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1. Verantwoording.  

Bij de samenstelling van dit stukje geschiedenis betreffende Nederlandse krijgsgevangenen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden onderstaande boeken geraadpleegd: 

 

¶ Amersfoort, H. en Kamphuis, P.H., Mei 1940, de strijd op Nederlands grondgebied (Den 

Haag 1990), 

¶ Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8 Gevangenen 

en gedeporteerden, eerste en tweede helft (Den Haag 1978), 

¶ Kilian, Achim, Einzuweisen zur völligen Isolierung. NKWD-Speziallager Mühlberg/Elbe 1945-

1948 (Leipzig eerste druk 1992), 

¶ Kluis, A. de, De pastorie van Mühlberg (Den Haag 1950), 

¶ Maarseveen, D. van, Fotograaf in krijgsgevangenschap 1943-1945 (Amsterdam 1984). 

 

 

Inlichtingen werden verkregen van de volgende instanties: 

 

¶ Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, Den Haag, 

¶ Oorlogsgravenstichting, Den Haag, 

¶ Centraal Archieven Depot Ministerie van Defensie, Den Haag, 

¶ Algemene Federatie Militair Personeel, Amersfoort, 

¶ Contactgroep Ex-Krijgsgevangenen Bond van Wapenbroeders, Den Haag, 

¶ Militair Russische Commandant Garnizoen Altengrabow-Duitsland (vertaling Mevr. H.J. van 

Ede-Schoestowa, Zwijndrecht), 

¶ Hoofcommissie onderzoek Misdaden tegen het Poolse Volk Warschau-Polen (vertaling Hr. 

G.F.C. Hardeveld, Heiloo), 

¶ Gemeinderat Dörnitz-Altengrabow Duitsland, 

¶ Gemeindeverwaltung, Neuburxdorf Duitsland , 

¶ Verteidigungskreiskommando 821, Burg Duitsland, 

¶ Initiativgruppe Lager Mü hlberg e.V., Mühlberg/Elbe Duitsland . 

 

De navolgende gegevens werden verkregen door interviews, dagboeken en / of 

briefwisseling met de heren: 

 

¶ M. Burggraaf (wachtmeester der Kon. Marechaussee, kgf 105611) te Almelo, 

¶ J. Devente (sergeant 2 R.L.v.A. kgf 104346) te Papendrecht, 

¶ G.R. Hendriks (sergeant 20 R.I. kgf 108262) te Castricum, 

¶ J. van der Linden (wachtmeester 6 R.A. kgf 104212) te Gieterveen, 

¶ J. Nuis (matroos 1e klasse Kon. Marine kgf 105172) te Naarden, 

¶ A.J. Tempelman (sergeant 3 R. Genie kgf 271270) te Zwolle, 

¶ A.M. Veltkamp (fourier R. Grenadiers kgf 104075) te Den Haag, 

¶ J. Vissers (wachtmeester 8 R.V.A. kgf 104459) te Ede. 

 

NB. De geraadpleegd collectie tekeningen van Ton Tempelman bevindt zich medio 2020  

in het archief van het Nederlands Instituut voor M ilitaire Historie (NIMH) te Den Haag. 
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2. Voorwoord tot dit stuk familiegeschied enis. 

Mijn vader, Jaap Langhenkel, geboren op 7 september 1900 te Zwolle, werd op 19 september 

1927 tewerkgesteld bij de Artillerie-Inrichting òDe Hembrugó, nabij Amsterdam. Op 16 maart 

1939 werd hij als beroepsonderofficier geplaatst bij de Koninklijke Landmacht, bij het Wapen 

der Artillerie, in de functie van wachtmeester-geschutshersteller met standplaats Bergen op 

Zoom. Op 29 augustus van dat jaar werd in Nederland de mobilisatie afgekondigd, waardoor 

hij verplaatst werd naar de Betuwe. 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Na vijf dagen gewapend verzet werd 

voor de overmacht gecapituleerd. Nadat aanvankelijk alle Nederlandse militairen huiswaarts 

waren gezonden, werd het personeel beneden de rang van officier, waaronder mijn vader, 

met ingang van 7 mei 1943, alsnog voor krijgsgevangenschap opgeroepen. Op 3 juni 1945 

keerde hij, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in Nederland ter ug. 

Direct na zijn terugkeer en ook in de jaren daarna, heeft hij altijd geweigerd over deze 

periode in zijn leven te spreken. Vragen op dat terrein wenste hij nimmer te beantwoorden. 

Per 1 oktober 1960 werd hij in de rang van adjudant onderofficier -bewapeningsmonteur 

gepensioneerd. Op 11 juni 1976, bijna 76 jaar oud, overleed hij. 

 

Er kon, niettegenstaande de weinige geschiedschrijving die met betrekking tot de 

Nederlandse krijgsgevangenen heeft plaats gevonden, wel enig inzicht in deze periode 

worden gekregen, doch de werkelijke gebeurtenissen bleven onzichtbaar en dus een donkere 

plek in onze familiegeschiedenis. Tot dat er onlangs enige contacten ontstonden met mensen 

uit dat inmiddels a l weer verre verleden. Hierdoor kon de destijds afgelegde 

òkrijgsgevangenenwegó van mijn vader nagenoeg tot in details worden getraceerd. De 

gegevens daarvoor werden verkregen: 

¶ uit dagboeken en door interviews met voormalige Nederlandse krijgsgevangenen, 

¶ Door het beschikbaar stellen van archiefmateriaal van Poolse, Duitse en Nederlandse 

instanties en 

¶ Door inzage in de Nederlandse en Duitse literatuur. 

 

De bronnen, waaruit de kennis werd verkregen, zijn in een aparte bijlage vermeld. 

 

In dit stukje familiegeschiedenis is getracht de òkrijgsgevangenenwegó vast te leggen van een 

kleine groep onderofficiere n, die destijds behoorde tot de Nederlandse krijgsmacht.  

Er zijn, naast deze ògroep van 400ó, meerdere militairen behorende tot dezelfde categorie in 

die periode geïnterneerd geweest, ook uit andere categorieën. Dat uitsluitend de 

geschiedenis van de eerst genoemde groep werd vastgelegd, heeft alleen te maken met het 

feit dat het hier een stukje familiegeschiedenis betreft. Een eventuele òandere lezeró zal zich 

moeten realiseren dat hier geen andere bedoeling voorlag. Het familieverhaal wordt vooraf 

gegaan door een stukje vóórgeschiedenis en een algemeen overzicht.  
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3. Wat ging eraan  vooraf in het Buitenland.  

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog (WO-I). Acht en een half miljoen 

doden de dert ig miljoen gewonden. Alleen al in Duitsland zes miljoen doden en gewonden. 

Velen van de laatste categorie werden voor hun hele leven invalide. 

De kaart van Europa veranderde drastisch door het ontstaan van nieuwe nationaliteiten, zoals 

Tsjechoslowakije, Polen, Oostenrijk, Hongarije en Joegoslavië. In ieder van die landen leefden 

omvangrijke etnische minderheden. Zowel hierdoor als door de veelheid van nieuwe 

nationaliteiten lag daar al meteen een hoeveelheid conflictstof opgestapeld.  

 

Het Duitse leger werd gebonden aan een maximum van 100.000 man. De dienstplicht werd 

verboden. Men heeft pas later begrepen dat daardoor een prima gemoti veerd beroepsleger 

ontstond ! Alle koloniën werden afgenomen en grote gebieden van Duitsland moesten 

worden afgestaan, onder andere Silezië (aan Polen) en Danzig. De Duitsers kregen officieel 

de schuld van WO-I, waardoor ze zich mede door het Verdrag van Versailles bijzonder 

vernederd voelden. Hier lag in feite reeds de kiem voor het ontstaan van de Tweede 

Wereldoorlog (WO-II).  

In 1922 kwam in Italië Mussolini aan de macht. Het fascisme begon zich in Europa te 

ontpoppen. In Duitsland werd Adolf Hitler actie f. In 1932 kreeg de Nationaal Socialistische 

Duitse Arbeiders Partij (NSDAP) de meerderheid in de Rijksdag. Op 30 januari 1933 werd 

Hitler benoemd t ot Rijkskanselier. Alle politieke partijen, uitgezonderd uiteraard de NSDAP, 

werden verboden zodat Duitsland een dictatoriale één-partijstaat werd.  

In augustus 1934 werd de functie van Rijkspresident en Rijkskanselier in één persoon 

verenigd. Adolf Hitler  had nu alle macht. òDer F¿hreró was geboren. 

De economie werd in dienst gesteld van de oorlogvoering. òAutobahnenó werden voor dat 

doel gebouwd. Het leger kwam in de greep van de Nationale Socialisten (Naziõs).  

In 1935 kondigde Adolf Hitler officieel de herbewapening van Duitsland aan en de 

dienstplicht werd wederom ingevoerd. Mussolini veroverde in dat jaar Abessinië, het latere 

Ethiopië.  

In maart 1936 bezetten de Duitsers het na de Vrede van Versailles gedemilitariseerde 

Rijnland. In juli 1936 brak in het Spanje van Franco een burgeroorlog uit, waarbij de Duitsers 

aan hun fascistische òBr¿deró steun verleenden en tegelijkertijd de oor logvoering 

beoefenden. In juli 1937 viel het fascistische Japan het Chinese Mantsjoerije aan. 

In maart 1938 werd Oostenrijk door de Duitsers ingelijfd.  Men noemde dat òder Anschlussó, of 

òHeim ins Reichó, afhankelijk vanuit welke òrichtingó men het gebeuren zag. Ook in 1938 

Tsjechoslowakije gedwongen het Sudeten gebied af te staan aan Duitsland.  

In maart 1939 werd het overige deel van dit land door Duit sland bezet. Ook in maart 1939 

werd de Litouwse stad Memel door de Duitsers geannexeerd. Op 1 september 1939 vielen de 

Duitsers Polen binnen. Op 3 september daaraanvolgend verklaarden Engeland en Frankrijk 

aan Duitsland de oorlog. De Tweede Wereldoorlog was begonnen. In april veroverden de 

naziõs Denemarken en Noorwegen. WI-II naderde Nederland! 
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4. Hoe had d e Nederlandse krijgsmacht zich op deze oorlog voorbereid?  

De totale sterkte aan officieren, onderofficieren en manschapen was circa 280.000 man, 

verdeel over de eenheden van het zogenaamde veldleger en de overige troepen. 

In de bijlage A wordt de samenstelling van een Nederlands Legerkorps en die van de enige 

gemotoriseerde Lichte Divisie weergegeven. Voor een overzicht van de bevelsverhouding op 

10 mei 1940 wordt verwezen naar de bijlage B bij dit òvoorafó. In de bijlage C wordt vermeld 

waar de troepen waren gelegerd en in de bijlage D staan in grote lijnen de verdedigingslinies 

aangegeven. De tegenstand van de Nederlandse strijdkrachten duurde slechts vijf dagen. De 

oorzaak moet, volgens Professor Doctor L. de Jong, vooral worden gezocht in de 

bezuinigingen uit de jaren 1920-1930, waardoor de strijd in feite reeds toen in ons nadeel 

werd beslist. Natuurlijk heeft deze historicus daarin geen ongelijk. De strategie was 

afgestemd op de beperkte mogelijkheden van de Nederlandse krijgsmacht. Het operatieplan 

was overwegend statisch defensief en het veldleger, dat bedoeld was om mobiel te kunnen 

optreden, was daaraan ook ondergeschikt gemaakt. Het doel was het winnen van tijd, 

speciaal gericht op het zo lang mogelijk stand houden binnen  de Vesting Holland, zodat 

Engelsen, Fransen en Belgen de Nederlandse Strijdkrachten te hulp konden komen. 

Zodoende zou men de vijandelijke aanval tot staan brengen en ze daarna naar hun eigen 

grondgebied terugslaan. 

Als belangrijkste factor voor de snelle nederlaag moet vooral worden gezien de 

ongeoefendheid van kader en manschappen voor een echte oorlog. Met uitzondering van de 

lichtingsploeg 1938 hadden de andere lichtingen slechts een opleiding van vijf en een halve 

maand gehad. Slecht voorbereid stafwerk en onvoldoende gevechtsinlichtingen, waardoor de 

toestand niet realistisch werd ingeschat. Slechte verbindingen, waarvan ongecoördineerd 

optreden het gevolg was, leidden tot t eleurstellende resultaten zowel in de verdediging als 

bij het inzetten van de enkele tegenaanvallen, zoals bijvoorbeeld bij de Grebbelinie. 

Daarnaast natuurlijk de slechte bewapening en uitrusting. Het Nederlandse leger bezat geen 

enkele tank. Alleen de Lichte Divisie was volledig gemotoriseerd en beschikte over 

pantserwagens. Voor het overige was er de infanterie te voet en de artillerie, op enkele 

stukken na, met paardentractie. Verbindingen waren zeer primitief. Zo werkten d e 

veldtelefoons met bovengrond se kabels. 

De infanterie had verouderde bewapening: Oostenrijkse geweren uit 1890 (Steyr Mannlichter 

M95), zware mitrailleurs uit 1910, vlakbaangeschut uit 1899, mortieren uit 1928, dat alles in te 

lage aantallen en met veel te weinig munitie. Handgranaten waren er bijna helemaal niet. 

De artillerie had geschut van ver voor de Eerste Wereldoorlog; 12 cm geschut uit 1878, 7 cm 

geschut uit 1905, 12 en 15 cm houwitsers uit WO-I (waarbij echter een kwart was 

gemoderniseerd naar een model uit 1927), 8-staal uit 1881, enz., enz. 

Het nieuwe geschut dat in 1938 op advies van een Commissie van Proefneming werd besteld 

bij Bofors in Zweden, werd door een uitvoerverbod niet geleverd en de bestelling, die 

vervolgens bij Krupp in Duitsland werd geplaatst, zou eerst maart 1941 worden afgeleverd. 

Mijn vader, destijds werkzaam op de Artillerie Inrichting òDe Hembrugó, was lid van deze 

Commissie. In het familiealbum bevindt zich een foto waarop enige leden van de Duitse 

Krupp-delegatie te zien zijn samen met mijn moeder, op bezoek in Volendam / Marken. 

De luchtmacht bezat 125 toestellen en nog eens 50 toestellen van de Marine; veelal 

verouderde typen. De luchtverdediging had 180 meldingsposten, waarvan er 21 bezet waren 

door  de Marine-kustwacht en de overige 159 door leden van het vrijwillige landstormkorps 
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luchtwachtdienst. Ze waren voor de meldingen aangewezen op de normale 

telefoonverbindingen met de district sposten in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.  

De hoofdpost was gevestigd in Den Haag. Daar had men verbinding met de radiokamer van 

de Hilversumse zender. Een militair radionet was er nog niet. Een gevolg daarvan was, dat 

wanneer de meldingen door de radio werden uitgezonden, er zoveel tijd verloren was 

gegaan, dat de vijandelijke vliegtuigen al weer een heel stuk verder waren. Zoeklichten 

stonden alleen opgesteld bij de grote steden in de randstad. 

Luchtafweergeschut, circa 250 stuks van tien verschillende merken afkomstig uit negen 

verschillende landen, was er om de vijandelijke luchtaanvallen te bestrijden. Munitie was er 

onvoldoende. Na twee dagen was duidelijk dat de Nederlandse krijgsmacht niet in staat zou 

zijn om de Duitsers lang op te houden. Toen daar ook nog het bombardement op Rotterdam 

bij kwam, met de dreiging dat Utrecht daarna aan de beurt zou komen, capituleerde 

Nederland op 15 mei 1940 voor de Duitse overmacht. 

In deze vijf dagen sneuvelden 2.200 Nederlandse militairen, waren er 2.500 burger 

slachtoffers en vielen er 2.700 gewonden, waarvan er 850 blijvend invalide bleven. 
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5. Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap in WO -II. 

Na deze terugblik dan nu de werkelijke reden voor dit stukje geschiedenis, namelijk: wat 

gebeurde er met de leden van de Nederlandse krijgsmacht na de capitulatie van 15 mei 1940. 

Eerst wordt er kort aandacht besteed aan de gang van zaken met betrekking tot de diverse 

categorieën militairen en de data waarop deze groepen in krijgsgevangenschap werden 

gevoerd en in welke plaatsen zij geïnterneerd zijn geweest. Vervolgens wordt verder gegaan 

met de groep onderofficieren, waartoe mijn vader behoorde en waarvan we de geschiedenis 

voor ons nageslacht willen vastleggen. 

Zoals eerder gememoreerd, bestond de Nederlandse krijgsmacht in zijn totaliteit in mei 1940 

uit circa 280.000 man. Gedurende de vijf dagen oorlog van 10-15 mei 1940 verloren 119 

officieren, 274 onderofficieren, 162 korporaals en 1477 manschappen het leven. Daarnaast 

pleegden 12 militairen zelfmoord en werden 5 militairen gefusilleerd. Tussen half mei en half 

juni 1940 verloren nog eens 9 mensen in krijgsgevangenschap het leven. Nog eens 9 mannen 

werden bij opruimingswerkzaamheden gedood. Totaal 2067 mensen van de landmacht.  

De Koninklijke Marine verloor 125 man. In het totaal verloor de krijgsmacht van 10 mei tot 

eind juni 1940 circa 2.200 man. 

Van de circa 2.700 gewonden waren er ongeveer 180 die door verlies van ledematen en / of 

gezichtsvermogen in zeer ernstige mate invalide gebleven.  

Circa 20.000 Nederlandse militairen werden, na de capitulatie, op 15 mei 1940 naar 

krijgsgevangenenkampen in Duitsland overgebracht. Enkele honderden officieren kwamen in 

Zuid-Duitsland terecht. Ze werden er redelijk behandeld.  

Onderofficieren, korporaals en manschappen kregen een slechtere behandeling, onder 

andere doordat er te weinig voedsel werd verstrekt. Zij kwamen onder andere terecht in de 

kampen Stalag VI-a te Soest en Stalag XI-a te Altengrabow. 

In de eerste helft van juni 1940 werden alle Nederlandse krijgsgevangenen naar Nederland 

teruggestuurd. Voor zover het reserve / dienstplichtig personeel betrof, konden ze hun 

vooroorl ogse werkzaamheden hervatten. Beroepsonderofficieren kregen veelal functies bij 

politie, marechaussee en luchtbeschermingsdiensten. 

Beroepsofficieren en zij, die daarvoor in opleiding waren, moesten medio juli een verklaring 

tekenen waarin zij op erewoord beloofden op geen enkele wijze direct of indirect te zullen 

deelnemen aan de strijd tegen Duitsland  en gen enkele handeling te zullen begaan of 

verzuim plegen, waardoor het Duitse rijk schade zou kunnen lijden. Het merendeel van de 

officieren (ruim 14.000) tekende op 15 juli te Dordrecht en Utrecht deze verklaring. 

Zij die dat niet deden werden onmiddellijk in krijgsgevangenschap gevoerd. Daartoe 

behoorden de generaals baron J.J.G. van Voorst tot Voorst (Chef Landmachtstaf), P.W. Best 

(Commandant Luchtverdediging), A.R. van den Bent (Commandant 4e Legerkorps) en baron 

H.G.C. van Lawick (Gouverneur Koninklijke Militaire Academie), tevens 8 marine-officieren, 2 

kapiteins en 1 eerste Luitenant van de Koninklijke Landmacht, alsmede 41 officieren en 

cadetten van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, die zich ten tijde van de Duitse inval in 

Nederland bevonden. Daarnaast waren er nog 7 vaandrigs (3e jaar KMA), 4 vaandrigs (2e jaar 

KMA) en 1 sergeant (1e jaar KMA) die eveneens meenden die verklaring niet te moete n 

tekenen. 



9 

 
Enkele generaals, officieren en onderofficieren van het Depot Motorartillerie voor het Centraal Station te Utrecht 

vanwaar men afmarcheert naar het gebouw waar de verklaringen afgelegd (collectie NIOD, beeldnummer 68420). 

 

Deze groep werd op 16 juli 1940 via Enschede en Rheine naar Oflag VI-a Soest 

getransporteerd. Die plaats ligt circa 50 kilometer ten westen van Dortmund of anders 

gezegd, 135 kilometer ten oosten van Venlo. In de geschiedenis wordt deze groep veelal 

aangemerkt als de òColditz-groepó. Uit deze groep worden op 5 september 1940 de vijf 

generaals en een viceadmiraal buiten dienst (N.J. van Laar), die als Inspecteur-generaal van 

het loodswezen verzet had gepleegd tegen allerlei Duitse eisen en daarom was geïnterneerd, 

samengevoegd met generaal H.G. Winkelman. Deze was als opperbevelhebber van de 

Nederlandse strijdkrachten reeds op 1 juli 1940 in krijgsgevangenschap gevoerd. Hij werd 

toen geïnterneerd in Of lag IV-b op de vesting òKönigsteinó, gelegen circa 30 kilometer ten 

zuidoosten van Dresden. Einde juli werd hij overgeplaatst naar Stalag IV-a in Hohnstein, circa 

20 kilometer van Chemnitz. 

De groep, later aangeduid als de òGeneraalsgroepó, bestond toen uit 7 personen. Zij werd in 

de herfst van 1941 overgeplaatst naar Oflag VIII-e Johannisbrunn, een sanatorium nabij 

Troppau in Wehrkreis VIII en vandaar, in mei 1942, naar Oflag XVIII-a in Lienz-Tirol Oostenrijk. 

Daarna in augustus 1942 voor straf naar Stalag XXI-d in Posen (Poznan1)) en in mei 1943 

terug naar de vesting òKºnigsteinó, alwaar zij in 1945 door het Rode Leger werden bevrijd. 

 
1 De meeste plaatsen die destijds in het oostelijke deel van Duitsland en in de door de Duitsers bezette delen van 

Polen en Tsjechoslowakije lagen, hebben tegenwoordig Poolse, Oekraïense, of Tsjechische namen. Dat is 

bijvoorbeeld het geval voor Trop pau, Juliusburg, Stanislau en Schildberg. Op de huidige topografische kaarten en 

op Google Earth zijn de oude plaatsnamen vaak niet meer terug te vinden. Om die reden zijn hier steeds eveneens 

de huidige topografi sche namen vermeld. 
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Er waren toen nog vijf opperofficieren aanwezige: 1 generaal en de viceadmiraal b.d. waren 

om gezondheidsredenen huiswaarts gezonden. 

 

 
Vesting Königstein (Deutsche Fotothek). 

 

Op 11 november 1940 werd de òColditz-groepó, inmiddels uitgebreid met nog 7 officieren (5 

hadden spijt gekregen van de getekende verklaring en die alsnog ingetrokken en 2 werden 

wegens door de Duitsers onwelgevallig gevonden handelingen opgepakt) op  transport 

gesteld naar een oud klooster, het Oflag VIII-c Juliusburg in Silezië (tegenwoordig 

Dobroszyce, Polen). De groep was toen 75 man sterk. 

Op 23 juli 1941 vertrok deze groep naar Oflag IV-c in Colditz. Deze plaats ligt in de omgeving 

van Leipzig. Men werd ondergebracht in een kasteel en op het tijdstip van aankomst aldaar 

zaten er al zoõn 250 Britse, Belgische, Franse en Poolse collegaõs. 

Op 8 juni 1943 werden deze Nederlandse officieren wederom verplaatst, nu naar Stalag 371 

in Stanislau in het (tegenwoordig Ivano Frankivsk in Oekraïne). Deze plaats was sinds 

september 1939 gesitueerd in het Generaal gouvernement, zoals de Duitsers het door hen 

veroverde Poolse gebied hadden gedoopt. De Fransen, Belgen en Polen gingen naar een 

ander kamp, zodat alleen de Britten in Colditz achterbleven. Vanuit Colditz is het zes 

Nederlandse officieren gelukt zich aan verdere krijgsgevangenschap te onttrekken. 

In Stanislau ontmoetten de officieren van de Colditz -groep de Nederlandse officieren die in 

mei 1942 in krijgsgevangenschap waren geraakt. 

In januari werd deze hele groep opnieuw overgeplaatst, nu naar Oflag 67 in 

Neubrandenburg, gelegen in Noord -Duitsland.  

Eind mei begin juni 1944 werd een groep oudere officieren en hogeren in rang (circa 300 

man) vanwege ruimtegebrek in Neubrandenburg, overgeplaatst naar Ilag VII-z in het Beierse 

Tittmoning, gelegen circa 80 kilometer ten oosten van München. Zij werden daar op 4 mei 

1945 door de Amerikanen bevrijd 2). 

De overige officieren van de groep in Neubrandenburg, waarbij in midden februari 1944 ook 

de reserve-officieren vanuit Grüne bei Lissa in het Generaal Gouvernement (tegenwoordig 

Leszno, wijk Gronowo, Polen) waren gevoegd, werden op 28 april 1945 door het Rode Leger 

bevrijd. De groep bestond toen uit 1500 man. Op 28 mei 1945 werd de eerste groep 

 
2 Zie het gedenkboek Tittmoning door kolonel Th .J.Reeser, NIMH, collectie 444, inv. 49. 
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Nederlandse officieren (waarbij het grootste deel van de zogenaamde òColditz-groepó) naar 

de Van Hornekazerne in Weert gerepatrieerd. De groep oudere officieren uit Tittmoning 

volgde enkele dagen later, op 1 juni 1945. 

Vanuit de krijgsgevangenenkampen Stanislau en Neubrandenburg wisten nog eens 7 

Nederlandse officieren aan verdere krijgsgevangenschap te ontkomen. 

 

De groep Nederlandse officieren die op 15 juli 1940 de erewoord verklaring had getekend, 

werd huiswaarts gezonden met de mededeling dat ze zo nu en dan voor controle zou 

worden opgeroepen. In 1941 was dat eenmaal gebeurd.  

 

 
De eerste oproep voor controle (Het Vaderland 17-2-1941).  
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Op 15 mei 1942 volgde er wederom zoõn oproep. Toen deze officieren in Breda, Ede, Assen. 

Bussum, Roermond in de kazernes aanwezig waren, werden ze vastgehouden en in 

krijgsgevangenschap gevoerd. 

 
 

Tweede oproep voor contro le (Rotterdams Nieuwsblad 9 mei 1942). 

 

In totaal 2027 man, 1880 officieren, ruim 60 adelborsten en bijna 90 cadetten werden in 

enkele dagen afgevoerd naar het Oflag XIII-b/z in Neurenberg -Langwasser. Vanwege ziekte, 

ouderdom en sympathie met het regime keerde een kleine groep van 377 man al weer snel 

terug naar Nederland.  

Op 1 augustus 1942 werd de resterende mannen van deze ò1942-groepó overgeplaatst naar 

het Stalag 371 in Stanislau, waar zij na een uitputtende reis van vijf dagen aankwamen. 

Begin maart 1943 werden daar nog eens 140 reserve officieren, die zich voor mei 1940 

hadden aangemeld voor beroepsdienst, aan toegevoegd.  
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Zoals eerder gemeld, werd op 8 juni 1943 de òColditz-groepó ook naar Stanislau gedirigeerd. 

Zij kwamen op 11 juni 1943 aan. Vanaf dat moment volgen de beide officiersgroepen dus 

dezelfde òkrijgsgevangenen-wegó.  

In juni 1943 werden ook nog eens circa 353 reserve officieren in krijgsgevangenschap 

gevoerd3). Zij werden eerst naar Oflag XXI-c/h in Schildberg in het Wartheland (tegenwoordig 

Ostrzeszów in Polen) gebracht en begin december 1943 getransporteerd naar Oflag XXI-c/z 

Grüne bei Lissa. In december 1943 voegde zich daar nog een groep van 58 reserve officieren 

bij hen. Tegen het einde van de oorlog en vanwege het oprukken van het Rode Leger, werd 

deze groep, zoals we eerder hebben gezien, via Stalag VIII-c Sagan en Stalag IV-b Mühlberg 

overgeplaatst naar Oflag 67 Neubrandenburg. 

Samen met hun ordonnansen (vrijwillig werkende onderofficieren) kwam de groep, inmiddels 

circa 450 man, omstreeks het midden van februari 1945 aan in Neubrandenburg. 

De krijgsgevangenschap van de òColditz-groepó en de ò1942-groepó staat uitvoerig 

beschreven in: 

- Amstel, G. van, De zak met vlooien, ontvluchtingen van Nederlandse officieren uit 

krijgsgevangenschap (Blaricum 1974). 

- Hartog, L. de, Officieren achter Prikkeldraad 1940-1945, Nederlandse militairen in Duitse 

krijgsgevangenschap (Alphen aan den Rijn 1983). 

 

Daarnaast vindt men in òHet Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Dr. 

L. de Jong onder andere in deel 8 eerste helft een hoofdstuk (2) dat gewijd is aan de 

Nederlandse krijgsgevangenen in het algemeen.  

 

 
De verschillende Oflags waar de officieren in ondergebracht waren (Google Earth 2019). 

  

 
3 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 52 (in de archiefindex ten onrechte alleen aangeduid 

als Oflag Schokken). NB. de Zugangsliste vermeldt op de omslag ò370 officieren en 3 manschappenó.  
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6. De 1943-groep  

In de maanden mei tot en met augustus 1943 werden alle nog niet in krijgsgevangenschap 

gevoerde leden van de Nederlandse krijgsmacht opgeroepen om zich in Amersfoort en later 

in Assen te melden.  

 

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

 

Aldaar werd beslist of men in krijgsgevangenschap zou worden gevoerd, hetgeen veelal 

afhankelijk was van de functie die men in het economisch leven vervulde. Was men in het 

bezit van het zogenaamde òBlauwe Ausweisó, dan werd men veelal vrijgesteld. Vele 

categorieën vielen daardoor buiten de internering. Met de ze Ausweis is overigens flink 

geknoeid. Ze waren zelfs te koop. Velen hebben overigens geen gehoor gegeven aan de 

oproep, zodat er in de loop van de tijd no g wel eens weigeraars in een kamp werden 

binnengebracht. Al met al leidde dat er toe, dat van de geschatte 250.000 ex-militai ren, die 

onder de aanmeldingsplicht van 1943 vielen, er uiteindelijk zoõn 8.500 in Duitse 

krijgsgevangenschap zijn gevoerd. De zogenaamde 1943-groep was dus van een gevarieerde 

samenstelling.  

De krijgsgevangenen die tot deze groep gingen behoren zijn op vele verschillende plaatsen 

in Duitsland, Tsjechoslowakije, Polen en Oostenrijk in allerlei kampen en / of de daarbij 

behorende Arbeitskommandos terecht gekomen. 

Bekende namen van dergelijke Arbeitskommandos zijn: 

¶ Deep, een Arbeitskommando dat ressorteerde onder Stalag II-d Stargard, waarin Joodse 

Nederlandse krijgsgevangenen werden ondergebracht. 

¶ Greibensee, een Arbeitskommando dat ressorteerde onder Stalag III-d Fürstenberg, 

waarin een honderdtal  onderofficieren tewerkgesteld werd. 

¶ Gröditz , het Arbeitskommando van de Mittel Deut sche Stahl Werke (MDSW), dat 

ressorteerde onder Stalag IV-a Hohnstein.  
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¶ Het Stalag IV-b Mühlberg  waar veel onderofficieren tewerkgesteld werden in 

werkkommandos in de directe omgeving van het Stalag. 

¶ Brüx  destijds in Sudentenland (tegenwoordig Most in Tsjechië), waarheen circa 1.200 man 

gezonden werden voor werk in de petrochemische industrie (onder meer het maken van 

synthetische benzine). Dit Arbeitskommando viel onder Stalag VI-c Wistritz en is het meest 

bekend omdat daar circa 45 Nederlanders direct of indirect het leven verloren als gevolg 

van de bombardementen. 

¶ Wittenberg , het Arbeitskommando van vliegtuigb ouwer ARDO, dat ressorteerde onder 

Stalag IV-d Torgau. 

¶ Gabrielahütten , een Arbeitskommando in de bosbouw en de papierfabrieken van 

Niederschlema  en Weissenfels  die ressorteerden onder Stalag IV-f Hartmannsdorf. 

¶ De verschillende Arbeitskommando in Leipzig , zoals HASAG en ATG, die ressorteerden 

onder Stalag IV-g Oschatz. 

¶ Stuttgart , het Arbeitskommando 3016, waarin vooral Marine personeel tewerkgesteld was 

om de bombardementsschade te herstellen en dat ressorteerde onder Stalag V-a 

Ludwigsburg. 

¶ Fort Kronprinz , een Arbeitskommando dat was ondergebracht in een oud fort, nabij 

Strassbourg, wat ressorteerde onder Stalag V-c. 

¶ Aschersleben en Bernburg , de Arbeitskommandos bij de Junkers vliegtuig - en 

motorenfabrieken, dat ressorteerde onder Stalag XI-a Altengrabow. 

¶ Hitzacker (WiFo), een Arbeitskommando op een opslagterrein voor motorbrandstoffen 

en Herzberg , een houtfabriek, die ressorteerden onder Stalag XI-b Fallingbostel. 

¶ Stegskopf , het Arbeitskommando waar onderofficieren tewerkgesteld werden en dat viel 

onder het Stalag XII-d Trier. 

¶ Graz Heresverpflegungsstelle, een Arbeitskommando met meerdere Lagers in en 

verspreid rond de Oostenrijkse stad Graz, dat ressorteerde onder Stalag XVIII-a Wolfsberg. 

¶ Stalag 327 Prezemysl en 369 Kobierzyn , de strafkampen voor werk weigerende 

onderofficieren in het Generaal Gouvernement. 

¶ Gross Lübars, het strafkamp voor werk weigerende onderofficieren nabij Altengrabow. 

 

Deze 1943-groep heeft het moeilijker geh ad dan de eerder genoemde andere groepen van 

officieren en reserve officieren. Jegens de onderofficieren en de lageren in rang durfden de 

Duitsers zich meer te permitteren dan ten opzichte van de officieren. Daarnaast moesten, 

volgens de bepalingen van de Conventie van Genève, de onderofficieren binnen het kamp 

bepaalde werkzaamheden verrichten. Daarbuiten mocht dat ook, doch dan alleen op 

vrijwillige basis. De niet gegradueerden konden tot arbeid zowel b innen als buiten het kamp 

worden verplicht, mits deze arbeid geen rechtstreeks verband hield met de oorlogsvoering. 

Van deze laatste bepaling trokken de Duitsers zich weinig aan en bovendien stond vrijwel de 

gehele industrie direct of indirect ten dienste aan de oorlog. Velen werden tewerkgesteld in 

de directe oorlogsindustrie , zoals wapen- en munitiefabrieken, vliegvelden en brandstoffen-

installaties.  

Het voedsel, dat volgens eerder genoemd verdrag in hoeveelheid gelijk moest zijn  aan de 

rantsoenen die verstrekt werden aan non-combattanten, liet heel veel te wensen over. 

Postpakketten met de noodzakelijke bijvoeding kwamen voor deze groep eerst tegen het 

einde van 1943 voor het eerst aan. 
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De verschillende Stalags waar de onderofficieren en lagere rangen waren ondergebracht (Google Earth 2019).  
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7. De circa 400 Nederlandse onderofficieren  

Het aantal van 400 Nederlandse onderofficieren is slechts een deel van de totaal circa 1.600 

onderofficieren (sergeants, fouriers, wachtmeesters) die in die periode geïnterneerd zijn 

geweest. Bovendien ontstond de totale sterke pas in het verloop van het beschreven stukje 

geschiedenis. 

 

In het onderstaande is een overzicht gepresenteerd van de òkrijgsgevangenen-wegó van 

groepen Nederlandse onderofficieren, die weigerden om in krijgsgevangenschap 

werkzaamheden te verrichten voor de Duitsers. Uit het overzicht blijkt dat op allerlei 

manieren door de Duitsers werd geprobeerd de Nederlandse onderofficieren aan het werk te 

krijgen. Voor de groepen die werden vervoerd naar Greibensee en Stegskopf werd 

voorgewend dat die zich vrijwill ig zouden hebben gemeld (wat compleet verzonnen was). 

Andere groepen werden eenvoudig weg ingezet in het arbeidsproces en moesten maar zien 

dat ze zich met protesten (rechtstreeks tot de Duitsers en/of i ndirect via het Zweedse 

gezantschap) daaruit konden redden.  

Uit een berekening aan de hand van de repatriëringslijsten in het Nationaal Archief kan 

worden geconcludeerd dat van de totaal circa 1.600 Nederlandse onderofficieren er circa 

1.200 het werk structureel hebben geweigerd en ongeveer 400 (dus een kwart) op enige 

manier en al dan niet onder dwang, hebben gewerkt (waarbij sommigen als ordonnans bij de 

officieren). 

 

07 mei 1943 : De eerste groep 473 beroepsonderofficieren moet zich in Amersfoort 

melden, vertrekt per trein vandaar om 19.00 uur en aankomst in 

Altengrabow op 8 -5-1943. Tot deze groep behoorde mijn vader. 

10 en 13 mei 1943 : De tweede en derde groep 1170 beroepsonderofficieren moet zich in 

Amersfoort melden, vertrekt  per trein en aankomst in Altengrabow op 

14-5-1943. 

  In de maanden juli en juli ging de internering verder met de overige 

onderofficieren en voor de milita iren met een lagere rang of geen 

rang, waarbij Assen ook als aanmeldingspunt werd gebruikt. 

27 mei 1943 : 86 beroepsonderofficieren, waaronder mijn vader, met een groot 

aantal militairen beneden die rang, totaal circa 1000 man worden 

verspreid over minimaal twee treinen, op transport gesteld en i n 

Straatsburg en nabij het plaatsje Niederhausbergen in de Franse Elzas 

ondergebracht in het Franse fort òFochó, van de Maginotlinie, door de 

Duitsers aangeduid met de naam òKronprinzó, òZweiglageró van Stalag 

V-c. Er wordt om 11.45 uur afgereisd. Aankomst te Straatsburg 28 mei 

1943 om 09.00 uur. 

8 juni 1943 : De eerste van drie groepen vertrekt uit Fort Kronprinz naar Stalag V-a 

Ludwigsburg. Onder hen bevindt zich korporaal L.M. van Hoof. De 

eerste groep komt op 9 j uni aan in de Stadthalle van Stuttgart. 4) 

11 juni 1943 : 60 onderofficieren en 40 korporaals worden van Stalag XI-a 

Altengrabow overgeplaatst naar Arbeitskommando Stegskopf (Stalag 

 
4 Zie verslag korporaal L.M. van Hoof (104374). 
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XII-d) bij Emmerzhausen. Onder hen bevindt zich A.M. Veltkamp. 5) 

Aankomst in Stegskopf op 13 juni 1943. 

28 juni 1943 : De tweede van drie groepen vertrekt uit Stalag V-c/z Fort Kronprinz 

naar Stalag V-a Ludwigsburg. De tweede groep komt op 29 juni aan 

in de Stadthalle van Stuttgart.  

29 juni 1943 : 57 onderofficieren (twee zijn ontvlucht en één is overleden) worden 

van òStegskopfó overgeplaatst naar Stalag XII-d Trier, aankomst 

dezelfde dag. De korporaals blijven achter. 

29 juni 1943 : 72 beroepsonderofficieren en 29 korporaals worden van Stalag XI-a 

Altengrabow overgeplaatst naar Arbeitskommando Greibensee 

(Stalag III-b) bij Drossen. Aankomst dezelfde dag. 6) 

1 juli 1943 : De laatste en derde groep, bestaande uit 83 beroepsonderofficieren, 

waaronder mijn vader en zoõn 170 lagere rangen, worden 

overgeplaatst naar Stalag V-a Ludwigsburg. Deze stad ligt circa 25 

kilometer van Stuttgart. Vertrek per trein om 11.00 uur, aankomst in 

de Stadthalle van Stuttgart om 21.00 uur. 

23 juli 1943 : 57 onderofficieren worden op transport gesteld van Stalag XII-d Trier 

naar Stalag IV-b Mühlberg.  In dit transport reisde A.M. Veltkamp mee. 

Ze komen op 25 juli 1943 aan. 7) 

23 juli 1943 : Een groep van 30 man (mogelijk allen onderofficieren) vert rok vanuit 

Stalag XI-a Altengrabow naar Arbeitskommandos in Klötze, 

Gardelegen, Geestgottberg en Ferchland (WiFo). In Ferchland was het 

aantal Nederlanders inmiddels gegroeid tot 64 man.  8) 

30 juli 1943 : Een groep van circa 650 man, waaronder manschappen maar ook 

circa 110 onderofficieren, vertrekt van Stalag IV-b Mühlberg 9) naar 

het Arbeitskommando van S.T.W. in Brüx. Met veel slinkse streken 

proberen de Duitsers ook de onderofficieren aan het werk te krijgen. 

21 augustus 1943 : Een groep van circa 100 onderofficieren en 100 korporaals die het 

werk in Arbeitskommando Brüx hebben geweigerd, worden terug 

gebracht naar Stalag IV-b Mühlberg. Deels zouden deze 

onderofficieren later naar Nehrybka en Kobierzyn gaan. 

25 augustus 1943 : 82 beroepsonderofficieren, waaronder mijn vader, worden verplaatst 

naar Stalag 327 Przemysl. 10) Deze stad ligt tegenwoordig 10 kilomete r 

van de grens tussen Polen en de Oekraïne. Dit kamp bestond uit dr ie 

afzonderlijke kampen, te weten Nehrybka, Pikulice en Prekopna. De 

Nederlandse onderofficieren worden onderge bracht in Nehrybka. Het 

kamp wordt door de Duitsers aangeduid als strafkamp voor werk 

weigerende onderofficieren. Vertrek per trein om 14.00 uur. Aankomst 

op 29 augustus 1943 om 08.15 uur. Hert blijkt dat er reeds 42 

Nederlandse vaandrigs aanwezig zijn, die ongeveer twee en een halve 

week eerder vanuit Altengrabow zijn aangekomen.  

 
5 Zie dagboek sergeant A.M. Veltkamp (104075). 

6 Zie dagboek sergeant E.A. Stuut (104170). 

7 Zie dagboek sergeant A.M. Veltkamp (104075). 

8 Zie verslag sergeant Langeveld (103014). 

9 Zie dagboek sergeant Willem Bijl (96961). 

10 Zie dagboek sergeant Wim Hamakers (104364). 
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31 augustus 1943 : 193 werk weigerende onderofficieren (beroeps, reserve en 

dienstplichtig) wor den vanuit Stalag XI-a Altengrabow op transport 

gesteld naar Stalag 327 Przemysl. Aankomst 5 september 1943. 

30 september 1943: Alle Nederlandse onderofficieren en vaandrigs in Nehrybka behalve 

een tiental zieken worden in een transport van circa 300 man 

verplaatst naar Stalag 369 in Kobierzyn in het Generaal Gouvernement 

(tegenwoordig een voorstadje van Krakow). Stalag 369 is eveneens 

een strafkamp. Tijdens het transport ontsnappen twee vaandrigs.11) De 

groep arriveert op 2 oktober 1943 om circa 18.00 uur in Kobierzyn. 

Een tiental zieke onderofficieren volgen  op 25 oktober 1943 vanuit 

het Lazarett in Pikulice. 

16 november 1943 : 54 onderofficieren en 3 korporaals keren van Arbeitskommando 

Greibensee (Stalag III-b) terug naar Stalag XI-a Altengrabow en 

worden op 8 december 1943 als eerste Nederlanders ondergebracht 

in strafkamp Stalag XI-a/z Gross Lübars. 

8 december 1943 : 17 onderofficieren en 26 korporaals gaan van Arbeitskommando 

Greibensee (Stalag III-b) naar Arbeitskommando Stegskopf van Stalag 

XII-d Trier, ten einde daar als vervanging te fungeren voor de op 29 

juni vertrokken Nederlandse onderoffic ieren. 

8 januari 1944 : Een groep onderofficieren arriveert in strafkamp Stalag XI-a/z Gross 

Lübars na eerder werk geweigerd te hebben in de Arbeitskommandos 

van Klötze, Gardelegen, Geesgottberg en Ferchland. 

10 januari 1944 : 95 Nederlandse onderofficieren (velen van hen behoorden tot de 

òStegskopf groepó), worden vanuit Stalag IV-b Mühlberg op transpo rt 

gezet naar Stalag 369 Kobierzyn. Het totale aantal Nederlanders in 

Kobierzyn komt dan op 412. 

25 januari 1944 : De 42 vaandrigs (zie 25 augustus 1943) worden overgeplaatst naar 

Oflag 67 Neubrandenburg. Het aantal Nederlanders komt hiermee op 

370, doch wordt in de loop van 1944 regelmatig aangevuld met kleine 

groepjes ònakomersó, onder andere vanuit Stalag XVIII-a Wolfsberg, 

zodat het totaal bl ijft schommelen rond de 400 man. 

19 april 1944 : De onderofficieren die tewerkgesteld waren bij Junkers in 

Aschersleben en Bernburg werden teruggestuurd naar Stalag XI-a 

Altengrabow. Op 24 april 1943 kwamen 46 onderofficieren aan in het 

strafkamp Stalag XI-a/z Gross Lübars. 

27 april 1944 : 50 onderofficieren moeten weer terug naar Arbeitskommando 

Junkers in Aschersleben.  

19 juni 1944 : De onderofficieren uit Arbeitskommando Junkers Aschersleben keren 

terug in het strafkamp Stalag XI-a/z Gross Lübars. 

13 augustus 1944 : Alle in Kobierzyn aanwezige Nederlandse onderofficieren worden 

vanwege de nadering van het Rode Leger, op transport gesteld naar 

Stalag IV-b Mühlberg. Deze groep kwam op 17 augustus in Mühlberg 

aan. Daar viel men met de neus in de boter, want vanwege de 

verwachte komst van grote groepen Amerikaanse krijgsgevangenen, 

werden de Nederlanders ondergebracht in een tentenkamp in het 

zogenaamde òSchaftlageró van M¿hlberg. Bij aankomst in Mühlberg 

 
11 Zie verslag krijgsgevangenschap vaandrig W.A. Ruyten (105260). 
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trof de Kobierzyn groep circa 900 Nederlandse krijgsgevangenen, 

waaronder een onbekend aantal onderofficieren, het overgrote deel 

werk weigerende mannen, of mannen die in een kommando in of 

nabij Mühlberg werkten.  

30 september 1944 : 35 onderofficieren die op 8 december 1943 naar Stegskopf gingen en 

inmiddels vanwege werk weigering naar Stalag XII-d Trier waren 

verhuisd, vertrokken via Stalag XII-a Limburg a.d. Lahn naar Stalag  

  IV-b Mühlberg, waar ze op 4 oktober 1944 aankwamen.  

26 januari 1945  : 2 onderofficieren en 6 korpor aals vertrokken van Stalag XII-d Trier via 

Stalag XII-a Limburg a.d. Lahn naar Stalag IV-b Mühlberg.  

23 april 1945 : Krijgsgevangenenkamp Stalag IV-b Mühlberg werd door het Rode 

Leger bevrijd. 

20 mei 1945 : De Nederlandse ex-krijgsgevangenen verlaten Stalag IV-b Mühlberg 

om via een kazerne in Torgau op 25 mei te worden overgedragen aan 

de Amerikanen en naar een Amerikaans opvangcentrum op 

Fliegerhorst Waldpolenz bij Brandis te worden gebracht. Korte tijd 

later gaat de groep via Leipzig per spoor naar Nederland. De groep 

kwam op 3 juni 1945 in Nederland terug. 

 

De geografische ligging van de eerder genoemde plaatsen behoeft enige toelichting.  

De Tweede Wereldoorlog begon op 1 september 1939 met de inval van de Duitsers in Polen. 

Alles hiervoor genoemde plaatsen, uitgezonderd Przemysl, Nehrybka en Kobierzyn (Polen) en 

Straatsburg (Frankrijk) lagen op dat moment in Duitsland.  

Voor aanvang van de strijd was er tussen de Duitsers en de Russen de afspraak gemaakt om 

Polen van twee kanten tegelijk aan te vallen en te bezetten. Het veroverde westelijke deel zou 

dan bij Duitsland gevoegd worden (het zogenaamde Generaal Gouvernement) en het 

oostelijk deel bij de Sovjet-Unie. 

Kobierzyn en Przemysl / Nehrybka kwamen daardoor in het eerder genoemde Generaal 

Gouvernement te liggen, waarbij laatstgenoemde plaats precies op de eerder genoemde 

grens (de zogenaamde Curzonlijn) was gesitueerd. Daarbij dient nog opgemerkt te worden 

dat de Russen de aanval op Polen eerst op 19 september 1939 begonnen. Toen op 22 juni 

1941 Duitsland zijn veldtocht tegen de Sovjet-Unie begon, werd er dus gestart vanaf de 

eerder genoemde Curzonlijn.  

Toen Duitsland in 1945 moest capituleren werden er nieuwe grenzen getrokken. Dit hield in 

dat de Sovjet-Unie een groot deel van Oost-Polen, nagenoeg overeenkomend met het deel 

dat in 1939 werd veroverd, behield. Duitsland werd verdeeld in een oostelijk deel, de 

Deutsche Demokratische Republik (DDR) onder Sovjet invloed en de Bundes Republik 

Deutschland (BRD)onder westers invloed. Een groot deel van het oo sten van Duitsland 

(Silezië en Pommeren) werd bij Polen gevoegd. Polen schoof als het ware een stuk naar het 

westen op. De westgrens van Polen wordt nu (1992) gevormd door de rivier de Oder/Neisse. 

Wanneer we de landkaart bezien, die geldig was in de periode van medio 1945 tot eind 1989, 

dan lagen alle tot dusver genoemde krijgsgevangenenkampen in de DDR, uitgezonderd 

Kobierzyn en Przemysl / Nehrybka in Polen, Ludwigsburg, Stegskopf en Trier in de BRD en 

fort Kronprinz in Frankrijk.  

Thans (1992) liggen alle genoemde plaatsen, uitgezonderd Kobierzyn en Przemysl / Nehrybka 

die in Polen liggen en fort Kronprinz dat  in Frankrijk ligt, wederom in het herenigde 

Duitsland. Op de onderstaande kaartjes zijn enkele van de òkrijgsgevangenenwegenó 
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afgebeeld. In het oorspronkelijke manuscript was een enkele schetsmatige kaart van West-

Europa opgenomen, waarop alle reisroutes schetsmatig waren ingetekend. 

 

 
De reis vanaf Amersfoort over Hannover naar Altengrabow (Google Earth 2019). 

 

 
De reis vanaf Apeldoorn naar Neubur xdorf / Stalag IV-b Mühlberg (Google Earth 2019). 
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De reis van Altengrabow naar Stalag V-c/z Fort Kronprinz (Google Earth 2019).  

 

 
De treinreis van Altengrabow naar Herdorf-Daaden (Stegskopf) (Google Earth 2019). 
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De treinreis van Herdorf-Daaden (Stegskopf) naar Trier (Google Earth 2019). 

 

 
Van Stalag 369 Kobierzyn in westelijk richting over Skawina, Auschwitz en Ratibor, Oppeln, Breslau, Glogau, Sagan 

naar Stalag IV-b Mühlberg (Google Earth 2019). 
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8. Krijgsgevangenenkamp Stamm lager XI -a Altengrabow  

Op 7 , 10 en 13 mei 1943 moesten zich in Amersfoort de beroepsmilitairen beneden de rang 

van officier melden in een barakkenkamp, dat in 1940 voor het Nederlandse Leger was 

gebouwd. Dit in het Soesterkwartier aan de Zonnebloemstraat (thans Noordewierweg 271) 

gelegen complex was op dat moment in gebruik als Wehrmachtskamp. 

Op 7 mei werden er circa 475 man en op 10 en 13 mei totaal nog eens zoõn 1.170 man 

krijgsgevangen gemaakt. Een zestal onderofficieren bij de voormalige Nederlandse 

strijdkrachten werkzaam in een technische functie, ontmoetten elkaar op de eerste 

meldingsdag en besloten zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. Een van hen was mijn vader. 

Na registratie bleek het vertrek bepaald te zijn op 19.00 uur. Op een zijspoor stond een 

locomotief met zestien goederenwagons gereed voor de circa 475 krijgsgevangenen en een 

personenrijtuig voor de begeleidende Du itse bewakers. Wij moesten met 30 man in een 

wagon. Wat houtwol op de vloer en een emmer met zand voor het ònoodzakelijkeó. Per man 

werd een derde gedeelte van een Duitse brood en een stukje worst van circa 10 cm 

uitgereikt.  

De reis ging over Zwolle, Bad Bentheim (slapen in de wagons) en de volgende dag verder 

over Hannover, Maagdenburg (om 11.45 uur weer een stuk brood met worst). Op 8 mei om 

16.00 uur, na een treinreis van 21 uur, kwam men aan in Altengrabow, een plaatsje een kleine 

50 kilometer ten oosten van Maagdenburg in de deelstaat (òdas Landó) Sachsen. Het aldaar 

gevestigde krijgsgevangenenkamp had de naam òStammlager (afgekort Stalag) XI-a 

Altengrabowó.  

 

 
Station en emplacement van Altengrabow, situatie circa 2001 (foto http://www.stillgelegt.de) . 
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De krijgsgevangenenkampen in Duitsland werden genummerd met een Romeins cijfer, 

waarmee de òWehrkreisó (het militaire district) werd aangeduid, met daarachter een 

toegevoegde hoofdletter in volgorde van het alfabet. Ieder district had uiteraard een 

commandoafdeling. In Wehrkreis XI was die gevestigd in Hannover.  

Altengrabow was in feite een oefen- en schietkamp, waar Duitse soldaten werden opgeleid 

en waar de schietopleiding op de diverse wapens werd voltooid. Het was voor legering van 

de manschappen met daarnaast paardenstallen voor de bereden wapens als cavalerie en 

artillerie. Door een aantal gebouwen en de paardenstallen van het oorspronkelijke kamp met 

prikkeldraad af te scheiden, ontstond het krijgsgevangenenkamp. Het kamp, later uitgebreid 

met een dependance in het circa 3,5 kilometer zuidoostelijk gelegen Gross Lübars, werd 

reeds in WO-I als krijgsgevangenenkamp gebruikt. In de mei dagen van 1940 is het kamp 

ook gedurende korte tijd als krijgsgevangenenkamp voor Nederlandse manschappen 

gebruikt. 

 

Altengrabow is een òSiedlungó die behoort tot de gemeente Dörnitz, Kreis Burg, Bezirk 

Magdeburg. Volgens een van de voormalige Nederlandse krijgsgevangenen was er in 1943 

een apart krijgsgevangenen-kerkhof. Hier bevonden zich graven uit de jaren 1914-1918, 

voorzien van een eenvoudig kruis met een krijgsgevangenennummer.  

Deze begraafplaats uit WO-I werd in 1943 niet meer gebruikt. Ten zuidoosten van het kamp 

in Altengrabow (tegenwoordig op het oefenterrein) lag een internationale begraafplaats die 

vanaf circa 1939 in gebruik was. 

 

 
De begraafplaats uit WO-I met voornamelijk Franse graven. 

 

De groep onderofficieren van de 7e mei, werd in de eerder genoemde paardenstallen 

ondergebracht. Kribben drie hoog boven elkaar, houten planken zonder verder iets erop.  

De koffers werden afgenomen. 

In de ontvangsttoespraak namens de òLagerkommandantó door de òLageroffizieró (een 

Hauptmann) werd de Nederlandse onderofficieren te verstaan gegeven, dat ook 

krijgsgevangenen in die rangen behoorden mee te werken om het Bolsjewisme te 

overwinnen. Op 9 mei werd een ieder ontluisd. Dat was toen nog overbodig, maar dat zou 
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later wel anders worden. De koffers werden teruggegeven. Men mocht eruit halen wat men 

dacht nodig te hebben, waarna ze worden opgeborgen op de zolder. Dagelijks werd er een 

uur uitgetrokken om er wat uit te halen, dan wel er iets in op te bergen. Hierna werd er 

verhuisd naar een andere paardenstal, waar op de kribben dunne strozakken waren gelegd. 

Op 11 mei moest het Nederlandse geld worden ingeleverd en werd men ingeënt tegen tyfus. 

De volgende dag werd er wederom op aangedrongen om te gaan werken. De 

onderof ficieren weigerden. Toen volgde het bevel, dat er dagelijks tenminste een uur besteed 

moest worden aan sport en exercitie met, zoals dat bij de Duitsers gebruikelijk was, verplichte 

zang!  

 

 
Schetsmatige plattegrond van het Vorlager in Altengrabow, het station bevindt zich in de linker bovenhoek. 

(tekening door sergeant F.L.M. van Reijsen, kgf 104087 in NIOD collectie 244, inv. 237). 

 

Het eten bestond meestal uit aardappelen en aardappelwater, stokvis met graat, afgewisseld 

met knollen en gestampte gort. Zo nu en dan zat er zelfs een kriemeltje vlees in. 

Daarnaast õs morgens en õs avonds één snee brood met wat marmelade, een enkele keer een 

stukje kaas of worst. 

Reeds na enkele dagen constateerde men dat inspanning nadelig werkte op de lichamelijke 

conditie. De slechte voeding gaf wel wat maagvulling (en dan nog maar voor een korte t ijd), 

doch het had weinig voedingswaarde en dat bemerkte men al vlug. De eigen, uit Nederland 

meegenomen voorraad was inmiddels verbruikt en daar er geen aanvullende voeding in de 

vorm van pakketjes van thuis kwam, moest men het doen met het door de kampke uken 

verstrekte eten. De paardenstallen waren overigens smerig warm en er stonden nagenoeg 

geen banken en tafels, zodat men alles òvanaf het bed moest doenó. Bovendien was het er 

ook overdag nagenoeg donker.  

Op 12 mei mochten de krijgsgevangenen een brief schrijven, die ze de volgende dag 

moesten inleveren. Later bleek dat men deze brieven om één of andere duistere reden, niet 

had verstuurd. Ze werden op 24 mei weer teruggegeven.  

In het kamp waren ook Fransen, Polen, Belgen, Serven en Russen. Er was een ziekenzaal en 

een òLazarettó, met onder andere een Belgische en een Russische arts en uiteraard een Duitse 
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dokter, die de leiding had. Er was ook tenminste één Nederlandse verpleger (sergeant De 

Haan), die naar hij vertelde over drie maanden zou worden afgelost. 

De mannen brachten de dag door met een beetje sport, wandelen, luieren, slapen, 

zonnebaden (het was de eerste weken steeds mooi meer), praten, kaarten, enz., enz. Alles 

met zo weinig mogelijk inspanning. 

Op 14 mei werd men voor de tweede keer ingeënt tegen tyfus en tegelijk kreeg men krasjes 

tegen pokken. Ook werd er besloten dat jarigen op het appèl zouden worden gefeliciteerd.  

Er werd een plaatje uitgereikt met het krijgsgevangenennummer erop en op een 

persoonskaart moest een vingerafdruk worden gezet. Er kwam die dag een tweede 

contingent Nederlandse beroepsofficieren het kamp binnen. Het waren de mensen die zich 

op 10 en 13 mei in Amersfoort hadden gemeld. Ze waren met circa 1.170 man en ze werden 

door de òeerstelingenó met het Wilhelmus ontvangen. 

Op 16 mei verzocht de Duitse òLageroffizieró de onderofficieren nogmaals om te gaan 

werken en ditmaal had hij enig succes. 52 mannen gingen door de knieën. De slechte 

voeding begon zijn vruchten af te werpen. De andere mannen te houden aan de bepalingen 

in het Verdrag betreffende de behandeling van Krijgsgevangenen van 27 juli 1929, Afdeling 

III, hoofdstuk 1, artikel 27. Er werd overigens ook geen verdere dwang uitgeoefend. 

Zowel de Duitsers als de Nederlanders gedroegen zich, als groep, in die beginperiode correct 

ten opzichte van elkaar. 

Op 18 mei 1943 werd verder contact met de Russen verboden. Dat waren overigens slecht en 

vies uitziende mannetjes, die op hun jas aan de achterzijde de letters òS.U.ó hadden moeten 

aanbrengen. De Nederlanders werd verboden het Wilhelmus te zingen. Een tweetal NSBõers 

werd gesignaleerd en door het gehele contingent Nederlanders dood gezwegen. Ze werden 

na enkele dagen ònaar eldersó verplaatst. E®nmaal per week mocht er worden gebaad. 

Op 24 mei 1943 kwam er een speciale Duitse commissie uit Hannover, om uit te zoeken wie 

voor welk soort arbeid geschikt zou zijn. Ze vroegen iedereen naar zijn beroep. Het antwoord 

daarop was voor de beroepsofficieren niet zo moeilijk. Na teruggave van de eerder 

geschreven brieven, mocht men nu een kaart schrijven. 

Van de Fransen, Belgen en Polen, die al geruime tijd in dit kamp waren ondergebracht, 

kregen de Hollanders zo nu en dan wat kleine aanvullingen op de door de Duitsers verstrekte 

voeding. Zij kregen wel pakketten van thuis of van hun Rode Kruis en ze hadden een beetje 

met die Nederlanders te doen. Liefdesgaven noemde men dat en die benaming zou men in 

het verkoop van de krijgsgevangenenperiode nog wel eens tegen komen. 

Op 27 mei 1943 werden 86 onderofficieren van de mei-groep, waarbij mijn vader, met circa 

1.000 niet gegradueerden op transport gesteld naar Strassbourg, alwaar ze worden 

ondergebracht in fort òKronprinzó nabij het dorpje Niederhausbergen. òKronprinzó is de 

benaming van het zeer oude Franse fort òFochó, dat in mei 1940 vermoedelijk een heel klein 

schakeltje in de Maginotlinie is geweest. Het ligt in  de Franse tussen de Vogezen en het 

Schwarzwald. 

Er bleven nu nog circa 600 man over.  

Op 28 mei 1943 vond er een belangrijke officiële gebeurtenis in Stalag XI-a plaats. Precies op 

de dag dat een Nederlands onderofficier zijn 40ste verjaardag vierde, werd hem voor het front 

van de in carr® opgestelde troep, de òzilverenó medaille voor vierentwintig jaar eerlijke en 

trouwe dienst uitgereikt. Na het voo rlezen van de toekenningsbeschikking, werd hem de 

onderscheiding door de dienstdoende compagniescommandant,  de wachtmeester der 1e 

klasse M.H. Hulmer op de borst gespeld. Na het zingen van het òWie Neerlands bloed door 

dõadren vloeitó werd de jubilaris door de mannen van zijn eigen compagnie de hand geschud. 
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Namens de verdere collegaõs feliciteerden de andere dienstdoende compagniescomman-

danten. Daarna werd er door de gehele troep voor de gedecoreerde gedefileerd. õs Middags 

waren er sportwedstrijden. Het officiële destijds uitgereikte  document hing in 1992 bij de 

gepensioneerde adjudant onderofficier  A.M. Veltkamp nog steeds aan de muur. 12) 

 

 
De originele oorkonde voor fourier A.M. Veltkamp  (foto E. van der Most). 

 

 
12 De oorkonde, ontworpen door Fourier Floris L.M. van Reijsen (Kgf. 104087), die in juli 2016 bewaard is 

gebleven dankzij oplettendheid van het personeel van de Kringloopwinkel òOutletó Den Haag-Rijswijk en door 

bemiddeling van E. van der Most is ondergebracht in de collectie van het NIMH.  
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Op 2 juni 1943 kwam een volgend detachement Nederlandse krijgsgevangenen het kamp 

binnen. Geschat een kleine 722 man behorende tot het Garde Regiment Grenadiers. 

Op 3 juni 1943 gingen van de 600 overgebleven mannen van het eerste en tweede 

detachement (7 en 14 mei 1943) 250 beroeps onderofficieren, voornamelijk van de marine 

van het Vorlager, waar tot nu toe allen waren ondergebracht, naar het hoofdkamp.  

De anderen uit die eerste groepen en de laatst aangekomenen bleven in het Vorlager, 350 en 

800 man, samen ongeveer 1150 mensen.  

 

 
Het stenen gebouw in het hoofdlager, waar in de Nederlanders verbleven  

(foto E. van der Most 2015). 

 

Op 6 juni 1943 kwam de vierde groep Nederlanders in Altengrabow aan. Het waren 545 

mannen van het Garde Regiment Jagers. 

Op 11 juni 1943 werden 60 beroepsonderofficieren en 40 korporaals op transport gesteld 

naar een ander kamp. 13) Via het Arbeitskommando Stegskopf gelegen in de gemeente 

Emmerzhausen, kwamen de eersten, na het weigeren van het hen opgedragen werk, terecht 

in Stalag XII-d Trier. Daar deze groep begin januari 1944 via Stalag IV-b Mühlberg ook in 

Stalag 369 Kobierzyn terecht kwam en dus ging behoren tot òde groep van 400ó, waarover dit 

stukje geschiedenis handelt, besteden we aan die òzijtakó enige aparte aandacht.  

Ofschoon de mensen van de òmei-groepenó slechts drie tot ruim vier weken in Altengrabow 

zijn geweest (anderen verbleven er drie maanden), is uit de dagboeken en interviews 

gebleken dat zij deze tijd als bijzonder onplezierig hebben ervaren. De lichamelijke conditie 

ging in  die korte tijd door de  slechte voeding al behoorlijk achteruit. 

Waarom werden deze Nederlandse onderofficieren zo behandeld aks door de Duitsers werd 

gedaan? Daarover zijn twee lezingen. De Duitse òLagerkommandantó zou zijn wetenschap dat 

de Nederlanders door hun incorrecte ged rag ten opzichte van de bezettende macht alsnog 

in krijgsgevangenschap werden gevoerd, gecombineerd hebben m et de aanmeldingsplaats 

Amersfoort. Van die gemeente zou hem alleen bekend zijn geweest dat er een 

 
13 Deze groep vertrok naar het Arbeitskommando Stegskopf van Stalag XII-d Trier. 
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concentratiekamp was gevestigd. Lieden die daar vandaan kwamen zouden het recht 

verbeurd hebben op een goede behandeling. 

De tweede, meer waarschijnlijke lezing, is de volgende. Een groot deel van de mannelijke 

bevolking van Duitsland was ingezet voor de oorlogsvoering, waardoor een groot tekort aan 

arbeidskrachten was ontstaan, vooral in de oorlogsindustrie. Door de voormalige 

Nederlandse militairen alsnog in krijgsgevangenschap te voeren, kon dit tekort vlug en 

voordelig worden aangevuld. Onderofficieren, volgens de bepalingen van de Conventie van 

Genève niet verplicht tot het verr ichten van werkzaamheden, waren nodig om aan hun eigen 

mensen leiding te geven. Het Duitse gezag ging er daarbij vanuit, dat de kaderleden, 

wanneer ze eenmaal in Duitsland zouden zijn, wel snel over die bewaren zouden 

heenstappen. Dat zij daarvoor een schriftelijke verklaring moesten tekenen, waarin werd 

vermeld dat ze op vrijwillige basis òhet aangeboden werkó gingen verrichten, werd kennelijk 

niet als onoverkomelijk gezien. Net zo min het feit da t het veelal om werkzaamheden in de 

oorlogsindustrie ging.  

Toen de vrijwilligheid van de Nederlandse onderofficieren zwaar tegen viel, werden de 

duimschroeven steeds meer aangedraaid, vooral door het dagelijkse rantsoen voedsel te 

verkleinen en er werd gedreigd met overplaatsing naar strafkampen in Polen. Hiermee 

werden kennelijk de kampen bedoeld, waaraan in een later stadium aandacht zal worden 

besteed. Van de groep onderofficieren die na twee maanden werd overgeplaatst naar 

Mühlberg en de 193 onderofficieren die op 31 augustus 1943 op transport werden gesteld 

naar Polen, zijn er voordien een aantal door deze voedselbeperkingen òvrijwilligó aan het 

werk gegaan.  

Volgens een onderofficier die op 26 juni in Altengrabow aankwam (ook ondergeb racht in het 

Vorlager) werden er van de 158 onderofficieren 40 als werkweigeraars overgeplaatst naar het 

hoofdkamp, waar op dat moment 160 beroepsonderoffi cieren en 42 vaandrigs waren 

gelegerd. Zij waren blijven volharden in hun werkweigering. De 42 vaandrigs werden als 

eersten op 29 augustus 1943 naar Polen gezonden. Onder hen bevond zich vaandrig Willem 

Ruyten. 

Eén van de geïnterviewde onderofficieren, die van 13 mei tot 31 augustus in Altengrabow 

geïnterneerd was geweest, vertelde dat hij in die periode geen enkele aanvulling op  het 

Duitse voedselrantsoen had ontvangen en in die periode 18 kilo was afgevallen. 

In het dagboek van een andere krijgsgevangene werd gemeld, dat de in de vorige alinea 

genoemde onderofficier, opstaande van zijn krib, tegen de grond sloeg en daar bewusteloos 

bleef liggen. Door zijn collegaõs werd hij naar de ziekenzaal gebracht. Laatstgenoemd voorval 

had betrokkene zelf niet gememoreerd. Wel dat hij in die periode ê. geluk (!) had gehad om 

een poosje in de ziekenzaal met iets betere voeding te hebben gelegen. Wat men in die tijd 

zoal de kwalificatie ògelukó gaf! 

De toestand werd later zo ernstig dat de Nederlandse arts, officier van gezondheid, dokter 

O.A. Bijl (hij arriveerde op 28 juli 1943 in het Stalag XI-a), van mening was dat wanneer er 

voor 1 september geen aanvullende voeding van elders zou komen, het onverantwoord was 

om nog langer de poot strak te houden en te blijven weiger en om aan het werk te gaan. 

Extra appèls, appèls met een langere tijdsduur en exercities werden moeilijk, temeer daar het 

aanvankelijk voorrectie gedrag van de Duitsers flink was gaan veranderen. Treiteren werd 

voor sommige bewakers een geliefde bezigheid met als doel ook de vasthouders aan het 

werk te krijgen. Dus werden dat de middelen om het doorzettin gsvermogen van de 

Nederlanders te breken. Zo nu en dan werd er zelfs met het wapen gedreigd. 
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Professor Dr. L. de Jong maakt het in deel 8, eerste helft van òHet Koninkrijk der Nederlanden 

in WO-IIó in hoofdstuk 2 òkrijgsgevangenenó (p. 153) de latere navorser wel erg moeilijk, 

wanneer hij daarin een ex-krijgsgevangene citeert, die in een naar Nederland gesmokkelde 

brief van september 1943 heeft vermeld dat in Altengrabow in de eerste twee en een halve 

maand meer dan 200 Nederlandse jongens het leven verloren. 14) 

 

 
Ons Volk 15 december 1943. 

 

 
14 Het manuscript spreekt hier ten onrechte van ò100ó gestorvenen, waar De Jong ò200ó noemde. De Jong 

baseerde zich op het illeg ale blad òOns Volkó van 15 december 1943. Hierbij dient vermeld te worden dat  het 

destijds, in 1978, bij de Oorlogsgraven Stichting al bekend was dat het aantal niet juist kon zijn. Het is een raadsel 

waarom De Jong zich in dit kader niet tot een objectieve bron heeft gericht. 
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Dr. L. de Jong volgde de tekst uit Ons Volk letterlijk: 

òIk vergat te zeggen dat drie dagen na ons een tweede contingent van 600 

Nederlanders uit Amersfoort arriveerde." Welnu, van de 1200 militairen was er 

geen die zwak was. Nu niet, maar ook later niet, toen de beulsknechten de hongerdood 

zaaiden tussen onze jongens. Na de derde weigering werden wij (namelijk) 

uit het eerste kamp overgebracht naar het strafkamp in Altengrabow, 15) 

eveneens onder SS-leiding staande, en hier begon men een hongercampagne 

die in twee-en-een-halve maand tijds 200 Nederlandse jongens het leven kostte. 

Van 105 overledenen voeg ik hier een kopielijst bij.ó 

 

In geen enkel dagboek en uit geen enkel interview vond dit verhaal een bevestiging, zodat er 

vanuit kan worden gegaan dat een en ander niet juist is. Via allerlei kanalen is met een aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vastgesteld dat in het krijgsgevangenenkamp 

Altengrabow gedurende de gehele periode dat er tussen medio 1943 en medio 1945 

Nederlanders waren geïnterneerd, de volgende landgenoten er het leven hebben verloren. 16) 

 

Tolboom, Ferdinandus Marcellianus Theodorus (kgf. 106130), geboren 11-8-1913 te Den 

Haag, Kapper, overleden op 24-6-1943 en begraven òStandort Friedhofó Altengrabow graf nr. 

206. Geëxhumeerd 20-11-1947 en overgebracht naar Cimetière Nationale le Française Berlin-

Frohnau (H-VII-9). Later overgebracht naar begraafplaats Nieuw Eykenduynen Den Haag, graf 

is geruimd. 

 

Clement, Cornelis Anthonie (kgf. 104542), geboren 3-9-1898 te Wissekerke, Sergeant majoor 

der Mariniers, overleden op 1-8-1943 en begraven Standort Friedhof Altengrabow graf nr. 

209. Aanvankelijk herbegraven op het Cimetière Nationale le Française Berlin-Frohnau (H-VII-

8), daarna overgebracht naar Wissekerke vak 1 nr 2. 

 

Phielix, Hendrikus (kgf. 104755), geboren 26-3-1900 te Gorinchem, Sergeant der Mariniers, 

overleden op 26-8-1943 en begraven begraafplaats Altengrabow 1 graf nr. 212. Aanvankelijk 

herbegraven op het Cimetière Nationale le Française Berlin-Frohnau (H-VII-2), overgebracht 

naar Ereveld Loenen, vak E nr. 81. 

 

Bastiaanse, Jacobus Wilhelmus (kgf. 104118), Geboren 27-10-1898 te Bergen op Zoom, 

Fourier 1e klasse bij 5 R.I., overleden op 1-9-1944 en begraven òStandort Friedhofó 

Altengrabow 1 graf nr. 288 (soms ook, maar fout 208), exhumatie 20-11-1947 en 

overgebracht naar Cimetière Nationale le Française Berlin-Frohnau (H-VII-7), later 

overgebracht naar Nederlands Erehof Amersfoort, vak 12 nr. 101. 

 

 
15 Met dit strafkamp is waarschijnlijk Gross Lübars bedoeld. Dit kamp en geen der overige krijgsgevangenen-

kampen heeft onder leiding van de SS gestaan. Alle krijgsgevangenenkampen stonden onder bevel van de 

Wehrmacht. 

16 De opsomming in het manuscript komt ove reen met de gegevens bij de Oorlogsgraven Stichting. 
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Graf van fourier 1e klasse Bastiaanse te Altengrabow 

 

Van de Nederlandse militairen die direct na het einde van de oorlog in 1940 voor korte tijd in 

krijgsgevangenschap naar Duitsland zijn gevoerd zijn er, zoals eerder gemeld, negen om het 

leven gekomen. Enkelen zouden destijds in Altengrabow zijn begraven. Hiervan kon geen 

bevestiging worden gekregen.  

In één dagboek werd melding g emaakt van de onbeschrijfelijk slechte behandeling van een 

Sovjet-Rus. Er wordt een straf in beschreven voor een Russische krijgsgevangene, die in een 

hokje van prikkeldraad waarin hij net paste, dagenlang werd blootgesteld aan de brandende 

zon, regen en wind. Alles Nederlanders beschreven de behandeling van de Russische 

krijgsgevangenen door de Duitsers als monsterlijk. 

Een geheel ander licht wordt er op Stalag XI-a in Altengrabow en het Zweiglager Gross 

Lübars geworpen door een voormalige onderofficier, die vermoedelijk na augustus 1943 

aldaar werd geïnterneerd en die tot de bevri jding op 3 mei 1945 daar heeft gezeten. 17) 

Betrokkene vervulde er tevens de functie van (hoofd-) vertrouwensman, ofschoon deze, op 

het tijdstip van h et interview, 76e jarige heer niet zo veel meer wist van de diverse data, gaf 

hij toch een duidelijk beeld van zijn krijgsgevangenen-periode. 

Hij vertelde dat het langwerpige kamp ver buiten het dorp was gesi tueerd met aan één kant 

barakken voor de krijgsgevangenen en aan de andere kant de ruimten voor de bewakers en 

de administratieve diensten, onder andere voor de diverse vertrouwensmannen. De Duitse 

staf lag in stenen gebouwen, circa een kilometer van het kamp. De barakken waren 

eenvoudige loodsen, waarin kribben twee hoog boven elkaar opgesteld stonden, met 

strozakken. Behalve Nederlanders waren er ook Fransen en Polen. Later kwamen er ook 

Italianen bij. Uiteraard waren er voor het vuile werk Russen. Het merendeel van de 

krijgsgevangenen werd later overgebracht naar een dependance in Gross Lübars. 

 
17 Wachtmeester J. van der Linden (kgf 104212), die hoofdvertrouwensman was in Stalag XI-a Altengrabow. Hij 

was zelf ondergebracht in het hoofd kamp, de overige onderofficieren waren ondergebracht in het Zweiglager 

Gross Lübars. 
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De afstand daar naar toe was circa 3,5 kilometer en met een treintje mocht de Nederlandse 

vertrouwensman daar heen om zijn landgenoten te bezoeken. 18) 

Betrokkene meende dat er alleen onderofficieren (circa 400 Nederlanders) in het kamp waren 

gelegerd. Slechte weinigen werkten (van de marine zeker geen één). Werken gebeurde op 

vrijwillige basis. Men werd dan geplaatst bij een boer in de omgeving. In het kamp kwamen 

ze dan niet meer terug.  

Het eten was redelijk. De Duitsers konden niet beter geven, want dat hadden ze zelf ook niet. 

Rode Kruis pakketten vulden de officiële maaltijden genoeg aan. Volgens deze 

vertrouwensman ook na september 1944 en dat is in volkomen tegenstelling met wat door 

krijgsgevangenen in andere kampen werd vermeld.19) Veel van de inhoud kon via de 

wachtsoldaten worden geruild, zodat de Nederlandse onderofficieren in feite konden doen 

wat ze wilden. 

De dagen werden doorgebracht met sporten, kaarten, het verzorgen van toneel- en 

cabaretavonden, het houden van lezingen, zonnebaden, luieren, slapen, kletsen, enz., enz. 

òNagenoeg alles kon en mochtó, aldus deze informant.  

De behandeling door de Duitsers was correct. Binnen het kamp kwamen ze zelden. In de 

barakken nagenoeg nooit. Geslagen en / of gescholden werd er evenmin. De bewakers 

hadden zelf ook alle belang bij goede verhoudingen. De vlot lopende ruilhandel was ook hun 

behoud.  

Betrokkene kon zich de dood van twee landgenoten herinneren. Ze werden met militaire eer 

begraven; kransen en in aanwezigheid van een aalmoezenier (vermoedelijk de majoor-

aalmoezenier A.B.A.M. Stulemeijer) 20) 

De onderlinge verhoudingen waren goed. Diefstallen kwamen niet voor. Gestraft werd er 

nooit. Ernstige ziekten zijn er niet geweest. Op korte afstand van het kamp was een hospitaal 

met Nederlandse verplegers, die zo nu en dan werden afgelost. Ook was er de eerder 

genoemde geestelijke verzorger. Samenvattend zegt deze gewezen onderofficieren, dat de 

Nederlandse krijgsgevangenen onderofficieren in  Altengrabow niets te kort zijn gekomen en 

dat men overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Genève is behandeld.  

Het beeld dat dus door deze vertrouwensman werd geschetst week volkomen af van het 

beeld dat over dit kamp (het Vorlager van Stalag XI-a Altengrabow) werd verkregen van de 

krijgsgevangenen, die er van 7 mei (1943) tot 30 augustus (1943) hadden doorgebracht, 

vooral wat het laatste gedeelte van die periode betrof. Ook onderofficieren die tegen het 

einde van 1944 naar dit Lager (Zweiglager Gross Lübars) werden verplaatst hadden over dat 

laatste half jaar een totaal andere visie. 

  

 
18 Het bedoelde treintje was mogelijk een treintje dat via het terrein van de munitiefabriek naar het 

rangeerterrein ten oosten van het kamp Gross Lübars reed. Langs de spoorlijn (enkel spoor) die direct ten westen 

van Gross Lübars lag, was geen halte ingericht. 

19 Uit het dagboek van sergeant 1e klasse E.A. Stuut blijkt duidelijk een ander beeld. Op 15 maart 1945 schreef 

Stuut dat de liefdesgaven op zijn en de vertrouwensman dringend aan Genève had geschreven (voor toezending 

van pakketten). 

20 Vanaf 13 januari 1944 was majoor aalmoezenier Stulemeijer als geestelijk verzorger in Gross Lübars aanwezig. 

Hij kan daardoor alleen de begrafenis van fourier 1e klasse Bastiaanse hebben bijgewoond. In Strijden Nederland 

van 26 mei 1945 heeft Stulemeijer verslag gedaan van zijn krijgsgevangenenperiode. 
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Bij dit stukje geschiedschrijving over het voormalige krijgsgevangenenkamp Stammlager XI-a 

Altengrabow behoren: 

¶ Een fotokopie (in kleur) van de oorkonde, behorende bij de òzilveren medailleó uitgereikt 

aan een onderofficier wegens 24 jaar trouwe en eerlijke dienst (reeds in de tekst 

ingevoegd), 

¶ Een aantal fotoõs (van het Zweiglager Gross Lübars), 

¶ Een aantal tekeningen (van het Vorlager van Stalag XI-a), 

¶ Een schets van het òVorlageró, 

¶ Een tweetal gedichten, 

¶ òlosseó dagboek- en / of interview uitspraken afkomstig van diverse onderofficieren. 

 

 
Zweiglager Gross Lübars, strafkamp voor werk weigerende onderofficieren (collectie Langhenkel). 

 

 
Gross Lübars, de majoor-aalmoezenier A. Stulemeijer was vanaf 13 januari 1944 tot 4 mei 1945  

in dit kamp (collectie Langhenkel). 
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De Rooms katholieke kapel in Gross Lübars (collectie Langhenkel). 

 

 
De òvoorraad barakó (waarschijnlijk in het hoofdkamp) met onder andere etenswaren en rookartikelen die 

gestuurd waren door het Rode Kruis uit diverse landen. Geheel rechts sergeant C.H. Schomerus (collectie 

Langhenkel). 
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Een wachttoren in het òVorlageró 

 

 
De paardenstallen in het òVorlageró (tekening door G.R. Hendriks). 
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Schetsmatige plattegrond  van het òVorlageró van Stalag XI-a Altengrabow. 
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Gedicht, gemaakt door een onderofficieren achter het prikkeldra ad van het 

krijgsgevangenenkamp te Altengrabow. 

 

Mensen achter prikkeldraad. 

Gevlochten tot een vangend net 

Zijn kilometers prikkeldraad 

Gespannen om een enge ruimte 

Waarin het leven doelloos gaat. 

 

En daar omheen, van punt tot punt  

Staan wachters met het geweer 

Zij spraken niet, zij staan daar stom 

Maar zien doen zij te meer. 

 

Waar men ook gaat, de kogel wacht 

Waar õt prikkeldraad mocht falen 

Om hem die õt wagen mocht te gaan 

In dodenspring te achterhalen. 

 

De vrijheid lokt de ene mens 

Aan gindse zijde van de draad 

Waar staat, om dat te betellen 

Een ander mens, een Duits soldaat. 

 

De dagen duren eindeloos lang 

Daar ver van huis in õt vreemde land 

Een schrijnend leed knaagt aan je hart 

Door õt scheuren der familieband. 

 

Je staart en staart, de ogen dof  

Van geestelijk leed en van ontbering 

Wanneer? Wanneer? Dit is de vraag 

Komt eindelijk de kering? 

 

Al wat je lief en dierbaar was 

Dat moest je achterlaten 

Zo wordt een vreedzaam mens geleerd 

Zijn medemens te haten. 

 

Is het wel goed wat hier geschiedt 

Om mensen op te sluiten, 

Ik weet het niet, ik vraag ook niet, 

Ik wil alleen de vrijheid buiten. 
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Dezelfde onderofficier maakte ook het o nderstaande gedicht tijdens zijn gedwongen verblijf 

in Stalag XI-a. 

 

Eendracht. 

Prikkeldraad scheidt nu de naties 

Die gevangen zijn gezet 

In het kamp t Altengrabow  

Ver van recht en ver van wet. 

Serven, Russen, Belgen, Fransen, 

Hollanders en verder Polen 

Die nu in omheinde ruimte s 

Dagen, maanden, jaren dolen. 

 

Allen wachten tandenknarsend 

Op de dag die komen zal. 

Treiterijen van de moffen 

Heeft hun hart vervuld van gal 

De conventie uit hun zakboek 

Die voor hen houvast moest zijn, 

Wordt vertrapt hier met de v oeten 

Recht, dat leren zij, is schijn. 

 

Prikkeldraad houdt hen gescheiden 

Al die volkõren hier bijeen 

In hun haten echter 

Voelen zij zich samen één 

Hierin is geen scheiding moogõlijk 

Als e mof dat maar beseft 

En de dag zal spoedig komen 

Dat die eendracht doodõlijk treft.  
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In het onderstaande is een aantal òlosseó dagboeknotities c.q. uitspraken weergegeven, 

gedaan in interviews door verschillende onderofficieren, die in Altengrabow in krijgs-

gevangenschap verbleven. 

 

òOp 7 mei 1943 ging ik mij in Amersfoort melden om te laten controleren of mijn òAusweisó om 

vrijgesteld te zijn van krijgsgevangenschap, aan de eisen voldeed. Toen ik mij op 13 mei, 

volkomen gerust gesteld, zonder bagage mee te nemen, ging melden, werd ik zondermeer 

vastgehouden, omdat men naar me werd medegedeeld, onderofficieren van de politietroepen 

(waartoe ik inderdaad behoorde) nodig had.ó 

M. Burggraaf (wachtmeester der Kon. Marechaussee, kgf 105611). 

 

òToen de trein, op weg naar Altengrabow, van 13 op 14 mei 1943 door geallieerde vliegers 

werd aangevallen, werd de trein onmiddellijk stil gezet. De Duitse bewakers verspreidden zich 

met een noodgang over de velden en lieten de Nederlandse krijgsgevangenen in de afgesloten 

veewagens zitten.ó 

 

òPakketten, voor de zo belangrijke bijvoeding, kwamen eerst tegen Kerstmis 1943, toen de 

beschreven groep van 400 onderofficieren reeds in Polen (Kobierzyn) zat.ó 

 

Uit het dagboek van een onderofficier (G.R. Hendriks (sergeant 20 R.I. kgf 108262) die op  

27 juni 1943 in Altengrabow aankwam, met alle anderen van de regimenten 6 tot 8 en 20 

infanterie, blijkt  dat zij gelegerd werden in het òVorlageró. Hieruit en uit de door hem 

gemaakte tekeningen van de barakken, valt af te leiden dat de paardenstallen waarin de 

eerste groepen Nederlanders werden ondergebracht, later niet meer werden gebruikt. 

 

In dat zelfde dagboek staan de volgende mededelingen: òEen barak (paardenstal) bestaat uit 

drie afdelingen. Elke afdeling is 4x9x18 meter ògrootó en daarin worden 220 òvoor allesó 

ondergebracht. Voor de drie afdelingen (circa 600 man) zijn wee kranen beschikbaar. Aan beide 

zijden van barak zijn vier ramen van elk 1 x 1,25 meter, circa 30 cm beneden het plafond 

geplaatst, derhalve weinig licht en nog minder frisse lucht. Er zijn nagenoeg geen tafels en 

banken (eind juli wordt er een aantal verstrekt). De bewakers zijn nagenoeg allemaal 

oorlogsgewondenó.  

 

Citaat uit de òPastorie van M¿hlbergó, geschreven door A.T.W. de Kluis: òOp 4 juli 1943 wordt 

een heel contigent Nederlandse krijgsgevangenen van Altengrabow overgeplaatst naar 

Mühlberg aan de Elbe. Men noemt de verplaatsing een verandering van de hel in de hemel.ó 

 

òOp 4 juli 1943 vertrekt een contingent van circa 2.400 man naar andere kampen. Een groep 

van 139+ 397 man, behorend tot het 1, 4, 5 en 8 R.V.A. en 7 en 10 R.I. komt op dezelfde dag 

aan in Altengrabow.ó 

 

Op 8 juli 1943 wordt een onderofficier, wegens diefstal, door een tribunaal bestaande uit 14 

sectiecommandanten veroordeeld tot: 24 uur streng arrest, 7 dagen doodzwijgen door alle 

aanwezige Nederlandse krijgsgevangene en als schandteken het aanbrengen van een kale 

baan in het hoofdhaar. 

De veroordeling gaf aanleiding tot flinke onenighe id tussen de Nederlanders onderling (noot 

van J.C. Langhenkel: òterechtó). 
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Op 12 juli 1943 belooft d e Duitse kampleiding de Nederlanders onderofficieren: 

beter eten, meer vrijheid, meer briefwisseling, meer rookartikelen en een vrije zondag, 

wanneer zij zich vrijwillig opgeven voor het verrichten van oogstwerkzaamheden bij boeren 

in de omgeving van het krijgsgevangenenkamp voor de periode tot en met s eptember. Van 

de 158 onderofficieren, tot dusver gelegerd in het òVorlageró, blijven er 40 standvastig het 

aanbod weigeren. Zij worden op 20 juli overgeplaatst naar het òHauptlageró en gevoegd bij 

de aldaar p dat moment aanwezige, werk weigerende beroepsonderofficieren en de 42 

vaandrigs (deze laatsten gaan later als eersten op transport naar Polen). Bij de 

beroepsofficieren is ook een klein aantal voor òhet aanbodó bezweken.  

 

De overgebleven groep werk weigerende onderofficieren kom t in zijn totaliteit in  één barak 

te liggen. In het voorste deel marine/zeemacht onder commando van de opperschipper, 

tevens commandant Nederlandse troepen P.J. Heerschap (kgf 105044). In het middendeel de 

landmacht (beroepsonderofficieren) onder commando van de sergeant majoor Voets (kgf 

105372). In het achterste deel de landmacht (reserve/capitulanten) onder commando van de 

sergeant Frankemölle (kgf 108102).  

 

Op 31 juli 1943 zouden er in Stalag XI-a Altengrabow zoõn 260 onderofficieren en 340 

militairen beneden die rang (die overdag moesten werken) aanwezig zijn geweest.  

 

Op 6 augustus 1943 straft de Duitse òLageroffizieró iemand met zeven dagen streng arrest 

wegens overlopen naar het Franse deel van het kamp en iemand met 21 dagen streng arrest 

vanwege een vluchtpoging. 

 

In meerdere dagboeken / int erviews wordt het slechte slapen in de beginperiode in de 

paardenstallen genoemd. De mensen lagen er als haringen in een ton. Wanneer er õs nachts 

iemand uit moest, dan kon hij er haast niet meer tussen komen. 

 

Om de honger te stillen werd er van alles geruild, van horloges tot ringen, ondergoed, 

schoenen, beenkappen, enz., enz. 

Ook wordt  er melding gemaakt van veel diefstal, waarbij opgemerkt wordt, dat het laagje 

vernis van de beschaving bij sommigen wel erg snel verdwijnt in zulke omstandigheden. 

 

Eén onderofficier maakt melding van het feit dat ze later naar drie barakken verhuizen.  

Uit deze melding kan de conclusie worden getrokken, dat de mannen die tot de eerste 

groepen behoorden die in Altengrabow aankwamen, na verloop van tijd van de donkere 

paardenstallen werden verplaatst naar gewone barakken. 
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Noot van J.C. Langhenkel: 

Het valt op dat door geen enkele (Nederlandse) krijgsgevangene uit de beginperiode tot  

30 augustus 1943 het nevenkamp Gross Lübars wordt genoemd. Dat is kennelijk pas later 

(door de Nederlanders) in gebruik genomen. 21) 

Ook is er niemand gevonden die over die eerste periode positief heeft geoordeeld. Wel is er 

een onderofficier die meende te weten dat er tussen 1941 en 1943 een tyfusepidemie is 

geweest, die in die periode aan honderden Russen het leven zou hebben gekost. Zou daar 

soms het eerder geciteerde verhaal vandaan komen, dat in het boek van Dr. L. de Jong staat 

vermeld?  

 

Naschrift red.: De mythe rond de 200 door honger overleden Nederlandse krijgsgevangenen is 

terug te voeren op een bericht dat is verspreid via de ondergrondse pers. Het bericht werd voor 

het eerst gepubliceerd in Ons Volk van 15 december 1943. In het onderstaande is het bericht 

afgebeeld dat op 11 februari 1944 werd afgedrukt en dat zich op dezelfde bron beroept.  

 

 
De Luistervink 11 februari 1944.  

 
21 Het Zweiglager Gross Lübars is waarschijnlijk rond juni 1942 opgericht als Lazarettlager voor Russische 

gevangenen, nadat onder  de Russen in het Stalag XI-a Altengrabow een TBC epidemie was uitgebroken.  

De eerste begravingen van Russen vanuit het Lazarett van Gross Lübars op de begraafplaats ăAltengrabow Westò 

vonden in die periode plaats. Op 8 juli 1942 bestond het met zekerheid (vermelding van òGross L¿barsó op de 

Personalkarte van soldaat van het Rode Leger A.V. Egorov, kgf. 121360). De eerste Nederlanders in Gross Lübars, 

waaronder sergeant 1e klasse E.A. Stuut, kwamen daar op 9 december 1943 aan. 
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9. Krijgsgevangenenkamp Stalag V -c/z òKronprinzó 

Zoals reeds eerder gemeld, werd op 27 mei 1943 een groep van 86 Nederlandse 

onderofficieren, waaronder mijn vader, met circa 1.000 Nederlandse militairen met een lagere 

of geen rang, op transport gesteld naar Strassbourg.  

Uit een dagboek van, en een interview met voormalige krijgsgevangenen onderofficieren, 

bleek dat er om 11.45 uur werd afgereisd. In één veewagen 42 man, õs nachts bij toerbeurt 

slapen omdat er onvoldoende vloeroppervlak was voor deze hoge wagon bezetting. 

 

Om 13.15 uur Maagdenburg Neustadt, verder via Salzgitter, Kreiensen, Salzderhelden, 

Bovenden. Om 20.00 uur Göttingen en gaan dan de nacht weer in. Verder via Kassel, Bebra. 

 

Om 21.00 uur ergens op een station van de Deutsche Bundesbahn werd er luchtalarm 

gegeven, met als gevolg dat de Duitse bewakers er vandoor gingen en de krijgsgevangenen 

in de gesloten wagons achterbleven (ter herinnering, zie de òLosse dagboekaantekeningen 

Altengrabowó).  

 

Om 03.00 uur nog even stilgestaan in Fulda, om (water) te tanken en toen weer voort 

gehobbeld. Verder via Flieden, Wächtersbach, Gelnhausen, Hanau. 

Om 08.30 uur zijn we in Frankfurt am Main en nog krijgen we niets te eten.  

Om 09.00 uur in Darmstadt. Hier krijgen we onze zogenaamde òMarsverplegingó die bestaat uit 

500 gram brood en wat blikvlees. Verder via Weinheim, Graben Neudorf. 

Om 12.30 uur Karlsruhe en steken we om 13.30 uur de Rijn over. Verder via Lauterburg. 

Om 15.00 uur lopen we in Strassbourg binnen. 

 

Op 28 mei werd (in Darmstadt) per man een derde deel van een brood en 200 gram vlees uit 

blik verstrekt en mochten de krijgsgevangenen even de benen strekken.  

Om 15.00 uur kwamen 84 Nederlandse onderofficieren (twee waren er onderweg gevlucht) 

en de grote groep soldaten aan in Strassbourg. Van daaruit werd gelopen naar het dorpje 

Niederhausbergen. Op kleine afstand en westelijk daarvan ligt het fort òKronprinzó zoals het 

door de Duitsers werd genoemd. Volgens een aantekening in een dagboek duurde de 

òwandeling met bagage circa twee uuró. 

Fort òKronprinzó is ®®n van de uit 1870 daterende oude Franse forten en heet in werkelijkheid 

òFochó. 22) Het ligt in de Franse Elzas tussen Vogezen en Zwarte Woud. Ter herinnering, 

Frankrijk (en ook Engeland) verklaarden, na de inval van nazi-Duitsland in Polen op 1 

september 1939 Duitsland de volgende dag de oorlog. Na de capitulatie van Polen ontstond 

er tussen Duitsland en Frankrijk (Engeland) tot 10 mei 1940 een soort schemeroorlog. In die 

periode zijn genoemde Franse forten mogelijk als een klein schakeltje in de Maginotlinie 

door de strijdkrachten van dat land in gebruik geweest. Toen op 16 juni 1940 de Franse 

strijdkrachten capituleerden, werd het deel van Frankrijk waarin fort òFochó was gelegen, door 

de Duitsers bezet. De Franse namen werden toen ògegermaniseerdó. Het feit dat de 

Nederlandse krijgsgevangenen fort òKronprinzó in een zeer verwaarloosde toestand 

aantroffen zou er op kunnen wijzen dat het sinds 1940 niet meer was gebruikt. 

 
22 Dit fort is genoemd naar de kolonel der artillerie Ferdinand Foch, docent en later commandant van de òEcole 

superieure de Guerreó, die rond 1890 in het Franse leger de stratgeie van de aanval vastlegde in zijn ontwerp òLes 

principes de la Guerreó, en strategie die later ook werd toegepast, zij het niet altijd met  succes.  
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Volgens de òoverplaatsingsbeschikkingó werd er vanuit Stalag XI-a Altengrabow verplaatst 

naar Stalag V-a Ludwigsburg. De Ab- und Zugangslisten vermelden echter dat het 

aanvankelijke doel het Stalag V-c betrof (waar fort òKronprinzó onder ressorteerde), maar dat 

dit gewijzigd werd in V -a. Hieruit valt af te leiden dat het vervoer naar fort òKronprinzó bij 

voorbaat door de Duitsers als een tijdelijke huisvesting werd beschouwd en het einddoel V-a 

Ludwigsburg was. 

 

Omdat kennelijk veel Nederlandse krijgsgevangenen het verplaatsingsbewijs naar V-a 

Ludwigsburg hebben gezien, ontstond bij hen het idee dat fort òKronprinzó ook onder dit 

Stalag V-a ressorteerde. Dit toont aan dat de Nederlanders niet op de hoogte waren van de 

indeling van de Wehrkreise. 

 

 
De indeling van Wehrkreis V, waaruit blijkt dat Strasbourg valt onder Stalag V-c Offenburg 

(Ministère de la Guerre. Documentation sur les Camps de Prisonniers de Guerre, uitgave 1945).  
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Abgang Stalag XI-a en tegelijkertijd Zugang Stalag V-c, later verbeterd in V-a 

(Nationaal Archief, collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 42 melding 717). 

 

 
De òoverplaatsingsbeschikkingó van Stalag XI-a naar V-a (collectie Langhenkel). 
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Volgens de burgemeester van Niederhausbergen (in 1992 benaderd door een Nederlander, 

ook geïnteresseerd in de krijgsgevangenengeschiedenis van zijn vader), werden de 

Nederlandse krijgsgevangenen op 28 mei ògelostó op een rangeerstation ten noorden van 

Strassbourg. Op een toegezonden topografisch kaartje van de omgeving van Strassbourg 

geeft eerder genoemde autoriteit de weg aan die de krijgsgevangenen toen vanaf eerder 

genoemd station tot het fort hebben afge legd, met daarnaast de keten van Franse forten, 

inbegrepen het fort òFochó. De getekende route kan echter nooit geleid hebbe n tot een 

òwandeling met bagage van twee urenó. Gelet op de omvang van de groep Nederlanders die 

naar Strassbourg werd vervoerd, is er gebruik gemaakt van meerdere treinen.  

Eén trein zal het station van Strassbourg als eindpunt gehad hebben en een andere trein het 

rangeerterrein ten noorden van deze stad. 

 

 
De twee wandelroutes naar fort òKronprinzó (Google Earth 2019). 

 

Onderstaand is een schets toegevoegd van het fort dat thans in gebruik is bij de Universiteit 

òLouis Pasteuró van Straatsburg voor onderzoek van primaten. De schets toont de huidige 

situatie, die vermoedelijk gelijk is aan de situatie in 1943. 
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Schets van Fort òKronprinzó, bij ò2ó de plek waar de Nederlanders waren ondergebracht (collectie Langhenkel). 

 

 
Fort Kronprinz 

 

 
Fort Kronprinz. 
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Zoals de schets aangeeft en zoals eerder genoemde bronnen vermelden. Was het fort 

omzoomd met hoge wallen en een slotgracht (droog en vol met brandnetels), zodat men 

alleen de hemel en de bewakingstorens kon zien. De verblijven lagen òondergrondsó.  

Het water droop er van de muren, de strozakken waren vies, muf en vochtig. Men werd met 

28 man op een òkameró gelegerd. De ratten liepen õs nachts over hen heen. Een waterleiding 

was er niet. Er was een waterpomp, waaraan geruime tijd gezwengeld moest worden om 

voldoende water voor de keuken en voor éénmaal wassen per dag naar boven te krijgen. 

Het bedienen van de pomp ging zo zwaar, dat dit met vier man òaan de zwengeló moest 

gebeuren, waarbij men elkaar vrij snel moest aflossen, want drie weken slecht eten in 

Altengrabow had de l ichaamskrachten al flink aangetast. De Franse bevolking had dat 

kennelijk tijdens de mars van het station naar het fort ook al gezien, want de 

krijgsgevangenen kregen brood en sigaretten aangereikt. 

Ook in dit krijgsgevangenenkamp deed de Duitse òLageroffizieró (Hauptmann Mack) alle 

moeite om de onderofficieren aan het werk te krijgen. Het was kennelijk de bedoeling om de 

circa 1.000 Nederlandse soldaten onder leiding van hun eigen onderofficieren in de naast 

omgeving van het kamp aan het werk te zetten. Dat mislukte echter nagenoeg totaal. Bij 

deze groep onderofficieren zaten veel marinemensen en die gaven geducht weerwerk. 

Dreigementen (wederom) met overplaatsing naar strafkampen in Polen, alsmede de 

beschuldiging van woordbreuk (men zou in Altengrabow een verklaring hebben getekend 

dat men vrijwillig aan het werk zou gaan) deed de onderofficieren niet door de kn ieën gaan. 

Het eten was er overigens ontzetten slecht. Koolraapsoep, een klein stukje brood met een 

schimmetje vet en wat jus. Men raakt al ras ondervoed. Het tandvlees zette op wegens 

gebrek aan vitamine en men werd gauw duizelig. De soldaten moesten er ook nog van  

õs morgens tot õs avonds laat bij werken, onder andere schuilplaatsen graven.  

Op 28 juni 1943, één maand na aankomst in fort òKronprinzó, werd 150 man naar Stuttgart 

gedirigeerd, alwaar ze werden ondergebracht in de òStadthalleó. 

Op 1 juli 1943 werden nog eens 220 korporaals en soldaten eveneens een Stuttgart 

gedirigeerd. Op dezelfde dag werden de onderofficieren overgeplaatst naar Stalag V-a in 

Ludwigsburg, waarvan het overgrote deel eveneens in de Stadthalle terechtkwam. 

Geconstateerd kan worden dat de behandeling in fort òKronprinzó even beroerd was als in 

Altengrabow. De in Stuttgart tewerkgestelde soldaten vielen voor wat betreft het Duitse 

krijgsgevangenenkommando onder hetzelfde krijgsgevangenenkamp Stalag V-a 

Ludwigsburg. Velen hebben tot aan de bevrijding in april 1945 in die stad gewerkt. 

Er zijn daar ook Nederlanders omgekomen. 

Alle Nederlandse korporaals en soldaten zijn uiteindelijk vanuit het eerdergenoemde fort in 

Stuttgart terecht gekomen. In het kader van dit stukje onderofficiersgeschiedenis wordt dit 

niet verder belicht. 
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10. De onderofficieren in Stalag V -a Ludwigsburg  

Op 1 juli 1943 werden 83 Nederlandse onderofficieren van fort òKronprinzó overgebracht 

naar Stammlager V-a in Ludwigsburg. Het transport geschiedde per trein met de  inmiddels 

bij de krijgsgevangenen bekende goederenwagons. Men had aan twee van die wagons 

voldoende om de onderofficieren te  òladenó. Vertrek uit het kamp om circa 11.00 uur. 

Aankomst in Ludwigsburg te 21.00 uur. De afstand van Strassbourg naar Ludwigsburg 

bedraagt circa 175 km. 23) Laatst genoemde plaats ligt circa 25 km ten noorden van Stuttgart . 

 

 
De treinreis van Straatsburg naar Ludwigsburg (Google Earth 2019). 

 

Allen werden gelegerd in één barak. Twee kribben boven elkaar, matrassen gevuld met 

houtwo l. Er waren ook krijgsgevangenen met nadere nationaliteiten, zoals Belgen, Fransen en 

Russen. Van de Fransen kregen de Nederlanders bij aankomst een aantal sigaretten. 

Reeds de tweede dag werd door de Duitsers wederom de aanval geopend om de 

Nederlandse onderofficieren tot werken te dwingen. Zelfs de Vrede van Munster in 1648 (!) 

werd er bijgehaald om dui delijk te maken dat het weer die beruchte Hollanders waren die er 

niet aan mee wilden werken dat Duitsland de oorlog zou winnen.  Vertrouwensman sergeant 

majoor C. Tromp van de Koninklijke Marine wees de opgewonden Duitsers echter rustig op 

de daartoe vastgelegde bepalingen in de Conventie van Genève, die destijds ook door 

Duitsland waren onderschreven. De Duitsers antwoordden met de bekende òniets mee te 

makenó en begonnen met de inmiddels verwachte treiterijen, ditmaal exercitie. 

In vergelijking met het verblijf in fort Kronprinz,  was het verblijf in Ludwigsburg een stukje 

beter. De voedselverstrekking stelde nog niet veel voor, doch het was in ieder geval beter 

dan in de vorige twee kampen.  

 
23 Het oorspronkelijke manuscript bevatte een schatting van 50 km, echter is de afstand hemelsbreed al meer dan 

110 km, dus vermoedelijk is hier 150 als schatting bedoeld. 



51 

 
Het Lager van Stalag V-a Ludwigsburg (collectie Langhenkel). 

 

Pakketten om dit aan te vullen werden helaas nog steeds niet door de Nederlanders 

ontvangen. Eénmaal per week mocht er in het kampgedeelte dat door de Russen werd 

bewoond, worden gebaad. Even buiten het kamp stond een klein hospitaaltje waar een 

Duitse arts aanwezig was.  

Na de eerste week mocht er voor het eerst een brief met opplakzegels (voor 

pakketverzending uit Nederland) naar de familie worden gezonden. In één dagboek werd 

gemeld dat een goed Duits sprekende Nederlandse onderofficier nog als eens aangewezen 

werd om in de stad boodschappen voor de kampleiding te doen. Van die gelegenheid werd 

gebruik gemaakt om (vooral) etenswaren te kopen voor de kleine òKongsió, waartoe hij 

behoorde. In de wasbarak stond een fornuis, waar deze etenswaren op bereid konden 

worden.  

Na twee weken eiste de Lageroffizier dat de onderofficieren een verklaring tekenden dat ze 

niet wilden werken. De mannen weigerden. Het was overbodig vonden zij.  

Op 17 juli 1943 overleed de Nederlandse marine onderofficier Jan Broere, geboren op 1 

december 1900 in Hellevoetsluis. Hij was gehuwd. Later is hij herbegraven op het ereveld in 

Frankfurt am Main (vak C, rij 8, nr 12). 

 

Na het vertrek van de onderofficieren op 25 augustus 1943 uit dit kamp, zijn er nog enkele 

Nederlandse krijgsgevangenen overleden. 

Op 5 augustus 1943 vermeldde een dagboek dat een viertal onderof ficieren, waaronder mijn 

vader, werd gestraft. 

 

De was- en kookbarak was op een dag niet bereikbaar, omdat aan de Nederlandse 

onderofficieren om een niet nader genoemde reden, barakarrest was opgelegd. Er kon dus 

niet op het d aar aanwezige fornuis worden gekookt. Genoemd viertal meende dat hun potje 

dan maar in de eigen woon- en slaapbarak gereedgemaakt moest worden. Dat was echter 

vanwege het brandgevaar verboden. Ze werden betrapt, kregen in afwachting van de 

berechting eerst een aantal dagen voorarrest (met zijn vieren in één hok) en werden 

vervolgens gestraft met vijf dagen streng arrest met eenzame opsluiting en als bijkomende 

straf water en brood en één warme maaltijd in de twee dagen. Bij luchtalarm ging iedereen in 

de schuilkelders, uitgezonderd de gestraften; zij bleven waar ze waren. 
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Op 25 augustus 1943 werd dit kamp verlaten. 24) Men ging met circa 80 man op reis naar het 

reeds meerdere keren òbeloofdeó strafkamp in Polen (Stalag 327 Nehrybka), waar de groep 

op 29 augustus 1943 aan kwam.  

In het dagboek van sergeant Wim Hamakers is de reis naar Nehrybka beschreven: 

Woensdag 25-8-1943 

Om 06.00 uur reveille. Brood wordt aan de trein verstrekt, marsverpleging. We krijgen per man 

1 brood, 2 ½ portie kaas en per vier man 1 bus vlees. Om 08.00 uur appel en afmars naar het 

station. Om 10.00 uur instijgen, maar we vertrekken nog niet. Er wordt nog post uitgedeeld aan 

verschillende mensen, het is vrij veel. Onze pakketten staan in de goederenwagon, gaan 

gelukkig dus gelijk mee. De reis kan twee dagen duren, maar ook vier. We vertrekken om 13.35 

uur. Veertig man in een wagon, met alleen de proviand, een deken en overjas bij zich en 

rookgerei natuurlijk. We zitten in een Franse wagon met vier flinke kijkgaten erin. Een paar 

man moeten in het midden zitten, maar de rest kan tegen de wanden zitten. Onze spullen 

hebben we snel aan spijkers in de hoogte gehangen en wisselen we het zitten af met staande 

naar buiten kijken. We gaan door mooi bergterrein met vele dalen, tuinen, boomgaarden en 

bossen. Marbeck, Backrang, bij Fornsbach gedurende 5 minuten door een tunnel. Om 18.00 uur 

in Crailsheim krijgen we een beetje soep. Ansbach. Om 20.30 wordt het donker in de wagon en 

na veel passen en meten liggen we stijf tegen elkaar en proberen we te slapen. Om 23.00 uur in 

Neurenberg. Het station is verlicht en de stad en omgeving flink gebombardeerd. We blijven er 

staan tot 04.30 uur. 

 

Donderdag 26-8-1943 

We passeren Neukirchen-Arnsbach. Om 10.00 uur in Schwandorf en we mogen er voor het 

eerst uit de wagon. Aan een barak krijgen we fijne soep en wat koffie. Ook kunnen we naar het 

abort. Daar zag ik voor het eerst een Beiers kostuum. Bodenwöhr-Cham-Fürth. Om 16.00 uur 

passeren we de Duits Tsjechische grens. Om 22.00 uur in Pilsen. Vele zoeklichten aldaar. De 

soep is al opgegeten door Duitse burgers die in onze trein meegereisd waren, daar grijpen we 

dus naast. Er is gelegenheid om te bouten in de buitenlucht. Deze nacht rijdt de trein door en 

zijn we om 05.30 uur in Praag. 

 

Vrijdag 27-8-1943 

Deze tweede nacht in de wagon hebben we beter geslapen, we worden echter knap vuil. Kolin-

Pardowitz, 19.00 uur in Mittelwalde. Daar mogen we weer met de broek af. Het is vreemd in de 

buitenlucht. De stemming blijft vrij goed, de jongere onderofficieren zitten bij elkaar, de marine 

ook. Toch kunnen wij beter tegen de moeilijkheden. Er zijn enkele zieken, diarree. We gaan 

weer slapen, haringen in een ton. Ik lig op mijn driedubbel gevouwen deken. Een klein plaatsje 

heb ik zo maar nodig, mijn hoofd op mijn overjas, veldjas over me heen, schoenen aan de 

wand. Geen soep, een tegenvaller. 

 

Zaterdag 28-8-1943 

Goed geslapen. Ik begin aan mijn laatste 1/4 brood. Mijn kaas is op. Het vlees delen we 

vanmiddag. We zijn weer verder. Neustand-Kozel-Heidebruck om 09.00 uur. Met de middag 

komen we aan de oostgrens van Duistland. Gleiwitz-Hindenburg 16.00 uur. Over de grens in 

 
24 Het oorspronkelijke manuscript noemt een datum van 23 augustus 1943, wat niet juist is. Het dagboek van Wi, 

Hamakers en de Abganglisten in Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 29 melding 528 (80 

man) noemen de juiste datum van 25 augustus 1943. 
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Polen-Kattowitz. We zijn een geweldig industrie- en kolenmijncentrum doorgereden. Polen is 

een eenzaam land, dun bevolkt, slecht bebouwd. We gaan weer slapen, het rantsoen is op. 

 

Zondag 29-8-1943 

Vuil en vies zijn we in vijf dagen niet gewassen. Groenestijn heeft een extra stukje brood en dan 

is alles op. We weten nog steeds niet, waar we heen gaan. Krakau zijn we õs nachts om 00.30 

uur gepasseerd. Tarnow 03.00 uur, Rzesnow 10.00 uur. Daar krijgen we eindelijk weer eens wat 

soep. Het smaakt goed. Op grotere stations blijven we altijd lang. Heen en weer rangeren, weer 

een schok, dan sukkelen we weer verder. Przemysl 14.30 uur. We komen aan het eind van de 

reis. Wachten op een locomotief. Nog drie kilometer. õs Avonds om 20.00 uur zijn we er pas! 

Honger. Uitstappen, het kamp ligt dichtbij. Er zijn alleen vijftig studenten, vaandrigs en 

sergeanten. We krijgen nog thee en dan slapen, want eten krijgen we niet meer. Honderd en zes 

uur in een wagon geweest. 
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11. Arbeitskommando Stegskopf bij Emmerzhausen en Stalag XII -d Trier  

Zoals eerder gemeld werden er op 11 juni 1943 zestig Nederlandse beroepsonderofficieren 

en veertig korporaals van de zogenaamde òmei-groepó van Altengrabow verplaatst naar een 

ander kamp. Om 14.00 uur werd per trein in personenrijtuigen vanuit deze plaats vertrokken. 

Voor twee dagen werd brood en gehakt uitgereikt. De reis ging over Maagdenburg (16.00 

uur), Salzgitter, Seesen en Kreiensen. In de treincoupés werd overnacht. De volgende ochtend 

om 04.30 uur ging de reis verder.  

In Göttingen kregen men van het Duitse Rode Kruis koffie. Verder ging het naar Kassel, waar 

men anderhalf uur de tijd kreeg om zich op het perron te wassen. Daarna naar Marburg, waar 

men wederom koffie kreeg. Vervolgens langs Giessen naar Limburg, waar men wederom in 

de treincoupés moest overnachten. Op de eerste pinksterdag ging het verder in noordelijk 

richting langs de Rijn naar Bonn, tot circa 20 Km zuid van Köln, waar men zich op een klein 

stationnetje nogm aals kon wassen en scheren. 

Toen verder in oostelijke richting via Hennef-Betzdorf naar Daaden. Daaden was het eindpunt 

en toen was het inmiddels 13 juni 1943 en 12.30 uur geworden. De totale reis had bijna twee 

etmalen geduurd. 

 

Het dagboeken van Florus Louis Maria (Floor) van Reijsen en Veltkamp beschreven de reis in 

groter detail: 

Altengrabow 14.00 uur, Magdenburg 16.00 uur, achter goederentrein, vertrek 16.30, Beyendorf, 

Langenweddingen, Hornhausen, Hedeper, Werlaburgdorf, Gielde, Klein Mahner, Salzgitter, 

Ringelheim in de Harz, Schlede, Seesen, Kreiensen, waar wij van 23.00 uur tot de volgende 

morgen 04.30 blijven staan. Om 03.00 uur beginnen ze te rangeren en om 4.30 uur vertrokken 

wij. We hebben in de coupé geslapen. Salzderhelden, Northeim, Südheim, Bovenden, Göttingen. 

 

De reis ging verder over Göttingen, alwaar wij soep en koffie ontvangen van het Duitse Rode 

Kruis en over Hann. Münden naar Kassel. Om 03.00 uur beginnen ze te rangeren en om 04.30 

uur vertrokken wij. We hebben in de coupé geslapen. Salzderhelden, Northeim, Südheim, 

Bovenden, Göttingen, kregen daar koffie van het Rode Kruis. Verder over Dransfeld, 

Oberscheden, Speele, Ihringshausen door een tunnel van 450 meter. Om 08.30 uur in Kassel. 

Tot 10.00 uur ongeveer 180 Km gereisd in 18 uren. Het ging verder over Giessen naar Neuwitz. 

In Neuwitz werden wij enige uren opgehouden en vele malen gerangeerd, zodat van slapen 

hier niet al te veel kwam. Wij werden van het ene eind van het rangeerterrein naar het andere 

gebracht en weer eens terug, enz. De nacht duurde nu wel erg lang. Deze paar uren rangeren 

in het duister waren niet aangenaam, maar toch was de reis zo mooi dat wij deze uren van 

verveling gaarne vergeten om het ongelooflijk mooie van onze reis te onthouden. Het was juist 

alsof wij voor ons genoegen op een vakantie uitstapje waren. Gaan verder Rengershausen, 

Guntershausen, prachtig weer, heerlijk natuurschoon, steeds deels begroeide en beboste 

berghellingen, schilderachtige dorpjes in dalen en tegen hellingen. Alles ziet er keurig uit. Het 

bouwland staat er keurig bij. Guxhagen, Körle, tunnel van 600 meter, Röhrenfurth, Melsungen, 

(kort voor Malsfeld werd de hoofdbaan verlaten en vervolgde de reis over een thans verdwenen 

spoor), Beiseförth, Niederbeisheim, Oberbeisheim, tunnel van 2100 meter, Remsfeld, Homberg, 

Leimsfeld, Ziegenhain, Noord, 12.00 uur Treysa, Wiera, Neustadt, (Stadtallendorf, Kirchhain), 

Marburg, zeer oud stadje tegen berghelling, burcht klooster oud en vervallen. Weer koffie van 

Rode Kruis zusters.  
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Niederwalgern, Fronhausen (Taunus), Badenburg, Giessen, Albshausen, Löhnberg, Weilburg, 

tunnel van 300 m, gebergte steeds steiler, Aumenau, tunnel 200 m, talrijke stroomversnellingen, 

watervallen en hellingen in de Lahn (Taunusgebergte), Arfurt, tunnel 227 m, Runkel oude 

kastelen, tunnel 493 m, Enschhofen, Limburg an der Lahn, blijven hier 13 juni 1943 in de buurt 

overnachten. õs Morgens (zondag 13 juni 1943) om 04.30 uur gaan wij verder over Diez, 

Obernhof, Nassau, Bad Ems, (Koblenz, Neuwied), Leutesdorf, Rheinbrohl, Bad Hönningen, Linz 

am Rhein, Unkel, Rhondorf, Niederdollendorf, Köningswinter, Oberkassel, Drachenfelz, Bonn, 

Menden de (rivier) Sieg gepasseerd. In Troisdorf kregen wij gelegenheid om ons te wassen en te 

scheren. Een en ander werd op het perron uitgevoerd onder belangstelling van het Duitse 

publiek, echter het ging even goed en wij konden weer opgefrist verder reizen. Verder naar 

Betzdorf. In Betzdorf werden onze treingeleiders afgelost en gingen wij verder met andere 

geleiders naar Daaden. Te 05.30 uur gewassen op station ongeveer 20 Km van Keulen. 

Geschoren in de trein. Om 09.45 uur gingen we verder, Siegburg, Hennef, Blankenberg ?, 

Geisbach, Auel, Merten, langs de Sieg, Eitorf, (Herchen, Schladern, Rosbach, Au, Wissen), 

Scheuerfeld, Betzdorf, overstappen Günebach, (Alsdorf), Niederdreisbach, Herdorf- Daaden, 

eindpunt (tevens eindstation van deze lijn) te 12.00 uur.  

 

Vanaf het station DB in Daaden moest men circa 10 km in oostelijke richting over een sterk 

klimmende weg naar Emmerzhausen lopen. Een paar kilometer buiten het dorp op een 

heuvel met de naam òStegskopfó was een opleidingsklamp voor de Hitler Jugend gevestigd. 

Daar de gehele afstand met in iedere hand een zware koffer moest worden afgelegd, kostte 

de wandeling flinke inspanning en veel tijd. Om 16.30 uur was men op zijn bestemming. 

De dichtst bij zijnde grote plaats ligt een klein e 20 km noordelijk en heet Siegen. 

 

 
Terreinschets van òReichs Arbeits Lager Prinz Eugenó 1943-1944. 
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De mannen kregen bij binnenkomst dadelijk een flinke warme maaltijd. Bestek en dekens 

werden uitgereikt en ze werden gelegerd op houten kribben met stroz akken. De volgende 

dag kreeg men een redelijk ontbijt, terwijl vier eigen koks de mogelijkheid kreg en om uit de 

verstrekte middelen het warme eten te bereiden. Daarnaast was er een eetzaal beschikbaar 

om de maaltijden te gebruiken.  

Die zelfde middag 14 juni 1943 gebeurde er iets dat de gehele Nederlandse gemeenschap 

sterk beroerde. Om 15.00 uur overleed de sergenat 1e klasse Hulsen, Hermanus Henricus, 

geboren op 16-11-1901 te Zaandam. Hij was al geruime tijd ziek, doch mocht om onbekende 

reden in Altengrabow niet opgenomen worden  in een hospitaal. De reis en de daarop 

volgende voettocht waren kennelijk t eveel voor hem geweest. Op 16 juni werd hij op h et 

kerkhof van Emmerzhausen in aanwezigheid van alle Nederlanders en een Duitse geestelijke 

begraven. De Nederlandse dienstdoende commandant hield een grafrede. Na het einde van 

de Tweede Wereldoorlog werd deze collega herbegraven op het Ereveld te Loenen onder 

grafnummer B-166. 

 

 
 

 

Op 15 juni 1943 werden alle Nederlanders aan het werk gezet, waartegen door de 

onderofficieren onmiddel lijk bezwaar werd aangetekend. Volgens de kampleiding waren de 

Nederlanders echter als werkwilligen door de Lagerführer in Altengrabow naar hen 

toegezonden. 

õs Avonds kwam er een Duitse commissie belast met de Arbeitseinsatz, die aan iedereen 

persoonlijk vroeg of ze inderdaad een verklaring hadden getekend dat ze vrijwillig aan het 

werk wilden. Alle Nederlanders gaven hetzelfde antwoord, dat uiteraard ontke nnend luidde. 

Ook de volgende dag moest er toch nog gewerkt worden. De Duitsers wensten de 

verklaringen natuurlijk na te trekken en eerst op 19 juni 1943 kwam het bericht dat de 

onderofficieren, in afwachting van de definitieve beslissing van òhoger handó, niet meer 

behoefden te werken. 

De veertig korporaals moesten wel doorgaan met de grondwerkzaamheden en drie van de 

voer koks werden uit de keuken gehaald, omdat de kampleiding vond dat zij nuttiger werk  

konden doen. Ze werden vervangen onderofficieren die het keukenwerk eerst nog moesten 

leren. Ook werd er beslist dat de eetzaal niet meer mocht worden geb ruikt. 

Ook een laatste poging om via overreding de onderofficieren alsnog op  vrijwillige basis aan 

het werk te krijgen mislukte doordat de Nederlanders di t bleven afwijzen. 
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Al met al was het verblijf in Stegskopf toch te prefereren boven dat in Altengrabow . De 

voeding was niet genoeg, doch wel iets meer dan in het vorige kamp en er kwam langs 

slinkse wegen nog wel eens een kleine aanvulling bij de Hollanders terecht. Er werkten 

namelijk Tsjechische burgers in het kamp en die hielden nog wel eens wat over.  

Al met al toch een redelijke voedselvoorziening. 

 

 
Globale schets van het terrein òStegskopfó (waarschijnlijk uit herinneri ng geschetst). 
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Foto voorkant Nederlandse barak en poort in prikkeldraadafzetting (collectie familie Lassche). 

 

 
De barak van de civiele Tsjechen in Stegskopf (collectie Langhenkel). 
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Een onbekende barak van Stegskopf (collectie Langhenkel). 

 

 
Het poortgebouw van Stegskopf (collectie Langhenkel). 
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Op 23 juni 1943 kwam dan uiteindelijk de officiële mededelin g, dat men onderoffi cieren 

inderdaad niet kon verplichten om te werken. De mededeling ging gepaard met de 

aankondiging dat ze in de naaste toekomst zouden worden verplaatst. Men ging dus door 

met waar men de laatste dagen al mee bezig was, met niets doen, of wandelen langs het 

prikkeldraad, luieren, slapen, kaarten en wat huishoudelijk werk. Daarnaast was men 

onderworpen aan appèls om 05.45 en 21.00 uur. 

Op 27 juni 1943 zagen twee onderofficieren (Hendrik Timmer kgf 104060 en Willem 

Langendijk kgf 104030) en de korporaal Lulof Beumer kgf 104025 kans om te vluchten. 

Op 29 juni 1943 werden de 60 (-2) onderofficieren overgeplaatst. Wederom lopend naar het 

station in Daaden, brood en marmelade en worst voor onderweg en vertrek met de trien om 

07.15 uur. De korporaals (-1) bleven in Stegskopf achter. Men werd wederom in gewone 

personenwagons vervoerd. Via Troisdorf, ten zuidoosten van Köln, in zuidelijke richting naar 

Koblenz-Cochem, zuid van Wittlich naar Trier. Aankomt in Trier om 21.00 uur. 

Om 23.30 uur mocht men de trein verlaten, waarna men in de stromende regen naar een 

weer op een berg (de Petrisberg) gelegen Stammlager XII-d moest lopen.  

De nachtelijke ontvangst (er was vermoedelijk niet op dit transport gerekend) was bijzonder 

onprettig.  De volgende dag bleek dat er ook Serven, Fransen en Polen in dit kamp waren. 

Van hen kregen de 58 Nederlandse onderofficieren onmiddellijk li efdesgaven. Van de 

Duitsers kregen men eerst om 12.00 uur iets warms te eten. De behandeling werd in de loop 

van de dag echter correct. Men werd gelegerd in niet erg schone barakken, waar het stonk 

naar ontsmettingsstoffen. Kribben twee hoog boven elkaar. De nieuw aangekomenen werden 

eerst ontluisd. Er was kofferinspectie (dagboeken wegmoffelen!) en men mocht baden. 

Derhalve de gebruikelijke ontvangstceremonie. 

 

 
De treinreis van Daaden naar Trier (Google Earth 2019). 
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Krijgsgevangenen in het Stalag XII-d Trier. 

 

De eerste de beste nacht kwam men tot de ontdekking dat het in de barak stikte van de 

luizen. Derhalve de volgende dag maar weer ontluizen en overplaatsing naar een andere 

barak. Men ontdekte echter al ras dat men van de regen in de drup was gekomen. Men zat 

binnen de kortst mogelijke tijd onder he t ongedierte.  

Het uitzicht op de stad Trier was fantastisch. Voor wat het landschap betrof was het hier nog 

mooier dan in het vorige kamp Stegskopf. Het eten was, gezien de maatstaven waaraan de 

krijgsgevangen inmiddels gewend waren, redelijk. Aardappelen met aardappelnat, gemengd 

met wat gort en dat mengsel gaf in ieder geval voor e en poosje het gevoel dat er wat in de 

maag zat. De beide broodmaaltijden bestonden uit twee sneetjes brood per keer met een 

beetje boter, kaas en marmelade. Van de buitenlandse collegaõs kreeg men nog wel eens een 

extra broodje, dat dan keurig door de mann en werd gedeeld. De Fransen gaven zo nu en dan 

een doos cakes weg en ook die werd dan broederlijk verdeeld. Het eten werd overigens 

bereid door Franse koks. 

Er was ook een tandarts en een kapper en schoenreparatie was ook mogelijk. Kort na 

aankomst werd er een stukje toiletzeep en een stukje zeep voor de was verstrekt. Bij de 

warme maaltijd werd de gort  toevoeging soms vervangen door kanariezaad!! 

De protestantse en de katholieke onderofficieren organiseerden kerkdiensten en 

dagsluitingen. In afwachting van de beslissing van de Duitse leiding wat er met de 

Nederlandse onderofficieren moest gebeuren, was contact met de andere nationaliteiten niet 

toegestaan. 

De vlooienplaag bleef aanhouden. Ze werden met bosjes tegelijk gevangen en verdelgd, 

doch de open gevallen plaatsen werden onmiddellijk weer door anderen ingenomen.  

Het normale dagelijkse rantsoen bleek, nadat men er een aantal dagen was, per persoon te 

bestaan uit een zevende deel van een Duits brood met een klein beetje boter, ham en kaas 

en daarnaast een liter aardappelsoep met wat kool en soms gemengd met wat go rt (en een 

dagboekschrijver hield dat vol!), of met kanariezaad. Niet geweldig, doch met zo nu en dan 

wat aanvulling van de Fransen was het leven vol te houden. De dienstdoende commandant 

van de Nederlanders had inmiddels een brief geschreven naar het Internationale Rode Kruis 

met het verzoek om toezending van pakketten met aanvullende voedingsmiddelen. 



62 

Op 10 juli 1943, na ruim twee maanden van huis te zijn, kreeg deze groep Nederlanders voor 

het eerst post van het thuisfront. Er kwamen brieven en briefkaarten aan. In het vervolg van 

dit stukje geschiedenis zal blijken dat men in andere kampen nog wat langer op het herstel 

van de verbinding met thuis heeft moeten wachten. De dag erna mochten er door de 

mannen weer brieven worden geschreven. De dagen werden overigens doorgebracht zoals 

men dat reeds in Stegskopf gewend was. Met dien verstande, dat men hier een bijbaantje 

had aan het dagelijks vlooien vangen. Langzamerhand begonnen de mensen toch de 

achteruitgang in fysieke kracht te merken. Het eten had te weinig voedingswaarde en het 

lichaam begon te protesteren. Er ontstonden maagproblemen en men kreeg last van diarree. 

De giften vanuit de andere bron werden ook steeds minder. Dat was vooral eigen schuld, 

doordat een aantal Nederlanders was begonnen met ruilhandel. Hierbij werden 

eigendommen verruild voor levensmiddelen.  

De Duitse leiding gedroeg zich overigens correct. Er werd alle hulp geboden voor het 

verzenden van brieven naar het Nederlandse en Internationale Rode Kruis, waarin om 

toezending van pakketten met aanvullende levensmiddelen werd verzocht. 

Op 17 juli 1943 mocht men weer een brief naar Nederland sturen en een zegel voor een 

pakket van 5 kg bijvoegen.  

Op zondag 18 juli 1943 droeg een Franse priester de mis op en daar mochten de 

Nederlanders ook naar toe. 

Op 24 juli 1943 werden de 58 onderofficieren weer op transport gesteld. Het vertrek uit het 

kamp was vastgesteld op 05.30 uur. Ze moesten weer lopen naar het station DB te Trier, waar 

vandaan de trein om 06.30 uur vertrok. Iedereen kreeg twee derde deel van een Duits brood, 

een stuk worst en wat opgespaarde Franse cakes uitgereikt.  

Het transport geschiedde dit maal in goederenwagons. Reeds na enkele honderden meters 

werd de trein al weer stopgezet. Om onduidelijke reden werd er tot 12.00 uur gewacht 

voordat er opnieuw werd gestart.  Via Koblenz (15.00 uur), waar soep werd verstrekt, kwam 

met tegen 22.00 uur aan in Giessen, waar men in de wagons moest slapen.  

 

richting Beiseförth, Altmorschen, Baumbach, Rotenburg an der Fulda, Lispenhausen, Obersuhl, 

(Berba) Gerstungen, waar we om 14.00 uur aan kwamen. We vertrokken om 18.00 uur richting 

Lauschröden (?), Wartha, Stedsfeld, Eisenach, Mechterstadt, Waltershausen Fröttstadt, 

Seebergen, Neudietendorf, Erfurt te 20.03 uur. 

 

De volgende dag ging het via Eisenach, Erfurt, Weimar, Leipzig en Torgau naar Falkenberg, 

waar men op 25 juli om 08 .00 uur aankwam. Daar kreeg men soep en koffie, waarna om 

13.30 uur verder werd gereden naar Neuburxdorf, waar men op 15.30 uur aankwam.  

Van daaruit bereikte men na circa 45 minuten lopen het Stammlager IV-b Mühlberg / Elbe. 

De totale reis had 57 uur geduurd. 

 

Erfurt te 20.03 uur. Weimar 21.30 uur, Apolda, waar we om 22.00 uur aankwamen en bleven 

daar rangeren. Om 03.30 uur mochten we eerst wassen met warm water uit de locomotief en 

scheren. Ging om 22.00 uur slapen en heb goed geslapen. Van 03.00 tot 05.00 uur stonden we 

stil, ongeveer 30 Km voor Leipzig. 
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De reis van Trier naar Mühlberg (Google Earth 2019).  
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12. De onderofficieren in Stammlager 327 Przemysl  

Na een verblijf van nog geen twee maanden in Stalag V-a Ludwigsburg, werden op 25 

augustus 1943 in een groep van 80 onderofficieren, waaronder mijn vader, op transport 

gesteld naar Stalag 327 in Przemysl, gelegen in het Generaal Gouvernement (West-Polen).25) 

Start per trein om 14.00 uur. Veertig man met bagage in één goederenwagon, niets op de 

vloer. 

Per persoon werd één brood, 200 gram vlees en 200 gram smeerkaas verstrekt. In de beide 

wagons één noodzakelijk emmertje. Naast het weinige voedsel was ook dit voorwerp 

ontoereikend. Ongeveer de helft van de bezetting van iedere wagon had of kreeg tijdens 

deze verplaatsing dysenterie. Het laat zich raden hoe dit in een gesloten wagon gedurende 

een reis van vijf dagen en vier nachten uitpakte. De afstand werd geschat op 1.000 kilometer. 

Op 29 augustus 1943 om 20.15 uur arriveerde men in Polen. 

Het Stammlager 327 Przemysl bestond uit drie afzonderlijke òLagersó, te weten Nehrybka, 

Pikulice en Przekopna.  

De Nederlandse onderofficieren werden ondergebracht in het ka mp in Nehrybka, een klein 

half uur lopen van de plaats waar ze de trein hadden verlaten. Bij aankomst aldaar bleken er 

reeds 42 Nederlandse vaandrigs aanwezig te zijn die er circa twee en een halve week eerder 

(op 12 augustus 1943) vanuit Stalag XI-a Altengrabow (via Stalag 371 Stanislau) waren 

aangekomen. 26) Ze hadden het kamp al een beetje op orde gebracht. Onder deze vaandrigs 

bevond zich Wim Ruyten, van wie het onderstaand verslag afkomstig is. 

 

In Przemysl stapten we uit en betrokken een enorm groot kamp, geschikt volgens 

kookcapaciteit aangegeven in de keuken voor 30.000 mensen! We mochten ons vestigen op de 

bovenverdieping van een heel ordentelijk gebouw. Op de kamers stonden per kamer een tiental 

kribben tweehoog met strozak. Luxe! Een viertal cadetten was heimelijk met ons meegegaan 

door met vier onzer mensen te ruilen. Charlie Linck (Kgf 2947), van der Togt en nog twee 

anderen 27) hadden met Tom Heijblom, Eddy Ernst, Jan de Greef (Kgf 105283) en Hein Visser 

geruild. Veel merkte je er niet van, want het werd al heel spoedig ontdekt. En dan verdween 

voor een aantal weken ieder der betrokkenen in de cel. Henk Reinders Vos (Kgf 105244) betrok 

meteen na aankomst als onze kok de keuken en zou in de daar aanwezige, immense, 

ingebouwde ketels, bedoeld voor duizenden voor onze 38 man sterke groep gaan koken. De ons 

ontvangende Hauptmann, een nette, vriendelijke man, commandant van dit Stalag 327, was 

niet op de hoogte van de juiste rantsoenen voor krijgsgevangenen en vroeg ons om raad. Nou, 

daar wisten wij hem wel aan te helpen. Alle hoeveelheden die we hem opgaven, weet ik niet 

meer, maar ik herinner me wel nog: één kilo aardappelen en één kilo groente, per man. "Niet 

schoongemaaktó zeiden we er geruststellend bij. Toch toeschietelijk van ons, vonden we.  

De andere hoeveelheden waren allemaal navenant. Volgens Conventie van Génève heb je als 

krijgsgevangene recht op het rantsoen, dat verstrekt wordt aan reservetroepen. Dat wist ik.  

De man zal wel nooit thuis inkopen hebben gedaan, hij was in het geheel niet verbaasd. Het 

bestelde werd prompt afgeleverd. We begonnen met 1 kilo aardappelen en 1 kilo erwten, in de 

peul. Zelfs deze voor ons gigantische portie vond je op de bodem van de kleinste ketels in de 

keuken van Henk nog niet terug.  

 
25 In WO-I was Przemysl in 1914 een Oostenrijks-Hongaarse vesting, die langdurig door de Russen werd 

omsingeld. In maart 1915 werd deze vesting door de Russen veroverd. Circa 120.000 Oostenrijkers werden 
daarbij gevangen genomen. 

26 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 9, melding 3 (35 man). 

27 Dit waren de cadet-vaandrig Brands Kgf 30839 en de cadet sergeant de Haas Kgf 30902. 
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Dapper zijn we aan de gigantische maaltijd begonnen. Het bleek onbegonnen werk. Wat je aan 

aardappelen overhield, kon voor een volgende maaltijd opgebakken worden. We bezwoeren 

een ieder, vooral nergens zichtbaar etensresten weg te gooien. Je kon ten slotte niet weten 

hoelang de Hauptmann dit regiem zou volhouden. Nou wij hadden 't anders ook niet lang meer 

volgehouden. Na een paar dagen was de Hauptmann kennelijk beter ingelicht en vielen we op  

het gewone kleine rantsoen terug, al was het toch veel beter dan in Altengrabow.  

Wat voeding betreft was het wel merkbaar, dat we hier in Polen zaten en dat er dus 

gemakkelijk door de Duitsers van de Polen kon worden gevorderd, wat zij nodig vonden.  

We behoefden niet binnen het prikkeldraad, dat om ons eigen gebouw stond, te blijven.  

De poort stond open, we konden ons vrijelijk door het gehele kamp bewegen. Alleen de 

buitenste prikkeldraadversperring mochten we niet passeren. Daar omheen patrouilleerde en 

bewaakte het bewakingsdetachement ons. Vermoedelijk was in dat kamp het aantal bewakers 

het veelvoud van het aantal gevangenen! De enige andere gevangenen, die we in dit kamp 

zagen, waren Russen, die allerlei werkzaamheden aan de inrichting en afrastering uitvoerden.  

Dit werk werd buitengewoon traag uitgevoerd. Terwijl de ene Rus een spijker vasthield, sloeg 

een ander daar met een hamer op en de derde keek toe of het allemaal wel goed ging. Die 

spijkers waren vrij groot en trokken de aandacht van Jan Verster. Hij kreeg er een paar van te 

pakken. De vier man, die met de personenwisseling te maken hadden gehad waren intussen 

ook weer in de colonne terug. 

De vele goede spullen, die we van de cadetten bij ons vertrek uit Stanislau hadden 

meegekregen, raken ook eens uitgeput. De honger begon weer zachtjes aan ons te knagen. 

Intussen waren we weer binnen ons kampdeel naar de bovenverdieping van een ander gebouw 

verplaatst en we mochten ons ook niet meer door het hele kamp vrij bewegen, maar moesten in 

ons eigen sub-kampje blijven.  

 

Die maand was het nog heel mooi zonnig weer en we lagen dan ook uren achtereen op een 

grasveldje naast ons verblijf te braden in de zon. Prachtige Septembermaand! Op een avond, 

laat, het was al donker hoorden we een colonne de poort van ons kamp naderen. Door de open 

ramen zochten we dadelijk contact, zo gauw ze binnen roepafstand kwamen. We kwamen er zo 

gauw niet achter, tot iemand van ons zei: "Zou het soms beroepsonder officieren  kunnen 

zijn?" We riepen hen toen in het Nederlands aan en jawel hoor, tot onze grote teleurstelling 

zouden we weer tussen de beroepsonderofficieren zitten. We dachten niet anders, dan dat het 

onze bekenden onder sergeant-majoor Vos zouden zijn. We gooiden - een hoogst onvriendelijk 

gebaar - meteen onze ramen dicht. Het bleek later een heel andere groep te zijnê..  
 

Opperschipper Heerschap (Kgf 105044), een man, die zijn naam eer aan deed, rustig, 

innemend, met onmiskenbaar gezag en een sergeant-majoor ook van de marine, zekere Tromp, 

wat meer gedecideerd en streng, maar heel rechtvaardig, waren de òkampoudstenò van deze 

groep, waaronder toch ook mensen zaten, die we nog van Altengrabow kenden. De sfeer in 

deze groep gevangenen was dan ook bijzonder goed, hebben wij later in Krakau ervaren, 

ofschoon, we zullen zien: mispunten vind je toch overal!  

 

 

 

 

Van de òGlowna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut pamieci 

Narodowej Warszawa (Hoofdkommissie Onderzoek misdaden tegen het Poolse volk, Instituut 



66 

Nationale Herdenking Warschau) werd de bijgevoegde informatie over Przemysl verkregen. 

E®n en ander was afkomstig uit de aldaar bestaande publicatie òHitlerõs concentratiekampen 

op Poolse bodemó, encyclopedische informatie Warschau 1939, alsmede de Nederlandse 

vertaling daarvan, die hieronder is weergegeven. 

 

Nederlandse vertaling 

Kamp voor krijgsgevangen onderofficieren en rekruten Stalag 315, vervolgens Stalag 327.  

Bestond van najaar 1941 tot het jaar 1944. Is ontstaan op het terrein van de voormalige 

kazerne van het 22ste lichte artillerie bataljon; om vatte een gebied van 15 hectare. 

Ertoe behoorden ook de kampen Przekopna, in het nabij gelegen Pikulice en Nehrybka. 

Er verbleven hier hoofdzakelijk Russische krijgsgevangenen. In 1943-1944 ook Italiaanse 

krijgsgevangenen en in het najaar van 1943 ook Nederlanders. De slechte sanitaire 

omstandigheden veroorzaakten in 1941 een tyfus epidemie. In die periode overleden 30 tot 

50 krijgsgevangenen per dag. 

Uit het kamp vertrokken transporten met Russische krijgsgevangenen bedoeld voor werk op 

het grondgebied van  het Derde Rijk. De aantallen-staat van het kamp omvatte onder andere: 

1 juni 1942:  1.741 Russische krijgsgevangenen 

1 januari 1943:3.102 Russische krijgsgevangenen 

1 juni 1943:  1.130 Russische krijgsgevangenen 

1 oktober 1943: 4.281 krijgsgevangenen, waarvan 

   1.796 Russen 

   309 Nederlanders    

2.176 Italianen 

1 januari 1944: 8.306 krijgsgevangenen, waarvan 

   4.751 Russen en 

   3.555 Italianen 

1 april 1944:  11.003 krijgsgevangenen, waarvan 

   10.985 Russen en 18 Italianen 

1 juli 1944:  5.028 Russische krijgsgevangenen 

 

Na het avondappèl was het tot de reveille van de volgende dag verboden om buiten het 

legeringsgebouw te komen. Voor de nachtelijke behoefte waren er in een apart kamertje 

tonnen geplaatst. Zo nu en dan werd er õs nachts contra-appèl gehouden.  

Gedurende de maand dat de Nederlandse onderofficieren in dit kamp verbleven was het 

steeds prachtig weer. Een heerlijke nazomer. 

In het hospitaaltje (te Pikulice) was een Oostenrijkse dokter die zich echt voor de mensen 

interesseerde. Hij heeft de Nederlandse onderofficieren die patiënt waren goed geholpen. Zij 

die niet volledig waren genezen waren toen ook dit kamp al weer gauw moest worden 

verlaten, werden door hem vastgehouden tot ze volledig waren hersteld. Later, (toen de 

overige Nederlandse al vertrokken waren naar Stalag 369 Kobierzyn), werden negen mannen 

(vanuit het hospitaal in Pikulice) nagezonden.  

Wekelijks mocht er in Pikulice waar Russen waren geïnterneerd, worden gebaad. De 

wandeling erheen was al een genoegen. Heen en terug een half uurtje lopen.  

Het eten werd in di t kamp in de daarvoor bestemde keuken door eigen koks gereed 

gemaakt. De hoeveelheid was te weinig. De kwaliteit was echter redelijk met aardappelen, 

verse groenten aangevuld met tomaten en blikvlees. Zaterdags en zondags werd er geen 

warme maaltijd vertrekt. Buiten het kamp moesten er nog wel eens appelen worden geplukt. 
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Dat had tot gevolg dat de krijgsg evangenen ook een appeltje voor zichzelf hadden. 

Prettig was het, dat voor enkelen de eerste pakketjes met levensmiddelen uit Nederland 

begonnen binnen te druppelen. Sommige mensen kregen ook post. 

Om te voorkomen dat blikjes met etenswaren uit de pakkette n onmiddellijk bij aankom st 

ògeprüftó moesten worden (hetgeen inhield dat er met een bajonet doorheen werd 

gestoken), kreeg men een conserven nummer. De blikjes werden dan onder dit nummer 

opgeborgen. Gecontroleerd werd er dan pas wanneer men de inhoud wilde verorberen. 

Op 24 september 1943 werd er een marine onderofficier afgevoerd  naar een ziekenhuis in 

Lemberg. Hij had psychische klachten.  

Volgens een bericht in de kampkrant òLuister eens uitó nr. 2, werden er in februari 1944 nog 

eens acht mannen naar dat hospitaal in Lemberg (tegenwoordig Lviv) afgevoerd. Ze zouden 

later allen hersteld in Kobierzyn zijn aangekomen. 28) 

Belangrijker is dat de Nederlandse onderofficieren, inclusief de vaandrigs, in Nehrybka geen 

mensen hebben verloren. 

In vergelijking met  de drie vorige krijgsgevangenenkampen (Altengrabow, Kronprinz /  

Ludwigsburg en Trier) was dit òLageró een verademing. De behandeling was goed. Er waren 

Duitse onderofficieren die goed Nederlands verstonden en dat ook redelijk spraken. De 

Nederlanders werden op de appèls zelfs aangesproken met òheren, u kunt inrukken, u kunt 

uw gang gaan, enz.ó Het eten was nog steeds onvoldoende, doch wat men kreeg was in ieder 

geval eetbaar, soms zelfs smakelijk, hetgeen vooral te danken was aan de eigen koks die voor 

de bereiding zorgden. 

 

Toen de Nederlanders in Nehrybka aankwamen waren er geen krijgsgevangenen van andere 

nationaliteiten. Wel waren er een paar Russen uit het nabije kamp die overdag het vuile werk 

moesten opknappen. Het voorkamp was van dubbelwandig hout en was niet in gebruik. Het 

hoofdgebouw bestond voornamelijk uit twee grote (stenen) gebouwen. Het kamp was tussen 

oktober 1939 en juni 1941 gebouwd met be stemming legering van Sovjet-Russische 

militairen. De bouw was nog niet helemaal gereed toen op 22 juli 1941 de veldtocht van de 

naziõs in oostelijke richting begon.  

In de, aan het chronologisch overzicht van de òkrijgsgevangenen-weg van de vierhonderdó, 

toegevoegde opmerking is al vermeld dat Przemysl precies op de scheidingslijn lag tussen 

het General Gouvernement en het door d e Sovjets bezette oostelijke deel van Polen. De 

kazerne zal destijds dus al heel ras door de Russen zijn ontruimd en vanaf het najaar van 

1941 werd er een krijgsgevangenenkamp ingericht, waarin de eerste jaren alleen Russische 

gevangenen werden ondergebracht. Er was geen elektrisch licht. õs Avonds waren er 

carbidlampen die echter niet zo bijster veel licht gaven. Eén van de beide gebouwen in 

Nehrybka werd bestemd als hospitaaltje annex ziekenzaal. De onderofficieren werden in het 

andere gebouw op kamers gelegerd van circa tien personen. Er stonden britsen opgesteld 

twee hoog boven elkaar met goede strozakken. 

Eén gewezen krijgsgevangenen (sergeant G.R. Hendriks) had van het hoofdkamp destijds een 

plattegrond gemaakt. Deze is in het onderstaande afgebeeld. Daarnaast maakte hij enkele 

tekeningen waarvan er een is opgenomen. 

 

 
28 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 13 melding 568 van 18 februari 1944. Deze melding 

bevat de opmerking dat de m annen afkomstig  waren uit Oflag 76 Lemberg. De acht mannen zijn zeer kort in 

Lemberg gebleven en gingen daarna door naar Stalag I-b Hohenstein. Ze zijn niet in Stalag 369 Kobierzyn 

teruggekeerd. 
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Schetsmatige plattegrond van Stalag 327 Nehrybka door G.R. Hendriks (collectie Langhenkel). 

 

 
Het terrein van het voormalige Stalag 327 op Google Earth 2019. 
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De voorkant van het gebouw waarin de Nederlanders waren ondergebracht (Streetview 2019). 

 

 
De achterkant van het gebouw waarin de Nederlanders waren ondergebracht (tekening G.R. Hendriks). 
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Op 5 september 1943 arriveerden er nog eens 193 werk weigerende Nederlandse 

onderofficie ren uit Altengrabow. 29) Het was voor deze groep het tweede krijgsgevangenen-

kamp waar ze werden binnengebracht. Ze hadden al die tijd tot hun vertrek op 31 augustus 

in Stalag XI-a Altengrabow doorgebracht onder omstandigheden zoals  die reeds eerder zijn 

beschreven. 

 

Kamp Nehrybka lag in een prachtige omgeving, op een heuvel, omringd door bergen. 

Zonsondergang was een lust om naar te kijken, zelfs voor mensen achter prikkeldraad. Het 

op vier kilometer afstand gelegen Przemysl met zijn Grieks Katholieke kerken, waar de zon op 

de zwaar vergulde kruisen scheen, gaf een fantastische aanblik. Vooral vanuit de tweede 

verdieping van het legeringsgebouw had men een goed uitzicht. In verband met de strenge 

winters die er in dat deel van Polen konden heersen zaten er dubbele ramen in het gebouw. 

Als vertrouwensman werd de sergeant majoor C. Tromp van de Koninklijke Marine gekozen.  

Dat was hij ook al in Stalag V-a Ludwigsburg. Hij moest op 11 september in het geweer 

komen om de Nederlandse onderofficieren erop te wijzen dat verdraagzaamheid en 

kameraadschap nodig zouden zijn om de moeilijke krijgsgevangenentijd door te komen. 

Bovendien wees hij erop dat kampwerkzaamheden volgens de bepalingen van de Conventie 

van Genève ook door onderofficieren moesten worden verricht. Dit soort werk was 

uiteindelijk ook in het eigen belan g. Er moest onder andere een grote latrine worden 

aangelegd en alleen daaraan zaten vele dagen spit- en graafwerk.  

 

 
Uitzicht vanaf de bovenste verdieping van het gebouw  

(tekening door vaandrig Hessel van der Baan kgf 105280.) 

 

 

 

 

 
29 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 43, melding 759 Abgang Stalag XI-a am 31-8-1943. 
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Op woensdag 8 september 1943 kiezen de Nederlanders een hoofdvertrouwensman.  

De kandidaten zijn Majoor-vliegtuigmaker Tromp (Sergeant-majoor C.P. Tromp, Kgf 104696) 

van onze afdeling, de wachtmeester Groen (Wachtmeester David Groen, Kgf 105266) van de 

ploeg uit Altengrabow en de vaandrig Ter Horst (Kornet A.M. ter Horst, Kgf 105268). De 

stemming had de volgende uitslag: Tromp 166 (ruim de helft), Groen 93 en ter Horst 40. 

Tromp wordt onze hoofdvertrou wensman, die is ook de beste. õs Middags wordt ik ingedeeld 

bij het hout  rijden. Alles doen ze natuurlijk op zijn Russisch, slow.  

õs Avonds wat bindmiddel  en brood met water: soep. Ook moeten we nu een vertrouwens-

man voor onze afdeling kiezen, nu Tromp hoofdvertrouwensman is geworden. Vrije 

stemming. De uitslag is: Schipper Pelt (Kasper Pelt, Kgf 104599) 38, S.M.I. Marcelis (Sergeant-

majoor C.J. Marselis Kgf 104435) 18, Kamphuis (Sergeant 1e klasse Jan Lukas Kamphuis, Kgf 

104367) 17 en nog enkele anderen. Pelt is ook een beste. Lagergeld heeft hier geen waarde, 

alles moet ingeleverd worden.  

S.M.I. Marselis wordt onze afdelingscommandant en opperschipper, Heerschap (Adjudant 

Pieter Johannes Heerschap, Kgf 105044) Lageroudste.  

 

Op zondag 26 september 1943 maakt de Duitse onderofficier Weis bekend dat de 

krijgsgevangen gemaakte Italianen naar deze streek zullen worden overgebracht. En hierbij 

komt de aap uit de mauw. Wij moeten daarom dit kamp ontruimen voor de Italianen! Als je 

het maar geloven wil! Nog deze week zullen we vertrekken. Waarheen, wanneer is niet 

bekend. We hebben weer wat te praten!  

 

Op donderdag 30 september 1943, om 07.00 uur afgifte en cont role over de grote bagage, 

die per as vervoerd wordt. Om 08.30 uur inlevering van de deken, bakje en lepel. Om 09.30 

verzamelen en inspectie handbagage. 

Om 11.50 marcheren we af naar het station, op reis naar ons vijfde kamp. Er is bekend 

gemaakt dat we naar een kamp bij Krakau gaan. Het kan dus een korte reis worden. Om 

12.00 uur stappen we in een wagon met 44 man op het station  Przemysl. We krijgen maar 

voor 1 dag marsverpleging, maar onze bewakers hebben voor ons voor 2 dagen verpleging 

meegekregen. 

 

Op vrijdag 1 oktober 1943 wordt bekend dat er onderweg 6 vaandrigs uit de trein zijn 

ontsnapt. De ontsnapten waren vaandrig Wim Ruyten, Tom Heyblom, Jan Verster, Jan de 

Greef, Hein Visser en Eddy Ernst. 

 

Zaterdag 2 oktober  wordt uitgestapt op het station van Lwaszowice. De reis van ongeveer 

230 kilometer heeft dan 54 uur geduurd. Om 19.00 uur komt men, na een prettige mars met 

zang, aan in Stalag 369 Kobierzyn.  
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13. De onderofficieren in Stalag 369 Kobierzyn  

Op 30 september 1943, om 10.30 uur verlieten 292 Nederlandse onderofficieren en vaandrigs 

het kamp in Nehrybka.30) Ze gingen op weg naar hun vijfde kamp in Kobierzyn, eveneens 

gelegen in het Generaal Gouvernement. Negen man bleven onder medische controle 

voorlopig achter.  

De afstand naar het station was circa vier kilometer en werd bij prachtig weer lopend 

afgelegd. Het viel op dat dit door de Duitsers bezette  deel van Polen er bijzonder armoedig 

uitzag. Er waren nauwelijks bestrate wegen. Winkels waren er bijna niet en men zag zelfs 

mensen op blote voeten lopen . In de stad Przemysl waar in de Eerste Wereldoorlog verwoed 

was gevochten, stond op het ere-kerkhof een heel groot helden gedenkteken, dat tot ver in 

de omtrek was te zien. De Nederlandse onderofficieren kenden het al vanuit de 

bovenverdieping van hun legeringsgebouw in Nehrybka. Het viel ook vandaag weer 

bijzonder op. 

De bagage was op wagens geladen. Slechts wat handbagage moest men zelf dragen, zodat 

de wandeling door het mooie landschap de mannen goed doet. Op het Station van Przemysl 

stond de voor hen bestemde trein gereed. Zoals men inmiddels gewend was met ruim 

veertig man in één goederenwagon. Niets op de vloer. Aan iedereen werd een vierde deel 

van een brood en honderd gram vlees uit blik verstrekt. De bestemming werd niet 

medegedeeld. Om 12.00 uur startte de trein. Het ging niet erg snel. De volgende ochtend op 

09.00 uur was men nog geen tien kilometer gevorderd. 

Door een gat in de vloer van de veewagen te maken was het zes vaandrigs gelukt om te 

vluchten. Ze werden helaas weer gepakt. Ze werden gestraft met één en twintig dagen streng 

arrest en werden -op twee man na die naar Stalag 371 Stanislau gingen- later in het nieuwe 

kamp binnengebracht. Door de vlucht van de vaandrigs werden de overige bewoners van de 

betreffende treinwagon  (met het gat in de vloer) over de andere rijtuigen verdeeld, zodat de 

strekte per wagon opliep tot een kleine vijftig man.  

Op de tweede dag kreeg men warme koffie. Op de derde dag stopte de trein  in de buurt van 

Krakau. Daar werd een soort roggepap verstrekt, die goed eetbaar bleek te zijn. Door het 

raam zag men in lompen geklede mannen en jongens die bewaakt werden door kerels met 

knuppels. Mogelijk waren het joden uit de concentratiekampin in Oswiecim (Auschwitz) en 

Brzezinka (Birkenau). Laatst genoemde plaatsen liggen niet zo ver van Krakau. De 

geknuppelde bewakers zouden de zogenaamde Kapoõs geweest kunnen zijn. De Nederlandse 

onderofficieren wisten toen vermoedelijk niet van het bestaan van deze vernietigingskampen 

af. 

Om 18.00 uur mochten de onderofficieren de veewagens in Lwaszowice verlaten. Over ruim 

200 kilometer had men twee en vijftig uur gedaan. Na een uurtje lopen door een armoedige, 

doch nette en bergacht ige streek, kwam men bij Stammlager 369 in Kobierzyn, een 

voorstadje dat nagenoeg tegen Krakau is aangebouwd. 

Op de dag van aankomst, 2 oktober 1943, waren er in dat kamp reeds 5.498 Franse en 126 

Belgische onderofficieren alsmede 693 Russische minderen. Russische krijgsgevangenen 

waren er al in 1941. De Fransen en de Belgen waren er in juni 1942 binnengebracht. 

Men werd gelegerd in elektrisch verlichte barakken, waarvan de lampen tot 22.00 uur 

mochten blijven branden. Alle nationaliteiten werden / waren van elkaar gescheiden 

 
30 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 9 melding 8. Een aantal mannen bleef achter in het 

Lazarett van Pikulice en zou later naar Stalag 369 Kobierzyn komen. 
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ondergebracht, zodat er sprake was van aparte binnenkampen die weer waren opgedeeld in 

blikken, ook weer met prikkeldraad van elkaar gescheiden. 

 

 
Plattegrond van Stalag 369 Kobierzyn (uit Prisoners of War in occupied Krak·wò, Tomas Owoc, 2016). 

 

 
Het gedeelte waar de Nederlanders waren ondergebracht. 
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De Nederlandse onderofficieren kregen de brakken 10 tot en met 17 toegewezen. Zeven 

daarvan werden in gebruik genomen voor legering, één voor kerkelijke doeleinden en 

recreatie. De barakken waren iets van de grond gebouw. In elk onderkomen werden zestig 

mannen gelegerd. Later werd in barak 14 het aantal slapers verminderd tot 45, zodat een 

deel als ziekenzaaltje kon worden ingericht voor ambulante patiënten. 

De barakken waren dubbelwandig uitgevoerd, ook met dubbele ramen. Dat was nodig in 

verband met de strenge Poolse winters. We zagen dat ook reeds in Przemysl. In elke barak 

stonden twee kachels, die voor voldoende warmte zorgden. Gestookt werd er met kolen, die 

over het algemeen in voldoende mate aanwezig waren, zo nodig aangevuld met hout.  

De britsen stonden twee hoog boven elkaar en waren voorzien van houtwolzakken. Er kon 

vrij ruim worden gelegerd.  

Aan beide zijden van de barak waren toegangsdeuren met een gesloten voorportaal. Daar 

waren ook toiletten en dat laatste was bijzonder gunstig, want van õs avonds tot de volgende 

ochtend mocht men niet buiten de barakken komen. Bij de aankomst in de dit kamp had de 

nogal willekeurige visitatie voor wat ergernis gezorgd. Wat bij de één werd afgepakt, mocht 

de ander behouden. Verder waren er geen problemen geweest. 

Het kamp lag in een open stuk terrein. Het was rondom afgezet met twee zeer hoge 

prikkeldraadomrasteringen. De Duitse bewakers beweerden dat zij eer zo nu en dan stroom 

op zouden zetten (men dacht dat deze uitspraak niet op waarheid berustte, doch meer 

bedoeld was om er een waarschuwende werking van uit te laten gaan). De binnenkampen en 

de blokken (het Franse gedeelte had drie blokken, het Nederlandse één) waren op dezelfde 

wijzer van elkaar gescheiden. Verbindingswegen waren er niet. Rond de barakken kon men 

wel lopen. 

Het ziekenzaaltje was, zoals reeds vermeld, gesitueerd in barak 14. In het Franse 

kampgedeelte was een aparte ziekenbarak met een Franse arts en een tandarts, waar ook de 

Nederlanders naar toe mochten. De voorraad medicijnen en verbandmiddelen waarover deze 

doktoren de beschikking hadden, scheen niet bijzonder groot te zijn geweest. In het 

hoofdkamp was een Lazarett met afwisselend een Duitse of Poolse arts. Onder begeleiding 

van een Nederlands onderofficier van de politietroepen mocht men daar naar toe.  

Later (28 maart 1944) kwamen er in dit kamp ook Nederlandse verplegers, onder andere de 

sergeant der Mariniers Schumacher (kgf 98972) en een Nederlandse luitenant-arts, de reserve 

officier van gezondheid 2e klasse Erkelens (kgf 98958). 

De verdere accommodatie bestond uit een waslokaal, een latrine, een keuken met eigen 

personeel en een sportveldje. Op de hoeken langs de buitenrand van het kamp stonden 

hoge vierkante wachttorens met bewakers voorzien van mitrailleurs. Rondom waren ook 

schijnwerpers opgesteld. 
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Aquarel van een blusvijver met wachttoren en schijnwerpers gemaakt door een Franse krijgsgevangene. 

 

 
Foto van een wachttoren in Stalag 369 Kobierzyn  

(uit Prisoners of War in occupied Krak·wò, Tomas Owoc, 2016). 
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De totale oppervlakte van het vanaf 1 juni 1942 in gebruik genomen strafkamp moet met een 

bezetting van vele duizenden krijgsgevangenen, tezamen met een hoofdkamp voor de Duitse 

leiding, de administratie  en de bewakers, tamelijk groot zijn geweest. 

In elk binnenkamp was circa vier meter van de buitenomrastering, op kniehoogte een 

waarschuwingsdraad gespannen. Daar mocht men niet overheen. Deed men dat wel, dan 

werd er geschoten. Erg vervelend was deze situatie wanneer bij een balspel de bal over de 

draad vloog. Via gebarentaal met de dichtstbijzijnde wachttore n moest dan toestemming 

worden gevraagd en verkregen om over deze draad te mogen stappen, waarbij het nog wel 

eens voorkwam dat een bewaker treiterend zijn mitrailleur in de richt ing van de 

krijgsgevangene draaide.  

De bewaking bestond uit Duitsers behorende tot de Wehrmacht. Hun gedrag ten opzichte 

van de krijgsgevangenen was in het algemeen gesproken correct. Er werd niet meer 

aangedrongen om te gaan werken. Er werd niet gescholden. Wel bleef men met strenge en 

harde hand het kamp besturen. De bewakers, veelal op oudere leeftijd en afgekeurd voor de 

frontdienst, waren wel erg gauw op hun teentjes getrapt . Te vroeg ophouden met, of 

onttrekken aan bevolen kampwerkzaamheden werd onmiddellijk gehonoreerd met extra 

werkopdrachten, extra appèls of appèls van langere duur en / of strafexercitie.  

App¯ls werden drie keer per dag gehouden. õs Morgens, õs avonds en een derde keer in de 

late namiddag. Men moest goed gekleed aantreden. Dat wilde zeggen, knopen van de jas 

dicht, muts op en correct aanmarcheren naar de appèlplaats. Een Duitse sergeant (Feldwebel) 

nam het appèl af. Opperschipper van de Marine Heerschap meldde de aangetreden 

Nederlandse troep. Bedoelde Feldwebel was een machtswellusteling. Eénmaal gaf hij een 

Nederlandse onderofficier uit woede een klap in het gezicht. Na scherp protest van 

Nederlandse zijde, werd hij overgeplaatst.  

Echte overtredingen werden overigens door de verantwoordelijke Duitse Lageroffizier (een 

Hauptmann) wel gestraft. De opgelegde straf werd in afzondering ondergaan in een oud for t 

(fort òBorekó) dat een eindje buiten het kamp lag. Bij het onderwerp fourageren komt dit fort 

later nog eens aan de orde. Ook gestrafte Duitse bewakers zaten daar hun straf uit. 

Eén dagboekschrijver meldde dat in april 1944 het gehele wachtpersoneel werd vervangen 

door Oostenrijkers met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar.  

Als hoofdvertrouwensman werd hier wederom gekozen voor de sergeant-majoor Tromp (kgf 

104696). De Nederlandse blok-oudste tevens commandant Nederlandse troepen werd de 

opperschipper P.J. Heerschap (kgf 105044), terwijl elke barak een vertrouwensman c.q. barak-

oudste aanwees. Een bekende barak-oudste was de onderofficier Kamphuis (kgf 104367). Hij 

was de man die de dagelijkse berichtgeving over de oorlogssituatie verzorgde. Op 

wandkaarten werd het verloop van de strijd uit de Duitse gevechtsmeldingen gecombineerd 

met de berichten uit and ere bron, zodat de Nederlandse onderofficieren een redelijk goed 

beeld kregen van de militaire toestand. Toen de invasie op 6 juni 1944 een feit was, werden 

de laatste nieuwsfeiten iedere middag door de Fransen (die in het kamp over een radio 

beschikten) aangeleverd. 

Geschreven op een stukje papier en gewikkeld om een steentje, werden de berichten over 

het prikkeldraad in het Nederlandse deel van het kamp geworpen. De sergeant Koenders (kgf 

105360) vertaalde het geschrevene in het Nederlands. Daarna werd iedere barak van het 

recente nieuws voorzien. Er werd voor elke nieuwsverkondiging wel een uitkijkpost 

geïnstalleerd, die met tevoren afgesproken tekens ervoor moest zorgen dat de òbriefingó niet 

onverwacht verstoord kon worden.  
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De Duitsers hadden in het Franse deel van het kamp vaak naar het radiotoestel gezocht, 

echter steeds tevergeefs. Later vertelden de Fransen dat de ontvanger ergens werd verstopt 

tussen de dubbelwandige betimmering van één van de barakken. Bij het verlaten van het 

kamp in 1944 schijnt deze radio uiteen genomen en verdeeld over meerdere personen, 

meegenomen te zijn naar een volgend kamp. 

Zo nu en dan was de òKrakow-Zeitungó verkrijgbaar. Daarin stonden onder andere berichten 

over zware bombardementen die door de geallieerden waren uitgevoerd.  

Op 26 oktober 1943 meldden zich de negen onderofficieren die wegens ziekte niet met het 

transport van 30 september vanuit Nehrybka waren meegekomen. 

Bij aankomst in Stalag 369 op 2 oktober 1943 werden den Nederlanders door de Fransen 

onmiddellijk v oorzien van grote hoeveelheden etenswaar. Deze buitenlandse collegaõs 

hadden geconstateerd dat de nieuw aangekomen mannen sterk vermagerd waren. Hier 

kwam wederom het begrip òliefdesgavenó aan de orde. 

Vooral de keuken kreeg een flinke aanvulling, zodat de Nederlandse kok, de sergeant Van 

Dooijeweert (kgf 104339) van het Duitse voedselrantsoen gecombineerd met deze Fransen 

giften een redelijke pot eten kon b ereiden. Bleef bestaan, dat ook in de eerste maanden van 

het verblijf in dit kamp, schraalhans nog steeds keukenmeester was. De verstrekte voeding 

was wel beter dan in de eerste vier kampen, doch de hoeveelheid was nog steeds te weinig. 

Dankzij het feit dat de eigen koks voor de bereiding zorgden, waarbij ook de voorbereiding 

(aardappelen schillen, groente schoonmaken, enz.) door de eigen mensen werd gedaan, was 

de kwaliteit op het  hoogst mogelijke niveau.  

Een aantal waaghalzen wilde nog wel eens onder het prikkeldraad door kruipen om bij de 

Fransen, die altijd voldoende te eten hadden, hun maag te vullen. Dat was echter riskant. 

Werd men gezien, dan was de straf niet mis. Er werd zelfs gewaarschuwd dat er geschoten 

zou worden. Eerst tegen het einde van het jaar, zo in de buurt van de Kerstdagen, kwam de 

regelmatige toevoer van pakketten goed op gang. Zowe l van familieleden als van het 

Amerikaanse, Engelse, Deense en Argentijnse Rode Kruis kwamen pakketten. De aanvoer 

vanuit deze landen geschiedde door de zorg van het Internationale Rode Kruis. Later werden 

ook pakketten ontvangen van het Nederlandse Rode Kruis. Door deze zendingen werd vanaf 

die tijd he t verblijf in dit vijfde kamp voor wat het eten betreft en niet te vergeten het 

rokertje, een aanvaardbare aangelegenheid. De in de eerste vier kamp opgelopen gewicht-

achteruitgang werd in de loop van de tijd  nagenoeg bij allen weer ongedaan gemaakt. 

òOndervoeding werd doorvoedingó schreef zelfs één van de dagboek schrijvers, mogelijk 

toch wel een ietsje overtrokken. 

De gewichtstoename werd precies bijgehouden, want na het baden werd men gewogen. 

Alleen het gemis aan verse groente en fruit bleef vitaminegeb rek veroorzaken. Ook de 

kunstmatige aanvulling daarop, die in de Amerikaanse pakketten verpakt was, kon dat niet 

goed maken. Slecht was het gesteld met de Russische krijgsgevangenen. Aanvankelijk waren 

het er zoõn vijf- á zeshonderd, later veel meer en zij werden afschuwelijk slecht door de 

Duitsers behandeld. Ze waren bestemd voor het zware en vuile werk en kregen daarnaast 

slaag en scheldpartijen te verduren. Ze moesten lange dagen werken en kregen bijzonder 

weinig te eten. Ze waren met meer dan honderd man, als haringen in een ton, in één ruimte 

gelegerd. De Sovjetunie had indertijd het Verdrag van Genève niet geratificeerd. Hierdoor 

waren hun krijgsgevangenen in de ogen van de Duitsers vogelvrij. Daarnaast heeft een 

hoeveelheid Duitse zelfkennis daarbij vermoedelijk ook een rol gespeeld. Men zal zich 

mogelijk herinnerd hebben dat zij zich destijds bij hun opm ars in de Sovjetunie op 
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beestachtige wijze ten opzichte van de Russische militairen en burgers hadden gedragen. 

Clementie zal men dan ook zeker niet hebben verwacht. 

De krijgsgevangenen van de andere nationaliteiten stopten hun Sovjet-Russische collegaõs 

nog wel eens wat toe, hetgeen echter niet heeft kunnen verhinderen dat een groot aantal van 

hen het leven heeft verloren. 

Zo nu en dan kwam er een soort kantinewagen. Voor het door  de Duitsers verstrekte Poolse 

kampgeld kon men dan postpapier (de bekende vouwbrieven), vloei, een potlood, een stuk 

zeep en nog wat van dergelijke dingen kopen. Een enkele keer waren er ook Poolse 

sigaretten.  

Wassen en scheren was in de barak geen probleem. Ondergoed kon men daar ook een 

beurtje geven. Bovenkleding werd nooit gewassen of vernieuwd. Ook schoeisel werd niet 

vervangen. Op het allegaartje aan kledingstukken waren de letters òKGó (op broek en jas) 

aangebracht. 

Zoals reeds eerder beschreven waren krijgsgevangenen onderofficieren verplicht om 

kampwerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit: 

¶ Het per barak instellen van vier kamerwachten die de zaak moesten schoonmaken en 

schoonhouden, eten halen en uitdelen, tafels afruimen en reinigen, eetgamellen (nadat die 

per toerbeurt waren uitgekrabd) wassen en naar de keuken terugbrengen. 

¶ Het per barak leveren van een brandwacht voor de nacht. 

¶ De aanleg van een sportterrein. 

¶ Het graven van een put voor de opvang van water dat niet bestemd was voor hygiënisch 

gebruik (bijvoorbeeld bluswater bij brand).  

¶ Het helpen bij fourageren van de voedselopslagplaats naar de keuken. 

¶ Het halen van brandstof in het stookseizoen. 

¶ Het verbeteren van de prikkeldraad omrasteringen. 

¶ Het graven van schuilloopgraven. 

¶ Het wegbrengen van afval. 

¶ Het éénmaal per week reinigen van de barak met water en lysol. 

¶ Het steken van graszoden en het ophalen daarvan voor de aanleg van tuintjes. 

¶ Zo nodig het ruimen  van sneeuw. 

¶ Enz., enz. 

 

Buiten het kamp moest er ook gefourageerd worden. In het oude fort òBorekó c.q. kazemat 

waren daar onder andere aardappels, rode kool en winterwortels opgeslagen. Eén en ander 

moest uitgegraven en opgeladen worden. Bij dit corvee werd nog al eens wat achterover 

gedrukt. Verder was er tijd nodig voor wassen, baden, kleiding reinigen, ontluizen, 

ontvlooien, levensmiddelen pakketje afhalen in de opslagloods en niet te vergeten het zelf 

koken van het potje met etenswaren die in de pakketten werden aangetroffe n. 

De grote hoeveelheid vrije tijd (een belachelijk woord wanneer men achter prikkeldraad 

opgesloten zit) werd opgevuld met sport, vooral:  

¶ Voetbal en handbal, waarbij complete competities tussen de barakken werden afgewerkt. 

¶ Kaarten, waarbij bridgen en klaverjassen de voorkeur hadden en waarbij ook veel 

wedstrijden werden georganiseerd (een voormalig geïnterneerd onderofficier bleek in 

1991 nog in het bezit te zijn van bridge lijstjes met daarop namen van collegaõs waarmee 

hij destijds had gekaart). 

¶ Meedoen en / of kijken c.q. luisteren naar toneel- en cabaretvoorstellingen, waarbij alles 

dat met de opvoering van doen had, zelf werd ontworpen en gemaakt. De toneelstukken 
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waren vaak van Franse origine en vertaald in het Nederlands. Een zelfde onderofficier 

vervulde steeds de vrouwenrollen en hij deed dat met overweldigend succes. 

¶ Meedoen in een zangclub of mondharmonica ensemble. 

¶ Bijwonen van lezingen. 

¶ Meedoen aan cursussen, onder andere een dansopleiding (òHengstenbaló). 

¶ Organiseren van feestjes met onder andere roulette, rad van fortuin, en dergelijke. 

¶ Meedoen in een muziekorkestje. 

¶ Enz., enz. 

  

 
Gymnastiekdiploma Stalag 369 Kobierzyn (collectie Theo Hamakers). 

 

In de vele interviews en / of dagboeken was steeds sprake van de prachtige schoonheid van 

de omgeving. Krakau ligt aan de Wista (bij velen beter bekend onder de naam Weichsel). Ten 

noorden vond men het he uvelachtige land met hoogtes tot circa 600 meter (Tysogory) en 

circa 500 meter (de Jura Krakowska). Het kamp lag op het terrei n van de vroegere gemeente 

òBorek Fateckió, dat met Kobierzyn sinds 1941 deel uitmaakte van de stad Krakau. 
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Vanuit het kamp kijkend in de richting van de uitgang, had men uitzicht op  een prachtig oud 

klooster. Daar achter, op een afstand van weinige kilometers, ontwaarde men de stad Krakau, 

waar een grote citadel met hoge muren en een hoge kathedraal onmiddellijk in het oog 

vielen. Volgens één dagboek schrijver zou er in deze kathedraal Poolse vorsten en een 

belangrijke maarschalk uit de eerste wereldoorlog  PiĠsudski genaamd, begraven liggen.  

Ook de masten van radio Krakau en de torenspitsen van de vele kerken, die deze stad rijk is, 

waren goed te zien. In zuidelijke richting kon men vanuit de pakkettenloods genieten van het 

hooggebergte, de Karpaten en de Beshiden met het hoge en lage Tatragebergte. De afstand 

er naar toe werd hemelsbreed geschat op een kleine honderd kilometer. 

De Zweden waren voor Nederland aangewezen als beschermende mogendheid en uit dien 

hoofde werd het kamp enkele keren bezocht door d e Zweedse gezantschapssecretaris uit 

Berlijn. Hij heeft onder andere melding gemaakt van de eerder vermelde òklap in het gezicht 

van een onderofficieró. Veel kon ook deze man niet voor de krijgsgevangenen doen. Ook van 

de zijde van het Rode Kruis werden inspectiebezoeken afgelegd. Die leidden evenmin tot 

verbetering van de aangekaarte problemen. 

De ontluizingsceremonie is aardig om te vermelden. Met veertig man naar een grote zaal. 

Alles uit, dan poedelnaakt een poos wachten. De kleding ging in de tussentijd naar een oven. 

Dan moest er vlug gedoucht worden. On der het lopen afdrogen, vlug naar een andere 

ruimte en daar weer een hele tijdê wachten tot de kleding terugkwam. Uitkijken dat men zijn 

huid niet verbrandde door te vlug de hete kleren weer aan te tre kken. Daarna vanuit het 

Franse kampgedeelte, waar het ritueel had plaatsgevonden, terug naar het eigen blok. 

Het was bij die ceremonie, dat de Fransen toen dit voor de eerste keer gebeurde, ontdekten 

dat de Nederlanders er nogal dunnetjes uitzagen. Dat leidde toen tot de eerder beschreven 

liefdesgaven. 

Tussen oktober 1943 en januari 1944 kwamen er op diverse data nog kleine groepen of 

individuele onderofficieren (circa 40 in het totaa l) in dit kamp aan. 

Op 11 oktober 1943 arriveerden zeven vaandrigs uit Stanislau: Hessel (Kgf ??), Lieshout,(Kgf 

105313 ?) Hupkus (Kgf 105245), de Jong, Huet (Kgf 97750), Bijsterveld (Kgf 98059) en Kuiper 

(Kgf 97751 ?). 

Op 10 januari 1944 arriveerden er 95 Nederlandse werk weigerende onderofficieren uit Stalag 

IV-b Mühlberg. Bij deze groep zat ook het contingent onderofficieren da t in Emmerzhausen 

(Stegskopf) en Trier was geweest (zie hetgeen daarover reeds is vastgelegd). 

 

Op 25 januari 1944 werden de totaal 42 vaandrigs overgeplaatst naar Oflag 67 in 

Neubrandenburg. Het aantal Nederlandse werk weigerende onderofficieren kwam hiermee 

op vierhonderd, het getal dat in de titel van dit stukje geschiedenis is vermeld. 

Van de eerder genoemde Poolse instantie werd uit òHitlers concentratiekampen op Poolse 

bodemó, Warschau 1979, ook over dit Stammlager informatie verkregen: 

Kamp voor Russische, Belgische en Nederlandse krijgsgevangenen Stalag 369 Kobierzyn (Stalag 

369 Borek Fatecki). Was gelegen op de zogeheten Piaski binnen de grens van de vroegere 

gemeente Koberzyn en Borek Fatecki, die nu per decreet van de hoofdafdeling van 

Binnenlandse Zaken van de regering van Glowna Gubernia van 28 mei 1941 deel uitmaken van 

Krakau. 

In de jaren 1941-1942 verbleven voornamelijk Russische krijgsgevangenen in het kamp, die 

werden ondergebracht in Kobierzyn in een vroegere kazerne van het Regiment Ulanen. 

Per 1 juni 1942 waren het 371 Russen. 
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De voormalige ingang van de Poolse kazerne (foto J.C. Langhenkel 1991). 

 

Met de tijd werd op het grondgebied van Borek Fatecki het eigenlijke gevangenenkamp 

gebouwd, dat van juni 1942 functioneerde als strafkamp voor Belgische en Franse 

onderofficieren, die hierheen werden gebracht van andere kampen op Duits grondgebied, 

vanwege hun werk weigering voor het Derde Rijk. 

Per 1 oktober 1942 waren er 7.200 krijgsgevangenen, 6.703 Fransen en 497 Russen. 

Per 1 januari 1943 waren er 6.338 krijgsgevangenen, 5.656 Fransen, 567 Russen en 115 

Belgen. 

Per 1 juni 1943 waren er 5.616 krijgsgevangenen, 4.853 Fransen, 693 Russen en 121 Belgen. 

Per 1 oktober 1943 waren er 6.317 krijgsgevangenen, 5.498 Fransen, 693 Russen en 126 

Belgen. 

Per 1 januari 1944 waren er 6.916 krijgsgevangenen, 5.350 Fransen, 1.094 Russen, 349 

Nederlanders en 122 Belgen. 

Per 1 juni 1944 waren er 6.666 krijgsgevangenen, 4.185 Fransen, 1.948 Russen, 399 

Nederlanders en 314 Belgen. 

 

De Franse krijgsgevangenen werden ondergebracht in drie blokken, per blok circa 1.500 

mensen. Deze blokken waren van elkaar gescheiden door rijen prikkeldraad. Mettertijd werd 

het de krijgsgevangenen toegestaan om zondags contact met elkaar te hebben. 

In het diepste geheim werden cursussen voor leraren en cursussen op universitair niveau 

georganiseerd. Een theatergroep werd opgericht (krijgsgevangenen van blok 2 en 3 hielden 

een onderlinge wedstrijd aangaande de uitvoering van een Frans stuk). Er bestond een 

literaire kring en verschillende soorten ambachtswerkplaatsen. Er waren taalcursussen, onder 

andere Grieks en Hebreeuws. Onder redactie van Gaston Fouilloud-Buyat en Pierre Lardin 

gaven de Fransen een echt tijdschrift uit (òLe Crackó), in totaal 21 nummers, dat verscheen 

van juli 1942 tot februari 1944. 



82 

 

 
Titelblad van òLe Crackó, jaargang 1 nummer 13 

 

In navolging van Fransen en daarbij geholpen door de hoofdredacteur Pierre Lardin, werd 

met Kerst 1943 het eerste nummer van het Nederlandse tijdschrift (periodiek) òLuister eens 

uitó uitgegeven onder redactie van de onderofficieren J.J. van der Wegen (kgf 107284), C.E. 

de Jongh (kgf 106568) en W. Vink (kgf 107285).  

òLuister eens uitó schijnt de marine kreet van de Opper-schipper P.J. Heerschap in Kobierzyn 

geweest te zijn. Hiermee vroeg hij de aandacht van de collegaõs voor het doen van bepaalde 

mededelingen of het eisen van een aantal verrichtingen. In totaal zijn er zeven nummers 

verschenen, samengevat in vijf periodieken. Het laatste nummer verscheen op 3 augustus 

1944 (het juni nummer). Ze werden met genoegen gelezen, aldus de mededeling van een 

aantal geïnterviewden en dagboek schrijvers. In de bijlage zijn de afleveringen opgenomen. 

 

Stalag 369 werd gecommandeerd door een kolonel (Oberst) Simon, bijgestaan door een 

òLageroffizieró in de rang van kapitein (Hauptmann), die belast was met de dagelijkse gang 

van zaken. Deze officier werd op zijn beurt weer bijgestaan door een staf voor het 

organisatorische werk een aantal onderofficieren (Feldwebels) voor de dagelijkse 

werkzaamheden. Daarnaast was er een groot contingent bewakingspersoneel. 

Onder de rubriek òtijdsverdrijfó viel het zoeken naar vlooien. Er werd in het geheugen van de 

krijgsgevangenen een scorelijst bijgehouden. Eén dagboek vermeldde op 2 juli 19 het record 

van 109 vlooien.  

In twee dagboeken werd melding gemaakt van het optreden van SS-militairen. Eén dagboek 

schrijver meldde dat het zoeken naar de radio, nadat alle Franse barakken waren ontruimd, 

plaatsvond door SS-manschappen. Een ander vermeldde dat er wel eens SS-ers in het kamp 

liepen, die probeerden de krijgsgevangenen uit te lokken. Ze spraken iemand aan en tijdens 

het gesprek gingen ze dan op diens tenen staan. Wanneer de aangesprokene dan een 

bepaalde beweging maakte om het evenwicht te bewaren, werd dat uitgelegd als een 

slaande. Dat hield dan in dat hier een aanval was gepleegd op een òDeutsch Übermenschó en 

dat had natuurlijk kwalijke gevolgen. Door andere zegslieden werd dit gebeuren niet 

bevestigd. 
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Uit weer een andere bron viel op te tekenen dat handige lieden speldjes van blik maakten 

vermeldend ó369-NWOOó, hetgeen betekende: Stalag 369 Niet Werkend Onder Officier.  

De kosten daarvan waren 1 sigaret. 

In weer een ander dagboek werd melding gemaakt van een handig optreden van de Franse 

onderofficieren, die voor  het Kerstdiner 1944 een lapje paardenvlees regelden. De afvalboek 

kwam met zijn kar, getrokken door twee paarden het kamp binnen en ging er met dezelfde 

kar weer uit, doch nu getrokken door één paard. Als het echt is gebeurd, is het voor de 

krijgsgevangenen òzum lachenó en voor de Duitsers òzum kotzenó geweest. 

Er is in de periode Kobierzyn ook een aparte krijgsgevangenentaal ontstaan, bijvoorbeeld:  

Houwdegens: sigaretten met meer papier dan tabak 

Vertinken: ruilen van sieraden, horloges, enz. voor voeding en tabak 

Roze huzaren: vlooien 

Een echtpaar: twee mannelijke krijgsgevangenen, die naast elkaar sliepen (voor een 

goed begrip: ieder op een eigen krib)   

 

 

Op 13 augustus 1944 moesten de Nederlandse onderofficieren dit kamp verlaten, 

vanwege het naderende Rode Leger. De Fransen en Belgen waren in groepen al op 9, 11 en 

12 augustus afgereisd.  

De krijgsgevangenen werden hoofdzakelijk geëvacueerd naar Stalag VIII-c Sagan, Stalag IX-a 

Ziegenhain, Stalag XVIII-c Markt Pongau en Stalag X-b Sandbostel. De 400 Nederlanders 

werden op 13 augustus 1944 op transport gesteld naar Stalag IV-b Mühlberg.  

Stalag 369 hield op 15 september 1944 officieel op te bestaan. 

 

 
Opheffing Stalag 369, ondertekend door de Duitse kampcommandant Simon. 
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Volgens één van de geïnterviewde onderofficieren waren er in Kobierzyn weinig zieken.  

Er was daar een droge koude lucht, waardoor er ook nagenoeg geen mensen verkouden 

warden. Met zekerheid was het niet vast te stellen, doch aangenomen mag worden dat de 

Nederlanders in Kobierzyn geen mensen hebben verloren. 

 

Wel vertrokken er op 4 februari 1944 in totaal 8 Nederlanders naar het Kgf. Reserve Lazarett 

II in Lemberg. Zij kwamen op 18 februari 1944 in Stalag I-b Hohenstein aan en werden bij dat 

transport omschreven als ziek (èKrankç).31) De aard van de ziekten is niet bekend.  

Deze Nederlanders zouden uiteindelijk naar Stalag IV-b Mühlberg komen.  

 

 
Fragment uit òLuister eens uitó nummer 2. 

 

Van geweld wegens oorlogshandelingen is door niemand gewag gemaakt. Geruime tijd 

voordat de Sovjet legers Krakau naderden werden alle in dit Lager aanwezige 

krijgsgevangenen naar elders getransporteerd. 

De onderlinge verstandhouding tussen de Nederlanders was over het algemeen goed. 

Ruzietjes kwamen natuurlijk wel voor, doch vooral toen in 1944 een ieder redelijk wat te eten 

en te roken had, waren er weinig strubbelingen. Op 28 mei 1944 mochten er van de 

Nederlandse krijgsgevangenen fotoõs worden gemaakt, die later (8-6-1944) als 

òansichtkaarten gepr¿ftó naar de familieleden in Nederland mochten worden gezonden. 

In het onderstaande is een aantal voorbeelden opgenomen. 

 

 
 

 
31 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 13 melding 568. Deze melding bevat de opmerking 

dat de mannen afkomstig waren uit Oflag 76 Lemberg. De acht mannen zijn dus zeer kort in Lemberg gebleven. 
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Groenestijn, Engels en Hamakers (in het midden)  

(collectie Theo Hamakers). 
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Barak 12 met in het midden J.C. Langhenkel (collectie Langhenkel). 
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Samenvattend vertelde de geïnterviewden en de dagboek schrijvers dat Stalag 369: 

¶ zeker geen strafkamp was. 

¶ een kamp was, waar de krijgsgevangenen, op een enkele uitzondering na, op een strenge 

doch rechtvaardige wijze door de Duitse leiding werden behandeld. 

¶ van de vijf kampen waar men tot dan toe geïnterneerd was geweest, de best te 

aanvaarden situaties had opgeleverd. 

 

Toch voldeed dit kamp niet aan de bepalingen zoals die in de Conventie van Genève waren 

vastgelegd. De voedselvoorziening was daarvoor absoluut onder de maat. De aanvullende 

pakketten uit allerlei richtingen hebben een en ander vanaf het begon van 1944 voldoende 

aangevuld. De verbeterde voedselvoorziening inspireerde een onderofficier tot het 

onderstaande gedicht. 

 

Ode aan de Maag 

O dag! O dag! O dag der dagen! 

O dag! O dag! der magen! 

Die in ongekende overvloed, 

Gedijen weer na tegenspoed. 

 

Na maandenlange ellende, 

In krijgsgevangen bende, 

Kwam je weer iets op krachten, 

Met caakjes die de Fransen brachten. 

 

En wat daarbij nog verder komt, 

Waarvan ons maagje nu al bromt , 

Als het denkt aan al die lekkernijen, 

Waarmee de Fransman aan kwam rijden. 

 

õt Zag chocolade en havermout, 

En nog veel meer waarvan je houdt, 

Zoals veel macaroni, koek en gort, 

Is het een wonder dat je knort? 
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Het denkt aan meel, aan erwten, bonen, 

õt Is al van puddingvla aan õt dromen, 

õt Ziet dadels, gekonfijte vruchten, 

Hoor õt maagje nu eens zalig zuchten. 

 

En om de hoorn des overvloeds, 

Vooral toch vol te maken, 

Kwamen er nog pakketten bij, 

Die ook zo heerlijk smaken. 

 

O maag, O maag, O houdt je goed, 

In gouden tijden van overvloed, 

Toon wat je kunt, maak mij niet bang, 

En zag vooral niet plotseling pang!  

 

ôk Zal je verwennen lieve maag 

Want lekker eten doe ik graag 

Ik help je heus wel weer op streek 

Maar laat mij dan niet in de steek. 

 

 

Dezelfde officier maakte met Kerstmis het onderstaande gedicht. 

 

1e Kerstdag 1943 

Kerstnacht, gekomen voor allen op aarde, 

Bracht stemming en deemoed in ieders hart, 

õt Kerstfeest bracht meer nog dan anders, 

Gedachten aan huis en diepender smart. 

 

Ook achter õt draad herdenken wij õt Kerstfeest, 

Ook achter draad kwam die heilige nacht, 

Ontsloot ons gemoed in een diepere zin, 

Ontvangend de konde die nacht ons bracht. 

 

Vrede op aarde wordt alom gezonden, 

In hoop dat  die vrede heel spoedig zal zijn, 

Vrede op aarde, wij bidden het daagõlijks, 

Oorlogsleed doet toch ons harte zoõn pijn. 

 

Brengt ons de vrede en spoedig weer thuis, 

Vereent met de onzen in huisõlijke sfeer, 

Verlos ons van dõoorlog, o Here wij smeken, 

Brengt ons de vrede, dat bidden wij Heer. 
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Een aantal losse dagboek aantekeningen c.q. interview uitspraken van verschillende 

onderof ficieren uit hun krijgsgevangenentijd in Kobierzyn: 

Er werden lezingen gehouden over marineschepen (schipper Weerdenburg), over West-Afrika 

en over papier maken (sergeant Hommes), over het seinwezen (adjudant Dekker), over het 

duikbedrijf (schipper Rietveld), over scheepvaartkunde (bootsman Van Asperen) en over het 

mijnbedrijf (schipper Jongen). 

23-10-1943: Voor de derde keer worden er kleding maten opgenomen. Kleding wordt er 

nooit ontvangen. 

Nov/dec 1943: Het is minus negentien graden Celsius. 

6-11-1943: De Nederlandse onderofficieren krijgen van hun collegaõs uit Stanislau een 

bibliotheek met 400 boeken. 

10-11-1943: De kampleiding vraagt aan de krijgsgevangenen van alle nationaliteiten of ze 

meubels willen maken in de machinale houtbewerkingsafdeling voor Duitse 

families in de gebombardeerde gebieden. Allen weigeren. 

6-12-1943: Feestmiddag met muziek, waartoe instrumenten geleend worden van de 

Franse collegaõs. 

25-12-1943: Kerstfeest, kerkdiensten, sneeuw en vele nare gevoelens. 

31-12-1943: Cabaretavond, toespraken en men beëindigt het jaar met zingen van het 

Wilhelmus (met tranen in de ogen). 

Jaarwisseling: Het was intussen al kwart over elf geworden. Om kwart voor twaalf 

verzamelden zich alle barakken, ook 10, 14 en 16, die vanavond de 

feestavond hebben in barak 15 (de kerk- annex recreatiebarak) om 

gezamenlijk de jaarwisseling door te brengen. Vaderlandse liederen zingend 

korten we de tijd tot 24.00 uur. Slagen op een ijzeren pan imiteerden het 

klokgelui en terwijl het koortje òUren, dagen, maandenó zong, vlogen onze 

gedachten naar de onzen en menigeen kreeg een brok in de keel. Na dit 

aangrijpende moment ging de vlag, die in he t begin van de avond gehesen 

was, halfstok en herdachten we de gevallenen voor onze vrijheid. Weer werd 

de vlag gehesen en toen alleen een geheel vormden door een keten van 

handen te maken, wenste de schipper ons een gelukkig 1944 toe en een 

spoedige thuisvaart. Dit laatste ontbrak aan geen enkele wens. Toen sprake 

de sergeant-majoor Tromp en de adjudant Dekker enige woorden en toen 

werd staande uit volle borst het Wilhelmus gezongen. Als slot volgden 

Thomasvaer en Pieternel met een geslaagde nieuwjaarswens en hiermee 

werd de avond beëindigd. In de barak was het handjes drukken, nog vlug 

een stukje eten en toen om 01.00 uur het licht uitging lagen we allen op de 

strozak om voor we in slaap vielen, weer met onze gedachten in Holland te 

zijn. Holland, het verre landje waar onze dierbaren zijn, die we zo spoedig 

mogelijk hopen weer te zien.  

10-1-1944: 95 Nederlandse werk weigerende onderofficieren arriveerden uit Stalag IV-b 

Mühlberg. Bij deze groep zat ook het contingent ond erofficieren dat in 

Emmerzhausen (Stegskopf) en Trier was geweest. 

24-1-1944: In het Franse kamp brandt de toneelzaal annex kerkgebouw volledig uit. De 

brandweer uit Krakau kon een en ander niet verhinderen. 

31-1-1944: Toneelavond. Het stuk òDe pakketboot de Volhardingó wordt opgevoerd ter 

gelegenheid van de verjaardag van Prinses Beatrix. 
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3-2-1944: De Nederlandse krijgsgevangenen aangewezen voor loswerkzaamheden op 

het station DB te Kobierzyn, ontmoeten daar Nederlandse dwangarbeiders. 

Tijdens het lossen ontvluchtten twee Nederlandse onderof ficieren (Dal kgf 

105078 en Bisschop kgf 105075). Volgens andere bronnen zou ook De Best 

kgf 105049 zijn ontsnapt. Ze werden de volgende dag weer gegrepen. 

13-2-1944: Veel sneeuw en erg koud. õs Nachts minus 23 graden, overdag blijft de 

thermometer steken bij minus 16. 

8-3-1944: De Nederlandse gemeenschap viert de 44e verjaardag van hun commandant, 

de opperschipper Heerschap, met een gekostumeerde optocht, toespraken 

en cadeaus.  

16-3-1944: Röntgenologisch borstonderzoek. 

9-4-1944: De hoofdvertrouwensman Tromp is jarig. 

10-5-1944: Dodenherdenking gevallen kameraden 10-15 mei 1940. 

19-5-1944: Een Franse goochelaar wordt het Nederlandse kampgedeelte binnen 

gesmokkeld. Hij geeft een voorstelling. 

25-5-1944: Aankomst van aalmoezenier De Boer. 

1-6-1944: Er was vervroegde reveille, want de barak moet helemaal schoongemaakt 

worden. Alles moet eruit en er komen 17 kruiswagen vuil uit. 

15-6-1944: De Nederlandse onderofficieren voetballen tegen de Fransen. Via de tandarts 

worden de Nederlanders verkleed als Fransen dat gedeelte van het kamp in 

gesmokkeld. 

29-7-1944: Aankomst Nederlandse dominee Van Garderen vanuit Mühlberg. Deze 

dominee wordt ech ter de volgende dag weer teruggestuurd. 

 

De reis naar Stalag IV-b Mühlberg is beschreven in het dagboek van Marcus de Zees: 

Zondag 13 augustus 1944. Al om 04.30 uur is het opstaan en om 05.30 uur onze beurt om aan 

te treden voor de algemene visitatie die plaats vindt in blok IV aan het eind van het kamp. We 

zijn ingedeeld in groepen van zoveel man die de bezetting vormen van een wagon. Deze 

visitatie gaf aanleiding tot vele vermakelijkheden, althans, zo zullen we ze maar noemen. Man 

voor man kwamen we de barak binnen, die verdeeld was in verschillende vakken met lange 

tafels waarachter de Duitse soldaten stonden. Eerst de handbagage inspecteren en daarna de 

man. Ieder kledingstuk moesten we uittrekken en dat werd nauwkeurig nagekeken en bestreken 

of er soms iets in mocht zitten. En zo ging het steeds door. Op het einde hiervan stonden wij 

poedelnaakt voor de mof. Later bleek dat er nog moffen waren geweest die de treurige moed 

hadden gehad om hun vinger in iemand zijn aars te steken. Die dacht zeker daar iets bijzonders 

in te vinden. Toen er dus niets meer te inspecteren was en je hele hebben en houden op de tafel 

lag, kwam er een snauw en pakte je je rommeltje weer op en liep naakt met alles de barak uit, 

naar een grasveld 50 meter verder waar we ons weer konden aankleden. Dat er smakelijke 

tonelen voorvielen is te begrijpen. Zo gebeurde het dat de sergeant-majoor van de Genie J.B. 

Jansen (kgf. 105424) na de inspectie zich weer had aangekleed in de barak en bij de uitgang op 

een Duitser stootte die hem verbood om naar buiten te gaan, in de veronderstelling dat hij nog 

niet gevisiteerd was. Het resultaat was dat Jansen zich voor de tweede keer kon uitkleden en 

toen na afloop ook poedelnaakt de barak uitliep. Ja, je moest bij de Duitsers zijn, die hielpen je 

gauw over al het schaamtegevoel heen. Het was toch het zogenaamde Herrenvolk en wij waren 

toch hun toekomstige slaven. Ze zouden ons wel eens leren hoe de behandeling zou zijn als de 

oorlog maar eerst was gewonnen. Na het aankleden in de openlucht, wat niets om het lijf had, 

het was alweer smoor heet geworden, konden we rustig afwachten wanneer we gingen 
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vertrekken. We hadden niet veel bij ons. Een kleine doos van karton met je brood, een bepaalde 

hoeveelheid chocolade, suiker, biscuit, sigaretten of tabak, een boek, was benodigdheden, lepel 

en een pannetje om uit te eten. Eindelijk was het vertrek aangebroken en werden de groepen 

geformeerd. Zo ook onze groep. We vertrokken in een zeer goede stemming en zingend ging 

het voorwaarts tot we op een soort verkeersweg kwamen, althans, het was een weg met 

zogenaamde kinderkopjes. Ja, de wegen in Polen zijn niet veel bijzonders.  

Overal waar de bevolking ons zag, werd veel naar ons gezwaaid en gewuifd en jonge meisjes 

gaven ons zeer gul tuiltjes bloemen, zogenaamde veldbloemen. Zodra zij wisten dat we 

Nederlanders waren wisten ze waar het om ging en hadden we de sympathie. Ze waren ons 

allen ook sympathiek, die Polen waren een prachtvolk, een vrijheidslievend volk, net als wij. 

Eindelijk kwamen we ongeveer na een half uur op een heel klein station aan. Het was geweldig 

heet geworden, ondanks het vroege morgenuur. De wagons stonden al voor ons klaar. De 

schrik sloeg ons om het hart toen we bemerkten dat de treingeleider een SS-officier was, want 

we wisten hoe die waren. Maar naderhand hebben we ondervonden dat deze Oberleutnant een 

zeer humaan mens voor ons is geweest, want hij heeft ons vele vrijheden tijdens de treinreis 

gegeven in verband met het warme weer. We mochten allemaal buiten de wagons blijven en 

daar hebben we een dankbaar gebruik van gemaakt. Het was zo heet dat sergeant J.F.T. 

Mirandelle (kgf. 105371) het op zijn zenuwen kreeg en van zijn stokje ging. Na een tijdje kwam 

hij bij, al die spanning had hem geen goed gedaan. Pas om 19.00 uur konden we in de wagons 

gaan. Zo had het vertrek na veel wachten plaats. In de wagons was het smoorheet en met 

gesloten deuren en dan met zoveel mensen erin, het was geen pretje. We waren wel erg luchtig 

gekleed, maar iedereen zat of stond te zweten dat het een lust was. We gingen over Gleuvitz 

naar Oppeln 32) waar we õs nachts stil stonden, maar met gesloten deuren. 

Maandag 14 augustus 1944. Het is te begrijpen dat er vannacht niet veel van slapen is 

gekomen. Om met 50 man bij deze hitte in een wagon te zitten is helemaal geen pretje. Vroeg 

in de morgen mochten de deuren dan ook open en mochten we eruit om ons te wassen, wat 

dankbaar aanvaard werd en wat ons aardig opknapte. We bemerkten dat als het enigszins 

mogelijk was de wagondeuren open bleven. Het grote wonder werd veroorzaakt door de 

Engelse en Amerikaanse sigaretten de we met milde hand uitdeelden aan de Duitse 

bewakingssoldaten. Pater de Boer, de hoofdvertrouwensman en de opperschipper hadden het 

een beetje gemakkelijker dan wij, want zij zaten namelijk in de wagon waarin de 

levensmiddelen waren opgeborgen en zij genoten zodoende meer vrijheid dan wij. 

Dinsdag 15 augustus 1944. Vannacht zijn we de stad Breslau gepasseerd en natuurlijk weer 

slecht geslapen. Het was erg heet ook in de nacht Glogau gepasseerd. 

Woensdag 16 augustus 1944. We hebben een goede transportgeleider, deze SS-Oberleutnant. 

Even als hij maar de kans krijgt laat hij de deuren open maken om ons frisse lucht te laten 

happen en als het kan, dan laat hij ons eruit komen. We waarderen dit en zeker van hem, waar 

we het niet van hadden verwacht. We blijven maar sigaretten uitdelen wat de Duitse soldaten 

natuurlijk erg waarderen, zeker deze oudjes, die voor de dienst nog geschikt zijn maar zeker 

niet voor het front. Het eten is goed ook als hij de kans krijgt laat hij warm eten geven. Op het 

ogenblik zitten we achter een transport Russen. Het is een hele trein en er zijn heel wat wagons. 

We laten ons vertellen dat deze Russen om het vluchten te bemoeilijken, spiernaakt in de 

wagons zitten en ik geloof dat wel, want de Duitsers behandelen hen als honden. De wagons 

tellende zitten er zeker een 1200 tot 1500 man in deze trein. Als er bij ons 50 man in een 

 
32 Het traject deed de volgende plaatsen aan: Krakau-Swoszowice, Skawina, Zator, Auschwitz (Oŝwiŉci), 

Dankowice, Czechowice, Chybie, Petrowitz (Petrovice), Oderberg (Bogumin), Ratibor (Racibórz), Oderwalde 

Dziergowice, Buchenau (Nŉdza), Reigersfeld (Bierawa), Budynek, Zdzieszowice, Oppeln (Opole). 
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wagon zitten, dan zitten er bij de Russen zeker 75 man in. Ze staan opgepakt als haringen in 

een ton. Ja, deze Russen hebben het heel wat slechter dan wij. We mogen er dus veel uit om te 

wateren of uit de broek te gaan en om te wassen. In Oppeln hebben we bij het oponthoud 

erwtensoep met spek gegeten. Het smaakte mij best. In de middaguren zijn we in Sagan 

aangekomen en zijn we doorgegaan naar Falkenberg. Om 20.00 uur uit Falkenberg vertrokken 

en om 22.00 uur aangekomen bij de halte van het kamp Mühlberg a/d Elbe. De reis is gelukkig 

ten einde. Na de aankomst, het was reeds donker, mochten we er niet meer uit en zo moesten 

we met dit hete weer nog een nacht in deze wagon blijven. We waren erg prikkelbaar geworden 

en de warmte was ondraaglijk. Zodanig dat sergeant Mirandelle het weer op zijn zenuwen 

kreeg en bewusteloos werd. En ja hoor, eindelijk na veel geschreeuw deed de bewaking de deur 

open om hem te laten bijkomen. Maar even daarna toen hij weer wat op zijn gemak was, 

gingen de deuren onherroepelijk weer dicht. Al met al hadden we toch nog een half uur 

genoten van de frisse buitenlucht die nu de wagon binnen kon komen. 

Donderdag 17 augustus 1944. Om ongeveer 05.30 uur was er weer een van ons in de wagon 

door de warmte bevangen. De dokter was erbij gekomen en die heeft hem bij de opengemaakte 

deur neergelegd om weer bij te komen. Om ongeveer 07.00 uur was het alles klaarmaken om te 

vertrekken. Het was prachtig weer en het beloofde heet te worden. De bagage uit de wagon 

gehaald en neergelegd tussen de dennen. Het bleek dat we niet alles tegelijk mee konden 

krijgen. Het eerste incident kwam al toen er een klein meningsverschil ontstond en de 

hoofdvertrouwensman de majoor Tromp van een fanatieke bewaker een Gefreiter, de loop van 

een geweer tegen zijn borst gedrukt voelde. Dat was de eerste kennismaking met het kamp 

Mühlberg a/d Elbe. 

 

 
Van Kobierzyn in westelijk richting over Skawina, Auschwitz en Ratibor naar Oppeln. 
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In augustus 1966 werd net buiten het terrein van het vroegere kamp, ter hoogte  van de 

vroegere hoofdpoort, een herdenkingssteen ont huld voor de slachtoffers van Stalag 369. 

Het monument werd in 2019 gerestaureerd.  

 

 
Het monument nadat het in 2019 werd gerestaureerd (foto E. van der Most 2019). 
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14. De onderofficieren in Stalag IV -b M ühlberg (Elbe)  

Op 16 augustus 1944 arriveerden de 400 Nederlandse werk weigerende onderofficieren 

vanuit Polen in Duitsland, waar ze õs avonds op het spooremplacement van Neuburxdorf de 

nacht doorbrengen om de volgende dag te voe t naar het Stalag IV-b Mühlberg te gaan. 33) 

De afstand van het emplacement tot het kamp bedroeg circa 4½ km en daar er geen 

transportmiddelen beschikbaar waren moesten de meeste krijgsgevangenen deze afstand 

meerdere keren afleggen daar men de bagage niet in één keer kon meenemen. 

 

Alvorens de geschiedenis van de vierhonderd onderoffi cieren in hun laatste kamp te 

vervolgen, eerst een aantal gegevens over dit vermoedelijk grootste, door de Duitsers in 

bedrijf gestelde krijgsgevangenkamp. Van de tot nu toe beschreven òLagersó is ver dit kamp 

ook het meeste bekend. Daarnaast is het ook zinvol om over de periode voorafgaande aan 

de komst van de Nederlandse onderofficieren uit Polen het een ander te vermelden.  

Vanaf 5 juli 1943 was daar reeds een grote groep Nederlanders (vanuit Stalag XI-a 

Altengrabow) geïnterneerd.  

In september 1939 werd, volgens voorschrift van het Oberkommando van de Duitse 

Wehrmacht met de bouw van het kamp begonnen. De grootte werd vastgesteld op 40 

hectare, geschikt voor onderbrenging en bewaking van circa 10.000 krijgsgevangenen. 

Op 29 september 1939, negen en twintig dagen nadat de nazi-legers Polen waren 

binnengevallen, capituleerde dat land en kort daarna werden de eerste Poolse gevangenen 

het kamp binnengebracht. Op dat moment waren er slechts enkele houten barakken gereed, 

zodat er grote tenten van 60 bij 18 met er moesten worden geïnstalleerd. Ook later, toen het 

kamp was afgebouwd, werden er nog vele keren tenten gebruikt. 

Het hospitaaltje werd in 1939 voorlopig ingericht in bestaande gebouwen in Fichtenberg 34) 

bij Liebenwerda (gemeente Elsterwerda), gelegen op 15 km afstand van het Lager. 

De eerste overleden Poolse krijgsgevangenen werden eind november 1939 begraven op het 

krijgsgevangenenkerkhof in Neuburxdorf. 

In de winter van 1939-1940 werden ook de eerste Franse krijgsgevangenen binnengebracht. 

Dat zullen er waarschijnlijk niet zo veel geweest zijn, want tussen 3 september 1939, toen 

Frankrijk en Engeland aan Duitsland de oorlog verklaarden en 10 mei 1940, toen de grote 

Duitse aanval op Nederlander, België en Frankrijk begon, werden er geen zware gevechten 

geleverd. Nadat op 15 mei 1940 Nederland, op 28 mei 1940 België en op 16 juni Frankrijk 

hadden gecapituleerd, werden er in enkele maanden tijd circa 100.000 Fransen en Belgen via 

Stalag IV-b Mühlberg verdeeld over en tewerkgesteld op zogenaamde Arbreitskommandos. 

Nederlandse militairen werden voor het overgrote deel veel later in krij gsgevangenschap 

vervoerd, uitgezonderd de circa 20.000 man die tot half juni 1940 in Duitse 

krijgsgevangenenkampen verbleven en daarna huiswaarts werden gezonden. 

Volgens een telling van het Rode Kruis in juni 1940 waren er op dat moment in Mühlberg 

23.000 Fransen en 1.000 Belgen. Er stonden toen 60 barakken, waarvan 40 voor gevangenen. 

Daarnaast nog altijd een aantal tenten.  

Het kamp bestond uit een hoofdkamp afgezet met een dubbe le rij prikkeldraad met op de 

hoeken wachttorens. Ongeveer 400 meter ten westen van het hoofdkamp lag een separaat 

 
33 Het manuscript vermeldt hi er ten onrechte dat in Falkenberg uitgestapt werd en er 10 Km te voet moest 

worden afgelegd. Meerdere dagboeken beschrijven het uitstappen op het emplacement van het aanzienlijk 

dichterbij gelegen Neuburxdorf.  
34 Het manuscript vermeldt hier òWittenbergó in plaats van Fichtenberg.  
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kamp met de barakken voor de kampleiding en het wachtpersoneel, en een Lazarett, het 

zogenaamde òSchaflageró.  

Direct grenzend aan de westzijde van het hoofdkamp lag een gedeelte waar zich de 

kampleiding, de postbarak, de administratie van de Arbeitskommandos de wachtbarak en de 

barak voor de uitreiking van de pakketten bevonden. Hier tegenaan en dus eveneens buiten 

het hoofdkamp, lag het pioni er-park met onder andere de opslag van bouwmaterialen (PiPa). 

In de zuidwesthoek, direct grenzend aan het hoofdkamp lag een zogenaamd òVorlageró.  

 

 
Plattegrond van Stalag IV-b Mühlberg met rood omlij nd het òVorlageró en groen omlijnd het administratiev e 

gedeelte en PiPa (collectie Meeuwis). 

 

Het hoofdkamp was verdeeld in 10 groepen van ieder vier barakken met plaats voor 250 tot 

350 krijgsgevangenen per barak. Bij iedere barakkengroep hoorde een toiletgebouwtje. 

In het midden stonden twee keukens, een kantine en een kerkgebouwtje. Het òVorlageró was 

door prikkeldraad gescheiden van het hoofdkamp en was bestemd voor opname van nieuw 

aangekomenen. In het hoofdkamp waren een bad- en desinfecteerruimte, personeels-

barakken, een ruimte voor blusmiddelen, barakken voor beheerders en werklieden, alsmede 

een (stenen) arrestantenlokaal.  

Iedere barak was 65 meter lang en 12,30 meter breed en hoofdzakelijk uit hout opgetrokken. 

Een barak was verdeeld in een A en een B gedeelte, dat in het midden werd gescheiden door 

een wasruimte annex waskeuken en kookruimte. Dit laatste voor het bereiden van de 

levensmiddelen die door de krijgsgevangenen in toegezonden pakketten zouden worden 

ontvangen. Deze tussenruimte was voorzien van stenen muren en een cementen vloer. Bij de 

ingang aan de beide kopeinden van de barak was een nachttoilet. De sombere donkere 

barakken waren provisorisch ingericht. Aan één zijde houten kribben drie hoog boven elkaar 

met strozakken en aan de andere zijde houten banken en tafels. Daar tussen stonden 

kolenkachels. Aan de lange zijde van de barak waren elf grote ramen geplaatst voorzien van 
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verduisteringsmateriaal. Voor de verlichting waren per barakhelft een dozijn lampen 

aangebracht van 50 tot 75 Watt. In de wasruimte en bij de ingangen waren er 25 Watt 

lampen geplaatst. 

 

 
Exterieur van een barak in Mühlberg, met in het midden het stenen gedeelte (tekening Ton Tempelman). 

 

Het hoofdkamp voor de krijgsgevangenen en het westelijk daarvan gelegen voorkamp 

(Schaftlager) voor de Wehrmacht waren in westelijke richting door een zes meter brede straat 

aangesloten op de weg Burxdorf ð Fichtenberg ð Altenau. Bij het kruispunt werd later nog 

een klein kamp ingericht. 

Tussen het administratieve voorkamp van de Wehrmacht en het hoofdkamp voor de 

krijgsgevangenen werd een poort met een wegoverkapping gebouwd.  

 

 
Hoofdpoort van Stalag IV-b Mühlberg (tekening Ton Tempelman). 
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Hoofdpoort van Stalag IV-b Mühlberg circa april 1945 (foto Mühlberg zonder nummer).  

 

Vanaf deze poort liep de kampstraat, met aan beide zijden een looppad, die in het oosten 

aansloot op de weg die naar de nederzetting Neuburxdorf liep. De boeren uit de omgeving 

mochten met een Passierschein gebruik maken van de kampstraat om hun akkers te 

bereiken. Later werden er langs deze weg populieren geplant. 

 

 
De kampstraat vanaf de hoofdpoort gezien (foto Mühlberg 80341).  
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Tot februari 1941 werd Stalag IV-b Mühlberg hoofdzakelijk gebruikt als centrale verdeelplaats 

voor de toewijzing van arbeidskrachten aan de diverse Arbeitskommandos. Daarna werden 

de belangrijkst Arbeitskommandos zelfstandig gemaakt, waardoor er in òWehrkreis IVó, naast 

IV-b Mühlberg, de kampen Stalag IV-a Hohnstein, IV-c Wistritz, IV-d Torgau, IV-f Hartmanns-

dorf en IV-g Oschatz ontstonden. Vooral Wistritz had in deze rij bij de Nederlanders een zeer 

slechte naam. Begin 1944 zaten er in het Arbeitskommando te Brüx (dat viel onder Stalag IV-

c Wistritz) 1.200 Nederlanders. In dit Arbeitskommando van de Südetenländische Treibstoff 

Werke òHermann Gºringó (S.T.W.) werd synthetische benzine voor onder meer de Duitse 

Wehrmacht gemaakt. Hierdoor was het Arbeitskommando regelmatig onderhevig aan 

geallieerde bombardementen, die vele slachtoffers tot gevolg hadden. 

Het Stalag IV-b Mühlberg werd vanaf 1941 een verzamelkamp voor allerlei categorieën 

krijgsgevangenen, onderofficieren, verplegers, geestelijke verzorgers (vooral Fransen die 

binnen hun krijgsmacht niet de status van non-combattant hadden, waren daardoor in grote 

getalen als gewone krijgsgevangenen aanwezig) en zieken / afgekeurden, die voor huiswaarts 

zending in aanmerking kwamen. Gemiddeld waren er medio augustus 1941 in Mühlberg circa 

5.000 Fransen en totaal ook nog eens zoõn 1.000 Polen, Belgen, Britten en Joegoslaven. Ook 

officieren werden vanuit officierskampen via Stalag IV-b Mühlberg huiswaarts gezonden, 

waarbij echter veel geduld geoefend moest worden, want met deze òHeimkehró wachtenden 

hadden de Duitsers niet zo veel haast. Maanden moest er op vervoer worden gewacht en dat 

terwijl  onder hen zware zieken waren, die noch post, noch voedselpakketten kregen en die 

vaak als melaatsen werden behandeld met alle gevolgen van dien. In augustus 1941 werden 

de eerste Sovjet-Russische krijgsgevangene het kamp binnen gebracht, nadat Duitsland op 

22 juni 1941 zijn veldtocht tegen de Sovjet Unie onder de codenaam òBarbarossaó was 

begonnen. Veel mensen hadden tyfus, zodat de reeds aanwezige gevangenen regelmatig 

gedesinfecteerd moesten worden. De tyfusepidemie eiste veel slachtoffers. De doden werden 

in massagraven op het kerkhof te Neuburxdorf begraven. Zonder kist en zonder enige 

ceremonie. Deze massagraven bevonden zich achter het nu bestaande monument. 

 

 
Het monument op de begraafplaats te Neuburxdorf (foto Langhenkel).  
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Ten gevolge van de grote toeloop aan Russen werd bij Zeithain tijdelijk een òZweiglageró 

Stalag IV-b/z ingericht, dat tot eind januari 1943 bleef best aan en circa 21.000 Sovjet 

militairen herbergde.  

Begin 1942 werd het meest oostelijke deel van het hoofdlager van Mühlberg met 

prikkeldraad afgescheiden en vanaf dat moment was dat deel uitsluitend bestemd voor 

Russische krijgsgevangenen (het zogenaamde Blok D). Gerekend vanaf de hoofdingang van 

het kamp waren er sindsdien de blokken A tot en met D.  

De Fransen zouden het, volgens nu bekende gegevens, in de beginperiode van dit 

krijgsgevangenenkamp, niet slecht hebben gehad. Het Franse Rode Kruis verzorgde zijn 

mensen prima, zowel met levensmiddelen, rookgerei als met kledingstukken. Ook 

krijgsgevangenen van andere nationaliteiten ontvingen regelmatig pakketten en post, 

uitgezonderd d e Russen die totaal niets kregen. Tot het normale leven in de blokken A to t en 

met C behoorden allerlei manifestaties en zelfs feestelijk gebeurtenissen, zoals in 1941 een 

oudejaarseten tezamen met de kampleiding, bokswedstrijden, ijssportwedstrijden, 

bioscoopvoorstellingen en theateropvoeringen, een herdenking voor in het kamp overleden 

collegaõs, een paasgodsdiensttreffen, heilige missen, concerten, enz., enz. De verhoudingen 

waren toen zo goed, dat krijgsgevangenen die slechts tijdelijk in het kamp verbleven, ten 

opzichte van de vaste bewoners, wantrouwig werden. In februari 1942 werd, met gebruik van 

de overlijdenslijsten van de Lagercommandant, van de op het kerkhof Neuburxdorf begraven 

krijgsgevangenen, een grafregister aangelegd. Vanaf dat moment werden daar de namen en 

verdere personalia ingeboekt van omgekomen Polen, Fransen, Belgen, Engelsen, 

Joegoslaven, Serven, Schotten, Macedoniërs en Afrikaanse Fransen. Het grafregister werd 

bijgehouden tot 27  juni 1945, uitgezonderd de periode van 12 maart tot 23 april 1945. 

Zoals reeds eerder gemeld, werd er een apart òHeimkehrlageró ingericht op de plaats waar de 

kampstraat uitkwam op de weg van Burxdorf naar Fichtenau - Altenau. Dat was nodig omdat 

er in het òVorlageró, waar tot dan toe de terug te zenden gevangenen werden ondergebracht, 

onvoldoende ruimte was. Dit kampgedeelte was nodig voor de opvang van de grote 

toestroom van Russische krijgsgevangenen. Het in het Heimkehrlager ingerichte hospitaaltje 

was overigens ook bestemd voor de andere krijgsgevangenen. Poolse artsen zouden er toen, 

volgens zeggen, dienst hebben gedaan. Inmiddels raakte het kamp zo vol, dat in één 

barakhelft soms 225 tot 250 mensen werden ondergebracht. Eén barak werd ingericht als 

ontspanningszaal, goed voor zes tot zevenhonderd plaatsen. Er werden films gedraaid en 

theatervoorstellingen gegeven. Het zich in het kamp bevindende bekken met bluswater 

mocht ook gebruikt worden als zwembad. Tot zover in kort bestek het stukje geschiedenis uit 

de periode van het ontstaan van dit Lager tot h et moment dat er op 5 juli 1943 voor het eerst 

Nederlanders werden binnengebracht. De gegevens werden voor het merendeel ontleend 

aan een onlangs in Duitsland verschenen boek waarin het gebruik van dit Lager is vastgelegd 

als krijgsgevangenenkamp en waarin voor een groter deel de periode is beschreven dat dit 

zelfde kamp na de oorlog door de Russen in gebruik werd genomen als interneringskamp 

voor Duitsers. 35) 

Zoals reeds werd beschreven werden onder het mom van vijandig gedrag tegen de 

bezettende macht de Nederlandse officieren in mei 1942 op slinkse wijze in krijgsgevangen-

schap gevoerd. In april 1943 volgde de bekendmaking dat ook de overige militairen zich 

moesten melden om ook alsnog geïnterneerd te worden. Deze oproep had op diverse 

 
35 Kilian, Achim. Einzuweisen zur völligen Isolierung, NKWD-Speziallager Mühlberg / Elbe 1945-1948. Leipzig 1992 

(eerste druk). In 2001 zou deze schrijver het overzichtwerk Mühlberg 1939-1948, Ein Gefangenenlager mitten in 

Deutschland. Böhlau Verlag, Köln ð Weimar, 2001 publiceren. 
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plaatsen in Nederland, doch vooral in het oosten, tot gevolg dat er stakingen uitbraken. Deze 

werden echter met harde hand door de bezetter neergeslagen. Deze stakingen konden dan 

ook niet voorkomen dat de eerste contingen ten beroepsonderofficieren in mei 1943 via 

Amersfoort  naar Duitsland werden afgevoerd. Later, tot in de maand juli 1943 werden zij 

regiments gewijze gevolgd door reservisten en dienstplichtigen in de rang van onderofficier, 

dan wel met een lagere of geen rang. Via Altengrabow kwamen op 5 juli 1943 de eerste 

Nederlanders terecht in M¿hlberg. In zijn totaliteit zouden er op zoõn 2.500 Nederlanders 

vanuit Stalag XI-a Altengrabow in Stalag IV-b Mühlberg zijn aangekomen, waarvan het 

merendeel korte tijd later naar elders werd gezonden. Ongeveer 800 man, waaronder vele 

werk weigerende onderofficieren werden gelegerd in het hoofdkamp ten noorden van de 

noordelijkste keuken, in de barakken 21 en 23 (A en B delen). 

De eerste Nederlanders die rechtstreeks vanuit Amersfoort naar Mühlberg gingen kwamen 

op 7 juli 1943 in Mühlberg aan. De laatste groepen die via advertenties waren opgeroepen 

om zich te melden arriveerden in Mühlberg op 22 augustus 1943. Er zouden daarna tot in 

april 1945 grotere en kleinere groepen Nederlanders naar Mühlberg blijven komen. Deze 

mannen waren over het algemeen opgepakt. 

Op 9 oktober 1943, toen veldprediker Ds. A.T.W. de Kluis (kgf 98491) en aalmoezenier W.G.H. 

Voesten (kgf 98489) zich vrijwillig in Mühlberg meldden, troffen zij daar de eerder genoemde 

circa 800 Nederlanders aan. Uit de ervaringen van de protestante geestelijke verzorger en uit 

een aantal dagboeken tekenen we de nu volgende gegevens op over de periode 1943 tot 

augustus 1944, toen de 400 werk weigerende onderofficieren uit Polen daar aankwamen. 

Bij deze circa 800 Nederlanders zaten krijgsgevangenen die werkzaamheden binnen het 

kamp moesten doen en anderen, die buiten het kamp werkten in werkkommandos. Het 

overgrote deel werkte echter niet. De Fransen, toen nog steeds het grootste contingent 

vormend, voerden de boventoon. Er was een barak, aangeduid als òlõ Universit®ò met een 

Duitse en Franse bibliotheek en verder een grote zaal met daarin gescheiden ruimten, onder 

andere voor de Franse priesters. Het kamp werd gecommandeerd door een òOberst 

Leutnantó, waaraan een kapitein (Hauptmann König), als Lageroffizier was toegevoegd, belast 

met de dagelijkse gang van zaken. 

 

 
Hauptmann König (tekening door  Ton Tempelman). 
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Op zijn beurt werd hij bijgestaan door een aantal officieren, ondero fficieren en een 

wachtcompagnie. 

 

 
De Russenjager          Ober-Feldwebel Ulbricht, bijnaam òOpaó 

 

 
Duitse Blockchef  

(tekeningen door Ton Tempelman). 
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De Duitse wachtcompagnie in het zogenaamde òSchaftlageró 

 

 
De Duitse wachtposten (tekening door Ton Tempelman). 

 

In het kamp waren ook bekende Nederlanders, zoals Guus Valten (kgf 105470), musicus bij 

het concertgebouw orkest. Hij begeleidde onder andere de kerkdiensten met zijn 

vioolmuziek. 
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Guus Valten met één van de orkesten (Mühlberg foto 80798). 

  

Andere bekende Nederlanders waren: 

¶ Sergeant Johannes Constantijn Scheffer (kgf 106849), Nederlands kampioen zwemmer 

crawl, die een lezing verzorgde over de techniek van het zwemmen.  

¶ Korporaal Jo de Groot (kgf 97474), Nederlands kampioen halfzwaargewicht (1936) en 

zwaargewicht (1940). 

¶ Soldaat Emile Willy Ameerun (kgf 98232) van Surinaamse afkomst (òwest Indi±ró), bekend 

onder de naam òKid Smilingó en eveneens een bekende boxer. 

 

 
Box match tussen een Engelsman en Kid Smiling (foto Mühlberg nr. 10697?). 

 

In één helft van barak 23 deed zich in het najaar van 1943 een geval van difterie voor, 

waardoor alle mannen uit dat barakgedeelte werden geconsigneerd en geïsoleerd. De Duitse 

onderofficieren belast met de dagelijkse gang van zaken, zaten vol met pesterijen. Het licht in 
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de barakken was slecht. Werd er ergens een sterkere lamp ògeorganiseerdó, dan werd die 

onmiddellijk weer afg epakt (behalve wanneer er met sigaretten voort werd betaald).  

Maakte iemand van een bezemsteel damschijven, dan werd dat aangemerkt als sabotage en 

wanneer iemand een plankje aan een krukje had gemaakt om als leuning te dienen, dan werd 

dat betitel als diefstal van òDeutsches Eigentumó en volgde inbeslagname. 

In Stalag IV-bv Mühlberg moesten de Nederlanders een rode driehoek (met de punt 

omhoog) op de jas en broek schilderen. Soms werd de broek ook voorzien van de letters 

òKGFó. Velen dienden bovendien hun Nederlandse uniform te verruilen door versleten oude 

blauwe Franse, Duitse of Russische uniformjasjes. De Nederlandse veldmuts kon worden 

ingeruild voor een Franse alpinopet. Om dan toch nog herkenbaar te zijn als Nederlanders 

brachten velen een kleine rood-wit-blauwe vlag aan op de kraag of arm. 

 

Op 3 december 1943 overleed de Nederlandse korporaal A.C.M. Engerink, geboren op 28 

oktober 1919, aan difterie. Hij werd op 7 december 1943 begraven. De Nederlandse 

aalmoezenier leidde, bijgestaan door een zangkoor, de militaire plechtigheid op de 

begraafplaats van Neuburxdorf. De Duitsers zorgden voor een vuurpeloton en een krans.  

Van het gebeuren werd een foto gemaakt die later naar zijn familie werd gezonden. Op die 

dag constateerden de aanwezige Nederlanders dat er op het krijgsgevangenenkerkhof reeds 

honderden graven lagen, bijna allemaal van Franse militairen die als gevolg van een epidemie 

waren gestorven. 

 

  
De krijgsgevangenenbegraafplaats te Neuburxdorf (foto Mühlberg 10248).  

 

Er lagen op dat tijdstip ook reeds drie Nederlanders begraven (Jansen, Lewis, Bouwens). Het 

aantal dat in dit kamp om het leven was gekomen bedroeg tot dan vier. Onderstaand is een 

lijst toegevoegd van alle Nederlandse krijgsgevangenen die in dit kamp om het leven 

kwamen. 

 

1. Jansen, F.W. (kgf. 105820), geboren 12-9-1905 te Den Haag, Soldaat bij de Grenadiers, 

overleden 28-7-1943 (Fichtenberg Liebenwerda) aan een longontsteking,  begraven te 

Neuburxdorf graf 421. Herbegraven op Berlin-Tegel onder nr TD29-19 kist 1585. Later 

overgebracht naar Ereveld Osnabrück, vak L25. 
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2. Lewis, J.R.H. (kgf. 105967), geboren 6-8-1915 te Rotterdam, Sergeant bij de Grenadiers, 

overleden 15-8-1943 te Mühlberg aan een hartverlamming, begraven te Neuburxdorf 

graf 423. Herbegraven op Berlin-Tegel onder nr TD29-20 kist 1586. Later overgebracht 

naar Ereveld Loenen, vak E 117. 

3. Bouwens, A.P. (kgf. 98249), geboren 8-8-1907 te Eisendijke, Soldaat bij 14 R.I., overleden 

op 3-9-1943 aan een hartverlamming, begraven te Neuburxdorf graf 424. Herbegraven 

op Berlin-Tegel onder nr TD29-18 kist 2695. Later overgebracht naar Ereveld Loenen vak 

D nr. 422. Foto met datum in òFotograaf in krijgsgevangenschapó. 

4. Engering, Anthonius Cornelis Marie, geboren 28-10-1919 te Schiedam, Korporaal bij 4 

R.I., overleden 3-12-1943 aan difterie, begraven te Neuburxdorf graf 442. Herbegraven 

op Berlin-Tegel onder nr TD29-17 kist 1583. Later overgebracht naar Ereveld Loenen vak 

C 185. 

5. Posthuma, Reinder (kgf. 108033), geboren 07-8-1915 te Alphen aan den Rijn, Sergeant 

bij 4 R.I., overleden (doodgeschoten) 15-8-1944 te Mühlberg. Begraven te Neuburxdorf 

graf 540. Herbegraven op Berlin-Tegel onder nr TD29-23 kist 1589. Hij is na de oorlog 

herbegraven op het Nederlands Ereveld te Loenen, vak B nr. 407.  

6. Riezebos, G. (kgf. 271335), geboren 25-12-1915 te Amersfoort, Sergeant Genie, 

overleden op 19-8-1944 aan een hartverlamming en begraven 23-8-1944 te 

Neuburxdorf graf 541. Herbegraven in Berlin-Tegel onder nr TD29-22 kist 1588. Hij is na 

de oorlog herbegraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (bron: 

Oorlogsgravenstichting). Mühlberg foto 80775.  

7. Dekker, Cornelis G. (kgf. 271217), geboren 12-1-1919 te Den Helder, Soldaat bij 21 R.I., 

overleden 24-8-1944 te Mühlberg aan een fractuur van de 6e halswervel, begraven 

Neuburxdorf graf 544, herbegraven gemeentebegraafplaats Huisduinen Erehof (bron: 

Oorlogsgravenstichting). Mühlberg foto 80776 ? 

8. Blikkendaal, F.J. (kgf. 105363), geboren 13-4-1899 te Utrecht, sergeant-fourier, overleden 

22-12-1944 te Fichtenberg Liebenwerda (reserve lazarett van Mühlberg), begraven op 

24-12-1944 te Neuburxdorf graf 570 (zie ab- und zugangslist Stalag IV-b), huidige locatie 

graf is onbekend. Mühlberg fot o mogelijk 80777. 

9. Tegelaers, P.H. (kgf. 96438), geboren 20-2-1906 te Weert, Soldaat bij 13 R.I., overleden 

31-12-1944 aan longkanker te Fichtenberg Liebenwerda (reserve lazarett van Mühlberg), 

begraven 3-1-1945 te Neuburxdorf graf 576 (volgens ab- und zugang Stalag IV-b), 

huidige locatie graf is onbekend. Mühlberg foto mogelijk 80835 ? (het nummer is 

mogelijk niet juist gelezen). 

10. Slootweg, A. (kgf. 97884), geboren 12-4-1916 te Den Haag, Soldaat bij 3 R.Genie, 

overleden 5-4-1945 in Stalag IV-b Mühlberg, begr aven te Neuburxdorf, locatie graf 

onbekend.  

11. Kerkdijk, Hendrikus (kgf. 97975), geboren 2-1-1901 te Utrecht, Sergeant bij Koninklijke 

Marine, overleden 12-4-1945 te Fichtenberg Liebenwerda, begraven zonder Duitse 

erewacht (zie Pastorie Mühlberg p. 272, is Mühlberg foto 8103 7) en bij Van Maarseveen 

ten onrechte als na de bevrijding gedateerd. 

 

Uit gemelde bronnen kon ook worden opg etekend, dat de Franse priesters niet vrijgesteld 

waren van het gebruik van wapens. Er zouden dan ook tijdens de korte strijd van de Fransen 

circa 8.000 van hen krijgsgevangenen zijn gemaakt. Militairen beneden de rang van 

onderofficier werden verplicht in gedeeld bij werkkommandos (bij onderofficieren kon dat 

alleen op vrijwillige basis). Ze hadden het daar over het algemeen niet goed. Zware arbeid, 
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onvoldoende voedsel, slechte medische verzorging, slechte legering en vaak werden ze 

blootgesteld aan luchtaanvallen. Vooral het circa 15 km naar het oosten gelegen 

Arbeitskommando van de Mitteldeutsche Stahlwerke in Gröditz had een slechte naam. 

 

 
MDSW in Gröditz op 10 september 1990, aan de buitenzijde was sinds 1944 niets veranderd (foto Langhenkel). 

 

Met kerst 1943 werd er in Mühlberg een door de beide geestelijken geschreven Kerstspel 

opgevoerd, dat zelfs van Duitse zijde als ògrossartigó werd aangemerkt. 

Begin 1944 werd het Franse overwicht binnen het kamp overgenomen door de Engelsen, die 

toen op een sterkte van zoõn 10.000 man waren gekomen. Deze Engelsen werden door de 

Duitsers vrij soepel behandeld. Ze hadden een eigen kerk (tevens theater), een eigen 

werkplaats, een eigen stek voor hun geestelijke verzorgers, enz., enz. De Duitse bewakers 

waren vriendelijk, humaan en inschikkelijk voor de Britten, dat in tegenstelling tot de 

benadering van de krijgsgevangenen uit andere landen, waaronder de Nederlanders. Ten 

opzichte van hen gedroegen zij zich onbeschoft, tiranniek en meestal onredelijk. 

Tot de kampleiding van Mühlberg behoorde een speciale functionaris, verantwoordelijk voor 

de òArbeitseinsatzó; ene Dr. Pilz. Hij verdeelde de krijgsgevangenen over de diverse 

Arbeitskommandos, waarbij hij bewust bepalingen van de Conventie van Genève terzijde 

schoof door de mensen in bedrijven te plaatsen die uitsluitend werkten voor de 

oorlogsindustrie. Bijvoorbeeld in een munitiefabriek, die hij b etitelde als een houtzagerij.  

Hij sprak dan niet eens volledig onwaarheid, want voor de verpakking was ook hout nodig en 

dat moest gezaagd worden. Deze volbloed òNazió was in M¿hlberg ook de man die steeds 

weer probeerde om die òverrekteó weigerende Hollandse onderofficieren aan het werk te 

krijgen en wanneer dat niet gelukt, met verbanning naar Polen dreigde. Deze man voerde zijn 

dreigementen ook uit. Vijfennegentig onderofficieren werden door zijn toedoen op 7 januari 

1944 op transport gesteld. Voordat de mensen afreisden, overleed de Arbeitseinsatz Führer 
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Dr. Pilz aan een hartverlamming. De aankomst van deze groep Nederlandse onderofficieren 

in Kobierzyn op 10 januari 1944 is reeds eerder beschreven. 

Medio december 1943 waren er in het kamp twee Nederlandse artsen aangekomen, die op 

vrijwillige basis voor de drie maanden collegaõs kwamen vervangen in Stuttgart (een 

Arbeitskommando ressorterend onder Stalag V-a) en het officierskamp Oflag XXI-c 

Schildberg. Ze zaten bijna twee maanden in Stalag IV-b en steeds was er geen mogelijkheid 

om verder te reizen; Duitse laksheid en / of de bekende pesterij.  

In januari 1944 zat bij de binnenkomst van een groep van circa 60 man een twaalftal 

officieren, waaronder drie vrijwillige aalmoezeniers. Zij waren bestemd voor Stalag IV-c 

Wistritz  (J.F.M. de Sain), Stalag V-a (F.P.M. van de Vliet) en voor Stalag XI-a Altengrabow 

(A.B.A.M. Stulemeijer). De overige negen officieren van deze groep werden doorgezonden 

naar het kamp Oflag XXI-c/z Grüne bij Lissa, waar zij op 13 januari 1944 aankwamen. 

Ds. A.T.W. de Kluis klaagde er in zijn beschrijving over Mühlberg over, dat er naast hemzelf en 

Ds. Vaandrager, die gestationeerd was in Stalag 371 Stanislau (het kamp waar de 

Nederlanders officieren zaten) nog geen andere veldpredikers in de diverse 

krijgsgevangenenkampen waren aangekomen.  

Wegens ontvluchtingen en de verdenking dat ze daarbij geholpen waren door de Engelse 

geestelijken werden deze Engelse geestelijken uit het òLageró verwijderd. 

Naast de Nederlandse en andere artsen waren er ook Nederlandse verplegers. Er was begin 

1944 sprake van dat er zes terug naar Nederland zouden gaan wanneer ze door anderen 

afgelost zouden worden. Overigens functioneerde de medische dienst maar gebrekkig. De 

gezamenlijke artsen hadden te weinig medicijnen, verbandmiddelen en ze beschikten over te 

weinig instrumenten. Overigens scheen er ook een tandarts aanwezig te zijn. Hij had echter 

veel te weinig materiaal voor vullingen. 

Eind januari kwam er weer een groep Nederlanders in het kamp Mühlberg aan, waaronder 

acht officieren. Eindelijk was daar ook een veldprediker bij; Ds. F.A. den Boeft uit Kralingen. 

Hij was bestemd voor Stalag IV-c Wistritz. Twee weken na aankomst in Mühlberg ging hij 

daarheen.  

In februari1944 was er voor het eerst sprake van een Oberfeldwebel, Ulbricht, die op zondag, 

wanneer de Duitse officieren weg waren, het commando over het kamp voerde. Hij had van 

de krijgsgevangenen de naam òOpaó gekregen. Deze man kwam veel ter sprake in 

dagboeken en interviews met voormalige krijgsgevangenen van de ògroep van 400ó en altijd 

als een onuitstaanbaar vervelend mens, die op een bijzonder misselijkmakende manier 

misbruik maakte van zijn òzondagse machtó.  

In maart 1944 werd er tyfus in het kamp geconstateerd, waarbij ook de Nederlanders in barak 

21-B werden getroffen. Een verdacht geval noopte tot con signatie en isolatie van deze 

barakhelft.  

In dezelfde maand maart 1944 kwamen er weer drie Nederlandse aalmoezeniers in Mühlberg 

aan. Zij waren onder andere bestemd voor Stalag IV-a Hohnstein (B.J. Wilmink), IV-g Oschatz 

(C. Baas) en XI-b Fallingbostel (A.M.W. Mulders). Rond deze zelfde tijd mochten de Engelse 

geestelijke hun taak weer op zich nemen.  

Op 16 maart 1944 kwam er eindelijk een gelegenheid om de eerste groep van 33 zieke en 

arbeidsongeschikt verklaarde Nederlanders uit het reserve Lazarett Elsterhorst en via het 

òHeimkehrlageró af te voeren naar hun vaderland. De toestand van 8 van de 33 was inmiddels 

dusdanig verergerd, dat zij niet meer in staat waren om naar de trein te lopen en liggend 

vervoerd moesten worden.  
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De geestelijke verzorgers en de artsen mochten één keer per maand onder geleide een 

middag een wandeling buiten het kamp maken. Ze gingen de ene keer naar de Elbe en het 

haventje aldaar en een andere keer naar het stadje Mühlberg waar in de òStadtmitteó de 

herberg van de 85-jarige moeke Diercke was. Ook werd een oud klooster bezocht en werd 

een keer een Russisch echtpaar bezocht waarvan de man in het kamp de functie van tolk 

vervolgde. Met een treintje kon men van Mühlberg teru g naar Burxdorf en van daar uit was 

het dan nog maar een klein stukje lopen naar het kamp.  

In maart 1944 kwamen voor het eerst Nederlandse Rode Kruis pakketten aan, zelfs met een 

zeer goede inhoud. De pakjes die tot dan toe uit het vaderland werden ontvangen, waren de 

zogenaamde familiepakketten. Gezien de schaarste aan levensmiddelen in sommige delen 

van Nederland waren de ontvangers zeer content dat men toch nog wat voor hen bij elkaar 

had kunnen scharrelen.  

Op 21 maart 1944 kwam een Nederlandse arts, die deel had uitgemaakt van het verzet. Hij 

werd gepakt en mocht kiezen tussen de gevangenis en krijgsgevangenschap. Hij werd op 27 

maart doorgezonden naar Stalag 369 Kobierzyn. Volgens de gegevens over Kobierzyn moet 

dat de 1e luitenant reserve officier van gezondheid 2e klasse A.D. Erkelens (kgf 98958) 

geweest zijn. 

Begin april 1944 telde men in het kamp 750 Nederlanders. Tweehonderd waren katholiek en 

driehonderd waren niet godsdienstig.  

De vlektyfus was inmiddels in het gehele kamp weer onder controle, zodat ook de mannen 

uit barak 21-B weer vrij waren. 

Eind april was er sprake van een zeer bruut optreden van òOpaó. Hij loet krijgsgevangenen die 

iets hadden gedaan dat hem niet aanstond, een paar uur met het gezicht naar de muur staan. 

Grote kerels kregen opdracht om kl eine papiertjes op te rapen en Russen werden met de 

revolver bewerkt. Ook nu weer werd er melding gemaakt van de afschuwelijk slechte 

behandeling van de Russen. Alleen zij die een gunstig baantje hadden, bijvoorbeeld bij een 

bakker of op een boerderij, hadden een enigszins aanvaardbaar leven. De Russen hadden 

zich wel allerlei manieren eigen gemaakt om zich zelf een klein beetje tegen de Naziterreur te 

beschermen. In het binnensmokkelen van georganiseerde etenswaren waren het meesters 

geworden. De Duitse bewakers hadden grote moeite om dit Sovjet optreden te bestrijden.  

Op 29 april 1944 kwam er weer een contingent van 92 Nederlanders in Stalag IV-b aan. 

Onder de daarbij aanwezige officieren bevonden zich eindelijk weer een veldprediker, 

namelijk Ds. Van B. Ginkel (kgf 271093). Op 5 mei ging hij door naar het kamp van de reserve 

officieren Oflag XXI-c/z Grüne bei Lissa. 

Op 30 april liet een Duitse jachtvlieger, bezig met òSpielereió, zijn toestel zover zakken dat het 

even de grond van het sportveld raakte. Daarmee onthoofde hij op een slecht momen t een 

Britse krijgsgevangene. 36) Een collega van hem werd zwaar gewond. 

 

Men mocht, wanneer men zich daarop abonneerde, Duitse kranten lezen zoals de òDeutsche 

Algemeine Zeitungó en / of de òVölkische Beobachteró. De daarin staande oorlogsberichten 

werden gecombineerd met de meldingen die d e Engelsen via hun clandestiene radio 

ontvingen. Via wandkaarten werd het strijdverloop bijgehouden. Op één kaart werd de Duitse 

frontlijn aangegeven, op de andere werd de geallieerde opmars ingetekend. De Engelse 

radioõs werden ondanks herhaald Duits speurwerk, nooit gevonden. 

 
36 De hierbij omgekomen krijgsgevangenen was de Canadees Herbert David Mallory (zie Dave Mcintosh òFill in 

the Gapsó). 
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Opnieuw bleek dat de Britten een bevoorrechte positie in dit kamp innamen. Voor hun 

barakken hadden ze zonder reactie van de Duitsers het prikkeldraad opgeruimd. Wanneer 

òein Hollanderó er alleen maar met zijn voeten tegenaan schopte, werd hij al voor alles wat 

maar lelijk was uitgescholden. 

Met het warme weer haalden de Engelsen de ramen uit hun barakken en zetten ze tegen de 

wand. Toen de Nederlandse gevangenen ze wat verder open zetten werden ze meteen 

gestraft.  

Om 21.30 uur moest men õs avonds in de barak zijn. Engelsen negeerden die order en dat 

werd getolereerd. Wanneer een Nederlander te laat was, dan werd de gehele gemeenschap 

bedreigd met overplaatsing naar het quarantaine gedeelte van het Lager.  

De Duitsers hadden kennelijk niet veel op met dat eigenzinnige Ned erlandse volkje. 

De Britten woonden in een vrij land dat met de Duitsers in oorlog was en uit hoofd daarvan 

waren daar ook krijgsgevangenen en die hadden de Duitse nationaliteit. Dat was de reden 

waarom men voorzichtig en soepel met de Britten omsprong. Bij de Nederlanders en bij 

krijgsgevangenen afkomstig uit door de Naziõs bezette landen, behoefde dat kennelijk niet. 

Eind mei 1944 werd er melding gemaakt van een defilé voor de Lagerkommandant, de Oberst 

Leutnant König. Ook werd een bombardement van 12 mei 1944 op Brüx gememoreerd, 

waarbij 15 Nederlanders zouden zijn gedood en 27 gewond. 

 

Op 21 juni 1944 was een aantal Britten met een balspel bezig toen de bal over de op een 

halve meter hoogte boven het maaiveld gespannen draad vloog. Deze draad markeerde een 

stuk grond voor de dubbele prikkeldraad afrastering, dat zonder toestemming niet betreden 

mocht worden. In het vuur van het spel stapte een man over de draad om de bal te pakken 

en hij werd vanuit de wachttoren zond er pardon doodgeschoten.37) Er ontstond 

vanzelfsprekend grote ontsteltenis en woede bij de Britten. Na zijn daad zat de wachtman 

later, nadat hij was afgelost, heerlijk in het zonnetje op een bankje voor het wachtgebouw. 

Honderden Engelsen kwamen zwijgend naar het hek. Ze keken naar de schutter, die 

aanvankelijk dacht deze demonstratie met een gillende lach minachtend te kunnen 

beantwoorden. Na verloop van tijd toen de demon strerende groep steeds groter werd, 

verdween hij uiteindelijk toch in het wachtlokaa l. Dit was een geruisloze manier om een 

moordenaar te veroordelen. 

 

Ook werd melding gemaakt van de verdeeldheid en wederzijdse beschuldigingen onder de 

Nederlanders, onder andere aan het adres van de Nederlandse hoofdvertrouwensman Van 

Namen. Hij was weliswaar bij de meerderheid van stemmen gekozen38), doch gezien het feit 

dat hij òslechtsó soldaat was, vonden velen (van de onderofficieren) niet aanvaardbaar. 

Medio Juni 1944 arriveerden vanuit Nederland drie veldpredikers in Stalag IV-b. Ds. W.E.M. 

Hoekzema (kgf 271257) die bestemd was voor Stalag IV-g Oschatz, Ds. J. Bronsgeest (kgf 

271259) bestemd voor Stalag IV-d Torgau en Ds. J.A.P. Peter (kgf 271258) bestemd voor 

Stalag XI-b Fallingbostel. Enige weken daarvoor was Ds. Elgersma aangekomen en afgereisd 

 
37 Het betrof de  Engelse onderofficier Robert Mac D. Brown kgf 260639. 

38 Van Namen werd op 12 juli 1943 als vertrouwensman door de Duitsers voorgesteld aan de Nederlandse 

kampbewoners. De groep Nederlanders die op dat moment in Mühlberg aanwezig was bestond volledig uit de 

groep die vanuit Stalag XI-a Altengrabow gearriveerd was. In Altengrabow was Van Namen geen 

hoofdvertrouw ensman of gewone vertrouwensman. Voor zover bekend heeft er in Mühlberg geen verkiezing 

plaatsgevonden. 
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naar Stuttgart (dat ressorteerde onder Stalag V-a Ludwigsburg) en Ds. De Waard voor Stalag 

IV-a Hohnstein.  

Op 30 juni 1944 kwam Ds. L.D. Terlaak Poot (kgf 271380) aan in Mühlberg. Hij was bestemd 

voor Ilag VII-z Tittmoning. 

In juli 1944 was er sprake van luchtalarm op klaarlichte dag. Eskaders geallieerde vliegtuigen 

op weg naar onder andere Berlijn vlogen over het kamp. Het in de omgeving van het kamp 

staande luchtafweergeschut zweeg daarbij. De vliegtuigen zaten veel te hoog om getroffen 

te kunnen worden. 

Eind juli 1944 kwam voorlopig de laatste en elfde protestantse geestelijke verzorger voor de 

Nederlandse krijgsgevangenen in Mühlberg aan. Het was Ds. B.J. van Garderen (kgf 271411) 

uit M aassluis. Hij was bestemd voor Stalag 369 Kobierzyn. Hij reisde op 28 juli 1944 daar ook 

naartoe, doch werd na een verblijf van een halve dag door de Duitse leiding weer 

teruggestuurd, omdat men in Kobierzyn al volop doende was met de ontruiming van dat kamp 

(de Nederlandse onderofficieren zouden twee weken later Ds. Van Garderen achterna reizen 

naar Mühlberg). Daarmee had Mühlberg nu dus twee protestantse geestelijke verzorgers. 

Op 15 augustus 1944 stierf Reinder Posthuma. In psychische nood ging hij na het 

vastgestelde toegestane tijdstip uit  de barak. Hij werd door een Duitse schildwacht 

aangeroepen, maakte van schrik een afwerend gebaar dat anders werd uitgelegd dan het 

was bedoeld en werd ter plaatse doodgeschoten. 

Op 19 augustus stierf Gerrit Riezebos. Hij had difterie, doch kreeg daarbij een hartinfarct. 

Op 24 augustus overleed Cornelis Dekker. Hij had eerder zijn nek gebroken bij een duik in 

het zwembassin. 
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15. De 400 onderof ficieren komen in Mühlberg aan  

En dan keren we nu terug naar de eigenlijke essentie van dit stukje geschiedenis, namelijk de 

krijgsgevangenenperiode van de 400 werk weigerende onderofficieren, die zoals reeds 

vermeld, op 17 augustus 1944 werden overgeplaatst vanuit Kobierzyn in Polen naar Stalag 

IV-b Mühlberg. Onder hen bevonden zich ook de aalmoezenier De Boer en de arts Erkelens. 

Vanaf dat moment beschikte men in Mühlberg  dus over vier geestelijke verzorgers en twee 

artsen. De gegevens voor de rest van dit verhaal tot het tijdstip dat alle in Stalag IV -b 

ondergebrachte Nederlanders op 3 juni 1945 in het vaderland terugkeerden, werden 

verkregen uit dagboeken en door interviews met voormal ige krijgsgevangenen.  

Op het moment dat de werk weigerende Nederlande rs vanuit Polen in Mühlberg aan 

kwamen, waren daar naar schatting zoõn kleine 20.000 krijgsgevangenen ondergebracht. 

Het aantal Nederlanders werd geschat op 800 á 850 man. De eerste nacht werd men 

gelegerd in een afgescheiden kamp, waar naar schatting circa 1.000 Sovjet-Russen in drie 

tenten waren geïnterneerd. De Nederlanders werden verdeeld over de twee overige tenten. 

Van daaruit keek men met afschuw naar de schamel geklede en uitgehongerde Russen, die 

bij het minste of geringste door de Duitse bewakers werden geslagen. De nieuw 

aangekomen landgenoten zamelden wat levensmiddelen en sigaretten voor deze arme 

sloebers in.  

De volgende dag hingen de 400 naar het hoofdkamp. Waar men werd gelegerd in twee 

barakhelften met kribben drie hoog boven elkaar (barak 27). Men constateerde al snel dat 

het zowel qua bezetting als oppervlakte een groot kamp was, waar krijgsgevangenen van 

allerlei nationaliteiten waren geïnterneerd. Er waren sportvelden, een zwembad (een bekend 

Nederlands kampioen uit die tijd, Stan Scheffer, trok er zijn baantjes) theaters, een kantine, 

een winkel, enz., enz. In tegenstelling tot Kobierzyn waren de nationaliteiten, de Russen 

uitgezonderd, hier niet van elkaar gescheiden. Alles liep dus door elkaar en de gebruikte 

landstalen veroorzaakten een Babylonische spraakverwarring.  

Op 19 augustus 1944, na zeven dagen, kreeg dit contingent Nederlanders eindelijk weer eens 

warm eten. Aardappelen met koolraapsoep. Daarnaast 300 gram brood en 12 gram kaas. Er 

werden fotoõs gemaakt die bestemd waren voor een identiteitskaart, waarop een 

vingerafdruk moest worden gezet. 

De dagindeling was: reveille om 06.00 uur, gevolgd door een ochtendappèl en nog een 

avond / middagappèl. Behoudens wat kamp- en corveewerkzaamheden was men verder de 

gehele dag vrij in zijn bewegingê achter prikkeldraad. Deze vrije tijd werd op verschillende 

wijze gebruikt. Toonaangevend waren de voetbalwedstrijden, vooral die van de Engelsen. Zij 

hadden een volledige competitie met een groot aantal elftallen georganiseerd met daarnaast 

de bekende òcupó-wedstrijden. Verder Britse landenwedstrijden tussen Engeland, Schotland 

en Wales. Bij deze evenementen stonden duizenden geïnterneerden te kijken naar, volgens 

kenners, hoogstaand spel. De Britse elftallen waren daarbij ook prima gekleed met voor ieder 

elftal een eigen outfit.  

Ook rond de elftallen was alles professioneel geregeld, met coaches, verzorgers en echte 

referees en linesmen. Naast voetbal waren er ook cricket-, rugby- en volleybalwedstrijden. 

In het zwembad was er waterpolo in de zomer en ijshockey in de winter. Verder was er een 

theater dat plaats bood aan circa 400 man en waar vele middagen en Avonden 

voorstellingen werden gegeven. Om bij zulk een happening zeker te zijn van toegang, moest 

men aan het loket plaats bespreken. Daarnaast waren er de zondagse protestantse en 

katholieke kerkdiensten, die over het algemeen druk werden bezocht. õs Avonds waren er 
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dagsluitingen of avondwijdingen. De protestantse kerkdienst  werd gehouden in het Engelse 

theater, de dagsluiting in het kapelletj e nabij het sportterrein. De kerkdienst werd vaak 

opgeluisterd met vioolmuziek en pianobegeleiding. Ook Zuid-Afrikanen woonden de 

Nederlandse diensten vaak bij. Er werd gewag gemaakt van de vieringen van het Heilig 

Avondmaal, het aannemen van nieuwe lidmaten en van doopplechtigheden. 

Door samenvoeging van de koren uit Kobierzyn en Mühlberg beschikten de Nederlanders 

over een groot zangkoor met een sterkte van circa 70 man. Het geheel stond onder leiding 

van sergeant Dirk Hol (kgf 96576). 

Door de Nederlanders werd in Mühlberg voor het eerst op 6 december 1943 een muurkrant 

uitgegeven onder de naam òPrikkelsó, waarin wantoestanden in het kamp aan de kaak 

werden gesteld. Daarin kwamen ook zaken als zwarte handel en de slechte onderlinge 

verhoudingen aan de orde (zie het onderstaande voor een indruk). 

 

Het geheel maakt een keurige, fleurige indruk, tussen de met de hand geschilderde lettertjes 

geestige illustraties. De kop vooral is karakteristiek. Door een eind prikkeldraad wordt de naam 

van het blad aangegeven: Kampblad òPrikkelsó en daaronder ò(Honni) On y soit qui mal y 

penseó In de linkerhoek: Stalag IV B, Mühlberg, No. 1, 6 Dec. ô43 Speciale editie, Barak 23 B. 92 

In de rechterhoek: Redactie: Harry v. Westen en Jan van Doorn. Verschijnt ongeregeld.  

Dan volgen de verschillende artikelen:  

Terreur : Naar onze speciale verslaggever mededeelt opereert er de laatste tijd in barak 23 B 

een terreurbende, die er werk van maakt in de nachtelijke uren personen van het manlijk 

geslacht te mishandelen! Ook houden zij zich bezig met het roven van dekens. Of dit tekenen 

zijn van kindsheid kunnen wij niet met zekerheid zeggen. De vorige week is onze geachte 

hoofdvertrouwensman slachtoffer van deze bende geworden. Hij werd õs avonds Ò 22 uur 

besprongen door een aantal onguur uitziende individuen, die hem een kastijding toedienden, 

zodat hij enige dagen geen zittend leven heeft gehad. Mocht deze terreur voortgang vinden, zal 

zij met tegenterreur gebroken worden. Dan komen deze licht schuwende elementen in die hoek 

te zitten waar de klappen vallen. Men zij gewaarschuwd.  

Vol verwachting klo pt ons hart:  Aangezien ons de laatste dagen verschillende geruchten ter 

ore waren gekomen, over het arriveren van òInternationaleó Rode kruis pakketten, hebben wij 

ons gewend tot den Heer E(ykelaar), toegevoegd administrateur aan den hoofdvertrouwens-

man. De Heer E. ontving ons op de hem eigen vriendelijke wijze en deelde ons desgevraagd 

mede, dat er inderdaad pakketten waren aangekomen, ook zijn van Deense zijde blikjes melk 

onderweg. Van het Nederlandse Rode Kruis kan men muziek, spelen e.d. verwachten. Voorwaar 

we gaan voorruit. Ook was ons van onbetrouwbare zijde ter ore gekomen, dat de heer E. den 

laatste tijd groothandel dreef in Engelse sokken, aangezien hij vanwege zijn zelfingenomenheid 

naast zijn schoenen liep en daardoor veel sokken sleet. De Heer E. deelde ons desgevraagd 

mede dat dit vuige laster is.  

Mededeling:  Personen, die aanspraak maken op het zg. òextra etenò wordt hierbij 

medegedeeld, dat vanaf heden de pannen voor 14.- u. ingeleverd moeten worden in de 

welbekende hoek. Zij kunnen na 17.- uur gevuld worden teruggehaald. Voor hen, die reeds 

voordien hun pannen inleverden is een speciale regeling getroffen. Zij dienen hun pannen op de 

daarvoor beschikbare bank te plaatsen. De anderen moeten de pannen onder de bank 

deponeren, daar zij dienst moeten doen als druppelvanger. Indien na deze verdeling eventueel 

nog eten overblijft zal dit verdeeld worden onder hen, die deze maatregel saboteren en door het 

leven gaan onder het motto: òEerlijkheid duurt het langstó De Commissie v/d voedsel-

voorziening w.g. (onleesbaar).  
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Politiek en Frontnieuws:  Oostfront: òWat doe je in de kou ò Zuidfront: ò We gaan naar Romeó.  

Uitspra ken van  grote mannen : Onze speciale correspondent uit New York meldt ons dat 

president Roosevelt in een vergadering van senatoren verklaard heeft, dat de Japanners toch 

maar rare Chinezen zijn.  

Vragenhoekje ???? J.B. òWat is volgens U de beste methode om een volksverzameling uiteen te 

jagen?ó Antwoord: gaat U eens met de hoed rond voor de Venek (Venek = vereen. ter 

bevordering v/d gemeenschapsgedachte onder krijgsgevangenen). Enige flink gebouwde 

mannen gevraagd, in staat zijnde een Amerikaans pakket in één keer op te eten, om als 

lijfwacht te dienen voor de redactie van dit blad. Een blik woesteling. We vernemen van 

betrouwbare zijde, dat het den laatsten tijd voorgekomen is dat een zeker persoon, Argentijnse 

sinaasappeljam zit te eten uit een Hollandsche appelstroopblik. Ook zou corned beef uit 

dergelijke blikken geconsumeerd worden. Een vergissing van huisgenoten? Nadere inlichtingen 

worden gaarne ingewacht bij den Hoofdwantrouwensman.  

Vraag en Aanbod : Serviër, rechterbeen missende, zoekt kennismaking met medekrijgs-

gevangene, linkerbeen missende, om voor gezamenlijke rekening een paar schoenen te kopen. 

Brieven onder motto òTauschenó.  

Aanbiedingen : Oppassend jongmens, door omstandigheden buiten zijn wil werkloos, zoekt een 

hem passende werkkring als oppasser bij heer alleen, voor het verrichten van alle voorkomende 

bezigheden. Zoals schoenen poetsen, scheren, koken, wassen enz. Hij is specialist in het 

opmaken van bedden en het opsporen van ongedierte. Verlangd loon 50 pfennig per dag en 

eventuele kliekjes. Brieven onder motto: Heeren en knechten.  

Sportnieuws:  Zaterdag j.l. is de voetbalwedstrijd tussen de timmerploeg en een elftal 

samengesteld uit schoen- en kleermakers door laatstgenoemden glansrijk gewonnen. Vooral de 

Back A (Kerborm) (de bekende blauwe vogel) van de timmerlui timmerde aan den weg. Toen de 

spelers na de wedstrijd naar de barak terug keerden, konden zij geen pap meer eten en zeggen.  

Aan onze lezers : Bijdragen, vragen enz. worden gaarne tegemoet gezien.  

De Redactie.  

 

Later werd een kampkrant uitgegeven met de naam òKamp Echoó met veel paginaõs die 

werden vastgeprikte op een soort publicatiebord. In feite d us een muurkrant. Daarnaast nog 

een krant, genaamd òSuccesó, die voor het eerst werd uitgegeven in oktober 1944. Het is niet 

duideli jk of er daarna nog meer nummers van werden uitgebracht. Er zijn wel enkele losse 

bladen bewaard van tekening door Ton Templeman, die voor dit blad bedoeld waren. 

Het eerste nummer en de losse tekeningen zijn als Annex A opgenomen. 

Ook werd het bestaan van een mandoline orkest onder leiding van Max de Haas vermeld. Zij 

brachten bijzonder populaire liedjes ten gehore. 

Voor studieliefhebbers waren er mogelijkheden in de universiteit, waar men zich kon 

inschrijven voor een aantal uiteenlopende cursussen. In de periode die nu wordt beschreven 

werd door vele informante n gewag gemaakt van de Engelse suprematie in dit kamp. Ze 

waren met zoõn 8.000 man sterk in de meerderheid. Ze hadden de beschikking over één van 

de beide keukens, hadden hun eigen theater, kortom ze waren in alles toonaangevend. Van 

de zijde van het Britse Rode Kruis werden ze ruimschoots voorzien van pakketten met 

voedingsmiddelen en rookgerei, terwijl er daarnaast voor hun ook goed voor kleding en 

schoeisel werd gezorgd. Waar andere nationaliteiten aan veel gebrek hadden, daar hadden 

de Britten vaak overvloed. Ook hun bijzondere wensen werden meestal vervuld. Vandaag de 

magnifieke voetbal- en andere sportuitrustingen. In het algemeen werden de Britten noch 

door de Nederlanders, noch door de andere nationaliteiten als sympathieke 
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medegevangenen ervaren en zeker niet door de Fransen. De Fransen hadden samen met de 

Polen dit kamp in feite gebouwd en zagen na de komst van de Britten hun verworven 

privileges langzaam verdwijnen. Men vond de Britten over het algemeen trots en hooghartig. 

Hun interesse beperkte zich meestal tot hun sport en verder waren er weinig zaken waar ze 

warm voor liepen.  

De Nederlanders waren, in tegenstelling tot de Britten, langzamerhand gekleed in een 

allegaartje aan oude Duitse uniformen uit WO-I, veelal met klompschoenen en de jas en de 

broek voorzien van het Stalag IV-b kampteken, de rode driehoek. Ze leken zo zachtjes aan op 

landlopers. Met de Russen was het nog veel erger gesteld. Die zagen er verschrikkelijk vies 

uit. Hun kleding bestond uit lo mpen. De één was met de diep over de oren en ogen 

getrokken petjes niet van de andere te onderscheiden. Men vond de Russen op alle 

momenten van de dag bij de grote vu ilnisbakken om te zien of er nog iets eetbaars in was te 

vinden. Men zag ze vaak òop de kopó in de gamellen staan en lege blikjes uitlikken. Voor 

deze mensen die niet beschermd werden door de bepalingen van de Conventie van Genève, 

waren er geen pakketjes, noch van thuis, noch van het (internationale) Rode Kruis. Ook post 

van familieleden ontvingen zij nimmer. 

De Sovjet-Russen hebben dan ook erg veel mensen in dit en andere krijgsgevangenen- 

kampen verloren. Volgens de Nederlanders vond men alle voorkomende rangen onder hen. 

Dat was niet te zien of waar te nemen, omdat ze volledig afgescheiden van de anderen 

leefden. Ze kwamen slechts zelden met andere nationaliteiten in aanraking en wanneer dat 

wel gebeurde was de taal meestal een onneembare barrière. Pas na de bevrijding bleek het 

verschil in rang. 

In het kamp was een zogenaamde òshopó. In een deel daarvan kon men voor het kopen van 

tandpasta, scheermesjes, schoensmeer en dat soort kleine dingen terecht met Lagermarken. 

Het tweede deel van deze winkel was alleen toegankelijk voor de Britten. Het betaalmiddel 

was daar de sigaret. 

 

  
Tekening van de kamp shop (tekening Ton Tempelman). 

 

Op 21 augustus 1944 werd bepaald dat de opper-schipper P.J. Heerschap (kgf 105044) 

commandant van alle Nederlanders in dit kamp zou worden, daarbij geassisteerd door de 

hoofdvertrouwensman J. van Namen (kgf 107300), met assistentie van sergeant majoor C.P. 

Tromp (kgf 104696). In barak 27 werd als barakvertrouwensman aangewezen sergeant 1e 
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klasse J.L. Kamphuis (kgf 104367), de man die grote bekendheid verwierf met het deskundig 

samenstellen van de nieuwsbulletins. Wanneer er nieuws van de oorlogssituatie viel te 

melden, werden alle Nederlanders per barak of barakgedeelte daarvan op de hoogte 

gebracht. 

 

 
Bijhouden van de frontlij nen en de nieuwbulletins van Kamphuis (tekeningen Ton Tempelman). 

 

Reeds op dezelfde dag speelden de nieuw aangekomen krijgsgevangenen hun eerste 

interland voetbalwedstrijd; ze verloren. 

Op 26 augustus 1944 werd het gehele contingent Nederlandse krijgsgevangen onder-

officieren naar het door de Russen ontruimde tentenkamp (Schaftlager) verbannen, dat de 

ò400ó nog kenden van hun aankomst en waar de lagere rangen al sinds 17 augustus 

verbleven. Ze werden ondergebracht in de vijf daar aanwezige tenten, met circa 1.200 man. 

 

 
Verblijf in het tentenkamp (tekening Ton Tempelman). 
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Het volledig tot pul ver vermalen Russische stro werd niet vernieuwd, maar dat werd de 

Nederlanders toch te gortig. Van een nabij staand gebouwtje, waar een stro opslagplaats was 

gevestigd, werd de deur ingetrapt en zo voorzag men zich van vers stro. Er was in dit 

tentenkamp één waterpomp voor alle 1.200 mannen.  

Er was geen wc. Men moest het doen met een balkje boven een greppel.  

 

 
Openlucht knobbel in het tentenkamp (tekening Ton Tempe lman). 

 

Vlak naast de tenten bevond zich een grote hoop lege blikjes waar duizenden vliegen 

trachtten er nog wat voedzaams uit te halen. 

 

 
De berg lege blikjes, afgedankte eetketels, etc. (Pastorie van Mühlberg). 
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In het tentenkamp waren geen tafels, geen banken of krukjes, niets van dat alles. 

Waar deze verhuizing aan te wijten was?  Volgens sommige bronnen omdat het door de 

Nederlanders bewoonde deel van het kamp nodig zou zijn geweest voor de in Bretagne 

gevangen genomen Amerikanen. Volgens anderen omdat de Duitsers wisten dat de 

Hollanders op 31 augustus een grote sportd ag en nog een aantal andere activiteiten zouden 

organiseren, waarmee de verjaardag van H.M. de Koningin zou worden gevierd. De voor-

bereidingen daarvoor waren reeds dagen aan de gang. En om die eigengereide kaaskoppen 

maar weer dwars te zitten zou deze òUmsiedlungó zijn bedacht.  

Op 20 september 1944 mochten alle Nederlanders, die gelukkig overdag vrijwel al die tijd 

prachtig weer hadden gehad (maar wel al koude nachten), weer terug naar het hoofdkamp.  

Net op tijd, want er werd in het Schaftlag er een kleerluis gevonden, die zo men weet, de 

overbrenger is van vlektyfus. Men werd niet meer in dezelfde onderkomens van het 

hoofdkamp teruggep laatst, doch ook de barakken die nu moesten worden betrokken waren 

maar voor een korte duur.  

Op 29 september 1944 werd de gehele Nederlandse gemeenschap overgeplaatst naar het 

zogenaamde RAF-kamp, den klein, enigszins geïsoleerd stuk van het Lager, met vier 

barakken. Behalve voor legering werden ze gebruikt voor recreatie (een halve barak) en voor 

opvangruimte van de geestelijke verzorgers. De houten gebouwen hadden de nummers 34, 

36, 43 en 54-A en B. Hierin moesten de circa 1.200 man worden ondergebracht. Volgens ene 

dagboek schrijver was deze overplaatsing te danken aan òOpaó (Oberfeldwebel Ulbricht) die 

kennelijk weer eens niet buiten zijn bekende treiterijen kon. Na alle jaren was men deze Nazi 

nog niet vergeten,. 

Wanneer men dit stukje geschiedenis uit het verre verleden in zich opneemt, kan men niet 

anders dan tot de conclusie komen dat dit een beestmens geweest moet zijn met een 

ingekankerde haat tegen Nederlanders en nog meer tegen Russen. Telkens werd gewag 

gemaakt van het opleggen van de meest vernederende werkjes en heel vunzige 

bestraffingen. Volgens een dagboek schrijver zou hij na de bevrijding zijn gepakt en 

omgebracht, maar misschien is hier de wens de vader van de gedachte. 

Op 30 september 1944 werd door de Nederlanders het uitgestelde verjaardagsfeest van H.M. 

de Koningin gevierd met een Nederlands concert (muziek en zang). Een van de geestelijke 

verzorgers hield een toespraak, waarin hij onder andere vertelde over de beroerde situatie in 

Nederland boven de grote rivieren. 

Het eten werd in grote hoeveelheden bereid. Zoals reeds eerder gemeld waren er twee 

keukens, waarvan er een bestemd was voor het grote conting ent Britten. De andere keuken 

(onder Franse hegemonie) leverde het eten voor de overige krijgsgevangenen. 

De bereiding van het eten liet veel te wensen over. Beter gezegd, er zat kraak noch smaak 

aan en het menu was vaak hetzelfde: pompoensoep, gortsoep, knolraapsoep, of iets 

dergelijks. Vaak was niet te identificeren wat men voorgeschoteld kreeg. 

Een voormalige Nederlandse krijgsgevangene (Ton Tempelman) besteedde met zeven 

tekeningen aandacht aan de dagelijkse voeding. De tekeningen zijn hieronder afgebeeld. 
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 De Franse keuken (tekening Ton Tempelman). 

 

 
Broodverdeling in Stalag IV-b (tekening Ton Tempelman). 
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Brood met beleg (tekening Ton Tempelman). 

 

 
De warme hap (tekening Ton Tempelman). 
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Eten halen (tekening Ton Tempelman). 

 

 
Eten uitdelen (tekening Ton Tempelman). 
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Fornuis idylle (tekening Ton Tempelman). 

 

Eind september 1944 kwamen er Nederlanders vanuit Stalag XII-d Trier aan. Zij hadden een 

deel van de afstand, circa 150 km. moeten lopen. Ook krijgsgevangenen met andere 

nationaliteiten kw amen het Lager binnen, waardoor de ruimte steeds opnieuw verdeeld 

moest worden. 

Inmiddels was in het kamp vooral bij de Nederlanders doorgedrongen dat de operatie 

òMarket Gardenó nabij Arnhem was mislukt. Een en ander had voor de Nederlandse 

krijgsgevangenen grote gevolgen omdat er door de treinstaking geen railvervoer meer was, 

zodat er ook geen Rode Kruis of familiepakketten meer werden ontvangen. Daar er aldoor 

meer mensen het Lager binnenkwamen, werd de spoeling steeds dunner. Wanneer de oude 

pakketvoorraden zouden zijn opgebruikt (en dat schoot natuurlijk fli nk op) konden de magen 

niet meer voldoende worden gevuld en de gevolgen daarvan zouden dan spoedig merkbaar 

worden. Het brood -rantsoen was inmiddels al verlaag naar 265 gram per persoon per dag. 

Op 5 oktober 1944 was er in het kamptheater een grote muzikale show met een orkest van 

16 man onder leiding van Guus Valten, de meergenoemde musicus van het concertgebouw 

orkest. Voor de pauze was er dansmuziek, daarna werden onder andere Hollandse liedjes 

gespeeld van Jack Bulterman.  

De Kampmarken, die alleen geldig waren in het kamp en in het stadje Mühlberg, werden 

ingenomen en daarvoor in de plaats werden Rijksmarken verstrekt. Zij golden als gangbaar 

betaalmiddel in geheel Duitsland. Wat daar de reden van was viel moeilijk te raden. Temeer 

daar er tegelijkertijd een bericht van het Oberkommando kwam, dat er vanaf nu op 
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vluchtelingen zou worden geschoten. Dat was dus geen aanmoediging om de Rijksmarken 

buiten de poort te gaa n gebruiken. De hardere aanpak was ook in het kamp merkbaar. 

Op 16 oktober 1944 werden een Amerikaan, een Brit en een Rus doodgeschoten, omdat ze 

de kampregels overtraden.  

Op 21 oktober 1944 verscheen er weer een nieuw nummer van de wandkrant òKamp-Echoó 

met 11 paginaõs van 45 x 70 cm. Deze wandkrant was geheel met de hand vervaardigd. Ook 

werd er gesproken van kerkelijke toevoegingen: één voor de protestantse gemeente 

genaamd òde Lichtstraaló en ®®n voor de Rooms-Katholieke parochie, de òStella Duceó. Zeker 

is dat er van beide kerkelijke blaadjes tenminste één nummer is verschenen. Door de beide 

geestelijke verzorgers werd begonnen met het schrijven van een Kerstspel. Voor de muzikale 

begeleiding zou Dirk Hol weer zorgen en de toneelclub onder leiding van sergeant Frans van 

Maanen (kgf 106076) en soldaat muzikant Lou Raayman (kgf 98475) zou de toneelopvoering 

voor haar rekening nemen. De voorbereidingen begonnen eind oktober 1944. 

Van 30 oktober tot 7 november werd één barakhelft, namelijk 45-B met 212 Nederlanders, 

gedurende negen dagen geconsigneerd, omdat er twee gevallen van difteritis waren 

geconstateerd (mijn vader was in 45-A ondergebracht). Op 30 oktober kwamen er 400 Poolse 

vrouwen in het kamp aan. Het waren verzetsvrouwen uit Warschau. Zij hadden samen met de 

mannen en kinderen geprobeerd de Duitsers uit de stad te verdrijven op het mom ent dat de 

Sovjet legers dicht waren genaderd.  

 

 
Aankomst Poolse vrouwen in Stalag IV-b (Mühlberg foto nr. 80829).  

 

Hun hoop om tezamen met de Russen zouden optrekken werd de bodem ingeslagen. De 

Sovjet autoriteiten hadden kennelijk in hun toekomstplanne n geen plaats ingeruimd voor 

sterke militaire en / of civiele Poolse krachten en vonden het wel prima dat Duitsers en Polen 

elkaar afslachtten. Later bleek dat dit inderdaad de intentie van de Stalinisten was geweest. 

Daar hadden de Polen toen echter geen weet van. 
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De Poolse vrouwen in Mühlberg brachten bij veel mannen overigens een groot gevoel van 

onrust teweeg, niet zo onbegrijpelijk na zoõn lange tijd van seksuele onthouding. Het waren 

overigens milita ir geschoolde vrouwen, vermoedelijk veelal studenten. Ze maakten een zeer 

gedisciplineerde indruk. De Nederlandse krijgsgevangenen hielden een inzameling zodat er 

wat levensmiddelen en rookgerei over de afscheiding kon worden aangereikt. De vrouwen 

dankten allerhartelijkst voor dit vriendelijke gebaar. 

De voor recreatie in gebruik genomen barakhelft 34 -B moest halt november 1944 worden 

afgestaan aan een pro-Duitse groep Russen, die om onverklaarbare reden toch werden 

geïnterneerd.  

Op 24 november 1944 kwamen er 270 Poolse kinderen van tussen de 12 en 18 jaar het Lager 

in. Ze werden bij de vrouwen geplaatst. Tegen Kerstmis waren ze allen verdwenen. Inmiddels 

begon de voedselpositie bij de Nederlanders al aardig slechter te worden. Er kwamen geen 

pakketten meer van thuis en ook via het Internationale Rode Kruis werd geen aanvulling 

meer ontvangen. Vreemd genoeg voor de Britten wel. 

Lans de prikkeldraadomheining van het kamp groeide een soort onkruid, dat geplukt en fijn 

gesneden werd. Het kon zowel rauw als gekookt als een surrogaat groente worden gegeten.  

Zelfs gras werd geprobeerd, doch dat was niet gaar te krijgen. Honden (die door de Duitse 

boeren, die voor werkzaamheden door het kamp liepen, wel eens meegenomen) en katten 

kwamen wel het kamp in, doch niet meer eruit. Om aan eten te komen werd men overigens 

ook steeds inventiever. Wanneer men aangewezen werd om in de aardappelloods knolrapen 

schoon te maken, at men zich met deze rauwe knollen vol. Bij het aardappelen schillen voor 

de Duitse leiding en de bewakers, werd een dubbele bodembank naar het aardappelenhok 

meegenomen, waardoor bij vertrek een paar kilo òKartoffelnó meegesmokkeld kon worden. 

Natuurlijk werd dit na enige tijd ont dekt en was het afgelopen. 

Eind november 1944 gingen vier onderofficie ren van de uit Polen afkomstige groep die de 

honger niet l anger meenden te kunnen verdragen, aan het werk. Het N.W.O. speldje werd 

opgeborgen. Wie zal hierover oordelen? Eén van de geestelijke verzorgers deed dat wel. Hij 

sprak over òkerels, die alles verdroegen en liever zouden sterven dan voor de Duitsers te 

werken. Maar er waren ook zwakke broeders enê.. een ketting is zo sterk als de zwakste 

schakeló.  

Begin december 1944 volgde er overigens een groep van meer dan 100 onderofficieren, 

waaronder ook weer zes van de groep van 400, die door de knieën ging. 

De commandant van de Nederlandse troepen maande de mannen om standvastig te blijven. 

De angst voor de hongerperiode òAltengrabowó, het zich in de steek gelaten voelen door de 

Nederlandse overheid in Engeland, kortom het gedemoraliseerd raken, speelde bij deze 

overgave een belangrijke rol. Ook de gedachte dat deze oorlog wel niet meer zo lang zou 

duren, waarna men hoopte nog een groot aantal jaren in vrede tegoed te hebben, noopte tot 

deze overlevingsactie.  

De naast het kamp gelegen òKugelfangó (die in de gehele geschiedenis van dit kamp vanaf 

1939 tot 1948 een rol speelde als blikvanger voor de mensen die er geïnterneerd waren) 

werd weer gebruikt voor het doel waarvoor hij destijds was aangelegd. 39)  

Met andere woorden er werd zo nu en dan met scherp op geschoten. 

 

 
39 Dit is waarschijnlijk niet helemaal juist. De wal was het restant van een oude schans. 
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Uitzicht op de schietbaan (òKugelfangó) (tekening Ton Tempelman). 

 

Medio december 1944 kwamen er Deense politiemannen in het kamp aan. Zij hadden in 

eigen land reeds drie maanden in de gevangenis gezeten en waren daarna overgebracht naar 

Buchenwald, waar ze in de steengroeven moesten werken. Ze hadden het in die periode 

bijzonder slecht gehad en een aantal van hen had het dan ook niet gered. Ze werden nu door 

hun eigen Rode Kruis van goede pakketten met levensmiddelen voorzien. Deense 

vrachtwagens leverden eenmaal in de negen dagen deze gaven bij de poort van het kamp af. 

Naast het slechte eten begon nu ook de kou een rol te spelen. Het werd vriezend weer en er 

viel sneeuw. De barakken waren niet meer redelijk te verwarmen. Er was onvoldoende 

brandstof beschikbaar. Wat er nog was moest gebruikt worden voor te koken.  

 

 
Hollanders op rondwandeling Winter ô45 (tekening Ton Tempelman). 
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Uit een opgave van de toenmalige Chef van het Duitse òKriegsgefangenenwesenò bleek dat er 

op 1 december 1944 in totaal  21.177 krijgsgevangenen in het Lager Mühlberg werden geteld, 

waar onder 1.018 officieren.  

Het grootste contingent was dat van de Britten met 7.578 mensen, gevolgd door de Sovjet-

Russen met 4.292, Polen met 2.455, Italianen met 2.321, Fransen 1.335, Nederlanders 1.269, 

Serven 736, Slowaken 652, Amerikanen 473 en Belgen 66 man. Als gevolg van het 

verrassende Duitse Ardennenoffensief kwamen er ook nog eens honderden Amerikaanse 

krijgsgevangenen in deerniswekkende toestand het kamp binnen. Ze hadden dagenlang 

zonder eten en drinken in goederenwagons gezeten en dat bij een strenge vorst.  

 

 
Aankomst Amerikaanse gevangenen in Mühlberg (Mühlberg foto nr. 80953). 

 

Sommige van de Amerikanen hadden bevroren voeten en / of andere b evroren ledematen.  

Van hun gebrek aan alles, werd door de reeds lang aanwezige lotgenoten op een 

schandelijke wijze misbruik gemaakt. Alle sieraden werd de Amiõs in ruil voor enkele 

sigaretten of een blikje met eten, afhandig gemaakt. 

Op 22 december 1944 stierf de sergeant fourier F.J. Blikkendaal (kgf 105363). Hij was één van 

de tachtig die destijds werd aangewezen voor fort òKronprinzó. Net voor Kerstmis werd hij 

begraven. Hij werd vijfendertig jaar oud. 

Het Kerstspel, waarvoor in akelig koude ruimten was gerepeteerd, werd een groot succes. Het 

werd vier keer opgevoerd en circa 2.000 mensen kwamen er naar kijken. Ook de Duitsers, 

onbegrepen de Lageroffizier, waren aanwezig en hadden er grote lof voor. Het was overigens 

nog steeds schrikbarend koud. Het vroor meer dan 10 graden en op het bevroren water van 

het òzwembadó werd geschaatst. 

De Nederlandse arts officier van gezondheid 1e klasse KNIL Dr. H.J. Potter (kgf 271094) 

(dokter Erkelens was op 20 november 1944 naar het Arbeitskommando in Brüx gegaan) had 

kritiek op de Nederlandse krijgsgevangenen. Hij vond hun houding over het algemeen 

onkrijgstuchtelijk. Waar hij dat op baseerde werd niet duidelijk.  

Op 31 december 1944 stierf soldaat P.H. Tegelaers (kgf 96438), 38 jaar jong. Hij had 

longkanker.  
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Oud en Nieuw 1944-1945 werd op een bijzonder rustige wijze gevierd. Het gebrek aan alles 

speelde daarbij een overheersende rol. Januari 1945 begon met het continueren van het bar 

slechte weer. Iets om de kachels te stoken was er niet meer, met als gevolg dat de mensen de 

kledingstukken die ze nog bezaten over elkaar aantrokken om niet te sterven van de kou. 

De honger werd ook steeds meer voelbaar. Pakketten kwamen er, zoals eerder gemeld niet 

meer en het opzenden van de bekende plakzegels naar het thuisfront werd door de meesten 

maar achterwege gelaten. Men vermoedde dat men thuis ook nauwelijks nog de buik vol zou 

kunnen krijgen, zeker wanneer die familieleden in de grote steden in het westen woonden.  

Sommigen stuurden de formulieren naar bedrijven (en dat niet alleen in Nederland) in de 

hoop dat dat nog iets zou uithalen. Anderen dachten dat de thuiskerk mogelijk nog iets voor 

hen zou kunnen doen. Alle mannen begonnen nu ook snel te vermageren. Het lopen werd 

moeilijker doordat men gauw vermoe id raakte en duizelig werd. Hongeroedeem dreigde 

grote vormen aan te nemen. De stemming zakte met de dag. Vechtpartijen onder 

krijgsgevangenen van de eigen nationaliteit kwamen inmiddels voor, meestal met de mannen 

die de òwerkersbarakó bewoonden en waaruit nog wel eens etensluchtjes opstegen. De niet-

werkers moesten het doen met de knolraapsoep, die steeds dunner werd. Het brood-

rantsoen, vaak alleen maar een stukje brood zonder verder iets, werd ook steeds weer 

verlaagd. En dan het verschil met bijvoorbeeld de Engelsen, de Fransen en niet te vergeten 

de Serven. Zij kregen pakketten in overvloed en bij deze lieden vergeleken waren de 

Nederlanders stumpers en bedelaars. Bij de Italianen en de Russen was het nog erger.  

De pakketzendingen voor de Denen zijn al gememoreerd, waarbij viel op te merken dat 

Denemarken niet als Nederland ook een door de Duitsers bezet land was. Velen vroegen 

daaruit wel goed voor de landgenoten gezorgd kon worden.  Zelfs de Nederlanders kregen zo 

nu en dan wat levensmiddelen van de Deense Rode Kruis organisatie. 

Inmiddels werd er links en rechts ook flink gestolen, zowel van de eigen mensen, als van 

medegevangenen met een andere nationaliteit. Het werd zodanig erg d at de commandant 

Nederlands troepen gebruik maakte van zijn recht om op te t reden als tot straffen bevoegde 

meerdere. Er volgden straffen, zelfs van streng arrest. 

Nederlandse officieren, gelegerd in Oflag XXI-c/z in Grüne bei Lissa, kwamen op weg naar 

hun volgende Lager, Oflag 67 Neubrandenburg, voor enkele dagen in Mühlberg òlogerenó.  

Ze hadden hun kamp in verband met de nadering van de oprukkende Sovjet legers moeten 

verlaten. Op 4 februari 1945 kwamen ze aan en op 12 februari waren ze weer weg. Ze waren 

tijdens het transport kennelijk beter behandeld dan een contingent E ngelse officieren, die 

vanuit het kamp waar zij waren ondergebracht zes dagen hadden moeten lopen om bij een 

ijzige kou van 15 graden onder nul de afstand van circa 200 kilometer te overbruggen. Niet 

allen hadden dat gehaald. 40) 

Ook in Stalag IV-b werden voorbereidingen getro ffen om te verplaatsen. De kampleiding was 

er mee bezig. Er werd zoiets als een generale repetitie gehouden met daarnaast een keuring 

door een Duitse arts om aan de weet te komen wie in voorkomende gevallen mogelijk niet 

òMarschfertigó zou zijn. 

De mannen waren begonnen met het splitsen van hun eigendommen, want niet alles zou 

t.z.t. meegenomen kunnen worden. De zieken onder de Britten en de Amerikanen werden 

reeds uit het kamp geëvacueerd, hetgeen op een onmenselijke manier, op een open wagen 

gebeurde. Zelfs mensen met een longontsteking moesten eraan geloven om op die wijze te 

worden vervoerd. 

 
40 De Nederlanders hadden een vijfdaagse voetreis met een totale lengte van circa 120 km achter de rug, 

eveneens onder barre weersomstandigheden. 
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Medio februari 1945 werd het rantsoen eten opnieuw verlaagd. Er waren op dat moment zo 

weinig aardappelen dat tot nader order twee dagen per week  geen aardappelen werden 

verstrekt. Er kwam op geen enkele wijze enige aanvulling meer en dus moest de broekriem 

nog een gaatje verder worden aangehaald. Op appèl staan werd ook steeds moeilijker. Zo nu 

en dan zakte er iemand in elkaar. 

Elke nacht was er inmiddels ook altijd een keer luchtalarm. Tussen 22.00 en 06.00 uur werd er 

een barakwacht ingesteld. Twee man, ieder vier uur. De bedoeling hiervan was, dat er 

onmiddellijk kon worden ge handeld bij plotseling voorkomende gebeurtenissen.  

De geallieerde bombardementen onder andere op Dresden waren vanuit het kamp steeds 

goed te horen. Het geweld was enorm en het aantal doden moest verschrikkelijk hoog zijn 

dacht men. Inmiddels was een markt ontstaan voor de zwarte handel. 

 

 
Negotie drijvende Hollandse onder officieren (tekening Ton Tempelman). 

 

Officieren die aankwamen hadden geen etensblikken (in een Oflag hadden ze die niet nodig) 

en dus moest er iets geregeld worden en dat òkostteó dan 15 tot 20 sigaretten. Degene die 

zoõn pannetje verkocht had dat mogelijk van een medegevangene gestolen. Gepikt werd er 

namelijk de laatste tijd als de raven, ook door de Nederlanders. Het dunne laagje vernis van 

de beschaving bleek bij sommige mannen steeds dunner te worden. De Britten hadden een 

manier bedacht waarvan bij de aspirant dieven een afschrikkende werking moest uitgaan. De 

dief werd, wanneer hij betrapt werd, met zijn kop in de fecaliën gezet en dan door het kamp 

gejaagd. Dat scheen goed te werken, werd er beweerd. 

Bij de Sovjet-Russen was de toestand inmiddels nog erger geworden. Ze gierden letterlij k van 

de honger. Wanneer er een kar met koolraap naar de keuken werd gereden, liep er een 
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groep mannen omheen om een aanval van deze hongerende mensen af te slaan. Van Duitse 

zijde werd er inmiddels ook gericht op de òroversó geschoten. 

Brandstof was er nu ook niet meer. Per barak mocht een aantal mannen (mijn vader moest 

ook een keer mee) buiten het kamp hout sprokkelen. Heen en terug was dat een afstand van 

circa 16 kilometer. Inbegrepen de tijd die beschikbaar was voor het sprokkelen had men daar 

zes uur voor nodig, met als gevolg dat de ondervoede mannen op hun tandvlees in het kamp 

terugkeerden. 

Op 15 februari 1945 stonden de Sovjet legers volgens de Engelse zender op circa 140 

kilometer van Mühlberg. Eind februari deed het gerucht de rond dat de Führer zich niet 

langer wenste te laten beperken door de bepalingen van de Conventie van Genève, hetgeen 

inhield dat alle krijgsgevangenen zonder enige beperking en naar eigen inzicht door de 

bewakers behandeld zouden mogen worden. Het oorlogsgeweld had inmiddels ook het 

krijgsgevangenenkamp bereikt. Boven het kamp speelde zich een luchtgevecht af, waarbij 

een Duits vliegtuig achterna gezeten door twee Britse jagers zijn ontsnappingsroute in de 

richting van de barakken had gekozen. Hij scheerde er rakelings overheen. 

Van de werkende Nederlanders (verplicht of vrijwillig) waren er ook die werkzaam zijn in de 

stad Mühlberg bij een slager, een bakker of bij een boer. Volgens een mededeling van de 

Nederlandse vertrouwensman hadden deze mensen het wat eten en drinken betreft niet 

slecht.  

Begin maart 1945 crashte een Amerikaans vliegtuig, vlak in de buurt van het kamp. Zeven 

mannen sprongen eruit en werden even later als krijgsgevangenen het kamp binnen 

gebracht.  

 

 
Rookwolken stijgen op van de neergestorte bommenwerpe r buiten het kamp (d ailymail.co.uk, Peter Wilson). 

 

En het ging maar door met de Engelse en Amerikaanse raids op de grote steden, zoals 

bijvoorbeeld  op Berlijn. Dag en nacht kwamen de vliegtuigen over het kamp. 

Inmiddels waren de rantsoenen wederom verlaagd. Nu nog twee kilog ram aardappelen per 

man per week (te verwerken in de eeuwige dagelijkse soep) en 300 gram brood per dag 

gedurende vijf dagen en voor de resterende twee dagen nog slechts 225 gram. Verder niets. 

Aardappelschillen werden een geliefd artikel. 
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Op 8 maart 1945 werd, in tegenstelling tot het jaar daarvoor, de verjaardag van de opper-

schipper Heerschap op zeer bescheiden schaal gevierd. Men zong wat Nederlandse liedjes, 

doch de stemming kwam er niet in.  

In de tweede helft van maart 1945 werd het weer gelukkig een stukje beter. Met het 

gesprokkelde hout in de kachels was het nu wel weer uit te houden. De honger werd echter 

verschrikkelijk. De geallieerden moesten opschieten, want lang was deze toestand voor de 

Nederlanders (maar vooral ook voor de Italianen en de Russen) niet meer vol te houden. 

De gezichten werden grauw, het tandvlees trok steeds verder omhoog. Men kon nauwelijks 

nog een stukje door het kamp wandelen. De ziekenzaal raakte vol en het ziekenrapport werd 

druk bezocht. 

 

 
Het ziekenzaaltje in februari 1945 (tekening Ton Tempelman). 

 

Er kwamen steeds meer mensen in het kamp. Dat wilde zeggen, niet in de gebouwen, want 

daar was totaal geen ruimte meer. Doch gewoon in de open lucht waar gebivakkeerd moest 

worden onder struiken. De kampleiding raakte het spoor bijster. Men kon het niet meer aan. 

Er werden uit de verschillende nationaliteiten politietroepen geformeerd, om in eigen kr ing 

de orde te kunnen bewaren. Van de Nederlandse commandant (en vermoedelijk ook bij de 

andere nationalitei ten) kwam een eerste dag order, waarin reeds een aantal zaken werd 

vastgesteld. Reeds op 3 april werden de Denen met wagens van het Rode Kruis opgehaald. 

Voor de Nederlanders werden 120 pakketten met levensmiddelen en een groot aantal 

broden van vier kilo achtergelaten. 

 
























































































































































































































