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Krijgsgevangenschap 
Luitenant C. Kervink 

1942 - 1945 
 
 
 
 
 
De luitenant C (Kees) Kervink was in krijgsgevangenschap van 1942 t/m 1945. Na 
zijn overleden in 2004 ontdekten zijn zoon F.C. (Frans) Kervink en dochter A. 
(Anneke) van der Vossen- Kervink vele door hem gemaakte tekeningen, 
documenten, enkele fotoôs. Aan de hand van deze bewaarde documenten en met 
behulp van diverse open bronnen, veelal te vinden op het internet, hebben we een zo 
goed mogelijke reconstructie van die periode van zijn leven gemaakt. 
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Inleiding 
 
De militairen die in juli 1940 de erewoordverklaring hebben getekend, moeten zich op regelmatige 
tijden melden. In 1942 is er weer zo'n oproep en vele officieren geven hier gehoor aan. Op 15 mei 
dient men zich te melden op een 5-tal kazernes in het land. De heen- en terugreistijden staan keurig 
vermeld. Bijna niemand beseft, dat het een list van de Duitsers is en dat men deze keer niet terug 
naar huis kan keren. De meesten hebben dan ook niet veel aan kleding en bagage bij zich. 
 
Op 16 mei 1942 komt de eerste groep officieren aan in Nürnberg-Langwasser. Op 17 mei komen de 
volgende groepen binnen en zijn er in totaal zo'n 2.000 officieren. Het kamp bestaat uit lange rijen 
houten barakken en kan wel tot 9.000 gevangenen huisvesten. De Nederlanders komen in Blok I (800 
man) en Blok II (1200 man) terecht. Op dat moment zijn er reeds vele Joegoslaven (Serven) aanwezig 
in het kamp.  
 
Op 2 juli 1942 meldde C. Kervink zich voor krijgsgevangenschap in Den Haag. Vermoedelijk is hij 
diezelfde dag nog op transport gezet. Hoe de reis verliep en op welke dag hij in Oflag XIII B in 
Nürnberg arriveerde is niet duidelijk. 
 
Elke krijgsgevangene kreeg van de Duitsers een krijgsgevangenennummer. Het krijgsgevangen 
nummer van Kees Kervink was 32056. Dit nummer zie je veel terug op tekeningen en schetsen van 
hem. Daarnaast hebben veel collegaôs ook hun krijgsgevangenennummer op tekeningen 
achtergelaten. Op het internet is een zeer gedetailleerde lijst met alle NL krijgsgevangenen te vinden. 
Hierdoor was eenvoudig vast te stellen welke collega achter een KGF nummer, tekening en/of 
bijdrage schuilging.  
 
C. Kervink heeft geen dagboek of notitie op papier nagelaten waarin hij het dagelijkse leven in 
krijgsgevangenschap beschreef. Daarom is bij het schrijven van dit deel van het document gaarne 
gebruik gemaakt van de teksten uit de verhalen van collega krijgsgevangenen die te vinden zijn op de 
website: krijgsgevangen.nl. Tevens was ook een gedenkboek van Ons Leger van 5 mei 1947 ñOnze 
Officieren in Krijgsgevangenschap een goede bron van informatie om het kampleven te beschrijven. 
Fotoôs, tekeningen en plattegronden van de kampen zoals die in de tekst worden aangetroffen zijn 
eveneens van de genoemde website of uit het gedenkboek. 
De overige fotoôs brieven en tekeningen zijn allen van de hand van C. Kervink. 
 
C. Kervink heeft gedurende zijn krijgsgevangenschap in drie verschillende kampen gezeten: 

Oflag XIII B Nürnberg-Langwasser 
Stalag 371 Stanislau 
Oflag 67 Neu Brandenburg 

 
Een Oflag (= Offiziers Lager) was een kamp alleen voor officieren  
Een Stalag (= Manschaftstamm- und Straflager) is een kamp voor manschappen en onderofficieren. 
Capaciteitsproblemen leidden er tijdens de oorlog toe dat na 1940 ook krijgsgevangen officieren, 
eerder in "Oflags" gevangengezet, naar Stalags werden gebracht. 
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Hoofdstuk 1 
Oflag XIII B Nürnberg-Langwasser 

1.1 Leiding 
De Duitse commandant is Oberstleutnant Freiherr von Imhoff. De hoogste Nederlandse officier in het 
kamp is vice-admiraal Schreuder. Men betrekt de barakken willekeurig, niet op anciënniteit in rang. 
Uiteindelijk komen de cadetten en adelborsten wel bij elkaar, omdat ze dat zelf leuker vinden en "zich 
beter aan de studie kunnen wijden".  

1.2 Huisvesting 

 
 
In elke barak is plaats voor ongeveer 90 man. De bedden staan langs de wand van de barak, 3 stuks 
boven elkaar. In het midden tafels en banken zonder leuningen. Er zijn geen kastjes, dus de koffers 
moeten onder het bed. De jongsten slapen boven, bij het omdraaien schudt de rest. Op de 
staaldraadmatras rust het houtwolmatras, met een soort van papieren omtrek. Tegen het stuiven is er 
een blauwgeruite sloop.  
 

 

http://www.krijgsgevangen.nl/joomla/index.php/oflag-xiii-b-neurenberg-langwasser
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In de barak is ook een wasgelegenheid, een lange goot. Men eet, woont en slaapt in de barak. De 
wc's bevinden zich buiten en zijn zeer primitief. Men kan er 's nachts heenlopen maar wel in een 
rechte lijn, anders wordt er geschoten. Eenmaal in de 3-4 weken kan men een warme douche nemen. 
Hiervoor moet men naar een ander kamp wandelen.  
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1.3 Voeding 
Er heerst veel honger. De mannen worden als het ware gestraft en geconditioneerd, aanvulling van 
het karige menu door middel van Rode Kruispakketten loopt nog niet echt.  
Ontsnappen is hier nog niet echt aan de orde, slechts een paar pogingen worden ondernomen zonder 
succes. Kapitein Mekkes weet bij het afhalen van een koffer met uniformstukken te ontsnappen en is 
24 uur op vrije voeten. De luitenant Westland wordt meteen gegrepen als hij probeert zich te 
verstoppen onder een kar, waarmee de aardappelresten worden afgevoerd. In de loop der jaren zal 
de kunst van het uitbreken uitgroeien tot een hoog niveau maar op dit moment is men nog een 
"groentje" op dit gebied.  
 

 
 
De briefwisseling met Nederland komt langzaam tot stand en omdat de mannen toch wel honger 
lijden, wordt er zoveel als mogelijk om eten gevraagd in deze brieven. 
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1.4 Dagelijks leven 
Uiteraard ontstaan er spanningen binnen zo'n grote groep militairen maar daardoor leert men wel, wat 
je aan iemand hebt. Er worden "kongsi's" gevormd, groepjes militairen die een vriendenkring vormen 
en die samen lief en leed delen. 
Kap Dr C.L. Walther Boer heeft meteen een zangkoor opgericht, dat al een uitvoering heeft gegeven 
van Valerius' Gedenkklanken, waarvan ook de Serven hebben genoten. Het verhaal gaat, dat de 
Serven het notenschrift van de taptoe toegeworpen hebben gekregen met een steen en aangezien zij 
over blaasinstrumenten beschikken, hebben ze de taptoe geblazen. Daarna volgt het Servisch 
volkslied, waarna de Nederlanders het Wilhelmus zingen. Dit kost hen streng arrest. Er wordt met de 
Serven geschaakt d.m.v. morse-tekens. 
 
De mannen starten met het volgen van allerlei lessen, aangezien er vele officieren zijn met een 
bepaalde bevoegdheid. Sport is nog te vermoeiend door te weinig voedsel. 
 
Door het Rode Kruis 
wordt de familie op de 
hoogte gebracht waar 
de krijgsgevangene zich 
bevindt en dat brieven 
maar vooral pakketten 
kunnen worden 
verzonden. 
 
In het begin kan men 
ongelimiteerd pakketten 
sturen. Sinds februari 
1943 ontvangt de 
familie 8 adresstroken 
van het Rode Kruis, 
waarmee 8 pakjes a 2 
kg kunnen worden 
verzonden. De pakjes 
komen vrij geregeld aan 
en diefstal behoort tot 
de uitzonderingen.  

 

Op 27 juli is het uitreiken van de pakketten in Nürnberg-Langwasser stopgezet 
 
C. Kervink doodde de tijd vooral met tekenen. Enkele waren hierboven al te zien, meer voorbeelden 
volgen hieronder. 
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Een aantal oudere officieren en 
chronisch zieken wordt alsnog 
terug naar Nederland gestuurd. 
Eén van hen is de 1

e
 luitenant K. 

Timmermans. C. Kervink geeft 
hem een brief mee voor zijn 
verloofde. De tekst is door hem 
zodanig klein geschreven dat 
uittypen de enige optie was.  
Deze brief is vooral uniek omdat hij 
volledig ongecensureerd is!!  
 

 
 
 

31 juli 1942 
Darling, 
Een naar Nederland terugkerende collega neemt dit ongecensureerde bericht voor me mee. 
Aanstaande zaterdag 1 augustus vertrekken we met een gedeelte van de officieren naar een kamp 
welke plaats onbekend is. Er gaan zeer zware geruchten dat geleidelijk allen naar Holland zullen 
terugkeren, doch niets is er nog zeker. Ons verblijf hier in het barakkenkamp in Neurenberg is op zijn 
minst uitgedrukt minderwaardig voor officieren. Het eten aller-beroerdst en weinig. De pakketten uit 
Holland houden ons op de been. Aangezien ik tot op heden noch brieven noch pakjes van jullie mocht 
ontvangen staat het er voor mij niet zo gunstig voor. Geen bijvoeding en geen sigaretten heb ik meer. 
Ik heb zeer grote behoefte aan levensmiddelen. 
Graag had ik daarom zo spoedig mogelijk de dingen die ik vroeg in de verschillende brieven Let goed 
op de punten onder letters (desnoods met een lamp). Ik heb ze uiterst dun gezet en staan op 
ongeregelde afstand onder de letters die woorden vormen. Verwar de punten niet met de 
papierfouten, die als zwarte plekjes zichtbaar zijn. 
Als de distributiebescheiden ingenomen zijn, dan zal het moeilijk zijn voor mij iets te bemachtigen, 
stuur echter wat gemist kan worden. Vitamine gebrek heeft al enige ziekteverschijnselen veroorzaakt. 
Stuur de vitamine tussen zuurtjes want we mogen geen vitamine ontvangen. Wees vindingrijk met 
verschillende dingen en vooral niet bang zijn te veel te sturen of waarvan je denkt dat het niet mag. 
Rechtstreeks sturen gaat goed, alles komt over. Reken maar, de brutalen hebben de halve wereld, 
niet te veel storen aan de voorschriften. Ik hoop dat langzamerhand jullie duidelijk is geworden wat we 
nodig hebben. 
Ik maak het naar omstandigheden wel. Ik ben gezond en vol goede moed. Mijn stemming is 
uitstekend. We zitten bij onze collegaôs van Assen o.a. de kapitein van Erp waar we reusachtig 
prettige uren mee hebben. Ik heb mijn schetsboeken in moeten leveren, doch van het kamp 
schetsboeken gekregen die echter niet zo dik zijn. Ik teken veel en vermaak mij met vele bezigheden. 
Zoals houtsnijden, sokken stoppen, wassen enz. enz. Heb zelfs al een stuk in een overhemd gezet! 
Het kamp waar we naar toe gaan is volgens de berichten beter en mooier. Stenen gebouwen o.a. Ik 
spreek de kapitein Lindeboom dikwijls of ik hem in het nieuwe kamp zal zien weet ik niet want hij 
vertrekt een dag later dan wij. Ik verwacht wel dat we in hetzelfde kamp terecht komen. Ik heb laatst 
van hem nog sigaretten gekregen en ga zo af en toe op koffie visite. Zeg tegen mijn vader dat hij de 
groeten moet hebben van majoor Aalbers. Hoe maken jullie het in Holland? Is bij jou en bij mij thuis 
alles wel? Er zijn weer gijzelaars opgepikt. Ik dacht direct aan Pa en oom W., ik hoop van niet. Tennis 
je nog dagelijks? Kindje ik hoop je, als we terugkomen, je gezond en vrolijk weer aan te treffen. 
Verder mogen alle kennissen en vrienden mij schrijven, hoe meer hoe liever. Ik zend je hierbij een 
tekening die ik onlangs maakte. De luitenant die dit alles voor mij meeneemt is de 1

e
 luitenant K. 

Timmermans Ittersum B338 Zwolle Kerspel. Bedank hem voor deze vriendendienst. Veel groeten aan 
allen en in het bijzonder aan jou 
w.g.  
Je Kees. 

 
Deze brief wordt meegegeven één dag voordat C. Kervink op transport naar het volgende kamp 
Stanislau wordt gezet. 
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Van het kamp zelf zijn weinig foto's bekend van de tijd dat de Nederlandse officieren daar zijn. Deze 
periode is ook kort, van 16 mei 1942 tot 1 augustus 1942.  
 
Hiernaast een foto, waarop enkele Nederlanders te zien zijn.  
Deze werd op het internet aangetroffen. 
 
In de laatste weken van juli komt het bericht, dat de groep zal worden overgeplaatst. De 
geruchtenmachine komt op gang, en dit wordt nog versterkt door de Duitse Abwehr Hauptmann "Jullie 
gaan naar een mooi stenen gebouw met centrale verwarming in een heerlijk klimaat!". Anderen 
denken aan een kamp op de Veluwe, sommigen zijn zelfs van mening dat de straftijd erop zit. 

 
 
 
Op 1, 2 en 3 augustus 1942 
vertrekken de officieren in 
wagons naar onbekende 
bestemming. De bestemming 
zal later Stalag 371 in 
Stanislau blijken te zijn.  
 
C. Kervink ging met de eerste 
groep mee. Duidelijk werd in 
de niet gecensureerde brief 
van C. Kervink aan zijn 
verloofde dat hij met de eerste 
groep op 1 augustus naar 
Stanislau vertrok. 
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Hoofdstuk 2 
Stalag 371 Stanislau 

2.1. De Reis 

  
Het reisdoel wordt niet bekend gemaakt. De reis gaat langs Bamberg - Chemnitz - Dresden - Görlitz - 
Gleiwitz - Krakau - Lemberg naar Stanislau, dat 130 km van Lemberg (huidige Lwow) verwijderd is en 
40 km ten noorden van de Karpaten ligt.  
De voeding tijdens de reis bestaat uit een dubbel rantsoen brood (500 gr p.d.) en leverpastei (200 gr). 
Ook wordt 3x soep en 3x pap verstrekt. In Görlitz heeft de Ortkommandant goed voor de gevangenen 
gezorgd: er wordt in de 2e klas wachtkamer door kelners bediend! 
De stemming tijdens de reis is verschillend: er zijn officieren bij die denken dat men teruggaat naar 
Nederland. Het feit dat men naar het oosten rijdt zorgt voor teleurstelling. Ook hebben er velen last 
van diarree, waarschijnlijk door het water dat in Polen niet zonder meer gedronken kan worden. 
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Anderen zijn afwachtend en sommigen proberen uit de trein te ontsnappen, echter zonder succes. 
De ontvangst in Stanislau is behoorlijk, op het station staan de nodige voertuigen om de bagage op te 
halen. De krijgsgevangenen lopen de route naar het kamp en doen er ongeveer 45 minuten over. 

2.2. Het kamp M-Stalag 371 Stanislau 
Het kamp werd in 1881 als 
mannengevangenis gebouwd. In de 
tweede wereldoorlog werd het bekend 
als het krijgsgevangenenkamp Stalag 
371. Het kamp biedt van 1942 tot 
begin 1944 plaats aan tweeduizend 
Nederlandse officieren die tussen 
1940 en 1942 krijgsgevangen waren 
genomen in Nederland. Enkelen van 
de Nederlandse gevangenen wisten te 
ontsnappen uit Stanislau. 
 
De aankomst is een verrassing. Het 
stenen gebouw in de vorm van een H 
bevindt zich aan de rand van de stad. 
De muren zijn 70-80 cm dik met 
dubbele ramen. De gebouwen hebben 
een sous-terrain en zijn 3 verdiepingen 
hoog. 

 

 
Het gehele terrein is omgeven met een 5 meter hoge muur met prikkeldraad erop en erachter. Het 
geheel is ongeveer 200 x 300 meter en alleen in een klein hoekje van het kamp staat een groep 
dennenbomen. Vanaf de 1e verdieping kan men over de muur kijken en ziet men in de verte de 
Karpaten liggen. Op alle hoeken staan wachttorens. 
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De gebouwen hebben verwarming, deels met houten kachels deels met radiatoren. Alleen op de 
hoogste verdiepingen kan de verwarming niet komen, de mensen hier moeten veel hun overjassen 
aanhouden. De kamers zijn 3.50 m hoog. De generaals liggen alleen op een kamer, de kolonels 
slapen met 2 of 3, de luitenant-kolonels met enkele personen en uiteindelijk liggen de cadetten met 22 
man op een kamer, 2 of 3 boven elkaar. De bedden bestaan uit een stalen geraamte met een houtwol 
matras met dito hoofdkussen, één molton deken (uit Nürnberg meegenomen) en één deken die men 
in Stanislau ontvangt. Een maal per 4 weken ontvangt men een schoon laken. 
 

 
In elke vleugel van het gebouw bevindt zich op elke verdieping een waslokaal met goten en kranen. 
Wil men zich 's morgens rustig wassen en geen risico lopen, dan moet men er vroeg bij zijn. De "thee" 
wordt trouwens veel als scheerwater gebruikt. Er is ook een doucheruimte met 40 douches, zodat 
iedereen 1x per 2 weken een warme douche kan krijgen. In het begin heeft men niet veel last van 
ongedierte maar later veel wandluizen en vlooien. 
 
Aan het einde van de gang zijn de wc's. Het zijn 
er echter nogal weinig en ze worden vaak 
bevuild. Buiten is er een houten gebouw met 
hurkprivaten. De Duitsers willen dit gebouw 
afbreken omdat het niet geschikt zou zijn voor 
Nederlandse officieren maar de mannen zelf 
willen dat het blijft. Voor ouderen die moeilijker 
bukken worden zitgelegenheden gemaakt. 
 
Er was een eigen wasserij. Deze werd door de 
krijgsgevangenen zelf geleid. 1x per week wordt 
de was ingenomen met uitzondering van sokken 
en zakdoeken, die moeten de heren zelf 
wassen. 
 
In de loop van 1942 is de Jhr G.A. Bowier een 
kappersbedrijf begonnen. In het begin met een 
gehuurde schaar en tondeuse van de Duitse 
kampleiding. Later met materiaal dat de familie 
opstuurt.  
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In Stanislau is de kapsalon in 
een zaal op de bovenste 
verdieping en is open van 
09.00 ï 11.45 uur en van 14.00 
ï 16.30 uur. Uiteindelijk zijn er 
14 kappers werkzaam, gekleed 
in witte linnen pakken, die in 
bruikleen worden gegeven door 
de Duitsers. Het knippen kost 
30 en later 50 groszy. Voor 
knippen met frixion 1 sloty 50.  
 

 

 
 
Het water in het kamp kan niet zonder meer gedronken worden. 's Morgens wordt een grote 
hoeveelheid slappe thee verstrekt en om 10.00 uur en om 15.00 uur gekookt drinkwater ter 
beschikking gesteld.  
 

2.3. Het kampleven. 
Direct al in Langwasser werden door de officieren alles strak georganiseerd en geregeld. Al snel werd 
het kampleven volledig door hen zelf geregeld. Allerlei diensten waren in het leven geroepen en 
werden voor hen eigen gebied verantwoordelijk gemaakt en dat werkte meer dan uitstekend.  

 
C. Kervink tweede rij 2

e
 van rechts 
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2.4. Voeding  
De voeding is koolhydraatrijk van aard en in de verhouding: 3 delen eiwit, 2 delen vet, 16 delen 
koolhydraten. Het is zaak eiwitten en vetten en vitaminen A, B, C en kalk op te laten sturen uit 
Nederland. Kaas, boter, reuzel, ham, rookvlees, slaolie, stokvis, blikjes vis, bruine bonen, erwten, rijst, 
citroenen, verse groenten, gedroogde groenten (vooral wortels). Aardappels zijn er eerst niet maar 
worden later aangevoerd en dan ingekuild. Onder de sneeuw blijven ze goed. In Stanislau krijgen 
sommige mannen weer last van een klapvoet, net als in Nürnberg-Langwasser. Dit duidt op een 
gebrek aan vitamine B. Stabartz Berghoff voelt veel voor het vitaminevraagstuk en uit de bierbrouwerij 
in Stanislau laat hij gist komen en dit wordt verdeeld onder militairen. De ziekte is echter nog niet 
bedwongen. Vitamine D is overbodig, er schijnt voldoende zon. 
 
De bereiding van het eten gebeurt in 
de grote keuken. Per kamer wordt het 
eten door een officier en hulp van 
Servische oppassers (later Russische) 
uit de keuken opgehaald. Het 
middagmaal wordt gebruikt in de 
eetzalen, de broodmaaltijden worden 
op de kamer genuttigd. Per slaapzaal 
is er ook een klein goed ingericht 
keukentje, waar men zelf eenvoudig 
kan koken. Aanvankelijk worden er op 
het exercitieterrein op geïmproviseerde 
kacheltjes gekookt. 
 

 
 
In de eerste dagen heeft men in het kamp bijna niets te eten. Als middagmaal soms een bord 
vermicelli. Daarnaast nog een stuk worst, een paar tomaten, een paar lepels kwark en ½ liter soep. 
Aardappels komen pas later en worden in de schil gekookt, ze zien roze of geel en ruiken niet fris. 
Later worden er 3 x per week 8-10 aardappelen verstrekt en op de andere dagen maisgries. Vlees 
bijna nooit, geen eieren, kaas of melk. In het najaar veel witte kool, soms 2x daags. In het voorjaar 
1943 vismeel, linzen en boekweitpap, gort. 1x per week een lepel vet maar deze is ongeschikt voor 
consumptie. Er worden brandertjes van gemaakt. Af en toe surrogaat jam, 150 gram suiker per week. 
Brood krijgt men 2 kg per week van een betere kwaliteit dan in Nederland. In Nürnberg-Langwasser 
heeft men in 3 maanden 3x verse groenten gekregen, in Stanislau in 4 weken 1x tomaten en 1x 
komkommers. 
 

 
 

De vader van C. Kervink ontving in mei 1943 een brief van de 
commissaris van de voormalige ñNederlandse Weermachtò. 
 
Hierin werd medegedeeld dat C. Kervink weer in werkelijk 
dienst was gesteld 

Zondags, woensdags en vrijdags wordt om 12.00 uur geen eten verstrekt. De "magere" dagen moeten 
door de pakketten van de familie en Rode Kruis worden goedgemaakt. Men heeft nog altijd minstens 
1 pakket per week uit Nederland nodig als bijvoeding.  
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2.5. Briefpost 
De krijgsgevangen officieren schrijven aan hun familieleden op gevangenen postpapier van 24 regels. 
Briefkaarten hebben 7 regels tekst. Alles moet met potlood geschreven worden. Alles wordt door de 
Duitsers gelezen en gecensureerd en indien voor verzending goedgekeurd wordt de brief met een 
stempel ñgepr¿ftò verrijkt. 
Per maand mogen er 3 brieven en 4 briefkaarten geschreven worden. Elke brief of briefkaart bestaat 
uit 2 gedeelten: een gedeelte voor de afzender om te schrijven en een blanco deel, dat de ontvanger 
kan gebruiken voor het antwoord.  

2.6. Pakketpost 
Eerder werd op 27 juli in Nürnberg de pakketpost niet meer verstrekt Op 15 augustus werd de 
pakketpost weer verstrekt daardoor worden 8.450 stuks ineens uitgedeeld. Veel van de inhoud is 
bedorven. O.a. roggebrood vertoont gele schimmel. Men kookt het 10 minuten en maakt er broodpap 
van. 
In Stanislau is er een afdeling, die zich bezighoudt met de verstrekking. Eigen officieren voeren de 
administratie en de Duitsers houden toezicht. 

 

Er bestonden twee naast elkander nauw samenwerkende 
diensten, waarvan de ene uitsluitend de particuliere pakketten 
behandelde, terwijl de andere zich bemoeide met de Rode Kruis 
giften. 

Na de hongerperiode in Langwasser was men met de 
uitdeling der eerste pakketten erg blij. Na deze uitdeling 
werden verschillende kampbewoners ziek door het te snel 
verorberen van het grootste gedeelte van het pakket. Na 
deze uitdeling ontstond direct een ruilhandel in de diverse 
artikelen, waarbij de waarde werd uitgedrukt in punten; een 
sigaret stond daarbij genoteerd op 1 punt; 1 sigaar 4 
punten, een pakje tabak 100, een pak Sanovite 50, enz. 

Gedurende de gehele krijgsgevangenschap is deze ruilhandel blijven bestaan; de waarderingen 
schommelden soms zeer belangrijk; de punten werden vervangen door sigaretten, maar het systeem 
bleef. 
De één kreeg nu eenmaal meer 
particuliere pakketen dan de 
ander. Diegene die helemaal 
geen particuliere pakketten 
ontving kreeg werd 
gecompenseerd met een Rode 
Kruis pakket. In het begin 
mochten onbeperkt pakketten 
toegezonden worden. Later nog 
maar 2 per week. Veel pakketten 
werden verzonden hetgeen blijkt 
dat uit het feit dat op een zekere 
dag het 250.000 pakket 
verwelkomd werd! Het teveel aan 
goederen werd door de dienst 
opgeslagen. Zie op de foto 
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2.7. Verkooplokalen 
In het middengebouw zijn 
enkele kantine 
verkooplokalen. Te krijgen is 
hetzelfde als in Nürnberg-
Langwasser, uitgebreid met 
borstels (kleer- 
tandenborstels), lucifers, 
zakmessen, papier, houten 
sandalen. Deze sandalen zijn 
duur maar zeer in trek: 26 
Zloty - Fl 10. Met de reparatie 
van schoenen is het slecht 
gesteld, er is een groot gebrek 
aan leer. Alleen stikwerk kan 
vervangen worden. Verder is 
er veel houtsnijwerk te krijgen, 
gemaakt door de Russen. 
Sigarettenkokers, doosjes, 
linialen, wandborden etc.   
Sinds juni 1943 kan er ook af en toe een biertje gekocht worden. Lucifers zijn beperkt te krijgen (1 
doosje per 2 man) en zijn duur, zodat deze beter opgestuurd kunnen worden. Vanuit de kantine winst 
worden er enkele reproducties gekocht ter versiering van de wanden in de kantine. 
 

2.8. Studie ondanks prikkeldraad 
In Langwasser werden bescheiden stappen gezet bij het opzetten en volgen van cursussen op allerlei 
gebied. Immers er waren vele militairen met de benodigde kennis op dit gebied voorhanden. Na 
aankomst in Stanislau werd de situatie veel gunstiger. Er was een tiental leslokalen in een vleugel van 
het gebouw beschikbaar, hetgeen in Langwasser ontbrak.  
Al vrij gauw na aankomst in Stanislau werden alle cursusleiders bij elkaar geroepen om een toespraak 
van de Duitse commandant aan te horen. Op typisch-Duitsche, pedant 
schoolmeesterachtige wijze vertelde deze, dat er in de toekomst voor de officieren natuurlijk geen taak 
meer zou zijn en dat wij ons dus hadden voor te bereiden voor een positie in de burgermaatschappij. 
Hij had blijkbaar duidelijke instructies en wist precies te vertellen, welke burgerberoepen wel, en welke 
niet open zouden staan, en aan welke beroepen in het Ănieuwe Europa" behoefte zou zijn. Er moest 
dus door ieder een keus gemaakt worden en dan maar flink aan den slag. De cursusleiders zouden 
hem regelmatig rapport moeten uitbrengen, examens zouden worden afgenomen enz. enz. 
Het was allemaal ,glänzend organisiert". De 
krijgsgevangenen hebben hem rustig laten 
praten en zijn daarna hun eigen gang gegaan. 
Nooit ofte nimmer hebben de moffen zich 
daarna nog met de cursussen bemoeid. Het is 
bij deze ene uitbarsting van ijver gebleven, de 
man was trouwens al spoedig verdwenen en 
zijn opvolgers lieten de krijgsgevangenen in dit 
opzicht met rust. 
Het groeien van de bevolking in het kamp 
zorgde voor extra problemen. Improviseren was 
hierbij het sleutelwoord. Desondanks hebben 
ook in Neu-Brandenburg velen hun studie 
voortgezet.   
Naarmate het duidelijker begon te worden. dat het tijdstip der bevrijding niet meer veraf was, begon 
zich echter van velen een zekere onrust meester te maken, die niet bevorderlijk was voor regelmatige 
studie. 
Toch hebben velen nog kans gezien om de eindspurt te maken en hun studie met een examen of 
tentamen af te sluiten.  
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Diverse cursussen werden opgezet zoals: Wiskunde, Engels, Spaans, Maleis, Frans, Russisch, 
Italiaans, Japans,  Latijn en Grieks. Zelfs enkelen waren in staat het staatsexamen met goed gevolg af 
te leggen 
 
Er werd ook les gegeven in bijvoorbeeld: Luchtvaartkundige vakken, architectuur, portret tekenen, 
land- en volkenkunde van Nederlands Indië, boekhouden en accountancy, filosofie, liplezen, 
lijkverbranding, verschillende geschiedkundige onderwerpen, musicologie, letteren etc. 
Daarnaast werden door mede krijgsgevangenen uit hoofde van bijzondere kennis of ervaring een of 
meer voordrachten over bepaalde onderwerpen gebracht en daartoe beurtelings door vele kamers 
werden gevraagd.  

 

2.9. Toneel opvoeringen. 
Er werd een cabaret opgericht met de welluidende naam ñOK Cabaretò. De ñOK Cabaretò stond voor: 
het ñopgepikte-knapen-cabaretò. 
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Het begon in de deprimerende omgeving van Langwasser, met onvoldoende voeding, gebrek aan 
elke luxe en elk comfort. De oprichters begonnen zonder hulpmiddelen, alleen gewapend met hun 
talenten en hun onbeperkt enthousiasme. Het begon met een liedje, een praatje, wat goochelen, enz. 
in de barakken. Zo ontstonden Juffrouw Snip en Juffrouw Snap, Boudewijn en Bartje en zo vele 
anderen. Die eerste tijd van improvisatie kwam automatisch ten einde door het vertrek naar Stanislau. 
 

  

In Stanislau waren al dadelijk 
de mogelijkheden groter, want 
in ñde rotondeò kon ieder 
komen, er was meer onderling 
contact en uit de tafels van de 
eetzaal kon een toneeltje 
worden geïmproviseerd. En zo 
sloeg het cabaret zijn vleugels 
wijder uit, ontstond o.a. het 
Stanislau-lied, dat verder bij 
alle uitvoeringen is gezongen. 
Diverse Cabaret programmaôs 
werden uitgevoerd zoals: ĂO-K 
zendt weer", ñRats", ñAchter de 
schermen" enz.  
 

 

  

 
Naast het cabaret ontstonden bands: ĂDe Troubadoursò, ñDe Tango Band", ñDe Hill-Billies", ñhet 
Naudeville-Orkest" enz. enz. Oorspronkelijk traden ze uitsluitend op in OK-programma's, later gingen 
velen van hen een eigen bestaan voeren, met grote muzikale shows, enz. Dit begon in Stanislau, 
maar heeft de grote bloeiperiode gehad in Neu-Brandenburg, toen zang, dans, enz. werden 
toegevoegd. 
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Tekening C. Kervink: Kap Walther Boer 

 

 
Tekening C. Kervink: Tango band tijdens een ñOK cabaretò uitvoering. 
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Tekening C. Kervink: Tangoband in waterverf 
 
 
Eerst werd op tafels 
gespeeld. Dat werd 
langzaam uitgebreid 
tot een mooi toneel 
met decors. Latere 
uitvoering hadden een 
luxueuze aankleding. 
Hoe bedrieglijk was de 
verleidelijke echtheid 
van de vrouwen.  
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Er werd geprutst met 
papier, karton, oude 
pyjamaôs, met blikjes, 
stukjes elektrisch draad, 
enz. enz. 
 
En hoe daarmede tenslotte 
wonderen werden bereikt, 
een prima toneelbelichting 
met voet- en bovenlicht 
met een weerstand, kortom 
met alles. En hoe 
avondtoiletten groeiden uit 
jute-zakken, decoraties uit 
kaas-blikjes enz. enz.  
 
Ook werden hele revues 
en operettes opgevoerd 

  

 
Bij alle tekeningen en ander documenten van C. Kervink troffen wij een cahier aan vol met muziek en 
teksten voor het de uitvoering ñNacht in Hotel Metropoleò.  
 
De volgende muziek en tekst van de 
onderstaande liedjes zijn hierin 
nauwgezet neergeschreven:  

¶ Entree lied 

¶ Lied van de Cubaan (vd Burg) 

¶ Duet Mercedes-Victor (ôt Sas en v. 
Pohlreich) 

¶ Duet kamermeisje en secretaris (J. 
Worst en kap de Boer) 

¶ Arrestatie scene 

¶ Mercedes Mercedes 

¶ Entree koor Hotel personeel 

¶ Quartet Cubaan/professor/ 
secretaris/detective 

¶ Duet gezant en kamermeisje 

¶ Dat is Dat 

¶ In zonnig Havana 

¶ Duet Mercedes en Cubaan 

¶ Conspiratie Trio 

¶ Alles Cubaans 

¶ Duet kamermeisje en liftboy 

 
Hierboven een voorbeeld van de muziek en teksten in het cahier 
(alles zeer goed leesbaar) 

In dat zelfde schrift staat ook nog een liedje ñELCHOCLOò ten behoeve van het cabaret op 15 
december 1943. 
Als voorbeeld is het duet tussen ñMercedesò en de ñCubaanò hierboven afgedrukt. (het gehele schrift is 
als geheel in pdf voorhanden) 
 
De volgende acteurs spelen de volgende personen in de ñNacht in Hotel Metropoleò: 
De Cubaan  door v.d. Burg 
Mercedes door ôt Sas 
Victor  door v. Pohlreich 
Kamermeisje door J. Worst 
Secretaris door kap de Boer 
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2.10. Sport en spel. 
In Stanislau werd voetbal als sport toch het meest 
beoefend. Het duurde enige tijd voordat de eerste 
voetbalwedstrijd voor 22 maart 1943 op het 
publicatiebord kon worden aangekondigd.  
De wedstrijd tussen een kapiteins- en luitenantselftal, 
werd door de eersten gewonnen, die vol trots met een 
3-2 overwinning naar hun ñkamers" terugkeerden. 
Allerlei voetbal elftallen ontstonden zoals: 
Marechaussee, de Luchtdoelartillerie, Cavalerie, 
Administrateurs, Soesterberg, Marine, Artillerie, 
S.R.O.I., Infanterie, Genie, Luchtmacht, 'Promotie '38, 
Promotie '40 enz., maar ook andere combinaties 
zoals bijvoorbeeld de pakketdienst, zangkoor, cabaret 
enz. 

 
Niet alleen het spelen in de wedstrijd maar ook de toeschouwer genoot van de afwisseling van de 
sleur van de dag. Op vele gelegenheden werden toernooien of wedstrijden georganiseerd. Wel 
zorgden de omringende prikkeldraadafsluitingen ervoor dat de levensduur van de ballen aanmerkelijk 
kort was. 
 
Ook in Neu-Brandenburg werd een competitie, dit keer wapenelftallen, georganiseerd. Een 35-tal 
elftallen waren in 4 klassen ingedeeld, zodat bijna 400 spelers deelnamen. 

 
 
Na de bevrijding werd het Kamp het centrum van internationaal voetbal en werd met succes tegen 
combinaties van Engeland, Frankrijk en België gespeeld. Bij deze ontmoetingen verleende Kapitein 
Dr. Walther Boer zijn zeer gewaardeerde medewerking door het ten gehore doen brengen van de 
volksliederen  


