slaat ! Bravo Majoor Leonard Ezerman (Kgf. 30519). U hebt de eer 
van uw volharding en uw werk door het uurwerk 

4
) dat lange tijden had stilgestaan weer normaal op 

gang te brengen. Ik zie u thans nog op de hoge ladders klimmen (Is helaas thans in de rang van 
Generaal Majoor gestorven). 
 

 
De klok in de gevel van de kapel, in augustus 2014 niet meer aanwezig 

 

16-9-1944. 
Dyon bezet en Le Havre gevallen. Maastricht bevrijd ! 
 
18-9-1944. 
Bericht van de luchtlandingsoperatie bij Eindhoven. Nijmegen en Arnhem bereikt. 
We leven daarmee intens mee ! 
 
20-9-1944. 
Brest gevallen, Eindhoven bevrijd. 
Persoonlijk denk ik hierbij aan mijn brave regimentsarts van 11 R.I., J.W. Smits, reserve officier van 
Gezondheid 1

e
 klasse, hopende dat het hem en zijn familie goed moge gaan (is later Majoor 

geworden). 
 
22-9-1944. 
Nijmegen bevrijd. Was 11 R.I. nog maar daar als indertijd vóór de oorlog, toen ik zelf daar 
Garnizoenscommandant was. 
 
 

                                            
4
 Mogelijk heeft hij de bel in de toren gerepareerd en niet het uurwerk in de gevel van de kapel. 



 

37 
 

24-9-1944. 
Gevechten bij Arnhem 
 
26-9-1944. 
Reval ontruimd. 
 
27-9-1944. 
Bezoek van de Zweedse legatie 

5
). Geen bijzonderheden bekend gemaakt. 

 
28-9-1944. 
Slechte berichten omtrent de oorlogsactie bij Arnhem. 
Aankomst alhier van de vroegere oudste en commandant van de zogenaamde Colditzer compagnie, 
de Majoor van de GS KNIL E. Engles (KGF. 2908) (Later in Indonesië Generaal Majoor). Hij was ons 
hartelijk welkom. 
Persoonlijk ken ik Engles van cadet af, toen ik werkzaam was aan de KMA als officier. 
In Neu-Brandenburg (Oflag 67) kwam ik op het gebied van de krijgsgevangenschap nauw met hem in 
aanraking, toen ik, nadat er moeilijkheden waren geweest met de Duitsers, op verzoek van de 
kampoudste het commando van barak commandant in de Colditzer barak op mij had genomen. De 
naam Colditzer komt van het grote Duitse krijgsgevangenkamp in Colditz alwaar Engles en de zijnen 
hun Duitse krijgsgevangenschap waren begonnen. Zij kwamen later in Stanislau bij ons. 
 
4-10-1944. 
Uitreiking van een Amerikaanse Rode Kruis pakket. 
 
6-10-1944. 
Duitse order, dat ontvluchten verder geen sport meer is. Instelling van een zogenaamde Strook des 
doods. 
De Duitsers beroepen zich hierbij op de zogenaamde gangster methode van de Engelsen. 
 
8-10-1944. 
Het orgel speelt in de kerkdienst. Tevoren begeleidden Overste I. Engers (Kgf. 30664) met een viool 
op prachtige wijze de gezangen. Nogmaals Majoor L. Ezerman (Kgf. 30519) alle hulde. 
 
Franse, reserve officier (reserve 1

e
 Luitenant) komt hier aan 

6
), doch wordt na hier door een 

commissie te zijn gehoord, weer naar een ander kamp verwerkt.  
(Aantekening januari 1965: Franssen was van 11 R.I. mijn regiment. Hij was bij het gedeelte van de 
Grebbeberg werd daarbij licht gewond. Hij heeft echter na de capitulatie te veel voor de Duitsers 
gedaan. Hij beheerde het Joodse goed van de naar Duitsland gevoerde Joden. Weliswaar heeft hij 
dat netjes gedaan en zich niet daarbij verrijkt, doch toch kleefde hij te veel aan de Duitsers. Na de 
oorlog 1945 is hij ook daarvoor gestraft. In ieder geval was het juist dat hij niet bij ons kamp kon 
worden aangenomen). Ik volsta hier met de mededeling dat hij hier niet welkom was. 
 
10-10-1944. 
Aanvang van de inenting tegen tyfus en cholera. Deze werd verplicht gesteld. 
 
13-10-1944. 
Voor de eerste maal houthakken op Oostenrijks gebied. 
 
15-10-1944. 
Geldzending over september is op 5-10-1944 naar onze verwanten gezonden. Administrateur H.G. 
Horn (Kgf. 30750) wel bedankt voor Uwe medewerking in deze ! Hadden we toen maar het geld voor 
het boek meegegeven. 

                                            
5
 David Jan Smit, Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis, p. 158. Volgens dit proefschrift werd het 

kamp op 27-9-1944 bezocht door Gavrell (Zweed). 
6
 Franse (Kgf. 271473) kwam op 25-9-1944 vanuit Stalag VI-b Mühlberg in Grüne bei Lissa aan, maar werd daar 

als collaborateur aangemerkt en op 27-9-1944 uit het kamp verbannen. Franse is daarna dus naar Tittmoning 
gestuurd. 
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Bericht van het Internationale Rode Kruis te Genève dat voorlopig geen pakketten gezonden zullen 
worden ten gevolgde van verkeersmoeilijkheden tussen de Atlantische havens en Genève. 
Begrijpelijk door de strijd in Frankrijk. 
 
19-10-1944. 
Uitreiking van ¼ Nederlands Rode Kruis pakket per man. Ieder kreeg weer een “neusgaatje” vol 
tabak. 
Het zogenaamde Lagergeld “Wehrsolt” wordt afgeschaft, ieder ontvangt een chequeboekje zoals dat 
in Stanislau plaatsvond. Mika de kraai overleden ! 
 

 
 
20-10-1944. 
Bericht landing van de Amerikanen op de Filippijnen. Belgrado of Beogradt gevallen. 
 
22-10-1944. 
Breskens ontruimd. 
 
23-10-1944. 
Aken gevallen. 
Invoering van een nieuw systeem van depot uitgifte. Er mogen slechts per man 2 blikjes in het depot 
“Burg” blijven, de rest wordt op risico van de bezitter naar een lokaaltje in de stad gebracht. Uitgifte 
daaruit geschiedt op vooraf gaande schriftelijke aanvraag. Daartoe is er een bus geplaatst bij de 
kleine keuken. Het nut van deze instelling is ons nooit duidelijk geweest, vermoedelijk was het een 
naar de letter voldoen aan een order van het O.K.W., doch met een officieus “achterdeurtje”. (Later 
zou blijken dat er nog veel meer met de depots zou worden gescharreld. Na 2 mei 1945 is dit alles 
alweer geschiedenis, want toen werd het depot opgeheven en alles werd ons ongeopend uitgereikt. 
Dit was dus reeds vóór de officiële Duitse capitulatie.) 
 
30-10-1944. 
Tilburg ontruimd. Straatgevechten in Bergen op Zoom. 
 
31-10-1944. 
’s-Hertogenbosch bevrijd. 
 
1-11-1944. 
Zuid Beveland vrij ! Mijn gedachten gaan uit naar de Kruiningers, bij wie wij gedurende de mobilisatie 
(1

ste
 Wereldoorlog) zoveel gastvrijheid hebben genoten.  

 

 
2-11-1944. 
Landing van de Canadezen en Engelsen bij Vlissingen gemeld. (Dit was dus niet meer geschied 
sedert 1810, landing van de Engelsen en Canadezen). 
Intussen was hier in Tittmoning –vooral door het totaal uitblijven van post uit het vaderland- een ietwat 
onbehaaglijke stemming ontstaan. We leven uiteraard intens mee met het gebeuren in Holland en 
schier een ieder heeft zo zijn eigen zorgen over zijn verwanten in het vaderland, dat nu op zo harde 
wijze wederom rechtstreeks moet kennismaken met het daadwerkelijke oorlogsgeweld. Het is nu 
weer operatiegebied en actief oorlogsterrein geworden niet alleen uit de lucht, doch ook op de grond. 
Gelukkig is bereids een belangrijk gedeelte bevrijd geworden (nu van het Zuiden en Oosten uit). 

In Memoriam. Beste jolige Mika. Wat hebben wij een vreugde beleefd aan je bestaan in ons midden. 
Wat keken je vieve blauwe ogen ons guitig en trouw aan. Hoe leefde je met ons mee en bewaakte je 
ons vol zorg. Gingen we “en bloc” uit de burcht, dan keek je van boven af angstig op ons neer, als wou 
je zeggen: Jullie komt toch zeker weer terug ! Mijne vrienden laat mij niet alleen achter ik behoor bij 
jullie ! 
Op Koningin’s verjaardag tripte je nog zo vrolijk rond op het sportterrein en nu heeft het noodlot je 
plotseling achterhaald en je uit ons midden weggerukt. Je hebt al was je dan slechts een dier, toch 
een leegte bij ons achtergelaten. Mooi opgezet blijf je voor ons een herinnering, speciaal wel voor je 
zorgvolle verzorger, Luitenant A.H.S. Tieleman (Kgf.31382) ! Mika kwam op het leven, omdat hij 
beklemd geraakte tussen een krachtig dichtslaande deur. 
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Hoewel het moeite kost de juiste scheidingslijn tussen Duitse propaganda en de werkelijkheid te 
trekken mag ik toch wel vermelden dat berichten als de overstroming van Walcheren (later zou zich 
dat in de Betuwe herhalen) ons niet zonder droefenis, deernis en zorg voorbijgaan, al wordt deze 
getemperd door het door de Canadezen bereikte grootse succes namelijk de bevrijding van 
Walcheren op 14-11-1944, alsmede door het besef dat de maatregelen nu eenmaal nodig zijn om 
deze lange harde oorlog uiteindelijk te winnen. 
 
Menig onzer denkt met weemoed terug aan de daden van mei 1940 die leidden tot de zo snelle 
capitulatie 
van kostbaar en dierbaar Nederlands gebied, dat nu in 1944 toch zulk een grote defensieve kracht 
blijkt te bezitten. We leggen er ons thans echter bij neer indachtig aan het gezegde: “Gedane zaken 
nemen geen keer”, tevens ook met het gevoel: “Het heeft nu eenmaal zo moeten zijn”. 
 
3-11-1944. 
Landing van de Engelsen in Dalmatië die voorlopig echter geen grote gevolgen zal hebben. 
 
7-11-1944. 
Bericht van het overlijden van Luitenant ter Zee 1

ste
 Klasse Henri van Schreven (Kgf. 30295) 

7
).  

We kregen deze mededeling geheel onvoorbereid te horen. Mij ging onwillekeurig een rilling door de 
leden, zo’n plotseling bericht van het heengaan van één van je kameraden met wie je –vooral in 
Stanislau- veel vriendschappelijk contact hebt gehad. 
 

 
 

 
Majoor J.W. Kalkman (Kgf. 32264), maagpatiënt, wordt plotseling per ziekenauto naar het ziekenhuis 
te Tittmoning overgebracht. We wensen hem een spoedig herstel toe. (Na de bevrijding onderging de 
Majoor een goed geslaagde hoewel ernstige operatie en thans (maart 1959) verkeert hij in De Bildt in 
zeer goede fysieke conditie).  
 
Bericht van de vernieling van minstens één van de Moerdijkbruggen (Naar ik meen thans te weten is 
dat toen echter niet geschied.) 
 

8-11-1944. 
Hier de eerste sneeuw gevallen. 
 
9-11-1944. 
Maandelijkse weging. Veel gewichtsverminderingen als gevolg van schaars voedsel. 
 
10-11-1944. 
Veel sneeuw. 
 
11-11-1944. 
Walcheren door de Duitsers ontruimd. Bruggenhoofd Moerdijk door hen op de Noordzijde Hollandse 
troep teruggenomen. 
14-11-1944. 

                                            
7
 overleden 21-10-1944 te Uckermünde (zie dagboek Andriessen) 

 
 

In Memoriam 
Moge ik hierbij de nagedachtenis eren van de Luitenant ter Zee 1

ste
 klasse Henri van Schreven met 

het uitspreken van onze gevoelens van hoogachting voor zijn steeds correct en vriendelijk optreden in 
ons midden. Beste Van Schreven; uw heengaan heeft een leegte in uw vriendenkring achtergelaten. 
Wij zullen u blijven hoogachten en u als vriend blijven gedenken.  
Mogen uw nabestaanden enige troost vinden in de gedachte dat gij onder ons -ook onder degenen, 
die u vroeger niet gekend hebben- door uw vriendelijkheid, uw correctheid en gevatheid vele vrienden 
hebt gemaakt, die uw te vroeg en plotseling heengaan diep betreuren. Rust zacht brave kameraad, 
Reeser. 
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Lichte vorst. Slagschip Tirpitz in Noorse wateren gezonken. 
 
Hier beëindig ik de tweede periode van mijn schriftuur betreffende de gebeurtenissen in Tittmoning 
14-11-1944. 
 

9. Derde periode. 

Thans 11 maart 1945 neem ik de pen weer op (of liever gezegd het potlood) voor de beschrijving van 
de derde periode. Weer wachtte ik -echter nog tevergeefs- op de schrijfproducten van andere 
medewerkers, doch ieder schijnt te veel door de snel op volgende belangrijke oorlogsgebeurtenissen 
gegrepen te zijn. 
Zodoende ga ik zelf maar weer gewoon door. Tenslotte moet er toch iemand zijn die het werk doet ! 
Na een vergadering van onze commissie van redactie hebben wij nu verschillende heren nog eens 
aangeschreven om hun bijdragen te willen inzenden. 
Tevens hebben wij de H.H. tekenaars verzocht een inzending van tekeningen te willen inzenden. Dit 
laatste heeft echter nul op het rekwest gekregen.  
Ik geef dan als gevolg aan onze oproep hieronder het woord aan Kapitein P.J. Bont (Kgf. 31406) voor 
zijn gewaardeerde inzending. 
 

10. Cabaret Tittmoning. 

Madame Cabaret is ongeveer van onze jaren en dus ietwat fanée. 
En naar de aard der madammekens is ze geneigd zich door beproefde kunstmiddelen de schijn der 
jeugd blijvend toe te eigenen. Zij imiteert dus gaarne jongere kunstzusters leent gretig uit de 
garderobe van Comedie Vaudeville Variété en roert zelf bij gelegenheid de tam-tam van Miss Jazz ! 
Niet alzo bij ons in Tittmoning ! 
Madame Cabaret was hier echt onder jaargenoten. Haar behuizing naar de aard simpel en 
bescheiden, het podium van de geijkte afmeting en het klavier juist aftands genoeg. Het onvermijdelijk 
decor kon summier blijven. Zo ontstond een verrassend typische tempel van de kleinkunst, doch 
minus de sfeer van vrouwen, alcoholica en dikwijls ook tabakswaren. 
Het publiek dat ons frequenteerde was volkomen homogeen qua geslacht, leeftijd en waardering. 
Zoals te verwachten stond een klein deel van de kampbewoners verstandelijk te hoog, een ander 
percentage was gedeeltelijk te verheven voor de beminnelijke oppervlakkigheden van Madame 
Cabaret. 
(Er waren er ook die wegbleven wegens de zorgelijke omstandigheden in Holland, Reeser) 
 
De artiesten waren, ondanks geringe keus, merkwaardig veelzijdig. Er was “un monsieur parlant au 
public”, die langs de neusweg het contact met de zaal schiep en voor pretentieloze praatjes 
welwillende aandacht verkreeg. 
Er waren instrumentalisten, declamateurs, imitatoren, manipulators, zangensembles (om alles maar 
meteen in het meervoud te zetten). 
En er was het chanson, het liedje met of zonder refrein, de “He back bone” van het genre “actueel, 
luchtig soms even ontroerend, vaak mal !” En…. goed voorgedragen ! 
Dit alles onder een directeur impresario met onverzettelijk enthousiasme en optimisme. 
Waarom namen noemen, identiteiten onthullen ? Wie aan Madame Cabaret zijn krachten wijdde en 
haar vergankelijke lauweren plukte, blijven nadien liever buiten de spotlights der indiscrete publiciteit. 
Madame is immers al ietwat “fanée”. Getekend Kapitein P.J. Bont (Kgf. 31406). 
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Het terras aan de zuidzijde van de burcht, oktober 2013 

 
“Op het terras”. 
Tekst van Kapitein P.J. Bont (Kgf. 31406), gezongen door Kapitein P.A.S. de Boer (Kgf. 31556). 
 
Ik ga nu wat zingen, van het terras 
Je ziet daar veel dingen, op het terras 
Al is een mens ver van zijn stal 
Hij groeit tenslotte overal 
En hier floreert hij pas, op het terras, op het terras. 
 
Er staan wel twaalf banken op het terras 
Tien goeie en twee manke op het terras 
Zij zijn ietwat rustiek gebouwd 
Je ziet de fraaie verf aan ’t hout 
’t is alles eerste klas, op het terras, op het terras. 
 
Dan staan er nog wat palen op het terras 
Dat is tegen ’t verdwalen op het terras 
Met hier en daar een lampion 
Te hoog dat men hem gappe kon 
En prikkeldraad en masse, op het terras, op het terras. 
 
Twee huisjes met een schutter op het terras 
Die waakt tegen gesputter op het terras 
Hij denkt wat aan zijn Annelies 
En peutert uit zijn laatste kies 
Wat overtollig gras, op het terras, op het terras. 
 
Dat is zo het decoortje op het terras 
Het lokt je en bekoort je op het terras 
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En als het weer een beetje wil 
Dan zijn de kamers leeg en stil 
Dan zit de kleuterklas op het terras, op het terras. 
De lange en de kromme op het terras 
De kletskous en de stomme op het terras 
Het onderwerp van elke dag 
De politiek, de pantserslag 
Hoe het wordt, hoe het was op het terras, op het terras. 
 
De een zit in zijn frakje op het terras 
Die in zijn interlockje op het terras 
En bij ’t vorderen van het uur 
Verschijnt meer en meer natuur 
Zo bruin als Raden Mas op het terras, op het terras. 
 
De platte en de bolle, op het terras 
De schrale en de volle op het terras 
Zij liggen argeloos en breed 
En krabben zich o zo discreet 
In kroeshaar of in vlas op het terras, op het terras. 
 
Je ziet er vlees en botten op het terras 
Je hoort er polyglotten op het terras 
Je voelt de steekvlieg op je vel 
Je ruikt och u begrijpt mij wel 
Een zintuig komt van pas, op het terras, op het terras. 
 
En kom je ze zo tegen op het terras 
Dan denk je, wat een zegen (op het terras) 
Dat men voor al die lichaamspracht 
De grijze uniform bedacht 
Zo iets besef je pas, op het terras, op het terras. 
 
Zo zitten ze daar weer op het terras 
In het terrein te tweeën op het terras 
Soms speuren ze ook de paadjes na 
Naar een bloes, een rok, et cetera. 
So sind die Männer. Was ? op het terras, op het terras ! 
 
Maar och al die herinneringen op het terras 
Zijn straks herinneringen aan het terras 
Er komt een dag dat klinkt niet slecht 
Dat d’ een weer tot d’andere zegt 
Zeg weet jij nog, hoe het was op het terras ? 
Op het terras. 
 
Tittmoning 1944. 
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Zicht op Tittmoning vanuit het oosten met op de voorgrond het station 

 

 
Zicht op Tittmoning vanuit het noordoosten 

 
 

Ik ga de (verdere) beschrijving van de 3
e
 periode dan maar weer aanvangen met de korte opsomming 

van de kleinere en grotere gebeurtenissen om ons heen en in de verte. 
 
15-11-1944. 
Flinke sneeuwval. 
 
20-11-1944. 
Zonnig en zacht. 
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21-11-1944. 
Regen en wind, inleiding tot een film De regenperiode. Men ziet dus, zeker voor deze streken, dit jaar 
een kwakkelwinter. Normaal schijnt dan ook al die regen als sneeuw neer te komen. 
 
29-11-1944. 
Bezoek van de Duitse Generaal Commandant Wehrkreis VII. Geen bijzonderheden. 
 
30-11-1944. 
Overmaking naar Nederland van onze maandelijkse Reichsmarken die nu wellicht nog in Holland in 
guldens kunnen worden omgezet (hoe lang nog ?). 
 
1-12-1944. 
Uitreiking van één blikje Argentijnse gehakt en 60 Engelse sigaretten per man. 
 
4-12-1944. 
Uitreiking van het 10

e
 Engelse Rode Kruis pakket (overheerlijk). We waren en zijn nog steeds zeer 

dankbaar gestemd wegens onze bondgenoten en mogelijke andere bezorgers van deze goede 
gaven. We thank you very much. 
 
5-12-1944. 
Sint Nicolaas. In beperkte kring gevierd op onze kamer 24. Bridge drive. Als gekozen kameroudste 
had ik voor alle bewoners een klein pakje gemaakt. Het was een gezellig intiem feestje door de 
omstandigheden echter belangrijk minder groots dan ons onvergetelijke Sinterklaasfeest in 1942 in 
Stanislau, waarbij Overste P.N. van Bavel (Kgf. 31456) (oubaas) door zijn humor onsterfelijke roem 
verwierf op onze kamer. 
 
14-12-1944. 
Uitreiking van 2 paar wollen sokken, 1 hemd en 1 onderbroek. Alles uit Argentinië, dat zich in deze 
wel zeer verdienstelijk maakt “Muchisimas gracias !”. 
 
17-12-1944. 
Verjaardag van de Majoor Veldprediker (Legerpredikant) Ds. Dr. L.D. Terlaak Poot (Kgf. 271380). 
Deze verjaardag werd zeer waardig gevierd. We boden gemeenschappelijk een geschenk aan 
namelijk een boek van Nietsche, bevattende al Nietsches geschriften in uittreksels, alsmede een vrij 
grote som geld, bestemd gedeeltelijk als persoonlijk geschenk voor onze dominee voor het kopen van 
één of meer mooie standaardwerken als de omstandigheden in Nederland dat weer zouden gedogen, 
en voorts door de dominee te bestemmen voor een door hem te kiezen liefdadig doel.  
Kolonel Dr. Mr. Dr. J.S. Barbas (Kgf. 30648) sprak de jubilaris toe in een mooie rede. 
Majoor J.P. van Pelt (Kgf. 30025) droeg een gedicht voor. Onder leiding van Overste I. Engers (Kgf. 
30664) werd tenslotte een kwartet van Händel ten gehore gebracht. 
De dominee was door de hem bewezen hulde en waardering voor zijn werk zeer geroerd en gaf 
daarvan in zijn dankwoord dan ook blijk. 
 
18-12-1944. 
Het vlees rantsoen wordt verminderd met 50 gram per week. Er worden per dag twee appèls 
ingevoerd, namelijk één vast appèl om 08.30 uur (later eerst 09.00 en daarna 08.45) alsmede één 
appèl op wisselend uur (zogenaamd Schwanken appèl). De Duitsers hier zeggen dat dit gebeurt op 
algemeen bevel van het O.K.W. 
Wij dachten eerst aan een strafmaatregel, omdat kort te voren enige malen te laatkomers op het 
appel waren geweest. Doch après tout geloof ik, dat het toch een O.K.W. order was. Ook geldig voor 
de andere kampen. Voorts begon het cabaret weer een nieuwe serie uitvoeringen.  
 
20-12-1944.  
Bevel voor de inlevering in het depot van de voorraden levensmiddelen. Men mag zelf niet meer in 
zijn bezit hebben dan een rantsoen voor één dag. (Dit werd intussen wel wat ruimer uitgelegd). 
 
21-12-1944. 
Nadere berichten over de Duitse uitval (tegen-offensief) bij de Schnee-Eifel (Ardennen offensief) van 
16-12-1944 te voren. De Duitsers zijn aanvankelijk diep doorgestoten tot over de straatweg Arlon-Luik 
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in het gebied van het 1
ste

 Amerikaanse Leger. Zij hebben een groot aantal krijgsgevangenen 
gemaakt. Men weet nu dat het Duitse offensief ten slotte mislukte onder andere door de zeer 
hardnekkige en moedige weestand van de Amerikanen bij Bastogne, waarna ook Montgomery in de 
gevechten ingreep. Uitreiking van het 11

de
 Engelse Rode Kruis pakket. Many Thanks ! 

 
23-12-1944. 
100 Engelse sigaretten per man uitgereikt. (Er was toe zoals men ziet, nog geen gedachte over 
gevaar van longkanker, zoals nu het gesprek van de dag is). 
 
25-12-1944. 
Eerste Kerstdag, helder weer en -7 graden C. Nachtmis voor de Rooms-Katholieken te 05.00 bij 
Candle Light. Daarna een gezamenlijk ontbijt in de kantine. 
Voorts voor ons allen later op de dag toespraken door de Aalmoezenier en de dominee. 
 
26-12-1944. 
2

de
 Kerstdag, zeer helder weer, -9 graden C. 

 
29-12-1944. 
Sneeuw en -5 graden C.  
Weer geldovermaking naar Holland door de zorg van onze onvermoeide bankdirecteur Kapitein H.G. 
Horn (nu Kolonel buiten dienst). 
 
31-12-1944. 
Veel wind, veel sneeuw. Het oude jaar wordt door de meeste kamers rustig gevierd. Om 24.00 vrij 
algemeen een “shake hands” met de beste wensen voor 1945. Met hoofdzaak ook wel algemeen 
vertrouwen in een spoedig einde van de oorlog. 
 
1-1-1945. 
Nieuwjaar. Wat zult gij brengen ? Laten we hopen en vertrouwen: spoedig vrede.  
Sneeuw -6 C. 
In de kantine uitspreken van de Nieuw Jaar wens met voordracht. 
 
4-1-1945. 
Betrokken en -16 C. 
Uitreiking van 1 blik gecondenseerde melk, 1 blik ham-loaf, 2 grote stukken zeep. Alles uit Argentinië 
wederom hartelijk dank. 
 
7 en 8-1-1945. 
Betrokken, sneeuw -7 C. 
 
9-1-1945. 
Aankomst van de Kapiteins Machiel van den Heuvel (Kgf. 2909, KNIL) en A.V. van de Wall Bake (Kgf. 
32017, KNIL) uit Neu-Brandenburg. Van daaruit naar ons toegezonden omdat men hen daar aanzag 
als de leiders van de zogenaamde Nederlandse Reisvereniging, die tot doel heeft de 
ontsnappingspogingen te ensceneren, voor te bereiden en te doen uitvoeren. Hierna zal nog lang 
blijken dat de beide heren hun ontvluchtingsactiviteiten niet in Neu-Brandenburg hebben 
achtergelaten, terwijl zij als het ware nieuw bloed aanvoerden in onze Tittmoningse, meer rustige 
lieden.

 
U zult zien, dat er hierna nog zeer interessante stunts op het gebied van de ontvluchting zullen 

worden geschreven. So long Reeser. 
 
11-1-1945. 
Sneeuw, -9 C. Uitreiking van 1 blik orange marmelade uit Argentinië. Overheerlijk en te meer 
gewaardeerd door het predicaat “Oranje”. 
 
12-1-1945. 
Uitreiking van Argentijnse schoenen, mooie bruine schoenen met rubberzool. Alles hieromtrent wordt 
geregeld door de schoenencommissie ingesteld door de kampoudste. De uitgifte gaf voldoening aan 
velen en teleurstelling ook aan velen, met begrijpelijkerwijs nog al wat verschil van mening, speciaal 
bij de teleurgestelden. Persoonlijk bleef ik tippelen op mijn vetschoenen met dikke gummizolen 



46 
 

(autoband) die ik reeds op 15-5-1942 droeg. Zo nu en dan moest de Generaal daaromtrent nadere 
uitspraak doen. Daarboven was geen hoger beroep. Voor de afgewezenen dus dan slechts que faire 
que faire, souffior et setoire. 
 
15-1-1945. 
Vertrek naar Neu-Brandenburg van de officier vlieger van de H.M. Koninklijke Marine A.W. de Vrieze 
(Kgf. 30840) en van de Kapitein der infanterie van de KLM J.A.A. Sitsen (Kgf. 31997) 

8
) als 

tegenhanger tegenover de overplaatsing van de Kapiteins Van den Heuvel en van de Wall Bake naar 
Tittmoning  
Aanvankelijk was in plaats van de Vrieze de Overste Sies Veldmeijer (Kgf. 30263) aangewezen, doch 
dit werd op het laatste moment gewijzigd. Zo doende kon Overste Veldmeijer worden behouden als 
hoofd van de zogenaamde officiële berichtendienst. 
 
16-1-1945. 
Grote doorbraak van de Russen bij Baronow. Voor ons inderdaad niet onverwacht. Waar we over dit 
punt (Weichselbocht bij Mielec) als belangrijk draai en sleutelpunt van het Duitse front bij een te 
verwachten terugzwaai van de nog ver naar voren uitstekende Duitse rechtervleugel in de richting 
Fiume, al sedert 28-7-1944 druk discussieerden. 
We weten vanzelfsprekend niet in hoeverre de Duitsers zelve die stoot verwacht hebben. Zeker is 
wel, dat zij even als wij doch alleen met verschil in graad van aangenaamheid, inderdaad verrast zijn 
geworden door de wel ongekende overweldigende aanvalskracht van de Russische stoomwals. (Er 
waren toen nog geen kernwapens.) Bijna geheel Oost-Pruisen is bezet, de slag van Tannenberg 
september 1914 is door de Russen gewroken. 
Het optreden van de Duitse Generaal Von Prittwitz die in de vorige oorlog werd afgezet, komt ook nu 
in een ander licht te staan. In 1914 de Russen (i.c. het Leger van Rennenkampf) marcheren niet 
concentrisch op, gevolg overwinning van Hindenburg bij Tannenberg. In 1945 (31 jaar later) de 
Russen marcheren wel concentrisch op, gevolg overwinning van maarschalk Konjev herhaling van de 
slag bij Tanneberg, maar nu in minstens de 3

de
 macht. 

Het Tannenberg Denkmal wordt opgeblazen. De Duitsers treft in 1945 wat Prittwitz in 1914 verwacht 
had. Le succes approuve tout. 
 
Ook een groot deel van Pommeren en West-Pruisen is bezet. Voorts is het perspectief nog steeds 
groot. Ja, we hopen op een spoedige beslissing in het bijzonder in samenwerking met het Westen 
(waar in maart 1945 Eisenhower eveneens een groots offensief heeft ingezet.)  
Als men dan nu (maart 1959) ziet hoe nu de Russen en het Westen in de kwestie Berlijn weer als 2 
kemphanen tegenover elkaar staan om dan minister Adenauer weer ter wille te zijn, dan vraagt men 
zich af of er nog consequenties in het menselijke leven bestaan. Doordat men niet tijdig een 
vredesverdrag met Duitsland heeft gesloten en daarmee gewacht heeft tot de toestand weer radicaal 
gewijzigd is, is men in een zowel politiek als militair slop terecht gekomen en moet men zelfs het 
enorme gevaar van een nieuwe wereldoorlog gaan riskeren, waaraan dan onze vijanden (van dit 
boek Tittmoning) aan onze bevriende kant staan, terwijl de Russen die onze overwinning in 1945 zo 
bevorderden dan onze tegenstanders zullen zijn (Ondergang Nationaal Socialisme nu opleving van 
het Communistisch socialisme en op het ogenblik kabinetscrisis in Nederland wegens het conflict met 
het Democratische Socialisme !! 
 
19-1-1945. 
Verhaardag van H.K.H. Prinses Margriet. Extra Nederlands appel: Leve de Prinses. 
Warschau, de stad waarin en waarom zo ontzettend gevochten is, wordt thans plotseling door de 
Duitsers prijsgegeven. 
 
22-1-1945. 
Uitreiking van tandpasta uit Amerikaans pakket, 11/4 Deens spek, ¼ bus Deense melkpoeder per 
man, voor alles hartelijk dank ! 
 
24-1-1945. 
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 De beiden zouden op 17-1-1945 weer in Neu-Brandenburg binnengaan (bron dagboek Kokje) 

 



 

47 
 

In de nacht van 23 op 24-1-1945 is er veel sneeuw gevallen. Overste P.J. Gaillard (Kgf. 31121), onze 
brave kamergenoot is in het ziekenhuis te Tittmoning aan pleuris met een bijkomende hartzwakte 
overleden. 
 

 
Graf van Luitenant Kolonel P.J. Gaillard (Kgf. 31121) te Tittmoning 

 

Na de bevrijding werd dit trouw verzorgd door Mrs. Valentine Stankum, Poolse van geboorde, thans 
wonende in Chicago USA. Later is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Nederland en op de 
plechtige wijze opnieuw ter aarde besteld op de erebegraafplaats bij Loenen (Veluwe). 
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25-1-1945. 
’s Middags sneeuwstorm, later wat opklarend. 
Omstreeks 15.00 uur ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van Overste Gaillard op het 
kerkhof nabij het station van Tittmoning. Hierbij waren onder meer vertegenwoordigd: 
Generaal Majoor W.F.A. Hackstroh (Kgf. 30453) met zijn adjudant Majoor W. van Wijk (Kgf. 30040), 
de Kolonels J.C. Nijland (Kgf. 32262), W.J. Rijkens (Kgf. 32234) en de Overste W.H.C. Schukking 
(Kgf. 30527) als jaargenoten, de kamerbewoners van kamer 24 onder wie 2 jaargenoten, de Schout 
bij Nacht H. Jolles (Kgf. 30164) als vertegenwoordiger van de Koninklijke Marine de Majoor E. Engles 
(Kgf. 2908) als vertegenwoordiger van de KNIL, de Kapitein ter Zee R.P. van de Wetering de Rooy 
(Kgf. 30219) als afdelingscommandant. Voorts nog enkele vrienden onder wie Majoor F.G. Triebel 
(Kgf. 30676) en de intieme vriend van de Overste, de Kapitein P.A.S. de Boer (Kgf. 31556). 
Ook was tegenwoordig Ds. Dr. L.D. Terlaak Poot (Kgf. 271380), die met Generaal Majoor Hackstroh 
en Kolonel Nijland aan de geopende groeve het woord voerden, terwijl Kapitein de Boer het 
dankwoord sprak tot allen, die zijn vriend de laatste eer hadden bewezen. Op het kerkhof was een 
Duits vuurpeloton onder bevel van een onder-officier opgesteld. 
De Hauptmann van de Abwehr hechtte een Duitse krans aan de baar, zo ook de Generaal Majoor 
Hackstroh een Nederlandse. Kapitein de Boer voegde daarbij een krans namens de echtgenote en de 
kinderen van de overledene terwijl ook door de Franse krijgsgevangenen die in Tittmoning te werk 
waren gesteld, zeer sympathiek een krans werd aangeboden. De Duitse Sonderführer nam enige 
fotografische opnamen van de plechtigheid. Het Duitse vuurpeloton gaf 3 salvo’s over het graf af. Wij 
gingen ernstig en met droefheid in het hart weer burchtwaarts, waar het gewone dagelijkse leven 
weer zijn eisen ging stellen.  
 
29-1-1945. 
Veel sneeuw, -7 C. 
 
30-1-1945. 
Mooi zonnig en windstil, -13 C. 
N.B. Ik meldde deze overigens onbelangrijke weergegevens slechts om u lezers een indruk te geven 
van de zeer wisselvallige weersomstandigheden in deze winter van 1944-1945, waarbij sneeuw, 
regen, vorst en dooi elkaar zeer onregelmatig afwisselden. 
 
30-1-1945. 
Wederom overschrijving van onze gelden naar Nederland. 
 

In Memoriam 
Paul Jacobus Gaillard (Kgf. 31121), in leven Luitenant Kolonel der Infanterie, Indelingsdistrict 
Commandant, tevens voor de mobilisatie Garnizoens-Commandant te Rotterdam, in de oorlogsdagen 
Etappen Commandant aldaar, geboren op 20-9-1883, was van de Academie promotie 1906, 
overleden te Tittmoning op 24-1-1945. 
Beste Paul., Wij je kamergenoten en vrienden zagen van te voren reeds met ongerustheid dat je 
gezondheid achteruit ging. We zagen het dan ook ernstig in, toen je naar het ziekenhuis in de stad 
moest worden overgebracht. In het militaire leven had je succes al mochten ook daarin decepties je 
deur niet ongemerkt voorbij gaan. 
In de oorlogsdagen van mei 1940 maakte gij te Rotterdam het daadwerkelijk oorlogsgeweld van nabij 
mede en onderging je op je commandopost op het Oude Raadhuis van dichtbij het misdadige Duitse 
bombardement. 
Beste Paul, je was een gezellig levendig, vriendelijk man, een goed en eerlijk kameraad en in de 
Krijgsgevangenschap een braaf kamergenoot. 
Mogen je vrouw en je kinderen die je zo lief had en bij wil je steeds met je gedachten verkeerde, enige 
troost vinden in de gedachte dat je ook hier in Tittmoning vele vrienden hebt gemaakt. 
Je hebt tenslotte in berusting en overgave je hoofd gebogen voor de Majesteit van de dood. 
Rust in vrede beste Paul, Tittmoning 24-1-1945 Reeser. 
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31-1-1945. 
Verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix. Extra Nederlandse appel. Leve de Prinses. 
Tevens 5 sigaretten per man uitgereikt ter verhoging van de feestvreugde. Hoezee ! 
 
1-2-1945. 
Intrede van de grote dooi. Vuile boel van je welste, zeer slecht voor ons vrij lek schoeisel. 
De Duitse Lager Kommandant zal worden vervangen door Oberst Leutnant Hoffmeister, ons wel 
bekend uit Neu-Brandenburg onder de naam van “De Kieuw” (naar een litteken vermoedelijk van een 
“scharfe mensur”, 
Overigens ook wel “Willy” genoemd. 
De Duitse posten worden voorzien van Zeiss kijkers. Zij turen steeds uit, vermoedelijk naar 
geallieerde parachutisten dan wel Russische. Jammer genoeg zijn deze nog niet verschenen. 
Voor ons zou nog een tijdlang gelden “Zuster Anna, ziet gij nog niets komen ?” 
De Russen staan vóór Küstrin het gerucht loopt heden (11-3-1945) dat het reeds zou zijn gevallen. 
De Russen naderen dus al aardig Oflag 67 Neu-Brandenburg, doch wij moeten het van de 
Amerikanen hebben. 
Op 1-2-1945 staan de Russen op 60 Km van Berlijn. Toen hadden we hen graag in Berlijn. Nu (1959) 
maken we weer herrie over Berlijn, enerzijds zijn we de Russen daar graag kwijt, doch we hebben ze 
toch nog liever dan zelfstandig Oost Duitsers onder aanvoering van Ulbricht en Grotewohl. Zojuist 9-
3-1959 sprak de Amerikaanse minister van Defensie door de Dario nog weer van kans op een nieuwe 
grote oorlog, nu West tegen Oost, waarbij Nederland dan in de positie zal komen van mieren, die 
achter Amerikaanse olifanten aanlopen. Zo ver zijn we overigens gelukkig nog niet. 
 
5-2-1945. 
Majoor F.G. Triebel (Kgf. 30676) krijgt aanzegging tot vertrek naar Neu-Brandenburg 

9
). Mooi zonnig 

weer, lente-achtig. De banken worden weer op het terras geplaatst. Velen koesteren zich in het 
zonnetje (Leve de vitaminen !) 
 
9-2-1945. 
Genotsmiddelen moeten nu ook worden ingeleverd. Ieder mag nog slechts behouden 1 ½ pakje thee, 
50 sigaretten (de meesten van ons hebben er intussen geen enkele meer), 1 aangebroken busje 
Nescafé (thans zeer zeldzaam). Verder moet alles zo snel mogelijk worden opgemaakt. De wereld is 
hiermede voorwaar op haar kop gezet . Alles gedwongen opmaken, terwijl juist nu zuinigheid 
geboden zou zijn. Dat zou later nog wel meer uitkomen toen Rode Kruis gaven uitbleven en de 
rantsoenen van “Hitler” nog meer verminderd werden. 
Overigens kan ik nu wel reeds verklappen dat wij deze order braaf gesaboteerd hebben en het 
gelukkig niet tot een voedingsgebrek is gekomen, al hebben we de buikriem zo nu en dan braaf 
moeten aantrekken. 
 
10-2-1945. 
Aardverschuiving in de weg tegen over de noordzijde van de burcht. Uit het venster van onze kamer 
no. 24 zeer goed te zien. We hoorden het ook gebeuren. De weg zou echter betrekkelijk snel hersteld 
worden. 
 
12-2-1945. 
Inleiding tot een nieuwe regenperiode. De sneeuw begint te verdwijnen. Later zou echter blijken, dat 
we nog niet van de sneeuw verlost zijn. 
 
19-2-1945. 
Bekendmaking dat we voortaan één maal in de 6 dagen een zogenaamd “plaatjes appel” zullen 
hebben. Later zou blijken dat hieraan niet de hand zou worden gehouden. De order blijkbaar slechts 
“pour le besoin de la cause”. Ook in het Duitse leger geldt veel: “als de papieren maar kloppen”. Wij 
kennen zelf dat beginsel maar al te goed uit ervaring. Bijvoorbeeld vóór de oorlog de oefen 
programma’s gebaseerd op de zogenaamde “werken van Veldmeijer”. 
’s Avond weer begin van de nieuwe serie cabaret voorstellingen. Persoonlijk sla ik die nog al eens 
over (heb het te druk !!??) 
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 Hij vetrok de dag daarop 6-2-1945 naar Neu-Brandenburg, bron NA, 2.13.98 inv. 35 
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21-2-1945. 
Uitreiking van enige klosjes garen, naalden, veiligheidsspelden en 1 stuk huishoudzeep, enige 
tandenborstels en bretels, naar behoefte alles weer uit Argentinië. Dit voorzag bepaald in een 
behoefte want de kleding slijt hier flink. Velen sparen hun uniformkleding voor betere vrije tijden en 
lopen in truien, enz., enz. Ook al weer niet altijd zonder kritiek, maar hier tegen over bestaat een 
zekere immuniteit. 
 
26-2-1945. 
Bericht van oorlog met Turkije tegen Duitsland ingaande op 1 maart 1945 (ik geloof loos alarm). 
Van oorlogsdaden hebben we verder niets gehoord. Uitreiking van 2 zakdoeken en 1 busje 
insectenpoeder per man van het Argentijnse Rode Kruis. Nu vooral de insectenpoeder zeer 
bruikbaar, want de wandluizen zijn weer uit hun winterslaap ontwaakt en plagen ons gedurende de 
duisternis om ons kostbaar bloed op te zuigen. 
Het insectenpoeder is van uitstekende kwaliteit. Bovendien uitreiking van een ½ doos goede 
schoencrème 1¼ ons Deense worst (zeer fijn) en aankondiging van de uitreiking van een Deense 
kaas. We zijn in onze armoede voor een en ander uiterst dankbaar. 
Alvorens met de korte feitenopsomming voort te gaan, wil ik enige sobere woorden wijden aan wat ik 
zou willen noemen “Het Keuken drama”. 
 
Reeds lang werden er bedekte doch ook wel openlijke klachten geuit over de verdeling van het eten. 
Het liep zelf zo ver, dat een hoofdofficier van de Koninklijke Marine het nodig oordeelde persoonlijk tot 
de Generaal Kampoudste door te dringen om aan de Generaal zijn zo pas uitgereikte portie jus te 
tonen. Als gevolg van al dat gepruttel, besloot de Kampoudste eindelijk over te gaan tot de instelling 
van een zogenaamde Contactcommissie. De Commissie mocht echter in geen geval 
“voedingscommissie’ heten. Zij had van de aanvraag af een beperkte bevoegdheid. 
De desbetreffende order van de Kampoudste luidde: Ter bevordering van de goede gang van zaken 
van de uitgebreidste zin ten aanzien van de menage en van het nodige gebleken contact tussen de 
deelnemers en de keukenofficier tot stand te brengen, is door mij een commissie benoemd bestaande 
uit: 
Luitenant Kolonel J.K. Lammerts (Kgf. 30110) (V) Voorzitter 
Majoor F.D.J. Holtzer (Kgf. 32283) (intendant) (I) 
Kapitein J.A.A. Sitsen (Kgf. 31997) (II) 
Majoor S.E. Schoevers (Kgf. 32269) (III) 
Majoor H.G. Voorthuysen (Kgf. 31384) (IV) 
Sergeant Kooijmans (Kgf. 103103) (VI) 
(De Romeinse cijfers duiden op de 6 afdelingen, dus uit alle afdelingen één) 
 
Het contact tussen keuken en de deelnemers zal plaatsvinden door tussenkomst van de commissie 
24-11-1944. De werking van de commissie die echter reeds bij order van 6-12-1944 werd opgeheven, 
is ondanks haar korte bestaan zeer goed –ik zou zeggen afdoende- geweest. 
In de keuken (dat is dus de Grote Keuken) is bereids dadelijk wijziging van het personeel gekomen:  
De majoor der administratie J. Bakker nam vrijwillig ontslag vóórdat de commissie in werking was 
getreden. 
Ná opheffing van de commissie werden Majoor F.D.J. Holtzer (Kgf. 32283) -oud lid van de 
commissie- met het oppertoezicht over de menage belast. Aanvankelijk had hij nog aan zich 
toegevoegd de Kapitein der militaire administratie Schreuder, doch deze nam ook spoedig ontslag. 
Majoor Holzer pakte de zaak krachtig aan. Al spoedig kwamen de onvolkomenheden aan het licht, 
speciaal ten aanzien van te korten in gewicht van de in de keuken van onze menage binnen gevoerde 
levens- en genotmiddelen. Ook op de verdeling werd door de Majoor streng toezicht gehouden, 
waarvan we de goede gevolgen zeer duidelijk bij de dagelijkse uitkeringen bemerkten. Jammer 
genoeg bleef echter het gerecht aardappelen in de schil gehandhaafd en werd het geliefde gerecht 
“stamppot” nagenoeg “taboe”, vooral toen het rantsoen aardappelen nog eens door de Duitsers werd 
verminderd. We hadden allen Majoor F.D.J. Holtzer (Kgf. 32283) gaarne als keukenmeester 
behouden. Echter nam hij meer om persoonlijke redenen na enige tijd ook zijn ontslag, waarvan  
we -en wel hopen tot het einde toe- de Kapitein der militaire administratie H.G. Horn aan het hoofd 
van de menage kregen. 
 
Voorts moesten we nog enige onaangename dingen beleven ten aanzien van de verstrekking van 
onze aardappelen. Hierbij is het voorgekomen, dat we onze ordonnansen zich in het bezit konden 
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stellen van extra aardappelen, die echter in wezen zeer waarschijnlijk behoorden tot de algemene 
voorraad waaruit we in de toekomst gevoed moesten worden. Hierover is veel te doen geweest, doch 
tenslotte is na niet te lange tijd ook deze aanvankelijk wat onbehaaglijke kwestie naar genoegen 
opgelost en is ons dagelijkse voedingskarretje weer in het rechte spoor geleid. 
Mijn feiten aanduiding weer opvattende vermeld ik: 
 
28-2-1945. 
Uitreiking van twee ons Deense kaas (overheerlijk) 
 
1-3-1945. 
Bepaling: voortaan maar één maal in de twee weken baden. Posen is gevallen. 
 
3 tot en met 10-3-1945. 
Weer veel doch vrij natte sneeuw. Plotseling is alles in de omtrek weer wit. We hebben te vroeg 
gejuicht, dat we van de sneeuwboel af waren. 
 
4-3-1945. 
Krefeld gevallen. 
 
6-3-1945. 
Wegen bij de dokter, velen zijn afgevallen, sommigen wel 5 á 6 kilo. De grote zware mannen verloren 
het meest aan gewicht. “Rode Kruis” we zien verlangd naar u uit en betreuren het zeer, dat het 
aangekondigde bezoek van de Commissie van het internationale Rode Kruis niet is doorgegaan. 
Gelukkig krijgen we nog een tombola zonder nieten uit de hier nog bespaarde Rode Kruis 
overschotten. 
Mooiste prijzen: 1/3 pond spek, 1/3 pond worst, 1 blik gecondenseerde melk, een tablet Argentijnse 
chocolade, 1 blik oranje marmelade. Minste prijs: 4 porties havermout. Bovendien per man één 
sigaret. Nu, ik geloof dat een ieder na de trekking wel tevreden was. 
 
9-3-1945. 
Kapitein W.E. Enthoven (Kgf. 31322) krijgt uit Breda een briefkaart gedateerd 30-10-1944 met het 
bericht: Breda gisteren bevrijd ! De stad in vlaggentooi ! Nu dat bericht sloeg bij ons in, de officieren 
uit Breda hoopten maar, dat hun geliefden er goed waren afgekomen en dat hun huizen niet 
beschadigd en uitgeplunderd zouden zijn. (Later zouden we nog meerdere gunstige berichten uit 
Breda krijgen) 
Lezer, u kunt ook nu wel begrijpen hoe wij krijgsgevangenen daarginder steeds in spanning leefden. 
Dat ons lijden in de krijgsgevangenschap in feite materialistisch gering was, doch culmineerde in 
onzekerheid over Holland en onze gelieven aldaar. 
 
11-3-1945. 
Veel regen. Weg met de sneeuw en nu voorgoed ! 
 
12-3-1945. 
Bedekte lucht, Buiten zijn de velden weer groen. De lente nadert. Aan het oostfront aanvallen van de 
Russen bij Dantzig en op het verkorte Duitse bruggenhoofd bij Stettin. 
Wat zal men in Neu-Brandenburg in spanning verkeren. (Wij lazen geregeld Die Völkerische 
Beobachter. Daaruit konden we veel opmaken. Vooral na door Kapitein J.H.V. Couvee (Kgf. 30601) 
gemaakte studie van de Duitse methode van berichtgeving. Hij had daarvoor een “mal” gemaakt die 
we op de kaart konden leggen.) 
Op het westfront: Bonn overgegeven en bruggenhoofd Wesel door de Duitsers op de oostelijke 
Rijnoever teruggenomen. 
De Amerikanen zijn bij Remagen over de Rijn gestoten tussen Honeff en Linz. Verschillende 
verantwoordelijke Duitse officieren op Hitlers bevel geëxecuteerd. 
Bij Remagen begint de Victorie (Ik denk natuurlijk aan Alkmaar 1574). 
Wat gebeuren er toch vreemde dingen in de oorlog. Wie zou toen hebben kunnen denken, dat de 
Duitsers die brug bij Remagen onbeschadigd in Amerikaanse handen zouden laten vallen. (Ik denk 
aan onze Moerdijkbrug mei 1940 Reeser). 
Men kan een parallel trekken met Nieuwpoort in de 1

ste
 Wereldoorlog dat de Duitsers vrijwillig 

opgaven waardoor het kort daarop mogelijk werd de beroemde IJser inundatie te stellen, zodat de 
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Duitsers de bloem van de Duitse natie zonder resultaat moesten opofferen in de bloedige IJser 
slagen. 
Keulen was enige dagen te voren reeds gevallen. 
Men weet ook, dat Montgomery’s plan om met kracht door te stoten naar Roergebied en Berlijn, niet 
was doorgegaan door voorzichtiger strategie van Eisenhower. (Oprukken in een breed front, 
waarover in de memoires van Montgomery zoveel is geschreven). 
Een oordeel daarover kan noch mag ik hier uitspreken. In de oorlog zijn er zoveel wisselvalligheden, 
dat men achteraf nooit kan bewijze, dat een ander plan zou zijn geslaagd. 
Immers was een Duitse dubbele omvatting op een zo ver vooruit geslagen “Heil” in Duitsland nooit 
bepaald onmogelijk geweest en een groot Westers echec indertijd zou de oorlog overwinning nog 
lelijk in gevaar hebben kunnen brengen. Daarom heb ik voor zulke beweringen nadat het “feest” heft 
plaatsgehad nooit zoveel bewondering. Nakaarten is nu eenmaal gemakkelijker dan het kaarten zelf. 
Gelukkig vermeldt Montgomery ook fouten, die hij zelf heeft gemaakt, onder andere in de slag om 
Arnhem (verkeerde keuze van het neerlaten van de parachutisten), waardoor hij zijn kritiek op de 
voorzichtigheid van Eisenhower weer wat neutraliseert Reeser. 
 
Waarde lezers ik beëindig hierbij deze 3

e
 periode van het gedenkboek Tittmoning 12-9-1945. 

 

11. Vierde periode. 

12-3-1945 tot begin mei 1945. 
Het is alweer 29-4-1945 geworden. De tijd dringt want de oorlog is ontgetwijfeld zijn eindfase 
genaderd. Niet alleen, maar ook mogen we welhaast zeggen: Het einde, de onvoorwaardelijke 
capitulatie, “the unconditional surrender”, waarover ik reeds zo dikwijls in mijn strategische 
voordrachten sprak, kan nu elke dag worden verwacht. Ik geef dan maar weer de beknopte 
opsomming der feiten. 
 
15-3-1945. 
Overmaking van onze zogenaamde Wehrsolt. 
 
17-3-1945. 
Bericht dat 450 reserve officieren uit Lissa in ons vorige kamp in Neu-Brandenburg zijn 
aangekomen.

 10
) 

 
20-3-1945. 
Invoering van het signaal betreffende de nadering van zogenaamde “Tief Flieger”. Signaal: “Achtung” 
(geef acht). 
 
27-3-1945. 
Ontdekking door de Duitsers, dat de diepe waterput op het slotplein, die eerst gediend had om de 
geschepte sneeuw te bergen, nu plotseling vol zand zit ! Gevolg: langdurig onderzoek en opsporing 
van de plaats waar gegraven was. Zie daar het gevolg van de overbrenging naar hier van de 
Kapiteins van den Heuvel (helaas later in Indonesië gesneuveld, hij ruste thans in vrede. Hij was een 
zeer actieve dappere man) en van de Wall Bake (nu, 1959, al Generaal Majoor Divisie Commandant 
en toen een vriendje van mij), waarmee de Duitsers inderdaad het paard van Troje hebben 
binnengehaald, muntende die heren bijzonder uit in ontvluchtingzaken, initiatief, fantasie, organisatie 
en Sang Froid bij de uitvoering ! 
Overigens werd deze ontdekking door ons zeer laconiek opgenomen in de gedachte “een volgende 
keer beter”. 
Persoonlijk had ik dikwijls in de nacht wandelend door het gebouw en over het slotplein (onder het 
motto -ik ga naar de latrine- al lang kennis genomen van die zandbergerij. Men gebruikte wasgoed op 
de gespannen lijnen als camouflage tegenover de uitkijkende Duitse schildwachten. 
 

                                            
10

 Volgens het dagboek (NIOD, 909 dagboeken Europa en te downloaden van www.geheugenvannederland.nl)  
van Mr. P.L.J.M.A. Müller (Kgf. 7542) zijn deze reserve officieren op 17-2-1945 in Neu-Brandenburg gearriveerd. 
Uit de Ab- und Zugangslisten in het Nationaal Archief te Den Haag (2.13.98, inv. 5) kan worden opgemaakt dat 
het inderdaad om circa 450 Officieren ging. 

http://www.geheugenvannederland.nl/
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Dit was een herhaling van de ontvluchtingspoging in Stanislau, toen men intens beneden groef en al 
het zand naar de bovenverdieping droeg in emmers met een juk, om het zand vervolgens te bergen 
onder de vloer van het toneel in de grote toneelzaal aldaar. Dit liep toen eindelijk ook op een 
mislukking uit. 
In Neu-Brandenburg had men een groot ondergronds net aangelegd met vele gangen, die zelfs 
elektronisch verlicht waren en waar men op wagentjes reed, gemaakt van zeepkisten. (Het was 
inderdaad fantastisch) 
Toen was men zelfs reeds geslaagd om de gangen tot buiten het kamp door te trekken. 
Ook toen helaas mislukking omdat door een grote onweersbui het eindpunt door de watermassa 
instortte, hetgeen door de schildwacht van de hoge uitkijktoren werd opgemerkt. Was dat niet 
gebeurd, dan zouden zeker wel 100 officieren zijn uitgebroken. Het heeft toen niet mogen zijn ! 
 

 
Aquarel van Wim Kruiswijk, 1945, met de “oude bron” 

 

Daarna hebben de Duitsers het hele gangen complex vol gestort met “beer” uit de privaten, die 
telkens door wagens met een ether ijs werden geleegd. Een systeem (Frans) dat ik nog nooit gezien 
had). 
De bestuurder vulde een buis met ether, hield er een lucifer bij, dan kwam een kleine explosie 
waardoor door ontstaan van luchtledig, de beer werd opgezogen.

 11
) 

 

De Generaal Majoor van de Wall Bake zou thans zeker in staat zijn hierover een hele roman te 
schrijven en met daverend succes en spanning. Ik beperk mij maar tot dit summiere verslag, zijnde 
het elders gebeurd Reeser. 
 
28-3-1945. 
Bezoek van de Zweedse legatie attaché 

12
). Weinig bijzonderheden. 
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 Het graven van de gang(en) startte volgens het boek van Van Amstel “De zak met vlooien” op 20 maart 1944, 
Het instorten van de gang als gevolg van de zware regenval gebeurde op 1 september 1944. De reis naar 
Tittmoning startte eind mei 1944. Het instorten van de tunnel is een gebeurtenis die plaatsvond toen Reeser al 
enkele maanden in Tittmoning gevangen zat. Hij heeft dit dus van derden (mogelijk Machiel van den Heuvel ?) 
vernomen en later aan het gedenkboek toegevoegd. 
12

 David Jan Smit, Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis, p. 158. Volgens dit proefschrift werd het 
kamp op 28-3-1945 bezocht door Gavrell (Zweed). 
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30-3-1945. 
Belangrijke vorderingen van onze bondgenoten, zowel op het west- als op het oostfront. Onder 
andere bij Kassel, oost van Heidelberg (westfront en Zuid van Wenen (Wien Wein Weib und Gesang).  
Oostfront: Ik ben er van overtuigd dat Hauptman Dietrich (Marleentje) onze blok Kommandant in 
Langwasser (een correct Oostenrijks officier) thans bezorgd en zuinig kijkt. Hij kwam namelijk uit 
Wenen. 
Bericht van aankomst van 1600 Rode Kruis pakketten (Amerikaanse en Franse), Hoerah !! 
 
Aan de Amerikaanse kampoudste in Laufen wordt ons voornemen gemeld, dat we gaarne de ons 
vroeger geleende Rode Kruis pakketten terug zullen zenden. Het antwoord luidt echter, dat dit niet 
nodig is. 
We herhalen hier onze vroeger reeds gezonden dankbetuiging voor de ons door onze Amerikaanse 
voorgangers en kameraden te Laufen indertijd geboden hulp. 
 
31-3-1945. 
Uitreiking van ½ Amerikaans Rode Kruis pakket. 
 
1-4-1945. 
Pasen, mooi zonnig weer. 
De dominee preekt weer voor het eerst in het kerkgebouw, de Rooms-katholieke kerkdienst wordt 
weer tot vóór het ochtend appel vervroegd. (NB. thans (1959) kan ik mij niet meer herinneren, 
waaraan de stagnatie te danken is geweest. Wellicht reparatie aan het gebouw). 
 
3-4-1945. 
Berichten komen door over het bombardement van Den Haag van 3-3-1945. Dit geeft uiteraard 
bezorgdheid over de slachtoffers. Het Bezuidenhout moet (later hoorden we bij vergissing) wel zeer 
ernstig zijn getroffen. Zo is nu de oorlog ! 
 
4-4-1945. 
Wegen bij de dokter. Weer belangrijke vermindering van gewicht bij velen, speciaal bij de grote van 
huis uit forse mannen. De kleintjes zijn nu eenmaal het taaist.  
Oostfront: straatgevechten in Bratislava (Presburg). 
Westfront: de Canadezen zijn opgerukt tot de lijn Zutphen – Rheine. 
Typisch dat de bevrijding van Holland nu vanuit het oosten geschiedt. 
Straatgevechten in Osnabrück. Het Rührgebied is afgesloten, veel terreinwinst voor de Amerikanen in 
de richting van de Elbe en door het Main dal. 
 
5-4-1945. 
Münster gevallen, hevige gevechten onder andere in Holland. 
 
6 en 7-4-1945. 
Verdere vorderingen op de fronten. 
Overste Oosterveen (Kgf. 32286), Majoor Kerkhof (Kgf. 32271) en Majoor van Weerden Poelman 
(Kgf. 98950) terug uit München, alwaar zij medisch verpleegd werden. Alle drie hierbij hartelijk geluk 
gewenst met uw behouden terugkomst. We konden toen niet vermoeden dat van Weerden Poelman 
(onze beste Pum), na de bevrijding zou omkomen in een auto ongeluk. 
 
We hebben zo nu en dan met zorg aan u gedacht, vooral, wanneer we de geallieerde bombardeurs in 
de richting van München zagen trekken. Helaas is Majoor van Weerden Poelman na de bevrijding om 
het leven gekomen ten gevolge van een auto ongeluk met een vrachtwagen. Het is zeer tragisch dat 
deze beroemde jachtvlieger, die met A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren de 
eerste tocht naar Indië maakte in een 1 motorisch vliegtuig (ik meen in 1926) 

13
) en die zoveel risico 

had genomen bij zijn beroemde vliegstunten op zulk een wijze, de dood moest vinden. 

                                            
13

 Eerste Luitenant vlieger Hendrik van Weerden Poelman vloog in 1924, samen met A.N.J. Thomassen á 
Thuessink van der Hoop van Slochteren en boordwerktuigkundige Pieter van den Broeke, met de eenmotorige 
Fokker F.VII H-NACC van Schiphol naar Batavia. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schiphol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Batavia_%28Nederlands-Indi%C3%AB%29
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Beste Pum, beste vriend, mijn gedachten gaan thans (1959) weer naar u uit. Moge u Gods genade in 
de hemel zijn deelachtig geworden. Rust in vrede, beste kameraad Reeser. 
 
12-4-1945. 
Uitreiking van het eerste Franse Rode Kruis pakket. Wegens verschillen in de samenstelling van de 
pakketten was er een loting met de daaraan verbonden mee- en tegenvallers. Zeer heerlijke nougat, 
ik denk aan Montelimar, de stad van de nougat. Koningsbergen gevallen. De Commanderende 
Generaal door de Duitse leiding ter dood veroordeeld. Ik denk aan de capitulatie van Rotterdam in 
mei 1940, welke kwestie thans (maart 1959) weer in de Militaire Spectator wordt opgerakeld. 
Koningsbergen werd gedeeltelijk 2 maanden verdedigd. 
 
Vrijdag 13-4-1945. 
Ongeluksdag. Bericht van het overlijden van President Franklin Roosevelt.  
Onze kampoudste richt een brief van rouwbeklag aan de kampoudste in Ilag VII in Laufen. 
Zeer algemeen wordt het overlijden van de President die bekend stond onder andere Nederland een 
goed hart toe te dragen, diep betreurd. Al vertrouwen we er op, dat in het Amerikaanse beleid te 
onzen opzichte geen verandering zal komen, al weten we thans niet, of de Amerikaanse politiek na 
de bevrijding ten opzichte van Nederlands Oost Indië bij hem niet in voor ons gunstiger handen zou 
zijn geweest. 
De Amerikanen bereiken de Elbe. In Italië ook belangrijke krijgsbedrijven onder ander de bezetting 
van Ferrara, een begin van de ineenstorting van het Italiaanse front. Hierbij betuiging van onze hulde 
aan Generaal Alexander. 
 

14-4-1945. 
Wenen geheel in Russische handen. 
 
15-4-1945. 
In memoriam 
Tot onze grote droefheid ontvingen we het bericht van het overlijden van de Generaal Majoor (oud 
C.I.L.K.) 
N.C. Carstens (Kgf. 32039) 

14
). Kampoudste in Oflag 67 Neu-Brandenburg met innige deelneming 

gaan hierbij onze gedachten uit naar het gezin van de overleden Generaal, dat zelf wellicht zelfs nog 
lang in onwetendheid moet blijven omtrent het verscheiden van de zo geliefde man en vader. 
 

 
 

16-4-1945. 
Nadat te voren al een zodanig bericht gecirculeerd had, kwamen er Poolse, Engelse en Amerikaanse 
officieren met enige oppassers in ons kamp aan. Ik geef hieronder hun namen en functies op. 
 

                                            
14

 Hij overleed op 4-4-1945 tijdens een wandeling te Neu-Brandenburg. 

In Memoriam 
Beste Generaal Carstens, Gij hebt het glorieuze einde van de oorlog, dat wij thans zo dicht bij zien, 
helaas niet meer mogen beleven. Dit stemt ons tot grote droefheid. Moge het denkbeeld, dat gij steeds 
hebt geleefd in groot Godsvertrouwen en in grote liefde voor uw gezin voor Uwe vrouw en kinderen 
een grote troost zijn en hun het vertrouwen geven, dat Gij met Gods genade het eeuwige leven zijt 
ingegaan. Beste Generaal en vriend, Rust in Vrede. Reeser. 
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De Polen 
Bór-Komorowski Tadeusz, Général de division, commandant en chef de l’armée sous terraine de 
Pologne. 
Pelczynski Tadeusz, Général de brigade second en commandant et Chef de l’Etat Major.  
Chrusciel Antoni, Général de brigade Commandant de la ville de Varsovia. 
Skroczynski Albin, Général de brigade Commandant au district de Varsovia 
Kossakowski Tadeusz, Général de brigade  
Sawicki Kazimierz, Général de brugade Généraux de reserve. 
Iranek Osmecki Kazimierz, Colonel officier de l’H.M. pour kes service spéciaux. 
Rubach Polubinski Zdzislaw, Capitain Commandant du Quartier Général de la Volle de Vorsovia. 
Jankowski Stanislaw Capitain aide de Comp. du Ct et Chef, (Stalag XIIID, Kgf. 4454) 
Hennel Ludwik, Lieutenant Aide de camp du C. du district de Vasovie. 
Westowice Jan, Sous Lieutenant Aide de camp du Chef d’E.M. 
Chouzewski Zenona, Sous Lieutenant Médecin 
 

De Engelse en Amerikaanse officieren 
Captain John Alexander (The master of) Elphinstone The Black Water (geboren 22-3-1914, overleden 
15-11-1975). 
Lieutenant Viscount George Lascelles, grenadier Guards (thans Earl of Harewood) 
Lieutenant Michael Alexander, Duke of Cornwall’s Light Infantry 
Lieutenant de Hamel, Royal Tank Corps  
Mr. Giles Romilly, English civilian (journalist en een neef van Sir Winston Churchill) 
Lieutenant John Winant, United States Air Force. 
 
U kunt begrijpen ….., dat het voor mij niet zo gemakkelijk was contact met deze vreemde officieren te 
krijgen. 
Ik was toen immers geen officiële persoon doch… slechts een eenvoudige overste. Het is me 
intussen vrij aardig gelukt en wandelde ik nog weer en speciaal de Polen op het terrein rond. 
Natuurlijk spraken we over Warschau voertaal hoofdzakelijk Frans, enkelen Duits met de Engelsen 
uiteraard Engels. Algemeen zeiden de Polen dat zij door de Russen op misdadige wijze in de steek 
waren gelaten hetgeen tot overgave noopte.  
 
19-4-1945. 
Val van het Ruhrgebied.  
Maarschalk Model, Commandant van de Legergroep (pantser expert) maakt een einde aan zijn leven. 
 
20-4-1945. 
In Nederland trekken de Duitsers terug op ….de Grebbelinie. 
Zal het nog komen tot een slag aan de Grebbe, zoals in mei 1940, doch nu met de Duitsers in de 
verdediging ? 
Laten we maar hopen, dat dit niet meer nodig is. 
Zoals we nu (1959) weten is dat ook niet meer gebeurd, gelukkig voor Nederland. 
’s Avonds een Duits contra appel, gevolgd op 21 april om 01.00 (nacht) door een plaatjesappel in de 
kantine. 
Want, de Engelsen zijn verdwenen ! 

15
) 

Gedurende dit appel deden de meeste uiteenlopende geruchten de ronde, doch niemand behalve 
enkele insiders wist het ware ! 
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 Romilly, Giles and Michael Alexander (1954). “The Privileged Nightmare”. London, Weidenfeld and Nicolson 
en P.R. Reid (1953)  “The Latter days at Colditz”, p. 316 ev.. Mogelijk baseert Reeser zijn verhaal (gedeeltelijk) 
op gegevens uit deze boeken. 
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12. Ontsnapping uit Tittmoning. 

 
21-4-1945 ‘s morgens. 
Herhaling van de extra controle. De Duitsers blijven zoeken naar de Engelsen. Zij menen dat deze 
zich nog in het gebouw moeten bevinden. Kapitein Van de Wall Bake en Kornet Cornlis Jan Feenstra 
Kuiper (Kgf. 32196) zijn door de Duitsers gearresteerd tijdens de ontvluchtingspoging van de 
Engelsen en wel ter hoogte van de eerste posthuisjes op het terras gerekend van de brug af. 
Verscherpte Duitse maatregelen: 
19.00 sluiting van het terras 
20.00 allen binnen 
21.30 alle lichten uit. 
Op het westfront werd de Gironde monding genomen. 
 

 
Duitse wacht bij de laatste post op het terras met uitzicht op Tittmoning 

 

 
Duitse wacht bij het hek in de westelijke poort 



58 
 

22-4-1945. 
De Duitse schildwachten worden verdubbeld. Aan de voet van de muur ook 2 posten geplaatst. 
Tot ons groot leedwezen hebben de Duitsers succes bij de opsporing van de Engelsen. 
Er is gebleken dat 5 van hen in het gebouw in een schuilhoek van kamer 14 zijn gevat. 
Zij werden die dag met groot machtsvertoon buiten het gebouw gevoerd. Het beeld dat de Duitse 
bewakers daarbij boden, herinnerde ons weer al te duidelijk onze eigen gevangenneming op 15 mei 
1942 onder andere in Breda. Men zegt dat de 4 Engelsen en de Amerikaan naar Laufen zijn gevoerd, 
waarheen ook de Poolse militairen alsmede de Nieuw-Zeelandse oppasser Ben Mac Lean werden 
overgebracht. Gelukkig met het oog op dit gedenkboek had ik mij te voren nog met de Engelse en 
Poolse officieren in verbinding gesteld en van hen afscheid genomen onder overreiking van een 
afscheidsbrief. Ik mocht daarop van hen ook een antwoord ontvangen. Ik laat hieronder de tekst van 
de afscheidsbrief en de antwoorden volgen. 
 
Officiers Polonais, arrivé au Camp de Colditz. 
Il nous faisait grand plaisir de vous voir chez nous á Tittmoning. Nous regrettons beaucoup que vous 
partirez dézá demain pour Laufen. Nous espérons que la liberté dera proche et que vous retournerez 
bientot en votre patrie bien aimée. Enfin, nous prononcons ici notre voeu, notre espoir et aussi notre 
confiance en ine renaissance glorieuse de la Pologne liberée. Qu elle fleurisse dans un long avenir ! 
Officiers et Soldats Polonais, nous esperons que vous gardiez un bon souvenir á Tittmoning. Au 
revoir, qu’il vous aille bien ! Tittmoming 20-4-1945 Reeser. 
 
Antwoord van de Poolse officieren: 
Tittmoning ce 20-4-1945. 
Chers messieurs et camerades de Tittmoning. Il nous faisait grand plaisir de trouver un accueil 
tellement touchaut et sympatique á Tittmoning de la part de nos amis Hollandais. Nous espérons que 
bien vite déja nous tous partirons dans nos pays pour travailler cote á cote pour l’avenir des Nations 
civilisées. Signé Tadeus Bór Komarowski, General de Division, Ancien Commandant en Chef de 
l’armée sousterraine en Pologne. 
 

 
Brief van Generaal Bor Komorowski 

 
British and American Officers and civilian came from the camp of Colditz. 
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We were very glad to meet you in the officers camp of Tittmoning. We regret much that you depart 
already tomorrow, the 21

st
 of April to the camp of Laufen. Hereby we utter our wishes, our hope and 

our confidence the war shortly will be ended and you soon will return in good health to your families in 
your beloved Old England and in the United States of America with their famous potential of war and 
of economy. Of course we hope to meet you again in tome of peace, but it is possible that 
unfavorable circumstances will prevent it. That is why I will end with the reknown words of Lord Byron: 
“Fare thee well, if for ever fare thee well”. Tittmoning 20-4-1945. (Lezers u moet hierbij begrijpen dat 
ik dit alles snel moest improviseren zonder te beschikken over een woordenboek). Lezers u wilt bij de 
lezing van deze brieven wel in acht nemen dat deze op zeer korte termijn door mij geheel uit het 
hoofd moesten worden geschreven. 
 
En dan het Engelse antwoord: 
To the officers and other ranks of the Royal Netherlands Army. Tittmoning. On behalf of the English 
and American officers and the English civilian I should like to express our very grateful thanks for all 
the kindness and hospitality shown to us. It has touched us all deeply. Good Luck and a swift return to 
Holland. Signed John Elphinstone Captain. 
 

 
De brief van Captain John Elphinstone 

 
Opmerking: Later na de bevrijding heb ik ter gelegenheid van “Christmas and New Year” nog enige 
jaren schriftelijk contact gehad met Captain John Elphinstone, doch de laatste jaren ontving ik geen 
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antwoord meer. Reden mij onbekend, althans hoop ik niet, dat de reden zou zijn, omdat ik na de 
Suez-kwestie de Captain confronteerde met onze ongelukkige afloop van de kwestie Indonesië en 
daarbij een parallel trok met het echec van Engeland (Eden) in Egypte. 
Meerdere malen heb ik getracht contact te krijgen met de Generaal Bor Komorowski in Londen, doch 
nooit heb ik antwoord ontvangen. Er is dan ook bitter weinig terecht gekomen van onze heilwens voor 
Polen uitgesproken toen in Tittmoning, terwijl de Generaal nog steeds in ballingschap leeft. Ik herhaal 
intussen onze heilwens van toen, bedenkende dat het woord “nooit” in ’s mens geschiedenis niet 
absoluut is. 
 
Voorts schreef ik na de bevrijding een condoleancebrief aan President Eisenhower bij het overlijden 
van de Generaal Patch wiens troepen ons in Tittmoning hadden bevrijd (zie het verslag hierna). 
Ik verkeerde in de hoop om voor het gedenkboek een handtekening van “Ike” te krijgen, doch ontving 
op mijn brief geen antwoord. 
Tenslotte zond ik een gelukstelegram aan Lord Harewood bij zijn huwelijk (in Tittmoning Lieutenant 
Viscount Lascelles). Captain Elphinstone schreef mij hierover dat Lord Harewood zo in beslag werd 
genomen door de muziek, dat er van schrijven niet veel zou komen. Dit alles ter zake. 
 
Ik ga maar weer stug door met het neerschrijven van mijn verhaal. 
Als bijzonderheid wil ik nog even memoreren, dat daags na de ontluchtingspoging van de Engelse en 
Amerikaanse groep in het ruilcahier werd aangetroffen: 
Nummer kamer: 14B 
Naam: Kapitein Jonker 
Aanbod: sigaretten 
Vraag: pruimen 
 
Many many thans to you all Ben Mac Lean, Goodbye. 
 
Naam: Lagerkommandant 
Aanbod: 6 Rationen Brot 
Vraag: die verlorene Engländer 
Ruilcahier Kantine Tittmoning 21-4-1945. 
 
De laatste zin geschreven door de Poolse officier, voorlaatste zin door de Nieuw-Zeelandse oppasser 
van de Engelse en Amerikaanse officieren. Intussen was het een heel handig opgezette komedie 
geweest met dat onderduiken van de Engelsen in het gebouw, alsmede om een werkelijke vlucht van 
de Engelse burger Romilly (neef van Winston Chruchill) die niet in Duitse handen moest blijven 
wegens gevaar van executie mogelijk te maken. Deze vlucht gelukte wel te samen met de Hollandse 
Luitenant Andre Tieleman, waarbij de hele mis-en-scène een zaak was van Kapitein van de Wall 
Bake, geholpen door Kornet Feenstra-Kuiper van wie in arreststelling door de Duitsers ik hiervoor al 
melding maakte. Op 25-4-1945 was in tussen over deze vlucht nog niets naders vernomen en konden 
we hun beiden niet anders dan Good Luck toewensen. 
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Aquarel Wim Kruiswijk, 1945 poortje naar het westelijke terras.         Vergelijkbare foto 2014. 

 

Ik laat dan hier maar het authentieke verhaal over deze vlucht volgen.  
Verhaald door Luitenant Andre Tieleman, nadat hij na de bevrijding van 5-5-1945 weer in ons kamp 
was teruggekeerd. Hij hield toen een voordracht over het geval, die ik bijwoonde. Met zeer grote 
inspanning slaagde ik er toen in om (zonder steno) een nagenoeg woordelijk verslag op te nemen bij 
het einde waarvan ik vrijwel schrijfkramp had, het zweet mij op het voorhoofd parelde, doch ik bezit 
dus een authentiek verslag van deze uitermate opwindende en succesvolle gebeurtenis (Reeser). 
 
Luitenant Tieleman had vrijwillig de opdracht aanvaard om burger Romilly te begeleiden. Deze mocht 
niet in Duitse handen blijven wegens gevaar voor executie. Als voorbereiding hadden zich Tieleman, 
Romilly, Kapitein van de Wall Bake en Kornet Feenstra Kuiper in de vooravond verstopt (door 
doorknipping van de draad in de loopgraaf onder de Duitse schildwacht. Kapitein van de Wall Bake 
en Kornet Feenstra Kuiper zouden als afleiding dienen om de vlucht van de beide anderen te 
maskeren. Dit gelukte boven verwachting, hoewel er zich toch al dadelijk een kritiek moment 
voordeed. Tieleman was met een dik touw reeds over de muur heen (circa 20 m hoog) doch Romilly 
die niet zo atletisch aangelegd was, zat nog op de muur, toen de schildwacht hem bemerkte en naar 
de telefoon greep. Gelukkig greep hij niet eerst naar zijn mitrailleur. Op dat moment 

16
) liet Romilly 

zich ijlings zakken doch deed dit zo vlug, dat hij zijn handen openscheurde, nagenoeg tot op het 
been. 
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 Dit moet op 20 april 1945 zijn geweest. 
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De muur naast de westelijke poort waar de afdaling vermoedelijk plaats had, oktober 2013 

 

Toen de post aan de telefoon weer opkeek, zag hij niet Romilly doch Feenstra Kuiper staan. Hij dacht 
echter, dat het dezelfde persoon was en meende dus, dat de zaak voor hem in orde was, niets er van 
wetende of zelfs vermoedende dat er al 2 (Tieleman en Romilly) over de muur heen waren. De post 
had gealarmeerd en de wacht snelde toe en arresteerde de vluchtelingen, doch weer niet Tieleman 
en Romilly doch de afleiders, namelijk van de Wall Bake en Feenstra Kuiper. Tieleman en Romilly 
zaten intussen onder aan de muur achter een stapel hout, zij kropen langs het elektrisch 
pompstationhuisje door frambozenstruiken en door de tuin van het andere huis waar een of ander 
beest, vermoedelijk een hond, als razend tegen het hek opsprong terwijl de mensen binnen 
vermoedelijk zeer toevallig veel geraas maakten. 
 
Men had afgesproken dat Tieleman en Romilly gedurende de ontvluchtingpoging uitsluitend Frans 
zouden spreken. Tieleman (een Limburger, bij ons een “sjang” genoemd) sprak goed Nederlands, 
Frans en Duits. 
Romilly, een pure sang Engelsman, sprak uiteraard geen Nederlands, doch zijn Duits was wegens 
zijn accent veel slechter dan zijn Frans. Daarom hadden zij respectievelijk valse papieren als 
Nederlandse en Franse arbeider van de Duitse Arbeits Einsatz. 
Onze ontvluchtingsorganisatie -in de wandeling Nederlandse Reisvereniging genaamd- had het zeer 
ver gebracht onder andere in het maken van valse papieren (paspoorten, werkbrieven, enz.).  
Na enige tijd gewacht te hebben besloten de vluchtelingen het er op te wagen. Zij stonden dus op en 
liepen nu openlijken in de gezwinde pas verder, hardop en zelfs zeer luid in het Frans met elkaar 
pratende, daarbij de indruk makende, of zij onder elkaar wat ruzie hadden. 
Lezers ge moet weten dat er in Tittmoning vele Franse arbeiders al sedert meerdere jaren bij de 
boeren werkten, zodat een Franse arbeider langs de weg daarom geen ongewoon verschijnsel was. 
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De schildwacht (post nummer 5) heeft hen gezien doch werd juist door het harde praten totaal 
misleid. 
Het typische was, dat bij de brug bij het hoge huis, dicht bij onze burcht Tieleman en Romilly een 
andere man tegenkwamen, eigenaardig gekleed, die op zijn beurt blijkbaar ook al niet zuiver was en 
hem smeerde….. 
 

 
Van Tittmoning over Kay naar Wiesmühl (west van Himmelreich) en door naar Palling (foto Google Earth) 

 

Tieleman en Romilly gingen in de (zuidwestelijke) richting Kay. Tieleman had een kompas doch liet dit 
vallen natuurlijk juist in een riool en zo was het kompas voor goed foetsie. Van Kay naar Wiesmühl 
(direct ten westen van Himmelreich) langs binnenwegen circa 7 Km dan naar Palling 

17
). Dichtbij 

Palling was het erg druk op de weg, daarom gingen ze toen voorzichtig voorwaarts. Ongeveer 6 Km 
voor Palling gingen ze een zijwegje in en vlak bij Palling, daar had je het….. 
 
1

ste
 controle 

“Halt Militär Kontrol” 
Tieleman: “wir gehen nach Freilassing“ 
Duitser: „und der Kamerad ?“ (Keek in zijn papieren) „Aha, vous etes Franscais, né á Dieppe !“ (dat 
stond in de pas van Romilly). Nu, o speling van het lot, de wonderen zijn toch de wereld niet uit, was 
die Duitse controleur ook in Dieppe geweest en sprak daarom Frans. Romilly dorst echter niet over 
Dieppe uit te wijden want hij kende die Franse plaats in het geheel niet. Hij vroeg daarom aan de 
Duitser of deze ook in Parijs geweest was en daarover werd toen een beetje in het Frans 
doorgeboomd. De Engelse journalist Romilly was uiteraard wel in Parijs bekend. Tieleman liet quasi 
zijn papieren vallen en Romilly parlevinkte lustig op de Duitser. Het eindresultaat was: “Ach gehen Sie 
nur weiter !” Nu, dat lieten Tieleman en Romilly zich geen twee keer zeggen onverwijld zetten zij hun 
tocht voort naar Freilassing. (Zie de panorama kaart voor in het boek, Vraag mijnerzijds waarom via 
Palling naar Freilassing en niet daar naar Traunstein. Wel begrijp ik dat men de hoofdweg Freilassing 
via Laufen wilde vermijden. Voorts hoopte men op een trein van Freilassing naar Traunstein, of naar 
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 Dit is waarschijnlijk in de ochtend van 21 april 1945 geweest 
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München. Hierbij veel gedwaald en veel omwegen gemaakt. Gevolg: na 9 ½ uur in Freilassing na 
naar schatting ongeveer 38 Km te hebben gelopen. ’s Morgens te half 7 aankomst 

18
). 

 

 
Van Palling in zuidoostelijke richting naar Freilassing en met de trein naar Traunstein (foto Google Earth) 

 
Tieleman liep eenvoudig te slapen. Aan het station vroeg Tieleman aan het Fahrkartenschalter: “Zwei 
Farhkarten nach München”. Hij legde over: Ausweis plus brief van een firma uit Berlijn. De juffrouw 
aan het loket vroeg naar een Sonderausweis met toestemming van de Polizei Präsident uit Leipzig. 
Nu, die hadden ze niet. “Also keine Fahrkarten”, veel pourpailer doch zonder succes. 
Toen gingen ze naar het politiebureau. Daar werden ze geheel onderzocht, doch men vond niets. Het 
gevangenenplaatje (dat zou moeten dienen als ze onverhoopt ingerekend werden, zat in de schoen. 
Zij gaven de man die hen van het Bahnhof naar de Polizei gebracht had enige Amerikaanse 
sigaretten. Ze hingen aan het politiebureau een zeer treurig verhaal op, onder andere voorstellende, 
dat ze bedrogen waren door een derde man, Posthumus geheten. Deze was echter geheel fictief, die 
met hun papieren er van door gegaan was. “Wenn ich diesen Philister noch einmal in die Hände 
kriege !!“ De Duitser (de man van de sigaretten) praat met „Leutnant“ en doet een goed woord voor 
hen. Het gevolg is, dat men wel wil helpen, men geeft hun een brief mee voor Traunstein. Daarop 
kunnen ze dan daar nieuwe papieren krijgen. Tieleman en Romilly hadden een zogenaamde 
klantenlijst bij zich van hun zogenaamde fictieve firma. Daarop kwamen onder anderen voor de 
namen Schenker (Duitse Sonderofficier), Schmidt (Sonderführer) beiden uit ons krijgsgevangenen-
kamp en Von Heyden (één onzer kameraden), enz. 
 
Daar klonk plotseling de telefoon op het politiebureau en hoorden Tieleman en Romilly mee ! 
Het bericht was, dat 6 Engelsen en 1 Hollander ontsnapt waren en opsporing en aanhouding werd 
verzocht. Ge weet lezer, dat de overige Engelsen in het gebouw in Tittmoning ondergedoken waren, 
in afwachting van een mogelijke ontvluchting. 
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 Dit is waarschijnlijk in de ochtend van 22 april 1945 geweest.  
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Opsporingsbevel voor de 6 vermeende ontsnapte gevangenen 

(bron: Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg RH 53-7/v. 297b)
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Antwoord van de Duitse Leutnant aan de Chef aan de telefoon: “Jawohl, ich soll alles machen, 
patrouille aussenden und zo weiter”. En dat, terwijl de vluchtelingen naast hem stonden ! 

Is dat geen overtuigend bewijs waarde lezers voor de bekwaamheid van onze Reisvereniging in het 
maken van valse papieren, enz. ? Ze bleven verder de gehele dag in Freilassing (daar maakten ze 
enige bombardementen mee). Ze gingen naar een apotheek en zelfs naar een Duitse dokter, 
behangen met nazi-tekenen, om de hand van Romilly die hem lelijk zeer deed en waarvan op enkele 
plaatsen het been ongeveer zichtbaar was, te laten verbinden. De dokter zei, dat er geen gevaar voor 
tetanus was. 
’s Avonds gelukte het om 19.50 gelukkig om een trein naar Traunstein (via Teisendorf) te pakken 

19
). 

De trein was zo vol, dat er op de buitenkant als het ware 10 man tegen de ramen aangekleefd zaten, 
allerlei soort mensen door elkaar, soldaten, vrouwen, meiden, boeren, honden, schapen, zo gek kunt 
ge het niet bedenken. Ze wisten niet, waarheen ze wilden, als ze maar weg kwamen van de bommen.  
 
4 Km voor Traunstein uitstappen, geen straat doch holle weg, huizen boven vele verdiepingen. Het 
regende, dat het goot. Op de markt verbleven ze met 300 á 400 man. ’s Avonds om 21.30 op de 
markt bij een met een Roodkruisje verlicht huis, gevraagd om onderdak. Ten slotte van 2.00 tot 6.00 
geslapen in een open paviljoen van een hotel 

20
). Zo was het zondagmorgen geworden en waren ze 

in dubio of daar te blijven en daar werken, of wel verder gaan. Tieleman en Romilly zijn tenslotte 
verder gegaan. 
Het was koud weer. Ze hadden niet genoeg geslapen en gegeten. Ze waren huiverig. Doch aan de 
hoek van de weg, 10 Km buiten Traunstein was een café, bestemd voor SS en Wehrmacht. Daar 
prettig geconverseerd gevraagd om werk en ook om eten. Voor een stuk goede zeep kregen ze eten 
en bier. ½ uur aldaar gebleven dan sigaret en op stap. Plasregen. Na 2 uur lopen, regende het zo 
hard, dat ze gingen schuilen onder een afdak van een schuur. Daar ontmoetten ze een man, die zei 
“Est-ce que vous etes Francais ?” Hij raadde werken af, dat was niets gedaan. Eisenhower had 
bevolen, dat in Duitsland alle loslopende buitenlandse arbeiders geholpen moesten worden onder 
bedreiging met represailles. Bij deze man heeft Tieleman zich geschoren. Toen zei de man, jullie zijn 
geen buitenlandse arbeiders, doch ontsnapte krijgsgevangenen. Had dat maar dadelijk gezegd. Hij 
gaf hun toen het adres van een Frans krijgsgevangenen Lager. Toen kwamen ze terecht in 
Altenmarkt (an der Altz) 

21
) en waren weer dichter bij Tittmoning (32 Km). Ze hadden in een kringetje 

gelopen. 
Daar kregen ze onderdak op een zolder bij een Baumgärtner, alwaar ook Duitse soldaten. We 
hoorden uitdrukkingen als: Wir sind nie Hitler gewesen, Diese dort ist ein Hitler. Op zeep waren ze 
daar weer razend daarvoor weer eten gekregen vervolgens 1 m diep in het hooi geslapen te midden 
van de Duitse soldaten. 
Om 7.00 uur op, boterham, koffie en vlees. Maandag beestachtig weer met hagel verder gelopen 
richting Wasserburg. Na 7 á 8 Km door de bossen gelopen te hebben komt een lege vrachtauto 
achterop gereden. Pinkelpause (de Fransman zegt netjes une halte de pipe !) 
Het Nederlandse woord komt overeen met het Duits ! 
 
Gevraagd: mitfahren ?  Antwoord: natürlich. Weer aanbieding sigaretten (met zeep een soort 
tovermiddel). 
Ongelukkig was de wagen met mest geladen geweest en kwamen Tieleman en Romilly onder de 
stront. Dit belette niet dat de auto binnen één uur stampvol was. Volkssturm, SS, Wehrmacht, 
Pastoor, vrouwen, kinderen, fietsen, enz., enz. Allemaal lieden die vluchten voor de bommen, verder 
zonder bepaald doel. De auto ging richting München. Bij hun vraag om mee te rijden zei de voerman: 
ge hebt zeker geen papieren en er komt een strenge controle in Wasserburg (am Inn), doch ga maar 
mee, we zullen wel zien. Bij deze controle hielp Tieleman –luid Limburgs pratende- mee met opladen 
van de bagage. Men richtte tot hem de vraag: Haben Sie ein Ausweis ? Op zijn antwoord 
Selbstverständlich mochten ze op de wagen blijven. Romilly hield zich op de achtergrond. Tenslotte 
ging de auto tot Haar. Daar verder te voet naar München.  
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 Dit is waarschijnlijk in de avond van 22 april 1945 geweest.  
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 Ze sliepen waarschijnlijk tot 06.00 uur in de ochtend van 23 april 1945.  
21

 Waarschijnlijk is dit Altenmakrt an der Altz, dat echter hemelsbreed circa 19 Km van Tittmoning ligt. Bovendien 
is dit hemelsbreed bijna 16 Km van Traunstein. Het verhaal van Romilly (“The Priviliged Nightmare, p. 288) wijkt 
hier af. Volgens Romilly zijn ze in Rosenheim geweest. 
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Brede stroken rechts en links van de weg puinhopen, alleen stonden er hier en daar de gevels van 
overigens vernielde huizen. ¾ van het stadsgedeelte van München was verwoest. In München 
zwierden toentertijd 40.000 buitenlandse arbeiders onder wie vele Fransen en Italianen. Daar vielen 
Tieleman en Romilly niet op. Behalve deze vreemdelingen liep er nog een hoop SS rond in de meest 
fantastische kleding. Velen waren gewond. 25 % stijve arm of been (op krukken) enz. Het was met 
recht een desorganiseerde rotzooi ! 
 

 
De globale reisroute vanaf Tittmoning over Traunstein, Altenmarkt an der Alz, Wasserburg am Inn en Haar naar München 

(foto Google Earth) 

 

Tieleman en Romilly moesten naar een bepaald adres hun opgegeven door Kapitein van den Heuvel 
de Chef en hoofdorganisator van de Nederlandse Reisvereniging, namelijk Landwehrstrasse 28, 
doch….. 
de gehele straat was weg. Wel reed door alle straten nog een tram (elektrisch) en bovendien een 
stoomtrammetje als de draad stuk was. Zo vonden ze het adres toch nog van de bedoelde Heer 
Meyer, doch van het huis bestond nog slechts de deur, waarop gelukkig het nieuwe adres. Konden ze 
niet binnen komen. Austria Sigarettenfabrik. Onverrichter zake terug. Van de Löwenbraukeller waren 
alleen nog maar de Löwen over. Aan wel 40, 50, ja 60 huizen aangebeld zonder succes: dan op een 
open terrein een werkkeet ingestapt en daar met het hoofd op de tafel wat geslapen. Na een half uur 
loeiend geluid….. 
Bommen. Tieleman en Romilly er vlug weer uit. Mensen lopen buiten weg naar schuilkelders 12 m 
onder de grond. Daar was een militaire commandopost met telefoon. Hier ongeveer 1 uur geslapen. 
Toen weer naar buiten, toen weer luchtalarm en weer naar binnen ! 
Romilly was ziek geworden. Hij had koorts aan zijn gewonde hand. Ze vroegen om te slapen: “Wir 
sinds so müde”. Mochten toen bij Franse krijgsgevangenen slapen mits ze er weer uit zouden zijn als 
de controle van de Feldwebel zou komen. De Franse krijgsgevangenen hebben hen geholpen toen 
zijn ze na wat sigaretten te hebben gegeven, weer weggegaan op zoek naar de Heer de Meyer. 
Een paar maal weren ze aangehouden onder andere door een hoge mieter van de Hitlerjügend. 
 
Weer luchtalarm. Eindelijk De Meyer gevonden met hem voorzichtig gepraat. Hij was een Vlaming 
met een flinke flux de paroles. Ze werden die avond besteld om 18.00 op de Stiegelmaierplatz. 
Ze kregen pensionadressen en 200 sigaretten. Het pension gelukte niet en zo waren ze om 18.00 op 
de Stiegelmaierplatz. Daar was De Meyer, het was daar de zwarte markt. 
Tieleman en Romilly kregen 1 paar sokken, 1 das, 1 stuk spek, kaas, boter alles tezamen toen wel 
geschat op 1500 gulden waarde. Al deze zaken werden gegapt van de sigarettenfabriek. Gezegd 
werd: ga voorlopig naar Moosach daar zijn veel Lager für Kriegsgefangenen und Arbeiter. Zij kwamen 
terecht bij een “Arbeiter Siedlung”. ’s Avonds waren ze om 21.30 am Bahnhof. Tenslotte met veel 
moeite de Lagerführer van het Kriegsgefangenen Lager gevonden. Ze mogen er eerst niet in, doch 
later lukt het. Ze zeggen tegen de Franse vertrouwensman: Nous sommes des fugitifs. Zo hebben 
dan onze Tieleman en Romilly geslapen in het krijgsgevangenenkamp onder Duitse bewaking. 20 m 
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van de barak stond echter een zwaar Flak. De hele barak steigerde als het kanon schoot. Zo was het 
dinsdagmorgen geworden. Behoorlijk gegeten. 
Ze zochten onderdak. Romilly was totaal kapot van vermoeidheid. Toen meevaller, namelijk geslapen 
bij een juffrouw. Daar koffie met room en suiker en een bad. Als vergoeding weer een stuk zeep 
gegeven. (toevoeging 1965: Het leek wel op een soort rusthuis. Schoon ondergoed van Vater. In een 
Federbett geslapen. Schoenen waren gepoetst. Ondergoed gewassen, kleren ontvlekt. Daarna 
prachtig gegeten. Ja gevreten: eieren, sla, doperwten, spinazie, rabarber en veel suiker. Kop 
chocolade met room. Tegen 18.00 klaar. Radio München. Tieleman mocht Luxemburg aanzetten, 
echter niet veel gehoord. Toen naar bed.  
Volgende morgen om 09.00 uur ontbijt. Knappend flensje met appelmoes en rabarber. Om 11.00 uur 
omeletten met marmelade. 12.00 uur middageten. 
’s Middags weer naar de stad. Zij wilden daar weg, doch werden uitgenodigd tot morgen vroeg te 
blijven. 
Edoch plotseling versprak Romilly zich en deed een uitroep in het Engels. Hij zei: Don’t you 
remember what…. 
Pardon et il continra en Francais. De juffrouw bemerkte dat hij een Engelsman was: “Sie sind auch 
kein Arbeiter doch Officiere”. De juffrouw was tenslotte de vrouw van een Duitse SS Unteroffizier, 
Sturmscharführer (vandaar dus de Büllen und Sahne !) 
Tieleman gaf het ronduit toe en zei Je kunt me nu aangeven, doch geef mij 5 minuten de tijd. 
(Blijkbaar is het zijn toevlucht nemen tot geweld niet in hem opgekomen, Het was ook niet nodig, 
omdat de Duitse juffrouw geen verradersrol wilde spelen Reeser) Zij zei: ik denk er niet aan en vertel 
dat haar man gelijk een beest is en er wel 4 vrouwen op na houdt. Bovendien is zij zelf “nicht von der 
Partei”. Vraagt bescherming om niet gemolesteerd te worden als de Amerikanen komen. 
 
De juffrouw heeft hen verder geholpen. Zij zijn er gebleven. Zaterdag op zondag kwam een 
artilleriebombardement. De Amerikanen stonden tegen Dachau aan. 
Zaterdag 12.00 zei de gastvrouw: Er staan treinen met levensmiddelen, die men zo maar leeg kan 
halen. Tieleman en Romilly gingen er met een foerageer wagentje en twee fietsen heen en brachten 
van alles mee naar huis. Er was corned beaf, klossen garen, boter, jenever, suiker, enz., enz. 
In het stationnetje van Moosach is ook zulk een trein leeggehaald 

22
). 

Vermoedelijk waren deze treinen van Duitse zijde bestemd om te dienen tijdens een beleg van 
München, doch de leiding was reeds gedesorganiseerd. Men ziet dus duidelijk de waarde van de 
goede leiding ! 
Zaterdag was er een “paleisrevolutie” in München. De Sender Freiheits aktion Baiern riep 
Amerikaanse hulp in. Hulpgeroep in Engels, Frans en Duits. 
De bevolking zal dolblij zijn als de Nazi’s zouden zijn afgezet. 
Zondagmiddag tweede trein geplunderd. 
Die nacht opgebleven tot 03.00 uur. Om 04.00 uur artillerievuur daarom in de kelder daar in lag ook al 
het goed van de bewoners. Wie…….boem ! Wie……boem ! 
 
Maandag 08.00 tot 12.00 uur weer artillerievuur. Plotseling dacht Tieleman wat is het toch stil in huis. 
Dan komt de Duitse vrouw aanlopen en roept: “Herr Tieleman, die Amerikaner sind da !!” 
Inderdaad zag Tieleman de Amerikanen. Plotseling overal witte vlaggen. 
Dus tout comme chez atris á Tittmoning. 
 
De bevolking wierp bloemen (seringen) in de jeeps en kransen om de halzen van de Amerikanen. 
Deze hadden ook bloemen in de monding van de geweren. Meisjes werden gezoend enz. het geleek 
op een laatste dag van de Nijmeegse vier daagse. Amerikaanse soldaten schonken jenever, 
champagne, enz. Alles gaf zich over. Romilly’s hart als journalist sprak. Hij zat vooraan !  
Tieleman ging naar Amerikaanse officier van de Staatsect. toe. Deze wilden hem alles geven wat hij 
zou willen. What do you want ? a house, some girls ? You can get them ! 
Tieleman kreeg tenslotte een fles champagne (dus weer “wat is een feest zonder alcohol ?) 
Hij heeft voorts vele mensen uit Dachau gezien, die verschrikkelijk geleden hadden. 
Om 18.00 uur Tieleman denkt er over naar huis te gaan om te zien of de gastvrouw niet in de knel is 
gekomen (dit was zeer chic van hem !) Tieleman heeft haar nog net gered. Toen hij binnen kwam 
riepen de reeds aanwezige Amerikanen: “Hands up !”  
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 Waarschijnlijk is dit het station van Moosach bei Grafing geweest. De spoorbaan is hier opgeheven, maar het 
stationnetje bestaat nog. 
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Doch toen Tieleman zich had bekend gemaakt draaiden ze bij. De Amerikanen zeiden onder andere 
in gebroken Duits “Wenn wir find Nazi’s, wir alles kaput. Wir nicht find Nazi, wir alles geben”. 
Overigens werd München door loslopende krijgsgevangenen en Amerikanen leeggeplunderd. 
Tieleman heeft inderdaad tot de hielen door de wijn gewaad. De volgende dag werd het bureau van 
de 45’ divisie gevonden. Er werd aan Tieleman en Romilly gezegd: Kom morgen terug ! 
 
De volgende morgen zegt Tieleman tegen Romilly ”ga jij er maar heen”. 
Romilly gaat weg, doch keert niet terug. Tieleman werd ongerust en ging op zoek. Hij vond eindelijk 
Lieutenant Novius (USA). Die zei dat Romilly per vliegtuig weg was. Jammer dat je er niet bij was, 
maar niets aan te doen. 
Het papier waar het adres van Tieleman in München was, was zoekgeraakt en daarom was Tieleman 
niet tijdig gewaarschuwd. Tieleman is toen alleen in München gebleven en heeft daar nog een tijdje 
een rol gespeeld als Interpretor in the Allied Military Government, totdat de heer De Meyer plotseling 
opdook. Deze kwam zeggen dat Kapitein van den Heuvel er was. 
 
Zoals ik reeds zei, was de Chef van de Nederlandse Reisvereniging die na onze bevrijding (deze 
wordt hierna nog uitvoerig beschreven) uit Tittmoning op zoek was gegaan om Tieleman en Romilly te 
zoeken. Men ziet hieruit dus de zorgzaamheid van Nederlandse zijde. Hij vond dus daar alleen 
Tieleman gezond en wel in München. Deze kon zich daar melden bij zijn Chef (van den Heuvel) met 
de Bijbelse woorden “Kapitein het is volbracht“. Daarna is aan de gewezen gastvrouw van Tieleman 
en Romilly een brief uitgereikt, inhoudende het verzoek om haar verder te sparen als beloning voor 
de aan de ontvluchte krijgsgevangen officier en burger verleende hulp. Deze dame heeft dus geboft 
dat haar lot niet van Romilly afhing, want die was reeds über alle Base en vermoedelijk in Engeland. 
Tieleman is daarna weer naar Tittmoning teruggekeerd. 
 
Wij hadden zijn gehouden voordracht met zeer veel belangstelling gevolgd en deze hierbij, zo goed 
mogelijk weergegeven zijnde dit niet zo heel eenvoudig wegens het snelle tempo en de vrij lange 
duur van de voordracht. 
Bij ons in Tittmoning konden wij een gevoel van deceptie niet verhelen, toen wij vernamen dat Romilly 
in zijn eentje naar Engeland was gevlogen zonder afscheid te hebben genomen. Hij was toen toch 
persoonlijk geheel veilig. De zeer sportieve Tieleman vergoelijkte echter nog het gedrag van zijn 
vluchtmakker. Of Tieleman later nog enige Engelse onderscheiding heeft gekregen is mij onbekend. 
Ongetwijfeld zal een ieder wel overtuigd zijn, dat Romilly het niet zo ver zou hebben gebracht. Nu ik 
dit alles nog weer eens heb doorleefd begrijp ik de kaart (zie de afbeeldingen op de voorgaande 
bladzijden) bekijkende niet goed de gekozen route via Palling en Freilassing naar Traunstein. 
Tieleman die zelf gaarne zijn voordracht nog eens op schrift zag, heeft mijn geschreven verhaal toen 
gelezen en had toen geen enkele wijziging of aanvulling. Daardoor kan ik dus mijn verhaal authentiek 
noemen. 
 
Overigens zult u uit het gehele ontvluchtingsverhaal wel duidelijk gebleken zijn, de eigenaardige en 
voor ons ondanks al die jaren van krijgsgevangenschap in feite nooit geheel te begrijpen Duitse 
mentaliteit: een mengsel van bluf, Gründlichtkeut, Roheit und auch Gemütlichtkeit, soms zelfs 
Sentimentaliteit. Kapitein van den Heuvel heeft bij de organisatie van alle ontvluchtingspogingen 
vooral ook in Stanislau en Neu-Brandenburg. En blijkbaar ook al in Colditz (zie het persartikel) met 
grote virtuositeit de toonladder van de Duitse mentaliteit in ons voordeel bespeeld. 
Hem breng ik daarvoor (op dit moment maart 1959 helaas posthuum) nogmaals namens ons allen 
hulde en herdenk thans met ere zijn nagedachtenis. Hij ruste thans in vrede. 
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13. Vijfde periode. 

We springen nu weer terug naar:  
 
26-4-1945. 
Uitreiking van het 24

ste
 Amerikaanse Rode Kruis pakket. Het was weer schitterend en kwam ons zeer 

te pas. 
 
28-4-1945. 
Het depot en het merendeel van de Rode Kruis pakketten werden uit het lokaal in de stad weer naar 
de burcht teruggebracht. Maandag 30-4-1945 zal daarmee worden voortgegaan. Voorts aankondiging 
van enige feestelijkheden voor onze Prinsessedag alsmede uitreiking van een Frans Rode Kruis 
pakket. We werden nu werkelijk extra verwend. 
 
29-4-1945. 
De berichten die duiden op een zeer spoedig te verwachten einde van de oorlog houden aan. 
 
30-4-1945. 
Verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana. Na het morgenappel rukten we eerst in, terwijl na een 5-tal 
minuten de Generaal Kampoudste een soort preekgestoelte beklom, versierd met oranje 
vlaggendoek. Leve onze Kroonprinses ! 
 

 
30-4-1945 Tittmoning, Generaal Majoor Hackstroh 

sprekende van het spreekgestoelte geplaatst voor de kapel. 

 

Hij hield een voor de zich daarvoor groeperende Nederlandse krijgsgevangenen een korte toespraak 
eindigende in een driewerf Hoerah (Landmacht) en Hoezee (Koninklijke Marine) op het welzijn van 
onze geliefde Kroonprinses. Daarna spraken de dominee en de Aalmoezenier in gevoelvolle woorden 
blijk gevende van onze verknochtheid aan het huis van Oranje. De dominee wees daarbij onder 
andere nog op een uitspraak van Koning George VI van Engeland, dat we in deze verschrikkelijke 
oorlog eerst een lange donkere tunnel zouden moeten passeren, eer wij het glorierijke einde bereikt 
zouden hebben. 
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De aalmoezenier wees op verschillende hoogtepunten in het leven van onze Prinses. 
Tenslotte werd de plechtigheid besloten met het zingen door het koor van twee coupletten van ons 
aloude Wilhelmus. 
In Godes vrees te leven 
Heb ik altijd betracht 
Daar om ben ik verdreven 
Om land om luid gebracht 
Maar god zal mij regeren  
als een goed instrument  
dat ik zal wederkeren 
in mijnen regiment 
 
Later op de dag gaf het Cabaret nog enige uitvoeringen. 
Hoewel de stemming, wat de bevrijding aangaat, begrijpelijkerwijze optimistisch was, konden wij toch 
niet bevroeden dat reeds de volgende dag -1 mei 1945- de kampoudste het navolgende bekend 
maakte: 
 
Ik wil dit vastleggen in de ons door de Kampoudste verstrekte authentieke gegevens. 
Deze gegevens niet ontvangen hebbende geef ik de globale inhoud thans (1-4-1959) uit het hoofd 
aan (dus wederom clementie a.u.b.) 
 
Van de zijde van de Duitsers (de Generaal van district VII) werd gezegd: 
1. de oorlog is bijna afgelopen 
2. daarom wil ik u thans niet meer als krijgsgevangenen beschouwen, doch als onze gasten met dien 

verstande, dat verzocht wordt de bruggen van het kasteel zonder speciale toezegging niet te 
overschrijden 

3. binnen de bruggen zullen de prikkeldraad afsluitingen geopend worden. 
Tot zover Reeser. 
 
U begrijpt hooggeachte lezers, hoe dit bericht bij ons allen insloeg, hoewel het overigens toch kalm 
werd opgenomen. Hieruit bleek, dat ons zenuwstelsel gedurende de krijgsgevangenschap gelukkig 
weinig had geleden. Er ontstond een algemeen “Shake hands” men wenste elkaar in dankbare 
stemming geluk, vooral ook zo dankbaar wegens het gunstige bericht dat de strijd in Holland 
praktisch was gestaakt, terwijl er met goedvinden van de daar nog intact zijnde Duitse 
bezettingstroepen een grootse actie voor de voedselvoorziening werd ingezet. Aanvankelijk nog 
geheel door de lucht.  
De Duitse posten op de burcht werden tot één post namelijk op de brug, teruggebracht. Generaal 
Majoor Hackstroh nam het algemeen commando op zich en bepaalde, dat ieder zich vanzelfsprekend 
ordelijk zou gedragen, terwijl ontvluchtingspogingen –als zijnde in dit stadium geheel te verwerpen- 
waren verboden. 
De communicatie om het kasteel heen –binnen de bruggen- werd mogelijk gemaakt. 
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om nu dus niet door prikkeldraad gehinderd, van het 
terrasgedeelte achter het pakjeslokaal op het stadje Tittmoning en zijn omgeving neer te zien. 
Nu de orde werd niet verstoord, we gedroegen ons allen waardig en kalm. (Ik denk nu (maart 1959) 
aan de bekende waardig over de drempel van Wim Kan in zijn oudejaarsrede 1958-1959 Reeser) 
 
In de avondwijzing van 1 mei wijdde de dominee enige woorden aan de bijzondere toestand van het 
ogenblik, terwijl de Aalmoezenier in zijn avond godsdienstoefening een “Te Deum” liet zingen. 
De dominee wees er op, dat ons hart nu vervuld moest zijn van grote dankbaarheid aan God, de Heer 
der Heirscharen. Vol overgave zongen we gezamenlijk enige verzen van de Dankpsalm 68. 
Geloofd zij God met diepst ontzag 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
Met zijne gunstbewijzen 
Die God is onze zaligheid 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen 
Die God is ons een God van heil 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
Ons ’t eeuwig zalig leven ! 
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2-5-1945. 
We hebben nu een eigen Radio. De berichtendienst maakte de volgende berichten bekend: 
9.20 er is een witte vlag op de kerktoren van Tittmoning uitgestoken. (later weer ingehaald ! men zegt 
op order van de SS, er was een kleine troep SS-ers in Tittmoning aangekomen). 
Men zal de brug over de Salzach (de verbinding met Oostenrijk) niet laten springen (is ook niet 
gebeurd). 
Duitse jongelieden hebben zelf de springladingen uit de brug gehaald en in de Salzach geworpen, 
terwijl een Franse krijgsgevangene (in Tittmoning te werk gesteld) de elektrische kabel heeft 
doorgeknipt.  
 
De oorlog gaat door. Hitler is dood (op commandopost is admiraal Dönitz zijn opvolger). 
Deze wil met marine en leger met het zwaartepunt bij de marine nog doorvechten tegen de Russen 
en voor zover dat daarbij nog te pas komt, tegen de Amerikanen en de Engelsen. 
Himmler heeft geen tweede aanbieding tot onvoorwaardelijke overgave gedaan. Graaf Bernadotte 
heeft Himmler (der Schwarze) niet meer gesproken wel echter Dönitz. 
De Amerikanen marcheren op naar Salzburg. In Nederland heeft aanvoer van levensmiddelen door 
de lucht plaats om de in hongersnood verkerende Nederlandse bevolking te helpen. 
Aan Nederlandse zijde berust de regeling bij Prins Bernhard aan de Duitse kant nog door (zes een 
kwart) Seyss Inquart. In Beieren werd onder andere admiraal Horthy (Hongaar) gevangen genomen. 
 
Hitler zou aan een hersenbloeding overleden zijn (we weten nu dat zijn dood op andere wijze 
geschiedde Reeser). De vliegers die voedsel neerwerpen worden door de Nederlandse bevolking luid 
toegejuicht. 
Op 1 mei werd reeds 1.800.000 Kg afgeworpen. Later vernam ik in Holland dat de verdeling hiervan 
niet zo regelmatig is gegaan als wij krijgsgevangenen gewoon waren.  
Doch er was immers hongersnood. De Amerikanen, ook Australische en Nederlandse troepen zijn bij 
Tarakan geland. De eeuwige aantrekking van de olie ! Von Ribbentrop is afgetreden en vervangen 
door Graf Schwerin. 
Generaal Gerd von Rundstedt is gevangen genomen. Dit was de man van het Ardennen offensief 
december 1944. Winston Churchill heeft gezegd dat het idee absurd is om alleen tegenover de 
Engelsen en Amerikanen onvoorwaardelijk te willen laten capituleren. (De verhouding West-Oost was 
toen wel heel wat anders dan thans maart 1959 Reeser) 
Op 3 mei heeft onze berichtendienst die nu een bijzonder zware taak heeft, doch tevens een zeer 
dankbare, bekend gemaakt onder andere gisteren te 16.00 uur de Duitsers in Italië gecapituleerd. 
Oorlog met Japan gaat door. Op Tarakan geland na een bombardement uit de lucht van 4 dagen. 
 
In Berlijn 7 Generaals gevangen genomen, aldaar 250.000 doden. Hitler en Göbbels hebben 
zelfmoord gepleegd. Von Runstedt, von Weisch en Sperle gevangen genomen. 
In deze week reeds 44.000 ton levensmiddelen in Holland afgeworpen. Zulks op Ypenburg, 
Valkenburg, Waalhaven, ook bij Utrecht, Hilversum en Alkmaar. 
De rantsoenen van de Amerikanen zijn vrijwillig met 10% verminderd in verband met de 
voedselvoorziening in de bezette gebieden (many thanks !) 

In Denemarken en Noorwegen heerst grote verwarring onder de Duitse troepen. Himmler werd het 
laatst in Lübeck gezien. Laval en Déat zij naar Barcelona gevlucht, na door Zwitserland te zijn 
geweigerd. Franco heeft hen geïnterneerd. Molotov wordt voorzitten van de conferentie in San-
Francisco (thans 1959 veel aan gezag verloren). De provincie Salzburg heeft gecapituleerd. Gisteren 
te 15.00 uur heeft Berlijn gecapituleerd. 
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Vannacht is Generaal Majoor Hackstroh gewekt door de Duitse Hauptmann en de Sonderführer, 
omdat zij zeiden dat de Amerikanen op 600 m van Tittmoning stonden. Generaal Majoor Hackstroh 
beschreef dit moment als volgt: 
(Ik moet dit thans na 14 jaar uit het hoofd opschrijven en verzoek dus om clementie Reeser) 
Vannacht werd ik plotseling gewekt door de Duitse kampleiders, die nerveus waren. Zij vertelden: 
“Die Amerikaner stehen auf 600 m von Tittmoning”. Zij wilden hun pistolen bij onze Generaal 
inleveren. 
 
Het was echter een loos alarm. De Engelse en Amerikaanse en Poolse officieren en soldaten uit 
Laufen zijn veilig overgebracht naar elders onder beschikking van de Wehrmacht en onder 
bescherming van de Zwitserse militaire attaché.  
Generaal Bor Komorowski Captain Elphinstone nous vous offrons nos felicitations snincères et 
cordials. 
We wish you repeated Good Luck and a swift return to your countries !  
 

 
Generaal Bor Komorowski 

 

Over verblijf van Ribbentrop en Göring was nog niets naders bekend. 
 
3-5-1945 namiddag. 
Bericht Rangoon genomen. Bij Tarakan ondanks sterke weerstand toch goede vorderingen gemaakt. 
Hamburg genomen. Laval door de Spaanse regering ter beschikking van de geallieerden gesteld 
(werd naar ik meen later gefusilleerd). In San Francisco door de Fransen voorgesteld het Ruhrgebied 
te internationaliseren (wel een ander geluid dan thans maart 1959 tussen du Gaulle en Andenouer). 
 
Churchill maakte het aanbod van unconditional surrender bekend. De Kolonel, zoon van Maarschalk 
Stalin, heeft de binnenstad van Berlijn bezet. (Ik denk uiteraard aan de kwestie Berlijn van 1959 !. 
Wat is de politiek toch labiel ! Leve de relativiteitstheorie van Einstein !) 
Voedselvoorziening van Nederland gaat door. Gisteren bij Wageningen en Rhenen voedsel 
aangevoerd. Praag tot hospitaalstad verklaard. Tussen Linz en Wenen wordt nog weerstand 
geboden. Er heerst grote verwarring in Noorwegen en Denemarken. Vele Duislingers plegen 
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zelfmoord. Te Berlijn 60.000 gesneuvelden en 120.000 Duitse gevangenen gemaakt. Göbbels en 
Hitler hebben zelfmoord gepleegd (dus bevestiging van eerder bericht) als ook de nieuwe Chef van 
de Staf van de Wehrmacht “Krebs” opvolger van de afgetreden Generaal Keitel. 
 
3-5-1945 (21.15 uur) 
Radio Luxemburg zou hebben bekend gemaakt: capitulatie in Nederland. Waar de Duitse Maarschalk 
(Generaal ?) Blaskowitz bekend als bevelhebber van de 3

de
 Legergroep tijdens de invasie in Frankrijk 

als Comparant van Rommel (Noordelijke Legergroep) nu commandant is. 
 
Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana heden in Nederland 
aangekomen, doch geen officiële intocht. Voor correspondentie enz. hoogst dezelve adres per adres 
Kolonel J.C. Baron Baud, Kraanstraat te Breda !! 
 
In Nederland wordt aangedrongen op snelle, rechtvaardige verdeling van het voedsel. Alle schippers 
moeten zich ter beschikking stellen. Zij lopen daarbij geen risico. 
West Nederland is echter nog niet bevrijd, De bevolking wordt voorzichtigheid geraden. 
Parachutisten van de geallieerden hebben west van Rostock contact gekregen met de Russen. 
2 Miljoen gevangenen door het 2

e
 Britse leger gemaakt. 

Door Generaal Alexander (wiens zoon zoals u weet bij ons in Tittmoning was geweest) meegedeeld 
dat Oostenrijk onafhankelijk zal worden (dit heeft zoals we nu 1959 weten later echter nog heel wat 
voeten in de aarde gehad). In Oostenrijk zeer moeilijke voedseltoestand. De geallieerden kunnen 
daar niet helpen. Voor het eerst geen O.K.W. bericht meer.  
West van Hamburg wordt door Poolse troepen gestreden. Feldkirch (zuidwest grens) door de Fransen 
bezet. In Sleeswijk nog gevechten. Het voornaamste gebied, waar nog gevochten wordt is Tsjecho 
Slowakijen. Waar zich nog 8 Duitse legers zouden bevinden. Generaal Franck –de man van Krakau- 
heeft gezegd: Voor ons is de Führer niet dood. In Italië vochten 6 Zd Afrika Division. 
 
4-5-1945 (’s morgens) 
In Duitsland op sommige plaatsen gevechten tussen de Wehrmacht en de SS. 
Flensburg en Kiel tot open steden verklaard. 
Speer heeft verklaard: „Deutschland ist besiegt“, toch schijnt hij nog te willen doorvechten. 
De Inn is op 6 punten overschreden. 
Het 1

ste
 en 3

de
 Duitse Pantserleger in Noord Duitsland meldde zich voor overgave bij MontGomery. 

Deze verwees hen naar de Russen. De Reichs Kanzelei is geheel verwoest. In Engeland zijn de 
publieke schuilplaatsen gesloten.  
De Aartsbisschop van München “Faulhaber” propageerde dat de Nazi’s onschadelijk moesten worden 
gemaakt en dat alle zorg moest worden besteed aan de opvoeding van de jeugd. 
De Russen zouden gezegd hebben: geen beschikbaarstelling van levensmiddelen voor Duitsland en 
voorts uitkamming van Duitsland op zoek naar Nazi leiders. 
In het hiervoor gaande berichtenverslag heeft zoals u ziet de schrijver van dit gedenkboek ook niet stil 
gezeten. Hij hield de berichten opnemer (radio’s) Kapitein C.J. Lorentz (Kgf. 32314) dan ook menig 
uur ook tot diep in de nacht gezelschap en hield zodoende de stof voor het hem opgedragen 
gedenkboek zo goed mogelijk bij. 
 
Nu mijn lezers, nadert meer en meer het slotmoment van de spanning waarin we hier in Tittmoning 
mede naar aanleiding van al die berichten verkeerden. 
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14. Bevrijding van Tittmoning. 

We zouden om 14.00 juist gaan wandelen toen de Duitse onderofficier het bericht bracht, afkomstig 
van Majoor van Wijk: Het wandelen gaat niet door want de Amerikanen naderen Tittmoning. 
We tuurden van het terras af en uit de walgang in de richting van het station. 
We popelden om met een patrouille daarheen te lopen. Velen hoopten dat onze commandant de 
Amerikanen tegemoet zou gaan, doch dit geschiedde echter niet.  
Dit is een kwestie van temperament. Overigens had de commandant de beslissing en het recht 
voorzichtigheid te betrachten. Het zou intussen nog tot circa 15.10 duren eer een Amerikaanse 
Scoutcar (bewapend met 2 mitrailleurs) bemand door een Amerikaanse luitenant en 4 soldaten bij het 
kasteel aankwam. 
 

 
Het hek bij de post op de brug is nog dicht en de Officieren hangen gespannen 

over de brug te turen naar de in aantocht zijnde Amerikanen, mei 1945 
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De eerste JEEP’s voor de brug bij de westpoort, mei 1945, 

met grote belangstelling bekeken door de Nederlandse Officieren 

 
De Amerikaanse luitenant die een Duitse tolk (Hilfs Polizei) bij zich had, begaf zich naar het slotplein, 
ontmoette daar de Generaal Majoor Hackstroh de Duitse Lagerkommandant met Hauptmann Klau 
(Abwehr Officier). 
 

 
de overgave. v.l.n.r.: tolk, Amerikaanse luitenant, Generaal Majoor Hackstroh, Hauptmann Klau 
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de overgave. v.l.n.r.: tolk, Amerikaanse luitenant, Hauptmann Klau, Generaal Majoor Hackstroh 

 

De Duitse commandant gaf zich op bevel van de generaal over ! 
De Amerikanen verwekten bij ons in militair en zakelijk opzicht grote bewondering. Zij waren zeer 
zakelijk en kort in hun optreden zonder enige onnodige ophef. Generaal Majoor Hackstroh sprak hen 
toe in zijn functie van Commandant van het Nederlandse troependetachement te Tittmoning 
(plotseling waren we immers weer vrije Nederlandse soldaten) en bracht tenslotte Three Cheers on 
the American Army, waarmee wij omstanders met enthousiasme instemden. Zo had dan 16.26 van de 
4

e
 mei 1945 het historische uur van onze bevrijding geslagen. 

God zij gedankt ! God zij geloofd en geprezen. Wat Gij doet o Heer is goed ! 
Dadelijk werd dit moment door een der Amerikanen op een filmpje vereeuwigd. Het schijnt wel, dat 
schier ieder Amerikaans soldaat over een fototoestel beschikt. Ondanks dat velen hun adres 
opgaven, hebben wij nooit een afdruk ontvangen. Toch heeft schrijver dezes 2 foto’s bemachtigd en 
in dit boek geplakt. 
Het was moeilijk om alles wat er zo over en weer gesproken werd nauwkeurig te volgen. Hoewel we 
toch zeer nieuwsgierig waren of er iets omtrent onze terugvoering naar Holland gezegd zou worden. 
Wel hoorden wij uit het geroezemoes van de vele stemmen –ik lette uiteraard bijzonder scherp op, 
denkende aan het Gedenkboek !!- door elkaar heen uitdrukkingen bezigen als (aan de zijde van de 
Amerikanen) in a few days met als tegenhanger (van Nederlandse zijde) de uitdrukking We have no 
Haste ! blijkbaar van iemand, die al tevreden was met de bevrijding zelve en de terugvoering 
voorlopig nog op het tweede plan stelde, mogelijk in verband gebracht met de nog onzekere toestand 
in Holland.  
Uit gesprekken met anderen bleek mij later ook, dat er onder ons waren, die zich de voedseltoestand 
in Holland zo precies voorstelden, dat zijn het beter vonden, dat wij nog een maand zouden wachten 
met terugkeren. 
 
Persoonlijk dacht ik: Moge intussen het ogenblik van de hereniging met onze geliefde betrekkingen in 
Nederland spoedig komen. Moge dat weerzien voor ons gelukkig zijn. Moge degenen die 
onherstelbare verliezen geleden hebben kracht en sterkte vinden voor hun verdere leven en troost en 
berusting in het onvermijdelijke ! 
Met innig medegevoel gaan onze gedachten thans uit naar die vrouwen kinderen en verdere 
betrekkingen die bij onze terugkeer in Holland de man en vader niet terug zien komen. Moge ook zij 
troost vinden in de gedachten dat hun man en vader hun plicht tegenover het Vaderland trouw 
hebben vervuld. Mogen ook zij berusten in het noodlot dat hen zo onbarmhartig heeft getroffen. 
Ook denken wij met innig medeleven vol van deernis aan hen, die gedurende de oorlog liefdepanden 
in Holland hebben verloren. Voor allen, buigen wij in diepe ootmoed onze hoofden voor de 
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onverbiddelijke Majesteit van de dood. Tenslotte bidden wij tot de Allerhoogste dat Hij in zijn grote 
goedertierenheid degenen die nu nog als vermist dan wel als zwervende te boek staan, in welstand 
zal willen verenigen met straks maar Holland terugkerende mannen en vaders. Dat geve God.  
 
Ge wilt wel begrijpen waarde lezers, dat het voor uw gedenkboekschrijver destijds voortdurende 
concentratie vereiste om steeds weer te denken aan datgene op te schrijven wat hij voor het boek 
van belang achtte. 
 
Nadat de Amerikanen ons bevrijd hadden, werd het een bedrijvig leven op de burcht. Een ieder wilde 
iets meemaken van deze gebeurtenissen. Alles trok veel bekijks. Zo zagen we onder andere het 
inleveren van de wapens van het bewakingspersoneel. Een der Duitse soldaten wilde een 
geciseleerde dolk, ik meen een instrument uitgegeven aan de Hitlerjugend onder het motto “Privat 
Besitz” behouden. De Amerikaan pakte de dolk aan en wierp deze op de hoop in de jeep, hem 
toevoegende “No weapon for ever”. 
Typisch in dit opzicht is thans het woord van Mac Milland over de beschikbaarstelling van kernwapens 
aan West Duitsland (maart 1959). 
 
In de middag gaf onze berichtendienst nog het volgende uit: 25 groepen medici en assistenten staan 
klaar om in Nederland speciaal geprepareerde voedingsstoffen uit te delen. Voedingsstoffen die 
gemakkelijk en geleidelijk in het bloed worden opgenomen speciaal door het geven van injecties. 
Sedert de vorige week vrijdag zou in Holland niets meer aan voeding zijn verstrekt. De Duitsers 
hadden daar ook niets meer. Door dit bericht kregen we dus inzicht in de zeer precaire toestand in 
Holland. Daarom sloeg velen van ons inderdaad de schrik om het hart bij de gedachte aan de 
ontzettende hongersnood van onze arme Nederlandse bevolking. De chauffeurs van de auto’s die in 
Holland voedsel brachten, zouden door de bevolking hartelijk zijn begroet en omhelsd.  
 
Speer deelde mee, dat Duitsland de oorlog voortzet, spoorde aan tot inscheping naar Noorwegen. 
In Tarakan werd ons bruggenhoofd of beter landingshoofd uitgebreid. Door het Duitse terrorisme zijn 
in Frankrijk in totaal 150.000 Fransen vermoord. Welk een bestialiteit. Het schreit ten hemel ! 
(Thans maart 1959, wordt er nog geconfereerd en gediscussieerd over de schadevergoeding van de 
Nazi excessen !). Krachtige taal van minister Luns, Bravo ! 
 

 
Paardenarts T. Sigling (Kgf. 30244) (midden) en Duitse Unterofficier met witte vlag 

 

Beiden zien er opgewekt uit omdat de strijd was gestreden.  
Sigling is na de bevrijding in Holland helaas overleden. 
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De brugleuning bij de westelijke poort, oktober 2013 

 
 

4 mei 1945 (17.00 uur) 
Plechtig ogenblik. 
Voor het aangetreden Nederlandse detachement werd de trotse Nederlandse driekleur gehesen 
onder het blazen door de Officier van de Marine Stoomvaartdienst P.L. Koppen (Kgf. 31146) van het 
hoornsignaal: “Wilhelmus van Nassaue” tegenover de saluerende Nederlandse militairen.  
 

 
De Officieren kijken omhoog terwijl de driekleur wordt gehesen, terwijl 

P.L. Koppen het hoornsignaal blaast, mei 1945. 
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De Rood-Wit-Blauwe driekleur wappert vanaf het Getreidehaus, mei 1945 

 

 
De Officieren aangetreden op het plein, mei 1945 
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De Officieren aangetreden voor het Getreidehaus, mei 1945 

 

 
Zicht in noordelijke richting met het rechts het prikkeldraadhek voor de Commandantur, mei 1945.  
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Het zingen van het Wilhelmus, mei 1945 

 

 
Generaal Majoor Hackstroh hield hierna tot ons een hooggestemde toespraak. 
Hij liet duidelijk uitkomen, dat dit voor ons een werkelijk historisch moment was, dat wij –zo lang wij 
leefden- zeker niet zouden vergeten. Het was voor ons allen dan ook een genot om onze Rood-Wit-
Blauwe driekleur te zien wapperen van de burcht, waarin wij gevangen waren geweest en dat onze 
nationale vlag de hakenkruisvlag van zijn plaats had verdrongen. 
 
Lang leve Nederland en het door ons zo geliefde en geëerbiedigde Huis van Oranje en Nassau. 
Nul n’est besoin d’espere pour enterprendre, ni de reussir pour perseverer. Vaillant sang de Nassau. 
(gedenkteken te Heumen voor de herdenking van de Slag op de Mookerheide 1574). 
 
Ook toen werden door onze dominee en onze aalmoezenier toespraken gehouden waarin onder 
andere gewezen werd op de plicht om onze vrijheid tot gerechtigheid en waarheid te gebruiken. 
 
4-5-1945 (20.50 uur, bericht van de BBC) 
“Alle troepen in West-Duitsland en Nederland hebben alle verzet gestaakt”. 
En Franse les bibicistes disaient “zazou” (Ca des sous !) 
 
Bij Linz hebben de Amerikanen en Russen zich verenigd. 
Het 7

e
 Amerikaanse leger heeft zich via de Brenner verenigd met de troepen van Generaal Alexander 

in Italië. 
Ook daar is alles uit. Tot zover het BBC-bericht. 
We weten reeds dat Mussolini bereids is geëxecuteerd, terwijl zijn lijk te Milaan is opgehangen en 
tentoongesteld. Het “El Duce” zal nu niet meer weerklinken. 
Als typische bijzonderheid wijs ik erop dat dit 7

e
 Amerikaanse leger oorspronkelijk uit Italië in Zuid 

Frankrijk is geland mij na zijn heroïek strijd met Blaskowiz enz. om de Noord, dwars door Duitsland 
heen en weer naar het punt van uitgang is opgemarcheerd. 
Tito heeft uitlevering gevraagd van Maarschalk von Weisch. Hij heeft met hem blijkbaar nog een 
appeltje te schillen. 
Argentinië is te San Francisco vertegenwoordigd tegen de zin van Stalin.  
De Lublin Polen zijn niet toegelaten hoewel Stalin dat had voorgesteld. 
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In Oostenrijk is onder Russische invloed een nieuwe regering gevormd, die echter door de 
geallieerden niet wordt erkend. (Begin van de tegenstelling tussen West en Oost, Reeser) Ook in 
Denemarken en Friese eilanden is het verzet gestaakt. 
Minister Gerbrandy heeft gesproken, de capitulatie zal in Nederland een feit zijn op 5 mei 1945 om 
8.00 uur. 
 
5-5-1945 (’s morgens) 
Het Nederlandse detachement, thans als vrije mannen is wederom aangetreden. Generaal Majoor 
Hackstroh beklimt nogmaals het spreekgestoelte en houdt tot ons wederom een toespraak, waarin hij 
zijn dankbaarheid uit over het einde van de strijd in ons geliefde Vaderland. 
Daarna zongen we gezamenlijk al saluerende het eerste couplet van het Wilhelmus van Nassaue. 
 
Leve de Koningin 
Leve ons Koninklijk Huis 
Leve onze bondgenoten 
Leve het Vaderland ! 
Hoerah, Hoezee ! 
 
Daarna hield dominee Dr. L.D. Terlaak Poot (Kgf. 271380) een mooie en pakkende rede. Tot slot 
sprak de Aalmoezenier Vos de Wael (Kgf. 271379) enthousiaste woorden tot ons. “Vreugde bezielt 
ons, zo sprak hij en blijheid voor de vrijheid, die ons weer werd geschonken. Een vreugde die 
langzaam aan was gegroeid, die ons heeft overstroomd en die langzaam bezit van ons heeft 
genomen. Wij Nederlanders in Tittmoning wij Nederlanders in Europa zijn weer vrij ! Als ondertoon op 
deze sonore gedachte doorleven wij de dankbaarheid. Hierbij richten wij het oog op God, die ons de 
goede gaven geeft. Hoop doet leven, we vertrouwen op eigen kracht, levensmoed, levenskracht, op 
de Nederlandse volkskracht en bovenal vertrouwen we op de Almachtige”. 
 
Zo zijn we dan vrij, ja we beseffen nauwelijks wat dit betekent na deze 5 jaren van druk onder het 
Duitse juk, doch toch als een wam elixer stroomt het begrip vrij te zijn thans door onze aderen.  
Thans weer algeheel herstel van de militaire verhoudingen. De tijdens de lange krijgsgevangenschap 
gespaarde uniformen worden weer opgepoetst (draagriemenstel enz.). Een trots gevoel doordrenkt 
onze ziel, die weer is verlost van knellende banden. We zullen ongetwijfeld deze vrijheid waardig 
ontvangen. Laten we ons voornemen deze eendrachtig te beleven. 
 
Volk van Nederland wil goed bedenken, hoe wij Nederlandse militairen in de status van krijgs-
gevangenen zijn gekomen. Bedenk dat wij op 14 / 15 mei 1940 van boven af plotseling hierin zijn 
gekomen. Dat wij de gevangenschap niet zelf hebben gekozen. Het begon in Rotterdam waar ik 
toevallig persoonlijk was. De troepen waren toen nog daar intact en gevechtsbereid ! Doch er werd 
gecapituleerd om de totale vernieling van de stad te ontgaan. Daarna volgde de gehele capitulatie 
van de O.L.Z. Generaal Winkelman (De Grebbe troepen waren inmiddels al in de vesting Holland 
teruggetrokken). We hadden deze alleen maar te aanvaarden zonder vrije keuze. Natuurlijk kwamen 
wij commandanten automatisch in een scheve positie, want daar de orde bewaard moest blijven om 
onnodige en uitzichtloze bloedbaden te voorkomen, moesten we toen als het ware met de Duitsers 
onze bittere vijanden samenwerken. De troepen moesten in de hand blijven, legering en voeding 
moesten worden geregeld en verzekerd hetgeen zonder overleg met de Duitse commandanten niet 
mogelijk was. 
Ik zie thans mijzelf als Commandant over ruim 6000 soldaten in het park aan de Maas, waar gelukkig 
deze soldaten mij trouw bleven en alles ordelijk verliep. Ik ben hen nog steeds dankbaar. Later gingen 
we terug naar onze vroegere mobilisatiestandplaatsen. 
De ontbinding werd toen een feit, het kostte daar de grootste inspanning om de soldaten die 
groepsgewijs al met groot verlof gingen, in de hand te houden. De slimme Duitsers lieten ons maar 
modderen zij dachten: laat maar aan hun lot over, de wanorde komt dan wel vanzelf en het moreel 
zakt. Officieel waren we krijgsgevangen, doch praktisch liepen wij (in Leersum) vrij rond. Er werden 
onzerzijds commissies benoemd om twijfelachtige gevallen uit de strijd te toetsen aan ons militaire 
strafrecht. Deze gevallen betroffen niet Rotterdam, doch de Grebbestrijd (dat wil zeggen bij IV divisie. 
Voor zover mij bekend alleen tegenover lagere officieren. Behoudens bij een officier die na de 
capitulatie een fout had gemaakt). Persoonlijk werd ik ook voorzitter van zulk een commissie, 
inderdaad een ellendig werk, dat mij veel verdriet deed. 
Daarna kwam in juli 1940 die akelige en delicate kwestie van de zogenaamde “erewoord verklaring”. 
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Hierover heeft zowel rijp als groen een oordeel uitgesproken en veelal een veroordeling. Door het 
opperbevel werd geen duidelijke gedragslijn in deze uitgestippeld. 
Een bevel van de O.L.Z.: “Erewoord verklaring” tekenen is verboden, zou deze kwestie radicaal 
hebben opgelost. Om inlichtingen in juni of eind mei 1940 naar het A.H.K. in Den Haag reizende, 
werd mij door (wijlen) Kolonel van de Generale Staf Preij meegedeeld: “De O.L.Z. onderhandeld nog 
met Generaal Schwabedisse over de tekst van de erewoordverklaring”. Ik vatte dat toe op dat de 
O.L.Z. het feit van de ondertekening zelf niet geheel verwierp. Voor de officieren van het KNIL was er 
een andere toestand dan voor ons van de Nederlandse strijdmacht. In de Indische voorschriften was 
namelijk het geven van een erewoord verboden, hetgeen tot enige jaren voor de oorlog ook voor ons 
gold, doch dat in het laatste velddienst voorschrift niet meer vermeld had, waarin daarover geheel 
werd gezwegen waarmee dus deze kwestie zwevende werd gehouden met alle gevolgen van dien. 
Intussen blijft de daad van weigering door de groep KNIL officieren alsmede door de groep 
Opperofficieren (Vlag officieren) toch steeds een mooie daad.  
 
Generaal Winkelman en de beide Luitenant Generaals J.J.G. en H.F.M. Baron van Voorst tot Voorst 
kwamen in een andere positie. Zij werden na de verjaardag van ZKH Prins Bernhard namelijk 
plotseling door de Duitsers gearresteerd. Ik meen dat een zelfde lot de Overste Rooseboom van de 
Nederlandse Inlichtingendienst trof. (Overste van de Plassche eveneens van de Nederlandse 
Inlichtingendienst was het gelukt om naar Engeland te ontsnappen). 
De KNIL officieren en Overste Rooseboom werden naar Colditz overgebracht. De bovengenoemde 
drie Nederlandse Generaals alsmede na 15 juli de hiervoren genoemde groep opper- en 
vlagofficieren, die toen weigerden te tekenen werden naar Troppau vervoerd. Al deze officieren zijn 
derhalve gedurende 5 jaren in Duitsland krijgsgevangen geweest. Wat ons de verdere Nederlandse 
officieren betrof ontvingen we kort voor 15 juli 1940 een circulaire van het AHK getekend door wijlen 
Kolonel van de Generale Staf van Alphen, als plaatsvervanger van de O.L.Z. Hierin stond dat het 
tekenen van de erewoordverklaring “in het landsbelang was”.  
 
Er is mij intussen gebleken dat men ook thans nog geen zuiver beeld heeft wat er aan die 
erewoordkwestie heeft vastgezeten en hebben velen zich niet geheel gerealiseerd onder welke 
omstandigheden we verkeerden. Dit bleek mij weer duidelijk toen in de pers het 2

e
 Kamerdebat 

volgde bij de behandeling van de Wet Rechtsherstel (ik meen in 1956). Daarin immers braken toen de 
heren Ritmeester (VVD) en Scheps (PVDA) 
-wel is waar zeer loffelijk- een lans voor tegemoetkoming aan het huns inziens aangedane onrecht 
van de gedupeerde officieren, doch tevens lieten beide geachte Kamerleden toch ook 
doorschemeren, dat zijn geprefereerd hadden als de Nederlandse officieren noch de 
erewoordverklaring hadden getekend, noch als krijgsgevangenen (dien tengevolge van de openlijke 
weigering) naar Duitsland waren gegaan. 
 
Nu moet ik echter –hoewel de mening deze geachte Heren eerbiedigende- toch constateren dat naar 
mijn mening deze mening (geheel te goeder trouw) niet op de realiteit gebaseerd was, zodat ik hier 
aan een denkfout moet denken. Immers bedoelde de Heren Ritmeester en Scheps ongetwijfeld dat zij 
hadden gewild dat de Nederlandse officieren in juli 1940 “en bloc” illegaal waren ondergedoken ! 
Doch nu zal bij nadere ampele overweging een ieder toch wel willen aanvaarden, ook deze twee zeer 
geachte Kamerleden, dat in juli 1940 het onderduiken van ongeveer 2000 officieren en bloc een totale 
onmogelijkheid was. Bij wie moesten wij in hemelsnaam onderduiken (ik zelf vertoefde toen in een 
studenten pension in Amsterdam, omdat wij ons huis in Nijmegen op ongeveer 5 minuten auto 
afstand van de Duitse grens al voor de oorlog die ik aan zag komen, hadden ontruimd. Maar in dat 
pension konden we niet illegaal blijven). 
Er was toen toch niets georganiseerd van illegaal verzet en onderduiking. Men kon toch maar zo niet 
bij een wild vreemde aanbellen. Wilt u de risico’s daarvan dragen, enz. Wat zouden de heren 
Ritmeester en Scheps hebben gedaan als bijvoorbeeld op 1 juli 1940 zich bij hen 4 onderduikende 
officieren hadden gemeld ? 
We hadden wij natuurlijk vrienden en familie. Doch persoonlijk ben ik altijd huiverig geweest om mijn 
lasten over te hevelen op anderen ! (En natuurlijk velen met mij) 
Bovendien nog de vraag hoe kwam men aan geld, aan voedsel, enz. 
Die kwestie van valse persoonsbewijzen en valse distributiekaarten was toch ook nog niet 
georganiseerd, enz. 
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Die onderduiking werd in Nederland dan ook veel later georganiseerd en zelfs toen was het aan velen 
nog niet mogelijk om onder te duiken. Laat men toch nooit vergeten dat illegaliteit niet mogelijk was 
zonder te beschikken over een goed aantal “goede” zogenaamde legalen. 
Deze laatsten droegen dikwijls nog veel grotere verantwoordelijkheid dan de illegalen zelf en liepen 
ontgetwijfeld zelf ook veel risico. En dat leger van circa 2000 officieren tegelijk van wie er velen zo 
zouden worden herkend.  
Ik ben er dan ook op dit ogenblik van overtuigd dat velen die ik in het vorenstaande als het ware nog 
eens met de realiteit heb geconfronteerd, na ampele overweging de toestand van toen anders -dat wil 
zeggen “milder”- zullen willen beoordelen. Bovendien was de Staat -althans toen- zeer zuinig met het 
geld. Speciaal als daartegen geen tegenwaarde wordt gebracht. Denk thans (1959) nog maar eens 
aan de houding van de Nederlandse Staat tegenover degenen die in de Jappenkampen 
krijgsgevangen waren, welke krijgsgevangenschap wat wreedheid, ellende, ontberingen, enz. betreft 
toch veel en veel zwaarder is geweest dan onze krijgsgevangenschap in Duitsland. Natuurlijk is die 
houding juridisch juist (er is immers een uitspraak van het gerechtshof doch moreel meen ik toch een 
vraagteken te moeten plaatsen). Al me al “en bloc” onderduiken was toen (juli 1940) vooral voor 
oudere officieren met gezinnen en dikwijls studerende kinderen naar mijn mening absoluut 
onmogelijk. Dat staat voor mij als een paal boven water ! 
Dus moesten wij toentertijd kiezen tussen tekenen van de erewoordverklaring en Duits 
krijgsgevangenschap een middenweg was er niet. Wel waren er enkele bevoorrechten die ergens een 
aanvaardbaar (voor beide kanten dus) onderduikadres hadden en wellicht van enkele jonge knapen 
die veel risico’s konden nemen. Later hoorde ik van zulk een jonge onderduiker dat hij voor die tijd 
nooit salaris heeft genoten ! 
Ik stel er prijs op hier te verklaren dat het gedenkboek zoals ik tot hier heb geschreven werd 
goedgekeurd door de commissie van redactie Schout bij Nacht van der Stad en majoor van Pelt, doch 
dat deze beschouwing over de erewoordkwestie geheel voor mijn persoonlijke verantwoordelijkheid 
is, Reeser. 
Ik vervolg maar weer mijn verhaal mijne lezers. 
 
Minister Gerbrandi zei het heden (5 mei) nog in de uitzending van Radio Oranje; “De oorlog is nog 
niet uit, 280.000 Nederlandse en miljoenen Indonesiërs ondergaan nog het schier ondraaglijk juk van 
de Japanse overheersing”. 
Nu we zijn bereid om de ons wachtende taak in volle overgave op ons te nemen en ons met geheel 
ons wezen en geheel onze ziel daaraan te wijden. Speciaal ook de bevrijding van ons prachtige 
Usukude dat zich als een gordel van smaragd slingert om de evenaar. Alsmede voor het herstel in de 
wederopbouw van ons zo diep getroffen vaderland in Europa getrouw aan onze officierseed en trouw 
aan HM onze geëerbiedigde koningin mede te werken naar onze beste krachten. Moge het ons 
gegeven zijn deze taak volledig te vervullen met behulp van Hem van wie en door wie alle dingen zijn. 
Moge God ons daartoe de kracht en de gelegenheid geven, want U is het Koningrijk en de Kracht en 
de Heerlijkheid tot in de Eeuwigheid. 
 
Wat een bedrijvigheid en verscheidenheid heerste daar onder de Amerikaanse bezetting ! 
We zagen vele auto’s kleine scout auto’s (de ook in Holland bekend zijnde jeeps (afkorting van het 
begrip General Purpose), tanks en ook een wegploeg met rupsbanden vervoerd op een vrachtauto, 
enz.. 
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Scout car omringd door Nederlandse officieren op de Marktplatz van Tittmoning, mei 1945 

 

De soldaten zijn allen bruin gebrand, zij kijken flink en vief uit de ogen en zij maken een hoogst 
betrouwbare indruk. Overigens zijn ze voor ons (ook de officieren) zeer voorkomend, zij praten 
opgewekt met ons (goed voor ons Engels).  Er is geen sprake van dat zij ons wegens onze 
krijgsgevangenschap minderwaardig zouden vinden (Reeser). Overal ziet men de Duitse militairen 
zich overgeven, te voet, per rijwiel, per auto, per voertuig bespannen met één of twee paarden of met 
een muildier. Men ziet ook soldaten die hun boeltje in een kinderwagen vervoeren. (Er zijn ook zeer 
jonge mannen (eigenlijk nog kinderen) bij, Reeser). 
Zij zien er vermoeid en onderkomen uit. Duidelijk vertonen zich hier de zogenaamde 
ontbindingsverschijnselen van een verslagen leger, waarop de Duitsers zich zo verhieven toen het 
hun nog goed ging. De meesten danken God dat het is afgelopen. In de huizen op het Markplein 
(Stadtplatz) wordt huiszoeking gedaan, vermoedelijk op zoek naar SS-troepen en naar wapens. 
 
We krijgen de indruk dat de gewone Duitse troepen (niet de SS), na zich op een verzamelplaats 
gemeld te hebben, naar huis worden gezonden. Hier op het kasteel zijn de Duitse officieren en het 
verdere bewakings-personeel nog in afzondering gehouden. Ik had toevallig nog het voorrecht een 
groep bevrijde Franse militairen te ontmoeten. Ik kon hen gelukkig maken met een klein gedichtje dat 
ik in september 1944 had gemaakt voor een strategische voordracht waarin ik de door mij in gedachte 
en dus gefantaseerde proclamatie van De Gaulle bij de bevrijding op rijm had gezet. De Fransen 
ontvingen het eenvoudige gedichtje met hun echte Franse Bon Homme en enthousiasme. 
 
La Deli vrance 
Nos enfants de la patrie 
Le jourde gloire est arrive 
Chac un de nous s’ecrie 
Notre beau pays est libere 
A bas les Nazi’s et leurs grand armes 
Voici le retour des beau jours de Goureau 
Tout bon Francais, il prend les armes 
Et bien vite se range sous nos drapeaux 
Chantez tous Madelon de la Victoire 
Nous regagnames l’honneur et la Gloire 
Chantez, chantez de tous vos couers 
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Maintenant sonne l’heure, sonne l’heure 
Enfin chacun se recuirie en pleine es firme 
Dans le cri, vive la deli Vrance vive la France. 
(voor de muziek elders in dit gedenkboek) 
 
Op 13 mei 1958 heb ik dit gedichtje aan General de Gaule aangeboden. 
Ik mocht daarop het volgende antwoord ontvangen. 
Paris 2 juni 1958 
Mon Colonel. 
Le General de Gaule a apprécie les sentiments exprimes dans le beau poème dont vous lui aves fait 
hommage. Il má charge de vous le dire et de vous remercier des vœux que vous luis adressez. 
Veuillez agréer, mon Colonel, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
We spreken met vele Amerikaanse militairen. Een van hen was zo vriendelijk ons een Amerikaanse 
courant af te staan, waarin toevallig enige zeer interessante berichten voorkwamen (Stars and 
Stripes, Germany Edition, volume 24, Saterday 28 april 1945). 
(Er volgen nu enkele overgenomen stukken uit de krant, welke voor het bewerkte gedenkboek niet 
zijn overgenomen.) 
 
Op 5 mei 1945 om 12.00 maakt onze berichtendienst onder andere nog bekend: Prins Bernhard is in 
Groningen geweest voor een bespreking met Seyss Inquart over de voedselvoorziening in Nederland. 
Dönitz verklaarde dat de weerstand was opgegeven doch niet tegen de Russen. Van heden af wordt 
25 ton levensmiddelen per dag in Holland vertrekt. 400 gram voedsel was er in het tijdvak 28 april tot 
5 mei per persoon en per dag slechts verstrekt. Er was een grote kindersterfte in Nederland. Deze 
berichten werden met rouw in het hart door ons ontvangen. Zij temperden onze blijdschap over de 
bevrijding zeer. We blijven het allerbeste voor ons vaderland hopen. De lijken van Hitler en Gobbels 
zijn niet gevonden. Tot zo lang is men nooit zeker van hun werkelijke dood. (Die men thans wel als 
zeker aanneemt, Reeser). 
In 4 dagen tijds werden 60 Duitse generaals gevangen genomen. Linz tot open stad verklaard. 
Rangoon door de Engelsen bezet. 
 
Van mijn bezoek aan de stad vergeet ik nog te melden de waarneming van enige voor ons militair 
interessante aanwijzingen voor de US troepen inzake het gebruik van codewoorden, waaruit de 
troepen kunnen zien voor wie de aanwijzingen (op borden geplaatst) bestemd zijn. Zo troffen we aan: 
TAANNIC, Air P met een pijl naar links in rood en daaronder TANGO, RCN. 
 

 
 

Terwijl bij de brug over de Salzach een bord geplaatst werd, vermeldende “you are now entering 
Austria, courtesy of Tango (1) RCN (4), 2nd (3), Pl (3)”. 
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1 betekent de aanduiding van de divisie 
2 betekent de aanduiding van het onderdeel 
3 betekent de second Platoon 
4 betekent de Reconnaisance 
 

 
bord op de brug over de Salzach op de grens met Oostenrijk 

 

 
Een JEEP en een USA-M10 Achilles tank, ergens in Tittmoning 
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USA-M10 Achilles tank (self propelled gun) met een 27 pnd anti-tankkanon in de 
Stiftsgasse ter hoogte van nummers 2 en 3 te Tittmoning, welke bestuurder mij 

zeer vriendelijk ontving en mij alles uitlegde en vertelde met een slokje cognac toe ! 
Zij hadden ontzettend veel meegemaakt 

 

 
De Stiftsgasse ter hoogte van nummers 2 en 3 te Tittmoning in augustus 2014 

 

En dan nog een zeer typisch moment, wandelend door Tittmoning kwam ik langs de boekhandel van 
Anton Pustet op het marktplein (Stadtplatz 38). Een jonge vrouw stond wenende voor de ingang. Op 
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mijn vraag “was ist dan hier los ?” Vertelde zij mij snikkend dat de Amerikanen de gehele winkel 
hadden vernield. Enfin, ik begaf mij naar binnen en inderdaad zag ik een grote ravage alles was uit de 
vitrines gesleurd en lag verward door elkaar op de grond. 
Ik keek dadelijk uit naar “Ansichtkarten” en nam een stapel mee, evens een groot blanco boek waarin 
ik thans zit te schrijven. Van de kaarten heb ik er verscheidene uitgedeeld aan onze kameraden. 
Degenen die ik zelf behield benutte ik nu om dit boek te illustreren. Natuurlijk heb ik deze dingen 
betaald. Ik zei: „die Deutschen haben bei uns in Holland zehr viel gestohlen, aber wir Holländer hier 
sind keine Diebe und ich will also alles bezahlen (wij bezaten toen Marken)“. 
 

 
Verlag: Buchhandlung A. Pustet, Tittmoning 25, „Nachdruck verboten“ 

 

Helaas is er later een klein incidentje gebeurd, omdat een Nederlandse officier, die blijkbaar een 
andere opvatting hieromtrent huldigde, een kunstvoorwerp had meegenomen. Onze Nederlandse 
leiding heeft hem echter gedwongen dit weer terug te brengen.  
 
Das Fräulein sagte zu mir: „Aber Heer Oberst, In der Tat hatten wir Nazi Sachen, aber wir sind doch 
nur Musz Nazi‘s. Wir müssten doch leben während des Krieges und wir müssten wählen zwischen 
„Verkaufen“  und  
„Konzentrations Lager !“ Ik nam ook nog wat briefpapier tot mij en een potlood en staande tussen de 
chaos schreef ik spontaan enige brieven onder andere aan HM de Koningin.  
 
The Castle of Tittmoning, the 8th of Mai 1945. 
To her Majesty the Queen of the Netherlands, 
All the officers and other ranks of the 11the Infantry Regiment of your Majesty’s Royal Netherlands 
Army of whom only a very small part is in the Netherlands Camp of Tittmoning, pray to God for the 
health of your Majesty and those pf her Royal Highness Princes Juliana, Prince Bernhard the 
Princesses Beatrix, Irene and Margriet. May God will give a swift repair of a reborn and Glorious 
Holland and a swift reconquest of that part of the Kingdom in our beloved Netherlands east-India. God 
save our beloved native Country in Europe and oversea.  
On the 4

th
 of Mai we have been liberated by troops of the 7

th
 American Army, wich were very kind to 

us. 
All went very quickly, the Germans surrending them selves without any resistance. We all are very 
well, also the other officers and other ranks of the Netherlands Royal Army and Your Majesty’s Royal 
Marine and Royal Air force.  
I hope so the censor of the 7

th
 American Army will help me with a swift in official expedition of this 

letter where for I shall be very thankful. 
I have the honor to remain of your Majesty, the most faithful, Reeser 
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(In the war, commander of the 11
th
 Infantry Regiment) 

 
I have also the honor of offering to your Majesty all my excuses of writing this letter in lead pencil,  
having no ink to my disposition. 
 
De officier van de postdienst Captain Henry P. Post afkomstig uit Brooklyn heeft mij keurig geholpen 
bij de nazending van mijn brieven. (Officieel was nativ briefverzending verboden, doch dat sluit niet uit 
dat zulke regels er zijn om overtreden te worden en speciaal als het gaat om een goed doel). 
Later verzond ik nog enige brieven onder andere aan Luitenant Generaal J.J.G. Baron van Voorst tot 
Voorst, mijn vroegere rechtstreekse chef toen ik op het HKV werkte.  
Aan Burgemeester van Rotterdam Mr. P.J. Oud met  wie ik vele contacten had gehad in de 
Meidagen, toen ik daar de Infanterie aanvoerde (1). Voorts meer particulier aan mijn vrouw. 
Aan de Aalmoezenier Verhoeven van 11 R.I.  en aan mijn chaffeur W. Puntman mijn chaffeur in de 
oorlog.  
Behalve juist helaas die van mijn vrouw, zijn deze brieven inderdaad aangekomen, doch die chauffeur 
heeft mijn vrouw toen toch dadelijk na ontvangst ingelicht. Ik had dit voor alle zekerheid in mijn brief 
gevraagd. Voor de censuur waren ze alle in de Engelse taal geschreven. 
 
Captain Henry P. Post many thanks for your service !  (Reeser.) 
 
5-5-1945, circa 16.00 uur 
Op 5 mei ongeveer te 16.00 werd de Oberstleutnant Hoffmeister, bijgenaamd “de Kieuw” binnen 
gebracht met een gewapende Amerikaanse soldaat achter zich. Het kan verkeren zei Breero 
(Breederode), Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, of “Leer am Leer, Würst wider Würst”. 
Dit is bij mij geen leedvermaak doch een uiting van rechtsgevoel. Onze eigen alsmede de Poolse, 
Engelse, Amerikaanse kameraden uit Laufen werden hier gewroken. 
Maar laten we toch steeds in gedachten houden Romeinen 12: “Mij is de wrake, Ik zal het vergelden, 
zegt de Heer “. 
Nu zag ik de Overste met burger overjas blootshoofds met zijn rijlaarzen in de hand geleiden naar het 
kampbureau, onder geleide van Luitenant Van Sprang (Koninklijke Marechaussee). Voor ons uit 
Krijgsgevangenen oogpunt waarlijk een historisch moment. Gij toch Overste Hoffmeister zult ons 
geen kwaad meer doen. Gij zult ons niet meer vervoeren in beestenwagens voorzien van 
prikkeldraad-afsluitingen. Gij zult niet meer trachten onze vluchtende kameraden dood te schieten. 
Uw rijk is uit ! 
 
Wat Nederland betreft zijn rol daar te elfder ure aan het vernielen van onze grote steden ontkomen, al 
zijn de vernielingen toch nog zeer belangrijk (ook door enige Engelse bombardementen). 
 
In de radio werd hulde gebracht aan het taaie Nederlandse volk.  
Keitel heeft bevolen de bevelen van de Engelsen en Amerikanen op te volgen. 
In Tarakan hebben wij de stad bereikt. De capitulatie is gesloten in een tent op de Lünenburger 
Heide. 
(Montgomery, “Monty”) 
 
Eerst wilde de Duitse delegatie nog marchanderen. Maarschalk Montgomery zei: “Dan wordt 
doorgevochten tot dat er geen Duitse soldaat meer leeft”. Daarom de volgende dag Unconditional 
Surrender ! 
Montgomery zei tot de journalisten: “This is the Moment !” 
De Engelsen en Amerikanen hebben geweigerd met Rusland verder te confereren over Polen. 
(Thans weet u lezers, wat er 1959 van is terecht gekomen, Reeser). 
 
Prins Bernhard en Prinses Juliana zullen een bezoek brengen aan Den Haag en Amsterdam. 
Seyss Inquart is geplaatst op de lijst van oorlogsmisdadigers. (U weet nu, dat hij na het Neurenberger 
proces werd opgehangen). 
 
Men weet nog niet wat te doen met 8.000 Nederlandse SS-troepen. 
Dit laatste bericht viel ons op, omdat we hadden verwacht dat met hen korte metten zouden worden 
gemaakt en dan volgens Romeinen XIII. De overheid draagt het zwaard niet voor niets en wee 
degene, die kwaad doet !. 
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5-5-1945 ’s avonds 
Herhaling rede Minister Gerbrandy: “Nederlanders, gij zijt vrij, gebruik uw vrijheid op waardige wijze”. 
Hij bracht hulde aan Zee en Land en Luchtmacht en de Koopvaardij. Hij herdacht hen, die hun verzet 
met de dood hebben moeten bekopen en die nu het overwinningsmoment niet meer mogen beleven. 
Hij herdacht ook de doodgemartelden, het zaad waaruit de bevrijding is geboren. Leve de Vorstin, 
Leve het vaderland. 
Hare Majesteit ontving het bericht omtrent de capitulatie, juist in gesprek zijnde met Generaal Majoor 
Mr. Kruls. Hare Majesteit riep uit: “Leve het Vaderland !” Hierna vond er een defilé plaats. Wat zouden 
wij daar graag bij geweest zijn, maar wees getroost kameraden dat komt ook nog wel voor ons. Later 
zou blijken dat wij op dit punt menige deceptie zouden moeten verwerken, bij de vrijwel absolute 
negatie van de officieren van het zogenaamde :”Oude Leer”. 
 
Voorts kwam nog door: het droevige bericht, dat van het kamp van Auschwitz vijf miljoen Joden door 
de Duitsers zouden zijn omgebracht onder wie velen uit Nederland. Minister van Kleffens en onze 
gezant in Londen hebben voor de radio gesproken. Praag in handen van de opstandelingen. 
Er zal geen regering in Duitsland worden gevormd, er zal een hoge commissie optreden. 
(Had men toen maar spoedig een vredesverdrag opgemaakt en vrede gesloten. Dan zouden we nu 
1959 niet zitten met een ingewikkeld zeer moeilijk oplosbaar probleem, kwestie Berlijn !) 
Toch hebben de Duitsers nog de treurige moed gehad om Kopenhagen te bombarderen en te 
schieten op de feestvierende demonstranten in Amsterdam, Dordrecht en Utrecht, waarbij nog vele 
slachtoffers zijn gevallen. Maarschalk Blascowitz is hiervoor verantwoordelijk gesteld. 
 
Er volgen dan op blz. 178 enkele krantenknipsel uit het Parool van 9-5-1945, welke in de 
voorliggende bewerking van het gedenkboek niet zijn overgenomen. 
 
In Tarakan zijn Nederlandse deskundigen aangekomen om de petroleum installaties op gang te 
brengen. Later (1959) zou blijken dat Soekarno daarvan de vruchten zou plukken.  
 
6-5-1945. 
Heden bezochten we het stadje Tittmoning nog eens. Allereerst brachten we met de Aalmoezenier 
een bezoek aan het graf van onze goede vriend en kamergenoot (van kamer 24) Paul Gaillard, 
waarheen zich ook Generaal Majoor Hackstroh en Kapitein de Boer begaven. “Arme Paul, had je dit 
moment van bevrijding toch ook mogen beleven !”  
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Stadtplatz te Tittmoning met in het midden Overste (met wandelstok) Reeser 

(in het oorpronkelijke gedenkboek bevindt zich een gespiegelde afdruk van deze foto) 

 

 
Stadtplatz te Tittmoning in augustus 2014 
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Stadtplatz te Tittmoning in 1945 

 

 
Stadtplatz te Tittmoning in 1945 

 

In de stad viel ons oog nog op een Duitse bekendmaking die de toestand juist typeerde: 
 
Bekanntmachung. 
Für Aufrechterhaltung der Rücke und Ordnung auch bei Feindbesetzung besteht ein Standgericht. 
Wer plündert wird erschossen ! Laufen 2 mai 1945 (dus vóór de overgave). Der Landrat. 
Bovendien waren aangeplakt de bepalingen van de Amerikanen. Military Government Germany 
Supreme Commander’s Area of Control. Law nr. 1. Abrogation of Nazi Land. 
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Bovenbedoelde Duitse bepalingen golden ook bij de Duitse bezetting van Rotterdam 4-5-1940. 
 
Er volgen dan enkele aanplakbiljetten op blz. 180-181, die niet zijn overgenomen in de voorliggende 
bewerking. 
 
Om u een indruk te geven van wat de Amerikaanse militairen hebben meegemaakt. Zo memoreer ik 
hier een kort gesprek met 2 Amerikaanse tank-soldaten, die hadden behoord tot het 1

ste
 het 9

e
 en het 

7
e
 Amerikaanse Leger. Zij waren geland in Cherbourg voorts waren zij geweest bij Aken, Solberg, 

Eschweiler, Keulen, Düsseldorf, Bonn, in Holland en België. Bij Keulen waren ze de Rijn gepasseerd 
om daarna over Mannheim, München tenslotte in Tittmoning te belanden. Voorwaar een respectvolle 
prestatie !  Mijn lezers de berichten vormen nu zo langzamerhand “une mer á boire” ik zal er dus 
verder nog maar weinige weergeven.  
 
Ik meld dan nog de bevrijding van Daladiez, Reinaud, Gamelin (Opperbevelhebber in 1940), Wiegand 
(de grote vroegere chef van de staf van Maarschalk Foch) in 1940 bekend door de zogenaamde 
Weygand linie (een soort geïmproviseerde afsluitlijn die toen (1940) spoedig door de snel oprukkende 
Duitsers werd doorbroken), Leon Blum (Groot socialistisch politicus), Schisznitz (het vroegere 
Oostenrijkse Staatshoofd, toen verraden door Seyss Inquart) en Ds Niemöller (ook thans 1959 nog de 
aandacht trekkende door gevaarlijke meningsuitingen over de neutraliteit van de Duitse Bundes 
Hees. (Het bestreden woord van de School door oorlogsmisdadigers)). Maarschalk Blascowitz heeft 
bescherming gevraagd tegen wraak maatregelen. De 120.000 Duitse troepen in Nederland zullen zo 
spoedig mogelijk worden afgevoerd. 
 
Bij de afvoer van de krijgsgevangenen zullen die uit West-Europa voorgaan boven die uit Oost- en 
Zuid Europa. Bij de Amerikanen ging het bericht rond van de Duitse capitulatie tegenover de Russen. 
Nog geen bevestiging. 
 
6-5-1945 (17.00 uur) 
Onze Tittmoningse Engelse, Amerikaanse en Poolse vrienden zijn in een kamp bij Innsbrück bevrijd. 
“We fully participate in your happy deliverance”. Het 1

e
 Canadese Leger bezet de vesting Holland, 

men gedraagt zich naar de bevelen van de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, 
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden. (Persoonlijk had ik gehoopt dat dit 
blijvend zou zijn. Dat zou inderdaad veel muziek in het leger gebracht hebben, Reeser)  
Tenslotte berichtte de BBC te Londen: het einde van de oorlog in Europa is elk ogenblik te 
verwachten. 
  
Voorts moet ik nog volledigheidshalve vermelden, dat er nog drie Duitse gevangenen op onze Burcht 
vertoeven, namelijk Oberst Leutnant Hoffmeister en de Onderofficieren Schenker en Schmidt die 
tijdens onze krijgsgevangenschap “Dolmetschers” waren. (Zij zijn later vrijgelaten. Het waren geen 
ongeschikte lui, hun opdracht in aanmerking genomen). De Kapiteins van den Heuvel en van de Wall 
Bake spelen bij het onderzoek een grote rol. Nu zij komen als voorzitter en lid van de zogenaamde 
Nederlandse Reisvereniging zeker als kroongetuigen daarvoor in aanmerking. Sommigen van ons 
menen, dat de hun hierbij toegekende macht hun kwaliteit van kroongetuige verre overschrijdt. Ja 
zelfs de uitvoerende macht van onze commanderende Generaal te boven schijnt te gaan. 
Persoonlijk heb ik wel eens gedacht dat zij die macht bezaten ingevolge geheime bevelen uit Londen. 
Onlangs maart 1959) vernam ik echter uit betrouwbare bron, dat dit toch niet het geval is geweest. 
Zo heeft hun macht slechts gesteund op flinkheid en moreel overwicht. Nu dit hadden zij bij de 
regeling van de ontvluchtingen ongetwijfeld gedemonstreerd. Ik heb hun energie en hun 
bekwaamheid dan ook steeds bewonderd. 
 
6-5-1945 (‘s avonds) 
Vliegveld Tarakan bezet. 
Vrijdag 4 mei raid van de Engelse vloot naar Narvik (bekend uit de hevige strijd in 1939-1940). 
Het 5

de
 Engelse Leger marcheert van Italië uit Oostenrijk binnen. 

Dit had Churchill al veel vroeger willen bewerkstelligen (invasie om de Zuid), Churchill zag toen al het 
toekomstige gevaar van de sterke Russen beter in dan USA (Eienhower).  
In Nederland moeten de Duitsers ter plaatse blijven tot de geallieerde bezetting een feit is. Daarna 
zullen zij over de Afsluitdijk naar krijgsgevangenkampen in Duitsland gebracht worden.  
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Blaskowitz zal in Hilversum de capitulatie tekenen (men weet nu uiteraard de plechtigheid in 
Wageningen Reeser). Nederlandse SS troepen hebben zich ingegraven bij de Grebbelinie. Zij 
schieten op voedsel konvooien. 400 zijn reeds ontwapend doch niet geëxecuteerd. (Denk thans eens 
wat er nu 1959 in Cuba is geschied, Reeser). Mussert is te Utrecht, wil daar de dood tegemoet zien 
(werd later gevonnist en gefusilleerd). Max Blokzijl is nog niet gevangen. 
 
Insigne van de leden van de 42

ste
 divisie USA Army (de Rainbow division, reeds beroemd van de 1

ste
 

Wereldoorlog). Met aarzeling en zelfs met spijt dat ik daarvan afstand doe, doch ik wil dit toch offeren 
aan het gedenkboek. Ik heb dit steeds beschouwd als een treffend en zeer gewaardeerd bewijs van 
genegenheid van de Amerikaanse strijdmakkers voor mij, een eenvoudige Nederlandse Overste. Het 
was voor mij het bewijs dat het mij door vele bezoeken en door vriendschappelijke kout (gesprek), 
gelukt was een innig contact met deze Amerikanen tot stand te brengen. Voor mij was het een ware 
openbaring bij het peilen van hun mentaliteit wat deze mannen hadden meegemaakt. Onze 
conversatie ging intussen niet over de oorlog of over het doden van vijanden. O neen, als ik mij ’s 
morgens heel vroeg neerzette bij de wacht aan de brug over de Salzach, spraken wij wederkerig over 
onze vrouwen en kinderen, alsmede over de Amerikaanse verloofde, lieten elkaar foto’s zien, enz. Zij 
schreven hun namen in mijn aantekeningenboekje, zij toonden zich als onschuldige jongelingen en 
mannen, die zeker niet uit bloeddorst gedood hadden en die het liefst reeds toen de oorlog wilden 
vergeten. Ik zal zolang ik leef die dagen nooit vergeten ! Ik dank hun hierbij nogmaals voor hun 
bewijzen van vriendschap.  
 

 
Insigne van de Rainbow Division 

 

Lezer, een enkele keer zullen al die opgeschreven berichten elkaar wel eens tegenspreken, dan wel 
de tijdstippen niet volkomen correct zijn. Ook wel eens op een andere plaats zijn genoemd. Ge wilt mij 
dat wel vergeven, want het zal u nu wel duidelijk zijn hoe moeilijk en inspannend het was om in die 
rumoerige tijd het hoofd steeds te houden bij het gedenkboek. Nu ging ik al te circa 2.00 uur slapen 
en was ’s morgens om 06.00 uur al weer op pad om overal uit te kijken, met de Amerikanen te praten, 
tolk te spelen tussen de Fransen in het restaurant aan de Salzach en de Amerikaanse Majoor die 
daar de levensmiddelenaanvoer regelde. Voorts had ik omgang met vluchtelingen van vreemde 
nationaliteit (Letten, Polen en Russen) die Engels wilden leren, enz. Ik vraag hierbij dus enige 
clementie Uwer-zijds ! 
 
8-5-1945 
Een zeer belangrijke gebeurtenis die Reeser niet vermelde, is het feit dat op 8-5-1945 de 
kampcommandant Otto Hoffmeister verhoord werd door Kapitein Van den Wall Bake en Officier 
Koppen. Het verslag van het verhoor bevindt zich in het NIMH collectie 444, inv. 18 en is in het 
onderstaande door de bewerker van het Gedenkboek Tittmoning overgenomen, omdat het een licht 
werpt op een kwestie rond een verraden ontsnappingspoging uit Oflag 67 Neu-Brandenburg.  
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Het onderstaande verhoor is in de boeken “De zak met vlooien” van G. van Amstel (p. 279) en 
“Officieren achter prikkeldraad” van L. de Hartog (p. 343) beschreven, maar wijkt daar in geringe mate 
af van de feiten zoals blijkt uit de documenten. 
 
Ondergetekende Kapitein ter Zee J.W.C. van Heuvel, Luitenant Colonnel Infanterie H.F. Harvink en 
officier van Administratie D.A.Q. Franken, verklaren  
1. dat de handtekening van de Ober Leutnant O. Hoffmeister gesteld onder onderstaande 

verklaringen overeenstemd met zijn door hem in tegenwoordig gestelde handtekening; 
2. dat hem onderstaande schiftelijke verklaring ter lezing is gegeven; 
3. Dat de Ober Leuntnant Hoffmeister in onze tegenwoordigheid heeft verklaard de Nederlandsche 

taal volkomen te beheersen. 
Tittmoning 12 mei 1945. 
 
Op heden 8 mei 1945 verscheen voor ons, van den Wall Bake, Alexander Vasmer Kapitein der Genie 
en Koppen, Piet Leendert officier van de Marinestoomvaartmaatschappij der 2

e
 klasse de “Oberst 

Leutnant” Hoffmeister, Otto, geboren 20 juli 1895 te Cellen, voormalig plaatsvervangend commandant 
van het Oflag Tittmoning die op de door ons terzake gestelde vragen het volgende verklaarde en 
deze verklaring vervolgens in onze tegenwoordigheid van zijn handtekening heeft voorzien: 
In de periode dat ik Lagerführer was in Oflag 67 te Neubrandenburg had ik met verschillende 
Nederlandse krijgsgevangen officieren contact, ook over particuliere aangelegenheden. In het 
bijzonder bestond tussen Kapitein D. van den Bosch en mij een aangename verhouding, ook al door- 
dat ik bijna dagelijks door hem over sportaangelegenheden geraadpleegd werd.  
Op 27 of 28 oktober 1944 kwam van den Bosch bij mij en zeide: “Ik kan U een goede tip geven maar 
ik stel daarbij een voorwaarde”. De volgende dag sprak hij mij hierover weer en ik wil U de 
bijzonderheden daarover mededelen, maar ik stel als voorwaarde dat geen enkel van mijn 
kameraden gedood of gewond wordt er mag dus niet geschoten worden. Als motivering van zijn 
optreden zeide hij: “Ik ben geen verrader maar de oorlog is in 2 maanden afgelopen, vluchten is nu 
onzin, laten de stommelingen met ons naar huis gaan en in Indië gaan vechten. Ik zou het jammer 
vinden als er nu nog slachtoffers vielen”.  
Over deze voorwaarden werd door mij overleg gepleegd met de Lagercommandant Oberst Sauer, die 
mij daarna het volgende verklaarde: Er was een groep van 6 of 8 man die een vluchtpoging wilde 
ondernemen. Zij wilden achterblijven onder de vloer van de pkketbarak en er ’s nachts vandoor gaan. 
Op 30 october ’s morgens ging van den Bosch met mij het kamp uit naar de smederij, om een 
schermsabel te doen herstellen. Bij deze gelegenheid deelde hij mede dat dien dag de poging zou 
plaatsvinden indien althans die dag het middagappel vroeg zou zijn, zodat daarna nog pakjes zouden 
worden uitgegeven. Op grond van deze mededeling stelde ik het middagappel dien dag op 13.30. 
Voorts werd door de Abwehrofficier een post aangewezen om ongezien het aantal in- en uitgaanden 
in de pakketbarak te controleren. 
Deze post meldde na afloop van de pakketuitgifte dat 3 man minder naar buiten waren gekomen dan 
erin gegaan waren. Aangenomen werd toen, dat de post zich verteld had en dat inderdaad de 
vluchtgroep van 6 a 8 man zich in de pakketbarak bevond. Te ongeveer 17.30 sprak ik van den 
Bosch nog in de sluis bij de ingang, waarbij hij mij bevestigde dat de betrokkenen in de pakketbarak 
zaten. Inmiddels was het donker geworden, zodat onmiddellijk na dit gesprek de aangewezen posten 
werden opgesteld ter bewaking van deze barak. Deze posten hadden het uitdrukkelijke consigne niet 
te schieten en slechts bij weerstand van de kolf van het geweer gebruikt te maken om ontsnapping te 
voorkomen. Toen echter niets geschiedde werd te ongeveer 23.30 de barak opengemaakt. Hiermede 
werd zo lang gewacht, omdat wij wilden weten hoe de vlucht verder zou worden uitgevoerd.  
In de barak werden toen 15 Nederlandse krijgsgevangenen gearresteerd. Dit aantal was voor mij een 
volkomen verrassing. Gedurende 2 dagen hierna heb ik met opzet elk contact met van den Bosch 
vermeden. Daarna sprak ik hem weer, waarbij hij mij mededeelde: “Ze weten dat het verraden is en 
ze zijn de zaak aan het uitzoeken”. Aangezien ik bang was dat er verdenking op van den Bosch zou 
vallen heb ik toen met de Abwehr de zaak besproken. De Abwehrofficier heeft toen een zogenaamd 
anoniem briefje laten vervaardigen teneinde hiermede de verdenking van van den Bosch af te leiden. 
Van den Bosch heeft voor het verstrekken van deze mededeling geen enkele compensatie verlangd 
of verkregen. Verdere gegevens over deze of andere vluchtpogingen zijn door hem aan mij nooit 
verstrekt.  
Eenmaal heb ik een pakje van hem aan zijn vrouw gezonden dit was echter lang voor de hierboven 
beschreven gebeurtenissen. Toen ik vernam dat hij familie in Silezië had, bood ik hem aan een 
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bezoek daarvan te organiseren; dit wees hij uitdrukkelijk van de hand. Dat hij familieleden in een 
Duits concentratiekamp had was mij ten enenmalen onbekend.  
Deze verklaring heb ik vrijwillig en zonder dwang afgegeven en ondertekend. 
Hoffmeister Otto 
Tittmoning 8 mei 1945 
Van den Wall Bake 
P. Koppen 
 
Nachtrag zu meinen Aussagen von 8.5.1945 (Tittmoning den 14.5.1945). 
Ich fühle mich verpflichtet über mein Verhältnis zu Hptm van den Bosch folgende Angaben zu 
machen. Hptm. Van den Bosch hatte die Gewöhnheit seine Wünsche und Meinungen offenherzig zu 
sagen un gebrauchte hierbei zuweilen ausdrücke die nicht immer “salonfähig” waren. Mir gefiel diese 
Art, denn mir ist jede kricherische Unterwurfigkeit zuwider. Es gab sehr haufig Befehle von oben die 
ich gern rechtzeitig dem General Carstens mitgeteilt hätte, es jedoch nicht dürfte. In diesen Fallen hat 
van den Bosch die Aufgabe ubernommen den General zu orientieren, z.B. Aufgabe überflussigen 
Lebensmittel, Abnahme von Unifomen usw. Auch General Carstens benutzte den Hpt. Van den 
Bosch mit besondere Wünsche vorzutragen. Das Sportprogramma an nationalen Festtagen wurde 
zunähst mit von Hptm van den Bosch vorgetragen un mit ihm besprochen erst dann wurde vom 
General der schriftliche Antrag eingereicht. In mehreren Fallen gab ich den general Hinweise in 
welcher Form eine Beschwerde am wirkungsvollsten abzufassen sei. Van den Bosch war auch in die 
Fallen der Vertrauensmann des Generals. 
Uber Wachmannschaften und Lagerofficieren ein schl. Abwehr sagte mir van den Bosch offen seine 
Meinung. Ich erfur auf diese Weise wenn sich jemand schikanös benommen hatte. Ich konnte dann 
entweder die Betreffenden beëren oder ablösen lassen. 2 Russscher Dolmetscher betrieben 
beispielsweise die Jagd nach starken Glühlampen als Sport und verkaufte die Lampen in andren 
Baracken gegen Zigaretten. Beide liess ich ablösen. Das im Ziergarten gefplantzten W (= Wilhemina) 
widersprach der Bestimmung, wonach Inititalen königlicher Häuser im Lager verboten sind.  
Van den Bosch nannte mich “Flauw” und “Kinderachtig” und erklarte das “W” bedeutet WILLI und so 
werden Sie genannt !  Das “W” blieb stehen.  
Vor den erkrankten 1

e
 Luitnant Weiss hat sich van den Bosch in wahrhaft kameradschaftlicher Weise 

eingesetzt. Und ich habe dann mit Ueckermunde telefoniert. 
Van de Bosch verlangte dass entweder die Offiziere Haex oder Holle bei diesem Gespräch zugegen 
sein sollen. Ich habe dann auch 2 mal mein gespräch mit Uekermunde in Gegenwart dieser Zeugen 
geführt. Uber den Zustand des 1

e
 Luitnants Weiss wurde mir dann für Haex und Holle extra 

Briefformulare erbeten fur Frau Weiss, die ich ausgegeben und später sofort abgeschickt habe unter 
Umgehung der Abwehr. 
Die Frage warum ich mit Van den Bosch vertrauliche Lagerangelegenheiten besprach und nicht mit 
Major Droste, beantworte ich damit dass Major Droste mir gegenüber sehr schwerfällig war, ihn fehlte 
die Gewandtheit und ich hatte das Gefühl dass Major Droste misstraulich war. Im Juli habe ich Major 
Droste ungefähr wörtlich gesagt: “Herr Major wir beiden kunnen viel Gutes tun fürs Lager, aber sie 
mussen mehr Vertrauen zu mir haben denn Sie wissen dass ich an Ihrem Strang ziehe”.  
Hiermit meinte ich dass viel unnötige Beschwerden geschrieben werden, die nach mundliche 
Rucksprache viel leichter und angenehmer erledigt werden könnten, damit wirden auch 
Unzufriedenheit der Kgf. Beseitigt. Ich habe dann feststellen können, dass Major Droste etwas 
zuganglicher wurde. Meine Zusammenarbeit mit General Carstens war die denkbar angenehmste, 
hieran hat Van den Bosch ebenfalls beigetragen. Anfänglich vertrat Van den Bosch nur seine Sport 
belange, später setzte er sich bei mir auch fur seine kameraden ein, die Wünsche hatten. 
Hoffmeister Oberst. 
 
In het archief van NIMH collectie 444, inv. 18 bevindt zich ook een verklaring van van den Bosch zelf  
die echter weinig toevoegt aan het bovenstaande en om die reden niet is overgenomen.  
Blijkens het Militair Rechtelijk Tijdschrift nr. 41 van 1948 werd Kapitein BSH na de oorlog tot 6 
maanden detentie veroordeeld, onder aftrekking van het voorarrest.  
10-5-1945 
We woonden op 10 mei 1945 nog een echt Amerikaanse plechtigheid bij. Uitreiking van decoraties 
aan de Amerikaanse soldaten van de II-232 R.I. Het volgende verslag is bewerkt door mijn 
kamergenoot en vriend (oud C.S.-er) Luitenant Kolonel C.C. Grosjean (Kgf. 30929). Ik bevond mij 
toen liever onder het publiek op de helling rondom het paradeterrein (ons vroegere sportterrein). 
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Voor deze plechtigheid was door de R.C. te kennen gegeven dat de aanwezigheid van zo veel 
mogelijk Nederlandse officieren, Onderofficieren en soldaten op prijs zou worden gesteld. De opper- 
en vlagofficieren zouden te 15.15 per auto worden afgehaald het uur van aanvang was 16.00 uur.  
Bij onze aankomst op het sportterrein ongeveer 15.30 was het bataljon reeds ter plaatse. Wat hierbij 
dadelijk de aandacht trok was, dat de troep niet zoals bij ons gebruikelijk, te voren werd vermoeid 
door langdurig stilstaan, maar ter plaats op de grond zat. Het bataljon bestond uit 4 compagnieën 
verder waren aanwezig een muziekkorps (op de rechter vleugel) en een vlaggensectie, wat wil 
zeggen een verzameling van vlaggen van alle staten van de USA, benevens de Stars and Stripes. 
Deze vlaggensectie bevond zich rechts van het midden, tussen de 2

e
 en 3

e
 compagnie.  

Tegen 16.00 naderden de auto’s van de divisie staf, de troep stond op, wat zeer vlot geregeld ging. 
 

 
Uitreiken van de onderscheidingen 
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Het platform met op de 2e rij de Nederlandse vlag- en opperofficieren. 

Geheel links Generaal Majoor Hackstroh, daarnaast Generaal Majoor Harberts 

 
 

 
Vaandel van de Rainbow Division 

 

 
Vlaggen parade 

 

De Divisie Commandant stelde zich op tegenover het daar opgestelde platform, waar ook de 
Nederlandse vlag en opperofficieren waren geplaatst. De overige Nederlandse militairen waren 
rangsgewijs opgesteld achter het platform. De muziek, die zeer goed was, had gedurende het 
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oprijden van de Divisie staf een mars gespeeld. Daarna begon de plechtigheid met een muzikaal 
gedeelte. 
Eerst werd het Wilhelmus gespeeld ! (alleen jammer dat daarvoor de zogenaamde nieuwe toonzetting 
werd gebezigd die door vele Nederlanders niet eens meer herkend wordt), Daarna het Amerikaanse 
volkslied en daarna marcheerde de muziek vooruit en defileerde alleen ten mars spelende, 
afgewisseld door doedelzak blazen. Nu marcheerden de te decoreren personen vooruit. Zij waren of 
elke compagnie met enen naast de compagnie opgesteld geweest en kwamen nu naar voren. Zij 
stelden zich vóór het platform op (zie foto) totaal ongeveer 40 man. Daarna marcheerde de 
vlaggensectie op en stelde zich op één gelid op, achter de te decoreren soldaten (zie foto), de Stars 
and Stripes in het midden. 
Hierop volgde de voorlezing van het besluit van de toekenning der eretekens. Op het platform werd 
dit gedaan in een microfoon, een sterke luidspreker stond daarnaast. 
De Divisie Commandant ging nu naar de nieuw gedecoreerden en spelde hen het lint op de borst. 
 
Door het grote aantal duurde uiteraard het voorlezen en opspelden vrij lang, Tijdens dat laatste deed 
de muziek zich weer horen met een vrolijk wijsje. De plechtigheid werd besloten met een defilé, 
waarbij viel op te merken: 
1. De Bataljons Commandant defileerde aan het hoofd met de 4 compagnies Commandanten, de 
compagnieën  werden door een Luitenant gecommandeerd. 
2. De formatie van elke compagnie was een blok van 12 man breed (blijkbaar 4 sectiën elke met 
drieën naast elkaar en ongeveer 10 man diep. 
3. Bij het voorbijgaan van de inspecterende groetten alle Officieren, zij hielden daarbij met de linker 
hand de karabijnriem vast. Alle subalterne officieren waren met de karabijn bewapend, hetgeen niet 
fraai staat (doch in de oorlog blijkbaar wel praktisch). 
 
Overigens verliep het defilé vrijwel als bij ons, de muziek draaide naar links uit en stelde zich op 
tegenover de inspecterende, de Bataljons Commandant (met zijn CCndt) zwenkte naar rechts, moest 
daarbij om alle nieuw gedecoreerden heengaan, die rechts van het platform waren opgesteld en 
plaatste zich rechts van de Divisie Commandant. Het hoofd rechts wenden als bij ons. 
Totaal indruk: zeer goed, vooral in aanmerking, dat dit leger eigenlijk alleen een oorlogsopleiding 
heeft gehad en nagenoeg geen beroepspersoneel heeft. Alles verliep alsof het tevoren nauwkeurig 
was ingestudeerd (het is natuurlijk niet uitgesloten dat de dag tevoren algemene repetitie was 
gehouden, Reeser) geen geloop van adjudanten met orders en aanwijzingen, geen enkele vergissing 
in de bewegingen. Extra pluimpje voor het muziekkorps (Nu dat was zeker wat waard, want Overste 
C.C. Grosjean was en is een groot musicus, Reeser) 
 
Als versnapering geef ik hierna nog het korpslied van de Rainbow Division, opgesteld door Kapitein 
de Bont, onze muziek en cabaret specialist. 
 
Rainbow song 
When Irish eyes are smiling 
Sure, it’s like morning spring 
In the lilt of Irish laughter 
You can hear the angels sing 
When Irish heard are happy 
All the world is blithe and hay 
And when Irish eyes are smiling 
Sure they steal your heart away. 
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Over de gebeurtenissen in de periode tussen 10 mei en 27 mei 1945 zijn we door Reeser niet 
geïnformeerd. Deze periode is wel beschreven in een anoniem document in de collectie van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 444, inv.nr 53. Een gedeelte van dit document is 
daarom in het onderstaande overgenomen. 
 
11-5-1945. 
Boodschappen; papierwaren, leren riem, koninginnekweekkastje. Drie timmerlui bezocht, bij de derde 
een kist besteld, te maken van een kast van kinderspeelgoed boven in de oude stadsmuurtoren. 
 
12-5-1945. 
Draadnagels, scharnieren en slot gekocht voor de kist. ’s Avonds ontvang ik hem, nu kan ik verder 
inpakken. Bezoek aan de bijenstal van imker Haller, die me te zijner tijd wel een volk wil zenden.  
 
13-5-1945. 
Order en tegen-order over het verlaten van de burcht en de afstand tot waarop we ons mogen 
verwijderen. Het wordt 1 Km want we moeten 2 uren na waarschuwing reisklaar kunnen zijn. Bij 
zodanige waarschuwing overdag zal onder de vlag een beddentijk gehesen worden. 
 
14-5-1945. 
Ik koop 1 prei, 1 fles appelwijn en 8 eieren . 
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15-5-1945. 
Bezoek aan de bijenstal van imker Huber, op de Kayberg. 3 Volken nagezien en honingkamers 
opgezet. 
 
16-5-1945. 
In één van de drie tuintjes, namelijk dat achter het station, met een paar anderen spinazie gesneden. 
Op onze kamer vertelt de gisteren teruggekeerde Luitenant Tieleman over zijn ontvluchting op 20-4-
1945 met Churchill’s neef Romilly (journalist) en hun wedervaren; belangwekkend. Tussen München 
en Dachau bereikten ze na plusminus één week de Amerikanen. Bezoek aan bijenstal van Haller. 
 
17-5-1945. 
Bezoek aan de bijenstal van Huber. 
 
18-5-1945. 
Bezoek aan een bijenstal van een geestelijke vlakbij. Uitreiking van 1/8 Amerikaans pakket aan ieder. 
 
19-5-1945. 
Verbod op de inkoop van eieren (tevoren reeds van brood, boter en kaas), want ze worden nu voor 
de menage ingekocht en de meeste dagen krijgen we een ei voortaan. 
 
20-5-1945 (zondag Pinksteren). 
Nog steeds zien we uit naar ons vertrek. Het ongeduld groeit. Sinds 4 mei heeft niemand lust in het 
volgen of geven van cursussen. Echter herbegin ik heden met mijn bijencursus met Majoor J.S. Harts 
(Kgf. 31442). Ik behandel nog enkele belangrijke zaken, onder andere het werkplan. 
  
21-5-1945. 
Gisteren spierwit Amerikaans witbrood. Heden wat ananas, grapefruit en echte cacaopoeder. Op de 
wandelingen geniet ik van de rijke, kleurige en veelzijdige flora, ook een aantal bijzondere. De 
Amerikanen deden heel groot en van verre zichtbaar op een muur van het slot een paar regenbogen 
en “42 Division” schilderen.  
 
22-5-1945. 
Weer allerlei Amerikaanse voedingsmiddelen, mais, peren, citroenpoeder. 
 
23-5-1945. 
Thans geheel in de Amerikaanse menage opgenomen.  
 
24-5-1945. 
Ik koop op enkele boerderijen appelmest. 
 
25-5-1945. 
Opschudding door komst in de namiddag van Majoor W.A.H.C. Boellaard 

23
) uit Dachau, die met een 

aantal kampgenoten naar Nederland vertrekt en ons wil meenemen, mits de Amerikanen 
toestemming geven. We zouden dan op 4 vrachtauto’s reizen, nachtrust niet verzekerd, vermoedelijk 
ongeveer 4 etmalen. Morgenochtend ongeveer 10.00 uur vertrek, alleen handbagage kan mee. 
Beslissing heden vóór 17.00 uur. Een 150-tal geeft zich op, ook ik. Om 22.30 uur bericht dat de 
Amerikanen er bezwaar tegen hebben, dus het gebeurt niet. Intussen weer eens een gelegenheid om 
de karakters te bestuderen. Majoor Boellaard vertelt ’s middags nog een en ander over Dachau en 
Nederland, waar hij pas geweest was voor besprekingen. Hij neemt van ieder een briefkaart mee, die 
morgen met een vliegtuig naar Nederland kunnen (deze briefkaart kwam 7 juni aan).    

                                            
23

 W.A.H.C. Boellaard maakte als reserve-officier der Veldartillerie de Meidagen van 1940 mee. Hij was een van 
de mede-oprichters van de Ordedienst in Utrecht. Na de massale arrestaties van augustus en september 1941 
dook hij onder maar zette het verzetswerk met volle kracht voort, nu als gewestelijk commandant van de 
provincie Utrecht. Door verraad werd hij in mei 1942 gearresteerd en enkele maanden later als Nacht-und-Nebel-
gevangene naar Natzweiler overgebracht. Bij de ontruiming van dit kamp ging Boellaard in september 1944 naar 
concentratiekamp Dachau waar hij op 29 april 1945 de bevrijding door de Amerikanen meemaakte. Hij trad op 
als vertrouwenspersoon van de Nederlandse gevangenen en zorgde voor hun repatriëring (bron NIOD). 
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26-5-1945. 
Een Amerikaanse ontluizingsploeg behandelt ons. Op het slotplein staat een perspomp met 8 
slangen, elk met straalpijp, poederbus en bedieningsman. Ieder wordt in de broekspijpen, bij het 
middel, in de mouwen, in hals en nek en in het hoofdhaar ingespoten met poeder, door 2 man, dus 
het gaat vlot. Ook de vlooienrijke Getreidekasten krijgen een beurt. 
Om 22.00 uur bericht dat wij op 27-5-1945 om 06.00 uur zullen vertrekken. Later verandert dat nog 
enige keren. Het wordt tenslotte 05.00 uur voor de ene ploeg, die de gehele reis in auto’s zal doen en 
06.00 uur voor de 130 oudsten, zwakken, enz. Het vertrek vindt plaats te plusminus 07.00 uur en 
08.00 uur. Alles wordt gereedgemaakt voor het vertrek. Van slapen komt niets. We maken restjes en 
resten op. Ik drink appelwijn met hevig sterke punch. Toch moeten we een en ander achterlaten 
onder andere brood. 
 
Tot zover het chronologisch overzicht over de ontbrekende dagen in het gedenkboek Reeser. In het 
onderstaande vervolgt de tekst van het gedenkboek. Thans wil ik het dynamische van dit gedenkboek 
even onderbreken en u lezers nog vergasten op enige statistische gegevens, die wellicht toch bij u 
enige interesse zullen genieten. Daar komen ze dan ! 
 
 

15. De Pakketdienst. 

Verslag van de Pakket dienst, verstrekt door de 1
e
 Luitenant C. Koster (Kgf. 31816). 

Als vertrouwensman voor Rode Kruis aangelegenheden was aangewezen de Majoor der Infanterie 
H.J. Raat (Kgf. 30544) tevens hoofd van de pakketdienst. Aan hem waren toegevoegd: 

 De 1
ste

 Luitenant der militaire administratie A.J. Tieleman (Kgf. 31382) 

 Officier marine St. D. der 2
e
 klasse P.L. Koppen (Kgf. 31146) 

 1ste Luitenant C. Koster (Kgf. 31816) en 

 Sergeant 1
e
 klasse A.J. de Brouwer (Kgf. 108380). 

 
In het tijdvak 4 juni 1944 tot begin maart 1945 op welk moment de pakketpost volkomen stopte, zijn in 
Tittmoning aangekomen en uitgereikt 8811 particuliere pakketten. 
Van Neu-Brandenburg werden meegenomen 640 Amerikaanse en 213 Engelse pakketten. 
In Tittmoning werden van het Internationale Rode Kruis ontvangen:  
29-8-1944: 692 Amerikaanse pakketten en 50.000 sigaretten 
1-12-1944: 750 Engelse pakketten en 100.000 sigaretten, bovendien zending ondergoed en 
schoenen. 
30-3-1945: 769 Amerikaanse pakketten en 795 Franse pakketten 
19-4-1945 700 Amerikaanse pakketten en 1200 Franse pakketten 
Via Neu-Brandenburg kregen we nog een Argentijnse zending van vlees, marmelade, zeep, melk en 
chocolade. Van het Nederlandse Rode Kruis werd behalve ongeveer 200 zogenaamde incidentele 
pakketten, peulvruchten en havermout bevattende het navolgende ontvangen: 
20-4-1944: 294 eenheidspakketten á 5 Kg 
5-8-1944: 373 eenheidspakketten á 5 Kg 
9-9-1944: 374 eenheidspakketten á 5 Kg 
 
Van het Internationale Rode Kruis en zending van 200 Canadese overjassen (één van die draagt 
schrijver dezes nog in de winter, doch dan donker bruin geverfd) 
 
Uit Denemarken werden zeer waardevolle zendingen ontvangen, die vele moeilijke tijdperken hielpen 
overbruggen. Zie hier de opgave: Van het fond de secours Dano-Neerlandais, pour les prisonniers de 
guerre Neerlandais, Donasvag 7 Kopenhagen: 120 Kg kaas, 20 Kg salade, 150 Kg gedroogde 
groenten, 50 Kg bacon, 50 Kg havermout, 80 Kg kaas.  
Voorts van de navolgende heren: J. de Jongh Sl. Koningskade 55A Kopenhagen 
Consul E. van Toornburg, Sonderborg, Director K. Werner Sorensen uit Kopenhagen,  
de volgende artikelen: 200 Kg worst, 43 Kg melkpoeder, 100 Kg erwten, 50 Kg worst. 
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Nieuwsblad van het Noorden 10-1-1952 

 

Behalve aan het uitreiken van de bovenstaande artikelen heeft de pakketdienst veel werk gehad met 
het administreren van peulvruchten, havermout en gort, welke op last van de Duitsers niet meer 
persoonlijk in bezit mocht worden gehouden. 
Wij (ex-) krijgsgevangenen zijn er van overtuigd, dat het werk van de heren van de pakketdienst 
uitstekend is geweest, dat zijn hebben voorzien in een der grootste behoeften welke het Nederlandse 
Officier (onderofficieren en manschappen) korps te Tittmoning heeft gehad. Wij zijn hen allen hiervoor 
zeer erkentelijk. 
 
Natuurlijk is er kritiek geweest, doch ik zei reeds hiervoor: Een Nederlander zonder kritiek op anderen, 
is geen Nederlander. Doch men moet daaromtrent wat door de vingers zien. In het algemeen meent 
hij het zo kwaad niet al werkt het soms toch lelijk desillusionerend als handelingen met de beste 
bedoelingen zo goed mogelijk verricht, toch nog bij het niets doende publiek in slechte aarde vallen 
en tot openlijke kritiek en praatjes aanleiding geven. Om alle misverstand te voorkomen moge ik u 
lezers nog meedelen, dat voren bedoelde kritiek er steeds een was in kleine stijl lopende over 
uitvoeringsbepalingen, althans over dit onderwerp. De onkreukbaarheid van het personeel van de 
pakketdienst is nooit door iemand, wie ook, in twijfel getrokken. 
 
Het is daarom zeer begrijpelijk en ook zeer juist, dat bedoeld personeel alle kritiek rustig maast zich 
heeft neergelegd en steeds maar weer is overgegaan tot de orde van de dag. 
Ik doe hierbij dan ook hetzelfde en betuig de heren van de pakketdienst nogmaals onze hartelijke 
dank, ook namens onze vrouwen en geliefde betrekkingen in het vaderland, wier met zoveel liefde 
tederheid opofferingsgezindheid en zorg verzamelde ingepakte uit de eigen mond bespaarde gaven, 
gij heren van de pakketdienst met zorg en toewijding aan ons hebt uitgereikt. 
Ik mag dan dit onderwerp beëindigen met de aanbieding van onze oprechte dank aan het Societé 
Internationale de la Croix Rouge, het Nederlandse Rode Kruis en het Fonds de Secours Dano-
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Néérlandais pour les prisoniers de guerre Néérlandais en ook zeer in het bijzonder de hier voren 
genoemde particuliere personen. 
Ook het Franse, Engelse, Amerikaanse, Argentijnse, De Turkse Halve Maan veel dank. 
Uw namen zullen bij ons thuis in ons thans zo geteisterd vaderland in een gulden lijst worden 
geplaatst. 
Gij hebt velen van ons het leven gered en er tevens voor gezorgd, dat we ook toen de Duitsers bij 
onze voeding faalden fit bleven om ons zodra mogelijk met geheel ons kennen en kunnen en vooral 
ook met geheel ons hart 
en geheel onze ziel te geven voor die schone taak om ons geliefd Nederland zich weer te helpen 
oprichten.   
Dank u wel, Merci Beaucoup, Mange-tak, Tittmoning 17-5-1945, Reeser. 
 

16. De Wasserij. 

Het heeft enige weken geduurd eer deze geregeld was. Door de gouwleider en daarna door de 
Beierse landraad is toen Frau Bonelli, wier man als Sanitäter in het Duitse leger diende, gedwongen 
voor ons te wassen en haar bedrijf daarvoor beschikbaar te stellen. Van de Nederlandse oppassers 
(Ordonnansen genaamd) hebben Martinus Coops (Kgf. ?) en Harminius Hes (Kgf. 103045) bij de 
wasserij geholpen. Ondanks de dwang heeft Frau Bonelli zich uitstekend van haar plichten gekweten, 
dat moet eerlijkheidshalve en met waardering worden geconstateerd. Als auch für die Frauen: 
“Deutsche Diziplin”. Zij sorteerde de was in bonte, wollen en fijn linnen was. Bovendien werd het goed 
van zieken (zalf, enz.) apart gewassen. (De witte pantalons van de marine officieren kwamen namelijk 
schitterend uit de was !) Nooit is er zelfs maar één stuk zoekgeraakt, terwijl er in totaal werd 
gewassen: 42.091 stuks voor een bedrag van 9.858,= Reichsmark, van welk bedrag Frau Bonelli een 
deel in ’s Rijks schatkist moest storten. 
Ik wil mij tot deze korte opsomming van de gegevens beperken en dit onderwerp verlaten, na 
betuiging van ons aller dank aan het waspersoneel, doch ook speciaal aan de kamer afdelings-
wasofficieren en voorts last but not least aan de Kapitein G. Hardenberg (Kgf. 31531), de opper-
wasofficier die mij deze gegevens heeft verstrekt. U waarde heren hebt voorzien in een grote 
behoefte. 
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17. Het Tuinbedrijf. 

Dit stond onder leiding van Majoor C.W.L. Baron van Boetzelaer (Kgf. 31635). 
 
Verder hebben meegewerkt: 
Schout bij nacht E.A. Vreede (Kgf. 30458) 
Majoor A.J.M. Allard (Kgf. 30624) 
Kapitein ter Zee A.C. van der Sande Lacoste (Kgf. 30473) 
Luitenant Kolonel S. Veldmeijer (Kgf. 30263) (thans Generaal Majoor) 
Majoor Jonkheer K.J. van der Brandeler (Kgf. 30198) 
Kapitein Luitenant ter Zee Jonkheer T.M. van Suchtelen (Kgf. 30531) 
Majoor Joh. van der Meulen (Kgf. 31508) 
Luitenant Majoor P.R.F.C. de Bruyn (Kgf. 31887) (thans Luitenant Kolonel) 
Reserve Majoor G.L. Mathon (Kgf. 271393) 
Majoor H.I. Strootman (Kgf. 30679)  
Majoor A.C. Houtman (Kgf. 31780)  
Kapitein C.J. Lorentz (Kgf. 32314) 
Majoor F.G. van Dürst Britt (Kgf. 32040) 
Majoor C. Hoogers (Kgf. 31287) 
Majoor P.Th.J. Huberts (Kgf. 31402)  
Kapitein G.D. Ketting (Kgf. 30604) 
Kapitein Rudolf van Holthoon (Kgf. 30600) (thans Kolonel) 
Majoor D.M. Nierstrasz (Kgf. 31481) 
Majoor J.A. Koopman (Kgf. 31378) 
Majoor W.C. Maas (Kgf. 31637) (thans Kolonel) 
Kapitein J.H. Koole (Kgf. 30257) 
Luitenant Kolonel Th. Ziedses des Plantes (Kgf. 31334) 
Ritmeester Jonkheer H.I.B.T.A. von Heyden (Kgf. 31625) 
Majoor J.S. Harts (Kgf. 31442) 
Majoor W.B. Halbertsma (Kgf. 31631)  
Majoor P.C. van Aken (Kgf. 31303)  
Majoor Jonkheer Aert van der Goes (Kgf. 30023) 
Majoor D. de Leeuw (Kgf. 31500) 
Kapitein S. Cool (Kgf. 31862) 
Majoor H.C. Kloppenburg (Kgf. 30538) 
Kapitein de Boer (Kgf. 31556)  
Majoor A.K. Langenhagen (Kgf. 30109) 
Majoor Joh. van Moorsel (Kgf. 30166) 
Majoor Crefcoeur (Kgf. 31578) 
Kapitein van Haalen (Kgf. 31843) 
Majoor Antheunissen (Kgf. 31089) 
Kolonel D.M. Lucardie (Kgf. 30652)  
Hoofdofficier Fey (Kgf. 30236) 
Majoor G.R. van Someren (Kgf. 30791)  
Kapitein F. Wijnman (Kgf. 32339) 
Kapitein van der Drift (Kgf. 32252) 
 
Helaas zie ik bij het schrijven, dat thans maart 1959 verscheidene van deze officieren reeds 
overleden zijn. Met groot leedwezen herdenk ik hen hier in ootmoed en met innige deelneming. Zij 
rusten in Vrede, Reeser. 
 
De tuinarbeid was nuttig, omdat het Derde Rijk nagenoeg nimmer verse groenten heeft verstrekt. 
Bovendien was het een prettige bezigheid en gaf het enige vrijheid en aangename activiteit in ons vrij 
eentonige bestaan. 
Reeds in augustus 1944 werd er mee begonnen. Van de Duitse kampleiding werd vooral van de 
Oberzahlmeister Igel veel medewerking ondervonden. Het gebrek aan gereedschappen werd eerst in 
het vroege voorjaar van 1945 overwonnen. 
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Daarom werd begonnen met nog aanwezig zaad (worteltjes, spinazie, radijs, enz.) en met door de 
officieren afgestane groene erwten (doperwten) en kapucijners. Eerst 24 maart 1945 kwam het 
bestelde zaad uit Kempsten aan. Terwijl in de herfst van 1944 slechts met weinig deelnemers werd 
gewerkt, brak 1945 bij het vroeg, reeds vóór half februari invallend voorjaarsachtige weer, bij leiders 
en deelnemers een energie explosie tot stand. Op 2 maart volgde echter een complete na-winter, die 
het werk stil legde (zie mijn vroegere weerberichten). Voor 1945 waren door de Duitse kampleiding 
drie tuinen ter beschikking gesteld. Eind maart waren bewerkt: onder andere 19 bedden doperwten, 
kapucijners, 17 bedden worteltjes, de rest navenant. 
 
April was zeer koud, mei zeer droog. Het eerste zette de groei vrijwel stil, het 2

e
 bevorderde het 

onkruid. 
 
In de Bevrijdingsdagen begin mei 1945 verloren de tuinploegen hun werkijver en rekende men op 
spoedige terugkeer naar Holland. Toch werden de eerste sterrenkers (15 mei) en de eerste spinazie 
(16 mei) nog geoogst. Het waren flinke hoeveelheden voor alle deelnemers aan de menage (370 
man). 
De rest is achtergebleven, toen we naar Holland terugkeerden en heeft dus kunnen dienen om de 
Tittmoningers van verse groente te voorzien. Hoewel dus de tuinen niet op volle kracht tot hun recht 
zijn gekomen, past ook te deze opzichte in het gedenkboek een woord van oprechte dank voor leider 
en medewerkers, voor hun zeer nuttige arbeid ten bate van het algemeen ! Dat moet eigenlijk de 
minister van Sociale zaken en volksgezondheid lezen ! 
 

18. Studie en Sport. 

Verslag van de Studie en de Sport van de krijgsgevangenen, van de hand van Majoor J.P. van Pelt 
(Kgf. 30025). Als lid van de Commissie voor het Gedenkboek Tittmoning heb ik mij onledig gehouden 
met een enquête betreffende de wijze, waarop de krijgsgevangen Officieren hun vele vrije tijd besteed 
hebben met studie, sport, en andere. Uit de aard der zaak heb ik hieronder niet begrepen hetgeen op 
godsdienstig gebied gepresteerd is, onder leiding van ter zake bevoegde leraren. Deze stof is 
behandeld door onze geestelijke voorgangers zelf. Het resultaat van de enquête gelieve de 
welwillende lezer in tabel-vorm aan te treffen, waarbij zoveel mogelijk onderscheid is gemaakt in 
leraren, al dan niet bevoegd, en leerlingen. 
 

Frans L 9 L2 

Duits L 10  

Engels 2L 30  

Russisch 2L 7  

Spaans  18  

Deens L 4  

Zweeds L 2  

Italiaans L 13  

Latijn en Grieks L 18  

Wiskunde L 8  

Luchtvaart navigatie L 2  

Motor techniek L 3  

Grafologie L 3  

Foto techniek L 1  

Geologie L 3  
Boekhouden L 3  
Paardenkennis L 15  

Filatelie L 25  

Huisvlijt  3  

Piano en viool L 8  

Zang L 14  

Muziekleer L 12  

Gedichten  2  

Schrijven van boeken  1  
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Tekenen  20  

Nationale historie  6  

Sport  45  

Schaken  25  

Dammen  19  

Liplezen L 2  

Pluimvee teelt L 35  

Gymnastiek L 10  

 
 
Hieruit moge blijken, dat de talenstudie het meest intensief beoefend werd, voor wat Duits en Frans 
betreft onder leiding van bevoegde leerkrachten. De eerst genoemde taal klassikaal het Frans 
uitsluitend in de vorm van privaatlessen door de 1

ste
 Luitenant van Sprang en Majoor van Pelt. 

(bovendien hielp Overste Reeser (amateur in deze taal) een tweetal leerlingen met de beoefening van 
Frans conversatie) 
Verdere bevoegde krachten waren Majoor T. Sigling (Kgf. 30244) voor paardenkennis, Overste C.C. 
Grosjean (Kgf. 30929) en Kapitein P.J. Tiggers (Kgf. 98886) voor muziekleer en uitvoerende muziek, 
Majoor A. van Soest (Kgf. 31293) voor boekhouden, Sergeant H. Hess (Kgf. 103045) voor 
gymnastiek. 
Wat de sport betreft, op de burcht zelf bepaalde die zich tot volleybal. Op de speelweide had men 
meer keuze, zodat men zelfs officiële resultaten bereikte voor het N.O.C. diploma. (Voorts werd er 
binnen kamers ook pingpong gespeeld, Reeser) 
Wat de kamer spelen betreft heb ik mij bepaald tot die, welke in “drive vorm” beoefend werden, 
namelijk schaken en dammen. Het schaken heeft gedurende geheel ons verblijf in Tittmoning ijverige 
beoefenaars gevonden, waarbij het zelfs tot simultaan seances als van kapper Diepenveen is 
gekomen (zie ook elders). 
Het dammen is eerst in de laatste tijd in “drive vorm” gespeeld. 
 
Het tekenen was speciaal in het warme seizoen een zeer geliefkoosd tijdverdrijf, waarvan enige der 
meest geslaagde wellicht in het gedenkboek een plaats zullen vinden. (Er is helaas geen enkele 
tekening bij mij ingediend, Reeser). 
Tittmoning, 7 april 1945, De Majoor J.P. van Pelt. 
   
Ik wil hieraan toevoegen, dat de Kapitein J.P. van Pelt (vroeger gymnastiek leraar aan de KMA) met 
een klas geregeld “ochtend gymnastiek” beoefende. Ik zie nu nog zo duidelijk voor mij de zo vlotte en 
ijverige Majoor van Someren met zijn witte baard, die steeds bij de looppas de achterst man van het 
gelid (met enen) was. 
 

19. De bibliotheek. 

De bibliotheek, bijdrage van de hand van Luitenant Kolonel der Genie W.H.C. Schukking (Kgf. 
30527). 
De wording en werking van de bibliotheek. 
Bij aankomst in het krijgsgevangenenkamp Tittmoning op 3 juni 1944 (Schukking behoorde niet tot de 
kwartiermakers) bleek een ruime kamer 199B in de vermoedelijk 16

e
 eeuwse Rückenstock van de 

Burcht reeds door vorige kwartiermakers voor onze bibliotheek bestemd te zijn. 
Dit was te danken aan de boekenrekken daar door de vorige bewoners (Amerikaanse 
geïnterneerden) achtergelaten. Er kon dus onmiddellijk met de inrichting een aanvang worden 
gemaakt, hetgeen bestond uit de registrering van de uit Neu-Brandenburg meegebrachte bibliotheek 
boeken en het aanleggen van de catalogus. Door schrijver dezes, die zich in dit kleine kamp 
beschikbaar had gesteld in de eerste tijd ter zijde gestaan door zijn kamergenoot de Majoor der 
artillerie L. Ezerman (Kgf. 30519), werd geleidelijk van de aanwezige boeken een kaartsysteem (op 
Sanovite cartons) samengesteld en de maximum aantallen boeken voor elke kamer of groep van 
kamers vastgesteld. 
Een kist bevattende ongeveer 150 stuks, door schrijver meegebracht werd 6 juni uit de Prüfung 
ontvangen en zo kon reeds op de 8

ste
 juni met het uitlenen worden begonnen, nadat nog voor het 

kaften en repareren de Majoor Joh. G. van der Veen (Kgf. 31892) zich had beschikbaar gesteld.  
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Aanvankelijk werd zowel vóór als ’s middags één uur vanaf juni af alleen van 11.00 tot 12.00 
uitgegeven. Op 17 juni bleken ongeveer 600 boeken aanwezig te zijn, waaronder een 50-tal dat 
voorlopig op de kamers bleef circuleren en 80 in herstelling. In augustus was nagenoeg alles naar de 
bibliotheek overgebracht. Een tweetal borden, met vermelding van de boeken, gerangschikt naar de 
kaarten catalogus (onder rubrieken en nummers) was intussen gereed gemaakt op het portaal van 
het gebouw 199 ter raadpleging opgehangen en was geregeld bijgehouden, voor wat de uitgeleende 
boeken betreft door middel van rode streepjes. Door toezending vanuit Nederland, Genève en elders, 
is het boekenaantal van 600 tot ongeveer 1300 uitgebreid (zie hiervoor het gestelde onder 
aanwinsten aan het einde van deze bijdrage) en de catalogus borden tot 5. 
Enige planken waren reeds dadelijk beschikbaar gesteld ten behoeve van de boeken ten behoeve 
van de geestelijke verzorging door de Protestanten en Rooms Katholieken uit Neu-Brandenburg 
meegebracht. 
 
17 juli kwam van het kampbureau de mededeling dat de Duitse Kamp Commandant overplaatsing 
van de bibliotheek had gelast (gepaard gaande met verhuizing van 2 bewoners) aangezien het aantal 
oudere Hoofdofficieren aan de Zweedse gezant een verzoek hadden ingediend om betere legering. 
In enkele dagen tijds werden de boekenrekken afgebroken en overgebracht naar lokaal 16A, de 
studiezaal, nu tevens voor bibliotheek bestemd, een naar oplossing welke uiteraard aan geen der 
beide doeleinden ten goede is gekomen.  
24 juli werd de boekenuitgifte voortgezet, doch eerst na herhaalde aanvragen en rappèls kon het 
zozeer noodzakelijke afsluiten van de boekenrekken met schotten, vervaardigd van latwerken, 
waartegen Rode Kruis dozen carton, op 26 augustus zijn beslag krijgen. 
Nog langer, namelijk tot 6 december, duurde het voor de elektrische aansluiting van het lokaal met 
één, zegge één lichtpunt van 240 watt was uitgebreid, daardoor het mogelijk werd ook in de donkere 
maanden namiddags boeken uit te geven, een behoefte door de combinatie studiezaal / bibliotheek 
ontstaan. 
 
Dat het ook na de hiervoren genoemde verdubbeling van het aantal boeken mogelijk is gebleken met 
één uur per dag voor de uitgifte (feitelijk boekenruiling) te volstaan, was wel vooral te danken aan de 
zo gewaardeerde medewerking daarbij van de bibliothecaris verleend, niet slechts door de Majoor 
van de Veen, maar van 31 juli af tevens door de Kornet der artillerie C.J. Feenstra Kuyper (Kgf. 
32196) (zie ook onder ontvluchting uit Tittmoning), die 14 februari 1945 op zijn verzoek (om 
studieredenen) vervangen werd door de Majoor der Militaire Administratie P. Bloema (Kgf. 30802), die 
zich eveneens geheel vrijwillig daartoe beschikbaar had gesteld. 
 
Voorts heeft de Majoor der Politietroepen J.J. van Moorsel (Kgf. 30166) van begin september af 
belangeloos het kaften van de boeken zeer in het voordeel van het onderhoud verzorgd en de 
Kolonel der Genie C.H. van Dooden (Kgf. 30176) op hoffelijke wijze het herstellen, terwijl de 
Wachtmeester der Artillerie J. Scheepbouwer (Kgf. 98623) zich aanvankelijk in de vrije tijd en van 4 
januari 1945 af onder officiële vrijstelling van de middagdienst met het vakkundig binden van daarvoor 
in aanmerking komende boeken belastte. Op deze wijze zijn in de loop der maanden zeker enige 
honderden exemplaren van een wisse ondergang ten gevolge van de zo begrijpelijke leeshonger 
gered. De benodigde materialen als papier, carton, bindgaren en vooral plaksel, zijn zolang zulks 
mogelijk was, in hoofdzaak door het depot en de keuken, voorts door de Duitsers verstrekt. Wegens 
het uitblijven van pakketten is helaas geen papier meer verkregen kunnen worden en moesten vanaf 
februari 1945 steeds meer boeken ongekaft worden uitgegeven. 
Een beeld van de drukte welke geregeld in het boekenbedrijf heerste, moge hieruit blijken dat er op 
16 oktober ongeveer 110 boeken werden uitgeleend en 105 terugontvangen en 18 november 565 
totaal in omloop waren bij de toenmaals 370 krijgsgevangenen. 
 
Volledigheidshalve volgen hier nog enkele mededelingen over het contract dat tussen de bibliotheken 
der Nederlandse Krijgsgevangenkampen Offlag 67 (Neu-Brandenburg) en Tittmoning is opgenomen 
en waartoe dit heeft geleid. Op een desbetreffend verzoek bij brief van 27 november 1944 door de 
kampoudste van Neu-Brandenburg gedaan, werd dezerzijds een lijst gezonden van de boeken 
(catalogus nummers) behoord hebbende tot de bibliotheek van Stanislau, welke naar Tittmoning 
waren meegenomen, zulks ter bijwerking van het kaartsysteem van de bibliotheek van Oflag 67. 
Bijgevoegd werd een lijst van de A boeken, eigendom van in laatstgenoemd kamp achtergebleven 
Officieren en daarbij een ruiling voorgesteld met soortgelijke boeken van naar Tittmoning verplaatste 
Officieren. Bovendien werd gevraagd om toezending, indien mogelijk, van te missen B boeken (niet 
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particulier eigendom) met als motief, dat de omstandigheden waaronder de Nederlandse Officieren 
en manschappen in de burcht Tittmoning gelegerd zijn met zich meebrengt dat hier zeer veel gelezen 
wordt. 
 
Bij het antwoord van 2 februari 1945 uit Neu-Brandenburg werden slechts enige boeken 
teruggevraagd, doch de ontwikkeling van de oorlogsgebeurtenissen, zich uitende in een algemeen 
vervoersverbod, heeft de verzending opgeschort. Overigens was bedoeld antwoord in zoverre 
teleurstellend dat B boeken niet konden worden overgemaakt. Nochtans is bij brief van maart d.a.v. 
onder toezending van een lijst van nog te Neu-Brandenburg aanwezige boeken, medegedeeld dat 
eventuele ruiling desgewenst bevorderd zal worden. 
Op 17 april 1945 is wegens de aankomst van een aantal Poolse, Britse en Amerikaanse 
krijgsgevangen officieren de bibliotheek overgebracht naar het kantine lokaal. 
 
Aanwinsten. 
In het vooruitzicht dat de naar Tittmoning mee te nemen boekenvoorraad al spoedig in de behoefte 
zou voorzien, was reeds op 28 april 1944 uit Neu-Brandenburg aan het hoofdbestuur van het 
Nederlandse Rode Kruis het verzoek gericht om de toezending van een 500-tal Nederlandse en 
Engelse boeken (liefst goede romans en lichtere lectuur) te willen voorbereiden. Het merendeel 
hiervan is eerst in de loop van september 1944 ontvangen, doch de catalogisering werd ten zeerste 
vergemakkelijkt door een reeds te voren toegezonden alfabetisch lexicografisch ingerichte losbladige 
catalogus. Terwijl voorts al deze 500 boeken gekaft en van een volgnummer op de rug voorzien 
waren.  
 
Inmiddels was door genoemd Rode Kruis bij brief van 24 juli 1944 aan de kampoudste toegezegd dat 
2 kisten zouden worden gezonden met verschillende gezelschapsspelen en ter aanvulling van de 
overschietende ruimte een aantal Nederlandse, Franse en Duitse tijdschriften of losse nummers 
daarvan. Deze wel zeer gemengde lectuur kwam op 25 augustus 1944 in ons bezit (16 catalogus 
nummers). 
 
Bovendien verblijdde ons het “Fonds Européen de secours auxétudiants te Genève met de 
toezending in augustus 1944 van 6 Nederlandse, 32 Duitse en Zwitserse, 5 Franse en 16 Engelse 
boeken, meest romans alsmede in oktober en november van een 30 tal losse nummers van de 
tijdschriften Altantis (Zwitserse uitgave). 
The National Geographic Magazine (Amerikaans) en Hygicia (Zwitsers) over de jaren 1930 tot en met 
1942 en voorts van ongeveer 50 boekwerken in de Duitse taal (toen deels in Zwitserland verschenen) 
hoofdzakelijk met wetenschappelijke inhoud (techniek, biologie, enz.). 
Ook zond het gevangenenkamp (Ilag VII) te Laufen (Olb), dat ons bovendien met andere meer 
materiële zaken bedacht, half november verschillende Engelse boeken onder vele mede Albatross, 
Penguin en Pelikaan serie, totaal ongeveer 50 stuks en Amerikaanse, de zogenaamde Armed 
Service Edition, romans en populaire wetenschappelijke werken in een handig klein formaat in 
beginsel bestemd voor verstrekking aan de Amerikaanse troepen. Van deze laatste boekjes werden 
er een 40 tal (21 uitgaven) ontvangen, welke aantal in april 1945 is uitgebreid tot 123 (27 uitgaven). 
Als merendeels waardevolle aanwinsten ook te beschouwen de tijdens het verblijf in Tittmoning in 
bruikleen ontvangen boeken. Het aantal van deze A boeken bedraagt tot de afsluiting van deze 
bijdrage 30 stuks. 
 
Tenslotte zij nog vermeld dat op voorstel van de Duitse kampleiding van een Duitse boekhandel in 
liquidatie in januari 1945 een aantal Nederlandse boeken werden aangekocht. Dit was onder andere 
een tegenvaller omdat bij ontvangst zich onder het totaal aantal van 28 stuks slechts 7 verschillende 
uitgaven bleken te bevinden, waarbij één ongeschikt voor opname in een bibliotheek voor 
Nederlandse krijgsgevangenen. 
Een poging eveneens in januari 1945 ondernomen om bij een boekhandel uitgeverij in Tittmoning 
enige Duitse boeken voor de bibliotheek aan te schaffen leed schipbreuk er bleek niets bruikbaars 
verkrijgbaar te zijn. 
Enige hoop is thans nog gevestigd op het resultaat van de omvangrijke bestelling van boeken, zowel 
als boekbinderij artikelen en bindwerk in november 1944 geplaatst bij de vertegenwoordiger van de 
Young Man Christian Association (YMCA). 
Tittmoning 19 april 1945, was getekend W. Schukking Luitenant Kolonel. 
 



112 
 

He he ! het overschrijven van dit 14 jaar geleden met kleine letters in verbleekt potloodschrift is 
gelukt. Het kostte mij met gebruik van een lamp meer dan drie uur schrijven (en 1 uur nacorrectie), 
Reeser. 
 
Zowel de heer Schukking als zijn medewerkers wordt hierbij in dit gedenkboek veel dank gebracht 
voor hun zeer omvangrijke en hoogst nuttige bibliothecaire arbeid. Voorts nog een ere saluut aan de 
heren die bij de studie en de sport van de krijgsgevangenen leiding hebben gegeven en zich daarbij 
veel moeite en inspanning hebben getroost. 
 
Toen ik enige maanden geleden mijn klad dagboek op zijn verzoek ter lezing gaf aan mijn oud 
krijgsgevangen collega en vriend thans Generaal Majoor buiten dienst Spaich, meldde deze mij na de 
lezing dat hij het jammer vond dat ik niets had vermeld over mijn ook in Tittmoning gehouden 
Strategische voordrachten. 
Ik antwoordde hem dat ik dit met opzet had gedaan, omdat ik in het gedenkboek de zogenaamde “ik 
stijl” wilde vermijden. Om thans nu ik de pen heb opgenomen om dit boek in het net te schrijven en 
cadeau te doen aan de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Oorlog, althans enigszins aan de 
door generaal Spaich geuite wens te voldoen, wil ik wel in zeer beknopte vorm daarover iets 
schrijven. 
 

20. Strategische voordrachten. 

In Langwasser (1942) was hiervan nog geen sprake. Wel had ik toen we nog in Nederland waren op 
verzoek van mijn oud-chef en toen vriend Luitenant Generaal buiten dienst Jhr. J.H. Roeell een Duits 
operatieplan ontworpen, zoals ik mij had ingedacht, dat inderdaad later in grote trekken zou worden 
toegepast. In zoverre had ik daarmee niet geheel een verkeerde greep gedaan (het was toen april 
1942). De Generaal Roell (oud Gouverneur KMA wiens adjudant ik in 1921 was), wilde toen gaarne 
op de hoogte zijn van de algemene situatie voor een wekelijkse bijeenkomst met enige andere 
gepensioneerde Generaals in de Witte Brug (Den Haag).  
 
Ik zag de toestand toen zo, dat Hitler 2 offensieven zou lanceren namelijk 1, wat ik noemde het 
politieke offensief in de algemene richting Moskou en 2, het olie offensief in de algemene richting van 
de Kaukasus. Voor zover mij dat mogelijk was, had ik op een schets de Duitse opstellingen 
ingetekend van die 2 groepen. Met doel door te stoten op het draaipunt tussen de twee grote 
offensieven. Mij was op dat ogenblik het bestaan van Stalingrad niet als zodanig bekend, al hoewel 
die pijl wel in die richting wees. Later is gebleken, dat Hitlers plan inderdaad in deze zin zou worden 
uitgevoerd. Toen begon het met een stoot door de Krim om de Zuid, als deel van het olie offensief. 
Toen wij in Langwasser waren, was het tegenoffensief van de Russen op het punt van uitbreken. 
Ik heb daarover niet bepaald toen voordrachten gehouden. Langwasser leende zich daartoe ook niet. 
Wel heb ik wel eens enige ideeën geuit, hoe de Russische Generaal Timosjenko het mogelijk zou 
kunnen uitvoeren. 
 
Ik zag toen de Russische strategie in het aanvallen in 3 golven achter elkaar. Ik zag het toen zo, dat 
golf 1 het contact met de vijand zou opnemen dat golf 2 een front zou vormen om eventuele terugslag 
op te vangen, terwijl golf 3 de golf 2 zou doorschrijden om de beslissing van de aanval tot stand te 
brengen. Veder wees ik op het aller grootste belang van Poltawa de Russische plaats (Attila en ook 
Karel XII van Aweden). Of het nu zo werkelijk is gegaan zal ik niet gaarne beweren. Wel was het 
hoofddoel ongetwijfeld doorstoten naar Poltawa. In de nachten wanneer ik met de 1

ste
 Luitenant J.J. 

Gruppelaar (Kgf. 31775) samenkwam achter onze barakken om een praatje te maken en een pijpje te 
roken, zagen we juist uit op de spoorbaan. We zagen daar toen, dat de slag spoedig zou ontbranden 
omdat er een continu spoorwegverkeer (heen en weer) plaatsvond. Om de 7 minuten passeerde toen 
een Duitse trein van 52 wagons. We konden die treinen een bepaalde telegraafpaal zien passeren en 
konden zo de wagons gemakkelijk tellen. 
 
Men weet intussen dat het offensief van Timosjenko mislukte waarschijnlijk omdat hij verzuimd had 
zijn beide flanken voldoende te beveiligen. Ik tekende met mijn stok voor waarschuwen in het zand, 
hoe ik de slag dacht. In latere voordrachten heb ik die slag wel eens behandeld en vergeleek ik die 
aanval van Timosjenko met een bridge spel van 3 sans atout met onvoldoende dekking in de harten 
(namelijk met vr / xx ! en liet dat spel dan 1 á 2 down gaan !).  
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Aan die voordrachten heb ik mijn bijnaam van Timo (sjenko) te danken, waarmee mijn intieme 
vrienden uit de krijgsgevangenschap mij thans aanspreken. Vooral in Stanislau heb ik vele 
voordrachten gehouden en naar schatting wel meer dan 500 officieren onder mijn gehoor gehad. Op 
een moment was ik 6 avonden in de week bezet en mocht toen bovendien nog op zaterdag middag 
voordracht houden voor een aantal officieren van verschillende kamers, die zich in een grotere zaal 
verenigden. uit die tijd ontstond mijn zogenaamde pilarenlijn waarover op reünies mijn vroegere 
toehoorders mij thans nog wel eens spreken. Ik zal aan het einde trachten het algemene idee van 
deze pilarenlijn die naar de overwinning wees nog even schematisch aan te geven. 
Het typische daarvan was. Dat deze in begin 1943 uitgevonden grafiek als ik die telkens uit het hoofd 
in vereenvoudigde vorm op het bord tekende, steeds wees naar de overwinning in het voorjaar van 
1945. 
In Stanislau heb ik enige voordrachten jubilea gevierd. Eerst 75

e
 voordracht. Kamer 188 gaf mij toen 

een eigengemaakt houten doosje cadeau, waarin ik nu nog mijn sigaretten bewaar. 
Opschrift: aangeboden door kamer 188, 75 (?), Stanislau 2 april 1943. 
Dit was de kamer van Johnny en Jones (Kroon (Kgf. 30384) en van der Zande (Kgf. 30386)), Secrève 
(Kgf. 30137) de voetballer die mij later hielp door mee te spelen in mijn opgerichte voetbalelftal “De 
Rimodoren” (omdat Schout bij Nacht Doorman oorspronkelijk ook daarin zou meespelen, doch dit niet 
uitvoerde omdat hij ontvluchtingsplannen voorbereidde en daarom geen voetblessure wilde riskeren). 
Het tweede jubileum was voordracht nummer 100 waarbij ik een tekening cadeau kreeg van kamer 
27 Stanislau (boven in het gebouw) benevens en kamerfoto, met de namen van 16 jonge officieren 
der KL, 1

ste
 Luitenant W.F. ten Boske (Kgf. 32129) had de oorkonde getekend. 

 

 
 

Behalve dan de pilarenlijn wil ik over deze voordrachten niet verder uitweiden. 
Beknopte schematische voorstelling van de oorlogsgrafiek (met pilarenlijn). 
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En toen kwamen we in Tittmoning. Daar kreeg ik een uitnodiging van Kapitein Elmert 
Scherpenhuyzen Rom (Kgf. 30174), of ik op de Kapiteinskamer in het Getreidehaus weer 
voordrachten wilde houden. 
Ik heb daarin toegestemd. Nu we weten dat wij toen in een hoogst belangrijke periode van de oorlog 
waren. Invasie in Normandië, Afrika, Italië. Ardennen. 
Er heerste toen op die kamer een zeer prettige sfeer, zodat ik menig voordracht heb gehouden. 
Doch dan zo ongeveer 1x per week of per 10 á 12 dagen, afhankelijk van de toestand, soms 2x per 
week. We hebben toen ook het Ardennen offensief van Maarschalk van Ründstedt behandeld en later 
de strijd om de Rijn met als hoogtepunt de doorstoot over de brug bij Remagen. Natuurlijk wil ik 
verder niet in bijzonderheden treden, want dit gedenkboek is geen strategieboek. Bovendien mis ik 
thans de nodige gegevens. Alleen wil ik nog vermelden, dat ik op een tijd dat er geen nieuwe 
bijzonderheden over de fronten waren, mij heb gewaagd aan het bespreken van de moeilijkheden die 
verbonden waren aan het zo uiterst sterk maken van de Russen door de geallieerden speciaal de 
USA. Ik meende toen dat president Roosevelt een te groot vertrouwen had in de loyaliteit van de 
Russen, met het oog op de toestand na de as overwinning. 
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Deze voordracht heeft toen enige stof opgewaaid, omdat lieden die de voordracht niet hadden 
bijgewoond, doch daarvan toch iets hadden opgevangen, daaruit verkeerde conclusies hadden 
getrokken. Doch ook dit incident werd tenslotte vooral door krachtig voor mij verdedigend optreden 
van mijn geregelde toehoorder, onder wie ook de hiervoren reeds genoemde Generaal Majoor (toen 
Kolonel) Spaich. 
Hun protest dat zij ongevraagd en spontaan ter kennis van de kampleiding brachten, leverde voor mij 
succes op. Mijne lezers, ik wil mij op dit gebied hiermee beperken. Ik dank mijn toehoorders voor hun 
aandacht toentertijd. Zij allen weten ook thans nog, dat mijn voordrachten op de volgende 
hoofdstellingen berustten: 
1. Ik geef u steeds mijn openhartige en oprechte visie op de oorlog, zonder aanziens des persoons 

en zonder de zaak met opzet te verbloemen. Ook wanneer onze partij een echec moest 
incasseren. Ik spreek dus niet in een opgeschroefde hoera stemming, doch ik zoek de realiteit, 
zoals ik die zie in dachtenis hetgeen (wijlen) Luitenant Gerenaal P.J. van Munnikrede (Kgf. 30452 
24

) mijn directeur van de HKS ons steeds voorhield: “mijne heren denk steeds aan de realiteit !” 
2. Natuurlijk heb ik de waarheid niet in pacht de gegevens zijn natuurlijk ook steeds zeer beperkt, 

terwijl ieder mens, wie ook, zijn plafond heeft. Ik geef u dus mijn visie. Uw kritiek zal mij welkom 
zijn. Spaar mij niet, indien ge iets niet begrijpt, vraag mij dan om nadere uitleg. Ik zal dan mijn best 
doen u met wat andere woorden opnieuw in te lichten. Indien ge het niet met mij eens zijt, speak it 
out !. Ik zal dan trachten mijn visie nader te verdedigen. Ge kunt gerust tegen mij zeggen overste 
vandaag ben je een ezel ! U zult dat dan natuurlijk ook moeten bewijzen. Ik verdoezel de situatie 
nooit, aannemende en overtuigd zijnde, dat u ook tegenslagen in zwarte dagen zult kunnen 
verwerken zonder somber te worden en dan te gaan twijfelen. Ik houd mij aan de woorden van 
Churchill: “Blood, sweat and tears !” 

3. Bedenk steeds, dat ik uit volle overtuiging ondanks alle partiële tegenslagen steeds werk en heb 
gewerkt naar de overwinning van de geallieerden toe ! Mijn pilarenlijn is daarvan het sprekende 
voorbeeld. Ik zie de glorieuze eindoverwinning in de toekomst, alleen denk ik, dat we tot in het 
voorjaar van 1945 geduld zullen moeten hebben. 

 
De voordrachten, in totaal (Stanislau en Tittmoning) hield ik er 225, werden praktisch nooit door de 
Duitsers gestoord. Wel waren er enige Duitse controlestunts, doch dan schakelde ik dadelijk op 
“bridge uitleg” over. Ik hoorde dollmetscher Smidt in Tittmoning bij een controle nog mompelen: “Es ist 
nichts los, sie sprechen über das Bridge Spiel !”(tableau). Dat overschakelen was een eenvoudige 
zaak omdat ik de voordrachten uit het hoofd hield en de controleurs dus geen papieren zagen en 
konden meenemen. Toch heeft men vooral in Stanislau wel geweten dat ik strategische voordrachten 
hield, want op een dag juist de voordeur uitgaande, stuitende op de Abwehr Officier “Mooie Karel”, liet 
deze zich uit de mouw vallen: “Herr Ober Leutnant: Wie steht es mit der Strategie ?” (dit met een 
lachend gelaat !) Ik antwoordde onmiddellijk met : “Ah Herr Hauptmann, Immer defensif am Ostfront !” 
Mooie Karel af, doch de lach was van zijn gelaat verdwenen. Het ging toen de Duitsers ongetwijfeld 
niet naar den vleese !  
 
In Tittmoning was mijn gehoor een 50 tal toehoorders sterk, meest Kapiteins doch ook enige 
hoofdofficieren van andere kamers. In Stanislau bezocht ik meestal op verzoek bepaalde kamers. 
Eénmaal moest ik door een defect aan de elektrische licht gedurende 1 ½ uur plotseling geheel in het 
donker spreken en debatteerde ik met enkele toehoorders hen aan de stem herkennende. Onder 
andere met de Heer Huibert de Kruyff van Dorssen (Kgf. 31917), een vliegstuntvlieger. Bij mijn plaats 
stond een waxinepotje. Het publiek kon mij wel zien, ik hen echter niet. Op die kamer 

25
) woonde ook 

Kapitein Udo de Stoppelaar (Kgf. 31915). Men verzocht mij toen om gewoon door te gaan. Voor mij is 
het een aangename bezigheid geweest. Ik zal u, toenmalige toehoorders, nooit vergeten, waarbij ik 
speciaal mogen noemen onze toenmalige Aalmoezenier (in Stanislau) van der Made, thans plebaan 
in Breda met wie ik persoonlijk bevriend was en nog ben en voorts Ds. Dr. L.D. Terlaak Poot (Kgf. 
271380) (Tittmoning) die ook meerdere malen tegenwoordig was en die ik thans de eer heb nog 
steeds tot mijn vrienden te mogen rekenen.  
Aalmoezenier van der Made zal zich ongetwijfeld thans (1959) nog wel mijn voordracht over de 
schuldvraag herinneren, die gegrond was op de Bijbel. Generaal Spaich, ik hoop hiermee aan uw 

                                            
24

 Hij werd vanwege zijn hoge leeftijd (op dat moment 69 jaar) op 7-7-1942 uit Langwasser ontstlagen, bron: Ab- 
und Zugangslisten Oflag XIIIB, Nationaal Archief Den Haag collectie 2.13.98, inv. 49. 
25

 Stanislau kamer 271, bron: Kamerlijsten Stalag 371, in Nationaal Archief Den Haag collectie 2.13.98, inv. 85 
t/m 90. 
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mensen te zijn tegemoet gekomen. Eén maal hield ik een voordracht in het Duits en bootste ik Hitler 
na en één keer in het Frans op verzoek. 
 
De lezer moge ik verzoeken mijn persoonlijk optreden in dit gedenkboek wel te willen billijken. Ik ga 
dan weer over in de algemene stijl die ik voor het gedenkboek heb verkozen. We zijn thans het einde 
van ons verblijf in Tittmoning genaderd. We hadden ons het einde van het krijgsgevangenschap 
veelal dramatischer, schokkender, voorgesteld. Nu ging de oorlog voor wat wij er van gezien hadden, 
als het ware als een nachtkaars uit. Dat was het gevolg van de algehele uitputting van het Derde Rijk. 
Het verblijf in Tittmoning tussen het tijdstip van onze bevrijding (4 mei 1945) en de dag van vertrek 
(26 mei 1945) was overigens zeer interessant. Speciaal ook omdat er zoveel verschillende 
nationaliteiten werden aangetroffen. Volgens de officiële opgave van het Duitse gemeente bestuur 
waren: 
3 Belgen, 47 Fransen, 368 Hollanders, 1 Italiaan, 7 Jugoslaven, 9 Kroaten, 30 Letten, 1 Lithauer, 21 
Polen, 6 Russen, 1 Zwitser, 1 Tsjech, 12 Hongaren, 6 Ukrainers en 1 Griek (deze kwam uit het 
concentratiekamp Dachau !), dus totaal 516 buitenlanders. 
De dagelijkse omgang met deze lieden (dikwijls in het Restaurant aan de Salzach) gaf vertier aan het 
leven en daardoor afleiding. Ook was deze nuttig voor verruiming of onze algemene ontwikkeling 
(talenkennis) en levenservaring. Persoonlijk behoud ik aan deze tijd steeds een aangename 
herinnering en hoop, dat ik enkele van de Lettische, Russische, Poolse, Litouwse, Franse en 
Jugoslavische vrienden nog eens in het leven in goede welstand zal mogen ontmoeten, waarop 
overigens weinig kans bestaat. 
 
De wereld is maar klein zegt het spreekwoord. In mijn hart leeft ook dankbaarheid, omdat gij Janus 
Venners uit Wenden bij Riga en u madame Stankum (en uw helaas reeds gestorven broeder 
Wietsjeslew) uit Polen met uw beide Russische vrienden mij toen weer de overtuiging hebben 
gegeven dat –ondanks onze ongelukkige militaire loopbaan eindigende in capitulatie van Nederland 
en daarna krijgsgevangenschap- wij door onze hulp aan u, zowel voor het voor u daar toen moeilijke 
leven, als voor het zo goed en kwaad als het ging op gang te brengen van het spreken en verstaan in 
de Engelse taal, toch nog enig nut voor de samenleving konden opbrengen. Opgemerkt zij, dat ik 
later vanuit Holland nog veel moeite heb gedaan om het contact weer op te nemen met de 
vreemdelingen uit de krijgsgevangenschap. Dat is mij gelukt met Captain John Elphinstone 
(Schotland), Isgerano Nedeljko uit Serpska Kraina Banat Jugoslavia, wie ik nog vele pakjes heb 
gezonden, doch die helaas onderwijl is gestorven (mij medegedeeld door een zijner dochters), Salje 
Radulovic Javanka Selo Obilcé uit Suhapalje Jugoslavia, die mij een Kroatisch / Duits woordenboek 
zond, waardoor ik na de lessen in het Servisch die Isgerano mij in Langwasser gaf, nu instaat ben 
een eenvoudige Servische brief te schrijven, natuurlijk met grammaticale fouten. 
 
Met madame Stankum (eerst in Tittmoning, later in de USA, thans in Chicago). Zij heeft een tijdlang 
het graf van onze overleden Paul Gaillard in Tittmoning verzorgd onder andere met bloemen.  
Met de familie cab Jansis Vermeer eerst in een kamp in Duitsland, thans in Kalamazo (Michigan 
USAN). Hem gaat het daar zeer goed, heeft na als knecht begonnen te zijn, reeds een eigen huis met 
grote boomgaard, waaruit hij in zijn onderhoud voorziet. Zijn zoontje “ Maris” van toen is nu reeds 
student aan de Amerikaanse universiteit. Het zoeken van contacten met officieren en soldaten van de 
Rainbow division is mislukt. Waarschijnlijk zijn hun adressen ook veranderd. De Franse vrienden 
hebben evenmin geantwoord. 
Het verslag van de terugreis naar Holland hoop ik na de aankomst aldaar te schrijven, waarde lezers. 
Ongetwijfeld zult u wel hebben ontwaard, dat dit boek als het ware aan de lopende band werd 
geschreven, zodat de verschillende perioden onmiddellijk na of althans zo kort mogelijk na het 
gebeuren. Een en ader is dus gebruikt om een achtergrond te scheppen waartegen we getracht 
hebben om het beeld van onze inwendige en van onze geuite gedachten van onze aspiraties, onze 
inspiraties en onze meditaties gedurende onze krijgsgevangenschap voor u te doen leven. Alvorens 
ons Tittmoningse officierenkorps door zijn vertrek gelijk met onze ordonnansen naar Holland 
uiteenvalt, zo menen wij nog een zegenwens voor het Nederlandse volk te mogen uitspreken. 
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Volk van Nederland: 
De verenigde officieren, onderofficieren en manschappen van de Koninklijke Nederlandse en 
Nederlands Indische Zee,. Land en Luchtmacht, thans weer vrije mannen, richten zich gezamenlijk tot 
u om uiting te geven aan het in hunne harten besloten, op dit ogenblik schier alles overheersende, 
trotse gevoel van te zijn: Nederlander, vrije Nederlander. 
Moge uwe toekomst na de vreselijke en droeve dagen van bezetting en verdrukking glorierijk zijn. 
Moge de door de oorlog geslagen diepe wonden spoedig genezen. 
Moge de gedachten aan de heldenmoed en vooral de stille heldenmoet van de Nederlandse die 
geleden hebben en zij, die gestorven zijn voor het Vaderland, voor het gehele Nederlandse volk een 
troost zijn en tevens een spoorslag om nu eendrachtig de hand aan de ploeg te slaan voor de 
oprichting van een als het ware herboren Nederland. 
Moge wij, die als krijgsgevangenen voor het overgrote deel gedurende nagenoeg drie jaren aan het 
gewone leven van de maatschappij onttrokken waren bij deze wederoprichting een voor zoveel nodig 
bij de herstelling van delen van ons geliefd Nederland en Oost Indie weer spoedig worden 
ingeschakeld. Gedenken wij het Bijbels woord Johannes 16-33: 
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult ge verdrukking 
hebben maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Moge wij ons tenslotte vol eerbied 
wenden tot Hare Majesteit onze geliefde geëerbiedigde Koningin. Moge het uwer Majesteit gegeven 
zijn met Gods hulp het Schip van Staat met vaste hand door de branding heen te sturen naar een 
veilige vredeshaven. Moge daarmee het door velen onzer gedurende de krijgsgevangenschap elke 
avond opgezonden gebed, geheel worden verhoord: Spaar o Heer, onze vrouwen en onze kinderen, 
Spaar onze Koningin en haar Koninklijke familie, Spaar en behoedt ons volk, Geef o Heer een 
spoedig einde aan deze verschrikkelijke oorlog en laat de liefde op aarde weer zegevieren. Moge ik 
dan als bewerker van dit Gedenkboek tenslotte het voorrecht hebben het enthousiasme mijner ziel 
vast te leggen in twee eenvoudige gedichtjes, bedacht gedurende de krijgsgevangenschap. 
 
“ De Bevrijding”  
Het uur der bevrijding heeft geslagen 
Mooi Holland vrij,  
De vrede weer in ’t zicht 
Als schoon gevolg van een waar Gods gericht 
Schijnt de oranje zon weer als in oude tijden 
Over ons geliefd Nederland, bevrijd van ’t lijden 
Uit ieders mond klinke dan verblijde zinne 
Lang leve vrij Nederland met zijn geliefde Koninginne. 
 
“Vrede” 
Holland met je mooie dreven 
Met je weiland met je bos 
Moge je in geluk en vrede leven 
Zonder oorlog zonder strijdend ros 
Moge de Oranje zon weer schijnen 
Tot heil van Nederland moge ’t deinen 
Op de rustige baren van de Vrederzee 
Moge de diepe wonden helen 
Ondanks al het vergoten bloed 
Moge Holland in geluk en voorspoed delen] 
Zo duur gekocht met bloed en goed 
Moge ons geerde Koninginne ons regeren 
Zoals steeds met liefde, kracht, beleid 
Moge de oorlog ons nooit meer deren 
O Wilhelmina Gij Geliefde Majesteit ! 
Tittmoning mei 1945, Reeser. 
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21. De terugreis naar Nederland. 

Naschrift geschreven in Holland. De terugreis naar Nederland.  
Het eerst vertrokken de vlag- en opperofficieren, beginnende per auto en voorts per vliegtuig en 
tenslotte per trein. In Holland teruggekeerd zijnde, vroeg ik schriftelijk aan Schout bij Nacht van der 
Stad (voorzitter van de redactiecommissie) en aan Generaal Majoor Hackstroh (Kampoudste) om een 
verslag van de terugreis. 
Hun door mij gewaardeerde antwoorden geef ik hieronder weer met weglating van enige particuliere 
zaken die hier niet ter zake dienen. 
 
Haarlem 19 Juni 1945, 
Waarde Overste Reeser, 
Eergisteren bereikte mij in goede orde uw briefkaart. 
Laat mij beginnen met u van harte geluk te wensen met uw behouden thuiskomst en het in goede 
welstand terugzien van de uwen. 
Ik was er mij niet van bewust, dat u nog een verslagje verwachtte over onze reis, maar als u daarop 
hebt gerekend is het wel logisch dat ik het schrijf. Na alles wat ik intussen heb gehoord over de 
verschillende ervaringen welke de mensen hier tijdens onze afwezigheid hebben gehad, worden onze 
eigen avonturen (in hoofdzaak bestaan hebbende uit een plantenleven met de daarbij behorende 
verveling, wat gemopper, wat onderlinge ruzietjes meestal over zulke kleinigheden, dat de 
betrokkenen er zich achteraf wel over zullen schamen, enz., enz.) voor mijn gevoel zo onbetekenend, 
dat er mijns inziens geen reden is om daar erg in de breedte over uit te weiden. Ik zal mij nu dan ook 
beperken tot de nuchtere opsomming van de feiten. Trouwens een literairen inslag heb ik helemaal 
niet, dus komt het wel goed uit, als ik mij niet op de voor mij moeilijke paden der bellettrie begeef.  
 
De vlag- en opperofficieren vertrokken dus op de 11

e
 mei 1945 met drie Amerikaanse legerauto’s van 

Tittmoning naar het vliegveld Fürstenberg-Brück ongeveer 12 Km noord van München. In de dorpen 
waar wij door kwamen veel witte vlaggen, soms ook de oude Beierse vlag: blauw-wit. 
Het centrum van München was grondig verwoest. Van het vliegveld zouden wij naar Parijs worden 
gebracht, doch blijkbaar was de desbetreffende order niet overgekomen, althans er was geen 
vliegtuig voor ons. Na enige tijd wachten heeft men ons toen verdeeld over 5 verschillende machines, 
welke Amerikaanse soldaten naar Brussel brachten. In Brussel aangekomen meenden wij nu meteen 
dichter bij huis te zijn, maar dat ging niet door: wij moesten eerst naar Parijs. Na enig wachten zijn wij 
dan ook per vliegtuig daarheen gebracht. 
 
Te Parijs aangekomen werden wij vervoerd naar de ambassade waar de pas gearriveerde 
ambassadeur Jonkheer van Haersma de With ons nog diezelfde middag ontving. Wij moesten voor 
verder te mogen eerst gekeurd worden (dit was mijns inziens eigenaardig want wij dus zeker ook wel 
de vlag en onderofficieren, hadden toch in het Engels gestelde gezondheidsverklaring nadat onze 
dokter Nubé ons op gezondheid had getest, doch wellicht was dit nagelaten, omdat deze officieren 
reeds op 1 mei vertrokken. En dan wachten op een transportgelegenheid. 
We werden zolang ondergebracht in een paar hotels. Men kon te Parijs haast niets krijgen en het was 
er zover we merkten schreeuwend duur. Je zou niet zegen dat men daar al zo lang weer “vrij” was. 
Taxi’s waren er nog niet, maar wij hadden als militairen of als geallieerden vrij vervoer per métro. 
Overigens hebben wij van de moeilijkheden waarmee men te Parijs nog te kampen heeft, niets geen 
last gehad, want we zijn er door iedereen, waarmee we in aanraking kwamen, op de meest hartelijke 
wijze ontvangen en hebben veel gastvrijheid genoten. Wij hadden daar men onze Duitse Reichsmake 
te Parijs niet gaarne zag, allemaal 5000 Franse Franc voorschot op ons traktement opgenomen, maar 
hebben dat geld haast niet nodig gehad. 
 
Op 14 mei 1945 ’s avonds te 22.00 uur vertrokken wij per militaire trein waarin voor ons slaapcoupés 
waren gereserveerd naar Brussel, waar we de volgende ochtend omstreeks 08.00 uur aankwamen en 
van waar wij na in de stad wat te hebben rondgehangen en de tijd te hebben bekort met een goede 
lunch in één van de officiersclubs, om 14.00 uur vertrokken om –ik meen om ongeveer 18.00 uur aan 
te komen in Breda, toevalligerwijze precies drie jaar nadat wij vandaar onze rondreis door Duitsland 
aanvingen. 
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Ook te Breda was de ontvangst zeer hartelijk en gastvrij. De volgende dag zijn we toen met twee 
auto’s welke het Militair Gezag met veel moeite bij elkaar kreeg, naar onze diverse haardsteden 
gebracht. 
Tot zover. Verder enige particuliere mededelingen. Voorts nog: veel gelegenheid om een 
redactievergadering in plano te houden, zal er bij de tegenwoordige verkeersmoeilijkheden vooreerst 
nog wel niet zijn en vóór we contact hebben gehad met de Neu-Brandenburgse afdeling kunnen we 
niet veel opschieten. Met vriendelijke groeten, b.a.v., was getekend v.d. Stad. 
 
Van de Neu-Brandenburgse zijde heb ik persoonlijk ter zake van het gedenkboek nooit iets 
vernomen. Ook niet aan de algemene vergaderingen van de Koninklijke Vereniging van 
gepensioneerde officieren. Daarop werd er wel geïnformeerd naar dat van Tittmoning, waarvoor we 
immers zoveel geld (waarde meer dan 6.000 gulden) in Tittmoning hadden bijeen gebracht, welk geld 
toen –ik schreef dit al in het begin- waardeloos werd verklaard. Het is best mogelijk dat het geheel 
verzuimd is om zowel in Langwasser, Stanislau als Neu-Brandenburg, gegevens voor een 
gedenkboek tijdig op schrift te stellen. Eerst heb ik nu (in 1959) nog uit het hoofd een beknopte 
beschrijving van onze vroegere kampen samen te stellen, doch toch heb ik er van afgezien, omdat 
sommige vraagstukken (zoals bijvoorbeeld de delicate kwestie Uyterschout, waarbij behalve de 
naamgever zoveel andere en ook oudere officieren betrokken zijn geweest, te moeilijk waren en 
zonder officiële gegevens er zich niet toe leenden). Voorts had ik een dergelijk verzoek als dat gericht 
tot Schout bij Nacht van der Stad ook gericht tot Generaal Majoor Hackstroh. Genoemde Generaal 
was zo vriendelijk mij een antwoord toe te zenden. 
Ik wil dit antwoord hieronder gedeeltelijk aanhalen, weglatende enkele particuliere gedeelten en 
voorts het verslag van de reis voor zover dat gelijkluidend is met het hiervoren opgenomen verslag 
van Schout bij Nacht van der Stad. 
 
Den Haag, 24 juni 1945. 
Amice, 
Zo zijn jullie dus eindelijk in Patria aangekomen. Het heeft langer geduurd dan wij hadden gedacht. 
Jullie reis was niet zo prettig als de onze al hebben jullie misschien meer van de oorlogsgevolgen 
gezien (lezers zie hier voor mijn verslag elders). Wij zijn per auto vertrokken enz. (zie de brief van van 
der Stad). De ontvangst was zeer hartelijk ik merkte echter dat sommige Fransen ons voor Duitsers 
aanzagen. Harberts en ik hebben toen een rood-wit-blauwe armband omgedaan. Wanneer de 
Fransen hoorden dat we officieren Hollandais waren, waren zij zeer beminnelijk en hulpvaardig. We 
ontmoetten daar ook de Reserve Kolonel J. van Andel, die met de repatriëring was belast en ons ook 
te dineren vroeg. 
 
Je vroeg mij om mijn speechje van 10 mei 1945. Ik herinner het mij natuurlijk niet precies meer, het 
was trouwens niet zo belangrijk. Ik heb gezegd dat ik de heren voor het laatst bijeen geroepen had 
om afscheid te nemen omdat wij bevel hadden ontvangen om de volgende dat te vertrekken. 
Ik zei, dat ik overtuigd was dat velen mij zouden benijden, maar dat het wat mij betreft geen 
onvermeugde vreugde was, daar ik indien ik de vrije keus had gehad, er de voorkeur aan zou hebben 
gegeven gezamenlijk met de anderen terug te keren. 
Verder zei ik, dat ik als kampoudste zeker wel fouten zou hebben gemaakt maar dat steeds het 
algemeen belang het richtsnoer voor mijn handelingen was geweest. Bedankte voor de ondervonden 
medewerking en sprak de hoop uit, dat allen ook spoedig naar het vaderland zouden terugkeren en 
daar de hunnen in goede welstand zouden aantreffen.  
Ik wenste allen het beste toe en droeg tenslotte het bevel over aan de Kapitein ter Zee R.P. van de 
Wetering de Rooy (Kgf. 30219) 
Ik geloof dat ik de hoofdzaken heb vermeld en aan je verlangen heb voldaan met 
kameraadschappelijke groet 
Was getekend W. Hackstroh. 
 
(Inderdaad dank ik de Generaal voor deze brief het laatste woord van de kampoudste in functie 
mocht toch niet in het gedenkboek ontbreken, Reeser) 
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En dan nu de terugreis van de gehele troep. 
Zaterdagavond 26 mei 1945 ontvingen we plotseling de order om zondagmorgen om 06.00 uur af te 
marcheren met Amerikaanse legerauto’s naar München om van daar per trein verder getransporteerd 
te worden. 
Voorts zou een ander gedeelte afreizen met Hollandse auto’s. Tevens bestemd om de uit Dachau 
bevrijden naar Nederland terug te brengen. Dit transport dat geheel per auto zou gaan zou dan om 
09.00 uur afmarcheren. Waar echter vooral in (ex- krijgsgevangenschap de soep nooit zo heet wordt 
gegeten als ze wordt opgediend en op orders dikwijls contraorders volgen, zo werd ook deze order 
gewijzigd in die zin, dat het tweede transport (auto’s) niet om 09.00 doch om 05.00 uur zou 
vertrekken. Grote bagage gedurende de nacht gereed te maken en naar beneden te slepen. Het 
zogenaamde eerste transport (auto’s en trein) vertrok dan na het tweede transport (alleen auto’s). 
Het gevolg van één en ander was, dat vrijwel geen van ons die nacht nog te bed is geweest. 
Persoonlijk had ik behalve het inpakken nog allerlei besognes, zoals het rangeren van de 
aantekeningen voor dit gedenkboek en voorts zelfs nog Engelse correctiewerk voor mijn Letlandse 
vriend Janus Venners, die ik gedurende onze vrije  
Ex krijgsgevangenschap een 3 á 4 tal uren per dag de Engelse taal had voorgezongen. 
(ik had een eigen methode want we wisten te voren, dat de beschikbare tijdsduur voor het Engels, 
zeer beperkt zou zijn. Enfin, de morgen van 27 mei 1945 brak aan met zeer schoon weer. De 
autogroep had natuurlijk vertraging bij de afmars en zo ook onze treingroep. Toen we merkten dat het 
nog wel enige uren zou duren voor de werkelijke afmars, gingen verscheidene van ons nog de stad 
in. Zo ook mijn persoontje. Ik spoedde mij naar de woning van de Let Venners, drukte op de 
elektrische bel, doch alles bleef slapen. Maakte toen wat kabaal buiten en wierp enige steentjes tegen 
het venster, Zo kon ik nog van die familie afscheid nemen (ik gaf mijn Engels correctiewerk af.) 
Tenslotte zwoegden we met onze handbagage de laatste gang langs de waterleidinggoot tot aan de 
weg bij de houtzaagmolen, waar we transpirerende de aldaar gereedstaande autokolone bereikten. 
Het waren goede Amerikaanse legerauto’s (open wagens met banken langs de zijkanten) bestuurd 
door Amerikaanse negerschauffeurs, die overigens de bochten reden als een scheermes. 
26 officieren per auto. 1 bij de chauffeur in de cabine, 24 op de beide banken en 1 balancerende op 
enige benzineblikken achter in de auto. We hebben deze plaats met 3 man afgewisseld, onder wie 
ook schrijver dezes. Het was daar zeer labiel evenwicht en vrij vermoeiend. 
Verder geef ik alleen verslag van de autotreingroep omdat mij andere gegevens ontbreken, tenzij het 
mij gelukt om thans (april 1959), nog enige gegevens te veroveren. 
We vertrokken om 08.53, reden voor de laatste maal over de markt van Tittmoning, voorts langs 
Stokhaus, Laufen, Freilassing, Strasz, Traunstein, Malzing, Wasserberg, Ebertsberg naar München 
(ik denk aan mijn verhaal over Tieleman en Romilly), alwaar we te 13.30 aankwamen. 
 
Bij het rangeerterrein van de treinen hebben we toen wel een uurtje in de stovende zon in de auto’s 
gewacht. 
Plotseling ging de colonne weer in beweging, reed door het deerlijk gehavende München naar het 
“Haupt Bahnhof”. Daar stond op Bahnsteig II een lange trein met repatriërende Franse 
krijgsgevangenen van 38 wagons. Hiervan werden ons 11 wagons toegewezen. 27 bleven er voor de 
Fransen bestemd. 
Het waren alle goederen (paarden) wagens zonder enig comfort, noch banken, noch stro, noch 
hygiënische inrichting. Slechts kale wagens waarvan sommige geladen waren geweest met 
chloorkalk, hetgeen niet al te best was voor onze kleding. U begrijpt lezers, dat er op dat moment nog 
wel af en toe een hartig woordje door ons gezegd werd, want apres tout was deze vervoerswijze nog 
slechter dan die van de Duitse zijde, toen we nog krijgsgevangenen waren. Het prikkeldraad ontbrak 
echter, het aantal per wagen weer kleiner dan op onze vorige reizen en men zegde ons toe 
behoorlijke gelegenheid om bij halten aan onze natuurlijke behoeften te voldoen. Aangezien we op 
beter vervoer gerekend hadden, hadden velen geen dekens meegenomen en waren derhalve 
aangewezen om zich gedurende de nacht in de overjas gewikkeld zo maar op de bodem van de 
wagon te slapen te leggen. 
Ik zelf heb het grootste deel van dit treintraject met bengelende benen in de opening van de wagon 
gezeten, speciaal om de gevolgde route goed vast te leggen en bijzonderheden in mij op te nemen. 
Maar, waarde lezer, we waren bevrijd. We gingen op huis aan en konden dus een stootje velen. We 
maken er natuurlijk geen drama van. Het duurde intussen tot 16.50 eer de trein vertrok, doch onze 
grote bagage was ingeladen. Dat was voor ons een heel ding. We hadden zeer sombere berichten 
gekregen over de toestand in Holland. Daarom had iedereen zoveel mogelijk etenswaren, dekens, 
ondergoed en dergelijke bij zich. Deze goederen wilden we tot elke prijs meevoeren. We hadden 
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daarvoor veel over, ook wel een verlenging van de reisduur net 1 á 2 dagen, als we maar niet 
gescheiden werden van de grote bagage. 
Nu, dat is dan ook volkomen gelukt, de bagage is tenslotte veilig en ongeschonden in onze woningen 
in Holland afgeleverd, natuurlijk hadden wij zelf voor zoveel nodig en mogelijk onze bagage in de 
gaten gehouden. 
 
De locomotief fluit en daar gaat het transport via Augsburg-Ulm op Stuttgart aan. Dicht tegen Stuttgart 
hebben we ’s nachts stilgestaan. De nevenrails is telkens versperd en wordt veelal op enkel spoor 
gereden, de spoorwegseinen ontbreken. Daarom langzaam rijden en meermalen rails verkenning met 
vooruit gezonden motorlorries. Zwickhalf te 16.00 gepasseerd, Gondelsheim 16.15 gepasseerd (2

e
 

dag).  
De Duitse bevolking wuift ons toe, speciaal de vrouwen en kinderen. 
Voor Brüchsal wederom een tunnel met slechts één spoor vrij. Stationsemplacement totaal verwoest, 
spoorwegwagons staan boven op elkaar gestapeld, rails zijn omgebogen als waren het stukjes 
ijzerdraad. 
We nemen enige banken uit het vernielde spoorwegmaterieel en meubileren daarmee onze trein een 
weinig. 
Brücksal vertrek 18.10 
Untergrünbach 18.15 
Weingarten 18.20 
Karslruhe Dürbach 18.40. 
In Karlsruhe vele vernielingen speciaal aan de stations. Op het Haupt Bahnhof is de gehele 
overkapping weg. Het station is geheel verlaten, wij rijden door. Over de afstand Stuttgart-Karsruhe 
(hemelsbreed ongeveer 50 Km) hebben we 12 uur gespoord.  
18.30 Karlsruhe West gepasseerd. Op maandag 28 mei te 18.45, passage van de Rijn. De spoorburg 
totaal verwoest (alle bogen), er is een noodbrug. De fabrieken west van de Rijn zijn vernield.  
We gaan langs Winden (19.30) en stomen nu in zuidelijke richting aan op de Franse grens. Onze 
trein zit vol met opschriften. Bij de Fransen ook veel bloemen en groen. Dit zouden wij later bij de 
Nederlandse grens ook doen. 
 
Echt Franse seprit en humor 
Adieu les choucroutes 
Vive les pommes frites 
Vive la Liberté et l’amour 
Vers le Bonheur 
Vers nos amours 
Vive la France 
Vive de Gaulle (thans wel zeer actueel) 
Vers Paname (cést Paris !) 
Vive les alliés 
Revoir Paname  un peu chablis 
La place Blanche  Munich-Paris 
Notre Dame 
Ca sent si bon 
La France 
Mort aux Nazi’s (slechts op één wagon)  
 
Het viel mij op, dat de naam Petain niet genoemd werd, hoewel ik in Franse dagbladen zeer felle 
aanvallen op de oude Maarschalk –de held van Verdun 1916- aantrof. 
 
Op het Hollandse gedeelte van de trein ontbraken de opschriften (met krijt) evenmin. 
“Liberated by the 42nd division 7th US Army 
3 cheers for the US Army and General Eisenhower 
Tittmoning Germany 
Leve de Koninklijke familie  
Vive la Hollande 
God save the King of England 
Vive la France 
Leve Koningin Wilhelmina 
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Oranje Boven 
 
Maandag 28 mei 1945, te 21.00 uur bereikten we Weissenbourg (oorlog 1870-1871) en passeren we 
dus de Franse grens. 
Op deze plek is een fragment van een franse krant ingeplakt. 
 
France Soir gekocht tijdens een kort oponthoud. Voor een paar sigaretten gaf een Franse soldaat mij 
geld om de courant te kopen en ik heb die trouw 14 jaar bewaard. 
Persoonlijk had ik mij heel wat voorgesteld van het ontvangst in Frankrijk natuurlijk speciaal voor de 
terugkerende Franse krijgsgevangenen. Nu dat viel duchtig tegen, er was weinig enthousiasme voor 
ons nagenoeg in het geheel geen. Wel konden we bij een post van het Franse Rode Kruis wat warme 
surrogaat koffie krijgen en aan een pomp onze veldflessen met water vullen. C’etait tout ! 
We zijn om 22.15 weer uit Weissenburg vertrokken. Bij een oponthoud in Ober Moden werd door een 
Francaise ’s nachts nog brood aan onze wagons uitgereikt. We vernamen dat dit elke nacht, wanneer 
krijgsgevangenen doorkwamen gebeurde en dat het brood geheel door de geefster zelf werd 
bekostigd. Gaarne releveer ik dit in het gedenkboek met grote dankbaarheid en eerbied. Il était sans 
doute un beau geste ! 
 
Het weinige enthousiasme van de Fransen bevestigde wel de sombere tonen, die ik onder andere in 
de France Soir van Mardi 29 mai aantrof in een artikel handelende over de fatale verhoudingen, 
ontstaan op het huwelijksgebied, tengevolge van de lange afwezigheid der mannen (velen gedurende 
5 jaar). Ce probleme du bonheur, ol a été pose la première fois avec franchise par André 
Chassaignon, auteur d’excellent livre sur la Captivité: “Retour vers la France” est certes un des plus 
douleureux de l’absence. Tenslotte ontwaakten we de volgende morgen (dinsdag 29 mei 1945) in 
onze paardenwagen op het stationsemplacement van Saverne. 
 
We vertrokken van daar om 6.10 uur naar Sarrebourg (later werd het weer “Deutsch ist die Saar”). 
Aldaar enorm oponthoud. De Fransen verlaten de trein. Tenslotte worden we gekoppeld aan een 
nieuwe trein met Franse krijgsgevangenen, 1.100 in getal en vertrekken om 18.15 naar Nancy. 
We passeren Iney, Avricourt, Elfringen, La neuve ville aux bois (19.15 uur), Maleinvilliers (19.30 uur), 
Lunnéville (19.40 uur), de plaats ons zo bekend uit de “Wehrmachtsberichte”. Blaureville Rosière 
(21.00 uur), Dombasle, Varaugeville, Jarville en staan om 22.00 uur stil op het rangeerterrein van 
Nancy. We zullen daar betere wagens krijgen, hetgeen om 1.00 uur op 30 mei1945 geschiedt. Deze 
wagens mogen Frankrijk niet verlaten, zodat we in Metz nog eens zullen wisselen van wagons. Op 30 
mei 1945, 06.00 uur te Metz. Om 11.00 uur staan we er nog. We wassen ons onder de kraan, 
overigens geen belangstelling van Franse zijde. Om 14.20 vertrek uit Metz. 15.45 te Thionville. Aldaar 
koffie van het Franse Rode Kruis. Gejuich van Hollandse kinderen, die in onze trein worden 
ingeschakeld. Op het station Grammofoon muziek de Marseillaise, waarbij van onze zijde een 3 werf 
hoera. 
Om 18.00 vertrek van Thionville, gezeten in drie D-wagens waarvan één 3

e
 klasse. Overigens zeer 

goede wagens. Bellebourg 19.30 uur. Luxembourg 20.30 uur, echter buiten om de stad geleid. 
Klein Bettingen (Belgische grens) om 21.30. Vertrek 21.40 en dan om 22.15 te Arlon. Bekend uit de 
berichten omtrent het Duitse Ardennen offensief. Aldaar enthousiast ontvangen door een comité van 
het Belgische Rode Kruis in de wachtkamer waar ons koffie, brood en koek werd aangeboden, 
hetgeen er letterlijk en figuurlijk “als koek” inging. Bijzonder trof ons de warmte van de Belgische 
ontvangst. 
 
Donderdag 31 mei 1945 aankomst te Namur om 0.00 uur. Aldaar herhaling van de enthousiaste 
ontvangst van Arlon in de met vlaggen versierde wachtkamer. We kregen aldaar een zeer stevig 
ontbijt (het was zelfs gedeeltelijk een diner, want men had ons in de vorige namiddag al verwacht). 
Voorts werden we allervriendelijkst toegesproken door Commandant Gilbert. Ik zocht en vond –
denkende aan dit gedenkboek- enige woorden ter ering van de Belgische Koning. De beeltenissen 
van Koning Leopold en wijlen Koningin Astrid hingen in de wachtkamer. 
We zullen steeds de aangenaamste herinneringen behouden van onze Belgische kameraden. 
Om 10.20 uur vertrek uit Namur via Marche les Dames, Liège (Cornillon). Daar zagen we voor het 
eerst Duitse krijgsgevangen soldaten onder bewaking van een Amerikaanse neger. Aan de staart van 
de colonne liep een lachende neger (ik zie nu nog zeer prachtige tanden) met de karabijn in de hand. 
Het was een Duitse werkploeg. Toen drong het eerst pas duidelijk tot ons door, hoe de bordjes waren 
verhangen. 
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In Luik zagen we vele vlaggen. Overigens werden we om de stad geleid. We passeerden nog een 
enorme opslagplaats van geallieerde levensmiddelen onder andere grote stapels pakketten van de 
ons ook zo bekende vorm. Nu we toch over pakketten spreken, vermeld ik, dat we gedurende de reis 
behoorlijk werden gevoed met conserven, al hadden we gaarne ook wat warms gehad. Gelukkig 
hadden we bij ons in de wagen (etappe tot Nancy) een majoor die zich met een zogenaamd 
houtvergasser (ons allen zo goed bekend uit alle kampen) verdienstelijk maakte. Daardoor kon de 
Nescafé in heerlijk dampende bekers koffie worden omgezet. 
Zeer praktisch was wel het zogenaamde conservenpakket van 5 rantsoenen met gebruiksaanwijzing. 
 

 
 

 
Zo naderen we meer en meer de Nederlandse grens. In Visé echter weer een poos wachten, omdat 
station Maastricht overbelast was door Amerikaanse legerspoortreinen. In Visé nog een aangename 
kout met ons welgezinde Belgen, die echter prefereerden om Frans te spreken. Aankomst Visé 14.30 
uur, vertrekt 15.30 uur. 
Te Eysden om 15.50 uur. Daar stond het bord “Welkom in Nederland”. 
Een eigenaardig gezicht voor ons was om alle Nederlandse militairen daar te zien in een Engels / 
Amerikaans uniform (Battle dress), vooral de baretten vielen ons op. 
Te 16.35 aankomst te Maastricht. Aldaar korte toespraak door repatriërings comité, uitreiking van 
enige versnaperingen. Het aloude Wilhelmus weerklonk. We konden daaraan nu op Nederlandse 
bodem ons saluut brengen. Het bloed stroomde wat sneller door onze aderen. We voelden ons sterk 
verbonden aan Hare Majesteit de Koningin. 
In velen van ons kwam de drang krachtig op, om zich dadelijk weer daadwerkelijk met zijn gehele 
persoon en geheel zijn ziel in te zetten voor vorstin en vaderland. 
Daarna registratie in een Katholieke Jongensschool, alwaar we ook enig nieuw geld konden 
opnemen. 
De bevolking wuifde ons hartelijk toe. Daarna één nacht inkwartiering bij de burgers. Mijn helaas 
overleden vriend Luitenant Kolonel der Genie C. Mattern (Kgf. 31562) en ik troffen een prachtig en 
zeer gastvrij onderdak en volledige verzorging bij de Heer Bronswaart (thans helaas ook overleden). 



124 
 

Ik schreef al die jaren na de bevrijding met Kerstmis en nieuw jaar een gelukswens. Wij sliepen daar 
voor het eerst weer in een behoorlijk bed en ik trof nog wel een veren bed. Een verschil met die 
houtwol matrassen (al dan niet met wandluizen) van onze vroegere kampen). We zouden de 
volgende morgen naar Weer vervoerd worden, doch dat werd avond. 
Ook van anderen hoorde ik niets dan lof over de Maastrichtse inkwartiering. We waren dan ook 
aangeland in het gastvrije zuiden, ook al zo goed bekend van de legermanoeuvres van vóór 1940. 
 
Vrijdagmorgen weer bijeenkomst in het registratiecentrum. Jonkheer Mr. Van Sonsbeek, commissaris 
van de Koningin in Limburg sprak ons daar als volgt toe: 
De 18

e
 september 1944 was hier in Limburg voor ons een grote dag, omdat daarmee de bevrijding als 

het ware werd ingeluid. Nu de krijgsgevangen officieren terugkomen, gaat door Nederland een trilling 
van bewogenheid, nu zij terugkeren, die 5 jaar geleden in de hitte van de strijd hebben gestaan. Ik 
richt tot u een hartelijk woord van welkom en ook een woord van dank voor alles, wat u in de oorlog 
hebt gedaan. Mijne Heren, wij hebben u niet vergeten, we hebben met u medegeleefd op uw reizen 
naar Nürnberg-Langwasser en op uwe verdere moeilijke transporten. Het zenden van onze 
levensmiddelenpakketten enz. was zeker niet een aflossing van de grote schuld die wij aan u hebben. 
Wij hopen dat u weinig teleurstelling zult ondervinden al is het Holland van nu niet het Holland zoals u 
het verliet. Mijne Heren, ik wens u alleen het beste toe. Leve de Koningin. 
 
Nadat onze commandant Kapitein ter zee van de Wetering de Rooy de commissaris uitgeleide had 
gedaan, nam hij zelf het woord om wegens de splitsing van Marine (naar Sluiskil) en landmacht (naar 
Weer) afscheid van ons te nemen. Hij zei: Ik wil tot u nog enige woorden spreken omdat daarvoor 
door het plotseling vertrek uit Tittmoning geen gelegenheid was. Ze zijn voorbij de drie jaren van 
spanning. We gaan naar huis. 
Dit is een bekende figuur voor Marineofficieren, die zo dikwijls huiswaarts zijn getogen na een 
langdurige afwezigheid van hun gezinnen. We gaan naar huis met gevoelens van vreugde want de 
oorlog in Europa is voorbij. Het Duitse monster is op de knieën gebracht. Er is een einde gekomen 
aan ons lange leven in het buitenland. Het tijdperk van vrijwel doelloos bestaan ligt nu achter ons. We 
zijn terug in het werkelijke leven. 
 
De oorlog tegen Japan is echter nog in volle gang. Hier is nog een grote en grootse taak voor ons 
weggelegd, speciaal voor de jongeren onder ons. In ons land is veel geleden. Er zijn vele slachtoffers, 
doch het lichtpunt is, dat het vaderland zich als zelfstandige natie heeft gehandhaafd. In geen enkel 
opzicht is er daarom reden tot moedeloosheid. Van de kleine staten staat Nederland met zijn groot 
overzees gebied aan de kop. 
We zijn in het vaderland terug. Onze harten kloppen sneller. We zullen onze gezinnen terugzien met 
vreugde, doch ongetwijfeld met getemperde vreugde, want zoals de commissaris der Koningin reeds 
tot u zei: “Het Holland van 1945 is niet het Holland van 1940”. 
Ik spreek mijn deelneming uit ten opzichte van hem, die we nog te Tittmoning ter aarde bestelde en 
die de overwinning niet meer heeft mogen beleven en speciaal ook voor het gezin van Overste 
Gaillard, dat nu de man en vader niet ziet terugkeren. Ik deel u nog mede, dat ik voor ons vertrek een 
krans op het graf van onze te vroeg gestorven kameraad heb doen neerleggen. Het valt niet te 
ontkennen, dat zich gedurende onze langdurige gevangenschap ook ongunstige symptomen van de 
gevreesde prikkeldraadziekte hebben voorgedaan, zich speciaal uitende in prikkelbaarheid, 
ongemotiveerde kritiek, alsmede het in de wereld zenden van overdreven geruchten die soms veel 
kwaad hebben gedaan aan de algemene stemming. 
Ik wens de patiënten van deze ziekte thans beterschap. 
Voorts breng ik dank aan allen, die in het algemeen belang werkzaam zijn geweest, zowel in de meer 
officiële functies (kampbureau, grote en kleine keuken, pakjeslokaal, bibliotheek en vooral ook de 
geestelijke verzorging, de medische en tandheelkundige afdeling, als aan degenen die door 
particulier initiatief hebben bijgedragen tot verhoging van de ontwikkeling en ontspanning van de 
krijgsgevangenen (cabaret, muziek, voordrachten, cursussen, talenstudie, enz.). 
De geestelijke verzorgers hebben menigeen getroost die door tegenslag en droevige berichten van 
huis ernstig waren geschokt. Ook de sportleiders wordt hierbij alle hulde gebracht. Tenslotte mijne 
heren: “Het ga u allen goed. Leve de Koningin”. 
 
Mijnerzijds mag ik aan de Kapitein ter Zee van der Wetering de Rooy in mijn functie (zij het helaas 
postuum) hulde brengen voor zijn rede. Aangezien hij bij onze afdelingscommandant was en ik was 
gekozen tot zogenaamde kameroudste van kamer 24, heb ik vrij veel contact met de 
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afdelingscommandant gehad en heb ik zijn beslist en zeer correct optreden hogelijk gewaardeerd. Hij 
ruste nu in vrede, Reeser. 
 
Daarna gaf Kolonel Van de Wetering de Rooy het commando over het Landmachtgedeelte over aan 
Kolonel C. Ph. Brückel, die met enkele woorden de aftredende commandant huldigde voor zijn 
werkzaamheden en hem en de verdere Marine officieren het beste wenste en goede reis naar Sluiskil 
(Voorwaar niet bepaald naast de deur als men in Maastricht zit, Reeser). 
 
We verzamelden opnieuw om 15.00 uur, doch het duurde nog tot 19.15 uur, eer we –nu in stromende 
regen- in enige zeer gammele auto’s zouden afrijden naar Weert over Maaseijck en Stamprooy, dus 
over Belgisch gebied. Eén autobus met de oudere heren en verder open auto’s. Dankbaar gestemd 
jegens de burgerij, lichtelijk ontstemd jegens de vrij slechte militaire regeling (ordre, contra ordre, 
désordre). 
Ze hadden er althans op gehoopt en ik meen ook op mogen rekenen, dat het militaire plan goed zou 
zijn opgezet en militairement zou zijn uitgevoerd. (Indruk dat men militair de zaken niet beheerste, 
uiteraard jonge commandanten zonder voldoende ervaring, waaraan wij thans 1958-1959 ook nog 
wel eens lijden.) 
Zo kwamen wij met horten en stoten zeer laat in Weert aan, alwaar we weer bij de burgers werden 
ingekwartierd. Dit werd dus nachtwerk, zeer ten ongerief van de bevolking die al zo vele malen 
soortgelijke inkwartiering had gehad en vermoedelijk nog zou krijgen. 
 
Persoonlijk trof ik het bovenste best. Werd aan de Emmasingel 21, familie Orbons, vriendelijk 
ontvangen door een jong meisje dat mij dadelijk te eten en te drinken wilde geven en subiet eieren 
met spek ging bakken. Moeder was al ter ruste gegaan doch deze werd toch nieuwsgierig naar hun 
gast en verscheen zo tegen middernacht weer beneden. Daarna kwam vader ook thuis van de 
vergadering. Over en weer werden de situaties besproken. Weert had geruime tijd tussen de fronten 
gelegen. In Emmastraat 21 waren ook Duitsers ingekwartierd geweest. Enfin, toen ik op een moment 
zei: “Het is intussen wat laat geworden, ik denk wel half 2”, was het…. half 4. Tableau ! Uiteraard 
kreeg ik een indruk, hoe men over ons dacht. Daarbij was er een scherpe afkering over het lang 
samenwerken met de Duitsers (opbouwdienst en vooral arbeidsdienst !). Vooral de gastvrouw liet zich 
scherp daarover uit en mocht ik blij zijn dat ik persoonlijk daaraan in Nederland niet had 
deelgenomen, noch tussen 1940 en 1942 bij de gratie van de Duitsers baantjes had gehad. 
 
De volgende dag (zaterdag 2 juni 1945) moesten we ons om 09.00 uur melden in de kazerne van 
Weert, waar we nogmaals geregistreerd werden. We werden daar nog eens gelaafd en ontvingen ook 
een aantal sigaretten. Deze laatste had men eerst verzuimd uit te reiken, zodat een groot aantal 
officieren die reeds per auto vertrokken waren, er naast greep. Overigens verliep dit autovervoer naar 
huis ook al niet al te vlot. Velen moesten lang wachten, omdat er onvoldoende auto’s aanwezig 
waren. Wie gedacht had spoedig naar huis te gaan, kwam bedrogen uit. Er waren namelijk geen 
Canadese of Engelse auto’s, doch alleen particuliere vrachtauto’s van twijfelachtige kwaliteit. 
Nu spatte de partij toch uit elkaar. We drukten elkaar nog eens de hand en trachtten onze makkers, 
die slechte berichten van huis hadden ontvangen te troosten (er lag namelijk in Weer toen veel post). 
Doch wat helpen woorden als men hoort dat thuis alles vernield is, dan wel dat men doden in de 
familie heeft te betreuren ! 
 
We snakten nu naar het einde van de reis. We geleken meer op een stelletje landverhuizers (of 
waren we dit werkelijk ?) dan op een terugkerende partij Nederlandse Hoofdofficieren. Ons groepje 
(omstreken Zeist, De Bilt, Utrecht) vertrok tenslotte met een Marechaussee auto, die Overste Mr. W. 
van de Hoek (Kgf. 30921) van de Koninklijke Marechaussee voor ons van Eindhoven had doen 
komen. We vertrokken om 15.45 uur via Eindhoven, Grave, Nijmegen, Arnhem, Zeist, Bilthoven, De 
Bilt en met de laatste man (Overste A.F.J.M. Drossaerts (Kgf. 31885)) naar Utrecht. In Nijmegen een 
kort oponthoud met zeer vriendelijke ontvangst in de officiers mess (pakje sigaretten doosje lucifers 
en een heerlijke borrel, die er vermoeid als we waren als koek in ging). Ik ontmoette nog enige 
militaire relaties uit de tijd, dat ik daar Regiments en Garnizoens Commandant was (1937-1940), 
hetgeen ons van weerskanten goed deed. Stuk voor stuk (of liever één voor één) leverden we de 
officieren aan hun huis af, geestdriftig en ontroerd ontvangen door hun égas en kinderen na een 
scheiding van drie jaren (ik zelf was op één na laatst). Om 19.00 uur kon ik eindelijk zeggen “Ik ben 
thuis, het is volbracht”. 
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We waren verheugd thuis te komen en we troffen het wel bijzonder, dat geen van onze groep in zijn 
gezin decepties had te incasseren wegens sterfgeval of vernielde woning, enz. Persoonlijk vernam ik 
wel het overlijden van mijn zwager, die door ondervoeding was gestorven vlak vóór het einde (maart 
1945). 
Wij hopen van harte, dat dit bij de andere groepen tot een minimum beperkt is gebleven al weet ik 
helaas van verschillenden, dat hun een grote smart niet bespaard is gebleven. Moge ik op deze 
plaats hiervoor onze droefenis uitspreken en hun voor de toekomst het beste toewensen. 
In het algemeen waren we tevreden over al het goede, dat ons onderweg is aangeboden. Het 
leeuwendeel van onze dank hiervoor komt ongetwijfeld toe aan de Nederlandse burgerij. Van officiële 
zijde genoten we weinig belangstelling, al zijn we veel dank verschuldigd aan de militaire leiders van 
de repatriëringscentra te Maastricht en te Weert. 
Persoonlijk had ik –dat wil ik gaarne bekennen- dit heel anders voorgesteld en veel meer warmte 
verwacht van de hogere militaire leiding. Ik liet mij in Tittmoning daarover te voren enthousiast uit en 
het doet mij leed dat mijn intieme kameraden, die daar voorspeld hadden dat dit voor mij een deceptie 
zou worden, maar al te veel gelijk hebben gekregen. Zodoende zijn velen, die vol enthousiasme 
huiswaarts keerden in de mening, dat het vaderland zowel in Europa als overzee hun diensten nog 
van node zouden hebben, “onbevredigd” op stal gezet. 
Ik wil hierover niet veel uitweiden doch men had toch zeker wel wat meer egards kunnen hebben 
getoond voor officieren, velen met omstreeks 40 dienstjaren en nog meer die het vaderland trouw 
hadden gediend in de meidagen van 1940 hun leven en hun bloed hadden veil gehad voor Koningin 
en vaderland. Maar ach, er zijn toen en ook later voor geheel Nederland nog zoveel decepties 
gekomen, dat de onze daarbij in het niet zinken. 
 
Zo ben ik dan aan het einde van dit gedenkboek –ik hoop en vertrouw, dat ik het inderdaad zo mag 
noemen- gekomen. Ik herhaal dat ik getracht heb mijzelf zoveel mogelijk op de achtergrond te 
houden, al heb ik op enkele plaatsen wel eens iets over mezelf moeten vertellen, mede op verzoek. 
Natuurlijk heb ik getracht om zo nu en dan een deel van mijn ziel aan het boek te schenken. Een 
boek zonder de ziel van de schrijver kan immers nooit een goed boek zijn. Daarom hoop en vertrouw 
ik, dat u waarde lezers mij zult willen toestaan dit boek te besluiten met een persoonlijke balans over 
de gehele krijgsgevangenschap. 
 
 



 

127 
 

22. Persoonlijke balans. 

Men moet de krijgsgevangenschap indelen in vijf perioden, ieder met een eigen stijl: 
1. Nederland 
2. Nürnberg-Langwasser (Oflag XIIIb) 
3. Stanislau (Stalag 371) 
4. Neu-Brandenburg (Oflag 67) 
5. Tittmoning (Illag VII) 
 
1. Nederland 
De eerste periode “Nederland” is weer te verdelen in drie onderperioden 
a.  in Rotterdam. Dit dus voor degenen die in Nederland streden voor de Grebbestrijders ging het 

weer ietwat anders. De rechtstreeks gevangen genomen strijders werden voor een deel zeer 
duidelijk naar Duitsland (….gen) overgedragen doch na korte tijd weer los gelaten, maar werden 
15 mei 1942 weer opnieuw krijgsgevangen voor wat betreft de officieren. 

b.  ná Rotterdam – 15 juli 1940 
c.  15-7-1940 – 15-5-1942 
 
AD 1a. Op 4-5-1940 werden we door de capitulatie van Kolonel Scharoo automatisch 
krijgsgevangenen. We waren gebonden aan de door bedoelde Kolonel aanvaarde voorwaarden, op 
straffe van herhaling van Duitse oorlogshandelingen tegenover Rotterdam (en ook bedreiging met 
bombarderen van Utrecht, enz.). De hoofd voorwaarde was, dat de troepen Rotterdam niet mochten 
verlaten terwijl wij de orde moesten handhaven.  Voorts mochten de officieren hun wapens behouden 
uit erkenning van de dappere houding van de troepen. Ontvluchtingspogingen op mars van troepen 
naar het nog niet gecapituleerde gedeelte van Nederland waren dus totaal uitgesloten, want geen 
enkele onderbevelhebber kon vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor nieuwe bloedbaden en 
zelfs nieuwe bommen dragen (het gold maar zeer kort want spoedig daarop capituleerde onze 
Generaal Winkelman). 
 
Trouwens dit was praktisch ook uitgesloten na de terugtocht van het min of meer gedesorganiseerde 
Grebbeleger dat zonder grote gevechtskracht achter het oostfront van de vestiging Holland was 
teruggekeerd. Dit bleek wel duidelijk door de snel daarop volgende algemene capitulatie van de 
O.H.Z. Generaal Winkelman (Zeeland was daar van korte tijd uitgesloten, doch ook deze capitulatie 
volgde spoedig. De naar België getrokken Nederlandse troepen (Ostende) konden Engeland niet 
bereiken (te weinig organisatie) en meldden zich weer bij de Duitsers in Nederland, De commandant 
van Zeeland, Schout bij Nacht van der Stad, werd gevangen genomen toen hij naar Parijs ging. 
Daar zaten we dus allen krijgsgevangen in Rotterdam met alle consequenties vandien. 
Persoonlijk moest ik daarbij een hoofdrol spelen, omdat ik de commandant werd van ongeveer 6.000 
militairen van allerlei soort, die werden verzameld in het grote Park aan de Maas. Ik sprak hierover 
reeds eerder in het Gedenkboek. De oorspronkelijke bedoeling van de Duitsers was, om ons –zodra 
de oprukkende Duitse divisie Rotterdam gepasseerd was- af te voeren naar Duitsland. Hadden ze dat 
gedaan dan was de erewoord kwestie niet gebeurd. Oberst Leutnant von Choltitz (toen een correct 
optredend man met praktische beslissende kijk op de realiteit) (hij was “ nicht von der Partei” doch 
droeg wel “ das eiserne Kreuz” met wie ik moest samenwerken, deelde mij dat toen mede. Doch de 
Duitsers veranderden gauw van opinie en zagen van deze overbrenging naar Duitsland af. 
Na enige dagen (misschien wel later) moesten we terug naar onze mobiele standplaatsen van vóór 
10-5-1940 (voor mij was dat Leersum). 
 
AD1b. Aldaar tenslotte aangekomen vertoonden de troepen al spoedig ontbindingsverschijnselen. Het 
was toen voor mij een uiterst nare tijd. Je goede gedisciplineerde regiment waaraan je een groot deel 
van je menselijke ziel had gegeven, zo bij stukjes en beetjes uiteen te zien vallen. Verder aller 
akeligste onderzoeken tegen officieren die verdacht werden in de werkelijke oorlogsdagen hun plicht 
te hebben verzuimd. Voor mij was er toen één lichtpunt namelijk dat die onderzoeken niet Rotterdam 
betroffen, behalve tegen één officier die –nadat de capitulatie een feit was geworden- te kort schoot. 
Deze officier (hij is al enige jaren geleden gestorven, Reeser januari 1965) die op het moment van het 
onderzoek totaal geen gezag meer had in ons regiment, werd toen op mijn voorstel door de divisie 
commandant naar een ander regiment overgeplaatst. (Dit is al lang geleden en daarom maar geen 
naam, Reeser 1965). De troep viel hoe langer hoe meer uit elkaar, het grootste deel dienstplichtigen 
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ging met groot verlof en overcomplete officieren met klein verlof. De Duitsers lieten ons vrijwel 
volkomen met rust, doch in de hogere regionen in Den Haag werd natuurlijk wel onderhandeld. (Men 
had daar de Duitse Generaal Schwabedisse). 
Toen kwam dat gezeur over de vraag of men wachtgeld of non activiteit verkoos. Evenals alle 
geldkwesties was dit een minder waardig gedoe, dat voorts maar aanleiding gaf tot de mijns inziens 
zeer verwerpelijke run op de baantjes ! 
Men zag verschijnen de opbouwdienst, later overgaande in de arbeidsdienst, die hoe langer hoe 
meer “slecht !” werd. Dan had men de afwikkelingsdienst, die nodig was om verschillende lopende 
zaken af te doen en natuurlijk moest het departement van Defensie in zekere zin blijven draaien. En 
verder allerlei banen bij archieven, bij distributie, enz., enz. Sommigen vluchtten naar de Koninklijke 
Marechaussee. Nu moet men daarbij ook bedenken dat verschillende officieren speciaal van lagere 
rang door de invoering van non activiteits traktement krap in het geld kwamen te zitten. (Non-actief 
maken was dan ook Fout !) 
 
Bijzonder moeilijk werd de positie van reserve officieren die al belangrijke tijd voor de oorlog vrijwillig 
onder de wapenen waren met de bedoeling om te zijner tijd beroepsofficier te worden. Deze kwamen 
dus plotseling geheel zonder inkomsten. (Dat was een fout van Defensie). 
Het ministerie van Defensie wilde toen blijkbaar gaarne van zijn oudere officieren af. Persoonlijk 
kreeg ik althans een aanschrijving of ik maar mijn pensioen wilde aanvragen, (getekend door Kapitein 
B.R.P.F. Hasselman (Kgf. 32037)).

 26
). Volgens de naam en ranglijst der gepensioneerde officieren 

werden er inderdaad in 1940 nog velen gepensioneerd. Ik heb geantwoord, dat ik daar niet over 
dacht, ten eerste omdat eervol ontslag alleen kon worden verleend door Hare Majesteit de Koningin 
en ten tweede omdat ik nog geen 40 dienstjaren had. Toen volgde die erewoord kwestie, welke ik 
reeds uitvoering heb besproken. 
 
AD1c. 15-7-1940 – 15-5-1942. Zo gingen we over in die verschrikkelijk deprimerende tijd van niets 
doen in Nederland als “krijgsgevangene op erewoord”.  
Ik heb die gifbeker tot op de bodem leeggedronken met het gevoel dat mijn levenswerk van 37 
dikwijls zeer ingespannen jaren voor niets was geweest. Ik heb groot gevaar gelopen om in die tijd 
ten onder te gaan, doch door Gods genade ben ik er toen weer boven op gekomen.  
Mijn bedoeling van het voorstaande is vooral om aan te tonen, dat die periode 15-7-1940 tot 15-5-
1942 geenszins een onverdeeld genoegen was, doch wel veel zwaarder dan de gehele 
krijgsgevangenschap in de vreemde. Ongetwijfeld vormt de bedoelde periode de moeilijkste en de 
donkerste van mijn leven. 
Bij nader inzien meen ik niet te mogen nalaten nog enkele woorden te wijden aan de groep der 
zogenaamde “Engelandvaarders”. Dit was dus de groep, die in hoofdzaak noch de bezetting noch de 
krijgsgevangenschap onderging, aangevuld met een kleinere groep die tijdens de bezetting naar 
Engeland kon uitwijken en een nog kleinere groep die uit de krijgsgevangenschap kon ontsnappen. 
Vooropstellende de grote waardering en ook bewondering die we hebben voor hun werk tijdens de 
oorlog, hebben wij toch tevens betreurd dat door gebrek aan organisatie niet veel grotere groepen –
speciaal op militair gebied- toen het nog tijd was, naar Engeland werden overgebracht, zodat we 
aldaar grotere gevechts-onderdelen hadden kunnen vormen, die op de verschillende fronten hadden 
kunnen worden ingezet. Buiten de vliegeniers is dat bij mijn weten vóór de invasie van 6 juni 1944 
(Prinses Irene Brigade) niet gelukt. 
 
Dat er wel mogelijkheid heeft bestaan voor het overbrengen in mei 1940 van Nederlandse troepen, is 
mij onder andere gebleken uit de verhalen, die officieren van onderdelen van het commando Zeeland 
mij deden, betreffende vrij sterke onderdelen die teruggetrokken door België (Oostende) alwaar 
tijdens hun verblijf aldaar een groot Engels schip aankwam en onze troepen toen medewerkten aan 
de lossing van de lading. Doch onze troepen staken toen niet met dat schip naar Engeland over. Zij 
keerden na de Belgische capitulatie naar Nederland terug. Later kwamen de officieren in Duitse 
krijgsgevangenschap. De vraag of men in Engeland zelf wel gesteld was op overbrenging van 
Nederlandse troepen kan ik door gebrek aan gegevens niet beantwoorden. De groep 
Engelandvaarders zijn dus de bezwaren van onze krijgsgevangenschap bespaard gebleven. Zij werd 

                                            
26

 Hasselman werd door meerdere officieren beschouwd als een collaborateur (zie onder meer ook het dagboek 
M.P. Kokje). Hij werd echter na de oorlog via de Hoge Raad alsnog gezuiverd en werd in 1951 chef van 
Generale Staf, wat voor meerdere officieren aanleiding was hun ontslag in te dienen. 
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echter geconfronteerd met de bezwaren der ballingschap en met die van de scheiding der gezinnen, 
die wij ook hadden in 1942-1945. 
 
2. Nürnberg-Langwasser (Oflag XIIIb) 
Daar was dan 15-5-1942 de nieuwe gevangenneming. Voor mij in Breda. In overeenstemming met 
wat ik hierboven zei was deze voor mij als het ware een bevrijding hoewel het mij natuurlijk wel aan 
het hart ging mijn gezin alleen in Holland achter te moeten laten. 
Hoe ik mij toen voelde kan ik niet beter uitdrukken dan door een zinsnede aan te halen uit een 
dankgebed dat ik in één van mijn preken in onze barak nummer 36 voor barakgenoten en enige 
particulieren belangstellende vrienden mocht uitspreken (natuurlijk clandestien). 
Ik hield deze preken op verzoek, toen er behoefte aan godsdienstoefening bestond, terwijl de officiële 
geestelijke verzorgers nog niet waren aangekomen. Mijn gehoor bestond uit protestanten doch ook 
waren er bij 4 gelovige Katholieken. Er zijn echter nooit misverstanden geweest, want après tout 
wendden wij ons toch tot dezelfde God, terwijl ik steeds zocht naar wat ons verenigde en niet naar 
wat ons zou kunnen verdelen. Die strofe van het dankgebed luidde: “Wij danken U o Heer, dat U de 
goedertierenheid hebt gehad om –terwijl de Duitsers onze lichamen achter prikkeldraad hebben 
gevangen genomen, tegelijk onze zielen hebben bevrijd van kwellende banden (namelijk vervallen 
van de vernoemde erewoordverklaring)”. 
 
Ik had deze preek oorspronkelijk in het openbaar willen houden. De Hollandse kampleiding had deze 
goedgekeurd, doch toen de Duitsers moesten beslissen zeiden zij bij het gebed voor Hare Majesteit 
de Koningin: “Das ist unmöglich”. En bij de bedoelde zinsnede: “Aber das ist ganz unmöglich” en zij 
haalden een streep door de preek. Nu dan maar “Illegaal”. U ziet dus, dat er bij ons toen ook met een 
soort “illegaliteit” bestond, al was die anders van vorm, dan die in Holland. We waren immers aan alle 
zijden gebonden aan de Conventie van krijgsgevangenschap (oorlogsreglement). 
In Langwasser is overigens niet veel meer gebeurd (alleen releveer ik de meest vriendschappelijke 
(zeer beperkte) omgang met de Serven. Ongetwijfeld zeer sterke, dappere soldaten. Voorts moet ik 
bekennen, dat ik mij wel een beetje schaamde, toen er zoveel zieke officieren naar Holland 
terugkeerden. 
Uiteraard na vrijwillige ondertekening van de 2

e
 erewoordverklaring. De eerste was namelijk 

schriftelijk door de Duitsers ongeldig verklaard. Ik dacht nu de Duitsers zullen wel denken, dat het 
Nederlandse officierskorps fysiek niet sterk is geweest. Bij de teruggangers waren ook sommige 
“gezonden”, die in Holland hun vroegere “onmisbare” baan weer gingen vervullen met Duitse 
toestemming, dus in hun voordeel. 
 
3. Stanislau. 
Dit was ongetwijfeld het mooiste en ook interessantste kamp gelegen in de landstreek, die wel 
niemand van ons had bezocht en waar we door het ijzeren gordijn in de naaste toekomst ook wel niet 
meer zullen komen. 
Prachtig uitzicht op de Karpaten, enz. In dit kamp was er helaas de zogenaamde kwestie 
Uyterschout, inderdaad een zeer delicate aangelegenheid, waarop ik echter wegens gebrek aan 
authentieke gegevens niet verder kan noch mag ingaan, zodat ik mijn oordeel daarover moet 
voorbehouden. (zie voorts nog enkele mededelingen over Stanislau in het lichaam van dit boek). 
 
4. Neu-Brandenburg. 
Mijn inziens het slechtste kamp. Daaruit releveer ik de schitterende ontvluchtingsvoorbereidingen en 
uitvoering. Voor mij belangrijk wegens mijn (tijdelijk) commando over de zogenaamde Colditz barak 
(de officieren die geen erewoordverklaring hadden getekend en die dus al 5 jaar in 
krijgsgevangenschap waren). 
Zie verder het lichaam van dit boek. 
 
5. Tittmoning 
Zie het gehele gedenkboek. 
 
Conclusie. 
Als ik dan zo voorzichtig en bescheiden mogelijk zonder echter de waarheid bewust geweld aan te 
doen een conclusie moet trekken over de krijgsgevangenschap in haar geheel, dan moet mij het 
volgende van het hart: 
A. van Nederlands standpunt. De krijgsgevangenschap heeft verschillende nuances gehad. 
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Inderdaad waren we achter prikkeldraad gevangen, doch achter dat draad waren wij toch nog aardig 
vrij. Ik kan dan ook de beoordeling van Schout bij nacht van der Stad (zie zijn brief eerder in het 
gedenkboek) in zoverre niet delen, waar hij spreekt “Onze eigen avonturen (in hoofdzaak bestaande 
hebbende uit een plantenleven met de daarbij behorende verveling, wat gemopper, wat onderlinge 
ruzietjes, enz.” 
In de bekende Franse encyclopedie La Rousse vind ik voor “het leiden van een plantenleven: vivre 
d’une vie inerte, misérable ou obscure”. Nu, zo is het voor mij en ongetwijfeld voor vele anderen zeker 
niet geweest. 
De inhoud van dit gedenkboek over Tittmoning spreekt in deze mijn inziens wel voor zich zelf. Wijlen 
Kapitein ter Zee van de Wetering de Rooy sprak zich hierover wel wat zachter uit, alhoewel ik uit zijn 
toenmalige afscheidsrede (zie blz. 233) het navolgende mag aanhalen: “Er is een einde gekomen aan 
ons lang leven buitens lands. Het tijdperk van het dakloos bestaan ligt nu achter ons, we zijn terug in 
het werkelijke leven !” 
Nu was er ongetwijfeld een groot verschil tussen hooggeplaatste zee-officieren en het merendeel van 
de officieren van de landmacht. Zeedienst op (grote) oorlogsschepen is zo heel anders dan bij ons 
het leven in de troep (speciaal vóór de oorlog). De hogere zee-officieren staan dan op een veel 
hogere trap, er is een veel grotere afstand tussen hen en het scheepsvolk. Zo’n hoge zee-officier is 
als het ware een koning op zijn schip en wordt ook zo behandeld, dus met grote egards. Er is ook een 
vrij grote afstand tussen de commandant en de lagere officieren. Aan deze hogere zee-officieren 
moet dus het leven als een eenvoudige krijgsgevangene wel zeer sterk zijn gevoeld en 
tegengevallen. 
 
Ik bedoel hiermee van zelfsprekend niets onaangenaams, want beide hierboven genoemde zee-
officieren heb ik steeds hoog geacht, doch dat neemt het verschil in mentaliteit toch niet geheel weg. 
Het gevolg van het leven aan boord is ook ongetwijfeld -dat ik heb opgemerkt en persoonlijk ook 
ondervonden- de grote hoffelijkheid van de zee-officieren zowel onderling als tegenover andere 
officieren. 
Nee, ik heb zelf nooit het gevoel gehad een plantenleven te leiden tijdens die krijgsgevangenschap in 
de kampen. Ik heb er zelfs nog heel veel geleerd. Kameraadschap, opofferingsgezindheid, 
organisatievermogen (ook met primitieve hulpmiddelen), vlot spreken in het openbaar soms ook in 
een vreemde taal, karakterkennis, omgang met lieden van vreemde nationaliteit (Serven, Russen, 
Polen, Letten, Engelsen, Amerikanen, Fransen, enz.). Verder inzicht in de eigenaardige Duitse 
nationaliteit, uitbuiten van je werkkracht, behoorlijk in leven blijven bij matige voeding en voorts het 
zoveel mogelijk veraangenamen van het leven van kameraden, speciaal van hen, van wie ik wist, dat 
zij veel verdriet en vooral onzekerheid om het lot van hun allernaaste verwanten moesten verwerken. 
Voorts geduld en uithoudingsvermogen, zowel op de reizen als soms op schier eindeloze appèls. 
Verder heb ik de eer gehad intiem te mogen omgaan met talrijke jongeren, van wie ik er zeker wel 
meerdere honderd met de voornaam aansprak. 
 
Alvorens de sluitsteen van de balans in dit boek in te metselen, wil ik nog wat vermelden over de 
houding van de Duitsers. Zoals ik die althans toen en nu heb gezien. Ik moet de namen thans uit het 
hoofd vermelden, zodat u een mogelijke vergissing wel wilt vergeven. Ik zie echter terwijl ik dit schrijf 
die Duitsers als het ware levend voor mij. Zoals u al wel uit het lichaam van dit boek zult hebben 
opgemerkt, heb ik van de houding van de Duitse bewakers zeker geen drama gemaakt. Mijn 
persoonlijke mening is, dat deze zich in het algemeen correct hebben gedragen, zeker heel anders 
dan de Japanners in Indonesië (Birma, enz.). Ik heb die bewaking steeds in militaire zin opgevat. De 
Duitsers deden dat ook niet voor hun plezier, doch op bevelen van het Ober Kommando der 
Wehrmacht (OKW). 
 
Natuurlijk was er een zekere gradatie te constateren bij de verschillende officieren en onderofficieren 
(verschillen in karakter). Zo stak Hauptmann Dietrich (Marleentje / Langwasser) wel in het goede zeer 
sterk af tegen bijvoorbeeld de “Platneus” (naam onbekend) die uitmuntte in ruwheid en arrogantie. Hij 
trad overigens voor het grootste deel van de tijd op bij de Serven. 
Zo was Hauptmann Sliack (die trein commandant was op onze reis naar Stanislau) veel meer Nazi 
dan bijvoorbeeld Hauptmann Starke (Stanislau) alhoewel we ook van Sliack praktisch weinig last 
hebben gehad, Veel geschreeuw en weinig inhoud (wol !), 
Zo was de “Alpenjager” Ebert (die goed Hollands sprak) mijn inziens gevaarlijker dan bijvoorbeeld 
Hauptmann Milius een stram Duits officier, doch correct. 
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Zo was in Langwasser de beroemde “Himmelstolz” (ik geloof een Oostenrijker) lang niet zo gevaarlijk 
als de man uit het boek van Erich Maria Remarque (Im Westen nichts Neues). Onze “Himmelstolz” 
blafte wel doch hij beet niet. 
 
Zo was Feldwebel (later Sonder Officier) Lindau (Langwasser en Stanislau) (die tenslotte later weer 
als onderofficier naar het front gezonde werd. We zagen hem afmarcheren toen weer met een 
geweer aan de schouder). Wel een ietwat ijdele komediant (zijn uiterlijk geleek op Adolf Hitler !) doch 
hij was overigens ongevaarlijk. 
 
Oberleutnant Hoffmeister was ongetwijfeld niet de meest sympathieke. Hem moest men altijd in de 
gaten houden. Hij was dus tot het laatste toe bij ons, zodat ik hem meerdere malen in het boek al heb 
genoemd. 
 
Een van de meest onsympathieke officieren was mijn inziens Hauptmann Vogel (Stanislau) met zijn 
onaangename schorre stem. Overigens was hij zeer zenuwachtig. Hij moest krachtig worden 
aangepakt want dan ging hij “In de pomp”. Toen hij bij ons na een ziekteverlof weer in Stanislau terug 
kwam, hoorden we een Duits onderofficier zeggen: “Hauptmann Vogel ist wieder zurück, jetzt ist der 
Teufel wieder los !” Nu mijn inziens is verder commentaar wel overbodig. 
 
Een zeer sympathieke man was Hauptmann Wenniger (Stanislau) bijgenaamd de hoefsmid (hij was 
echter thuis postbeambte geweest). Deze vergezelde ons dikwijls op de wandelingen (in begin van 
kamp Stanislau, later verboden ten gevolge van de mislukte ontvluchtingspoging van een van ons). 
Menig een onder ons was zelfs ontroerd toen wij later hoorden dat hij aan het front was gesneuveld. 
De arme bescheiden man haatte de oorlog. Thuis had hij twee tuberculeuze kinderen. 
 
Hauptmann Meyer Bütling was goedig en correct en ietwat naïef. Hij geloofde toen in Stanislau nog 
geheel in een Duitse overwinning. In zijn naïviteit zei hij tot ons (op een wandeling in 1943) dat hij 
Holland zulk een prettig mooi land vond en plan had om na de oorlog in Den Haag te gaan wonen. 
Later hoorden we, dat zijn huis in Keulen door een bombardement was vernield. Deze officier deed 
overigens geen vlieg kwaad. Maar toch verwekte hij door zijn weifelende optreden in Stanislau nog 
een soort krijgsgevangen oproer waarbij van ons 2 officieren in het gedrang kwamen en tot 
gevangenisstraf werden veroordeeld. 
 
Van de onderofficieren wil ik dan nog even noemen “Schmidt” (onze gehele krijgsgevangenschap) die 
men steeds in de gaten moest houden. In het klein zo’n beetje Mikojan type dat wil zeggen 
geeigendheid zich te handhaven bij verschillende regeringssystemen. Hij slaagde er zodoende in, dat 
hij niet zoals zijn collega Lindau naar het front werd gezonden. 
 
En dan nog even in Tittmoning, de Feldwebel bijgenaamd “Paardenkop”. Deze deed zonder veel 
gepraat kalm, rustig en tevens flink zijn werk. Praktisch hebben wij met hem nooit enig conflict gehad. 
 
Als sluitstuk kom in aan het zuivere geestelijk gedeelte van de krijgsgevangenschap. 
Nu ongetwijfeld was er bij ons een veel grotere behoefte aan godsdienst dan vóór de 
krijgsgevangenschap het geval was. Uiteraard in het algemeen gesproken. 
Dit was dan ook de aanleiding en de oorzaak, dat ik tot het houden (op verzoek) van 7 preken in 
Langwasser overging, waarover ik hiervoor reeds heb geschreven. Ik wil daaraan nog toevoegen, dat 
na de aankomst van de beide geestelijken speciaal de aalmoezenier van der Made, daarvoor grote 
belangstelling toonde. 
Veel meer dan Ds. Vaandrager die zich blijkbaar op het standpunt stelde dat aan een “leek” niet het 
recht van preken toekwam. De dominee wilde althans van de inhoud van de preken geen kennis 
nemen (dat was in Langwasser). 
 
Gedurende de krijgsgevangenschap heb ik de versterkte indruk gekregen van de grote waarde van 
de godsdienst. Trouwens had ik al een behoorlijke indruk uit de oorlogsdagen van mei 1940, toen ik 
ook steeds als regiments commandant de geestelijke verzorgers bij de uitoefening van hun taak 
steunde en hen bijzonder in schakelde bij het bezoek aan de frontlijnen in Rotterdam. 
Niet om als het ware onze mannen op te hitsen tegen de vijand, doch wel om door hun aanwezigheid 
het vertrouwen van de strijdende troepen te versterken. De geestelijke verzorgers van 11 R.I. hebben 
dan ook ongetwijfeld er veel aan meegewerkt dat de troepen tot het laatste toe hun moreel niet 
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verloren, zodat daar in Rotterdam noch van vluchtende troepenafdelingen, noch van zogenaamde 
afsluitlijnen om vluchtende troepen op te vangen, enige sprake is geweest. (Dat gebeurde wel bij de 
Grebbelinie). 
Daarvoor ben ik zowel deze geestelijke verzorgers als de onder mijn bevel gestaan hebbende 
troepen nog steeds zeer dankbaar. 
 
Ik heb ook inzicht gekregen in de waarde en de kracht van de meditatie al hoewel ik de voorkeur blijf 
geven aan de “inspiratie”. Zelfs heb ik begrip gekregen voor het leven van de monniken als zij dat uit 
roeping zijn geworden. Soms leek onze toestand wel op die van de monniken, speciaal ook wegens 
de totale afwezigheid van vrouwen. Daarover kan ik uiteraard weinig zeggen. Natuurlijk was deze 
onthouding het ergste voor de jongeren. De geestelijke verzorgers en de medische diensten zouden 
hierover wellicht wat meer kunnen zeggen. (Ik weet niet of hierover verslag is geschreven na de 
bevrijding. Ik vrees dat er niets meer van bekend is, Reeser). 
Doch de sport en de verdere ontspanning hebben ongetwijfeld zeer goed gewerkt. Bij mijn intensieve 
omgang met zo vele jongeren ben ik nooit of te nimmer op iets onaangenaams gestuit. Wel heb ik 
ontdekt, dat deze jongeren de omgang met oudere, meer bedaagde mensen, bijzonder op prijs 
hebben gesteld. Dit was voor mij de stimulans voor het houden van mijn voordrachten. 
Ik hoor nu de toenmalige Luitenant van de Genie Porter (bekend over zijn geestige voordracht van 
onder andere “De Varkensjacht”, een grappig Indisch verhaal) nog tegen mij zeggen: “Overste komt u 
morgen weer ?” 
Antwoord: Ach er is in de strategie niets bijzonder gebeurd. 
Portier: “Dat geeft niet. Als u toch maar komt, al is het met een geheel ander onderwerp”. 
Antwoord: Goed, zeg dan maar aan je kamergenoten, morgenochtend 10.30 uur. Onderwerp: Wat is 
een “Gentleman?’ Dat werd een aardig debat. Als hoofdstelling had ik bewaard de stelling: “er bestaat 
onder de mensen slechts één absolute gentleman en dat is Christus”. 
Ook heb ik meerdere uitspraken van Christus leren begrijpen en speciaal Johannes 3-3: 
Tenzij iemand weder geboren wordt 
Bij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
 
Persoonlijk heb ik dan ook het gevoel en het vertrouwen gekregen, dat ik door de 
krijgsgevangenschap dichter bij God ben gekomen. Als dit inderdaad op de werkelijkheid en de 
waarheid gegrond zou zijn, zo zou reeds daarom ondanks al het verdriet ook het “nut” van de 
krijgsgevangenschap zijn aangetoond. Daarom moge ik dan zeggen: “Ere zij God in de Hoge”. 
 
Het is nu zondagmorgen 5-4-1959. De zon schijnt. Mijn gedachten nu voor het laatst nog eens sterk 
op Tittmoning concentrerende zie ik in de mooie oude kapel aldaar de redenaar Ds. Dr. L.D. Terlaak 
Poot (Kgf. 271380) op de kansel, tintelend van intelligentie en Gods vertrouwen. Ik zie: Overste 
Engers met zijn mooie viool op de galerij. Ik hoor de gemeente, dat waren wij, zingen het zowel in 
Stanislau als Tittmoning geliefde gezang 300A, welke tweede couplet velen nog wel uit het hoofd 
zullen kennen: 
 
Heer ik wil uw liefde loven 
Al begrijpt mijn ziel U niet 
Zalig hij, die durft geloven 
Ook wanneer het oog niet ziet 
Schijnen mij uw wegen duister 
Zie, ik vraag U niet waarom ? 
Eenmaal zie ik al Uw luister 
Wanneer ik in Uw Hemel kom. 
Amen. 
 
En dan tot slot, met een Beau Geste tegenover de kameraden van de Colditz barak in Neu-
Brandenburg 
 
Kapala, Kapala di Tittmoning (Neu-Brandenburg) 
Dengau senenghati saja 
Menghadab dimoeka kamoe 
Dan menberi tabèh, kapada kama sekalian 
(vrij naar Multatuli) 
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Hoofden van Tittmoning (Neu-Brandenburg): 
“Ik groet U allen zeer”, 
De Bilt, 5-4-1959, Reeser. 
 
Aanvulling. 
Ik vergat nog een interessante gebeurtenis te vermelden, namelijk de Hoogmis in de Hoofdkerk van 
de stad Tittmoning. Op de zondag na de Duitse overgave bezochten velen van onze de dienst in de 
Katholieke kerk. Verscheidene Katholieke officieren kregen een ereplaats bij het hoofdaltaar.  
Persoonlijk wilde ik, al hoewel niet tot de Rooms-katholieke kerk behorende, zowel uit persoonlijke 
belangstelling als met het oog op het gedenkboek dit evenement niet missen. 
Ik zette mij echter meer te midden van de kerkgangers, achterin de kerk, die stampvol was. Ik zat 
naast een lief klein meisje van ongeveer 10 jaar, gekleed in haar zondagse jurk.  
In de kerk waren ook vele Amerikaanse soldaten van wie velen met hun geweren. 
De pastoor zegende onverstoorbaar in het begin van de dienst de aanwezigen; Nederlandse, 
Duitsers, maar tevens de Amerikaanse soldaten. Dus vriend en vijand over de gehele Katholieke 
wereld gelijk.  
Uiteraard was het een normale dienst. 
De preek werd gehouden door een kapelaan van de kansel buiten het hoofdaltaar. Het was een 
gematigde interessante preek. Blijkbaar bedoeld tot kalmering van de gemoederen, die mij overigens 
goed beviel. (Ik kon mijn toenmaals gemaakte aantekeningen over de tekst niet meer terugvinden, 
Reeser). 
Toen ik deze kapelaan de volgende dag vergezeld door een mooie Duitse herdershond toevallig in 
het park tegenkwam, sprak ik tot hem enige woorden ook over zijn preek. De kapelaan glimlachte en 
zei tenslotte: nu het verheugt mij, dat ik nu zeker weet dat er althans één mens naar mijn preek heeft 
geluisterd !” 
 
In totaal schreven 212 Officieren, onderofficieren en manschappen in op een exemplaar van het 
gedenkboek en betaalden zijn in totaal 6960 RM of wel 5220 gulden voor in totaal 232 
gedenkboeken. 
Dit bedrag werd gestort en afgedragen aan onze administrateur Kapitein van de Militaire Administratie 
Horn. Het is wel heel jammer dat dit geld door de Minister van Financiën in 1945 waardeloos werd 
verklaard, zodat geen enkele maatregel tot uitgifte van een eenvoudig gesteld boek mogelijk werd. 
 
(De Minister van Financiën was een oud bewoner van het concentratiekamp. Wellicht beschouwde 
die lieden (illegalen) zich hoger dan ons, 1965, Reeser.) 
 
Voor zover mij bekend zijn helaas 33 officieren reeds gestorven. 
Van die officieren heb ik slechts 19 niet of minder persoonlijk gekend, Reeser. 
Nu 1965 ben ik wel wat namen vergeten te kennen, doch helaas zijn er ook velen gestorven. 
 

23. Commentaar van enige lezers. 

(NB de onderstaande passages bevinden zich in het originele gedenkboek aan het begin. In de 
voorliggende bewerking zijn ze naar achteren verplaatst omdat dan duidelijker is waar enkele 
passages betrekking op hebben.) 
 
Lijst bestemd voor handtekeningen van de lezers, al dan niet vergezeld door een korte aantekening. 
Moge door dit boek de lezers het verblijf in de krijgsgevangenschap met zijn ups and downs nog weer 
eens door de gedachten gaan. Moge allerlei namen bijzonderheden, herinneringen voor hen weer 
vloeibaar en levend worden, Reeser). 
 
De inhoud van dit boek geeft mij aanleiding tot een tweetal opmerkingen: 
Ten eerste: Op p. 73 en 198 zegt de schrijver dat geen der tekenaars een tekening had ingediend, 
maar hierin vergist hij zich. Sommigen hebben dat wel degelijk gedaan, doch bij mij. Ik heb die 
tekeningen trouw bewaard afwachtende of er nog iets van een gedenkboek zou komen en zo nu, zes 
in getal aan de schrijver gestuurd om ze alsnog op de door hem meest juist geachte plaats in te 
voegen. 
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Ten tweede: wat betreft de door de schrijver bekritiseerde uitdrukking uit mijn brief (p. 216 en 247) 
namelijk over “plantenleven”, dat de tirade waarin zij voorkomt meer een particuliere opmerking was 
en valt buiten het van mij gevraagde verslag over de thuisreis van vlag- en opperofficieren. 
Nu die uitdrukking op deze wijze toch in het gedenkboek komt ie eigenlijk gelukkig maar –stel ik er 
prijs op een nadere toelichting te geven, de uitdrukking is in zo letterlijke zin opgevat, als schrijver 
zulks doet, en dan in haar algemeenheid zeer zeker niet juist. Mijn bedoeling was maar tot uiting te 
brengen dat wij niet vrij en in staat waren te leven, zoals wij wilden namelijk te werken en tot daden te 
komen als wij gewend waren en nog zo graag wilden, maar eigenlijk een beetje werden geleefd. Dat 
zeer velen van de nood een deugd wisten te maken en de grote hoeveelheid gedwongen vrije tijd 
nuttig besteedden -nuttig ook vaak in de eerste plaats voor anderen- daarvan ben ik mij ter volle 
bewust. Het gedenkboek geeft van die activiteiten voorbeelden te over. Persoonlijk ben ik de Heren 
die zich op die wijze verdienstelijk maakten en waarvan ik op mijn beurt ook de voordelen had, nog 
steeds zeer dankbaar. Haarlem 22 juli 1959, H.J. van der Stad, Schout bij Nacht b.d.. 
 
“Met belangstelling gelezen, ben schrijver dank !” 
Mei 1960, J. Baarschers, Luitenant Kolonel b.d. 
 
“Na bijgaande manuscript met zeer veel genoegen te hebben gelezen zal ik niet nalaten i.v.g. ex-
logé’s van Burcht Tittmoning op het bestaan van dit boekwerk attent te maken. Het verdient hun 
belangstelling ten volle”. Wassenaar, Mei 1961, W.J. Rijkens. 
 
“Met zéér veel belangstelling gelezen. Hulde aan de schrijver”. 
Den Haag 17 mei 1961, (onleesbare handtekening), Kolonel der Huzaren b.d. 
 
“Met veel belangstelling gelezen”. 
Den Haag, 13 juni 1961 J.H. Jager, Generaal Majoor b.d. 
 
“Met veel genoegen heb ik dit gedenkboek gelezen. Het verdient mijns inziens een ereplaats in de 
handschriften verzameling der bibliotheek van Oorlog.”  
Den Haag, 6 augustus 1961, W.H.C. Schukking, Kolonel der genie b.d. 
 
“Met belangstelling een gevoel van dankbaarheid ten aanzien van de samensteller heb ik dit boek 
gelezen. In een de kamers van Tittmoning stond het volgende geschreven:  
“May 12, 1944” Don Bruno René Hech – Sandoval the future President of …. Off to his home land 
after 28 months of internment and between mai 12 an 20th the ……… sadly off to Laufen –to make 
w… to some distinguished Gentlemen to whom he wish the very best and a short stay in captivity ! 
Cheer up Gentlemen, this place is n’t half so bad as it first seems”. 
Bor, 6 september 1961 
 
“Ik heb dit gedenkboek met grote belangstelling gelezen. Hulde Overste Kolonel Reeser”. 
Bakkeveen, 29-10-1961, (onleesbare handtekening) 
“Met zeer veel belangstelling gelezen”. 
Amersfoort, maart 1963, J.H. Klingen (?) 
 
“Met grote belangstelling heb ik uw gedenkboek gelezen. Jammer inzonderheid voor uw kameraden 
dat het niet gedrukt en verspreid kon worden” 
Amersfoort 7 juni 6 
Jan van (onleesbare handtekening) . 
 
“Hooggeachte Kolonel. Goed dat u me nog eens herinnert aan uw boek. Ik ben er onmiddellijk 
ingedoken maar ja, hoe gaat dat althans bij mij. Alle mogelijke besognes maar goddank geen tekort 
aan gezondheid zijn de oorzaak van gebrek aan afwerking. Tot mijn genoegen merk ik uit uw 
schrijven dat u er nog geen moeilijkheden mee gehad hebt, niettemin mijn oprechte excuses. Ik heb 
uw boek weer met grote interesse doorgenomen, al staan er uiteraard veel zaken in, die ik zelf niet 
meegemaakt heb, maar het is toch wel heel leuk al die namen en personen weer eens in herinnering 
te roepen, die ge zo ongeveer vergeten zijt. Ik bewonder uw schrijverslatent om alles zo helder voor 
de geest te halen en na zoveel jaren nog zo op papier te kunnen brengen, Het zal ten eeuwige dage 
een monument blijven, dat in de militaire letterkunde hoge waarde behoudt. 
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Maar tussen haakjes, U had het me vroeger al eens toegestuurd zodat het voor mij niet nieuw meer 
was. 
Dank ook voor de mooie woorden aan mij gewijd bij gelegenheid van uw groot feest. Het doet toch 
goed te vernemen dat mijn werk of moet ik zeggen mijn verblijf onder u een herinnering heeft 
nagelaten, trouwens dat ondervind ik nog dikwijls bij alle mogelijke gelegenheden, Uw brieven en 
portretten blijven in mijn archief om niet te zeggen in mijn hart bewaard. Ik heb zo’n idee dat ik ook 
nog wel een en ander heb dat voor een militair archief de moeite van het bewaren waard is, maar dat 
moeten te zijner tijd anderen maar uitzoeken. 
Uw boek gaat met grote dank vandaag nog de deur uit zoals ik het gekregen heb. Nogmaals mijn 
allerbeste groeten en wensen voor een gelukkig otium cum dignitate”. 
Van der Made, plebaan Breda, Aalmoezenier 1942-1945 in Langwasser, Stanislau en 
Neubrandenburg. 
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24. Officieren, onderofficieren en soldaten in Tittmoning. 

De onderstaande gegevens zijn ontleend aan: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: 
Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98, inventarisnummer 35 (Ilag VII Tittmoning) en 
vergelijkbare lijsten van de kampen Langwasser, Stanislau en Neu-Brandenburg. De gegevens zijn 
gecontroleerd aan de hand van het voorliggende gedenkboek. 
 
In Tittmoning zijn in totaal circa 317 officieren, onderofficieren en soldaten voor kortere of langere tijd 
aanwezig geweest. Omdat de verschillende Ab- en Zugangslisten niet volledig eenduidig zijn, bestaat 
er over enkele personen onduidelijkheid of zij wel of niet in Tittmoning zijn geweest.  
De officieren kwamen grotendeels vanuit Oflag 67 Neu-Brandenburg naar Tittmoning.  
De sergeants, wachtmeesters en soldaten waren voor het grootste deel eerder ondergebracht 
geweest in Stalag IV-b Mühlberg.  
 
 
 

A
c
h

te
rn

a
a

m
 

V
o

o
rn

a
m

e
n

 

K
G

F
n

r 

g
e
b

o
o

rt
e
d

a
tu

m
 

g
e
b

o
o

rt
e
p

la
a
ts

 

N
e
d

e
rl

a
n

d
s
e
 r

a
n

g
 

O
n

d
e
rd

e
e
l 

 

Aalbers Henricus Adri Maria 30897 22-5-1886 Delft Majoor Vesting Holland 

Aalst van Joseph Petrus 
Hubertus 

31800 7-9-1887 Breda Majoor II. L.K. 

Abeelen van den William Pieter 30341 3-1-1891 Padang (NOI) Majoor 15 R.A. 

Aelst van Francois Antoine 31509 9-7-1884 Maastricht Luitenant Kolonel 3 R.I. 

Aken van Pieter Christian 31303 11-1-1886 Lochem Majoor 11 R.A. 

Allard Aloysius Josephus 
Marie 

30624 24-12-1890 Geertruidenberg Majoor 6 R.I. 

Alma Johannes Henri 32261 5-7-1885 Hilversum Majoor 15 G.B. 

Antheunissen Willem 31089 9-12-1887 Den Haag Majoor R Grenadiers 

Appel Dirk 107705 10-7-1919 Beemster Soldaat 5 R.I. 

Arentz Johannes Gijsbertus 31444 22-2-1887 Gouda Majoor 10 R.I. 

Baarschers Johannes 31922 5-11-1892 Zwolle Kapitein 60 R.I. 

Baden Marinus J. 31070 28-12-1891 Bergen op Zoom Kapitein AHK 

Baegen Jan Joseph 97105 21-7-1920 Utrecht Soldaat 16 R.I. 

Bakker Jan 31443 22-3-1886 Texel den Burg Majoor Staf K. III LK 

Bakker Willem Charles 98836 11-4-1914 Amsterdam Soldaat 6 R.V.A. 

Barbas Jacob Sebald 30648 3-7-1883 Bemmel Kolonel II Div 

Beek van Constant Adriaan 31480 24-11-1885 Landsmeer Majoor 22 R.I. 

Beenhakker Hubertus Fredericus 32250 23-5-1892 Middelburg Kapitein staf der infanterie 

Bekkering Barteld Roelof 104200 25-5-1911 Veendam Sergeant 6 R.I. 

Bender Willem Gerardus 31906 24-8-1888 Zutphen Majoor 11 G.B. 

Berg van den Jacobus G. 30208 31-3-1889 Amsterdam Kapitein ter Zee Kon. Marine 

Berg van den Johannes 271260 6-10-1894 Arnhem Kapitein 8 R.I. 

Berge van den Johannes Hendrik 31758 9-10-1892 Rotterdam Kapitein 12 R.I. 

Bergh van den Hendrik 98395 29-3-1912 Hilversum Sergeant VLSK Staf III, 31 R.I. 

Bergh van den Samuel Johannes 32251 29-3-1886 Waalwijk Luitenant Kolonel Insp. Art. 

Bik Herman Adriaan Karel 98624 27-2-1915 Gouda Sergeant 3 R.Genie 

Bischoff van 
Heemskerk 

Marie Reginald Anton 32287 20-12-1887 Den Haag Luitenant Kolonel Gen. Staf 

Bloema Pieter 30802 05-02-1888 Leeuwarden Majoor Ministerie Defensie 

Blok Christiaan 31767 23-11-1889 Overzand Kapitein 5e inf depot 

Blom Pieter C.L. 31626 31-10-1888 Tiel Ritmeester 
Adjudant 

1 R.H. 
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Blom van der Abraham Jacobus 31306 8-1-1886 Leiden Majoor 21 G.B. 

Boer de Pieter Ate Sipke 31556 2-1-1893 Doesburg Kapitein 4 G.B. 

Boers Theodorus Alexander 

Johannes 

31572 20-01-1890 Makassar (NOI) Kapitein 11 G.B. 

Boetzelaer van 
(Baron) 

Carel Wessel 
Lodewijk 

31635 13-7-1892 Padang 
Pandjang (NOI) 

Majoor K.R.A. 

Bolk Klaas 32281 4-12-1887 Den Helder Hoofdofficier M.S.D. 
2e klasse 

Kon. Marine 

Bont de Pieter Johan 31406 22-5-1892 Grootebroek Kapitein Intendance Staf II 
Leger Korps 

Boodt Johan George 30514 6-8-1888 Rhenen Kapitein 3.R.A. / 24.R.A. 

Boomer Gerhard Hendrik 31581 8-6-1887 Meppel Majoor Fahrräder depot 

Boudewijn Huig 98779 12-11-1918 Haarlem Sergeant 10 R.I. 

Brandeler van den 
(Jonkhr.) 

Karel Johan 30198 13-3-1888 Den Haag Majoor 22 R.V.A. 

Breunesse Jacob Nicolaas 32038 25-05-1889 Heino Majoor Staf III Div. 

Briel van den Pieter Jacob 31421 17-8-1885 Eindhoven Luitenant Kolonel 10 R.I. 

Brinkman Bartholomeus 30922 15-10-1885 Den Haag Majoor Staf Brig. G. 

Brons Willem 271153 26-12-1912 Nijkerk Soldaat 1 R.H. 

Brouwer Derk 31925 27-11-1888 Nieuwer Amstel Majoor Staf VIII Div. 

Brouwer Freerk 104171 27-7-1903 Workum Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Brouwer de Antoon August 108380 3-1-1917 Amsterdam Sergeant 6 R.I. 

Brückel Carel Philip 30231 04-03-1883 Den Haag Kolonel Comm. VI Div. 

Brugge van der Hugo 30247 12-03-1890 Kapellen Hoofdofficier MSD 
2e klasse 

Kon. Marine 

Bruijn de Philip Rudolf Floris 
Carel 

31887 19-8-1888 Katwijk Luitenant Kolonel II L.K. 

Bruinier José Louis 31710 26-11-1891 Haarlem Ritmeester 2.E.Paw. 

Bruins Emile Jean 31304 9-2-1888 Medan (NOI) Majoor Staf Den Helder / 
Verwaltung 

Brummelman Albert Willem 271083 21-11-1895 Eefde gem. 

Gorssel 

Kapitein 11 R.I. 

Burg van der Martinus Gerardus 103062 5-7-1917 Den Haag Sergeant 10 R.I. 

Camerling Helmolt Daniel Adof 31482 09-05-1886 Haarlem Luitenant Kolonel 1 R.H. 

Cayaux Maximiliaan 

Fransiscus 

30507 18-11-1884 Roermond Kapitein 45 R.Grens. 

Claasen Albert W. 30682 15-11-1889 Malang (NOI) Majoor Mil. Gasschool 

Claessen Johannes Antonius 32364 26-11-1888 Breda Majoor 10 R.I. 

Clifford Kocq van 

Breugel Jonkheer 

Anton Reinhard 30340 4-5-1885 Amsterdam Majoor 3 Depot Abt. Lu.A. 

Cool Simon 31862 2-6-1891 Doesburg Kapitein Depot Art. 

Couvée Jan Jacob Hendrik 
Willem 

30601 17-2-1907 Den Haag 1e Luitenant A.H.K. 

Crefcoeur Josephus Fransiscus 
Antonius 

31578 24-5-1888 Den Bosch Majoor 13 R.I. 

Crok Dirk 30670 16-09-1883 Soerabaja (NOI) Kapitein Korps Politie Troepen 

Croonen Hendrik Josephus 98650 17-8-1912 Nijmegen Soldaat 11 R.I. 

Diehl Hendrik Johannes 32110 30-8-1911 Den Haag 1e Luitenant 2 L.V.R. 

Diepeveen Jacob A. 98829 14-6-1911 onbekend Korporaal Kon. Marine 

Dietz Henri Willem George 
Robert 

30125 22-11-1888 Olélé (NOI) Majoor 1 G.B. 

Dinther van Johannes Josephus 
Adrianus 

98907 19-1-1908 Boxtel Soldaat 2 R.I. 

Dongen van Cornelis 32284 16-3-1903 Rotterdam Kapitein Staf Den Helder 

Dooden van Cornelis Willem 30176 16-9-1884 Amsterdam Kolonel H.K. Veste Holland 

Doorneveld Klaas Jacobus 96990 12-5-1907 Leiden Korporaal intendance 

Drenth Cornelis 96729 18-2-1919 Haarlemmermeer Soldaat Korps Motordiens 

Driessen Johannes Wilhelmus 103060 13-8-1915 Arnhem Opperwachtmeester 5 R.V.A. 

Driest van Paulus Augustus 31880 6-7-1885 Arnhem paardenarts Veterinaire dienst 

Drift van der Johannes Marie 
Nicolaas 

31298 2-6-1884 Leiden Majoor 8. Inf. Depot 

Drift van der Louis Anton Johan 32252 24-11-1891 Wormerveer Kapitein 11 G.B. 
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Drossaerts Adrianus Franciscus 

Johannes Maria 

31885 24-8-1883 Den Bosch Luitenant Kolonel 7 R.A. 

Dubbeld Pieter 98660 25-4-1907 Dordrecht Korporaal Kon. Marine 

Dürst Britt Fridolin George 32040 18-2-1892 Zutphen Majoor H.K.V. 

Dürst Britt Henri J.J.W. 31916 3-6-1894 Zupthen Majoor 2 R.A. 

Duyne Charles Willem 31903 13-12-1888 Gorinchem Majoor 7. Depot Bat. 

Duyne Willem Joseph Peter 30183 26-1-1891 Gorinchem Kapitein Admin. 

Ekkart Cornelis Wilhelmus 30796 1-8-1892 Oegstgeest Kapitein 14 R.I. 

Eldermans Cornelis 32289 19-5-1889 Rotterdam Majoor 19 Gren. Batl. 

Elsacker van Adriaan 98583 23-7-1917 Dinteloord Korporaal R.Lu.A. 

Embden Andres 
van 

Jan 31711 16-10-1885 Menado (NOI) Majoor Staf II.A.K. 

Engers Izäak 30664 20-9-1885 Deventer Luitenant Kolonel 20 R.I. 

Engles Eduard 2908 26-11-1895 Batavia (NOI) Majoor K.M.A. 

Enthoven Willem E. 31322 16-6-1892 Roosendaal Kapitein 3  Depot Bat. Inf. 

Erpenbeek de 
Wolff 

Cornelis 30258 26-12-1884 Willemstad 
Curacao 

Majoor Artillerie Inrichting 
Hembrug 

Eterman Albertus 30733 28-8-1892 Delft Kapitein Artillerie proefneming 

Evenwel Karel Jan 31901 29-5-1887 Den Haag Luitenant Kolonel 9 R.I. 

Ezerman Leonard 30519 15-2-1891 Zutphen Majoor Art. Stab / Depot 
Comp. A.M.D. 

Feenstra Kuiper Cornelis Jan 32196 3-7-1919 Zwolle Kornet Artillerie 

Feij Gerard M. 30236 17-05-1886 Vlissingen Hoofdofficier MSD 

2e klasse 

Kon. Marine 

Filbry Frans Justus Theo 
Marie 

108379 15-2-1918 Leiden Sergeant 4 R.I. 

Franken Mr Dirk B.A. 30238 20-12-1890 Amsterdam Officier 
Administratie 1e 

klasse 

Kon. Marine 

Franse L.T. 271473 25-9-1896   1e Luitenant Staatspolitie 

Franssen Mr. Dr M.H.H. 271473 28-3-1903 Roermond reserve Kapitein 11 R.I. 

Frijlink Gregorius Dirk 30691 6-1-1890 Dordrecht Kapitein 1 R. Genie 

Gaillard Paul J. 31121 20-9-1883 Den Haag Luitenant Kolonel AHK 

Geel Gerard Anthon 32248 21-2-1889 Amsterdam Majoor Staf II.L.K. 

Gent van Emile Hubert Corneille 31497 28-02-1885 Arcen en Velden Luitenant Kolonel 2 R.I. 

Geus Petrus Cornelis 31639 12-1-1886 Den Haag Kapitein Adjudant Staf Peel Div. 

Goedewaagen Jan Mathijs Arnoldus 30272 14-12-1887 Gouda Majoor 2 R.A. 

Goes van der 
(Jonkhr) 

Aert 30023 22-5-1890 Arnhem Majoor I R.H. 

Govers Albert 31577 3-10-1884 Den Helder Luitenant Kolonel T.B. Z-Limburg 

Greidanus Gerhard 31280 15-12-1887 Harderwijk Luitenant Kolonel 13 R.I. 

Gritter Johannes 271032 21-6-1912 Overdinkel Soldaat 35 R.I. 

Groenen Martinus Cornelis 108378 8-12-1916 Tilburg Sergeant 6 R.I. 

Grosjean Christiaan Cornelis 30929 14-12-1887 Helmond Luitenant Kolonel Staf Ko. Luftabwehr 

Grosjean Johan Frederik 31638 18-5-1890 Den Haag Majoor 12 R.M.A. 

Haalen van Joseph J. 31843 16-11-1889 Malang (NOI) Kapitein 30 R.I. 

Haarman Wijnand Cornelis 
Theodoor 

32302 3-6-1890 Den Bosch Majoor Artilleriegroep 
Prinsenheuvel 

Hackstroh Willem F.A. 30453 20-10-1881 Den Bosch Generaal Majoor Inspektor Infanterie 

Hal van Cornelis Maria 31756 8-12-1889 Brielle Majoor 43 R.I. 

Halbertsma Wouter W.B. 31631 19-6-1892 Den Haag Majoor I-K.R.A. 

Hamilton Josephus C. 31634 19-10-1889 Najawi (NOI) Officier MSD 1e 
klasse 

Kon. Marine 

Harberts Jacob 30451 11-7-1883 Den Haag Generaal Majoor C.O. Armee Korps 

Hardenberg Gijsbertus 31531 17-03-1891 Breda Kapitein Staf IV.A.K. 

Harts Jan S. 31442 22-4-1890 Amsterdam Majoor 14 R.I. 

Haytink Herman Adelbert 30769 20-01-1891 Curacao (NWI) Kapitein 
paardenarts 

Staf Vet. Dienst 

Heemsbergen van Doris 98371 16-3-1918 Rotterdam Soldaat 22 R.I. 

Heer de Hendrik Pieter 31799 12-3-1887 Polsbroek Majoor 40 R.I. 
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Hengel van Jan W.G. 32288 14-12-1889 Genderingen Kapitein ter Zee Kon. Marine 

Hennink Wilhelm F. 31272 28-9-1886 Woerden Luitenant Kolonel 8 R.I. 

Heres Petrus Johannes 31484 20-8-1887 Den Haag Majoor R.Jagers 

Herman Marie Henri Cornelis 31275 13-5-1893 Gorinchem Majoor Staf O. Front Veste 
Holland 

Hes Harminius Jacob 103045 5-8-1904 Groningen Wachtmeester 1 R.V.A. 

Hesse Nicolaas Coenraad 

Wouterus 

31848 15-6-1904 Arnhem 1e Luitenant 

veterinair 

7 R.A. 

Heuvel van den Machiel 2909 7-5-1900 Haarlemmermeer Kapitein Staf der 
Festungsarmee 

Heux Le Gerard W. 30677 7-5-1885 Deventer Luitenant Kolonel Ministerie Defensie 

Heyden Jonkhr. 
Von 

Hubertus Ignatius 
Bernardus Theodorus 

A. 

31625 26-1-1887 Weerselo Ritmeester Kavalerie Depot 

Heymans Wilhelmus P.J.A. 31567 3-4-1891 Den Bosch Kapitein Staf T.B.O. 

Hillinga Gerard Jan Henri 
Enno 

30181 18-6-1886 Singkel (NOI)  Kapitein 34 R.I. 

Hilten van Dirk Arie 271396 27-1-1887 Rotterdam 
Charlois 

Luitenant Kolonel 1. L.K. 

Hoek van den Mr Wouter 30921 4-2-1890 Pernis Luitenant Kolonel III Div. Mareschassee 

Holthoon van Roelof Albertus 30600 2-1-1893 Coevorden Kapitein R.Grenadiers 

Holtzer Fransciscus 
Desiderius Johannes 

32283 29-5-1885 Bergen op Zoom Majoor Intendance 

Hoog Willem H.C. 30477 8-12-1892 Hellevoetsluis Kapitein ter Zee Kon. Marine 

Hoogers Christiaan 31287 26-1-1893 Krommenie Majoor 2 R.I. 

Horn Heinrich Gerhard 30750 5-1-1888 Sneek Kapitein Depot Bat. Gren. 

Hout van der Antonie Gerardus 31876 21-3-1887 Hoorn Majoor Staf IV.L.K. / 1 R.V.A. 

Houte van Adriaan 32313 1-9-1886 Middelburg Officier van 
Administratie 2e 
klasse 

Kon. Marine 

Houtman Arie Cornelis 31780 8-11-1884 Utrecht Majoor 34 R.I. / 10 R.I. 

Huberts Petrus Th.J. 31402 23-7-1891 Harderwijk Majoor 7 R.V,A. 

Jacquot Theodorus Josephus 30505 29-4-1890 Ameland Majoor I.M.A. 

Jager Jacob Hermanus 32014 29-8-1890 Oude Pekela Kapitein Staf Brig. A. 

Jansen Cornelis 31706 26-6-1895 Wageningen Kapitein 17 R.I. 

Janssen Hubertus Anna Marie 

Elise 

32292 7-9-1886 Den Helder Majoor 1 R.W. 

Janssens Octave Charles 
Christiaan Marie 

31311 29-3-1892 Linne Ritmeester 2 R.H. 

Jolles Hoyte 30164 26-3-1886 Oléhlé (NOI) Schout bij Nacht Kon. Marine 

Jong de Willem 103114 30-8-1913 Den Haag Sergeant 10 R.I. 

Jong de Wytze Bauke 30256 9-12-1891 Leeuwarden Kapitein 10 R.I. 

Jonker Johannes (Jannus) 31277 29-5-1892 Nijmegen Kapitein vesting Holland 

Kaasjager Hendrik Adrianus J.C. 31670 11-6-1891 Zaltbommel Majoor Depot Mareschaussee 

Kalkman Johannes Diederikus 

Wijnand 

32264 4-6-1886 Utrecht Majoor Hoofdkwartier 

Veldleger Lu.A. 

Kamerling Frederik Hendrik 
(Frans) 

31662 17-11-1884 Leeuwarden Kapitein Staf Et. kdo. 
Amsterdam 

Kamm Petrus Franciscus 31294 2-2-1885 Harderwijk Majoor S.D.O.O.A. 

Karremans Pieter 107336 21-9-1917 Oud Alblas Sergeant fourier 3 R.I. 

Kerkhoff August Louis Willem 
Marie 

32271 21-9-1891 Amsterdam Majoor Pontoniers 
Schipbruggentrein 

Ketting Geert Derk 30604 12-9-1892 Groningen Kapitein Peel Div. 

Klerck de Francois Adriaan Jan 30522 29-11-1888 Magelang (NOI) Majoor H.K.V. 

Klijn Jan Willem 98376 24-6-1913 Maastricht Korporaal Kon. Marine Marine 
Radio Dienst 

Klingen Jan Herman 30647 3-3-1884 Rotterdam Hoofdofficier MSD 

1e klasse 

Kon. Marine 

Kloppenburg Herman C. 30538 05-6-1891 Djembang (NOI) Majoor 1 R.W. 

Kluit Dirk Sebastiaan 32274 18-3-1885 Zonnemaire Luitenant Kolonel IV. Legerkorps 

Koejemans Hendrik 103103 6-12-1918 Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Kooi van Wilhelmus Bernhardus 103029 9-11-1916 Nijmegen Wachtmeester 4 R.V.A. 
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Kooijman Jacob 30248 24-1-1892 Dordrecht Hoofdofficier MSD 

2e klasse 

Kon. Marine 

Koole Johannes Hendrik 30257 19-12-1889 Terneuzen Kapitein 21.Res.G.B. 

Koop Gerardus Johannes 103248 30-10-1919 Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Koopman Cornelis 30704 24-6-1886 Nieuwerkerk Luitenant Kolonel III Afd. Pol. Tr. 

Koopman Jan Joseph A. 31378 13-12-1888 Den Haag Majoor 18 R.I. Depot 

Koops Marinus Roelof 7492 16-2-1913 Groningen 1e Luitenant 12 G.B. 

Koppen Piet L. 31146 10-4-1914 Vlissingen Luitenant MSD 2e 

klasse 

Kon. Marine 

Koster Cornelis 31816 16-2-1912 Utrecht 1e Luitenant II Depot Afd. Lu.A. 

Kram Johan Hendrik 271229 8-5-1904 Groningen Soldaat 18 R.I. 

Kramer Jacobus N. 31136 11-3-1889 Amsterdam Hoofdofficier MSD 

2e klasse 

Kon. Marine 

Krietemeijer Richardus Willem 
Josephus 

105396 19-10-1918 Rotterdam Sergeant 4 R.Genie 

Kruijff de Gerard Pieter 31886 27-1-1890 Buren Majoor 4 R.H. 

Kruijff de Johan Marinus 31824 17-3-1884 Buren Luitenant Kolonel 8 R.A. 

Kruijne Johannes Leendert 
Conrelis 

31907 8-3-1890 Rotterdam Kapitein 7 R.I. 

Kruissink Marinus 31580 5-9-1885 Kampen Majoor Mil. Admin 

Kruiswijk Willem 98600 21-10-1917 Utrecht Sergeant 16 R.I. 

Kuijk Gijsbert Buitendijk 
Oege 

32226 9-1-1885 Soerabaja (NOI) Luitenant Kolonel Staf III. Leger korps 

Kuijk van Jacobus Marinus 98867 31-8-1917 Ouderkerk aan 
de Amstel 

Soldaat 1 R.V.A. 

Laging Tobias  Joost Peter 30212 9-5-1888 Nijmegen Majoor 16 G.B. 

Lambert Willem Jacobus 32256 26-3-1888 Amsterdam Majoor R.Grenadiers 

Lamberti Jean Joseph 31579 14-6-1888 Maastricht Majoor 37 R.I. 

Lammerts Hendrik 271230 3-10-1913 Musselkanaal Korporaal Korps Motordienst 

Lammerts Johannes C. 30110 16-11-1881 Vlaardingen Luitenant-Kolonel S.R.O.I. 

Land Gosling 31486 26-5-1883 Leeuwarden Luitenant Kolonel 29 R.I. 

Langenhagen Antoon Karel 30109 7-10-1887 Haarlem Majoor 9 G.B. 

Latour Hilarion A.M. 30930 1-4-1891 Den Haag Ritmeester 1 R.W. 

Leeuw de David 31500 3-4-1888 Den Haag Majoor A.H.K. 

Leeuwen van Petrus Paulus W. 30946 21-12-1888 Utrecht 1e Luitenant 1. L.K. 

Lely van der Jan Willem 31783 12-2-1884 Emmen Luitenant Kolonel 5 R.I. 

Lelyveld Nicolaas Johannes 97960 25-5-1912 Den Haag Sergeant Korps Motordienst 

Lieshout van Johannes 96995 5-5-1916 Boxtel Soldaat 17 R.I. 

Loon van Antoine M.M. 30234 12-4-1882 Gouda Kolonel 4. Division 

Lorentz Cornelis Jacob 32314 29-3-1893 Den Helder Kapitein Art. kdo III A.K. 

Lubberts Hesther 30420 18-10-1891 Franekeradeel paardenarts Depot Kavallerie 

Lubberts Jan Ate 271145 4-8-1911 Groningen Soldaat 36 R.I. 

Lucardie Dingeman Martinus 30652 6-10-1885 Rotterdam Kolonel H.K.V. 

Maas Willem Cornelis 31637 15-12-1889 Groningen Majoor 1. Armee Korps 

Mallinckrodt Jan 30007 11-2-1886 Riouw (NOI) Majoor 4 R.I. 

Mansvelt van Johan Wilhelm 31315 11-2-1884 Doesburg Majoor 20 R.I. 

Marechal Johan 30252 22-5-1886 Den Bosch Kapitein A.v.P. 

Maréchal Petrus Nicolaas 31331 5-8-1893 Oisterwijk Kapitein 17 Depot Inf. 

Marees van 

Swinderen de 
(Jonkhr.) 

Sebastiaan M.S.A.A. 31483 25-9-1887 Eelde Luitenant Kolonel 4 R.H. 

Martinus Abraham 104209 2-5-1913 Nijmegen Wachtmeester 2 R.H.M. 

Mathon Gaston Edmond 271393 21-1-1892 Den Haag Majoor R.Jagers 

Mattern Carl 31562 13-5-1888 Amsterdam Luitenant Kolonel H.K.V. 

Meijer Henri Charles 31785 18-1-1899 Rotterdam Kapitein Depot Lu.A. 

Meulen van der  Johan 31508 25-07-1889 Delft Majoor 18 R.A. 

Michaëlis Theodoor C.W. 31184 7-10-1891 Apeldoorn Kapitein Kon. Marine Mariniers 

Middendorp van Nicolaas Johan 
Hendrik Maurits 

31603 20-12-1889 Alkmaar Majoor Staf Art. 
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Moeyes Gerrit 98658 28-4-1915 Nieuwe Niedorp Korporaal 2 R.Genie 

Moonen Johanes Gijsbertus 

Wilhelmus Nicolaas 

31301 26-8-1886 Den Haag Majoor S.R.O.I. 

Moorsel van Johannes Jacobus 30166 10-5-1889 Amsterdam Majoor Depot Militär Polizei 

Moreu Jacob Marinus (Jaco) 103039 8-7-1915 Amsterdam Wachtmeester 5 R.V.A. 

Muller Rudolph Willem Barth 30674 2-6-1892 Den Haag Kapitein Staf IV. Armee Korps 

Nauta Lambertus 96796 10-11-1919 Amsterdam Soldaat 39 R.I. / 18 R.I. 

Neetens Francois Joseph 

(Frans) 

98728 7-11-1905 Amsterdam Sergeant R.W. 

Netze Adolf 31088 1-6-1887 Delft Majoor 3 R.I. 

Nienhuis Harm 271239 10-8-1908 Groningen Soldaat 12 R.I. 

Nierstrasz Deonisius Marius 31481 13-6-1889 Den Haag Majoor 13 G.B. 

Nierstrasz Victor Emilius 31054 27-9-1889 Wijmbritseradeel Luitenant Kolonel Generale Staf 

Nieuwkamp Jan 98754 26-10-1917 Rotterdam Soldaat R.Genie Pontoniers 

Nijland Johannes Caspar 
Christiaan 

32262 4-2-1885 Patti (NOI) Kolonel Brigade B 

Nijland Louis Wilhelm 32305 28-12-1887 Den Haag Majoor V.L. Korpsen 

Motordienst en 
Vaartuigdienst 

Nijs Bik de Francois Emile 32265 27-10-1887 Den haag Majoor Korps Motordienst 

Nolthenius Herman Johan 31797 5-11-1885 Baarn Luitenant Kolonel C-groep IJssel-Zuid 

Noordenbos Ulbe Cathatinus 
Cornelis 

31416 9-11-1890 Arnhem Majoor 38 R.I. 

Nubé Menso Jan 32064 5-2-1909 Alkmaar Officier van 

gezondheid 2e 
Klasse 

Kon. Marine HM van 

Speijk 

Oldert  Willem Frederik 30482 21-12-1884 Arnhem Majoor Centraal magazijn 

Onderstal Hendrik 32260 16-8-1897 Arnhem Kapitein Korps Politie Troepen 

4 Cie 

Oorschot van Anton Albert 30594 13-12-1886 Harderwijk Majoor 2 R.Lu.A. 

Oosten van Adrianus Hendricus 105798 4-2-1908 Den Haag Soldaat R.Grenadiers 

Oosterveen Jan Willem 32286 30-3-1885 Assen Luitenant Kolonel 14 R.I. 

Oudenampsen Arnold Johan Albert 31436 14-6-1891 Wisch Kapitein 12 R.I. 

Oudt Pieter Hendrik 30108 2-2-1891 Amsterdam Majoor 34 R.I. 

Palm Max Carel 32306 7-8-1909 Soerabaja (NOI) 1e Luitenant 12 R.A. 

Pauw de Albert L.Jean 31605 12-8-1888 Amsterdam Majoor Depot Motor Art. 

Pelt van Jacobus Paulus 30025 6-4-1887 Brielle Majoor 58 R.I. 

Piersma Gatze Pier Willem 32307 4-10-1897 Amersfoort Kapitein Art. P.K. 

Pieters Pieter Willem 32235 10-10-1889 Den haag Majoor 3 R.H. 

Plantenberg Wilhelm P. 31137 13-11-1892 Rotterdam Luitenant ter Zee 1e 
klasse 

Kon. Marine 

Poelman Roelf 271236 18-3-1913 Doezum Soldaat 12 R.I. 

Polis Henry 32253 18-1-1886 Maastricht Luitenant Kolonel Korps Motordienst 

Quarles van 
Ufford (Jonkhr) 

Yman Dirk C. 32278 26-6-1891 Utrecht Majoor 3 R.H. 

Raat Johannes Henricus 
Jozef 

30544 18-2-1890 Medemblik Majoor Inspectie Infanterie 

Racké Cornelis 107886 25-5-1909 Leiden Soldaat 28 R.I. 

Reeser Theodoor Johannes 30927 6-5-1887 Den Haag Luitenant Kolonel 11 R.I. 

Regelmeijer Jan 108309 29-5-1915 Amsterdam Sergeant 20 R.I. 

Reijers Abasererus Gerrit 
Carel 

31289 28-8-1889 Bergen op Zoom Majoor 3 G.B. Grensbat 

Renesse van Emile 30981 22-2-1919 Den Haag sergeant cadet K.M.A. 

Ribbius Herman Anne 32308 24-1-1884 Curacao Luitenant Kolonel 6 R.I. 

Ricken Wilhelm 103028 14-8-1904 Arnhem Wachtmeester 
menagemeester 

4 R.V.A. 

Rietbroek Hendrikus 98399 25-7-1918 Den Haag Soldaat Grendadiers depot bat 

Rijkens Willem Johan 32234 27-6-1885 Kampen Kolonel I. Heereskorps 

Roborgh Harbert Laurent Henri 32102 17-2-1913 Den Bosch 1e Luitenant Staf G.B.J. 

Roerda Gerrit Th. J. 31660 28-8-1890 Utrecht Luitenant ter Zee 1e 
klasse 

Kon. Marine 
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Roestorf Patrick W. 261337 1-10-1923 Ladysmith Natal Korporaal 16 V.Amb. 

Rommes Albertus Johannes 

Wilhemus 

32150 1-12-1917 Zeist Cadet Vaandrig R.Lu.A. 

Roos de Pieter J.T. 31801 10-5-1887 Deventer Majoor Intendace III Armee 
Korps 

Rugge van Jan 30246 8-1-1891 Maasdam Hoofdofficier MSD 
2e klasse 

Kon. Marine 

Run van Johannes (Hans) 
Aniertus 

108125 8-11-1917 Nijmegen Korporaal 8 R.I. 

Russer Leonard W. 31563 4-1-1892 Kampen Kapitein 41 R.I. 

Sande Lacoste 

van de 

Adriaan Cornelis 30473 6-01-1888 Den Haag Kapitein ter Zee Kon. Marine 

Loodswesen 

Sar Jan Hendrik 31288 1-11-1884 Den Haag Luitenant Kolonel 
vlieger 

2. R.L.V.A. 

Schee van der Leendert Ch. 30111 15-3-1890 Rhoon Majoor 9 R.I. 

Scheepbouwer Johannes 98623 24-7-1917 Rotterdam Wachtmeester 4 R.A. 

Schepers Jozef 98742 30-1-1911 Haastrecht Soldaat 13 R.I. 

Scherpenhuysen 
Rom 

Elmert 30174 1-8-1888 Rotterdam Kapitein R.Genie 

Schimmel Albert Hendrik 32273 27-8-1886 Meppel Kolonel HKV 

Schlimmer Henri 31386 6-12-1890 Palembang (NOI) Majoor 1. Bataljon militaire 
luchtvaart 

Schmidt Leonard Johannes 30660 30-10-1883 Den Haag Kolonel T.B.Nbr. 

Schoenmakers Wilhelm G.A. 31766 14-4-1892 Arnhem Kapitein 5. Depot Inf. 

Schoevers Sander Edward 32269 15-6-1891 Hatzfeldhafen Majoor 9 R.A. 

Scholte Jacques C.A. 30220 9-4-1891 Amsterdam Kapitein Luitenant 
ter Zee 

Kon. Marine 

Schouten Frederik 31305 8-8-1883 Epe Kapitein 7 R.I. 

Schreuder Cornelis Jacob 271081 17-11-1893 Gouda Kapitein Korps Motordiens 

Schukking Willem Hendrik C. 30527 17-02-1886 Zutphen Luitenant Kolonel 1. Armee Korps Genie 

Schultink Johan Frans 32041 17-7-1890 Den Haag Majoor Departement Defensie 

Schwing Wilhelm J.A. 30668 25-5-1889 Doesburg Majoor 6 R.A. 

Sigling Tjerk Dirk 30244 29-11-1887 Haarlem Majoor paardenarts Veterinaire dienst 

Sirtema van 

Grovestins 
(Baron) 

Idzard Louis Douwe 31777 22-1-1893 Den Haag Ritmeester Inspectie Cavallerie 

Sitsen Jacobus Antonius A. 31997 21-8-1891 Bergen op Zoom Kapitein Staf Inf. 

Sivré Jean Baptiste 

Guillaume 

30781 15-6-1888 Roermond Kapitein A.H.K. 

Smit Aaldrik 104271 29-5-1898 Noordbroek Sergeant Majoor Centrale Onderwijs 
Inrichting 

Smits Gerrit Arnoldus 31904 24-2-1889 Amsterdam Majoor 31 R.I. 

Snoek Everhard 31643 24-7-1886 Amsterdam Luitenant Kolonel 41.R.I. 

Snorn Carel Johan Anton 271410 30-3-1884 Arnhem Kapitein 8 R.V.A. 

Soest van Aart 31293 15-2-1890 Oudenhoorn Majoor 32 G.B. 

Someren van Gerrit Reinier 30791 11-3-1887 Den Haag Majoor Marechaussee 

Spaich Johan Christian 30474 23-06-1883 Utrecht Kolonel Art. Stab 

Sparenburg Jacob Johannes 30253 17-6-1892 Zwolle Majoor R.Genie 

Sprang van Pieter 31817 15-3-1911 Waddinxveen 1e Luitenant 2 R.LuA. 

Stad van der Hendrik J. 30455 6-4-1887 Nijmegen Schout bij Nacht Kon. Marine Co. 
Zeeland 

Steenbeek Johannes Marinus 30179 1-6-1893 Utrecht Kapitein 35 R.I. 

Steenbeek Joseph Cornelis 31870 25-6-1889 Utrecht Majoor 10 G.B. 

Stein Callenfels 

van 

Marie Willem 31320 1-7-1890 Heerde Kapitein 11 R.I. 

Steup Adolf Karel 31640 22-11-1887 Banjoe Beroe 
(NOI) 

Majoor R.L.V.A 

Stienessens Theodorus Hendricus 
Wilhelmus 

106560 12-1-1912 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Stoppelaar de Udo 31915 8-4-1892 Gaasterland Kapitein 21 R.I. 

Strang van Hees Govert Pieter Frederik 
Hendrik Jetse 

30933 29-6-1891 Zutphen Majoor 10 R.M.A. 

Strijers Marinus Antonius 31703 3-4-1891 Bergen op Zoom Kapitein 46 R.I. 
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Adrianus 

Strootman Hendrik Johannes 30679 18-5-1891 Hellevoetsluis Majoor Remonte Depot 

Stuvel Ferdinand Marinus 

Jacobus 

30478 9-12-1886 Den Haag Luitenant Kolonel A.H.K. 

Suchtelen van de 
Haare (Jonkhr.) 

Tinco M. 30531 29-10-1895 Delden Kapitein Luitenant 
ter Zee 

Kon. Marine 
Loodswesen 

Terlaak Poot (Dr) Laurens Dirk 271380 17-12-1890 Den Haag Majoor Veldprediker   

Thierens Adolph Leonard 31673 14-4-1885 Wamel Luitenant Kolonel R.Genie Vesting 
Holland 

Thoden van 
Velzen 

Heindrik Hermanus 30463 9-4-1885 Düsseldorf Kolonel Generale staf 

Thomson Willem 30513 3-5-1889 Malang (NOI) Luitenant Kolonel Generale Staf Vesting 

Holland 

Tieleman André Henri Sophie 31382 3-1-1910 Maastricht 1e Luitenant 17 G.B. 

Tielrooij Nicolaas Janus 30106 10-11-1889 Den Helder Majoor 1 R.I. 

Tiesselinck Edmundus Stephanus 

Wilhelmus Ernestius 

32258 22-9-1888 Vierlingsbeek Majoor 35 R.I. 

Tiggers Petrus Johannes 98886 18-10-1891 Amsterdam Kapitein A.H.K. 

Top Henri Hendrikus 

Bernard 

31913 30-6-1886 Elburg Majoor 7 R.I. 

Triebel Ferdinand Gerardus 30676 10-8-1887 Magelang (NOI) Majoor 14 G.B. 

Tuijtel Adriaan 30042 28-5-1890 Haarlem Majoor 15 R.A. 

Upwich van der Joseph Caspard 
Auguster 

32325 17-4-1888 Rotterdam Majoor 8 R.I. 

Varkevisser Jacob 30481 30-04-1892 Den Haag Kapitein Luitenant 
ter Zee 

Kon. Marine 

Veen van der Johan G. 31892 22-5-1885 Rotterdam Majoor 17 R.I. 

Veer van der Gerben 98608 7-11-1906 Leeuwarden Soldaat R. Jagers 

Veldmeijer Sies 30263 22-12-1886 Winschoten Luitenant Kolonel Staf Infanterie 

Verhoeven Maarten 31050 8-12-1893 Leiden Kapitein 28 R.I. 

Verkouteren Anne Ide 31851 2-2-1891 Heerenveen Majoor Artillerie / Festung 
Holland 

Versteegh Johannes Willem L. 31302 17-2-1886 Pengasik (NOI) Majoor 29 R.I. 

Vethake Johannes Jellis 30683 8-5-1890 Schalkwijk Majoor Intendance 

Vis Everardus 98562 8-10-1907 Utrecht Soldaat 21 R.I. 

Visser Constant Theodor 271008 20-6-1919 Weltevreden 
(NOI) 

Korporaal KMD 

Voigt Christoffel Johannes 31504 26-10-1887 Rotterdam Majoor 8 R.I. 

Voort van der, van 
Zijp 

Adolf Dirk Coenraad 30951 1-9-1892 Klambiz-Lima 
(NOI) 

Kapitein Ritmeester 4 R.H. 

Voorthuysen van Hendrik Gerrit 31384 28-10-1888 Nieuwerkerk a.d. 
Ijssel 

Majoor 2 R.Luchtvaart 

Voorthuysen van Jan 32013 9-11-1882 Maastricht Kolonel Brig. A. 

Voorwalt Hendrik 32034 24-8-1885 Amsterdam Luitenant Kolonel 7 R.I. 

Vorkink Jean Louis 32044 11-6-1890 Amsterdam Kapitein 

paardenarts 

  

Vos Jacobus Richardus 98604 12-5-1913 Bussum Wachtmeester 6 R.V.A. 

Vos de Alexander Jacobus 

Rosmaar 

30669 24-6-1890 Gent (Be) Majoor III. Bat. Reg. Jäger 

Vos de Wael Ludovicus  Maria 
Richmondus 

271379 11-9-1900 Malang (NOI) Majoor 
Aalmoezenier 

16 R.I. 

Vreede Ewoud Adriaan 30458 30-9-1889 Hilversum Schout bij Nacht Kon. Marine 

Vries de Jan 31931 12-11-1890 Kampen Majoor 12 R.I. 

Vrieze de Anthony Willem 30840 18-9-1916 Zierikzee Officier vlieger vliegveld Veere 

Waall van der Johan David 30033 15-1-1889 Den Haag Kapitein 12 Depot Bat. 

Wal van der Johan 104015 12-6-1921 Olst Huzaar 2e klasse 4 R.H. 

Wall Bake van de Alexander Vosmer 32017 6-6-1911 Arnhem Kapitein Staf Genie 

Walter Johan Coenraad 

Nidelstein 

31316 3-1-1891 Delft Officier 

Administratie 1e 
klasse 

Kon. Marine 

Waringa Gerhard 30896 1-7-1889 Leeuwarden Majoor Luchtvaart 

Weber Johannes Franciscus 

Baptist 

31296 11-6-1886 Den Helder Majoor 55 R.I. 
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Weber Willem Frederik 31295 21-3-1883 Kruiningen Majoor 19 R.I. 

Weeda Pieter 30536 30-7-1890 Norg Majoor I.d.I. 

Weenen van  Abraham 31313 20-7-1884 Tiel Majoor 15. Depot Bat. 

Weerd van der Klaas 31551 5-11-1891 Kampen Kapitein Staf III Legerkorps 

Weerden Poelman 
van 

Hendrik 98950 21-10-1890 Serang (NOI) Majoor 6 R.L.V.A. 

Weeren  Johannes A.Th. 98659 4-4-1919 Utrecht Soldaat 1 R.Lu.A. 

Weeren van Johan Thomas 

Herman 

31299 23-3-1892 Leiden Majoor 2 R.Luchtvaart 

Wegerif Gerrit 30523 9-7-1886 Nijmegen Luitenant Kolonel 2 R.A. 

Weijden van der Pieter Hendrik 

Marinus (Piet) 

30034 6-6-1892 Amsterdam Kapitein 12 R.I. staf 

Weijns Arie Hendrik 30675 31-7-1894 Enschede Kapitein 15 R.A. staf 

Weisfelt Willem 31379 28-5-1883 Middelburg Luitenant Kolonel H.K.V. 

Wensveen Leendert 97924 23-10-1916 Voorburg Soldaat R.A. meetdienst 

Werff van der Jan 98657 13-7-1916 onbekend Korporaal Kon. Marine 

Westerouwen van 

Meeteren 

Henri A. 31167 19-10-1904 Haarlem Luitenant ter Zee 2e 

klasse 

Kon. Marine 

Wetering de Rooy 
van de 

Rijk Pieter 30219 18-2-1886 Loenen Kapitein ter Zee Kon. Marine 

Wijk van Hendrik Cornelis 98767 19-2-1919 Amsterdam Wachtmeester 3 R.H. 

Wijk van Willem 30040 6-3-1892 Leiden Majoor R.Jagers 

Wijnman Frans 32339 25-10-1891 Amsterdam Kapitein Intendance 6. Div. 

Wijs de Christiaan 31897 27-2-1888 Buitenzorg (NOI) Majoor 14 R.A. 

Witteveen Willem 31575 11-9-1894 Taroena (NOI) Kapitein 10 R.I. 

Woerden van Willem Lodewijk Albert 

Cornelis 

30178 3-11-1883 Den Haag Luitenant-Kolonel Ko. Zeeland 

Woude van der Casper 31891 20-2-1885 Utrecht Luitenant Kolonel Peel Division 

Zanden van der Hendrik 32316 17-1-1891 Roermond Majoor 2 R.Luchtvaart 

Zegers Frederik H. 31511 14-3-1892 Solok (NOI) Kapitein 2 R. Luchtvaart 

Ziedses des 

Plantes 

Theodore 31334 14-10-1885 Den Haag Luitenant Kolonel 23 R.A. 

Zietse Barend 31027 17-5-1890 Terneuzen Hoofdofficier MSD 
2e klasse 

Kon. Marine 

Zijl van Adrianus W. 31898 22-12-1894 Utrecht Majoor Vesting Holland 

Zwart Jan 31314 7-9-1890 Den Helder Luitenant Kolonel Oberbaurat Stab 
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