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Liefste Man, 
Vandaag een halfjaar geleden kwam je mij om deze tijd halen in je nieuwe pak 
om te trouwen, weet je nog wel? Wat is dat halfjaar omgevlogen. Gaat de tijd 
bij jullie ook zo snel? Het huis in de Hillegomstraat gaat niet door. Jammer, hè. 
Ik had me er zo op verheugd. Ik ben druk bezig een ander huis te zoeken. Dat 
valt nog niet mee. Ik zoek bij jullie in de buurt, maar daar staat niet veel te 
huur. Wel in Zuid, want alle Joden zijn zo wat weg! Gekust, je liefhebbende 
Vrouw. 
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Voorwoord  

Koffer met gevoelige inhoud 
 
 

Er is relatief weinig gepubliceerd over Nederlandse soldaten en officieren in 
Duitse krijgsgevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Begrijpelijk, 
want hun lot stond in geen verhouding tot dat van de miljoenen slachtoffers 
van de vernietigingskampen tijdens het Nazi-regime. Toch maken ook zij deel 
van de geschiedschrijving over de periode 1940-’45. 
 
Hermetisch van de buitenwereld afgesloten, achter prikkeldraad en muren met 
Duitse wachtposten en geweerlopen, wachtten ze ver van huis op de vrede en 
een behouden terugkeer. Hunkerend intussen naar een teken van leven van 
hun dierbaren in de vorm van brieven met goede tijdingen. Uitkijkend ook naar 
pakketjes met levensmiddelen en foto’s van hun geliefden en gezinnen.  
 

De 2e luitenant Henk de Pater > 

De correspondentie tussen Hen(dri)k de Pater en zijn vrouw 
Coby en tussen zijn ouders geven een beeld van hetgeen 
duizenden krijgsgevangenen in de kampen, zoals 
Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg, doormaakten. 
Decennia lang lag ze zorgvuldig bewaard in een koffer op 
zolder. De dochters van Henk en Coby de Pater vonden het 
tot voor kort emotioneel te belastend om de briefwisseling 
tussen hun ouders te lezen.  
 
De uitgebreide verzameling inmiddels grotendeels 
vergeelde kaarten en brieven, over en weer verzonden als 
‘Kriegsgefangenenpost’, schetst afwisselend zowel hoop als wanhoop, het 
verlangen naar elkaar en de groeiende vertwijfeling elkaar ooit nog terug te 
zien. Hoe langer de vrede uitblijft, hoe meer hun optimisme verandert in 
pessimisme.  
 
Ondanks dat de brieven streng worden gecensureerd - ‘geprüft’ – weet Coby 
regelmatig op subtiele wijze een stil protest mee te sturen. Door bijvoorbeeld 
grote uitroeptekens te plaatsen achter ‘Holland’ als verzendadres. Of op een 
kerstgroet ‘Vrede op aarde!!!’ te schrijven. Ook laat ze haar Hendrik regelmatig 
weten dat ‘alles sal reg kom!’  
 
Dat laatste is maar ten dele waar, want tijdens zijn krijgsgevangenschap 
ontvangt hij diverse doodstijdingen per brief. Eind 1944 overlijdt zijn vader, al 
eerder zijn schoonmoeder en tegen het einde van de bezetting wordt één van 
Coby’s broers gefusilleerd.  
 
Bij elkaar vormen de gebundelde kaarten en brieven als document een - 
postuum - eerbetoon aan al die naamloze soldaten en officieren, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in krijgsgevangenschap verbleven.  
 

http://oorlogspost.yolasite.com/voorwoord.php


Dit document kon niet tot stand komen zonder de toestemming van Dicky en 
Ansje de Pater. Een woord van dank is hierbij dan ook alleszins op zijn plaats.  
 
 
Rob Hirdes,  
André Horlings 
oktober 2011 
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Vier dagen getrouwd en dan weg 
 

Zeshonderd Nederlandse militairen in de rang van officier worden op 1 maart 
1943 als krijgsgevangenen afgevoerd. Een eerste oproep om zich te melden 
hebben ze genegeerd. Maar als de bezetter dreigt met represaillemaatregelen 
melden ze zich alsnog. 
 
In vier goederenwagons, voorzien van geïmproviseerde houten banken en vier 
tonnen per wagon om er hun behoefte in te doen, gaan ze onderweg naar 
Stanislau in Polen. Acht dagen duurt de reis. Nauwelijks zonder eten en 
drinken. Net als ze Nederland uit rijden, ter hoogte van Almelo, zingen ze nog 
uit volle borst het Wilhelmus. Als afscheid van hun vaderland, met achterlating 
van hun familieleden en gekweld door de vraag of ze elkaar ooit nog terug 
zullen zien.  
 
In één van die goederenwagons bevindt zich ook de 26-jarige Hen(dri)k de 
Pater uit Amsterdam, tweede luitenant der infanterie. Vier dagen is hij getrouwd 
als hij afscheid neemt van zijn jonge bruid en van zijn ouders.  
 
In Enschede ziet hij kans een één-regelig briefje uit de trein te smokkelen:  

‘Hou jullie taai. Ik denk veel aan jullie.’  
 

 

Begin van een brief die door Henk de Pater op 8 maart 'in de buurt van Lemberg 
(Lvov) uit de trein werd gegooid. Dankzij een onnavolgbare medewerking van 

onbekenden onderweg bereikte de boodschap feilloos het adres in Amsterdam. 



Een in de haast geschreven kladje, ‘ergens in Polen’ uit de wagon gegooid, 
volgt. Ze vormen het begin van een uitgebreide briefwisseling tussen hem en 
zijn geliefde en ook met zijn ouders.  

‘Dit is een clandestien briefje, dus voorzichtig. Als U het heeft ontvangen, 
schrijft U maar dat Tante Grietje het goed maakt’ 
 
.... krabbelt hij op een stukje papier.  
 
En:  
 
‘Alles gaat goed met mij. Alleen erg veel dorst gehad. Drie dagen geen drinken. 
In Enschedé heb ik nog een kladje uit de trein gegooid. Hebben jullie dat nog 
ontvangen? Schrijf dan maar dat mijn aquarium stuk is’. 
 
In een speciaal voor zijn vrouw bedoeld regeltje, de 22-jarige Coby de Pater-
Oostenrijk, schrijft hij nog:  
 
‘Ik maak nu wel erg veel mee en zie veel, maar ik ben toch liever gezellig in 
Amsterdam met een paar kindertjes (niet blozen hoor Puck)’. 
 
Drie weken na zijn vertrek ontvangt Puck, zoals Henk zijn Coby liefdevol 
noemt, het kladje uit Polen. In haar dagboek, dat ze de eerste maanden van 
haar huwelijk bijhoudt, schrijft ze:  
 
Trouwfoto van Henk en Coby de Pater-
Oostenrijk > 
 

‘Zondag 21 maart. De eerste lentedag! 
Toen ik bij mijn schoonouders kwam, 
lag daar een briefje van mijn man. Dat 
had hij clandestien geschreven, zei hij 
daarin. Toen ik het las, barstte ik in 
tranen uit, zo vreeselijk zielig. Hij heeft 
erge dorst geleden en hij was altijd al zo 
dorstig. Als de tijd ten goede keert, zal ik 
mijn best doen om dat Moffentuig en die 
vuile NSB’ers te krijgen. Vermoorden 
kan ik ze wel en dat zal ik wel proberen 
ook. Wacht maar. Alles maken ze kapot, 
hele huisgezinnen rukken ze uit een!’ 
 

Op donderdag 25 februari 1943 trouwen 
Henk de Pater en Coby Oostenrijk in alle 
haast nadat Henk twee dagen daarvoor 
een schrijven uit naam van de 
‘Wehrmachtsbefehlshaber in den 
Niederlanden’ heeft ontvangen. Daarin 
wordt hem voorgehouden dat hij aan de vorige oproep geen gehoor heeft 
gegeven en dat hem nu wordt bevolen zich maandag 1 maart om elf uur in 



uniform te melden bij de Van Sypesteyn-kazerne aan de Kanaalstraat in 
Utrecht…. 

‘…. um in ein deutsches Kriegsgefangenenlager überführt zu werden. Sie 
werden dort wie Ihre bereits frúher abgeführten Kameraden als 
Kriegsgefangene behandelt’. Onderstreept: ‘Die Begleitung durch Angehörige, 
Freunde oder Bekannte auf dem Wege zum obererwähnten Sammelplatz und 
zum Bahnhof ist verboten’.  
 
Voor alle duidelijkheid wordt er nog aan toegevoegd dat ‘nichterscheinen 
Inhaftnahme zur Folge hat’. 
 
In haar dagboek schrijft Coby:  
 
‘Op 1 maart 1943 heb ik mijn man met wie ik 4 dagen zeer gelukkig ben 
geweest naar het station gebracht, niet wetende wanneer we elkaar weer terug 
zullen zien’.  
 
En ook:  
 
‘Ik klamp me maar vast aan wat de Engelse radio altijd zo mooi zegt. Hoe 
moeilijk en lang ook de scheiding, we zijn weer een dag dichter bij de 
bevrijding’!  
 
Ze hoopt in haar verdriet steun te vinden bij de dominee, maar krijgt van hem 
de kous op de kop.  
 
‘Hij keek er erg van op dat ik al getrouwd was. En niet eens in de kerk, zei hij. 
Ja, dat wil ik ook wel als mijn man terug is, vertelde ik hem. Nu, zei hij, dat is 
een raar geval. Je hebt toch al bij je man geslapen en als je nu eens in positie 
verkeert. Ik schrok me dood, maar zei natuurlijk dat het helemaal niet het geval 
was. Thuis gekomen ging ik meteen in de spiegel kijken of er soms iets aan me 
was te zien. Maar nee hoor. Ik vond het maar raar van die dominee om dat zo te 
zeggen’.  
 
Coby rept de eerste dagen in haar dagboek over de dingen van de dag:  
‘vanavond weer de hele avond Engelse vliegers over gekomen. Wel honderden. 
Erg hard geschoten’, 
 
maar vooral over het gemis van haar Henk:  
 
‘…Henk kom toch gauw terug…’! ‘…Henk hoe lang nog…’? ‘…Mijn man is 
vandaag 1 week weg. Hoe vele zullen er nog volgen…’? ‘…Waar zit mijn man 
nu? Iedereen zegt kop op tegen me, anders komt je man terug en vindt hij een 
oud verwelkt vrouwtje dat op hem wacht…’. ‘…Coby, het is maar voor drie 
maanden, zei Henk bij het afscheid. Henk, ik hoop dat je de waarheid hebt 
gesproken…’.  
 
Ondertussen hoort ze van andere vrouwen van gelijktijdig afgevoerde 
krijgsgevangenen, dat zij al brieven hebben ontvangen, die zijn geschreven bij 



het vertrek in Utrecht en onderweg in Almelo. Boos en verdrietig vertrouwt ze 
haar dagboek toe:  
 
‘Ik werd toch zo vreselijk jaloers. Waarom schrijft de een zulke lieve brieven en 
Henk zo’n kort ding met een paar woordjes en nog wel aan zijn huis gericht. Ik 
kan wel huilen en dat heb ik gedaan ook. Want dat is toch niet aardig als de een 
twee lange brieven kan schrijven, kan Henk dat ook. Want ze waren allemaal bij 
elkaar. Als hij uit Stanislau ook zo kort schrijft, is hij nog niet gelukkig. Dan 
schrijf ik drie woorden terug. Dan zal hij raar op zijn neus kijken en meteen 
eens voelen wat dat is’. 
 
Op donderdag 11 maart ontvangt Coby een brief van het Roode Kruis met de 
mededeling dat Henk veilig en wel is aangekomen in Stanislau, maar van 
hemzelf heeft ze nog steeds niets gehoord. Ze schrijft op maandag 15 maart:  
 
‘Henk is vandaag al weer 14 dagen weg. Ik denk dat er nu gauw wel een brief 
komt’. 
 
En verderop verbitterd:  
 
’De Engelsen hebben Berlijn zwaar gebombardeerd. Nu, het kan mij niet zwaar 
genoeg zijn. Alles plat, vrouwen en kinderen ook. Het is allemaal tuig. 
Vechtersbazen zijn het en dat zullen ze altijd wel blijven ook’. 
 
Coby noteert op zaterdag 20 maart in haar dagboek:  
 
‘Ik vind het wel een beetje gek idee dat ik nu getrouwd ben en toch nog in zo’n 
hokje zit. De mensen kijken raar op als ik vertel dat ik getrouwd ben. Ze 
geloven het soms niet en zeggen ‘U ziet er nog zo vreselijk jong uit’. Nu, beter 
jong dan oud, vind ik. Ik ga maar weer eens slapen en afwachten op een brief 
van Henk. Welterusten!’ 
 
Donderdag 25 maart:  
 
‘Vandaag ben ik precies 1 maand getrouwd. Zou Henk daar ook aan gedacht 
hebben? Nog altijd zit ik maar op post te wachten. Iedere dag opnieuw een 
illusie. Ik bid iedere dag, iedere avond, iedere nacht of God toch alles weer 
goed wil maken en dat mijn man toch spoedig weer bij me mag zijn’. 
 
Dan eindelijk op vrijdag 26 maart:  
 
‘Een briefkaart van Henk ontvangen. Dolgelukkig was ik. Ik huilde van 
blijdschap. Het was een speciale ‘kriegsgefangenenkarte’ met daar aan vast 
een blanco kaart welke ik mag terug sturen. O, ik had zoveel willen schrijven, 
maar er ging zo weinig op want je moest op de regels blijven schrijven zoals er 
boven stond in het Mofs’.  
 
Op woensdag 31 maart ontvangt Coby in plaats van een kaart dit keer een 
heuse brief van haar Henk uit Stanislau.  
 



‘Vanmiddag een hele lange brief van mijn lieve man gekregen, erg leuk 
geschreven. Maar zo gek, die brief was op 11 Maart geschreven en die 
briefkaart die ik verleden week ontving was op 18 Maart geschreven en die 
kreeg ik al op 26 Maart. De post is helemaal in de war, maar dat kan wel door de 
bombardementen komen, want het is de laatste tijd weer erg. Ik ga van nu af 
aan Henk veel schrijven, want ik voel dat ik een echte schrijfmanie heb’.  
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Op Grebbelinie nauwelijks  

contact met Duitsers 
 

Tweede luitenant Hendrik de Pater (1916-1986) diende vanaf 2 mei 1938 tot na 
de meidagen van 1940 bij het 7e Regiment Infanterie (7 RI). Waar hij de Duitse 
invasie van 10 mei 1940 meemaakte weet zijn familie niet; ‘de oorlog’ was een 
te gevoelig onderwerp om uitvoerig te bespreken. ,,Maar waarschijnlijk was het 
de Grebbeberg. In zijn latere leven bezocht hij namelijk wekelijks de 
erebegraafplaats aldaar en de voormalige stellingen. Maar hij sprak nooit over 
het precieze waarom van zijn repeterende uitstapjes.” 

Dat klopt, zegt H. Groenman van de redactie van het Grebbeberg Forum, in 
antwoord op een soortgelijke vraag:  

 

 

Topografische kaart (uitgave 1931), met daarop ingetekend de stellingen van I-7 RI 
(Grebbelinie.nl) 

7 RI maakte deel uit van het IVe Legerkorps en verdedigde de sector van de 
Grebbelinie meteen ten noorden van Amersfoort. In de meidagen heeft er in dit 
gebied geen Duitse aanval plaatsgevonden, zodat er feitelijk nauwelijks of zelfs 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_aanval_op_Nederland_in_1940
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_aanval_op_Nederland_in_1940
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http://www.grebbelinie.nl/page/schothorstkaart


geen contact met de vijand is geweest. In de nacht van 13 op 14 mei is men 
teruggetrokken op het z.g Oostfront van de Vesting Holland. Dit als gevolg van 
het feit dat de Duitsers de Grebbelinie zuidelijker bij Rhenen hadden 
doorbroken en (dus) het gevaar van omsingeling en afsnijding dreigde. Voor de 
militairen van 7 RI en de andere regimenten in dezelfde noordelijke gedeelte 
van de Grebbelinie zal dat terugtrekken niet altijd even begrijpelijk zijn 
geweest. 

7e Regiment Infanterie 
Het IV. Legerkorps (20.000 man), onder leiding van generaal-majoor A.R. van 
den Bent, was belast met de verdediging van de Eemvallei en de Grebbelinie. 
Het bestond uit de 7e Divisie (7e R.I., 18e R.I., 1e R.A. – regiment artillerie) en 
de 8e Divisie (5e R.I., 16e R.I., 21e R.I., 5e R.A.). Daarnaast kreeg het twee 
cavalerieregimenten toegewezen; het 1e en 5e Regiment Huzaren. Het 7e 
Regiment Infanterie had zelfs een eigen mars (YouTube).  

Waar tweede luitenant Henk de Pater tijdens De Slag om de Grebbeberg (video, 
1.01 uur) precies dienst deed is niet bekend. Op de zeer informatieve website 
De Slag op de Grebbeberg is ook de Schothorstkaart te vinden van het 
strijdgebied boven Amersfoort.  

De website verduidelijkt: 

Het 7e Regiment infanterie lag met het 5e Regiment Infanterie bij Amersfoort. De 
scheiding tussen beide regimenten werd gevormd door de spoorlijn Amersfoort-
Zwolle, rechts op de kaart zichtbaar. De bataljonsgrens van I-7 R.I. was de weg van 
Amersfoort naar Bunschoten(links).  
Het rode vlaggetje bij Huis Schothorst geeft aan dat daar de bataljonscommandopost 
was gevestigd. Het tekentje rechts daarvan geeft de positie aan van de 
Commandopost van de Mitrailleur Compagnie. Op de spoorbaan rechts is het 
tekentje zichtbaar van een stuk 6 veld. De pijltjes met punten aan onder en 
bovenzijde betekenen een Compagnie Commandopost, zoals in Kattenbroek. Voorts 
is er nog een H P V zichtbaar, een Hulpverbandplaats. De pijltjes met een kruisje zijn 
de mitrailleurs (M.08) die waren opgesteld. 
 
Ook zijn enkele beknopte verslagen van medestrijders bewaard gebleven, van 
majoor J. Appels, majoor, dr. P.J.W. van Malssen en majoor, H.B.B. Top (“Taak: 
Standhouden” ); alle drie voorzien van schetsmatige kaarten.  

Grebbelinie 
 

De Grebbelinie was relatief nieuw. Toen op 6 februari 1940 de 63-jarige 
luitenant-generaal Henri Winkelman aantrad als opperbevelhebber 
concludeerde hij dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie te dicht bij Amsterdam en 
Utrecht lag om deze steden goed te kunnen verdedigen. Hij legde daarom de 
nadruk op de Grebbelinie. In het verlengde van de Grebbelinie liep de 
Betuwelinie die in Noord-Brabant werd voortgezet als Peel-Raamstelling, 
meestal kortweg Peellinie genoemd.  

De website De Utrechtse Heuvelrug beschrijft de stellingen op de Grebbeberg 
worden, inclusief een duidelijke kaart, waarop ook duidelijk is aangegeven 
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welke gebieden intussen onder water waren gezet. Het 7 RI moet worden 
geplaatst in de omgeving van de Glashut. 

 
De Nederlandse 
verdedigingslinies op 10 mei 1940 
(Wikipedia) > 

Volgens redacteur H. 
Groenman van het 
Grebbeberg Forum (21 juni 
2006 18:27) eindigden alle 
bataljons van 7 RI op 14 mei 
in Nieuwersluis.  

424 gesneuvelden 
Tijdens de strijd om de 
Grebbeberg - inclusief de 
gevechten bij Achterberg - 
kwamen 424 Nederlandse 
militairen om het leven. Eén 
man stierf op 18 mei bij het 
opruimen van een mijnenveld 
voor de Duitsers. Ze zijn 
begraven op het Ereveld 
Grebbeberg in Rhenen. Aan 
Duitse kant vielen 165 man 
die met zekerheid aan de 
Slag om de Grebbeberg 
gerelateerde kunnen worden. 
De slachtoffers werden later herbegraven op de Duitse oorlogskerkhof in 
Ysselsteyn (Limburg). 
Die 425 man gesneuvelden, stelt de website Grebbeberg.nl. vast, waren een 
vijfde van alle Nederlandse militaire gesneuvelden tijdens de meidagen (ca. 
2.300 man). Als men bedenkt dat die tol werd geëist in een strijdperk dat niet 
meer mat dan circa twee bij drie kilometer, dan is de magnitude van dat verlies 
vermoedelijk voldoende duidelijk gemaakt. 

< De naam van Chris Meijer werd in 1948, toen de 'zaak-
Meijer' nog volstrekt onbekend was, weggebikt uit het 
oorlogsmonument in Rhenen aan de Grebbeberg. 
(Grebbeberg.nl) 

Of zijn het er toch 424? Ook sergeant Chris Meijer uit 
Dieren, die in een inferno van hellevuur terecht was 
gekomen, was zo'n slachtoffer. Hij werd geëxecuteerd. 
Meijer en zijn mannen lagen in stelling op de 
Laarschenberg, de noordelijke helling van de Grebbeberg, 
dichtbij Ouwehands Dierenpark, waar bovendien een 
aantal ‘wilde dieren’ waren losgebroken; apen slingerden 

door de bomen en her en der waren griezelige dierengeluiden te horen. 
De eenheid lag tegenover de SS-Standarte 'Der Führer', die was uitgerust met 
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de modernste middelen en tot de tanden bewapend. De povere Nederlandse 
verdedigingscapaciteit werd ook nog eens geteisterd door haperende 
telefoonverbindingen en gebrek aan munitie. Twee dagen gingen de 
bombardementen onverminderd door, zonder dat er iets aan gedaan kon 
worden. 'We zitten hier gewoon zelfmoord te plegen', concludeerden enkele 
mannen. 
Meijer stelde vast dat de situatie hopeloos was. Hij gaf het bevel: 'Stuk eruit, 
achteruit', liet de munitie op de trekker laden en koppelde één kanon er achter. 
,,We gaan terug tot achter de Waterlinie. Daar kunnen we misschien nog iets 
doen'', zei hij tegen 'zijn' korporaal Bult. Een hoogst omstreden beslissing, die 
later als desertie werd opgevat. 

Generaal Jacob Harberts, de commandant van het IIe legerkorps, concludeerde 
in zijn hoofdkwartier in Doorn - ruim twintig kilometer van het front - een 
'schandelijk falen' van zijn soldaten, die 'onvoldoende weerstand' hadden 
geboden aan 'niet meer dan honderd man vijand'. ,,Inzicht in de kracht van de 
Duitse aanval had generaal Harberts niet'', constateert dr. L. de Jong droogjes 
in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Meijer werd op 
12 mei 1940 in een later zeer omstreden proces door de krijgsraad ter dood 
veroordeeld en binnen enkele uren terechtgesteld, omdat hij zonder 
toestemming zijn legerpost op de Grebbeberg verlaten had. Er was echter geen 
sprake van een ‘afschrikwekkend voorbeeld', zoals generaal Harberts dat had 
geëist, want het vonnis werd niet bekendgemaakt. Het werd pas openbaar toen 
deel 3 (pag. 236-238) van de oorlogsgeschiedenis van dr. L. de Jong 
verscheen. 

Op de Grebbeberg 
Willy Derby zong na de Slag als eerbetoon aan de gevallenen zijn lied Op de 
Grebbeberg (YouTube), geschreven door Jacques van Tol, die later berucht 
werd in het Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter, maar ook door Als op 
het Leidscheplein de lichtjes weer eens branden gaan (YouTube).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: Groot verlof op Eerewoord 
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Groot verlof op Eerewoord 

 

Waarschijnlijk heeft tweede luitenant Henk de 
Pater in de ochtend van dinsdag 14 mei 1940 
in Nieuwersluis het onthutsende bericht 
meegekregen dat koningin Wilhelmina het 
land verlaten had. Ook zal hij de proclamatie 
van generaal Winkelman van 10 uur vernomen 
hebben: de militaire situatie is ‘ernstig’, maar 
anderzijds overheerst vastberaden het devies: 
‘Doorvechten’. Voorlopig lag het 7e Regiment 
Infanterie achter de gevechtszone.  

Maar toen volgde een dramatische wending. In 
Rotterdam werd een Duits ultimatum 
overhandigd waarin de vernietiging van de 
stad werd gedreigd, tenzij Rotterdam zich zou 
overgeven. Enkele uren later begon ‘het 
bombardement’. Er vielen 800 doden.Twee uur 
later capituleerde het Rotterdamse garnizoen. Tegen de achtergrond van een 
Duitse dreiging om ook andere steden (Utrecht) te gaan bombarderen besloot 
opperbevelhebber Winkelman aan het eind van de middag tot een algehele 
capitulatie. 

De radiotoespraak van Winkelman werd door veel Nederlanders met ongeloof 
aangehoord, schrijft Jan Borgman in zijn Aantekeningen bij de Tweede 
Wereldoorlog.  

Het moest welhaast bedrog zijn wat deze onbekende stem beweerde. 
Winkelman had eerder bezworen dat er nooit zou worden gecapituleerd. 'We 
zijn verraden', schreeuwden rondfietsende soldaten in Den Haag, 'wij vechten 
door'. In de loop van de avond drong het besef echter door: 'het is afgelopen'. 
 

 

De capitulatie in de anti-revolutionaire krant De Standaard. Borgman geeft meer 
bijzonderheden. 
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Woensdagmorgen 15 mei ondertekende opperbevelhebber Winkelman de 
capitulatie in de Christelijke Lagere School te Rijsoord. De capitulatie was geen 
vredesovereenkomst, zoals Winkelman nadrukkelijk stipuleerde. Buiten 
Nederland ging de strijd door en toekomstige Nederlandse krijgsgevangenen 
mochten daarom niet als franc-tireur behandeld worden.  

De capitulatievoorwaarden eisten uiteraard wel dat de vijandelijkheden werden 
gestaakt en dat de burgerbevolking, de gemeentelijke en de provinciale 
besturen zich moesten onthouden van vijandige daden. Sommige details van 
de overenkomst leken bizar: alle postduiven moesten worden gedood.  

Krijgsgevangen 
Duizenden Nederlandse soldaten waren na de 
capitulatie naar Duitse krijgsgevangenkampen 
gebracht, maar keerden na een maandje in 
veewagons weer naar huis terug. Klik op 
pagina voor vergroting. (Panorama, 13 juni 
1940) > 

De hele Nederlandse weermacht werd 
krijgsgevangen gemaakt. De officieren 
mochten hun wapens behouden, maar 
de troepen mochten zich niet 
verplaatsen.  

15 mei was een warme dag, zegt 
Borgman. Gesneuvelden moesten snel 
worden begraven. Maar naast deze 
droeve plicht werd 15 mei grotendeels 
een dag van verveling, wapens 
inleveren, hier en daar ongeruste 
familie die poolshoogte kwam nemen 
en (voorlopig vergeefs) uitzien naar 
nieuws over de demobilisatie.  

Op 23 mei volgde een ‘Dagorder voor 
het Nederlandsche Veldleger’: 

Het besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, de Wapens te 
strekken, teneinde vernieling van onze groote steden en verder bloedvergieten van 
de bevolking te voorkomen, heeft aan de krijgsverrichtingen een einde gemaakt. (…) 
Nu een groot deel Uwer huiswaarts keert, voel ik mij geroepen allen, die hun plicht 
hebben gedaan, hiervoor te danken. 
Hulde breng ik daarbij in het bijzonder aan die troepen, die in zwaren strijd tegen 
overmachtigen vijand onwrikbaar hebben stand gehouden, tot zij, dikwijls tot den 
laatsten man en met het wapen in de hand vielen of hun werd bevolen terug te 
gaan. De Grebbeberg in het bijzonder, zal tot in lengte van dagen voor verscheidene 
onderdeelen, die daar streden, een monument vormen van de onversaagdheid en 
den moed van hen, die plicht en eer stelden boven hun leven. 
 
Soldaten van het Veldleger! Gedurende bijna tien maanden hebt gij gewaakt voor 
onze hoogste belangen. Uw Koningin is U dankbaar; het Vaderland eert hen, die 
vielen en is trotsch op hen, die dapper streden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Franc-tireur
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Groot verlof 
De richtlijn voor dienstplichtig personeel bij die demobilisatie was, ‘dat slechts 
diegenen groot verlof kregen die hetzij bij hun vroegere werkgever weer arbeid 
konden vinden, of zich als zelfstandige konden vestigen’. 

Van de beroepsmilitairen - officieren, onderofficieren en minderen die de vaste 
kern van marine en leger hadden gevormd - kregen velen functies in de politie, 
de marechaussee en de luchtbeschermingsdiensten. Dat gebeurde overigens 
pas nadat zij medio juli schriftelijk verklaard hadden dat zij aan geen enkel 
front direct of indirect zouden deelnemen aan de strijd tegen de bezetter en dat 
zij geen enkele handeling zouden begaan of verzuim plegen waardoor de 
bezetter schade zou kunnen leiden: het ‘Eerewoord’.  

Eerewoord 
Na de ondertekening van de capitulatievoorwaarden op 15 mei 1940 door 
generaal Winkelman gold de gehele Nederlandse krijgsmacht als 
krijgsgevangen. Slechts zeer weinigen hadden naar Engeland weten uit te 
wijken. In hoog tempo werden op last van de bezetter de Nederlandse 
legeronderdelen opgeheven en het dienstplichtige en reservepersoneel 
gedemobiliseerd. Deze algehele demobilisatie moest voor 15 juli 1940 voltooid 
zijn. Werd het dienstplichtige en reservepersoneel zonder meer naar huis 
gestuurd; aan het beroepspersoneel werd een ’Verklaring op Eerewoord’ 
voorgelegd, die onderofficieren. korporaals en soldaten zonder meer hadden te 
tekenen. 
 

Slechts 69 militairen weigerden de verklaring te ondertekenen. Ze werden 
onmiddellijk krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar 
krijgsgevangenkampen in Duitsland. Wegens diverse ontsnappingspogingen 
kwam die groep Nederlandse officieren uiteindelijk in het beruchte kamp 
Colditz (Oflag IV C – Offiziers Lager) terecht. Uit Colditz zijn talrijke moedige 
ontsnappingspogingen gedaan. Een aantal liep goed af, sommige helaas niet.  

Op 4 november 1941, toen duidelijk was dat 

'beroepsofficieren op nonactiviteit of op wachtgeld, hebben gepoogd zich naar 
ENGELAND te begeven al dan niet met de bedoeling zich bij de daar 

aanwezige Nederlandsche strijdkrachten te voegen' 
 
kregen de officieren in Nederland een brief van de Chef van het 
Hoofdregelbureau, de Generaal-Majoor N.T. Carstens en het Hoofd van het 
Afwikkelingsbureau, met een duidelijke waarschuwing niet naar 'het verzet' 
over te lopen: 
 
'Wij achten het daarom noodig te herinneren aan de tekst der, destijds 
geheel uit vrije wil en - naar wij moeten aannemen - na rijp beraad afgelegde 
verklaring, waarbij de onderteekenaar op eerewoord verzekert, dat hj 

gedurende dezen oorlog althans zoolang NEDERLAND zich met het Duitsche 
Rijk in oorlogstoestand bevindt, aan geen enkel front noch direct, noch 

indirect zal deelnemen aan den strijd tegen DUITSCHLAND en geen 
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handeling zal begaan of verzuim zal plegen, waardoor het Duitsche Rijk 

schade van welken aard ook, zou kunnen leiden. 
 

Document ontleend aan de website Stanislau; één van de meest uitvoerige bronnen 
over de krijgsgevangenkampen Stanislau en Neubrandenburg. Klik op document voor 
meer informatie. 

 
Niet alleen 'leiden' was fout. Carstens zou overigens vlak voor de bevrijding in 
kamp Neubrandenburg overlijden. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er de nodige discussie over de status 
van de erewoordverklaring. Een zuiveringscommissie oordeelde zelfs dat 
degenen die de verklaring wel hadden ondertekend maar later toch aan het 
verzet deelnamen, uit de Krijgsmacht zouden moeten worden ontslagen omdat 
zij de officierseer ernstig beschadigd hadden. Zo ver is het echter niet 
gekomen. Ook de parlementaire enquêtecommissie naar het regeringsbeleid in 
de Tweede Wereldoorlog hield zich met de erewoordkwestie bezig: zij sprak 
haar waardering uit voor de officieren die weigerden de "niet toelaatbare" 
verklaring te ondertekenen. Over de vraag of officieren die hun erewoord wel 
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hadden gegeven mochten deelnemen aan het verzet was de commissie 
verdeeld.  

De officieren die de erewoordverklaring wel hadden ondertekend mochten 
naarhuis, maar moesten zich wel regelmatig melden. Zoals op op 15 mei 1942. 
De officieren op ‘groot verlof’ werden door de bezetter ‘ter controle’ 
bijeengeroepen in de legerplaatsen Assen, Ede, Bussum, Breda en Roermond. 
In totaal meldden zich ca. 2.700 militairen. 

Klik op advertentie voor vergroting > 

Misleiding 

Zoals in Ede: 

Op 15 mei 1942 moesten alle officieren zich melden in 
uniform. Voor deze omgeving geschiedde dat in een van de 
kazernes in Ede aan de Stationsweg. Sommigen namen hun 
vrouw mee die buiten de kazerne op straat wachtten. Haast 
argeloos meldden ze zich, niet vermoedend wat hen boven 
het hoofd hing. Op het station van Ede stond een lange trein 
klaar om alle officieren in krijgsgevangenschap naar Duitsland 
te brengen. 
 
Ze werden er onverhoeds weer in krijgsgevangenschap 
genomen. Als reactie op verzetswerk van Nederlandse 
militairen had Adolf Hitler opdracht gegeven tot hun deportatie 
naar krijgsgevangenkampen in Duitsland. Ze werden vervoerd 
naar het barakkenkamp Langwasser bij Neurenberg. Een 
uitzondering werd gemaakt voor officieren die lid waren van 
de NSB, WA of de Nederlandse Arbeidsdienst; zij kwamen 
omstreeks juli weer vrij. Op 1 en 2 augustus 1942 werden de 
krijgsgevangenen in volgepropte personenwagons en gesloten goederenwagens met 
prikkeldraad voor de ramen met onbekende bestemming weggevoerd. 

De reis duurde bijna een week, meldt dr. L de Jong in Het Koninkrlijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (deel 8, eerste helft, pag. 133). Een 
deelnemer verhaalde: 

'En als je één week moet zitten en hangen met je magere botten, op houten planken, 
houd je tenslotte geen enkele niet-doorgezeten plek meer over, terwijl enkels en 
benen onrustbarend beginnen te zwellen. Waar verder alle dagelijkse behoeften 
'binnenskamers' in een conservenblikje gemikt moesten worden, dat vervolgens van 
hand tot hand werd doorgegeven om tenslotte door het ventilatieluik geleegd te 
worden, en de zon overdag ombarmhartig op de wagons stond te branden, zodat we 
tenslotte alleen gekleed in een onderbroekje of iets dergelijks zaten te zweten, kan 
men begrijpen wat voor atmosfeer in deze wagons hing.' 
 
De bestemming bleek Stanislau in Polen te zijn. 
 

Inhoud | Verder met: Kriegsgefangene 
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Kriegsgefangene 
 
De tweede luitenant Hendrikus de Pater, op groot verlof, ging in Amsterdam 
werken, op kantoor bij het Rijksbureau voor Textiel, de Sectie Confectie aan de 
Heerengracht. De misleidende ‘bijeenkomst ter controle van de voormalige 
Nederlandsche Weermacht’ van 15 mei 1942, waarbij alle aanwezigen in 
krijgsgevangenschap waren weggevoerd, ging aan hem voorbij.  
 
Eind februari viel de gevreesde boodschap toch nog in de bus; een officieel 
schrijven van Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, gedateerd 20 
februari, met de oproep om op 1 maart 1943 in een kazerne in Utrecht 
 
in Uniform zu erscheinen, um in ein deutsches Kriegsgefangenenlager 

überführt zu werden. Sie werden dort wie Ihre bereits früher abgeführten 
Kameraden als Kriegsgefangene behandelt. 
 
Ook werd nog medegedeeld de het verboten was vrienden of bekenden mee te 
nemen; de dramatische taferelen van mei ’42 moesten worden voorkomen. 
 

Getrouwd 
Voor Henk de Pater en zijn verloofde Coby Oostenrijk was dat aanleiding om 
onmiddellijk hun – uiterst sobere – bruiloft te regelen; ze waren al in 
ondertrouw. Ze trouwden op 25 februari; vier dagen voor zijn vertrek met 
onbekende bestemming. Haar moeder – ver weg – en de dominee wisten van 
niets.  

De krijgsgevangenen van maart 1943 waren, zegt De Jong (8-I, pag.136), 
reserve-officieren die zich vóór de meidagen van 1940 voor de beroepsdienst 
hadden opgegeven. 

Ze werden in veewagons naar Stanislau afgevoerd, de reis duurde zeven dagen. 
Aan een klein aantal was het gelukt op het eerste traject (Utrecht-Amersfoort) uit de 
trein te springen – nadien hadden de Duitsers hun bewaking verscherpt. 

Grof geschut 
Kennelijk had de oproep waaraan Henk de Pater gehoor had gegeven, landelijk 
niet al te veel succes. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, 
General der Flieger Friedrich Christiansen, besloot twee maanden later grof 
geschut te gebruiken. Op 27 april 1943 maakte hij bekend:  
 
”Na de capitulatie van het Nederlandsche leger in Mei 1940 heeft de Führer 
en opperbevelhebber van de Duitsche Weermacht bevel gegeven tot 

onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsche soldaten uit de 
krijgsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelfsprekend genomen op 
voorwaarde, dat de Nederlandsche officieren en manschappen deze 

grootmoedige handelwijze met een dienovereenkomstige houding ten aanzien 
van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte 

van hen heeft aan deze 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christiansen


 



verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van 
onverantwoordelijke ophitsers een tegenovergestelde ontwikkeling gevolgd. 

 
Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren 

opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. De Duitsche 
weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de 
verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite 

hebben echter afzonderlijke leden van het voormalige Nederlandsche leger 
door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun 

vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen 
vrijwillig teruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. 
De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden beveelt derhalve, dat de 

leden van het voormalige Nederlandsche leger terstond opnieuw in 
krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in 
de dagbladpers tot persoonlijke aanmelding oproepen. Wie aan den oproep 

van den Wehrmachtbefehlshaber geen gevolg geeft of tracht, zich op andere 
wijze aan de krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de strengste 

maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, die de betrokkenen 
bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in 
krijgsgevangenschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de 

ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maatregel 
noodzakelijk maakten. 
 

Korte tijd later dreigde hij weigeraars met ‘de zwaarste straffen’: 
 
In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegeven, dat de leden 

der vroegere Nederlandsche weermacht in krijgsgevangenschap 
teruggebracht moeten worden. Naar ik verneem is de opvatting verspreid, dat 

de door mij ter aanmelding opgeroepen personen bij niet-aanmelding in het 
ergste geval een kleine disciplinaire straf te verwachten hebben. Dit is een 
ernstige vergissing. Ik wijs met nadruk op het volgende: Wie zich niet 

aanmeldt, overtreedt mijn bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den 
krijgsraad te verantwoorden wegens militaire ongehoorzaamheid, waarop 

volgens het Duitsche militaire strafwetboek de zwaarste straffen staan. 
Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, 

FR. CHRISTIANSEN 

General der Flieger. 

Dwangarbeid 
Volgens Mars et Historia (PDF), het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging 
ter beoefening van de Militaire Historie (oktober/december 2000), was de 
werkelijke reden dat de Duitsers de militairen in wilden zetten voor 
dwangarbeid. Dat werd niet tegengesproken door Kees van Geelkerken. één 
van de oprichters van de NSB, die in een toespraak in juni 1943 zei dat de 
wegvoering van krijgsgevangenen ‘slechts in het belang zal blijken te zijn van 
de krijgsgevangenen en hun gezinnen’ en erop zinspeelde dat ’wanneer een  
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arbeidsplaats in Duitschland leegkomt, omdat de Duitsche soldaat onder de 
wapens geroepen is, dan moet een Germaansche broeder zijn plaats innemen. 
Europa’  
 

Van de 300.000 gedemobiliseerden werden er volgens Mars et Historia echter 
slechts tussen de 8.500 en 9.000 afgevoerd. ‘De precieze omvang van deze 
groep is moeilijk vast te stellen omdat deze voortdurend fluctueerde door het 
oppakken van ondergedoken militairen in Nederland en het naar huis sturen 
van zieke krijgsgevangenen’.  

Dat er nu relatief zo weinig krijgsgevangen werden afgevoerd werd veroorzaakt 
doordat het bezit van een Blaue Ausweis daarvoor voldoende was. Deze 
Ausweise verstrekten de Duitsers aan mensen die werk verrichtten dat 
belangrijk werd geacht voor de Duitse oorlogsindustrie. 

 
 

Ze waren niet moeilijk 
verkrijgbaar, omdat de 
bezetter ook de 
Nederlandse economie 
draaiende wenste te 
houden.  

Volgens artikel 49 van het 
Verdrag van Genève 
betreffende de 
behandeling 
krijgsgevangenen hoefden 
de officieren niet te 
werken:  

(…) Indien officieren of 
met hen gelijkgestelden 
om passende arbeid 

vragen, zal hun die, voor 
zover mogelijk, worden 

verschaft. In geen geval 
mogen zij tot het 
verrichten van arbeid 

worden verplicht. 

De zak met 
vlooien 
 

Razzia's waren ons nog 
vreemd. De „joden-ster" was 
ingevoerd; de studenten 
hadden gestaakt als protest 
tegen de uitsluiting der 
joodse studenten en de  

http://nl.wikisource.org/wiki/Verdrag_van_Gen%C3%A8ve_betreffende_de_behandeling_krijgsgevangenen
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ondergrondse organisaties 
begonnen te groeien, 
waarbij door vaak 
onvermijdelijk dilettantisme 
reeds enkele rake klappen 
waren gevallen en de eerste 
doodvonnissen 
waren voltrokken. Maar 
massale arrestaties hadden 
wij nog niet meegemaakt. Dit 
is dan ook wel de 
voornaamste reden waarom 
wij er met ca. 2000 man zo 
grandioos intoerden. 
 
Zo beschrijft G. van 
Amstel de overval in ‘De 
zak met vlooien’. In het 
boek worden 
ontsnappingen 
beschreven van van 
Nederlandse officieren uit 
krijgsgevangenschap uit 
de kampen Oflag 67 en 
Stalag 371. 

 

Hoewel ik de situatie 
eigenlijk niet vertrouwde, 
vooral omdat we ons ditmaal 
in een aantal grote kazernes 
moesten melden, 
vertrouwde ik mijzelf wellicht 
te veel en dacht: "Ach laat ik 
maar eens gaan kijken, als 
het niet pluis is, merk ik het 
gauw genoeg en is er nog 
tijd genoeg om geruisloos te 
verdwijnen." Bovendien kon 
ik toen nauwelijks geloven, 
dat de mof op zo'n 
onelegante wijze zijn slag 
zou staan. 

 

 

 
'De officieren en onderofficieren dienen vooral het voorbeeld 
te geven’, stelde de ondergrondse krant TROUW vast in een 

manifest op 30 april 1943. (Deel 1, Deel 2) ‘Zij moeten als 
één man weigeren’. Maar Henk de Pater zat toen al in 

Stanislau. 

 

Ik verwachtte, dat men ons na de melding rustig zou laten vertrekken, om ons aan de 
hand van de recente gegevens enige nachten later in alle stilte van ons bed te 
lichten.Stom... ja, nu achteraf, nu we de Duitsers kennen, kan ik me de haren nog 
wel uit mijn hoofd trekken, maar toen... Hoe dan ook, we gingen. Toen we eenmaal 
het eerste hek van de Chassee-kazerne in Breda gepasseerd waren en overal de 
moffen keurig op een rij stonden om ons de weg te wijzen, werkte m'n zevende 
zintuig... en keerde ik op mijn schreden terug. Helaas 'te laat! „Es gibt hier kein 
Zuruck!" Ik mocht er niet meer uit! 

http://www.illegaletrouw.nl/bladzijde.php?krid=6&blz=39
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En zo werden we de grote exercitiehal binnengeloodst. Met zo'n 800 man van jong 
tot oud stonden we daar, wachtten een uur, twee uur, drie uur... en mochten ook hier 
de deur niet meer uit.  

Eindelijk nestelde zich achter eon rij tafels een aantal 
Duitsers. Een bruine rakker van de S.A. klom op een 
tafel en zette een enorme muil op om ons te vertellen, 
dat we snel in rijen achter deze tafels moesten gaan 
staan om onze papieren te tonen - „Zur Meldung!" 
Kerel wat kon die aap schreeuwen: "Als het niet 
vlugger ging moesten we voor straf de hele nacht daar 
blijven en mochten pas de volgende dag naar huis!" Zo 
hebben ze tot het laatst de komedie volgehouden. Op 
hetzelfde moment zagen we door de ramen, dat een 
stel piepjonge Fallschirmjager met mitrailleurs het 
gebouw omsingelde. We waren mieters de sigaar! 

Inmiddels was er nog een andere grappenmaker op 
een tafel geklommen, die ons in een hartroerende 
speech vertelde, dat we toch zulke akelige kerels 
waren; dat bij de laatste strafprocessen gebleken was, 
dat de Nederlandse officieren hun erewoord gebroken 
hadden en dat daarom de 'Grossmütigkeit' van de 
Führer nu ten einde was (!).... en dat wij daarom in krijgsgevangenschap gevoerd 
zouden werden. 

Nou daar stonden we dan. Hier en daar gingen er een paar van hun stokje en verder 
wachtten we vol spanning op de dingen die komen zouden. Allereerst werden er 
enige groepen van 50 collega's opgeroepen, die door een zijdeur werden afgevoerd. 
We ontdekten al spoedig de nodige ,bekenden" hieronder, lieden met N.S.B.-
speldjes, nieuw-benoemde burgemeesters e.d. en het was dus wel duidelijk wat dit 
voor klanten waren. Maar er waren wel grote verrassingen bij. Collega's van wie we 
nooit verwacht hadden dat zij aan de verraderskant terecht zouden komen. Enfin, 
later zouden we op dit gebied nog wel kwalijker dingen meemaken. 

Veewagens 
Bijna 2000 officieren - beroepsofficieren, adelborsten en cadetten - werden 
naar het het offizierslager Neurenberg-Langwasser gebracht; een groot 
barakkenkamp waa leden van de nazipartij voor de oorlog werden 
ondergebracht tijdens de roemruchte Reichsparteitage van de NSDAP. De 
kersverse krijgsgevangenen, die dachten dat ze 's avonds weer thuis zouden 
zijn, hadden geen bagage bij zich. Ze kregen er weinig te eten; ook nog van 
slechte kwaliteit.  

Begin augustus '42 werden de officieren weer overgeplaatst. Ze vertrokken in 
twee treinen, hoofdzakelijk bestaande uit goederen- en veewagons; alleen de 
hoge officieren reisden in personenwagens. De reis duurde een week. Het was 
geen pretje: 

'Als je zo één week moet zitten en hangen met je magere botten, op houten planken, 
houd je tenslotte geen enkele niet-doorgezeten plek meer over, terwijl enkels en 

http://www.youtube.com/watch?v=KDCxzmeNkA0


benen onrustbarend beginnen te zwellen. Waar verder alle dagelijkse behoeften 
'binnenskamers' in een conservenblikje gemikt moesten worden, dat vervolgens van 
hand tot hand werd doorgegeven om tenslotte door het ventilatieluik geleegd te 
worden, en de zon overdag ombarmhartig op de wagons stond te branden, zodat we 
tenslotte alleen gekleed in een onderbroekje of iets dergelijks zaten te zweten, kan 
men begrijpen wat voor atmosfeer in deze wagons hing.' (Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 8, eerste helft, pag. 133) 
 
Reisdoel bleek Stanislau te zijn, in Polen, diep in het Generalgouvernement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: Naar Stanislau 
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Naar Stanislau 
 

Op 1 maart 1943 wordt een grote groep Nederlandse militairen in de rang van 
officier als krijgsgevangenen afgevoerd. In vier goederenwagons, voorzien van 
geïmproviseerde houten banken en vier tonnen per wagon om er hun behoefte 
in te doen, gaan ze onderweg naar Stanislau in Polen, waar zich ook het 
overgrote deel van de Nederlandse officieren bevindt dat zo naief was geweest 
om zich in mei 1942 al te melden.  
 

< Kapitein Van Dulmen Krumpelman 
maakte een serie fraaie 
potloodteekeningen van zijn verblijf in 
Langwasser, Stanislau en 
Neubrandenburg. (Uitgegeven april 1948 
door het Ministerie van Oorlog en toen te 
koop voor 25 gulden). Klik illustratie voor 
menu. Zie ook de site Stanislau 1942-1945. 

 

 

 

 

 

 

In één van die goederenwagons zit ook 
de 26-jarige Henk de Pater uit 
Amsterdam, tweede luitenant der 
infanterie. Vier dagen is hij getrouwd als 

hij afscheid neemt van zijn jonge bruid en van zijn ouders. In Enschede ziet hij 
kans een één-regelig briefje uit de trein te smokkelen:  

‘Hou jullie taai. Ik denk veel aan jullie.’  
 
Acht dagen duurt de reis. Met nauwelijks eten en drinken. Net als ze Nederland 
uit rijden, ter hoogte van Almelo, zingen ze nog uit volle borst het Wilhelmus. 
Als afscheid van hun vaderland, met achterlating van hun familieleden en 
gekweld door de vraag of ze elkaar ooit nog terug zullen zien.  

Ergens in Polen krabbelt Henk de Pater nog op een een stukje papier.  

‘Alles gaat goed met mij. Alleen erg veel dorst gehad. Drie dagen geen drinken. 
In Enschedé heb ik nog een kladje uit de trein gegooid. Hebben jullie dat nog 
ontvangen? Schrijf dan maar dat mijn aquarium stuk is’. 
 

http://www.eindhovenfotos.nl/crayontekeningen_kapitein_Dulmen_Krumpelman.htm
http://www.eindhovenfotos.nl/levensloop_frans_de_waal.htm


Cavaleriekazerne 
In Het ‘Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ (hierna De 
Jong) is één alinea gewijd aan de oproep waardoor (ook) Henk de Pater in 
Stanislau terecht kwam:  
 
De groep der beroepsofficieren werd begin maart '43 versterkt met ruim 
honderdveertig reserve-officieren die zich vóór de meidagen van '40 voor de 
beroepsdienst opgegeven hadden en ook al voor de overgang naar die 
beroepsdienst genoteerd stonden. Zij werden eind februari schriftelijk opge-roepen 
zich aan te melden in een kazerne te Utrecht. Bijna allen gaven aan die oproep 
gehoor (enkelen doken onder), werden vastgehouden en in vee-wagons naar 
Stanislau afgevoerd; die reis duurde zeven dagen. Aan een klein aantal was het 
gelukt op het eerste traject (Utrecht-Amersfoort) uit de wagons te springen -- nadien 
hadden de Duitsers hun bewaking verscherpt. (Deel 8, eerste helft, pag. 138) 
 
Kamp Stanislau (De Jong 8-1, pag. 135-146), ook bekend als bekend als Stalag 
371 (Stammlager für kriegsgefangene Offiziere), bevond zich op een terrein van 
een oude Oostenrijkse cavalerie-kazerne die nog in Oostenrijk-Hongarije dienst 
had gedaan. Sinds de Duits-Russische overval op Polen in 1939 lag Stanislau 
in het Generalgouvernement, in Galicië (nu in Oblast Ivano-Frankivsk , in de 
westhoek van Ukraine, niet ver van Polen en Hongarije). Het was een groot 
stenen gebouw met muren van een halve meter dik, op een groot terrein dat 
omgeven was met een hoog hek van prikkeldraad, een looppad voor Duitse 
schildwachten en een bijna 5 meter hoge muur. Op de hoeken stonden 
wachttorens met mitrailleurs. 

In het kamp waren alleen Nederlandse 
officieren opgesloten. Wel waren ca. 
honderd Russische krijgsgevange-nen 
en enkele Joegoslavische 
onderofficieren toegevoegd als 
oppassers en ordonnansen. 

Eentonig 
'Het alziend oog'. Tekening Kapitein 
J.G.H. Holsheimer. De tekening was 
'Geprüft'; kwam dus door de censuur.. > 

Het bestaan in Stanislau was eentonig, 
aldus De Jong.  

‘Men zat er in een uithoek van Europa, 
enkele dagreizen van het vaderland. Men 
was gescheiden van allen met wie men 
zich verbonden gevoeld had en van wie 
men, onverhoeds opgepakt als men was, 
niet eens afscheid had kunnen nemen. 
Men had er de ganse dag niets van 
belang te doen, men had geen werk. Het 
leven werd routine. Hoe er iets van 
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variatie in aan te brengen? Er werd veel aan ontspanning gedaan. Verschillende 
sporten werden intensief beoefend, er kwamen een kamporkest, een strijkkwartet en 
diverse bands voor lichtere muziek tot stand (de muziekinstrumenten werden ten 
dele door het Rode Kruis uit Nederland opgezonden, ten dele in het 
Generalgouvernement gekocht), er werd een koor gevormd, dat o.m. meewerkte bij 
uitvoeringen van fragmenten uit Handels 'Messiah' en van Bachs cantate 'Ich will den 
Kreuzstab gerne tragen', er werd cabaret gespeeld en er werden toneelopvoeringen 
gegeven, o.m. van Shakespeare's 'Comedy of Errors' (in vertaling) en van Vondels 
'Gijsbreght'.  
 
Henk de Pater werd er later, na aankomst in Stanislau, aangenaam door 
verrast:  
 
Alles gaat goed hoor. Donderdagavond zijn we naar het cabaret geweest, dat 
die lui hier in elkaar hebben gezet. Het was buitengewoon goed. 
 
schrijft hij in zijn tweede brief na aankomst (13 maart 1943). 

Bovendien was er veel te lezen. Alleen al in de eerste elf maanden arriveerden 
er meer dan 17.000 boeken. Vaak waren het studieboeken - er werden veel 
cursussen gehouden; inclusief zelfs staatsexamens – maar ook glipten 
‘specifiek militaire’ door de censuur.  

De krijgsgevangen officieren werden verder uitstekend op de hoogte gehouden 
van de Duitse Kriegsberichte. De Jong:  

Uiteraard werd dagelijks het Duitse Wehrmachtbericht aan een grondige analyse 
onderworpen. Mogelijkheden om die propaganda te vergelijken met andere bronnen 
ontbraken aanvankelijk:  
Men beschikte in Stanislau niet over een clandistiene radio – in Neubrandenburg 
waren het er uiteindelijk zeven. 

Geruchten 
Dus 'leefde' men er op geruchten. Dat blijkt uit een bewaard gebleven 
dagboekfragment van een 24-jarige cadet-vaandrig in Stanislau: 
 
Popel vangt op: inval Amerikanen te IJmuiden tevens in Belgie Noorwegen Frankrijk. 
Als een bliksemflits sloeg het door het kamp. ik voelde dat het waar was. De 
gemoederen hoog gespannen. Zeker was het nog niet. Ik kwam in een eigenaardige 
spanning. Dit was het, waar m'n zenuwen 2 3 mnden lang op wachtten. Waarom ik 
uit m'n evenwicht was geslagen en zo raar reageerde. De hele avond over hetzelfde 
onderwerp. zeer gemengde gevoelens. blijdschap met onrust en zelfs angst. (Uit: 
Dagboekfragmenten) 

Colditz? 
Als het over krijgsgevangen in Duitsland gaat, dringt zich al gauw een 
vergelijking op met de tv-serie Colditz die tussen 1972 en 1974 werd 
uitgezonden. In dat kasteel in Saksen werden vluchtgevaarlijke 
krijgsgevangenen opgesloten. Ook Nederlandse officieren die het ‘Eerewoord’ 
weigerden te tekenen, kwamen daar terecht. Het regiem leek er streng maar 
rechtvaardig, maar het leek de gevangenen aan weinig méér te ontbreken dan 
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hun vrijheid. Die ze dan ook probeerden te bereiken met 
ontsnappingspogingen. 

In hoeverre het rauwe bestaan in Colditz in de tv-serie werd geromantiseerd is 
niet duidelijk, maar feit is dat de krijgsgevangenen in Stanlislau in primitieve 
omstandigheden leefden. Dat blijkt niet uit de brieven van Henk de Pater, die 
het thuisfront ongetwijfeld niet ongeruster wilde maken dan het toch al was, en 
een overvloed schetste aan voedings- en genotsmiddelen.  

Ik heb tot op heden 3 pakjes ontvangen, alles is goed overgekomen behalve 
het roggebrood. U moet vooral zorgen dat de pakjes goed verpakt worden. Nu 
het warm wordt, moet U alleen dingen sturen die zeker goed overkomen. 
Vooral geen boter, Die hebben wij veel meer dan in Holland. (18 april 1943) 
 
Maar, weet De Jong, 
 
 ‘het voedsel dat de krijgsgevangen officieren in Stanislau kregen was eentonig en 
vooral in het begin (in 1942) onvoldoende. Zij ontvingen evenwel grote hoeveelheden 
pakketten van het Nederlandse Rode Kruis, na augustus '42 gemiddeld eens in de 
zes weken een pakket van 5 kilo, waarvan de inhoud geleidelijk aan evenwel minder 
voedzaam werd. Daarnaast arriveerden er via het Internationale Rode Kruis 
zendingen uit de Verenigde Staten, Engeland en Argentinië; meestal levensmiddelen 
en rookgerei. 
 

 

Stalag 371, de oude kazerne waarin het krijgsgevangenenkamp Stanislau was 
gevestigd. Tekening van kapitein Van Dulmen Krumpelman in het album 

Langwasser, Stanislau, Neubrandenburg 

http://www.eindhovenfotos.nl/crayontekeningen_kapitein_Dulmen_Krumpelman.htm


Wandluizen 

De hygiënische omstandigheden lieten te wensen over. Henk de Pater:  

Op het oogenblik zijn een stel van mijn kamergenoten bezig luizen in hun bed 
aan het zoeken. Op zich een spannende bezigheid. Hier wordt gezegd dat het 
houtluizen zijn, maar ze kunnen gemeen bijten en zijn zo'n drie tot vijf mm. 
groot. Ook hebben we veel last van vlooien. Mijn lief Vrouwtje, denk je nog 
vaak aan me. Ik voel me zoo ongelukkig dat jij nu alles alleen moet doen. Houd 
je flink. Er komen betere tijden. (8 augustus 1943) 
 
Dat bleek ook op een inspectie in Stanislau van de Duitse arts dr. F. Reuter, 
hoofd van de Abteilung Volksgesundheit van het General-kommissariat für 
Verwaltung und Justiz, in de herfst van 1942, na klachten vanuit bezet 
Nederland. De Jong:  
 
Hij had veel aan te merken op de situatie die hij daar aantrof: de rantsoenen waren te 
klein, men sliep te dicht opeengepakt (dr. Reuter vermeldt het niet, maar men had 
ook veel last van wandluizen), de wc's waren primitief, in de ziekenbarak had men te 
weinig lakens, 'oude officieren die ik heb gezien, zagen', rapporteerde hij, 'er danig 
vermagerd en verzwakt uit... Ik kan mij niet voorstellen, dat onder de gegeven 
omstandigheden nog een kwart van de officieren tevreden kan zijn met de in het 
kamp aangetroffen toestand.' 
Het waren de pakketten die 'waarschijnlijk de voornaamste voeding' vormden, maar 
niet alle officieren ontvingen er voldoende van. De Lagerkommandant had overigens 
geconstateerd dat 'iedere Nederlander integendeel uiterst druk bezig is, zijn eigen 
voorraden alleen voor zichzelf te gebruiken...'  
 
‘Er zullen wel uitzonderingen geweest zijn’, relativeert De Jong, maar ook:  
 
‘Kennelijk werd het egoïsme gestimuleerd door de angst voor een terugkeer van de 
honger waaronder men al in Langwasser geleden had; er waren officieren die, terwijl 
anderen van maand tot maand afvielen, zorgvuldig eigen voorraden behoedden met 
vele tientallen blikjes levensmiddelen er in’.  

Meer vreugd 
Dat moet ongeveer de situatie zijn geweest toen Henk de Pater, elf maanden na 
de eerste lichting officieren, in Stanislau arriveerde. De lichting na de scherpe 
oproep van Wehrmachtbefehlshaber Friedrich Christiansen eind april 1943 
moest nog arriveren. In juni werden bovendien alle Nederlandse officieren uit 
Colditz verplaatst naar Stalag 371 in Stanislau om andere Nederlandse 
krijgsgevangen te vergezellen.  
 
Gisteren zijn er weer zo'n tachtig nieuwe menschen uit Holland gekomen. We 
zullen maar zeggen hoe meer zielen hoe meer vreugd. (Henk de Pater, 27 juni 
1943)  
 
In de loop van de tijd druppelden er nog circa 140 officieren binnen die waren 
ondergedoken, maar gepakt.  
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Alles breekt ons bij de handen af. De overgroote meerderheid liep om Ausweis. De 
overgroote meerderheid laat zich als schapen ter slachting naar Duitschland sturen. 
De overgroote meerderheid slikte het Z.kartenverfahren. De overgroote meerderheid 
trekt het kleed der schande in den Arbeidsdienst aan. De overgroote meerderheid 
werkt voor de weermacht. De overgroote meerderheid spit voor den vijand. De 
overgroote meerderheid van de ambtenaren buigt als knipmessen voor den bezetter. 
De overgroote meerderheid van de eigen politie zit de eigen menschen achterna. 

Het illegale TROUW, midden Maart 1943 

 

Maart 1943 

Ik wist niet dat Europa zoo groot was 
De treinwagons waarin de 
krijgsgevangenen van mei 1942 werden 
vervoerd. Illustratie uit ‘De zak met vlooien’ 
(zie Bronnen), bij een ontsnappingspoging 
van de schrijver zelf, Gijsbrecht van 
Amstel. Hij werd in Hongatije weer 
opgepakt. 
>  

Stanislau, 11 Maart '43 

Lief Vrouwtje,  
Eindelijk dan een brief zul je zeggen. 
Met mij is alles in orde. Ik ben hier in 
goede welstand aangekomen. Het valt 
hier best mee. Je moet je vooral over mij niet ongerust maken. Wel moet je veel 
aan me denken, ik denk ook steeds aan jou. Dan is het net of we vlak bij elkaar 
zijn. Wij zijn hier Dinsdag aangekomen. Ik wist niet dat Europa zoo groot was. 
Als ik uit het raam van mijn kamer kijk, zie je hoge bergen. Net Zwitserland, 
weet je wel. Puck, heel veel liefs en denk maar dat ik bij je ben. Een zoen. Henk.  

 
Stanislau, 13 Maart '43 

Beste Ouders,  
Alles gaat goed hoor. Donderdagavond zijn we naar het cabaret geweest, dat 
die lui hier in elkaar hebben gezet. Het was buitengewoon goed. U kunt geloof 
ik 8 pakketjes in de maand sturen. Ik schrijf alleen maar aan U en Coby. Dus 
doe alle bekenden de groeten van me. Uw liefhebbende zoon Henk. 

 
Stanislau, 18 Maart '43 

Mijn lief Vrouwtje,  
Hoe is het bij jullie? Hier sneeuwde het vanmorgen. Zeg Puck, ik zal blij zijn als 
ik een brief van je krijg, wil je geloven dat ik daar steeds op wacht. Bij alles wat 
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ik doe, moet ik steeds denken hoe zou mijn Vrouwtje het doen. Vandaag drie 
weken geleden trouwden we. Ben je het nog niet vergeten? Zul je altijd veel aan 
me denken? Zeg, als je pakketjes stuurt, dan zijn vooral boonen welkom. Doe 
de groeten aan iedereen en vooral aan mijn ouders en help je ze? Liefs, Henk.  

 
Stanislau, 20 Maart '43 

Lief Vrouwtje,  
Alles wel aan boord? Nu, met mij wel. Jammer dat ik nog geen brief van je heb, 
maar dat zal wel komen. Mocht je soms in een pakketje blikjes sturen, dan 
moet je mijn naam en gevangennummer er op zetten. Dat is hier gemakkelijker. 
Maak je vooral niet veel onkosten. Als ik alleen zoo nu en dan maar wat boonen 
krijg. Zeg Puck, je moet me gauw nog een foto sturen. Dan vervreemd ik niet 
zoo van je. Denk jij ook zo vaak aan de toekomst? Als we een eigen huis 
hebben en jij op een poef vlak bij me zit? Die tijd zal best wel komen. Puck, 
heel veel liefs, je weet wel, ik verlang erg naar je. Henk. 

 
Stanislau, 24 Maart '43 

Beste Ouders,  
Uw zoon is nog steeds in de beste welstand. Gisteren hebben we een 
Amerikaansch Roode Kruis-pakket gehad, nu dat was best in orde. Ik ben in 
gedachten steeds bij jullie hoor. Henk.  

 
Amsterdam, 26 Maart '43 

Liefste Man, 
Dolgelukkig ben ik met je brief. Ik mis je, maar ik sla me er wel door heen, hoor! 
Je ouders ook. Ik kom twee keer in de week bij ze. Je vader is heel goed. 
Liefste Man, schrijf je me iedere week? Gisteren waren we een maand 
getrouwd. Nu, dag schat, moed houden hoor! Alles komt goed! Vele kussen 
van je Pucky! 

 

Amsterdam, 31 Maart ' 43 

Liefste Man,  
Mijn hartelijke dank voor je brief. Ik ben reuze blij dat het goed met je gaat. Je 
moet me alles eerlijk schrijven hoor! Ook als het niet zo goed gaat, wat ik 
natuurlijk niet hoop. Met mij gaat alles ook goed. Alleen voel ik me soms erg 
eenzaam, vooral 's avonds. Schat, ik bid iedere avond, iedere nacht dat je maar 
weer gauw bij me terug mag komen. Ook ben ik bij de dominee geweest. 
Zondags ga ik naar de kerk toe, maar dan zit ik zo vaak te huilen. Henkie, maak 
je niet zenuwachtig of driftig, beheers je zelf want anders kom je er niet hoor! 
En eet je veel, alles wat ik op stuur? Nu, lieveling, schrijf je veel, daar verlang ik 
steeds naar! Heel veel liefs en kussen van je liefhebbende Vrouw!  

Inhoud | Verder met: April 1943 - Pruimen, hoe smaken die 
en hoe zien ze er uit? 
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6. De officieren en onderofficieren dienen vooral het voorbeeld te geven. Zij moeten 
als één man weigeren. Het is trouwens, ook als men militair is, gelijk wellicht bij het 
beroepspersoneel het geval is, militair ongeoorloofd, zich vrijwillig in 
krijgsgevangenschap te begeven. Is hij krijgsgevangen, dan is het een moreele 
plicht, zoo mogelijk te ontsnappen. Dat houdt tevens in de plicht, om zich aan 
krijgsgevangenschap te onttrekken, indien deze dreigt. De bedreiging met zware 
straffen door generaal Christiansen is volkenrechtelijk ongeoorloofd. Laten ook de 
beroepsofficieren, het cement van het Nederlandsche leger, dit goed verstaan. 

Uit MANIFEST, in het illegale TROUW, 30 April 1943 

 

April 1943 

Pruimen, hoe smaken die en  

hoe zien ze er uit? 

 
Amsterdam, 1 April '43 

Beste Henk, 
Nu een lettertje van ons. Ik heb erge reumathiek, maar dat zal wel weer 
overgaan. De buren hebben een zoon. Het is hier erg koud. Gelukkig is er nog 
brandstof in huis. Vele groeten van ons beidjes en tot weerzien. Dag! 

 
Amsterdam, 3 April '43 

Beste Henk, 
Wij maken het goed. Het zoontje van de buren is al weer dood, 5 dagen oud. 
Zaterdags en zondags missen we je erg. We kunnen er nog niet over heen dat 
je weg bent. Tot kijk, ook wij zijn steeds bij je. Dag Baas.  

 

Stanislau, 4 April '43 

Mijn Lieve Vrouwtje, 
Het bevalt me hier nog best. Alleen moest jij hier zijn. Enfin, er zullen wel eens 
betere tijden komen. Ik zal je voor de aardigheid eens een programma van 
vandaag geven. Vanmorgen om 7.30 uur reveille. Daarna brood eten, appèl en 
een beetje huishoudelijke diensten. Om twaalf uur had ik als maal een bord 
bruine boonensoep, havermouth en pruimen. Vanmiddag hebben we een 
bridge-drive gehouden. Daarna zuurkool gegeten en pap. Puck, je moet vooral 
goed op jezelf passen. Kniezen helpt niet. Alleen duurt de tijd maar langer. 
Liefs, Henk.  

 
Amsterdam, 6 April '43 
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Lieve Man, 
Ik ben blij dat het goed met je gaat. Hier gaat ook alles uitstekend. Manlief, ik 
heb een cheque ontvangen uit Den Haag. Ik krijg iedere maand fl 135,71. Het 
totale bedrag is fl. 161,66. Daar gaat af fl. 16,66 voor pensioen en fl. 9,29 voor 
loonbelasting. Ik breng nou iedere maand een gedeelte naar de spaarbank en 
als je terug bent, gaan we samen mooie meubels kopen. Lieve Henk, voor de 
Pasen is mijn mantelpakje klaar. Het wordt zo keurig en dan laat ik op de 
Overtoom een prachtige foto maken en die stuur ik je meteen op. Nu liefste, 
moed houden en vertrouwen hebben. Je innig liefhebbende Vrouw.  

 

De Personalkarte van Hendrik de Pater ter identificatie in ‘zijn 
‘krijgsgevangenkampen Stalag 371 (Stanislau) en Oflag 67 (Neubrandenburg). 

 
Amsterdam, 10 April '43 

Liefste Henk, 
Ik ga 's Maandagsavond altijd naar een naai- en kniples. Dan kan ik eerdaags 
mijn eigen kleren maken en als we een kleine hebben ook voor haar of voor 
hem. Fijn, hè? Een zoen van je Vrouw.  

 
Amsterdam, 11 April '43 

Beste Henk, 
Wederom je brief in goede gezondheid ontvangen. Je vroeg me je linnenbroek 
te sturen, maar dat zal wel niet gaan daar er geen civiele kleeding overgestuurd 



mag worden. Kook je de erwten wel goed gaar en zet je ze ook wel lang genoeg 
in het water? Coby zit hier bij ons en kijkt me op de vingers. Je Vader is weer 
een keer niet goed geweest, maar knapt weer op. Je schijnt daar nogal eens 
feest te hebben. Nu beste jongen, ik hoop dat je nu wat tot rust komt, want het 
kantoorleven was toch niets voor je. Veel liefs van ons. Je Ouders.  

 
Amsterdam, 13 April '43 

Liefste Man, 
Hier in A' dam gaat alles nog goed. Ik geloof dat jij het daar ook nog wel naar je 
zin hebt, hè? Wat heb je lekker gegeten, zeg. Pruimen, hoe smaken die en hoe 
zien ze er uit? Ik kan het me niet meer herinneren. Hier wordt het eten heel erg 
slecht. Henk, je moet me ook nog eens schrijven hoe of je daar slaapt. In 
bedden boven elkaar of zoiets? En heb je je ring nog steeds om. Doe er een 
draadje om aan de binnenkant, anders verlies je hem. Schrijf me veel, wees nu 
hartelijk gekust door je liefhebbende Vrouwtje!  

 
Stanislau, 15 April ' 43 

Liefste Puck, 
Vanmorgen je eerste pakje ontvangen. Alles is goed overgekomen. Alleen moet 
je vooral geen brood sturen, want dat was zwaar beschimmeld en moest ik zoo 
weggooien. Je kunt misschien beter meel zenden. Liefs en de groeten aan mijn 
ouders. Je Henk.  

 
Stanislau, 18 April '43 

Beste ouders, 
Met mij is alles goed, alleen moet ik erg veel aan huis denken. Ik heb tot op 
heden 3 pakjes ontvangen, alles is goed overgekomen behalve het roggebrood. 
U moet vooral zorgen dat de pakjes goed verpakt worden. Nu het warm wordt, 
moet U alleen dingen sturen die zeker goed overkomen. Vooral geen boter, Die 
hebben wij veel meer dan in Holland. Nogmaals bedankt, tot brief. Henk.  

 
Amsterdam, 18 April '43 

Henk, 
Coby moet veel huilen dat je er niet bent. Ik zeg dat ze moed moet houden en 
kop op. Na deze tijden komen ook weer andere. Henk, ik heb in het laatste 
pakje tuinboonen gedaan. Ze zijn heerlijk, hoewel ik weet dat je er niet erg van 
houdt. Ik heb ze gekregen en kon ze niet weigeren. Ik heb vreeselijke pijn in 
mijn voeten en kan haast niet loopen. Je Vader maakt het goed en zit in het 
zonnetje. Ik hoop dat ik niet veel taalfouten maak en dat m'n schoolkennis nog 
in orde is. Een stevige zoen van Vader en Moeder.  

 
Stanislau, 22 April '43 



Mijn lief Vrouwtje, 
De laatste tijd maak ik me nogal zorgen over jou. Alles gaat toch wel goed bij te 
thuis? Laat je vooral niet op de kop zitten. Je bent mijn vrouw en geen 
dienstmeisje van je broers. Wat het geld betreft laat ik helemaal aan jou over. 
Wat fijn dat je mantelpakje zoo mooi wordt. Denk er aan, niet er mee fietsen en 
er zuinig op zijn. Dan zie ik een mooi vrouwtje als ik terug kom. Lief, geef m'n 
Ouders een zoen van me, je liefhebbende Henk.  

 
Amsterdam, 29 April '43 

Liefste Man, 
Eindelijk heb ik weer een kaart van je ontvangen. Het heeft deze keer zo 
vreselijk lang geduurd. Ik maakte me erg ongerust. Henk, m'n mantelpakje is 
klaar. Het is zo geweldig mooi, ik ben er zo vreselijk blij mee. Ik heb nog nooits 
zo iets moois gehad. Ik zal gauw een foto laten maken. Heel veel kussen van je 
Pucky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Mei 1943 - Mijn moeder keek er 
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Een krijgsgevangene is ook in het huidige Europa een persoon met zekere rechten. 
Wij hebben dat ook gezien aan de Nederlandsche officieren die het a een 
aanvankelijk schunnige behandeling door tusschenkomst van Zweden behoorlijk 
hebben gekregen; zij behoeven niet voor den vijand te werken en genieten een 
redelijke vrijheid van beweging. 

De illegale krant HET PAROOL, 20 Mei 1943 

 

Mei 1943 

Mijn moeder keek er erg van op dat ik 
getrouwd was 

Stanislau, 2 Mei '43  
 
Lief Vrouwtje,  
Vandaag de brief van mijn Moeder gehad van 18 April. Je moet het je niet zoo 
aantrekken dat ik weg ben. Er komen heusch wel betere tijden. Puck, een lange 
zoen en de groeten aan allen. Henk.  
 
Stanislau, 4 Mei '43 
 
Mijn allerliefste,  
Alles nog goed? Gisteren heb ik een Nederlandsch Roode Kruispakje 
ontvangen. Onder andere met veertig vooroorlogsche cigaretten. Jammer dat 
jij er niet eentje kunt opsteken. Maar ik zal er een paar voor je bewaren. Als ik 
dan thuis kom, mag jij er ook eentje rooken terwijl je op de poef bij de kachel 
zit. Je man Henk.  
 

< In de nacht van 26 op 27 april 1943 
haalden de Duitsers een Engelse Halifax-
bommenwerper neer. Die stortte pal achter 
het Carltonhotel neer. op de huizen in de 
Reguliersdwarsstraat en ook het hotel zelf 
werd zwaar beschadigd. Het Carltonhotel 
was door de Duitse Luftwaffe gevorderd om 
er o.a. Duitse officieren en hun aanhang in 
onder te brengen. Op de foto (1936) de 
panden die in 1943 verwoest werden. 
(Stadsachief Amsterdam) 

 
Amsterdam, 6 Mei '43 
 
Mijn lieve Henk,  
Vanmorgen stond ik al in de deur je brief 
af te wachten. Ik voelde gewoon dat ik 
vandaag post van je kreeg. Afgelopen 
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nacht hebben we twee uur aangekleed gezeten, het was een hel gelijk. Overal 
zijn de ramen stuk, Carlton is uitgebrand. Ik ben soms blij dat jij daar zo veilig 
zit tot heden toe. Ik red me er wel door heen en ben flink. De laatste loodjes 
wegen het zwaarst zullen we maar zeggen. Kop op en vertrouwen hebben! Ons 
geld heb ik weer ontvangen. Ik ga ook een woning zoeken. Hoe vind je je 
briefopener? Heel veel liefs en kussen. Je Vrouwtje.  
 
Amsterdam, 7 Mei '43 
 
Lieve Man,  
Je schreef dat je je ongerust maakte over mij. Dat moetje vooral niet doen, 
want ik maak het uitstekend. Op m'n kop laat ik me in geen geval zitten. Door 
niemand. Ik ga volgende week beslist een woning zoeken. In Zuid staan veel 
huizen te huur. Het wil thuis niet meer zoals vroeger. Ik wil m'n eigen baas zijn 
en m'n huis inrichten en voor mezelf koken, wassen en naaien en boeken 
lezen. En bovendien jou verrassen als je thuis komt. Henk, eens breekt voor 
ons de gelukkige tijd aan. Daar ben ik van overtuigd. In gedachten ben ik 
steeds bij jou, je liefhebbende Vrouw.  
 
Stanislau, 9 Mei' 43 
 
Beste Ouders,  
Het is Zondagmiddag, vanmorgen heb ik spinazie uitgezocht en sokken 
gestopt. Nogal huiselijk, vindt U niet? Morgen schrijf ik Coby een brief, Tot 
schrijfs. Henk. 
 
Stanislau, 10 Mei '43  
 
Liefste Vrouw,  
Vanmorgen heb ik je pakje ontvangen met de briefopener. Ik vond het echt 
aardig. Ik krijg zoveel pakjes opgestuurd dat het elke dag wel St. Nicolaas lijkt. 
Een vast iemand van de kamer gaat tweemaal per dag horen of er pakjes zijn. 
Als dat zo is, word ik gewaarschuwd. Moet dan eerst teekenen en daarna in de 
rij staan. Dan wordt het pakje onderzocht en krijg je de zaak mee naar de 
kamer. Je bent natuurlijk altijd in spanning of het pakje wel goed overgekomen 
is. Dat kun je wel begrijpen. Nu liefste, houd je taai. Alles sal reg kom. Na deze 
tijden komen er betere. Henk.  
 
Amsterdam, 10 Mei '43  
 
Beste Henk,  
Je schrijft dat het bij jou zomer is, maar hier is het bar koud. Je Vader ligt veel 
op bed. De wind moet eerst omdraaien, zegt hij. Wat Coby betreft, ach dat gaat 
wel. Alleen zaterdagavond was ik kwaad. Komt ze weer een half uur te laat. In 
plaats van om 7 uur komt ze om half acht en om half negen moet ze weer weg 
daar ze om negen uur thuis moet zijn. Met de beenen gaat het iets beter. Het is 
gebrek aan eiwit. Henk, eet maar lekker van de pakjes en tot ziens. Je Ouders.  
 
Amsterdam, 12 Mei '43  
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Lieve Man,  
Maandagmiddag ben ik op visite geweest bij mevrouw v.d. Sol. Haar man is 
gelijk met jou weggegaan en was of liever is 1e luit. der vliegers van 
Soesterberg. Ik wist het van Doortje, mjn vriendin, weet je! Nu, toen ben ik zo 
brutaal geweest en heb aangebeld. Dat vond ze geweldig aardig en heb ik de 
hele middag gezellig zitten praten. Haar man vind ik veel op jou lijken, ook zijn 
manieren, zoals zij mij vertelde. Ook is hij zo’n bolleboos in wiskunde, toevallig 
hè? Henk, hij zit op kamer 22, ken je hem misschien? Vraag het dan maar eens. 
Mijn moeder is trouwens erg in de war. Ze keek er erg van op dat ik getrouwd 
was. Ze vond de trouwfoto's zo leuk. Vooral jij. Keurig net persoon zei ze. Ze is 
toch zo lief en goed en de zusters zijn gek met haar. Maar och Henk, ze wordt 
zo vreselijk mager, zielig hè? In gedachten veel kussen op je bruine snoet. Je 
liefhebbende Pucky. 
 
Stanislau, 16 Mei '43  
 
Mijn Lieve Pucky,  
Je moet je vooral niet ongerust maken als de post soms lang weg blijft. Dat 
gebeurt hier ook. Soms heb ik een paar weken niets en dan komt alles tegelijk. 
Mijn ring heb ik natuurlijk nog. Hij kan niet eens meer van m'n vinger af. Je 
vroeg hoe we hier sliepen. Nou, we liggen hier met 16 man op een kamer. Ik lig 
drie hoog en kan zoo uit het raam kijken naar de Karpaten. Die zijn nog vrij 
hoog. Liefste, groet m'n ouders en ook alle anderen. Je Henk.  
 
Het nieuwe mantelpakje waar Coby zo trots op 
was > 

Stanislau, 17 Mei '43 
 
Beste Ouders,  
Zojuist de pakjes van 21 en 30 April 
ontvangen. Alles was prachtig. Ik begrijp niet 
hoe jullie het klaarspelen. Alleen het 
roggebrood is absoluut niet meer te eten. 
Geel en groen, alles door elkaar. Denkt U er 
wel om dat U zelf in orde blijft anders krijg je 
het gekke dat ik heel dik zoo uit 
gevangenschap kom en U nauwelijks op de 
beenen kunt blijven. Veel liefs. Henk.  
 
Stanislau, 24 mei '43  
 
Lieve Vrouw, Ik ben toch zo benieuwd naar 
de foto van je mantelpakje. Ieder oogenblik 
als de pakjes afgeroepen worden, hoop ik er 
bij te zijn. Ik geloof dat er in Holland heel wat 
is gebeurd sinds dat we weg zijn. Kun je misschien nog wat scheermesjes 
sturen? Heel veel liefs, Henk. 
 
Stanislau, 29 Mei '43  
 



Lief Vrouwtje,  
Net terug van aardappels schillen. Dat kan ik nu al reuze goed. Maar toch 
geloof ik niet dat je er op moet rekenen dat ik straks thuis iedere dag 
aardappels schil. Zeg Puck, ik wilde dat ik weer eens een brief van je kreeg. De 
laatste was van 13 april. Liefste, houd je goed. Ik doe het ook. Je man Henk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Juni 1943 - Ik schil m’ n petat 
en denk aan die schat  
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Van de 11.000 beroepsmilitairen, die zich hadden moeten melden voor het 
wegvoeren in krijgsgevangenschap, zijn er nog geen 2000 in Amersfoort verschenen. 
Het vervoer geschiedde in dichtgespijkerde beestenwagens, die slechts gedeeltelijk 
voor menschenvervoer waren ingericht. Zoo ging het de grens over naar Duitschland. 
Wie volgt? 
Geen fiere Nederlander late zich zoo vrijwillig wegvoeren. 

Het illegale TROUW, 3 Juni 1943 

 

Juni 1943 

Ik schil m’ n petat en  

denk aan die schat  
 

Amsterdam, 2 Juni '43 
 
Liefste Man,  
Hier alles nog in orde, bij jou ook? Naast m'n tante in de Hillegomstraat komt 
een bovenhuis leeg over twee maanden. Wij naar de huisbaas gegaan. Ik ben 
de eerste die er voor in aanmerking komt. Nu moet ik wel een vergunning gaan 
halen. Vind je dat niet mooi, voor ft. 32 in de maand en dicht bij je ouders. Je 
innig liefhebbende Pucky.  
 
In de broche had Coby een fotootje gemonteerd 
van 'haar' Henk in uniform. Ze droeg hem de hele 
oorlog en de afbeelding leverde bij Duitse controles 
soms meewarige blikken op. > 
 
 
Stanislau, 4 Juni '43 
 
Lief Vrouwje,  
Wat fijn dat je in Zuid een huis gaat zoeken. 
Maar je moet wel oppassen dat je zelf goed 
uitkomt met je geld. Denk er aan om goed te 
eten. Als je het thuis niet uithoudt, kun je ook 
op kamers wonen of vraag m'n ouders. Ik hoop 
dat ik gauw thuis voor je kan gaan zorgen. Wat 
zal dat fijn zijn, hè? Veel liefs, Henk.  
 
 

Amsterdam, 7 Juni '43 
 
Liefste Henk,  
Morgen heb ik een vrije dag (want ik werk nog steeds in de Cinéac) en dan ga 
ik naar het woningbureau voor een vergunning. Onze Eef en Dora hebben een 
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zoon gekregen. Ik ben soms echt jaloers en zou ook zo graag een zoon of 
dochter willen hebben. Maar wie weet over een paar jaar, hè? Heb je de foto al 
ontvangen? Zie je die broche op m'n shawl? Dat ben jij in uniform., heb ik laten 
maken en je portret uitgeknipt van die kleine foto waar je achter je bureau zit. 
Nu draag ik je toch iedere dag bij me. Hartelijk gegroet en gekust, je 
liefhebbende Vrouw.  
 
Amsterdam, 8 Juni '43 
 
Beste Hendrik,  
Het is hier weer erg schraal met groenten. Steeds weer in de rij staan en het is 
hier ook zoo koud op heden. Ik heb het kacheltje aan. 's Avonds om 9 uur zegt 
je Vader nou welterusten Henk! Je gewezen chef is ook dood en Dora heeft een 
baby. Zoo zie je de één gaat dood den ander komt. Nu beste Hendrik, ik hoop 
maar dat ik je nog lang van dienst mag zijn. Je Ouders.  
 
Stanislau, 16 Juni '43  
 
Mijn allerliefste Vrouwtje,  
Vandaag zijn we 110 dagen in Stanislau, wat een tijd al weer vind je niet? Maar 
je hoeft niet bang te zijn dat ik je vergeten ben hoor. Dat zal ik nooit al duurt het 
ook honderd jaar en dat duurt het niet. Liefs van je Henk.  
 
Stanislau, 18 Juni '43 
 
Beste Ouders,  
Nog steeds in uitstekende stemming. Mijn voedselportie is dank zij de zorgen 
van U en Pucky zeer goed. U moest eens zien wat een prachtige broodjes we 
hier bakken, het lijkt wel cake. Vanmiddag heb ik al weer een pakje van Coby 
ontvangen van 1 Juni. Denkt U er vooral aan om zelf goed te eten en Moeder 
tapt U elke avond water af. Je kunt nooit weten wat er gebeurt. Nu lieve Ouders, 
de groeten van Uw liefh. zoon Henk.  
 
Stanislau, 24 Juni '43  
 
Mijn eigen lief Vrouwtje,  
Ik heb post van je ontvangen en wel de kaart waarin staat van dat huis in de 
Hillegomstraat. Ik hoop dat het lukt en dat ik gauw in ons huis kan komen. In de 
volgende brief zal ik een liedje schrijven dat we zingen tijdens het aardappel 
schillen. Een lange zoen van mij. Henk. 
 
Stanislau, 27 Juni '43  
 
Liefste Vrouw,  
Ik heb zojuist het pakje van je ontvangen met de scheermesjes. Je hebt nu 
kans dat je een man thuis krijgt zonder baard. In de vorige kaart heb ik je 
beloofd ons aardappelschillied te schrijven. Ik schrijf je maar één couplet, er 
zijn er meer.  



'Ik wou dat mijn Vrouw of mijn meisje, me zag op een dag in dit uur, 
Ze hangt aan de wand in een lijstje, maar ik schil m' n petat 

en denk aan die schat, 
aan de dag dat ik weer met haar stoei, 

oei, oei, oei. 
 
Je merkt dus dat ook uit ons liedje blijkt dat we liever thuis zijn dan hier 
tusschen vier muren. Gisteren zijn er weer zo'n tachtig nieuwe menschen uit 
Holland gekomen. We zullen maar zeggen hoe meer zielen hoe meer vreugd. Je 
innig liefhebbende Henk.  
 
Amsterdam, 28 Juni '43  
 
Beste Henk,  
Je brief ontvangen met tusschenruimte van drie weken. Alles is hier nog puik 
in orde. Je Vader is weer even de trap af geweest en zit veel op het balconnetje, 
maar de zon laat het in Holland in veel opzichten afweten. Henk, als je 
zonnebaden neemt, denk je eraan niet te veel en houdt het Geestelijk Leven 
hoog. Ik bid 's avonds en 's morgens steeds voor ons behouden weerzien. 
Hartelijk gegroet. Je Ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Juli 1943 - Alleen vind ik de 
aardigheid er hier al af  
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Steeds veelvuldiger worden de klachten over het aanstootgevende optreden van 
jongelui, die in hun vacantie of tijdens de weekeinden naar buiten trekken. Het 
gedrag van vele trekkers en kampeerders is in strijd met de eer en de waardigheid 
van de Nederlandsche jeugd. De Jeugdstorm, doet thans een beroep op alle 
jongeren, iets meer te beseffen van den ernst der tijden en zoowel door kleeding als 
gedrfag de gevoelens van andere volksgenooten niet te kwetsen. 

HET NIEUWS VAN DEN DAG, 13 Juli 1943 

 

Juli 1943 

Alleen vind ik de aardigheid er hier al af 
 

Stanislau, 3 Juli' 43 
 
Liefste Vrouwtje,  
Is het in Holland erg slecht met de groenten? Hier valt het best mee, ook omdat 
ik zelf een tuintje heb. Dat wist je niet hè, dat je man een tuinier is. Nou, wacht 
maar tot ik weer thuis ben. Je zult gewoon versteld staan wat ik allemaal wel 
niet kan. Veel liefs, ook voor mijn ouders. Henk.  
 
Stanislau, 7 Juli '43 
 
Beste Ouders,  
Het is al weer ruim 4 maanden geleden dat ik wegging, maar toch kan ik me 
nog best voorstellen wat U alzoo doet. Denk erom dat U de hoofden ophoudt. 
Het zal heusch zoo lang niet meer duren. Zorg maar goed voor Coby. Nu lieve 
Ouders, steeds bij U. Uw liefh. zoon Henk.  
 
Stanislau, 9 Juli '43  
 
Beste Ouders,  
Thuis alles goed? Nu, met mij ook. Alleen vind ik de aardigheid er hier al af. Ik 
heb het nu lang genoeg meegemaakt. Het is anders geloof ik de laatste tijd in 
Holland nogal rumoerig in de lucht als ik dat zoo hoor van anderen. Nu, denk 
erom wat er ook gebeurt altijd flink blijven en zorg er voor drinkwater en eten 
thuis te hebben. Ik weet wat dorst betekent. Ik ga nu maar eindigen, maar ik 
wilde erg graag thuis zijn, hoor. Al heb ik vroeger wel eens anders gezegd. Uw 
zoon Henk.  
 
Stanislau, 15 Juli '43 
 
Mijn allerliefste Puck,  
Het is treurig zoals mijn post en pakjes doorkomen. Als ik soms een beetje in 
de put zit, kijk ik maar naar jouw briefopener met de spreuk 'alles sal reg kom' 
en naar de foto's. Hoe gaat het met ons huis? Denk er maar om dat ik gauw 
kom kijken hoe het er mee is of zal ik maar wegblijven? Dat laatste zeg ik om je 
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te plagen. Weet je wel dat ik je vaak zoo plaagde. Veel liefs, ik hoop gauw iets 
te horen. Henk.  

Uit Stanislau zijn tal van foto's van groepjes officieren bekend. Ze poseerden 
allemaal bij het enige bosje in het kamp. Henk de Pater zit hier linksonder, met pijp. 

Stanislau, 25 juli '43 
 
Mijn liefste vrouwtje,  
Vandaag is het vijf maanden geleden dat we trouwden. Heb je al spijt dat je 
zo'n rare man op een afstand hebt? Zeg Puck, we zijn reuze optimistisch hoor. 
Jullie toch ook, hoop ik? Hoe maakt je moeder het? Veel zoenen van je man 
Henk.  
 
Amsterdam, 27 Juli '43  
 
Liefste Man,  
Dat pakje van 13 Mei met de foto kan je wel als verloren beschouwen. Degene 
die het gestolen heeft, had er lekker toch niet veel aan. Er zat namelijk niet 
zoveel bijzonders in, want ik was juist door alles heen. Het is wel het laagste 
om van een krijgsgevangene die al zoveel ontberen moet nog te stelen.  
Ik werk nu als vaste cassière in de Cinéac en verdien 21 gulden in de week, 
mooi loon hè? Henk, nu niet boos zijn, want ik doe het om ons huisje mooi in te 
richten en alles kost zo duur. Ook als eerdaags de vrouwen in de fabrieken 
moeten werken, zit ik daar goed, want de Cinéac blijft open, daar moet je ook 



aan denken. Maar als jij terug bent, houd ik er natuurlijk direct mee op.  
Henk, alles gaat prachtig hoor. Alleen wegen de laatste loodjes ‘t zwaarst. We 
hebben hier iedere dag luchtalarm, wel drie tot vijf keer. Eerst krijgen we 
vooralarm, dan mag je nog op straat blijven. Als het erg is een ander alarm, dan 
moet iedereen van de straat. Over het IJ is heel erg door Amerikanen 
aangevallen. Er zijn heel veel doden en gewonden, hele blokken huizen liggen 
in puin. Fokker en de Bataafse zijn licht geraakt, het was me een dagje wel, 
hoor. Veel liefs en moed houden zoals ik, je liefhebbende Vrouw.  
 
Amsterdam, 27 Juli '43  
 
Beste Henk,  
Maak je niet ongerust, wij maken het goed. Alleen is die karper van je dood, 
maar de goudvisschen leven nog. Je Vader zit veel op het balcon en ziet er 
goed uit. Hij is zelf eene keer de straat op en neer geloopen. Zal je altijd goed 
opletten en niet weer down zijn, daar is op heden nog geen reden voor, hoor. 
Dag lieve jongen en houd je taai. Je Iiefh. Ouders. Dag!  
 
Stanislau, 28 Juli '43 
 
Mijn liefste Vrouwtje,  
Hoe maken jullie het in deze spannende tijd? Houd je flink hoor! Ik krijg nog 
steeds geen post. Het laatste bericht is van 22 Juni. Ik leef op het oogenblik 
reuze gespannen en ben steeds met mijn gedachten bij jullie. Je innig geliefde 
man Henk.  
 
Amsterdam, 29 Juli '43  
 
Liefste man,  
Zojuist ben ik thuisgekomen van zwemmen in de Amstel. Het was vandaag 
snikheet. Vanavond ben ik na het eten op de fiets naar de Amstel gegaan. Ik 
kan het al wat goed. Terug sprong mijn voorband kapot en moest ik helemaal 
lopen. Welterusten gekust, je liefhebbend vrouwtje.  

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Augustus 1943 - Kamergenoten zijn luizen in 
hun bed aan het zoeken  
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Van de bevoegde Duitsche militaire autoriteiten is toestemming verkregen, dat aan 
de weder in krijgsgevangenschap teruggevoerde Nederlandsche militairen kunnen 
worden gezonden z.g. briefpakjes van maximaal 2 kg. (inclusief verpakking) 
inhoudende levensmiddelen, rookgerei e.a. artikelen, waarvan de verzending niet 
verboden is en wel, in verband met de bestaande postale omstandigheden, 
voorloopig tot een aantal van 2 briefpakjes per krijgsgevangene per maand. 

FRIESCHE COURANT, 11 Augustus 1943 (plaatsvervanger van opgeheven 
Leeuwarder Courant) 

 

Augustus 1943 

Kamergenoten zijn luizen in hun bed 
aan het zoeken 

 

Amsterdam, 1 Augustus '43 
 
Liefste man,  
Vandaag bij Eef en Dora geweest. Eef zat met de baby op schoot z'n flesje te 
voeren. Zo'n schattig gezicht. Ik zie jou al zo zitten later met onze zoon. Zeg, 
wat zou dat heerlijk zijn. hè? Eens zal dat geluk ook wel tot ons komen, hoor 
Henk! Veel liefs, Puck.  
 
Amsterdam, 2 Augustus '43  
 
Lieve jongen,  
Ik hoop toch zoo dat je je goed houdt. Ook wij verlangen erg naar je. Ook je 
Vader. Maar er is nu eenmaal niets aan te doen. Ik ben weer beter dan dat ik 
geweest ben en kan weer goed loopen. Je eet onze rantsoenen niet op, hoor. 
Wij zijn ouder en eten niet zooveel meer en niet down zijn, hoor. Je liefh. 
Ouders.  
 
Amsterdam, 6 Augustus '43  
 
Lieve Man,  
Zojuist weer thuis gekomen. Ik heb een fijn verjaarspakket voor jou verzonden, 
hopende dat je alles in goede staat ontvangen mag. Je moet niet piekeren en 
kop op hoor. Het duurt nu niet zo lang meer. Ze zeggen nog een paar maanden 
en dan is de zaak gepiept. Ik droom zo vaak dat ik je van de trein kom halen. Je 
schreef naar je ouders dat je zo graag weer thuis wou zijn. Maar vergeet niet 
dat als je terugkomt je dan in je eigen huisje komt en niet meer bij je ouders. 
Zeg, dat aardappelschillied vind ik erg leuk. Wat zal dat klinken als jullie dat 
allemaal zitten te zingen. Gekust, je liefhebbende vrouw.  
 
Amsterdam, 6 Augustus '43 
 
Lieve jongen,  
Zoojuist je kaart ontvangen en je maakt het gelukkig nog steeds goed. Je 
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moest eens weten hoe ik je mis en kijk steeds naar de deur waaruit je bent 
vertrokken. Nu laat ik je Vader iets schrijven. Houdt goede moed, je Moeder. Ja, 
Hendrik, meer weet ik hier niet bij te voegen als mijn hart. Groeten, je Vader.  
 
Panorama van het Poolse 
landschap vanuit Stalag 317. 
In de verte ligt een dorpje. 
Onbekende tekenaar. 
(Beeldbank van het 
Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie) > 
 
 
 
 

Stanislau, 8 Augustus' 43  
 
Mijn lief Vrouwtje,  
Op het oogenblik zijn een 
stel van mijn kamergenoten bezig luizen in hun bed aan het zoeken. Op zich 
een spannende bezigheid. Hier wordt gezegd dat het houtluizen zijn, maar ze 
kunnen gemeen bijten en zijn zo'n drie tot vijf mm. groot. Ook hebben we veel 
last van vlooien. Mijn lief Vrouwtje, denk je nog vaak aan me. Ik voel me zoo 
ongelukkig dat jij nu alles alleen moet doen. Houd je flink. Er komen betere 
tijden. Liefs en kussen van je innig liefhebbende man Henk.  
 
Stanislau, 10 Augustus '43  
 
Mijn liefste Vrouwtje,  
Vanmorgen het pakje ontvangen van 30 Juni. Je moet me beloven nooit geen 
komkommer of iets anders te sturen wat bederven kan. Haast alles moest ik 
weggooien. Het was één groote schimmelmassa. Je geliefde man Henk.  
 
Stanislau, 14 Augustus' 43 
 
Lieve Ouders,  
Van de week hebben we 450 Engelsche cigaretten gehad van het Engelsche 
Roode Kruis. U weet wel Pall MalI, die ik vroeger ook graag rookte. U kunt wel 
begrijpen hoe ze hier ontvangen zijn. Het ligt in de bedoeling er ons elke 
maand 250 te sturen. Zoodra ik weer een pakje kan sturen, zal ik aan U denken, 
hoor. Alleen ben ik bang dat het niet goed overkomt, dat andere duurt ook al 
zoo lang. Op het oogenblik zit ik met een paar kamergenoten in de cantine. Het 
is een prachtige Zaterdagavond en haast niet te begrijpen dat er momenteel 
zooveel narigheid in de wereld is. Uw optimistische Henk.  

(Roken behoorde in de jaren ’40 tot de eerste levensbehoeften. Pas in 1950 werd 
een verband tussen roken en longkanker aangetoond.) 
 
Amsterdam, 15 Augustus '43  
 

http://oorlogspost.yolasite.com/augustus-1943.php
http://nimh-beeldbank.defensie.nl/nl/alle-afbeeldingen/weergave/search?q_theme_id=&q_folder_id=&q_searchfield=stanislau&Zoek=Zoek&q_search_collectie=&q_Datum_opname=&q_Datering_van=&q_Datering_tot=&q_search_personen_naam=&q_search_objectnummer=&q_search_onderwerp=&q_search_titel=&q_search_plaats=&q_search_vervaardiger=&form=default&option=com_memorixbeeld&Itemid=2&view=search&layout=result&rm=gallery
http://nimh-beeldbank.defensie.nl/nl/alle-afbeeldingen/weergave/search?q_theme_id=&q_folder_id=&q_searchfield=stanislau&Zoek=Zoek&q_search_collectie=&q_Datum_opname=&q_Datering_van=&q_Datering_tot=&q_search_personen_naam=&q_search_objectnummer=&q_search_onderwerp=&q_search_titel=&q_search_plaats=&q_search_vervaardiger=&form=default&option=com_memorixbeeld&Itemid=2&view=search&layout=result&rm=gallery
http://nimh-beeldbank.defensie.nl/nl/alle-afbeeldingen/weergave/search?q_theme_id=&q_folder_id=&q_searchfield=stanislau&Zoek=Zoek&q_search_collectie=&q_Datum_opname=&q_Datering_van=&q_Datering_tot=&q_search_personen_naam=&q_search_objectnummer=&q_search_onderwerp=&q_search_titel=&q_search_plaats=&q_search_vervaardiger=&form=default&option=com_memorixbeeld&Itemid=2&view=search&layout=result&rm=gallery
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_%28tabak%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Doll


Lieve Henk,  
In de eerste plaats van harte gefeliciteerd met je verjaardag en we hopen maar 
dat je weer spoedig bij ons mag zijn. Ik hoop ook dat je de pakjes van Coby en 
mij op je verjaardag zult ontvangen. Wat verschrikkelijk van dat ongedierte. Net 
iets voor jou. Je moet maar goed schoongoed aantrekken. Alles is hier tot 
dusver nog in orde. Tot kijk en heel veel liefs van je Ouders.  
 
Stanislau, 22 Augustus '43  
 
Mijn lief Vrouwtje,  
Eindelijk heb ik een boel post ontvangen, waaronder de foto. Je kunt je niet 
voorstellen hoe blij ik was. Wat sta je er goed op. Ik heb toch een mooi 
vrouwtje, hoor. Liefs van je Henk.  
 
Amsterdam, 25 Augustus '43 
 
Liefste Man,  
Vandaag een halfjaar geleden kwam je mij om deze tijd halen in je nieuwe pak 
om te trouwen, weet je nog wel? Wat is dat halfjaar omgevlogen. Gaat de tijd bij 
jullie ook zo snel? Het huis in de Hillegomstraat gaat niet door. Jammer, hè. Ik 
had me er zo op verheugd. Ik ben druk bezig een ander huis te zoeken. Dat valt 
nog niet mee. Ik zoek bij jullie in de buurt, maar daar staat niet veel te huur. Wel 
in Zuid, want alle Joden zijn zo wat weg! Gekust, je liefhebbende Vrouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: September 1943 - We hebben allemaal 
onze koffers al gepakt 
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In Westerbork worden Chaja Goldstein, Nelson, e.a. gedwongen voor de kampleiding 
cabaretvoorstellingen te geven. Terwijl de heeren zich met dit vernederende tafereel 
amuseeren, worden ondertusschen wagonladingen menschen naar Polen 
verscheept. 

De illegale krant HET PAROOL, 10 September 1943 

 

September 1943 

We hebben allemaal  

onze koffers al gepakt 
 

Stanislau, 3 September '43  
 
Mijn liefste Vrouwtje,  
Gisteren jarig geweest en natuurlijk heel veel aan je gedacht. Je 
verjaardagsbrief en de kaart van mijn ouders heb ik net 1 september 
ontvangen. Dus mooi op tijd, vind je niet? Je pakje heb ik nog niet, maar er zijn 
wel net nieuwe pakjes binnengekomen. Je liefhebbende man Henk. 
 
Amsterdam, 7 September' 43  
 
Mijn liefste Henk,  
Hoe staat het leven? Ik hoop van goed. Met mij is alles nog oké. Alleen, soms 
heb ik een groot heimwee naar jou en voel ik me doodongelukkig. Toch 
gisteren weer wat opgekikkerd daar ik twee pakketten kon halen uit Den Haag 
van jou. Mijn hartelijk dank en een lange zoen daarvoor. De zeep kwam goed 
van pas. Ik waste me aldoor met schuurzeep. Schrijf me veel, heel veel liefs, je 
liefhebbende vrouw.  
 
De pakjes met levensmiddelen uit 
Stanislau zorgen in Amsterdam voor een 
dankbare aanvulling op het karige 
dagmenu. >  

 

 

Amsterdam, 7 September '43 
 
Lieve Henk!  
Gisteren een dag van emoties geweest. 
Coby naar Den Haag je pakje gehaald. Alles puik in orde, hoor. Coby sprong 
een gat in de lucht met dat stukje zeep en riep maar die schat toch en wat fijn 
die Nescafé en die thee. En dan het andere. 's Middags om half een komt er een 
oproep van het W.G. voor opname in het ziekenhuis. Nou, dat heb ik gauw 
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afgezegd, want wat moet je Vader dan als ik er niet ben en nu jij ook weg bent. 
Wij maken het op het oogenblik goed. Hartelijk gegroet van je dankbare en 
liefh. Ouders.  
 
Amsterdam, 9 September '43  
 
Liefste Man,  
Nog gezond en wel in Stanislau? Je Pucky is ook nog heelhuids in Mokum 
hoor! Nog heel veel kussen voor de prachtige pakketjes. De Nescafé is 
verrukkelijk en de chocolade zalig. Iedere avond ga ik met een stukje choco 
naar bed om er stil van te genieten. Ik ben heel optimistisch en zie het einde 
van deze verschrikking naderen. Sterkte, alles gaat goed. Je liefhebbende 
vrouwtje.  
 
Amsterdam, 12 september ' 43  
 
Mijn liefste Man,  
Aan het einde van je moeders verjaardag wil ik je toch nog een lettertje 
schrijven. Allereerst nog hartelijk gefeliciteerd en we hopen allen niets anders 
als dat jij er volgend jaar weer bij mag zijn. Wat heb je een prachtige brief aan 
je moe geschreven. Deze kwam net een dag voor haar verjaardag. Gekust, je 
altijd liefhebbende vrouwtje.  
 
Stanislau, 12 September '43  
 
Mijn lieve schat,  
Ben je vandaag bij mijn moeder geweest? Ik heb me maar voorgesteld dat jullie 
echte thee hebben gedronken uit mijn pakje. Was dat zoo? Alles gaat erg goed, 
vind je niet? Je innig liefhebbende man Henk.  
 

< De toneelvereeniging in 
actie (Beeldbank NIMH - 
klik foto voor gegevens) 

 

Amsterdam, 14 
September '43  
 
Lieve Henk!  
Onze hartelijke dank voor 
je felicitatie op mijn 
verjaardag. Ik heb veel 
bloemen en visite gehad. 
Coby haar Vader kwam 
ook nog 's avonds met 
een plantje. Wat was dat 

allemaal lekker zeg hetgeen je gestuurd hebt, maar je moet de pruimen en 
rozijnen zelf behouden, want dat zijn de eenigste vitaminen die jelui krijgen. 
Vanmorgen ben ik nog bij de Doctor geweest en die vond me wel slap en heeft 
me een drank voorgeschreven om wat op te sterken. Ik hoop maar dat die nare 
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Oorlog gauw is afgeloopen, want vlees en boter zijn er haast niet meer. Maar 
verder is hier alles in orde. Je liefh. Ouders.  
 

Stanislau, 18 September '43 
 
Lief Vrouwtje,  
Gisteravond ben ik naar een toneelvoorstelling geweest, die gegeven werd 
door de kadetten en adelborsten. Was erg goed. 
Zeg Puck, je gelooft het niet, maar er is ons verteld om wat meer te eten om 
onze depots leeg te krijgen voor de reis ergens anders heen. We hebben 
allemaal onze koffers al gepakt. 
Trouwens, alle bagage die we teveel hebben, moeten we naar huis sturen 
omdat we mobiel moeten blijven. 
Liefs van je Henk.  
 
Amsterdam, 22 September '43 
 
Lieve Henk,  
Hier is nog alles wel. Jammer dat de boter die ik had gestuurd heelemaal 
gesmolten was. Je moet maar denken dat het goed bedoeld was. Verleden 
week ben ik de heele week ziek geweest. Zeker van de drukte op mijn 
verjaardag.  
's Avonds moest ik al gauw naar bed en Woensdagavond hebben ze beneden 
nog de Doctor gehaald. Ik had erge maag en buikpijn. Maar nu is het weer over 
hoor en wachten we maar op de dingen die komen. Hr. groeten van je liefh. 
Ouders.  
 
Stanislau, 30 September' 43 
 
Mijn allerliefste,  
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Ik zal de hele dag in 
gedachten bij je zijn en je natuurlijk enige heel lange zoenen geven. Het 
volgend jaar ben ik natuurlijk bij je en misschien dit jaar nog wel. Je 
liefhebbende Henk. 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: October 1943 - Van harte gefeliciteerd 
met je geloofsbelijdenis 
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Het was vermoedelijk geen zelfbedrog dat het Nederlandsche volk de invasie nog in 
de loop van dit jaar verwacht heeft. Alles wees erop dat de verschijnselen, waaruit 
men zekere gevolgtrekkingen kon maken, geen schijn, geen pure camouflage waren: 
de geallieerde vlootbewegingen, de geweldige troepenconcentraties in Zuidoost-
Engeland met evacuatie van de burgerbevolking, de redevoering van H.M. de 
Koningin op 2 September enz. Men krijgt den indruk dat gebeurtenissen hebben 
plaats gehad, die een wijziging der geallieerde plannen hebben teweeggracht. Het is 
alweer onbegonnen werk naar de aard van die gebeurtenissen en hun gevolgen te 
gissen. 

Het illegale TROUW, midden October 1943 

 

October 1943 

Van harte gefeliciteerd met je 
geloofsbelijdenis 

Uit Stanislau zijn geen 
afbeeldingen van kerlelijke 
plechtiogheden bekend. Dit is 
een tekening (van G. 
Holsheimer) van de 'Kirche'; 
een barak in Neubrandenburg. 
Er is een rooms-katholieke 
plechtigheid aan de gang, 
maar Henk de Pater was 
Nederlands Hervormd. 
(Beeldbank NIMH) > 

 

Stanislau, 6 October '43  
 
Lieve Ouders,  
Van hier geen nieuws. Ik maak het uitstekend. Op 20 October word ik 
aangenomen. Vanmorgen Uw pakje met schoenen ontvangen, ze waren mooi 
hoor! De appels waren een beetje aangestoken. U moet er wel rekening mee 
houden dat het soms ruim 2 maanden duurt eer de pakjes er zijn. Nu lieve 
Ouders, wel bedankt voor wat U allemaal voor me doet. Uw liefh. zoon Henk.  
 
Stanislau, 9 October '43 
 
Lieve Vrouw,  
Vanmorgen twee brieven van je gekregen. Ik ben er weer helemaal van 
opgekikkerd, want ik was wel een beetje in de put. Het is nu ook al zoo lang 
geleden dat ik mijn lieve Puck een zoen heb kunnen geven. Dat fotootje van je 
was erg goed. Je lijkt wel dikker geworden. Ik vond je er tenminste goed 
uitzien. Liefs. Henk.  
 
Stanislau, 10 October '43 
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Lieve schat,  
Ik mis brieven uit Juni en Juli. Ik zal ze maar afschrijven. Op het oogenblik is 
het Zondagmorgen en ben ik juist terug van de kerkdienst. Op 24 October word 
ik aangenomen. Hoe vind je dat? Puck, ik houd reuze veel van je en dank je wel 
voor alles wat je voor me doet. Je liefh. Henk.  
 
Stanislau, 15 October '43  
 
Mijn liefste Pucky,  
Zoo als je merkt, zitten we nog steeds in Stanislau, ofschoon er wel steeds 
geruchten van overplaatsing zijn. Enfin, dat zul je dan wel van het Roode Kruis 
horen. Groeten aan allemaal en innige kussen. Henk.  
 
Stanislau, 17 October' 43  
 
Mijn liefste,  
Vrijdag dachten we dat het de laatste keer hier in Stanislau was. 's Morgens 
moesten we aantreden met onze koffers gepakt. Die moesten allemaal worden 
nagekeken, prüfen wordt dat genoemd. Daarna werden de koffers op wagens 
geladen .. Maar niks aan de hand, want aan de andere kant werden ze weer 
afgeladen en 's avonds konden we ze weer uitzoeken. Kussen van Henk.  
 
Amsterdam, 18 October '43 
 
Mijn allerliefste man,  
Gelukkig weer post van je ontvangen. Ik had een maand niets gehoord, dat is 
toch zo vervelend. Hier gaat het gerucht dat jullie overgeplaatst zijn naar 
Oostenrijk. Is dat zo? Je vrouwtje doet soms domme dingen. Zo weet je dat ik 
sinds Mei al in dienst ben van de Cinéac. Nou begrijp ik niet waarom ik dat 
gedaan heb. Ja, het geld fl. 21 per week is aanlokkelijk, maar ik krijg toch geld 
genoeg van jou. Ik heb niets aan de zomer gehad, kon niet naar buiten, het was 
altijd maar werken en hollen en vliegen. Ik zeg m’n baan op. Zeg zelf, dat is 
toch geen baan voor mij. Ook heb ik een woning gehuurd per 1 October in 
West, doch ik zie er heel erg tegen op om alleen te moeten wonen in deze tijd. 
Er wordt zoveel gestolen en geschoten en met eten is het ook scharrelen. Nu 
ga ik morgen de woning weer afzeggen. Soms heb ik stille hoop jou 
onverwachts te zien, dat zal wel niet gaan, maar in gedachten ben je altijd bij 
me en ik zal alles doen om jou gelukkig te maken. Ik weet zeker dat wij toch 
weer bij elkaar zullen komen. Heel veel kussen van je zo zeer liefhebbende 
vrouw.  
 
Stanislau, 21 October '43 
 
Mijn liefste,  
Gisteren op jouw verjaardag ben ik aangenomen en a.s. Zondag doe ik 
belijdenis. Ik heb natuurlijk steeds aan je moeten denken. Heb je nog een 
feestelijke dag gehad? Ik hoop dat mijn pakje gauw aankomt, want anders ben 
ik nog eerder thuis, ofschoon dat niet zoo erg zou zijn, vind je wel? Nog een 
extra verjaardagskus en heel veel liefs van je liefhebbende Henk. 



 
Stanislau, 21 October '43 
 
Lieve Ouders,  
Hoe maakt U het, moeder? Denk erom zoo goed mogelijk eten hoor en vooral 
niets uitsparen voor mij. Ik heb werkelijk meer dan genoeg en vind het 
helemaal geen leuk idee dat ik maar steeds zit te eten terwijl jullie het in 
Holland zoo slecht hebben. En al heeft U geen honger, toch moet U eten en 
Vader ook! De post komt voor mij de laatste tijd weer slecht door. De pakjes 
daarentegen heel goed. Ik kan niet goed beschrijven wat ik voel als ik zoo'n 
pakje ontvang dat U nog eenige tijd tevoren in handen hebt gehad, maar het 
doet me echt met weemoed (wat een stijl hè) aan U denken. Ik hoop en 
vertrouw dat ik weer heel vlug in Holland ben. Wat ik hier van Polen zien kan, is 
niet veel bijzonders. Alleen de Zonsopkomst en vooral de ondergang is 
ontzettend mooi boven die hooge bergen. Maar ik zit toch liever in Holland bij 
de duinen. Dat is minstens even mooi. Houd moed, er komen betere tijden. Tot 
spoedig weerziens, Uw liefh. Henk.  
 
Amsterdam, 24 October ‘43 
 
Liefste Man,  
Van harte gefeliciteerd met je geloofsbelijdenis. In gedachten ben ik steeds bij 
je geweest. Wees flink, eens komt alles goed en zullen we gelukkig zijn. Ik ben 
gelukkig gezond en dat is in deze tijd een hele rijkdom. Je liefhebbende Vrouw.  
 
Amsterdam, 24 October '43  
 
Lieve Jongen,  
Het was al weer 5 weken geleden dat we wat van je hoorden. Wij maken het 
allen nog uitstekend. Je Vader ook. Hij heeft sinds begin Juni geen toeval meer 
gehad, dus dat gaat nogal. Van de week met Coby haar verjaardag kennis 
gemaakt met haar vriendin Lies. Nu, die is flink hoor voor haar 21 jaar. Daar is 
Coby niets bij. Wij hebben haar ook maar aangeraden om haar ontslag bij de 
Cinéac te nemen en een beetje meer rust te nemen, want als jij thuis komt om 
dan een overspannen vrouw aan te treffen heb je ook niets aan. Ook had ze een 
huisje gehuurd in de Woestduinstr., maar die opzichter gaat haar zelf al bang 
maken dat er zoo gestolen wordt en dan een vrouwtje alleen, want ervaring 
heeft ze nog niet veel opgedaan, is te gewaagd. Dus wacht ze nog maar. 
Misschien dat ze met haar vriendin samen wil gaan wonen. Verder gegr. Je 
Ouders.  
 
Stanislau, 28 October '43  
 
Mijn lieve Vrouw,  
Hoe gaat het met ons huis? Je moet er maar op rekenen dat ik gauw naar huis 
kom. Ik vind het nu lang genoeg dat ik weg ben, jij niet? Ik kan me haast niet 
meer voorstellen hoe Amsterdam er nu uit ziet. Zie je nog fietsers en zoo. Je 
moest eens weten wat je na zoo'n tijd Holland gaat waarderen. De groeten aan 
allemaal, speciaal aan mijn Ouders. Denk er om dat je weer naar de tandarts 
moet, je liefhebbende man Henk.  



 
Amsterdam, 28 October '43 
 
Liefste Henk,  
Ik hoop bij jou alles goed. Hier is alles ook nog hetzelfde. Alles vervelend en 
saai. Iedereen snakt naar de vrede. Fijn dat je weer zeep stuurt, die is zo lekker. 
Engelse sigaretten zeer welkom. Kussen van je Pucky.  
 
Stanislau, 30 October '43  
 
Lieve Ouders,  
Post niets, maar wel veel pakjes. Een Maandag moet ik mijn 10e pakje halen in 
twee weken. Heusch lieve Ouders, ik heb hier best te eten hoor. Jullie kunnen 
best wat minder sturen. De pakjes die ik voor U heb klaar gemaakt schijnen 
nog hier te staan. Dus het zal nog wel even duren voordat ze in Holland zijn. Ik 
heb zoo'n gevoel dat ik er wel eerder ben. Hoe maakt Coby het, komt ze nog 
regelmatig? Tot de volgende brief maar weer. Uw liefh. zoon Henk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: November 1943 - Ook thuis 
valt nog wel eens een hartig woordje 
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Welingelichte kringen te Washington zijn van mening dat Churchill op de aanstaande 
bijeenkomst Roosevelt-Churchill-Stalin (vermoedelijk ook Tsjang-Kaio-Sjek) zijn 
invasieplannen voor het aanstaande voorjaar 1944 zal voorleggen. (…) Slechts 
schijnt vast te staan, dat de bijeenkomst niet te Londen zal plaats hebben, omdat 
Churchuill Engeland voor eenigen tijd zou verlaten. (…) Naar men in diplomatieke 
kringen te Ankara meent te weten, zou de voorgenomen bijeenkomst te Teheran 
worden gehouden. 
(Op de Conferentie van Teheran (28 november 1943) werd besproken dat Britten en 
Amerikanen in mei 1944 een tweede front zouden openen in Frankrijk. (D Day werd 
uiteindelijk 6 juni 1944.) 

DELFTSCHE COURANT, 30 November 1944 

 

November 1943 

Ook thuis valt nog  

wel eens een hartig woordje 
 

Amsterdam, 1 November '43 
 
Lieve Henk,  
Juist vandaag ben je acht maanden weg. Hoe houd ik het nog uit. Ik hoop op 
een spoedig weerzien en daar heb ik ook een vast vertrouwen in. Van de week 
zal ik geen pakje sturen, daar je zelf zegt dat je zooveel hebt. Kan je het dan 
niet eens aan een ander geven die er wel om verlegen zit? Je Vader maakt het 
goed hoor. Nu eindig ik in de hoop op een spoedig weerzien. Je liefh. Ouders.  
 
In de Tagesraum in Stanislau 
ontmoetten de officieren elkaar, 
legden een kaartje, schreven 
brieven of lazen een boek in het 
zonnetje op de vensterbank. > 

 

 

 

Stanislau, 4 November '43 
 
Mijn allerliefste,  
Eergisteren je brief van 20 
September ontvangen en gehoord dat Moeder ziek is geweest. Zeg Puck, wil je 
haar goed helpen, eventueel met geld als dat nodig is. Ontzien jullie je vooral 
niets om mij, want ik heb het uitstekend. Alleen mijn lieve Vrouwtje ontbreekt. 
Heel veel liefs van je liefh. Henk. 
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Amsterdam, 11 November '43  
 
Lieve Jongen,  
Zojuist een pakje ingepakt voor je St. Nicolaas. Je moet je niet ongerust 
omtrent mij maken. Ik ben weer geheel de oude, maar gauw moe. Dit brengt de 
leeftijd ook mee. Als je al 64 bent kun je niet meer als vroeger hard hollen. Je 
Vader maakt het ook best. Ik wacht met smart op je thuiskomst, maar laten we 
de moed er in houden. Inmiddels hartelijk gegroet van je liefhebbende Ouders.  
 
Stanislau, 18 November '43 
 
Mijn liefste,  
Hier alles nog bij het oude. Je moet maar denken na regen komt zonneschijn. 
Lieve Puck, doe als het mogelijk is zoveel mogelijk goed. Liefs, Henk.  
 

< De gang naar het toilet was een 
sociaal gebeuren. 

Stanislau, 21 November '43 
 
Mijn liefste Pucky,  
Gisteren heb ik mijn snor 
afgeschoren. Het begon erg 
lastig te worden. Als ik dronk of 
at moest ik na afloop steeds mijn 
snor afvegen. Nu zie ik er weer 
net zoo jeugdig uit als toen ik 
wegging. Ik ben nog niet kaal 
hoor. Daar hoef je niet bang voor 
te zijn. Zeg Puck, jij verandert 

toch ook niet? Is je haar nog mooi lang? Denk er aan, want ik kom plotseling 
kijken. Innige zoenen van je man. Henk.  
 
Amsterdam, 21 November '43 
 
Mijn allerliefste Man,  
Alweer een Zondag ten einde zonder jou. Ik ben er nu wel aan gewend. 
Natuurlijk mis ik je hartelijkheid en je liefdevolle zorg. Zoals je zult begrijpen 
zijn de laatste negen maanden lang niet gezellig voor mij geweest. Ook thuis 
valt er nog wel eens een hartig woordje. Zo ook vandaag! Nu ben ik vast 
besloten de knoop door te hakken en op mezelf te gaan wonen. Ik ben goed 
voor een ieder, maar eens is de maat toch vol! Ik hoop dat ik jouw goedkeuring 
krijg om met mijn vriendin Lies een bovenhuis te huren. Zij is haast net zo als 
ik. Zacht karakter en ik denk wel dat het goed zal gaan. Heel veel liefs en 
sterkte van je Pucky.  
 
Amsterdam, 22 November '43 
 
Lieve Henk,  
Wat verschrikkelijk zal het zijn je niet met Kerst en N.jaar thuis te hebben. Maar 
terwijl jij optimistisch bent, mag ik niet pessimistisch zijn. Nu met de lange 
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avonden heb ik Coby gezegd maar niet anders dan op de middag te komen. Je 
moet er maar niet mee instemmen dat ze gaat samenwonen. Dat gaat de eerste 
paar weken goed, maar dan? Ze is anders wel goed voor me, hoor. Nu lieve 
jongen, houd je taai. Je innig liefh. Ouders.  
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Als slot van het jodendrama in Nederland is er nu het wegrooven en wegvoeren van 
het huisraad naar Duitschland geweest. Dit werk begon in Mei 1942 met als 
transporteur van de huizen naar de schepen de firma Puls te Amsterdam. Deze firma 
is met enkele honderden verhuiswagens uitgebreid, die voor dit doel in andere 
plaatsen in beslag genomen waren. De firma Phoenix moest enkele duizenden kisten 
leveren meet een inhoud van 1 m3. Op de schippersbeurs werden schepen 
gevorderd. En zoo heeft men in het tijdvak van Mei 1942 tot October 1943 kans 
gezien om alles over de grens te brengen, in 568 schepen met een inhoud varierend 
van 100 tot 1100 ton. 

Het illegale TROUW, midden December 1943 

 

 

December 1943 

Je bent smal en mager geworden,  

hoe komt dat nou?  
 

Amsterdam, 3 December '43 
 
Liefste Henk,  
Na veertien dagen wachten weer een levensteken van je ontvangen. Je was 
toen nog in Stanislau. Hier beweert men soms anders. Ik heb een St. 
Nicolaascadeau voor je gekocht en wel 3 prachtige boeken van een Zweedse 
schrijver in linnen band. Ik zet ze in mijn boekenkast, als je hier bent, zal je zien 
hoe mooi. Ook voor mijzelf een prachtig boek gekocht en dat beschouw ik als 
St. Nicolaascadeau van jou. Innige kussen van je liefhebbende vrouw!  
 
Stanislau, 3 December '43 
 
Mijn liefste Vrouwtje,  
Allereerst een gelukkig Kerstfeest. Ik hoop dat deze dagen voor jou prettig 
mogen zijn ondanks de omstandigheden. Ik bid elke dag voor jou, houd je flink. 
Het volgende jaar zijn we zeker weer bij elkaar. Je liefhebbende man Henk.  
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Stanislau, 6 December '43 
 
Mijn liefste Pucky,  
Vandaag je pakje ontvangen. Wat ben ik daar blij mee en wat een mooie foto. 
Hier hebben we ook gedichtjes met pakjes voor elkaar gemaakt. Zoenen van je 
innig liefhebbende man en de groeten aan allemaal. Henk.  
 
Amsterdam, 8 December '43 
 
Mijn lieve man,  
Zojuist zijn onze nieuwe fauteuilstoelen gebracht, ze zijn prachtig. Wat jammer 
dat jij er nu niet bij bent, maar als je thuiskomt, is alles klaar. De post komt 
weer zeer slecht door. Dat is toch zo wanhopig. Ontvang jij nu nog post van 
mij? Heb je ook nog een St. Nic.pakje van een comité gehad? Daar heb ik geld 
voor gestort. Schrijf me eens wat er in zat. Liefste, eens komt alles goed, weer 
heel veel liefs, je Vrouw!  
 
Amsterdam, 14 December '43  
 
Liefste Man,  
Hoe staat het leven in Stanislau? Is het er erg koud of valt het nogal mee? Hier 
is het zo om het vriespunt. Zondag ben ik met jouw broek aan op de fiets naar 
je ouders geweest en daar blijven slapen, want Zondags mogen er geen trams 
meer rijden. Maandagmorgen weer naar huis gegaan, maar toen brak mijn as 
van het voorwiel. Ik de fiets weer teruggebracht en met de tram verder. Toen 
drie keer luchtalarm, de tram uit, ik was pas om half een thuis. Dat was me het 
ochtendje wel. Schiphol is geraakt, drie toestellen naar beneden gegaan. Henk, 
doe mij een plezier en schrijf mij veel brieven, die kaarten gaat zo weinig op. Ik 
verlang altijd vreselijk naar post. Hou je goed, ik zal het ook doen, je 
liefhebbende Vrouw.  
 
Stanislau, 14 December '43 
 
Lieve Ouders,  
Alles is hier nog goed. Ik krijg telkens maar gulle gaven van jullie uit Holland. Ik 
hoop gauw weer in Holland wat terug te kunnen doen. Vandaag zijn er weer 
levensmiddelen uit Argentinië gekomen, grappig hè? Het sneeuwt hier telkens 
en vriest flink. Morgen schrijf ik U een brief. Uw liefhebbende zoon Henk.  
 
Stanislau, 15 December '43 
 
Lieve Ouders,  
De dagen zijn hier nogal saai. We zitten haast de hele dag te bridgen en te 
schaken. Pucky schreef me dat ze thuis een beetje narigheid gehad had en nu 
weet ik heusch niet of ik het af moet raden of niet om samen te gaan wonen 
met Lies. Per slot van rekening hoeft mijn Vrouwtje zich thuis niet te laten 
behandelen als dienstbode. U kunt zich niet begrijpen hoe vervelend ik het vind 
dat ik hier niets doen kan om U daar in Holland te helpen. Ik had zoo graag 
gehad dat U nu een onbezorgde oude dag had en ik voor Pucky had kunnen 



zorgen. Zeg Moeder, dit wat ik nu schrijf, mag Coby niet weten. Zoudt U haar 
op 18 Januari namens mij bloemen of iets anders willen geven. Dan zijn we 
namelijk 2 jaar geleden verloofd. Houd U taai. Uw liefh. zoon Henk.  

 

Henk de Pater (vierde in 2e rij, met snor) blijkt 'zo smal en mager geworden, 
hoe komt dat nou?' 

Amsterdam, 19 december '43 
 
Mijn liefste man,  
Gistermorgen belde de post hard, ik vloog naar beneden en tot mijn grote 
blijdschap lagen er zowaar 3 brieven en een briefkaart van je. Een met een foto 
waar je op staat. Henk, ik schrok werkelijk van je. Je bent zo smal en mager 
geworden, hoe komt dat nou? Je schrijft dat je zoveel eet en allemaal lekkere 
dingen en wij sturen toch ook iedere week mooie pakjes. Ik geloof dat je een 
beetje piekert, maar schat, dat moet je niet doen. Wij maken het allen best, ook 
je ouders. Ik zorg goed voor ze. Lieveling, doe me nu een heel groot plezier en 
maak je geen zorgen over mij. Ik red me wel en wacht toch altijd op jou, hoor!! 
Beloof je dat? Die snor maakt je ook ouder, Henkie Snorrie, goed dat die maar 
weer weg is. Dat prikt veel te erg, hoor! Sterkte en heb vertrouwen, je 
liefhebbende vrouw.  
 
Stanislau, 21 december '43 



 
Mijn Liefste,  
Een gelukkig 1944. De nieuwjaarszoen kom ik je gauw geven hoor. Zeg Puck, 
weet je wel dat het al weer bijna een jaar geleden is dat we ondertrouwden. 
Morgen krijgen we weer een Amerikaans pakket en er zijn ook weer Roode 
Kruis-pakketten en veel gewone pakjes. We kunnen weer vooruit. Ik bewaar 
veel voor jullie. Als het enigszins kan, stuur ik jullie weer een heleboel lekkere 
dingen. Puck, ik houd toch zoveel van je en vind het alleen zijn niks aan. Ook 
mis ik liefde. Maar we zullen ons er zo goed mogelijk doorheen slaan en steeds 
blijven vertrouwen. Veel innige zoenen van je liefh. man Henk.  
 
Amsterdam, 23 december '43  
 
Liefste Man,  
Hartelijk dank voor het schitterende pakje wat ik van je ontvangen heb. Het was 
meer dan geweldig. Had je dat alles echt wel kunnen missen? Je moet zelf ook 
goed eten, hoor. En zoveel sigaretten, je rookt er zelf toch niet minder om, hè? 
Ik zal iedere Zondag twee Turkse sigaretjes opsteken. Die chocolade, zalig 
Henk en die zeep en pruimen. Straks ga ik gauw naar je ouders met de buit. 
Gistermiddag is onze Freek onverwachts met verlof thuis gekomen, hij schreef 
aldoor dat hij niet weg kon met de Kerst, dus ik wist nergens van. Ik was juist 
boodschappen doen, toen ik thuis kwam zei een buurmeisje ga maar gauw 
naar boven, er is een verrassing voor je. Ik zei voor mij? Wat is het dan? Nou 
zei ze, er zit iemand op je te wachten. Liefste, mijn hart klopte in de keel, want 
ik dacht misschien zit jij wel boven, maar nee ik denk dat kan niet waar zijn. Ik 
ren naar boven, niemand in huis want Freek was naar Otto gegaan. Ik zou ’s 
avonds bij Lies komen, ik opgebeld dat ik niet kwam daar mijn broer met verlof 
gekomen was. Nou zei Lies, ik zou toch maar wel komen, want er is hier een 
pakje gebracht van Henk. Natuurlijk kom ik dan. Lange kussen voor alles van je 
altijd liefhebbende Pucky.  

Amsterdam, Kerstmis ‘43 
 
Mijn innig geliefde Man,  
In deze uren van ons moie oude Kerstfeest, waarin jouw gedachten bij mij en je 
ouders zijn en ik bij jou ben, wens ik jou een recht gelukkig Kerstfeest en hoop 
van ganzer harte dat God dit feest werkelijk vrede op aarde zal brengen. Hij is 
toch alleen die de aardse zorgen en zonden van ons over kan nemen en de 
haat uit de harten van mensen kan verdrijven. Lieve Man, bid jij op deze eerste 
Kerstdag of God ons weer tesamen wil brengen en ons gelukkig wil maken. Ik 
zal het ook doen. Hoe ver de afstand dan mag zijn, zal ik op dit ogenblik heel 
dicht bij je zijn.  
Wat er in dit bijna ten einde lopende jaar gebeurd is, vergeten we nooit. Maar 
nu we met onze gedachten zo dicht bij elkaar zijn, laten we dan aan onze 
toekomst denken. Een volgend jaar in ons eigen huis met een Kerstboom en 
misschien een kindje bij ons. Wat zou dat heerlijk zijn! Als ik bij mijn 
schoonzuster ben en zie die schatten van baby's krijg ik zo'n groot verlangen 
ook zo'n kind te hebben en dat te verzorgen en te vertroetelen. Een ding weet 
ik nu heel zeker en dat is dat ik jou onder welke omstandigheden ook, nooit en 
nimmer meer alleen laat weggaan. Dan ga en wil ik mee! 



 

 

'Vrede op aarde' was de onmiskenbare boodschap die Coby met Kerst 1943 stuurde 
aan Henk de Pater. De brief kwam zonder problemen door de censuur. 

 
Liefste, helaas is mijn Kerstbrief vol. Ik hoop dat mijn epistel jou een plezier 
gedaan heeft, evenals het mij een groot plezier deed dit aan mijn lieve man te 
schrijven. Ik wens je een prettige Kerst en een gezegend uiteinde en een heel 
goed Nieuwjaar dat ons weer tesaam mag brengen in een vrij Nederland! Vrede 
op aarde! Heel veel innige kussen! Pucky.  
 
Stanislau, 26 december '43  
 
Mijn Liefste,  
Je prachtige Kerstbrief ontvangen en wat een mooie foto. Puck, ik moest bijna 
huilen, gek hè? Maar ik heb ook zo'n lief gevoelig vrouwtje. Houd je goed, hoor. 
Alles zal best gauw in orde komen. Hier heerscht een echte Kerstgedachte 
ondanks de diepte waarin de wereld zich momenteel bevindt. Nu liefste, veel 
goeds. Je innig liefhebbende Henk.  
 
Stanislau, 30 december '43  
 



Lieve Ouders,  
Morgen is het Oudjaar, nu er zal genoeg zijn om over na te denken. De lichten 
hier blijven tot half een aan en we houden een dineetje, maar ik was toch liever 
thuis en zal ook zeker met mijn gedachten bij U zijn. Uw innig liefh. zoon Henk.  
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Aan het Oostfront is het tegenoffensief van veldmaarschalk Von Manstein op eersten 
Kerstdag weer afgelost door het Russische winteroffensief van ongekende hevigheid. 
Reeds begin Januari stonden ze 40 km diep op vroeger Poolsch gebied en hebben 
op verschillende plaatsen den bovenloop van de rivier de Boeg overschreden. Deze 
stoot richting der Karphaten wijst op een poging, de Duitsche legers aan de 
Hongaarsche grens te splitsen en althans de Zuidelijke groep op te rollen. (…) Zoo 
zien we de nederlaag Duitschland van alle kanten besluipen en voor de onderdrukte 
volkeren de bevrijding naderen. 

Het illegale TROUW, midden Januari 1944 

 

Januari 1944 

Van 11 tot en met 17 Januari  

zijn we op reis geweest 
 

Stanislau, 3 Januari '44  
 
Lief Vrouwtje,  
De eerste brief in dit jaar, dat ons naar we hopen en verwachten elkaar zal doen 
weerzien in een vrij Nederland. Gisteren heb ik twee brieven van je ontvangen 
en wel van 14 en 19 Dec. waarin je schreef dat je me zoo mager vond. Nu, dat is 
heusch niet zoo, alleen moet je niet vergeten dat dat een foto was van 30 Mei, 
dus toen ik hier nog maar een paar maanden was. Je zult wel benieuwd zijn 
hoe we Oudejaar doorgebracht hebben, nu 's avonds hebben we een etentje 
gehad, zelf klaargemaakt. daarna kerkdienst en verder hebben we zitten kienen. 
Dat laatste was natuurlijk een schijnmanoeuvre want we waren natuurlijk 
steeds met onze gedachten in Holland. Puck, ik verlang toch zoo naar jou, 
maar enfin de toestand voor het komende jaar laat zich vrij gunstig aanzien, 
gelukkig maar. Puck, door jouw brieven kom ik steeds meer van jouw 
gedachten te weten en word ik steeds meer verliefd op je als dat nog mogelijk 
is. Nou liefste, heel veel zoenen en liefs van je liefhebbende man in Polen. 
Henk.  
 
De hoofdingang van Stalag 371, 
kamp Stanislau, dat ze snel zouden 
verlaten. > 
 

Stanislau, 6 Januari '44 
 
Mijn Liefste,  
We hebben officieel bericht 
gehad dat we overgeplaatst 
worden. Puck, maak je vooral 
niet ongerust, hoe we ook 
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overgeplaatst worden, ik kom altijd dichterbij. Want verder naar het Oosten 
zullen we wel niet gaan. Over eten hoef je je niet ongerust te maken. Ik heb een 
goede reserve-voorraad bij me en vind het heel prettig dat er nu eindelijk wat 
schot in komt. Heel veel kussen van je Henk.  
 
Amsterdam, 10 Januari '44 
 
Mijn liefste Man,  
Hier is alles nog okidoki, hopende van jou hetzelfde. Vanochtend weer een fijne 
brief van 21 Dec. ontvangen, die bewaar ik nog even zuinig. Gisteravond op 
visite geweest, mooie plaatjes gedraaid, dus het was weer gezellig. We zaten 
allemaal te genieten van de Engelse sigaretten. De zeep is ook geweldig en de 
thee en die chocolade. Heel veel liefs, sterkte, je liefh. Vrouw!  
 
Amsterdam, 10 Januari '44 
 
Lieve Henk,  
We weten niet of je nog in Stanlislau zit, maar we zullen maar hopen van wel. 
Je weet wel wat je hebt, maar het andere moet je maar afwachten. Heb je het 
pakje met mijn portret al ontvangen en het andere met je polsmofjes. Nu ben je 
al bijna weer een jaar weg en toch nog altijd bij ons in gesprek en gedachte. Hr. 
Gegr. je liefh. Ouders.  
 
Amsterdam, 14 Januari '44  
 
Mijn lieve Man,  
Alles gezond en wel in Stanislau? Nu dat hoop ik maar, want hier gaan al weer 
de gekste en fantastische verhalen omtrent jullie rond. Maar geloven doe ik er 
niets van. Ik wacht wel af op het bericht van het Roode Kruis. Gisteren bij 
kennissen op visite geweest met een zoontje van drie. Als ik later ook zo'n 
mooi huis heb en mijn lieve Man weer bij me is en zo'n schattig jochie, nu dan 
zou ik dolgelukkig zijn. En jij? Liefste, ik moet helaas weer eindigen en verlang 
heel erg naar je, maar zal nog even geduld moeten hebben. Heel veel liefs en 
kussen van je liefhebbende Vrouw!  
 
Neubrandenburg, 21 Januari '44  
 
Mijn liefste Pucky,  
Van 11 tot en met 17 Januari zijn we op reis geweest. Vind je het nu niet een fijn 
idee dat ik nu zo'n duizend kilometer dichter bij je ben? Was ik maar weer 
thuis. Heel veel liefs van je innig liefhebbende man. Veel kussen. Je Henk.  
 
Neubrandenburg, 22 Januari '44  
 
Mijn liefste, Hier alles wel, maar hoe is het bij jullie? Ik maak me hoe langer hoe 
ongeruster. Er komen hier de laatste tijd zooveel doodsberichten binnen. In 
een week tijd een dochtertje van een van onze zaal, iemands grootmoeder en 
mijn neef Daan. Puck, wees toch voorzichtig. Je innig liefh. Henk. 
 
Neubrandenburg, 28 Januari '44 



 
Lieve Moeder,  
k heb nu al weer een tijd geen post gehad. De laatste kaart is van Pucky van 3 
december. Het wordt anders wel tijd dat er eens een eind komt aan de oorlog. 
Ik begin er genoeg van te krijgen, maar zoo zullen er wel meer zijn. Ik kan me 
soms toch zoo ongerust over U maken, vooral als je die beroerde berichten uit 
Holland krijgt. Het enige waar ik hier last van heb is m'n reumatiek, maar daar 
hoeft U zich niet ongerust over te maken, want dat gaat in Holland vanzelf wel 
weer over. Ik hoop tot gauw. Uw innig liefhebbende zoon Henk.  
 
Neubrandenburg, 30 Januari '44  
 
Lieve Puck,  
Wat zou ik toch graag bij je zijn, maar nog even geduld. Het is hier anders 
stukken minder dan in Stanislau, maar ook dat went wel. Er zijn op het 
oogenblik menschen genoeg die het beroerder hebben. Gelukkig had ik een 
goed voorraadje toen we hier kwamen van boonen en havermouth, want tot nu 
toe hebben we nog helemaal geen pakjes uit Holland meer ontvangen. Liefste, 
zul je op 25 Februari heel dicht in gedachten bij me zijn? Alweer een jaar, kun 
jij dat begrijpen? Nu, ik niet en dat is maar goed ook. Als ik nog denk aan het 
moment dat ik jou op het perron achter liet. Puck, dat is tot nu toe het 
beroerdste moment in mijn leven geweest. Vooral de laatste tijd, nu we hier 
zijn, moet ik er steeds aan denken. Houd je vooral flink en laat je door niemand 
op je kop zitten. Ik kom gauw om je te verwennen en dit jaar goed te maken. Je 
man Henk.  
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Indien niet alle teekenen bedriegen, kunnen wij eerlang groote militaire operaties in 
West-Europa verwachten. Wanneer precies? We weten het niet en kunnen het niet 
weten. Er worden omtrent tijd en plaats heel wat speculatieve redenaties gehouden. 
Doch de kennis van zaken ontbreekt ons en dat is maar goed ook. Een strateeg die 
men in de kaart kan kijken, is geen goed strateeg. 

Het illegale TROUW, midden Februari 1944 

 

Februari 1944 

Ik ben toch zo verdrietig  

en dit juist op deze dag 
 

Amsterdam, 3 Februari '44 
 
Mijn lieve Man,  
Eindelijk post van je gehad en vernomen dat je overgeplaatst bent. We hadden 
juist eergisteren definitief bericht van het Roode Kruis ontvangen. Ja, ik ben 
ook heel blij dat je zo'n eind dichterbij bent, maar is het er nogal rustig in de 
buurt? Ik zal straks gauw naar je ouders gaan, daar moet ik ook altijd moed 
inblazen en preken dat het niet lang meer duurt. Heel veel liefs van je Pucky.  
 
Neubrandenburg, 3 februari '44  
 
Mijn liefste Vrouwtje,  
Je Man bevindt zich nog steeds in de beste welstand in Neu-Brandenburg. Het 
cabaret zorgt alweer voor wat stemming al gaat het hier nog zeer primitief. 's 
Middags na vijven mogen we de barak niet meer uit. Slaap kom je hier niet te 
kort. Zoo van 's avonds 9 uur tot de volgende morgen 8 uur. Dus bijna de klok 
rond. Het weer is erg winderig, trouwens ik ook wat dat laatste betreft. Maar dat 
is niet zo erg, want dat zijn we allemaal. Verder ben ik gelukkig weer helemaal 
in orde. Alleen tijdens de reis en een weekje daarna heb ik nogal last van mijn 
buik gehad. Ik moest ieder oogenblik rennen. Zeg Puck, ik heb wat nieuws. M'n 
snor is d'r weer en ook een klein baardje, maar ik ben vast niet van plan dat in 
Holland te houden. Dus je hoeft je niet ongerust te maken. Liefste, houd je 
flink. Je Henk.  
 
Amsterdam, 7 februari ‘44 
 
Mijn liefste man,  
Je eerste brief van dit jaar vanmiddag pas ontvangen en ook de briefkaart van 
6 Januari. De hele maand Januari geen post ontvangen. Hoe is het nu in het 
nieuwe kamp? Naar ik hier van de dames in de buurt hoor, moet het er erg 
slecht zijn evenals de reis is geweest. Ja lieveling, zie je er nog maar eventjes 
door heen te slaan. Heus, je bent nu spoedig bij me. Hoor. Ook zijn er veel 
gevlucht hè? Zaterdagavond was ik bij mevrouw v.d. Pol, een dochter van die 
grafsteenhouwerij op de Middenweg, haar man is al sinds de 10e januari aan 
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het wandelen. Ze vindt het niks prettig en maakt zich nu zo ongerust. Nu, ik ben 
blij dat jij maar niet gedaan hebt hoor, want je weet toch maar niet wat er van 
komt en het contact met elkaar is dan ook helemaal verbroken. Heel veel liefs 
en kussen van je liefh. Vrouw.  
 
‘Barak achter 
prikkeldraad’. De 
website over J.C. 
Diderich (1912-1971) 
suggereert dat dit in 
Stanislau was, maar 
het was vermoedelijk 
in Neubrandenburg. 
(Link bij Stanislau 
1942-1945) > 

 

 

Neubrandenburg, 
11 Februari '44  
 
Lieve Moeder,  
Uw foto ontvangen. Daar ben ik blij mee. Ik vind het hier helemaal niet prettig. 
Maar we zullen maar zeggen dat de laatste loodjes het zwaarst wegen en als 
dat niet zwaarder wordt dan valt het nogal mee. Nu beste Ouders, houdt U taai 
en kop op. Uw innig liefhebbende zoon Henk.  
 
Neubrandenburg, 14 Februari '44  
 
Mijn liefste,  
Vanmorgen je pakje van 14 Januari ontvangen met boter, worst, meel, boonen. 
Erg fijn. Lieve Puck, hoe krijg je het allemaal voor elkaar en dan die mooie foto. 
Daar ben ik altijd nog het blijst mee. Maar Puck, je zorgt toch ook goed voor 
jezelf? Ik maak me soms erg ongerust. Ik denk vaak aan wat ons dit jaar, hoop 
ik, brengen zal. Over een kleine veertien dagen zijn we alweer een jaar 
getrouwd, weet je nog wel? Wie had kunnen denken dat ik een jaar later nog 
niet thuis ben. Blijf dapper. Ik hoop met een paar maandjes bij je te zijn. Hier 
bevalt het helemaal niet. Je innig liefhebbende man die erg verlangt naar je. 
Henk.  
 
Amsterdam, 15 Februari ' 44  
 
Liefste Man,  
Hoe gaat het? Al een beetje gewend in je nieuwe 'home'? Ik heb die zes foto's 
via het Roode Kruis ontvangen. Nog wel bedankt. Die snor heb je toch niet 
meer? Want dat vind ik niets leuk en maakt je zo oud. Eet vooral goed en pieker 
niet over ons, wij maken het best. Onze Otto is ook weg, zaak sluiten, weer een 
huisgezin uit elkaar gerukt. Ja, in de Arbeidsdienst. Freek is weg en dadelijk 

http://www.eindhovenfotos.nl/J.C.Diderich.htm
http://www.eindhovenfotos.nl/J.C.Diderich.htm
http://www.eindhovenfotos.nl/levensloop_frans_de_waal.htm
http://www.eindhovenfotos.nl/levensloop_frans_de_waal.htm


moet Piet ook weg. Dan zit ik met Vader alleen. Heel veel liefs en sterkte, je 
Vrouw.  
 
Neubrandenburg, 18 Februari '44 
 
Mijn Liefste,  
Alles nog in orde. Vandaag Amerikaansche schoenen gehad. Heel mooi. Hoe 
gaat het bij jullie, alles nog goed hoop ik. Ik krijg nog maar steeds geen post. 
Zeg Puck, je pakjes zijn geweldig, je bent een schat. Ik zal je naderhand erg 
moeten vertroetelen. Als je zoet bent, krijg je een kopje thee op bed. Liefste, tot 
de volgende brief. Henk.  
 
Amsterdam, 19 Februari '44  
 
Mijn innig liefh. zoon,  
Hier alles wel. Heb je mijn foto al ontvangen? Op 1 Februari hoorden we dat 
jelui was overgeplaatst. Coby maakt het goed, je hebt een goede vrouw aan 
haar. Je liefh. Ouders.  
 
Neubrandenburg, 23 Februari' 44 
 
Mijn lieve schat,  
De laatste week heb ik van allerlei gehad uit Amerika, namelijk schoenen, 
scheerzeep, scheermesjes, scheerapparaat, handdoeken, borstrok, 
onderbroek, sokken, veters, garen, knopen, enfin ik weet het haast niet meer. 0 
ja, gisteren nog 275 Engelsche cigaretten. Allerlei goede gaven dus. Maar alles 
kunnen ze van me cadeau krijgen als ik maar bij jou was. Veel liefs, de groeten 
aan allen, je Henk.  
 
Amsterdam, 25 Februari '44  
 
Mijn liefste Man!  
Juist op deze dag, nu ik toch met mijn gedachten aldoor bij je ben, wil ik deze 
brief schrijven. Dan lijkt het net of ik echt met je praat. Wat is dit jaar 
omgevlogen. Maar ik vind het even als jij maar goed ook. Ik geloof in ieder 
geval dat dit jaar ons weer bij elkaar zal brengen en dan halen we onze schade 
in hoor! Wat zal dat heerlijk zijn, hè? Soms tracht ik me wel eens een 
voorstelling te maken hoe het naderhand met ons zal gaan en voel me dan zo 
erg gelukkig want ik houd zo ontzettend veel van je en dagelijks ben je in mijn 
gedachten.  
Leuk dat je Ko aldoor spreekt, hè? Ik zou bij zijn vrouw gaan logeren, maar 
wacht er nog maar even mee, want de treinen worden vaak beschoten en veel 
alarm. Er zal nu eindelijk toch wel eens wat gaan gebeuren, want zo kan het 
toch onmogelijk blijven.  
Ik ben juist erg geschrokken van een brief van onze Jan, die zoals je misschien 
al wist in de Arbeidsdienst is. Nu heeft die domme jongen zich helemaal laten 
bepraten en vrijwillig getekend voor ontginningswerk in Polen. Nu vraag ik je, 
zo'n ezelskop. Henk, ik ben toch zo verdrietig en dit juist op deze dag. Ik maak 
toch wel veel mee, hè. Onze Otto als een opgejaagd beest ook al weg. Innige 
kussen van je liefhebbende vrouw!  



 
Neubrandenburg, 27 Februari' 44 
 
Lieve schat,  
Heb je nog aan onze huwelijksdatum gedacht? Nu, ik ook hoor. Ik heb steeds 
moeten denken aan verleden jaar. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad 
en ben blij dat ik zo'n fijn vrouwtje heb. ‘s Morgens terwijl ik nog in bed lag, 
kwamen ze me hier al feliciteren. Dat ging steeds maar door. Zelfs onder het 
aankleden moest ik zelfs handjes drukken. Verder gaat het hier puik. Alleen wat 
spit in m'n rug gehad, maar dat gaat al weer over. Mijn baard is weg, maar m'n 
snor moet jij maar eens keuren. Ze vinden hem hier erg mooi. Heel veel liefs 
van je innig liefhebbende man. Henk.  
 
Amsterdam, 28 Februari '44  
 
Lieve Man,  
Evenals jij bevind ik me ook nog in goede welstand in ons Amsterdam. Ik heb 
gisteren, Zondag, weer bij je ouders gegeten. Heerlijk. Erwtensoep, 
snijboontjes, aardappels en varkensvlees met drie in de pan toe. Ik kon niet 
meer, je moe stopte me maar vol en werd boos omdat er nog aardappels over 
waren. Wat zal jij een boel te vertellen hebben als je weer terug bent. Ik moet 
vaak aan dat vertrek van je denken. Dat gezicht vergeet ik ook nooit, zo inwit 
was je toen. Als je later misschien nog weg moet, ga ik beslist mee. Om weer 
alleen achter te blijven voel ik niets voor. En jij? Innige kussen en sterkte van je 
liefhebbende Vrouw.  
 
Amsterdam, 28 Februari '44  
 
Lieve Henk!  
Hier alles O.K. Je Vader heeft weer de meeste praatjes. We zouden je graag 
weer hier hebben, maar moed houden en bid maar veel. Dat doe ik ook, maar ik 
kan helaas voorloopig niet naar de kerk. Je innig liefh. Ouders.  
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Naarmate de dag der bevrijding nadert, dringt de vraag, wat er met de gevangenen, 
politieke en militaire, gaat gebeuren. (…) Na den vorigen wereldoorlog is bij art. 3 van 
het Wapenstilstandsverdrag van 11 November 1918 bepaald, dat onmiddellijk 
begonnen moest worden met de repatrieering van alle naar Duitschland 
gedeporteerden, de gijzelaars, de beschuldigden en de veroordeelden ingebrepen, 
en dat deze repatrieering binnen veertien dagen voltooid moest zijn. (…) Men 
bedenke wel, dat Nederland zijn Oostgrenzen potdicht zal moeten houden, zoolang 
in Duitschland nog geen orde op zaken is gesteld. Het gevaar, dat allerlei gespuis 
ons land zal probeeren binnen te dringen, is niet denkbeeldig. Behoorlijke schifting 
van wat op eigen gelegenheid zich aanbiedt, is noodzakelijk en daarbij is quarantaine 
onvermijdelijk. (…) Het spreekt echter vanzelf, dat alles in het werk moet worden 
gesteld om de repatrieering van onze gevangenen, die al zoo ontzettend veel 
hebben moeten ontberen, te bespoedigen. 

Het illegale TROUW, midden Maart 1944 

 

Maart 1944 

Je Vader gaat momenteel  

hard achteruit 
 

Amsterdam, 5 Maart '44  
 
Liefste Henk, 
Gisteren was ik niet erg prettig en ben toen al om acht uur naar bed gegaan, 
maar vanochtend was ik weer kiplekker en ben naar de kerk gegaan. Ben jij al 
weer helemaal beter? Denk er om, niet piekeren en goed eten. Alles komt nu 
gauw goed. Komen de pakjes goed door en de post? Heel veel liefs van je 
Vrouw!  
 
Amsterdam, 9 Maart '44  
 
Mijn lieve Man,  
Hoe staat het leven in je hok? Hier is alles nog okido. Alleen ben ik nogal 
verkouden vanwege het feit dat we al meer dan veertien dagen zonder 
brandstof zitten. Prettig dat je de pakjes zo mooi vindt. Het is altijd een hele 
zorg, maar ik doe het graag. Zijn de eieren goed overgekomen? Van die 
melkpoeder kan je lekkere pap koken. Ik heb gisteren weer een blik biscuits 
voor je gekocht. Jan is nu thuis, ziek, en heeft spijt als haren op zijn hoofd. We 
zullen zien wat daar aan te doen is, maar in geen geval naar Polen toe. Sterkte 
van je liefhebbende Vrouw.  
 
Neubrandenburg, 9 Maart '44 
 
Lieve Ouders,  
Denk toch vooral om voor tenminste, laten we zeggen, 14 dagen eten in huis te 
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hebben en altijd wat brandstof en vooral water. Helpt U Coby er ook aan 
herinneren want je weet nooit wat er gebeurt en nu heusch niet eigenwijs zijn! 
U raadt nooit wat er hier van het intern. Roode Kruis aangekomen is, namelijk 
bananen. Ik schaam me echt voor alle weldaden terwijl het in Holland zoo 
slecht wordt. Ik heb anders een boel thee, zeep enz voor jullie, maar ja hoe krijg 
ik het over. Ik ben blij van U te horen dat Coby een goede vrouw voor me is. 
Jullie moeten elkaar maar goed door de narigheid heen helpen. We zijn hier vol 
goede moed. Houdt U goed. Ik ga weer chocolade drinken en cake bakken. 
Jullie Henk.  
 
Neubrandenburg, 14 Maart '44 
 
Mijn lief Koninginnetje,  
Eindelijk een brief. Ik krijg de laatste tijd haast geen post meer en als er wat is, 
is het van eind December of begin Januari. De stroom pakjes houdt maar niet 
op. Gisteren en vandaag heb ik in totaal vijf pakjes ontvangen. Liefste, ik heb 
gesmuld van je pakjes. Die eitjes waren ook prachtig. We hebben erg moeten 
lachen want ik dacht dat ze niet gekookt waren en toen ik er één op de kachel 
wilde bakken, bleek het van wel. Veel liefs van je altijd aan je denkende man. 
Henk.  
 

< Affiche voor de Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-
1943 (Geheugen van Nederland). 

 

Neubrandenburg, 16 Maart '44  
 
Mijn liefste,  
Puck, die Jan moet een pak op z'n broek hebben, is 
die nou helemaal gek geworden. Hij weet niet wat hij 
doet, moeten we maar denken. Nu, ik weet het wel en 
het is zeker tienmaal beroerder dan je denkt. Ik kan 
daar van meepraten en niet van hooren zeggen. 
Puck, ik heb toch zo'n medelijden dat je voor al die 
nare dingen alleen staat. Denken jullie er vooral aan 
om altijd wat eten en brandstof in voorraad te 
hebben. Je kunt nooit weten wat er gebeurt. En is het 

voor niets geweest, des te beter. Maandag krijgen we weer een Am. Roode 
Kruispakket. Ik wilde dat ik dat zoo naar jullie kon sturen. M'n ondergoed is nu 
helemaal Amerikaans. Heel veel liefs van je Henk.  
 
Neubrandenburg, 19 Maart '44 
 
Lieve Ouders,  
Hoe gaat het ermee? Vader nog goed? Vanmiddag is hier weer een bandje 
geweest. Dat kikkert altijd weer op. Hoe schippert U anders onder deze 
omstandigheden? Denk erom heel goed eten en U hoeft heusch niets te sparen 
voor mij. Denkt U er vooral aan om steeds levensmiddelen, drinken en 
brandstof in huis te hebben. Ik hoop anders dat het gauw afgeloopen is, want 
de aardigheid raakt er nu toch heusch af. Uw innig liefhebbende zoon Henk. 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/RA01:30051001531034/&p=3&i=20&st=arbeidsdienst&sc=%28arbeidsdienst%29/&wst=arbeidsdienst


Houdt U taai.  
 
Amsterdam, 20 Maart '44  
 
Liefste Man,  
Wat ben je verwend met goede gaven, zoals schoenen. Dat is prachtig hoor. Ga 
je ook nog eens tuinieren als dat gaat? Zal ik zaad oversturen? Henk, zal je je 
flink houden? Ja toch hè? Alles komt goed hoor. Je innig liefh. Vrouw.  
 
Amsterdam, 24 Maart '44  
 
Mijn liefste,  
Mijn lieve Moeder gaat helaas hard achteruit. De zwakte krijgt de overhand. Ze 
ligt als vel over been te bed, zielig hè? Ik mis haar nou juist zo. Verleden week 
zei ze als je weer komt, moet je man meekomen of moet hij soms op de 
kindertjes passen? Henk, soms heb ik het gevoel dat ik het niet meer uithoud, 
maar als ik dan aan de toekomst denk en ik ben ervan overtuigd dat ik je dit 
jaar weer bij me heb, dan geeft dat me weer nieuwe kracht. Jij houdt je toch 
ook flink hè en niet kaal worden want dat krijg je als je piekert en laten ze die 
lol niet beleven hoor! Die snor vind ik je toch wel aardig staan, maar je moet 
hem een beetje dunner laten uitlopen. Die baard is trouwens afschuwelijk. Mijn 
schat, wees flink en vertrouw op betere tijden. Je zeer liefhebbende Vrouw!  
 
Neubrandenburg, 26 Maart '44  
 
Lieve schat,  
Het begint ons hier erg te vervelen. De aardigheid raakt er zoo langzamerhand 
af en toch wat eten betreft hebben de meesten van ons nog nooit zooveel 
voorraad gehad. Dat komt omdat alle pakjes nu ineens los komen. Ze hebben 
hier een nieuwe bijnaam voor me. Ze noemen me acht komma acht omdat ik 
om mijn middel gemeten 88 centimeter ben. Dat was erg dik, vinden ze. Toch 
heb ik geen buikje hoor. Maak je maar niet ongerust. Houd je taai, je innig liefh. 
Henk.  
 
Amsterdam, 27 Maart '44  
 
Mijn lieve jongen!  
Laat deze kaart je niet te veel doen schrikken, maar je Vader gaat momenteel 
hard achteruit. Veel toevallen en geestelijk niet normaal meer. Als het erger 
wordt is opname noodzakelijk. Ik heb maar liever dat je iets van de toestand 
weet. Je innig liefh. Ouders.  
 
Neubrandenburg, 30 Maart '44  
 
Mijn Lieve schat,  
Het begint me hier behoorlijk te vervelen en ik verlang erg naar je. Een ding 
moeten jullie me beloven en dat is vooral goed voor jezelf te zorgen, want ik 
heb hier momenteel meer dan ik op kan. Vergeet niet steeds wat in huis te 
hebben. Ik maak me daar maar ongerust over. Houd je taai en blijf steeds 
opgewekt. Je Henk.  



 
Amsterdam, 31 Maart '44 
 
Mijn eigen lieve Man,  
Henk, je vader gaat hard achteruit en ik weet niet of hij meer zal opknappen. 
Het is beter dat ik het eerlijk schrijf dan dat je zonder iets te weten erg zou 
schrikken als er wat gebeurt. Lieve schat, wees desondanks flink, het is erg 
voor je dat begrijp ik volkomen, maar de dood kent geen medelijden. Hij had je 
graag teruggezien en praat veel over je en ik spreek hem maar moed in. Maar 
de zwakte krijgt ook hier de overhand en geestelijk is hij in de war. Voor het 
financieele hoef je je geen zorgen te maken, want dat komt best in orde. Ik heb 
er aldoor rekening mee gehouden en ben zuinig geweest, dus redden we ons 
wel, hoor. De vorige maand had ik nogal uitgaven gehad en is haast alles 
opgegaan. Alles is hier erg duur, haast alles in de zwarte handel. Groenten, 
schoenreparaties, melk enz. Liefste, zal je je flink houden? Je bent heus gauw 
bij me. Innige kussen en liefs van je liefhebbende Vrouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: April 1944 - Hoeveel menschenlevens 
zou de oorlog nog kosten? 
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Invasie is het woord, dat op het oogenblik alle militaire zoowel als politieke 
verhandelingen beheerscht, vooral in Engeland, waar met recht van een 
invasiekoorts kan worden gesproken. (…) O.m. is bekend dat in Engeland een groot 
aantal metalen landingsmatten is vervaardigd om het uitladen van het materiaal aan 
het vlakke strand een vlot verloop te doen hebben. (…) De nervositeit, die in het 
geallieerde kamp heerscht, doet vermoeden dat de ,,Dag D’’ aanstaande is. De 
weersomstandigheden zijn voor een landingsoperatie gunstiger dan eenigen tijd 
waarschijnlijk het geval zal zijn. 

FRIESCHE COURANT, 19 April 1944  

 

April 1944 

Hoeveel menschenlevens zou  

de oorlog nog kosten?  
 

Neubrandenburg, 2 April '44  
 
Mijn lieve schat,  
Hoe maak je het, alles in orde? Hier is het prachtig weer, nu net een heele tijd 
in de zon gezeten. Reuze gek, want vanmorgen lag er nog sneeuw ofschoon 
het weer hier wat anders is dan in Stanislau. Allemaal maar de hartelijke 
groeten. Ik hoop weer gauw bij jullie te zijn. Heel veel liefs. Henk.  
 
Neubrandenburg, 2 April' 44  
 
Lieve Ouders,  
Alweer een maand voorbij. Nu een ding is zeker, elke maand is er weer één 
dichter naar het eind van den oorlog. Is alles O.K.? Vader ook? Denk erom 
houdt U goed en Vader niet steeds op bed blijven. Denk om water aftappen en 
aan levensmiddelen en brandstof. Uw innig liefh. zoon Henk.  
 
Amsterdam, 5 April ' 44  
 
Mijn liefste Henk,  
Ik geloof dat je vader weer opknapt hoor! Maak je dus maar niet meer ongerust. 
Ik heb hem gezegd dat je vast wel gauw thuis komt en nu gaat U zo doen. Ik 
heb nog eens flink met hem gepraat en nu schijnt hij heus weer op te knappen. 
Het is een echte oude taaie hoor. Ik zorg voor je ouders hoor, liefste en je ziet 
ze toch nog beiden terug. Dat zal je zien en beleven! Vandaag ben ik met Jan 
druk aan de schoonmaak geslagen. We hebben het tweepersoonsopklapbed op 
m'n kamertje geplaatst en het wordt behangen en gemoderniseerd zodat alles 
klaar is als je terug bent. Laat me dus nu niet te lang alleen anders haal ik een 
ander bij me hoor. Hou je haaks en heel veel liefs van je Vrouw!  

http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/edition.do?dp=LC&altd=true&date=19440419&ed=00


 

De Kampstraat in Neubrandenburg; het pad tussen de barakken. Tekening van 
kapitein Van Dulmen Krumpelman in het album Langwasser, Stanislau, 

Neubrandenburg 

Neubrandenburg, 8 April '44  
 
Lieve Moeder,  
Uw kaart van 27-3 ontvangen. Moeder, houdt U sterk en laat ons hopen dat 
Vader behouden mag blijven. Het eenige wat wij kunnen doen is God bidden 
dat het met hem weer beter mag gaan. Ik hoop maar dat alles gauw weer in 
orde komt, want zoo is het geen leven. Noch voor U, noch voor ons. Schrijft U 
me precies hoe het met Vader is. Niets achterhouden. Uw innig liefh. zoon 
Henk.  
 
Amsterdam, 11 April ' 44  
 
Mijn liefste Man,  
Eerste Paasdag ben ik naar m'n moeder geweest. Ze was bijzonder goed te 
spreken. Overal had ze interesse in. En als jij terug komt, krijg je een gouden 
horloge van haar, zei ze. Ze begreep maar niet dat ik nog geen kindertjes had. 
Nou, zei ik, dat kan toch niet want Henk is toch niet hier. 0 nee, dat is waar ook, 
was het dan weer. Je Vader is toch weer opgekikkerd, wat heerlijk hè Henk? Je 
Moe loopt erg ongelukkig vanwege haar Ischias, maar ook dat gaat wel weer 
over. Verder gaat hier alles zijn gangetje, erg druk in de lucht. Bij jullie ook? 
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Win je nog steeds met bridge? Ik ben het ook aan het leren en vind het nu wel 
een gezellig spel. Als je terug bent, ga ik lekker van je winnen hoor! Ik hoop dat 
het maar gauw is, want het duurt mij ook veel te lang en verlang ook zo erg 
naar je. Maar ik ben optimistisch en jij ook. Dat houdt een mens op de been. Nu 
mijn liefste, houd je flink. Veel kussen van je liefhebbende Vrouw!  
 
Amsterdam, 12 April '44 
 
Mijn lieve jongen,  
In de eerste plaats kan ik je voorloopig weer geruststellen, want je Vader zit 
weer in het zonnetje en is weer opgeknapt. Maar het loopen gaat erg moeilijk. 
Dat zal wel niet meer terecht komen, maar wat zijn geestesvermogen aangaat, 
och dat gaat ook wel weer. Dus hoop doet leven. Ik wou dat je thuis was, we 
verlangen heel erg naar je. Nu dag hoor. Tot ziens, je liefh. Ouders. Dag Henk!  
 
Neubrandenburg, 14 April '44  
 
Mijn lief Vrouwtje,  
Je brief van 31 maart ontvangen. Je moet m'n Vader maar zoveel mogelijk 
moed inspreken. Ik kom echt gauw terug hoor. Jullie moeten nog even door de 
zure appel heen bijten. Ik dank je nog wel voor alle hulp die je voor mijn 
Moeder bent. Een hele lange zoen daarvoor en zeg m'n Vader maar dat hij altijd 
zijn opgewekte humeur moet bewaren en dat ik hem beslist nog moet spreken. 
Het moet anders wel slecht in Holland worden wat eten betreft. Nu, stuur mij 
vóóral minder, want ik heb hier overvloed aan alles. Houd je goed, je 
liefhebbende Henk.  
 
Amsterdam, 16 April '44  
 
Lieve Henk,  
Wat schrijf je toch altijd heerlijk opgewekt. Ik ben er heelemaal van opgelucht. 
Met mijn Ischias gaat het wel iets beter, maar je Vader gaat wel langzaam 
achteruit, is nu wel weer bij zijn positieven en zoo nu en dan zit hij in het 
zonnetje, maar blijft veel op bed. Coby heeft aan Lies veel, die vroolijkt haar 
wel op, want zelf heeft ze niet veel vreugde. Je liefh. Ouders. 
 
Amsterdam, 24 April '44  
 
Mijn lieve Man,  
Uit je brieven verneem ik dat je je wel door alle narigheid heen slaat. Nu, daar 
ben ik blij om. Aan je ouders schreef je dat je zo'n geweldige voorraad 
levensmiddelen had. Eet maar flink, dan krijg ik een lekker mollig mannetje 
terug. Ik maak het goed, hoest iets minder en drink nu iedere dag een halve 
liter volle melk en krijg om de dag een ei. Want ik heb het wel nodig en hoop 
gauw dikker te worden. Er zijn hier veel zieke mensen. Liefste, blijf flink. Veel 
liefs en innig lange kussen van je liefhebbende Vrouw.  
 
Amsterdam, 26 April '44  
 
Lieve Henk,  
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Ik heb je broek weer netjes gemaakt. Hij is weer als nieuw. Ik was er wat trots 
op en wilde maar dat ik een muisje was en in de zak had kunnen kruipen. Ik 
hoop dat ik hem naar je zin heb kunnen afleveren. Lieve jongen, ik hoop het 
nog lang voor je te kunnen doen, maar de toestand wordt hier anders wel 
critiek. Laten we toch vooral op God vertrouwen. Je Vader ligt ook weer op 
bed. Maandag jl. weer een toeval gehad en is steeds in de war, maar toch trekt 
hij steeds bij. Dr. zegt dat het een hopeloos geval is. Tegen Coby zeg ik het 
dikwijls, zorg voor je lichaam. Eet wat je kunt, ik heb haar aangeboden om hier 
te komen, maar dat doet ze niet graag. Ach, ze heeft in Oost haar familie. Jij 
was ook liever thuis. Tot zoover en nu zeg ik je een tot ziens en hartelijk 
gegroet. Je Ouders.  
 
Neubrandenburg, 26 April '44  
 
Lieve Vader en Moeder,  
Natuurlijk ben ik erg veel met mijn gedachten bij jullie. Vader houdt U goed, het 
duurt heusch zoo lang niet meer. En Moeder, wat ik nu schrijf meen ik heusch. 
Stuurt U vooral minder, ik heb veel meer dan ik op kan, bijv. wel 7 pakken meel. 
De hartelijk groeten aan allen. Uw innig liefh. zoon Henk.  
 
Neubrandenburg, 27 April '44  
 
Mijn lief Vrouwtje,  
Wat ben je toch een eind van me weg en wat zou ik graag bij je willen zijn. 
Allereerst een heeleboel zoenen voor alles wat je voor mijn Ouders doet. Je 
moet vooral tegen Moeder zeggen dat ze niet in dat kleine kamertje moet 
slapen want dat is erg vochtig. Pas hier merk ik voor de volle honderd procent 
wat het wil zeggen een lieve Vrouw en Ouders te bezitten en ik hoop en 
vertrouw weer gauw bij jullie te kunnen zijn. Wat zal het fijn zijn als we weer in 
vrede voor onze toekomst zullen kunnen zorgen. God geve dat dit gauw komt. 
Hoeveel menschenlevens zou deze oorlog nog kosten? De groeten aan 
allemaal, houd je goed en heel veel liefs van je innig liefh. Henk.  

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Mei 1944 - Tbc was het niet, maar 
bloedarmoede 
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In zijn wekelijksche toespraak voor de Duitsche radio heeft luitenant-generaal Dittmar 
gisteravond gesproken over de moeilijkheden, welke aan een invasie zijn verbonden. 
(…) De aanvaller moet er n.l. in slagen op de grens tusschen zee en land niet alleen 
een penetratie, maar een diepe doorbraak tot stand te brengen. (…) Dergelijke drie-
dimensionale ooperaties zijn afhankelijk van talrijke moeilijk beheerschbare factoren. 
(…) De lessen, die uit een dergelijke theoretische beschouwing te trekken vallen, 
kunnen de gelaten kalmte doen begrijpen waarmee de Duitsche leiding de dingen 
tegemoet ziet. 

FRIESCHE COURANT, 3 Mei 1944  

 

Mei 1944 

Tbc was het niet, maar bloedarmoede 
 

Neubrandenburg, 10 Mei '44 
 
Mijn liefste,  
Alles hier in orde. Morgen weer een Amerikaansch pakket en zoo draaien we 
maar door. Vier jaar geleden op deze datum zat ik niet zoo rustig. Wel jammer 
dat hier binnenkort de 300 oudsten naar een ander kamp gaan. Liefs van je 
Henk.  
 
Amsterdam, 10 Mei '44  
 
Mijn liefste!  
Ik heb belangrijk nieuws voor je, Henk. Ik ben n.l. bezig om jou met verlof thuis 
te krijgen voor de slechte gezondheidstoestand van je vader. Ik heb een 
request ingediend met een gelegaliseerd doktersattest. Burgemeester Voûte 
heeft persoonlijk geschreven naar de Wehrmachtsbefehlhaber in der 
Niederlanden, Abt. I-H, Utrechtschestraatweg 61 A Arnhem. Het afschrift heb ik 
thuis gestuurd gekregen. Op het stadhuis waren ze erg ter wille en hoopte dat 
ik slaagde. Ik heb gehoord dat een luitenant uit Zwolle met verlof was wegens 
ziekte zijner Moeder. Hij behoefte niet meer terug. Is dat jou bekend? Ik heb 
naar Zwolle geschreven om inlichtingen. Het antwoord luidde dat ik het 
natuurlijk proberen kon, maar die luitenant was uitdrukkelijk verzekerd dat zijn 
verlof 'ausnahmsweise' was toegestaan. Ik zal er mijn uiterste best voor doen, 
maar Henk reken er in geen geval op. Anders is de teleurstelling zo groot. Blijf 
optimistisch, aan alles komt een eind. Liefs en innige kussen van je altijd 
liefhebbende Vrouw! Daaag.  
 

Neubrandenburg, 13 Mei '44 
 
Liefste,  
Steeds zijn mijn gedachten bij jou. Het tweede voorjaar alweer dat ik zonder jou 
zie worden. Het is hier momenteel erg mooi, alles wordt groen en het is 
schitterend weer. Ik ben de hele dag buiten, doe veel aan sporten en heb zelfs 
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gezwommen in een soort vijver die in ons kamp is. Momenteel kan dat nog, 
maar ik denk wel dat het over een tijdje te vuil wordt. Weet je wel Puck dat we 
elkaar nu bijna drie jaar kennen? Zou je nog terug willen? Dat kan lekker niet 
meer. Zeg, hoe slaapt het eigenlijk in een kamer waar je niet met 100 anderen 
ligt? Ik ben er al aardig aan gewend, maar het is toch wel vervelend dat je nooit 
eens vijf minuten alleen bent. De stemming is anders prima, hoor. Vooral ook 
met dat mooie weer. Je kent me vast niet meer terug, zoo bruin ben ik. Je 
liefhebbende Henk.  
 
'Zeg, hoe slaapt het eigenlijk 
in een kamer waar je niet 
met 100 anderen ligt? Ik ben 
er al aardig aan gewend, 
maar het is toch wel 
vervelend dat je nooit eens 
vijf minuten alleen bent.', was 
een hartekreet van Henk de 
Pater op 13 mei 1944. 
Tekening uit 1945. 
Beeldbank Defensie) > 

 

 

Amsterdam, 19 Mei '44  
 
Mijn liefste,  
Het verzoek voor je verlof is afgewezen, maar ik laat het er nog niet bij zitten en 
ga er volgende week persoonlijk naar toe, hoor! Maar het zal wel slecht gaan, 
ook al in verband met de komende invasie. Nu, mijn Henkie, blijf nog eventjes 
sterk, je innig liefh. Vrouw.  
 
Amsterdam, 20 Mei '44 
 
Mijn liefste Man, 
Weet je nog wel, dat ik veel over pijn in mijn rug klaagde toen we nog verloofd 
waren. Nu heb ik het weer zo erg en al een hele poos. Het hoesten is over, maar 
de pijn nog niet. Daar ik die militaire arts erg onverschillig vond en hij mij nooit 
onderzocht, ben ik naar een particuliere arts geweest. Hij onderzocht mij heel 
goed en heeft bloed afgenomen. 's Avonds moest ik hem dan maar opbellen, 
dan zou ik de uitslag krijgen. Ik was zo ontzettend bang, moest aldoor maar 
aan onze toekomst denken, kinderen, enz. Tot mijn grote blijdschap zei de 
dokter dat ik me niet ongerust hoefde te maken. Tbc was het niet, maar 
bloedarmoede. Ik heb 20 procent te kort aan rode bloedlichaampjes, vandaar 
die rugpijn. Ik heb nu staalpillen en moet over 14 dagen terugkomen voor 
bloedonderzoek. Schat, houd je flink. Je bent spoedig bij me! Je liefhebbende 
Vrouw.  
 
Neubrandenburg, 21 Mei '44  

http://nimh-beeldbank.defensie.nl/nl/alle-afbeeldingen/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/2/q/zoekveld/neu%20brandenburg
http://oorlogspost.yolasite.com/mei-1944.php


 
Lieve Vader en Moeder,  
De broek heb ik ontvangen, prachtig! Ik ben er weer een hele heer mee. Hier 
gebeurt niet veel, we verlangen allemaal erg naar huis. Puck haar brief waarin 
ze schreef van dat verzoek heb ik ontvangen. Ik heb toch maar een dapper 
doortastend vrouwtje. Houdt U goed, tot de volgende brief. Uw innig liefh. zoon 
Henk.  
 
Neubrandenburg, 23 Mei ‘44 
 
Mijn liefste,  
Ik heb je brief ontvangen waarin je schreef van dat verzoek. Nu, ik hoop dat het 
niet meer nodig is en dat ik gauw weer bij je ben in een gelukkig Holland. De 
'oude van dagen', zoals we hier de 300 oudsten noemen, die binnenkort zullen 
verhuizen, zijn nog steeds niet weg. Maar ze zullen nu wel gauw gaan en wel in 
de buurt van Salzburg. Je merkt wel dat je als krijgsgevangene je heusch niet 
bezorgd hoeft te maken waar je je vacantie door zult brengen. Mijn lieve schat, 
ik heb je zoveel in je oor te fluisteren, maar kan dat jammer genoeg nog niet. 
Wat zullen we het ons prettig maken, hè? Denk je nog wel eens aan ons huisje 
met .... nu, dat moet je maar raden. Ik verlang erg naar je. Je innig liefhebbende 
man Henk.  
 
Amsterdam, 25 Mei '44  
 
Mijn liefste,  
Zojuist de kaart van 10 Mei en de brief van 13 Mei ontvangen. Blij dat je het nog 
goed maakt. Ik heb me zojuist laten wegen en ben weer aangekomen en weeg 
nu 131 pond. Vind je dat niet geweldig? Ik eet ontzettend goed en wil heel dik 
worden. Heel veel liefs en tot spoedig. Je innig liefhebbende Vrouwtje.  
 
Amsterdam, 28 Mei '44 
 
Lieve Henk,  
Vader is op het oogenblik in een z.g. ruststadium zegt de Dr. Tot nu toe heeft 
hij geen toeval gehad. Hij eet goed, maar kan bijna niet meer loopen en ook 
door de stilstand is hij wel een beetje geestelijk in de war en steeds in hoogere 
sferen. Van de week was hij een hoog persoon, maar hij herkent je drommels 
goed en vraagt veel naar je. Henk, ik zal je niet zooveel meer sturen, maar als je 
ergens om verlegen zit moet je dat wel schrijven. Ik zal je van de week wat 
geroosterd brood sturen. Met die warmte durf ik ook geen rookvleesch meer te 
sturen. Ik maak het goed en zorg goed voor Coby, zooveel er in mijn vermogen 
ligt. Nu lieve jongen heel veel liefs van je liefh. Ouders.  
 
Amsterdam, 29 Mei '44 
 
Mijn liefste Man,  
Vrijdag ben ik naar Friesland vertrokken, doch toen ik daar een dag was, kreeg 
ik een telegram van m'n Vader dat mijn lieve Moeder stervende was, overkomst 
gewenst. Maar ik kon toen niet meer weg komen uit Fr'land. 's Morgens vroeg 
met de eerste trein ben ik direct doorgereisd naar Vught en kwam pas om twee 



uur aan. Zo'n lange reis was dat. M'n Vader zat al te wachten op me, want 
Moeder is Zaterdags om half twaalf' s morgens overleden. Ik was wel erg 
verdrietig, maar Henk het is eigenlijk maar gelukkig voor haar, want nu is ze uit 
haar lijden. Zo had ze toch niets meer aan haar leven. Gelukkig ben ik op 10 
Mei nog op bezoek geweest. Ze was toen al zo zwak en mager, ze had geen 
kracht meer om alleen op haar benen te staan en ze praatte zo zachtjes, meer 
fluisteren. Gisteren heb ik nog een poosje haar gezien. Ik deinsde eerst terug, 
maar de zuster nam me bij de hand, ze lag er erg rustig bij, maar zo in en in 
mager en oud. Dinsdag wordt Moeder hier naar Amsterdam vervoerd en 
Woensdag op de Oosterbegraafplaats in eigen graf begraven. Ik zal nog moeite 
doen om Freek thuis te krijgen. Janny, mijn zusje is in betrekking bij boeren en 
zal wel niet kunnen komen, begrijp je. [Coby heeft het hier over haar 
ondergedoken broer Jan, r.h.] Mijn lieveling, mijn levensdoel is nu niets anders 
dan een gelukkig huwelijk met jou, want jij betekent alles voor mij. Dagelijks 
ben je in mijn gedachten. Dus houd je flink, ik doe het ook. Kussen van je altijd 
liefhebbende Vrouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Juni 1944 - Maar je moet maar denken schat, 
het einde is nabij 
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De 6e Juni, de dag der invasie, zal in de geschiedenis van dezen oorlog onvergetelijk 
blijken. De laatste fase van den oorlog tegen Duitschland is hiermede ingeleid. De 
directe stormaanval tegen het militaire bastion, dat Duitschland de laatste jaren had 
opgebouwd, is begonnen. 
Het kan lang duren nog en het kan kort duren, deze aanval beoogt direct de 
vernieling van Duitschland en dat doel zal bereikt worden. Daarom verheugen wij 
ons, al is het een verheuging met beving vanwege den jammer en den ellende, die 
deze laatste periode voor West-Europa en haar kinderen met zich brengen kan. 

Het illegale TROUW, midden juni 1944. 

 

Juni 1944 

Maar je moet maar denken schat,  

het einde is nabij 
 
Neubrandenburg, 4 Juni '44  
 
Mijn liefste,  
Ik ben echt geschrokken van je brief van 20 Mei. Zul je goed eten en denk er om 
de staalpillen goed in te nemen, hoor. Denk om je gezondheid lieve Puck. Het 
begint me hier te vervelen. Het is net een nare droom waaruit je maar niet 
wakker kunt worden. Je liefhebbende Henk.  
 
Neubrandenburg, 11 Juni '44  
 
Mijn liefste,  
Hoe maakt je Moe het nu? Puck, wat jammer dat ik in een tijd dat je zoveel 
steun nodig hebt niet bij je kan zijn. Lieveling, ik houd toch zoveel van je, mijn 
toekomst ben jij, houd je goed en blijf flink. Wat er ook gebeuren moge, denk 
aan Hem die ons aller lot in handen heeft. Dat zei mijn Vader ook vroeger altijd 
tegen ons. Het enige wat we kunnen doen is bidden dat deze oorlog zoo gauw 
mogelijk tot het verleden behoort. Je liefh. Henk.  
 
Neubrandenburg, 15 Juni '44  
 
Mijn liefste,  
Gisteren je brief ontvangen van 29 Mei. Puck, ik voel erg met je mee en vind het 
erg jammer dat ik je nu alleen maar met een brief kan troosten. Gelukkig dat je 
nog pas bij je Moe bent geweest. Nu hoef je je zelf tenminste geen verwijt te 
maken. Wil je ook je Vader en broers namens mij condoleren. Je Vader zal het 
zich ook wel aangetrokken hebben. Schat, ik maak me de laatste tijd toch zoo 
ongerust over je, zul je vooral voorzichtig zijn en er om denken dat er ieder 
oogenblik wat gebeuren kan. De tegenwoordige oorlog trekt niet even aan de 
bel voordat de aanval losbarst, denk daar altijd om. Puck, ik kan moeilijk 
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zeggen dat je niet meer moet reizen, want thuis kan er ook wat gebeuren, maar 
wees toch in Godsnaam voorzichtig. Schat, ik kan niet anders zeggen dan 
'houd je goed', ik bid veel voor je en dan zal God je niet verlaten. Wat er ook 
gebeurt, vertrouw op Hem. Heel veel innigs van je steeds in gedachten bij je 
aanwezige man. Henk.  
 
Amsterdam, 18 Juni '44 
 
Mijn lieve jongen!  
Je Vader gaat nogal, hij ligt wel op bed maar is tamelijk goed. Ik loop al 3 
maanden rond met mijn Ischias en nu heb ik gevraagd of ik een behandeling 
kan krijgen. Nu die heb ik dan van de week voor het eerst gehad, maar of het 
wat zal helpen is de vraag. Ik krijg n.l. hoogtezon op de Keizersgracht en nu 
nog iets. Ik heb het initiatief maar op me genomen om ons beiden te verzekeren 
tegen Oorlogsschade n.l. Molestverzekering. Jij voor fl. 3.000,-- en ik fl. 2.500,-- 
waaronder de ruiten inbegrepen zijn. Ik hoop dat het je goedkeuring wegdraagt. 
En over Coby, die slaat zich er wel doorheen hoor. Ze heeft ondanks alles 
afleiding genoeg. Wel heeft ze veel weet van dat haar Moeder stierf. Maar dat is 
maar gelukkig voor het mensch en ook voor de omstanders. Henk tot een 
spoedig weerzien, zoo God belieft. Je Ouders.  
 
Amsterdam, 19 Juni '44  
 
Mijn liefste Man,  
Zojuist terug van je ouders vond ik je kaart in de bus. Je was zo geschrokken 
van het bericht dat ik niet goed was, hè? Nu Henk, dat is jammer, maar wees 
maar weer gerust, ik ben weer helemaal beter hoor!! M'n bloed is al weer 
helemaal goed en ik voel me ook volkomen gezond. Dat het jou de keel uit 
hangt, kan ik me levendig voorstellen. Maar je moet maar zo denken schat, het 
einde is nu nabij. Nog even doorzetten! Innige kussen van je Vrouw.  
 
Het toiletgebouw in 
Neubrandenburg. (Tekening in 'De 
zak met vlooien') > 

Neubrandenburg, 24 Juni '44 
 
Lieve Ouders,  
Met Uw zoon alles O.K. Alleen 
natuurlijk dat ik erg graag naar 
Holland wil. En Vader, hoe gaat 
het er nu mee? Ik kom gauw 
hoor. Gek hè Moeder, dat wij hier 
werkelijk overvloed hebben van 
wat U tekort komt, zoals zeep, 
koffie, thee, enz. Ik heb geloof ik 
wel 30 stukken zeep. U weet wel 
van die groote. Wees overtuigd 
dat ik veel aan U denk, houdt U 
goed. Uw innig liefh. Henk.  
 



Amsterdam, 26 Juni '44  
 
Liefste,  
Hier alles oké. Ik weer kerngezond. Je vader ligt aldoor nog te bed en vraagt 
veel naar je. Zo nu en dan is hij geestelijk in de war. Nooit komt de dokter eens 
kijken. Ik zeg al tegen je Moe, haal er eens een particuliere arts bij, maar ze is 
eigenwijs. Ik las vanavond in de krant dat er een nieuwe regeling voor de 
pakjesverzending komt met 1 Juli. Eens per maand mogen jullie nu 1 pakket 
van 5 k.g. ontvangen. Dat is veel minder. Ik heb zojuist gauw nog maar één 
klaar gemaakt Liefste, houd je flink, ik doe het ook. Je Vrouwtje!  
 
Neubrandenburg, 28 Juni '44 
 
Mijn liefste,  
Vanmorgen je kaart van 19 Juni ontvangen. Gelukkig dat je weer beter bent. Ik 
maak me vaak ongerust over je, houd je goed hoor! Vandaag ben ik ingeënt 
tegen typhus, niets geen last gelukkig. De vorige keer was mijn arm een beetje 
stijf. Puck, wees toch voorzichtig en tap steeds water af en houd 
levensmiddelen in reserve. Gelukkig ziet het er naar uit of binnenkort de 
beslissing van deze oorlog zal vallen. Laten we hopen dat ik je niet lang meer 
per brief veel liefs toewensch, maar je weer een echte zoen kan geven. Je liefh. 
Henk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Juli 1944 - Je moet maar eens gauw voelen 
hoe m’n snor prikt 
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Ons oude partijwezen verkeert in een toestand van ontbinding. Voor 1940 
beantwoordde het reeds lang niet meer aan de werkelijke verhoudingen. Thans, na 
meer dan vier jaren Duitsche bezetting, is dit in voor veel sterkere mate het geval 
geworden. (…) Naar ons oordeel zou herstel van de S.D.A.P. een gezonde politieke 
ontwikkeling in ons land ongunstig kunnen beinvloeden. De vorming van een radicale 
massapartij zou er namelijk door onmogelijk gemaakt worden, waarmede alleen het 
Nederlandsch conservatisme gediend zou zijn. 

Het illegale PAROOL, 25 Juli 1944 

 

Juli 1944 

Je moet maar eens gauw voelen  

hoe m’n snor prikt 
 

Amsterdam, 4 Juli '44 
 
Mijn liefste Man,  
Amuseer je je nogal? Ik maak het uitstekend en zie er goed uit. Al bruin 
verbrand door het zonnen en zwemmen in het Amstelparkbad. Ik ben nu een 
week bij Lies in de kost voor de gezelligheid. We hebben altijd veel pret samen 
en het gesprek van de dag gaat over jullie. Gisteravond in bed hebben we ook 
zo gelachen, ik moet altijd hoog slapen, liefst op 2 of 3 kussens. Nou, dan heeft 
Lies de grootste lol dat ik zo hoog lig opgebaard, zoals zij dat noemt.  
Liefste, maak je over mij vooral geen zorgen. Ik red me wel. Het einde is in 
zicht, dus houd jij je ook goed zodat ik mijn Henk net zo terug krijg als hij 
weggegaan is (maar dan niet zo plagerig). Ik ben ook nog steeds de oude 
gebleven hoor. M'n haar is weer zoals heel in het begin, omhoog met krullen en 
vanachter met een strikje samen gebonden. Het zogenaamde Mozartkapsel. 
Kleren heb ik meer dan vroeger omdat ik zelf al aardig naaien kan en zelf alles 
maak, behalve mantels. Blijf flink en eet heel veel. Innige kussen van je 
liefhebbende Vrouw. 

Neubrandenburg, 5 Juli '44  
 
Lieve Ouders,  
Ik wil niet hebben dat U zich iets ontzegt voor mij. U zoudt werkelijk schrikken 
als U zag wat een voorraad ik momenteel heb. Ik krijg (en ook de anderen) 
steeds veel meer dan ik op kan. Zo kreeg ik vanmiddag nog een pond 
Argentijnse natuurboter terwijl ik zeker nog 2 pond en 1 pond vet heb. Toch eet 
ik elke dag veel hoor. Eet U zelf maar extra. Nu moet U niet denken dat ik het 
niet fijn vind om een pakje van mijn lieve Moeder en Vader te ontvangen, maar 
U begrijpt wel hoe ik me voel als ik hier in overvloed heb en ik moet denken dat 
U de boel uit Uw mond zou sparen voor mij. En belooft U mij ook goed op Coby 
te letten dat ze goed eet en ook niet alles aan mij stuurt? Uw liefh. zoon Henk.   

http://www.hetillegaleparool.nl/archief/1944/440725-5.php


 

'De Waschplaats, zeer schilderachtig gelegen, gaf, nadat men baas was geworden in 
'eigen huis', een mooie gelegenheid het nog aanwezige ondergoed af en toe een 

flinke beurt te geven'. Bijschrift bij deze tekening van kapitein Van Dulmen 
Krumpelman in het album Langwasser, Stanislau, Neubrandenburg. 

 
 
Amsterdam, 7 Juli '44 
 
Mijn schat,  
Heb je je snor nog steeds? Staan laten, hoor! Ik vind het leuk. Ik heb van mijn 
Moeder een groot getekend portret laten maken en het is zo sprekend 
geworden. Ik ben er zo blij mee. Later krijgt het ook een mooi plaatsje in ons 
eigen home. Ik veronderstel dat dit spoedig zal zijn Henk! Wees voorzichtig! 
Innige kussen, je liefh. Vrouw.  
 
Amsterdam, 7 Juli '44 
 
Lieve Henk,  
Wanneer zal ik je weer eens door je haar strijken met mijn handen? Alles is hier 
nog bij het oude. Vader steeds op bed. 's Maandags en Donderdags ga ik alom 
7 uur de deur uit voor de bestraling. Op het 'moment gaat het nog al met me. 
Houdt je goed en blijf kalm. Je innig liefh. Ouders.  
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Neubrandenburg, 12 Juli '44 
 
Mijn allerliefste,  
Hoe lang nog. Ook deze mooie zomer gaat alweer voorbij zonder jou. De wereld 
is toch net een gekkenhuis. Hier is alles nog bij het oude. 't Is maar pakjes 
ontvangen en niets doen. Doe je vooral de groeten aan mijn lieve Vader en 
Moeder. Heel veel innigs van je Henk.  
 
Neubrandenburg, 14 Juli '44 
 
Mijn liefste,  
Van Holland hoor ik niets anders van anderen dan dat het zoo slecht is met 
eten. Puck, het kan me niets schelen of je al het geld opmaakt als je maar goed 
voor jezelf zorgt. Denk erom ik houd van een mollig vrouwtje. Wij hebben er 
hier geen idee meer van hoe het in Holland eigenlijk is. We krijgen hier alles 
volop dankzij het Roode Kruis. Zojuist heb ik jouw pakje van 30 Juni 
ontvangen. Hartelijk dank hoor! Een zoen van je Henk.  
 
Amsterdam, 17 Juli '44 
 
Mijn allerliefste Man,  
Zoals ik de toestand momenteel bekijk, geloof ik dat ik je dit jaar nog bij me kan 
verwachten. Misschien nog voor je verjaardag, wat zou ik blij zijn. Dit eentonige 
leven zonder hartelijke gezelligheid hangt me zo ontzettend de keel uit. Ik heb 
veel vriendinnen en kennissen, maar ook dat verveelt me. Soms ben ik het 
liefst alleen. Als je terug bent, breek ik met al die kennissen en wil ik met jou 
alleen zijn in ons eigen huisje.  
Gisteren ben ik naar de kerk geweest. Mijn dominee, die ons huwelijk kerkelijk 
zal inzegenen, had de dienst. Vermoedelijk had hij mij binnen zien komen, want 
de hele preek en in het gebed ook, sprak hij over de krijgsgevangenen. Dat 
deed me weer goed, want soms dwaal ik weer eens af en ga dan weer niet naar 
de kerk, maar toch word ik er steeds weer toe aangetrokken. Je moet psalm 33 
eens lezen, dat hebben we gezongen en vind ik erg mooi. Schat, houd je flink 
en wees voorzichtig. Tot spoedig ziens! Je liefhebbende Vrouw.  
 
Amsterdam, 26 Juli ' 44 
 
Mijn lieve Man,  
Nog gezond en optimistisch? Ja, natuurlijk hè. Maak je vooral over mij geen 
zorgen, ik sla me er heus wel doorheen en zorg ook goed voor je ouders daar 
je Moe nogal eens in de put zit en ik haar dan weer opkikker met nieuwtjes. 
Liefste wees voorzichtig, want er zullen nog wel rare dingen gebeuren. Dag 
schat, tot ziens en liefs van je liefh. Vrouw!  
 
Neubrandenburg, 28 Juli '44 
 
Mijn liefste,  
Je vroeg me of ik m'n snor nog had. Ja hoor. Je moet maar eens gauw voelen 
hoe die prikt of ben je misschien bang voor me geworden. Eergisteravond ben 
ik naar een uitvoering geweest. Het is toch wel fijn dat we dergelijke menschen 



hebben, want anders zou het hier erg saai worden. Er was ook een heel mooi 
meisje (een van ons die zich als meisje verkleedde). Fantastisch zooals ze dat 
voor elkaar krijgen. Liefste, ben je voorzichtig met zwemmen en denk aan de 
tandarts. Het is weer tijd. Heel veel innigs en de groeten aan allen. Je liefh. 
Henk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Augustus 1944 - Fijn dat je zo dik bent 
geworden 
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Wat willen de overwinnaaars straks met Duiitschland? Wil men dit rijk trachten tot 
rust te brengen en te doen gewennen aan een behoorlijke internationale 
samenleving om het dan ook te bevredigen in verlangens, die niet al te onredelijk 
zijn? Dat zal er op neer komen, dat Duitschland straks weer als groote mogendheid 
in het concert der groote wereldsteden zijn woord mee zal spreken. Of wil men een 
heel anderen weg inslaan en zal men straks Duitschland als groote mogendheid 
radicaal vernietigen? 

Het illegale TROUW, einde Augustus 1944 

 

Augustus 1944 

Fijn dat je zo dik bent geworden 
 

Amsterdam, 1 Augustus' 44 
 
Lieve Henk,  
Ziezoo even borden gewasschen, bonnen gehaald en nu mijn lieve jongen 
geschreven, want die brandt van verlangen hoe het thuis gaat. Nu alles bij het 
oude hoor. Je Vader ligt steeds op bed, ik behoef niet meer naar de 
Keizersgracht, maar heb nog wel poeders van Dr. Nu lieve jongen nog 
gefeliciteerd met je verjaardag. Je Ouders.  
 
Honger en schoonheidsidealen beïnvloeden 
elkaar, blijkt uit de correspondentie. 'Fijn dat je 
zo dik bent geworden', schrijft Coby. > 
Op 14 juli 1944 schreef Henk dat hij zich een 
'mollig vrouwtje' wenste. 
 
Amsterdam, 1 Aug. '44 
 
Mijn allerliefste schat,  
Vanmorgen je brief in goede gezondheid 
ontvangen. Ik zal je meteen terugschrijven en 
je tevens hartelijk feliciteren met je komende 
verjaardag. In gedachten een innige pakkert 
van je liefhebbend vrouwtje. Al had ik 
verleden jaar ook stellig gedacht je een 
volgend jaar bij me te hebben, nu weet ik 
zeker dat dit je laatste verjaardag in 
krijgsgevangenschap is. Soms heb ik nog 
een stille hoop dat je toch nog hier zal zijn 
met je verjaardag, want er kan in een maand 
tijd zo ontzettend veel gebeuren. Vooral in 
deze tijd. Vanmiddag ga ik naar het kerkhof, want het is vandaag alweer twee 
maanden geleden van mijn lieve Moeder. Ik mis haar erg, want ik ging haar 
altijd iedere maand bezoeken. Zo ook nu nog. Liefste, blijf optimistisch en 
vrolijk. Dat helpt alles beter te dragen. Tot spoedig weerziens, innige kussen 
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van je liefh. Vrouw.  
 
Neubrandenburg, 3 Augustus '44  
 
Liefste,  
Wanneer zal ik weer bij jullie zijn? Duurt het nog lang? Soms is het of de oorlog 
nooit zal eindigen. 's Avonds in bed lig ik tegenwoordig soms urenlang aan 
jullie te denken. Wil je vooral ook mijn lieve Vader en Moeder de groeten van 
me overbrengen. Je heel erg naar je verlangende man, heel veel liefs. Je Henk.  
 

Amsterdam, 8 Augustus '44  
 
Mijn allerliefste,  
Hartelijk dank voor je brief. Fijn dat je het nog goed maakt en zoals je schreef 
zo dik bent geworden. Nu, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Het zal je wel leuk 
staan. Wat mijn gezondheid betreft, is alles prima in orde. Iedereen zegt dat ik 
er zo goed uit zie. Bruin dat ik ben, Henk.  
Vandaag heb ik fruit gehaald in Purmerend. Druk dat het daar was. In de stad is 
van alles niets meer te krijgen. Ik ga vanavond wat naar je Moe brengen, die 
krijgt anders ook niets. Ik ben altijd maar aan het slepen, maar dat moet ook 
wel Henk. We krijgen maar 2 kilo aardappels voor de hele week per persoon. 
Nu, dat is toch niets. Mijn alles, ik wens je heel veel liefs en innige kussen van 
je altijd liefh. Vrouw.  
 
Neubrandenburg, 13 Augustus '44 
 
Mijn liefste Vrouwtje,  
Het is momenteel goed weer, maar eerlijk gezegd kan me dat niet veel schelen. 
Op het oogenblik is het alleen maar van belang wanneer de oorlog eindelijk 
afgelopen zal zijn. Je ziet, het is nooit goed. Hoeveel menschen zouden er 
momenteel wel niet met ons willen ruilen. Hoe gaat het met je thuis 
tegenwoordig? Is je broer Piet nog zoo vervelend. Ik maak me vaak erg 
ongerust over je. Je houdt je vooral goed, hoor. En hoe gaat het met mijn Vader 
en Moeder? Jullie moeten eerlijk schrijven. Nu, lieve schat, tot spoedig 
weerzien van je steeds aan je denkende man Henk.  
 
Neubrandenburg, 20 Augustus '44  
 
Lieve Ouders,  
Alles wel hier. En Vader, hoe staat het er mee? Moeder, U schreef dat U niet 
meer bestraald wordt, is het nu over? Houdt U goed hoor. En Pucky, hoe slaat 
die zich er de laatste tijd doorheen? Ik hoop nu toch heusch gauw thuis te 
komen en aan onze toekomst te kunnen werken. Uw liefhebbende zoon Henk.  
 
Amsterdam, 22 Augustus '44  
 
Mijn lieve jongen!  
In de eerste plaats nog gefeliciteerd met je geboortedag, hopende dat je 
spoedig in ons midden zult zijn. Wat jammer dat jij ook zoo'n last van spit hebt. 
Ik ben ervan af en heb geen pijn meer dank zij de bestraling Er wordt hier in 



Holland aardig gebombardeerd vooral op treinen. Ik ben niet pessimistisch 
hoor, maar toch hou ik mijn hart soms vast. Je weet niet wat ons ook nog kan 
gebeuren. Ik hoop dat God geeft dat wij elkaar weer terug zullen zien in ons 
mooie Holland! Lieve jongen, ontvang het allerbeste van je liefh. Ouders.  
 
Amsterdam, 23 Aug. '44  
 
Mijn lieve Man,  
Hedenmiddag heb ik een kleine operatie ondergaan aan mijn hals. Daar zat al 
een hele poos een talkklier, zo groot en rond als een knikker. Dat stond erg 
lelijk en iedereen vroeg wat ik toch in m'n hals had zitten. Ik dacht, zo mag mijn 
schat mij binnenkort toch niet terug vinden. Dus heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken. De chirurg heeft me geheel pijnloos geholpen. Alleen de 
verdovingsprikken heb ik goed gevoeld. Nu heb ik een beetje napijn. Tot kijk!! 
Innige kussen, je Vrouw.  
 
Amsterdam, 30 Augustus '44  
 
Lieve Henk,  
Op heden ben ik van alle kwaaltjes verlost. God geve dat er spoedig een einde 
aan de Oorlog mag zijn en je weer gauw bij ons mag zijn. We staan aan de 
vooravond van een groot gebeuren, maar ik bid en vertrouw alleen op God. 
Vele innige groeten en kussen van ons. Dag. Je Ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: September 1944 - Er gaat niets boven 
het leven in een gezin 
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Een correspondent van de B.B.C. gaf via Radio Oranje het eerste beeld van den 
zwaren heroische strijd bij Arnhem, dat de heldenmoed van de strijdende 
Engelschen helder in het licht stelt. Toen op Zondag 17 September de eerste 
luchtlandingstroepen bij Arnhem neerkwamen, gingen zij recht op de groote 
verkeersbrug af. Ze konden de brug niet veroveren, maar een aantal slaagde erin 
door te dringen tot de brug aan de stadszijde. Ze deden een aanval met de bajonet 
en handgranaat op een Duitsche bunker. De bunker vloog in de lucht, maar de 
Engelschen konden niet tot de brug doordringen, omdat de Duitschers recht op hen 
af schoten vanaf den zuidelijken oever. 

Het illegale TROUW, 26 September 1944 

 

September 1944 

Er gaat niets boven  

het leven in een gezin 
 

Amsterdam, 1 Sept. '44 
 
Mijn allerliefste Man,  
Deze avond voor je 28ste verjaardag wil ik je deze brief nog schrijven. Morgen 
zal ik in gedachten steeds bij je zijn. Het zal niet lang meer duren of we zijn 
weer bij elkaar, zo God het wil, want hoevele mensen sterven er niet dagelijks, 
maar daar moeten we maar niet aan denken. Ik ga maar van het standpunt uit 
dat je maar van het leven moet maken wat er van te maken valt. Soms moet ik 
goed nadenken om je weer zoals je vroeger bij me kwam voor de geest te 
halen. Dat is wel vervelend. Piet is nog steeds stomvervelend, maar dat komt 
na de oorlog wel goed. In ieder geval hoef je je niet ongerust te maken over 
later, want hij komt bij mij of liever bij ons met geen voet over de drempel. 
Morgenmiddag voor de laatste maal naar de chirurg. Van de week zijn de 
krammetjes er uitgehaald. Heel veel liefs en innigs van je liefhebbende Vrouw. 
Tot kijk.  
 
Neubrandenburg, 4 September '44  
 
Mijn liefste Pucky,  
Hier alles wel. Ik hoop zaterdag mijn verjaardag voor het laatst in 
krijgsgevangenschap te vieren. Nu mijn schat, de groeten aan allemaal en heel 
veel liefs van je innig liefh. man Henk. Tot gauw?  
 
Neubrandenburg, 10 Sept. '44  
 
Mijn lieve Schat,  
Je brief van 1 September ontvangen. Ik heb toch maar een flink vrouwtje dat 
zich niet bang toont. Hoe gaat het nu met je hals? Is alles nu weer goed? Ik  
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Op 5 september 1944 ging het gerucht dat de geallieerden aan een snelle opmars 
door Brabant richting Holland bezig waren. De NSB'ers sloegen massaal op de 

vlucht. Het Parool meldde een kleine week later dat belangrijke kopstukken Duitsland 
niet binnen mochten. 

schrijf deze brief op bed, ik ben namelijk een paar dagen in de lappenmand 
geweest, maar gelukkig betert het alweer. Ik was koortsig en had heel veel last 
van 'spuitpoep'. Nu lig ik vanaf Vrijdag in het ziekenzaaltje en kikker al weer 
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aardig op. Puck, wees in Godsnaam voorzichtig. Je bent alles wat ik bezit 
samen met m'n lieve Ouders. Hoe meer ik de tegenwoordige wereld bekijk, hoe 
meer ik ervan moet kotsen (excusez le mot). Ga eens na, dagelijks wordt er aan 
duizenden gezinnen, zowel van vriend als vijand, iemand ontnomen en vooral 
hier voel ik wat dat zeggen wil. Er gaat niets boven het leven in een gezin. Daar 
is de mensch door God voor geschapen. Liefste, heel veel innigs van je 
liefhebbende man. Groet ook m'n Ouders. Je Henk.  

Neubrandenburg, 13 September ‘44 
 
Lieve Ouders,  
Vader van harte gefeliciteerd met Uw verjaardag. Vandaag ben ik weer 
helemaal uit het ziekenzaaltje en ben weer helemaal goed. Dus dat hebben we 
ook weer gehad. Hopelijk zeggen we dat ook gauw van de oorlog. Nu lieve 
Ouders, de groeten aan Coby en allemaal. Uw liefh. zoon Henk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: October 1944 - Geen spoor en tram meer 
en we zitten zonder licht 
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Toen de Nederlandsche Regeering eenigen tijd geleden het personeel van de 
Nederlandsche Spoorwegen opriep tot het neerleggen van het werk, zat daar een 
voor ieder duidelijke bedoeling voor. Het ging er om het Duitsche transportwezen in 
ons land zoo ernstig te hinderen, dat het militaire verkeer van de Wehrmacht er door 
ontwricht zou worden, hetgeen de geallieerde operaties in Nederland alleen maar ten 
goede zou kunnen komen. Het stakingsbevel ging gepaard met een geallieerden 
opmarsch door Noord-Brabant naar Gelderland, zoodat het spoorwegpersoneel – dat 
bij vroegere gelegenheid weinig lust toonde om zichzelf bloot te stellen aan de 
risico’s van een staking – zonder aarzeling gehoor gaf aan het bevel uit Londen. Men 
besefte dat het ging om de bevrijding van Nederland. 

Het illegale PAROOL, 3 October 1944 

 

October 1944 

Geen spoor en tram meer  

en we zitten zonder licht 
 

De Spoorwegstaking, die op 17 september 
begon, zou ook het briefverkeer tussen 
Amsterdam en Neubrandenburg grotendeel 
lamleggen. > 
 
Amsterdam, 5 October ‘44  
 
Mijn lieve man,  
Hier alles nog in goede welstand, 
hoewel de toestand nu zeer ernstig is, 
maar we zullen er ons wel doorheen 
trachten te slaan. Je ouders maken het 
ook nog goed. Je Vader ligt altijd te bed 
en wacht op jou. Hij praat veel over je. 
Maar het zal nou niet lang meer duren of 
je bent weer hier. Ik kan het me gewoon 
niet in denken, het is al zo lang geleden 
dat ik je weg bracht. Zal je vooral 
voorzichtig zijn Henk. Nu liefste, tot 
spoedig weerziens, veel sterkte en liefs 
van je liefhebbende Vrouw.  
 
 
Neubrandenburg, 11 October '44  
 
Lieve schat,  
Hier alles OK. Met jullie ook? Hoe maken mijn Ouders het? Over mij hoeven 
jullie geen zorgen te maken hoor. Wij redden ons wel. Puck, wat zou ik in deze 
tijden graag bij jullie zijn. Ik denk heel veel aan je. Nu liefste, spoedig meer. De 
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groeten aan mijn Ouders. Je liefhebbende Henk.  
 
 

Amsterdam, 11 October '44  
 
Lieve Henk,  
Vanmorgen je kaart ontvangen en daaruit vernomen dat je ziek was, maar 
gelukkig weer beter. Had je het weer in je buik? De post komt erg slecht door, 
zoo heb ik jouw brief voor mijn verjaardag ook nog niet ontvangen, want op het 
oogenblik gaat er geen spoor en tram meer en zitten we zonder licht. En dat 
allemaal omdat het spoorwegpersoneel staakt. Zout is er ook niet meer, maar 
als wij elkaar maar weer terug zien. Houdt je taai, je innig liefh. Ouders.  
 
Amsterdam, 16 October '44  
 
Mijn liefste,  
Al zes weken geen post meer van je ontvangen. Je schreef je ouders dat je 
weer van het ziekenzaaltje af was. Ben je dan ziek geweest? Daar weet ik niets 
van. Toch niets ernstigs hoop ik? Ik zit bij een klein pitje dat brandt op 
terpentijn van m'n Vader te schrijven. We hebben geen electriciteit meer. 
Volgende week eten we van de Centrale Keuken, geen gas meer. Maar dat zijn 
alles tekenen van het einde der oorlog. Dus schat, moed houden en tot spoedig 
weerziens! Je liefhebbende Vrouw.  
 
Amsterdam, 22 October '44 
 
Mijn lieve jongen,  
Ik schrijf deze brief op je vrouw haar verjaardag en kan niet naar haar toe. Er 
rijden geen trams meer, dus zou ik moeten loopen en dat gaat ook niet temeer 
je Vader erg ziek is en ik niet meer van huis ga. Verleden week weer twee 
toevallen gehad en hij is daarna erg achteruit gegaan. Op het oogenblik heb ik 
's morgens de Wijkzuster. Ik kan het alleen niet meer af. God geeft dat hij voor 
jou en mij nog wat gespaard mag blijven. Ik hoop ook maar dat je gauw thuis 
komt. Zondag komt Coby, dat vind ik altijd wel gezellig, alleen komt ze een 
beetje te weinig. Nu lieve jongen, houdt je goed wat er ook mag gebeuren. De 
toestand is nu eenmaal zoo. Hartelijke groeten van je innig liefh. Ouders.  
 
Neubrandenburg, 23 October '44  
 
Mijn liefste schat,  
Hier alles wel. Puck, op je verjaardag heb ik de hele dag aan je moeten denken. 
Maar de verjaardag hebben we in verband met de omstandigheden in Holland 
niet gevierd. Houden jullie je goed en blijf onder alle omstandigheden kalm. 
Groet je ook mijn lieve Ouders en alle anderen. Heel veel innigs van je 
liefhebbende Henk.  
 
Amsterdam, 27 October ‘44  
 
Liefste Man,  
Gelukkig komt er weer een beetje post door. Het leven gaat hier door, iedere 



dag wordt slechter. We eten nu van de Centrale Keuken. Het eten gaat naar de 
hoeveelheid die er is. Maar er is zo weinig, daar kan men niet van leven. Kolen 
hebben we ook nog niet. Wat een leven hè? Dora en ik zijn samen op de fiets 
de boer op geweest en hebben van alles opgescharreld om voorlopig rond te 
komen. Je Vader is de laatste tijd niets in orde, Henk. Hij gaat hard achteruit en 
vraagt aldoor wanneer je terugkomt. Je Moeder is de laatste tijd zo 
melancholisch. Ik kan er niet meer tegen, maar het zal wel niet lang meer duren 
of het leed is geleden. Houdt je goed hoor Henk en pas goed op dat je niets 
overkomt. Veel kussen, liefs en sterkte van je liefhebbende Vrouw!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: November 1944 - Ik had graag 
nog met Vader gepraat 
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Sedert de Duitschers begrijpen dat zij ook het westelijk deel van ons land spoedig 
moeten verlaten, hebben zij zich toegelegd op het vernietigen en wegvoeren der 
aanwezige voorraden, om de geallieerden straks voor groote problemen te plaatsen. 
De Goebbeliaanse propaganda, die tot het bittere einde meekwaakt, wijt dat aan de 
spoorwegstaking, maar de Duitschers – en wij – weten beter. Omdat zij er geen 
belang bij hebben dat reeds thans een hongersnood ontstaat, hebben zij het rooien 
in Drente door Amsterdammers toegestaan. (…) Wat de voedingsmiddelen betreft 
leeft men in het westen des lands dus van den eenen dag in den anderen, maar 
zooals de toestand nu is, behoeven wij niet plotseling voor een acuten voedselnood 
te staan. Men late zich hierdoor evenwel geenszins tot een volstekt ongemotiveerd 
optimisme verleiden. 

Het illegale PAROOL, 21 November 1944 

 

November 1944 

Ik had graag nog met Vader gepraat 
 

Neubrandenburg, 19 November '44 
 
Lieve Ouders,  
Alles hier bij het oude. We gaan alweer aardig de winter tegemoet. Hoe leeft U 
eigenlijk op het oogenblik? We maken ons hier natuurlijk erg ongerust. U moet 
maar denken als de nood het hoogste is, is de redding nabij. Denk eens wat 
onze voorvaderen doorstaan hebben. bijvoorbeeld in Leiden. Wat eten betreft 
hebben we het hier best en rooken gaat ook nog wel. We hebben pas 500 
cigaretten via Genève ontvangen. Groeten aan Pucky, Uw liefh. Henk.  
 
Neubrandenburg, 20 November '44  
 
Liefste,  
Hier nog steeds geen bijzonderheden. Post ontvang ik niet meer. Nog steeds is 
m'n laatste post van 1 September. Maar ik heb goede hoop, alleen geloof ik niet 
meer dat we dit jaar Kerstmis al samen zullen vieren. Volgend jaar beter zullen 
we maar zeggen. Veel liefs, je Henk. 

Neubrandenburg, 25 November '44 
 
Lieve Moeder,  
Vanmorgen de tijding ontvangen. De dominee kwam het me vertellen. Lieve 
Moeder, ik berust volkomen en leef volkomen met U mee. Natuurlijk had ik mijn 
Vader nog graag gesproken. Maar op het oogenblik heb ik een beeld van hem 
zoals ik hem verliet en dat is misschien beter. Moeder, U weet hoe ik altijd last 
heb gehad met schrijven, maar op het oogenblik is het mij ten eene male 
onmogelijk mijn gedachten op papier te zetten. Wie had ooit kunnen denken 
dat wij elkaar op een dergelijke manier zouden moeten verlaten. Heeft Vader 
nog geleden? De laatste tijd heb ik veel aan U beiden moeten denken. Soms 
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was het of ik thuis was. Helaas, maar ook dit jaar zal dat wel niet meer het geval 
wezen. Moeder, ik ben niet in staat om U hier vandaan te steunen. Maar ik 
vertrouw dat Pucky U helpen zal. Houdt U goed, ik zal mijn best doen. Ik had 
graag nog met Vader gepraat. Dat kon hij altijd zoo goed. Moeder, als ik 
daaraan denk kan ik me haast niet goed houden. Uw innig liefhebbende zoon. 
Henk.  
 
Neubrandenburg, 26 November '44  
 
Mijn Liefste,  
Gisteren het telegram ontvangen. Puck, je kunt begrijpen hoe het me trof, maar 
toch kwam het niet onverwacht, want eerlijk ik was er al lang op voorbereid en 
berust momenteel volkomen. Eigenlijk kan ik het me nog niet voorstellen dat 
als ik thuis kom mijn Vader daar nu niet meer zal zijn. Ik had hem zoo graag 
nog gesproken. Ik vind het fijn dat je mijn Vader nog gekend hebt. Ik heb altijd 
erg veel van hem gehouden en de laatste tijd moest ik veel aan verschillende 
gezegdes van hem denken. Hoe heeft Moeder zich gehouden? Zal je goed voor 
haar zorgen? Liefste, ik vertrouw helemaal op je ofschoon ik begrijp wat een 
moeilijke tijden dit voor jullie zijn. Puck, kon ik maar bij jullie zijn. Wat een rare 
tijd toch. Jullie in narigheid en ik hier de hele dag niets te doen. Het eten en 
drinken komt vanzelf. Liefste, houd je goed, help Moeder en denk maar veel 
aan me, dan zijn we dichter bij elkaar. Je innig liefhebbende man Henk.  
 
Amsterdam, 28 November '44  
 
Mijn lieve Man,  
Je kaart van 11 Oct. in goede gezondheid ontvangen. Je maakt veel mee, dat 
weet ik, maar je zwemt er wel doorheen. Houdt je vooral goed en kleedt je 
warm, want je hebt nog een heel leven voor je en je lievelingsberoep staat 



spoedig voor je open. Heb je het bericht nog doorgekregen dat je Vader 17 
November is overleden? Ik condoleer je wel, maar heus Henk voor de man zelf 
is het beter. Nu is hij uit zijn lijden en voor je Moeder was het niet meer om na 
te lopen. Zij had er ook onderdoor gegaan. Ik ben nu bij Eef en Dora. Thuis mot 
gehad. Nu schat, tot spoedig! Wees voorzichtig hoor! Veel liefs en kussen van 
je liefhebbende Vrouw!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: December 1944 - Misschien kun je raden wat ik 
schrijven wil? 
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Vanmorgen komt één van mijn vrienden met zwaar bezorgd gezicht aanzetten: Hitler 
moet gezegd hebben: God moge mij vergeven, wat ik de laatste week van den 
oorlog Nederland ga aandoen. 
Wie al dit rommelnieuws uitzaait? De Duitsche verwarringsdienst, specialisten van 
den zenuwenoorlog. Wanneer zij van het gros der Nederlanders zenuw-patiënten 
gemaakt hebben, zijn ze waar ze wezen moesten. Want rustige evenwichtige 
menschen zijn een bittere gal voor de Duitschers. Daarom: weest rustig en 
evenwichtig. En jaagt op geruchten, ze ZIJN GEVAARLIJK. 

Het illegale TROUW, begin december 1944 

 

December 1944 

Misschien kun je raden  

wat ik schrijven wil?  
 

Amsterdam, 4 December '44  
 
Mijn lieve Henk,  
Ja jongen, het duurt hopenloos lang en ik begrijp volkomen hoe erg het voor je 
is. Maar het zal heus niet lang meer duren. Wat verlang ik ook naar een ander 
leven. Ik ben net zo'n zwerfster. Dan zit ik hier en dan weer daar. Mijn 
fietsbanden zijn op, ik moet nu alles lopende doen. Trams en treinen zijn uit de 
mode. Van je moeder mag ik geen fietsbanden van jouw fiets hebben. Ik kan nu 
niet meer de boer op voor eten. Hoe vind je dat nu, ik ben niet eens de baas 
over de spullen van m'n eigen man. Liefste, houdt je haaks en kop op. Tot 
spoedig! Je innig liefhebbend Vrouw!!!  
 
Neubrandenburg, 8 December '44 
 
Mijn Liefste,  
Vanmorgen je brief ontvangen van 27 October. Je kunt je voorstellen wat blij ik 
was. Sinds 1 September had ik niets meer ontvangen. Eigenlijk moet ik je nu 
een gelukkig nieuwjaar toewenschen, maar Puck het klinkt in deze tijd zoo 
onwezenlijk. Vindt Moeder zich nogal goed na al die narigheid? Wil je me 
precies vertellen hoe het met Vader gegaan is? Niets verzwijgen, hoor. Ik kan 
het me nog steeds niet helemaal indenken. Hier is alles nog goed, ik maak het 
best, het eenig vervelende is de zorgen over jullie. Liefste, houd je goed en een 
heleboel zoenen. Ook voor Moeder. Je innig liefh. Henk.  
 
Neubrandenburg, 8 December '44 
 
Lieve Moeder,  
Gisteren Uw kaart ontvangen van 11 October. Het eenige wat ik U kan zeggen 
is houdt U goed. Ik begrijp goed hoe gemakkelijk ik dat hier kan zeggen, maar 
ook voor mij is Vaders overlijden een harde slag ofschoon het hier lang niet 
zoo erg voor me speelt als wanneer ik thuis zou zijn. U heeft natuurlijk de lege 
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plaats dagelijks voor oogen. Maar heusch Moeder, als U volhoudt zullen er 
voor U nog goede dagen komen. Ik zal heusch mijn lief Moedertje, die altijd zoo 
voor me klaar stond niet vergeten. Wie had ooit kunnen denken dat ons 
welvarend volk nog onder dergelijke omstandigheden zou komen. Ik hoop dat 
‘45 ons de verwachte vrede mag brengen. Uw innig liefh. zoon Henk.  
 
Schraalhans was keukenmeester, blijkt uit het 
Kerstmenu in Neubrandenburg in 1944 op de 
pagina van Overste W.H. Staphorst bij de 
website Stanislau 1942-1945. > 

Neubrandenburg, 24 December '44  
 
Mijn Liefste,  
Een avond voor Kerstmis schrijf ik je deze 
brief. Ik weet heusch niet hoe ik jullie in 
deze benarde tijden moet helpen, maar 
wees ervan overtuigd dat ik steeds bij jullie 
ben. Zoojuist heb ik nog weer heel lang 
naar de laatste foto van je gekeken en me 
verbeeld bij je te zijn. Wat heb je je haar 
keurig, een hele dame hoor. Ondanks 
dezelfde brief van verleden jaar, schrijf ik je 
ook nu weer, dat ik het volgend jaar bij ben 
je. Puck, wat zou het fijn zijn als we dan in 
een eigen huis zitten en misschien, kun je 
raden wat ik schrijven wil? Hier is alles OK. 
Ik durf het haast niet te schrijven nu jullie 
zoo krap met eten zitten, maar we hebben 
net gisteren weer een Am. pakket gehad. 
Een heleboel liefs voor jou. Je liefh. Henk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: Januari 1945 - Ik zal maar denken: 
geen tijding, goede tijding 
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Maandenlang leefden wij onder de suggestie van de komst van de geallieerden, van 
de naderende bevrijding. (…) Nu denkt hij zijn grooten slag te slaan tegen het hart, 
tegen het levensbloed van het Nederlandsche volk. De algeheele wegvoering der 
mannelijke bevolking is het vijandelijke doel. De dood van het Nederlandsche volk is 
’s vijands oogmerk. Opdat er geen bevrijding meer mogelijk is. (…) Ons volk herkent 
de listige omleidingen en trucs, die de vijand van ouds heeft gebezigd. Beloften van 
meer voedsel en meer bonnen. Het ziet weer de van ouds bekende val van de 
Ausweise. En het weet dat registratie beteekent deportatie. Kortom, het weet: 
Tegen den totalen Arbeidsinzet, het totale Verzet. (…) De menschenroof moet 
mislukken! 

Het illegale TROUW, midden Januari 1945 

 

Januari 1945 

Ik zal maar denken:  

geen tijding, goede tijding 
 

Neubrandenburg, 2 Januari '45 
 
Mijn liefste, liefste vrouwtje,  
Al het beste voor het komend jaar. Puck, soms kan ik het niet langer uithouden. 
Ik houd toch zooveel van je, wees toch voorzichtig. Post krijg ik niet meer, 
maar ik zal maar denken geen tijding, goede tijding. Heel veel liefs van je Henk.  
 
In de winter van 1945 was er aan 
alles gebrek. Er was nauwelijks 
voedsel meer en de mensen lijden 
kou door de brandstofschaarste. 
Om de kachel te kunnen stoken 
worden de houten blokjes tussen 
de tramrails weggesloopt. >  

 

 

 

Neubrandenburg, 14 Januari '45  
 
Mijn liefste,  
Puck, ik vind het heel verstandig dat je niet meer thuis woont. Hoe maken Eef 
en Dora het? En hoe gaat het met de kleine? Kun je er al goed mee omgaan? 
Dat leert alvast voor later. Over de narigheid bij jullie met eten zal ik maar niets 
schrijven, maar wees overtuigd dat wij hier meeleven met jullie. Wij hebben het 
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hier dankzij de pakketten nog goed. Weet je nog wel dat onze verloving alweer 
bijna drie jaar geleden is? Geef Moeder maar een flinke zoen van me. Je innig 
liefhebbende man Henk.  
 
Neubrandenburg, 17 Januari '45 
 
Lieve Moeder,  
Van Puck hoorde ik dat ze om de fietsbanden heeft gevraagd. U moet zelf maar 
beslissen, maar wat jullie nodig hebben van mijn spullen gebruik dat maar. Als 
we elkaar maar weer levend weerzien. Nu lieve Moeder, spoedig meer. Uw liefh. 
Zoon Henk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Februari 1945 - Piet is opgepakt, 
waar hij is, weten we niet 
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Nu het systeem (van grootschalige razzia’s) op algeheele mislukking is uitgeloopen, 
poogt de Duitscher zijn doel te bereiken door bedrog en uithongering van de 
bevolking. (…) De uithongering komt neer op een algemeene verlagingvan de 
rantsoenen tot in het absurde. Op straat ziet men dan ook elken dag menschen van 
honger en uitputting ineenzakken, bedrijven worden gesloten omdat de werkkrachten 
niet meer in staat zijn hun arbeid te verrichten, hongerstoeten trekken uit de steden 
de boer op. (…) Er bevinden zich in het westen van het land weliswaar groote 
voedselvoorraden, maar die zijn in handen van de Duitschers. Het verkeer met het 
noorden en oosten hebben zij vrijwel onmogelijk gemaakt. 

Het illegale PAROOL, 13 Februari 1945 

 

Februari 1945 

Piet is opgepakt,  

waar hij is, weten we niet 
 

Amsterdam, 19 Februari '45 
 
Mijn allerliefste schat,  
Eindelijk kan ik je nu ook eens veel geluk toewensen in dit jaar en laten we 
hopen dat we nu toch eindelijk weer bij elkaar mogen terugkeren en gelukkig 
mogen zijn. Henk, ik kan me voorstellen dat het overlijden van je lieve Vader je 
diep getroffen heeft. Gelukkig hadden je Moe en ik steeds over zijn toestand 
geschreven, zodat het toch niet geheel onverwacht voor je was. Nu Henk, het is 
maar heel goed voor de man, want alles is hier nu zo slecht. Niets zou je hem 
meer hebben kunnen geven. Geen druppeltje melk, droog brood en water dat is 

 

Het Huis van Bewaring aan de Weteringschans op een foto uit 1915. (Geheugen van 
Nederland) 

http://www.hetillegaleparool.nl/archief/1945/450213-2.php
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alles. Om over een behoorlijke begrafenis nog maar te zwijgen. Kisten van 
carton en de mensen staan wel 3 weken boven aarde. Erg toch hè?  
Vanmorgen heb ik twee uur in de rij gestaan voor 1 brood. Toch laat ik de moed 
niet zakken. Eens zal de zon voor mij ook wel weer gaan schijnen. Ik woon nu 
met m'n Vader in een klein huisje in de Soendastraat, maar kan er niet erg 
wennen. Vader ook niet. Hij is steeds ziek en gaat erg hard achteruit. Piet is 
opgepakt, waar hij is, weten we niet. Hij heeft 14 dagen op de Weteringschans 
gezeten. Henk, wees voorzichtig met alles en tot kijk. Heel veel innigs van je 
altijd liefhebbende Vrouw. Daaaag.  

Amsterdam, 19 Februari '45  
 
Mijn lieve jongen,  
Dit is dan de eerste briefwisseling tusschen ons na je Vaders dood. Henk, je 
hoeft niet te treuren, het is maar goed dat God hem tot zich heeft genomen. Het 
lijden was erg, de laatste twee maanden had ik er een verpleegster bij en toch 
vroeg hij nog om zijn plukje tabak. Hij heeft nog aan niets tekort gehad en nu 
had ik niets meer voor hem gehad. Het is hier in Holland verschrikkelijk met de 
levensmiddelen. Ik heb hem moeten beloven niet te hertrouwen en hij heeft 
goed afscheid van me genomen. Met mij gaat het momenteel goed, alleen erg 
oud en mager, maar als ik jou maar weer bij me mag hebben is alles vergeten. 
Coby zorgt wel voor me, ze is verhuisd naar de Soendastraat 33, één hoog. Bid 
maar veel. Dit geeft je kracht en sterkte en dat je Vader in vrede rust. Houdt 
moed mijn jongen. Je innig liefh. Moeder.  
 
Neubrandenburg, 25 Februari '45  
 
Lieve Moeder,  
Nog steeds geen bijzonderheden. Vandaag twee jaar geleden dat Coby en ik 
trouwden. Nu, jullie zullen op deze dag er ook wel aan gedacht hebben. 
Groeten aan Pucky. Uw innig liefh. Henk.  

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: Maart 1945 - Ik kan en mag je niet schrijven 
wat ik meemaak 
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In het Duitse dorpje ’s-Hertogenrade, dat vlak aan de Limburgsche grens ligt, hebben 
de barbiers een plakkaat voor hun ramen gehangen, waarop staat: “Voormalige 
leden van de N.S.D.A.P. worden niet bediend!” De plaatselijke nazi’s – voor zoover 
zij althans niet gevlucht zijn – kan men dus op een afstand herkennen aan hun lange 
haren. Toen het besluit van de barbiers bekend gemaakt werd en een nazi toch 
behandeld wilde worden, maar buiten de deur werd gezet, verzuchtte de man: “Mein 
Gott, men behandelt ons als de Joden!” 

Het illegale PAROOL, 27 Maart 1945 

 

Maart 1945 

Ik kan en mag je niet schrijven  

wat ik meemaak 
 
Amsterdam, 4 Maart '45 
 
Mijn liefste Man,  
Eindelijk weer post van je ontvangen. Twee maanden had ik niets meer van je 
gehoord. Fijn dat je het nog goed maakt. Allereerst schat feliciteer ik je nog met 
ons 2-jarig huwelijk. Ik heb die dag op de fiets doorgebracht. Ik ben eten gaan 
halen in Holten in Overijssel. Dat moest gauw gebeuren want per 1 Maart zou 
de IJsellinie voor iedereen gesloten worden. Dus moest ik nog snel van de 
gelegenheid gebruik maken. Ik heb veel gezien en meegemaakt onderweg. Een 
keer nog moest ik vluchten in een greppel. De oorlog heeft daar veel kapot 
gemaakt. Onder het gedreun van de V-1' s ben ik de boer langs geweest. Met 
een afgeladen fiets ben ik huiswaarts gekeerd. Tweeëneenhalve dag heb ik er 
over gedaan. Drie nachten in het hooi geslapen, 1 nacht bij Indische mensen en 
1 nacht in Amersfoort. Daar is zeer veel kapot evenals in Deventer. Vandaag 
heerlijk gegeten, kip en worteltjes met doppers en waterpap toe. Liefste, tot de 
volgende brief. Heel veel kussen van je verlangende Vrouwtje!  

 
< Op deze klassiek geworden foto van de 
‘hongertochten’ tijdens de winter 1944/’45 
is blijkens de website Honger in Plan Zuid 
‘de moeder van Ruud Jansen’ op zoek 
naar voedsel. 

Amsterdam, 4 Maart '45  
 
Allerliefste Henk,  
Hier het vervolg van mijn brief. Ik zit bij 
een klein oliepitje te schrijven. Vader is 
net naar bed, dus lekker rustig. Zoals je 
ziet en je wel zult verbazen, ben ik niet 

meer bij Eef en Dora. Dat heeft maar 14 dagen geduurd. Ik had het er niet 
bepaald slecht, maar er waren dingen die me niet aanstonden. Ik kan en mag je 

http://www.hetillegaleparool.nl/archief/1945/450327-5.php
http://www.geheugenvanplanzuid.nl/tijdtijn/hongerwinter.htm


niet schrijven wat ik meegemaakt heb en nog meemaak. Jij hebt al zorgen 
genoeg en ik red me er wel weer uit. Er zijn altijd nog goede mensen op de 
wereld die medelijden met me hebben. Henk, van je familie moet je het niet 
hebben, dat heb ik ondervonden. Mijn Vader is oud en zwak, zwaar ondervoed 
zegt de dokter. Ik zorg nu nog voor hem, maar kan het haast niet langer. Wat is 
de wereld nu toch wreed hè? Maar het duurt niet lang meer liefste of je bent bij 
mij. Heerlijk met z'n tweetjes en geen familiegezeur. Alleen wij beiden en een 
mooie hond, die krijg ik dan ook, hè? En misschien spoedig nog meer! Henk ik 
ga eindigen, de pit gaat bijna uit, dus naar bed. De olie kost fl. 35 per liter. Tot 
spoedig, voorzichtig zijn. Je innig liefh. Vrouw.  
 
Amsterdam, 25 Maart '45  
 
Liefste Man,  
Hoe staat het leven in Br.burg of weer een ander vacantieoord? Vader is net 
naar bed, ik zit met m'n oliepitje en je foto vlak voor me. Ik trek er veel op uit 
voor de hap. Afgelopen week ben ik naar Bunschoten en Spakenburg geweest. 
Ik fiets wat af hoor. Zo scharrel ik maar door, gelukkig is het nu heerlijk 
zomerweer. Dat is nog niet op de bon. Voor de fietsen is het ook weer uitkijken 
op het ogenblik. Van het Nat. en Zweedse Roode Kruis krijgen we weer brood 
en 125 gram boter. Houdt je daar taai en voorzichtig hoor! Innige kussen van je 
altijd liefhebbende Vrouw. Daaaaag.  
 
Amsterdam, 26 Maart '45  
 
Lieve Man,  
Hierbij laat ik je weten dat we hedenmiddag het treurige bericht ontvingen dat 
onze Piet 16 Maart te Amersfoort is overleden. Zoals ik je al geschreven had, 
was hij eind Jan. opgepakt en zat aan de Weteringschans, vandaar naar 
Amersfoort. Hoewel ik dikwijls wat met hem had, doet het me toch leed. Het is 
toch m'n broer, maar ook daar moeten we weer overheen komen. Een mens 
wordt vandaag de dag hard. Liefste, wees toch voorzichtig opdat wij elkaar 
toch terug mogen zien! Veel liefs van je Pucky.  

 

 

 

 

 

 

Inhoud | Verder met: April 1945 – Op de drempel der bevrijding 
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Uit het Wehrmachtsbericht van 24 Apri: Plaatselijke gevechten bij Altmark, 
Nikolsburg en Brünn. Duitsche tegenaanvallen bij Bautzen. Pulnitz en Kamenz 
heroverd. Fellle gevechten bezuiden Spremberg en op linie Lubbin-Guben-Frankfurt-
Fürstenwalde. Russen na taaien strijd Z.O. van Brandenburg, Z. van Potsdam, Z.O. 
van Königswusterhausen en in O. en W. wijken van Berlijn doorgedrongen. 
Bruggehoofden tusschen Gartz en Stettin vergroot. Zware wisselvallige gevechten 
tusschen Verden a.d. Aller en Stade a.d. Elbe. Am. Druk rondom Regensburg. Dt 
tegenaanvallen aan de Donau. Geallieerden uit Sigmaringen naar Z.O. opgedrongen. 
Hevige gevechten bij Dillingen en Tuttingen-Donaueschingen. Onverminderrd zware 
gechten in Italië. 

DELFTSCHE COURANT, 27 April 1945 (Oorlogskranten.nl) 

 

 

April 1945  

Op de drempel der bevrijding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit april 1945 ontbreken brieven uit Amsterdam en uit Neubrandenburg. De 
hongerende Nederlanders en de ondervoede krijgsgevangenen stonden op de 
drempel van de bevrijding. Hieronder is de voorpagina van de verzetskrant Het 
Parool van 3 april 1945 weergegeven. Bij een klik op de afbeelding komt de 
complete krant beschikbaar, en eventueel het gehele oorlogsarchief 1940-1945. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oorlogskranten.nl/k0072_01.html


 

 

Inhoud | Verder met: Mei 1945 - De helft is hier al weg, naar huis 
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Mei 1945  
De helft is hier al weg, naar huis 

 
 

Het niet meer illegale TROUW, mei 1945 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4868/trouw/integration/nmc/frameset/illegaletrouw/illegaletrouw.dhtml


 
 

Neubrandenburg, 27 Mei '45  
 
Lieve Moeder en Pucky,  
Alles goed, veel meegemaakt. De helft is hier al weg, naar huis. Hoop gauw te 
komen. Ik ga dan naar mijn Moeder, aangezien ik niet weet waar jij momenteel 
woont. Aan alles komt een eind. Ook aan Duitsland. De moffen zijn kapot! Heel 
veel liefs van je innig liefh. Henk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: Feind bleibt Feind 
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Feind bleibt Feind 
 

Stanislawow in 1939, op de website van 
Lysiuk Krystman, wiens familie er al in 
1662 woonde > 

Stanislau lag in Polen. Maar in 1942 
eigenlijk al niet meer. Het westelijke 
deel van Polen was door Duitsland 
geannexeerd; Warschau en het overige 
deel van Polen werd het General-
Gouvernement, op 1 augustus 1941 
aangevuld met Galicië. Het Poolse 
Stanislawow was omgedoopt in het 
Duitse Stanislau. 

De Oostenrijks-Hongaarse kazerne, 
waar Stalag 371 werd gevestigd, had 
een roerige geschiedenis achter de rug. 
Toen de grenzen van Europa na de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in 1919, tijdens de Vrede van Versailles 
opnieuw werden getekend, kwam Stanlislawow in Polen te liggen. In 1939 
ontwikkelde Hitler zijn plannen voor een aanvalsoorlog in Oost-Europa, en om 
daarbij de vrije hand te hebben sloot hij met Sovjet-leider Stalin het Molotov-
Ribbentroppact. Daarin werd (o.m.) Polen verdeeld tussen het Derde Rijk en de 
Sovjet-Unie. 

< Elisabeth Freundlich beschreef de vernietiging van de 
Joden in Stanislau in ‘Die Ermordung einer Stadt namens 
Stanislau’ (Wenen, 1986) 

Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen en 
begon de Tweede Wereldoorlog. Op 17 september 
volgde de Sovjet-Unie. Stanislawow werd overgeheveld 
naar de Sovjet-republiek Oekraine. 

Op 22 juni 1941 kwam er een abrupt einde aan de Duits-
Russische vrede. Hitler startte Operatie Barbarossa, de 
inval in de Sovjet-Unie, en rukte in een Blitzkrieg op naar 
de stadsgrenzen van Leningrad, Moskou en Stalingrad. 

Onmiddellijk na de Duitse inval in de Sovjet-Unie begon 
Duitsland in de veroverde gebieden met de Endlösung 
der Judenfrage. Uit Stanislau was de overgrote 

meerderheid van de rond 25.000 Joden al gedeporteerd toen in augustus 1943 
het getto werd omsingeld en de laatste overlevenden daar geliquideerd. 
Ongeveer honderd Joodse onderduikers wisten de oorlog in Stanislau te 
overleven. 

Stanislau ligt nu definitief in Oekraine en werd in 1962 omgedoopt werd Ivano-
Frankivsk. 
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Hiërarchie 

Eén van de belangrijkste bronnen voor de omstandigheden in de Stalags en 
Oflags is 'Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis' (pdf), een 
proefschrift (1997) van David Jan Smit, met een uitvoerig overzicht van de 
inspectiereizen van Zweedse artsen van het Rode Kruis naar Duitse 
krijgsgevangenenkampen. Het is een medisch-historische studie naar aspecten 
van internationale bescherming van en hulp- en zorgverlening aan Nederlandse 
militairen in Duitse krijgsgevangenschap van 1940 tot 1945. Stanislau en 
Neubrandenburg komen uitgebreid aan bod. 

Het regiem in de kampen was onderworpen aan de Derde Conventie van 
Genève en het daaraan ontlleende Krijgsgevangenenverdrag van 1929. In de 
kampen, zegt Smit (pag. 30), heerste een militaire hiërarchie, zowel bij de 
bewakingsdiensten als binnen de diverse nationaliteiten.  

Krijgsgevangenen met Britse en Amerikaanse nationaliteit werden door de Duitse 
kampleiding bevoorrecht boven andere nationaliteiten; zij werden door het OKW als 
wisselgeld beschouwd bij eventuele toekomstige onderhandelingen met de 
geallieerden. Na de Amerikanen en de Britten kwamen Fransen; zij waren sinds 1940 
in krijgsgevangenschap en met het grootste aantal eisten zij de oudste rechten op. 
De overige nationaliteiten, waaronder Nederlanders, Italianen en Russen, kwamen 
volgens mededelingen van ex-krijgsgevangenen, in de onderste regionen van de 
hiërarchie terecht. De Polen waren er het slechtste aan toe: hun land bestond niet 
meer; het was verdeeld tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Ze kregen de status van 
'geïnterneerden' en vielen daarmee buiten de Conventie van Genève. (Smit, pag. 48) 

Post-ceremonie 

Het ontvangen van post ging gepaard met een hele ceremonie, schrijft Henk de 
Pater: 

Vanmorgen heb ik je pakje ontvangen met de briefopener. Ik vond het echt 
aardig. Ik krijg zoveel pakjes opgestuurd dat het elke dag wel St. Nicolaas lijkt. 
Een vast iemand van de kamer gaat tweemaal per dag horen of er pakjes zijn. 
Als dat zo is, word ik gewaarschuwd. Moet dan eerst teekenen en daarna in de 
rij staan. Dan wordt het pakje onderzocht en krijg je de zaak mee naar de 
kamer. Je bent natuurlijk altijd in spanning of het pakje wel goed overgekomen 
is. (10 mei 1943) 
 
De overvloed aan post bracht de censuur zelfs in de problemen. Een Zweedse 
diplomaat, die een bezoek aan kamp Stanislau bracht, kreeg op 30 september 
1942 van de kampcommandant het verzoek 'de privé-zendingen uit Nederland 
te doen verminderen'. De censuur was niet opgewassen tegen de hoeveelheid 
pakketten. (Smit, pag. 41) 

Zulk bezoek van het Zweedse of het Zwitserse gezantschap, de twee neutrale 
landen die als beschermende mogendheden voor de krijgsgevangenen in 
Europa optraden, kwam eens in de vier of vijf maanden. G. van Amstel 
beschrijft de gevolgen in 'Een zak met vlooien': 

Kwam zo'n knaap op bezoek dan waren de Duitsers al een tijd van tevoren zo druk 
als een klein baasje. Het hele kamp werd grondig schoongemaakt en opgeknapt. 
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Feind bleibt Feind 

Het Vorschrift für das 
Kriegsgefangenenwesen, de 
richtlijn voor Duitse soldaten hoe 
te handelen met 
krijgsgevangenen > maakt 
duidelijk dat de bewaking niet te 
vriendschappelijk met de 
militairen om diende te gaan: 
‘Feind bleibt Feind’ en 
‘Privatunterhaltungen mit 
Kriegsfefangenen möglichst 
vermeiden’. 

Het militaire bestuur van een 
Duits krijgsgevangenenkamp 
bestond uit een commandant, 
zijn plaatsvervanger en twee of 
drie toegevoegde officieren. Voor 
de dagelijkse werkzaamheden 
en taken was personeel 
werkzaam in sectoren als het 
kampbeheer, verpleging en 
verzorging, censuur en vertaling. 
Voor de bewaking werden 
Landschützenbataillone ingezet; 
eenheden die niet meer geschikt 
waren voor frontdiensten. Voor 
een kamp met 10.000 
krijgsgevangenen waren 
doorgaans twee Bataillone nodig. 
(Smit, pag. 28) 

Censuur 

In artikel 40 van de Conventie 
van Genève werd de censuur op 
het postverkeer en de 
pakketzendingen geregeld. Alles 
wat op dit gebied binnenkwam of 
uitging, werd onderworpen aan 
de censuur. In ieder kamp waren 
censors aangesteld, met elk een 
eigen censuurstempel, met  

 

 
Het Kriegsgefangenenprotokoll; het reglement voor de 
behandeling van krijgsgevangenen, dat elke bewaker 
kreeg uitgereikt. Met onder meer de volgende 
aanwijzingen: een vijand is een vijand, en dient als 
zodanig te worden behandeld; het wennen aan de 
dagelijkse omgang met krijgsgevangenen en verkeerd 
begrepen mensvriendelijkheid leiden gemakkelijk tot het 
verontachtzamen van de voorzichtigheid; let op 
overmatig bezit van levensmiddelen, kaartmateriaal, 
burgerkleding, verboden geld en eigen werktuigen; 
kranten die niet in Duitsland of in de door Duitsland 
bezette gebieden worden gedrukt, moeten uit handen 
van krijgsgevangenen blijven; persoonlijk contact met 
krijgsgevangenen moet worden vermeden; geen 
privégesprekken; denk altijd aan de gruwelijkheden die 
de Polen tegenover onze volksgenoten hebben begaan. 
Bedenk altijd dat jij een Duitser bent. (Smit, pag.50} 

daarin zijn persoonlijke nummer. Op deze wijze was altijd een controle achteraf 
mogelijk. Ook de Rode-Kruispakketten werden aan censuur onderworpen. (Smit, 
pag. 77) 
 
 

http://oorlogspost.yolasite.com/feind-bleibt-feind.php


Om de één of andere reden stond Stalag 371 bij Stanislau in een bijzondere 
belangstelling bij Duitse autoriteiten, constateert Smit. Er is geen kamp met 
Nederlandse krijgsgevangenen te noemen, waar zoveel autoriteiten op 
inspectiebezoek zijn geweest na aankomst van de Nederlanders in augustus 1942. 
Tot het einde van dat jaar werd het kamp bezocht door zeven autoriteiten van Duitse, 
Zweedse en Zwitserse nationaliteit. In 1943 werd het aantal bezoeken en inspecties 
al wat minder, het liep terug tot vijf. Na oktober 1943 bleven de Duitse autoriteiten 
weg. Oflag 67 bij Neubrandenburg kreeg alleen bezoekenvan Zweedse en/of 
Zwitserse vertegenwoordigers. De verminderde belangstelling van Duitse zijde wordt 
door Smit toegeschreven aan het keren van de krijgskansen. (pag. 89)  

Wachten op post 

Voorlopig was de postbode de enige contactpersoon tussen kamp en 
vaderland. Het postverkeer was echter aan beperkingen onderhevig. 

Volgens het Krijgsgevangenenverdrag van 1929 mochten oorlogsvoerenden 
per maand vaststellen hoeveel brieven en briefkaarten per maand door 
krijgsgevangenen mochten worden verzonden en zou die post 'langs de 
kortste weg' worden overgebracht. Zij mochten ook postpakketten ontvangen 
met levensmiddelen en andere levensbehoeften zoals kleding. Ook boeken 
waren toegelaten. Die zouden overigens wel aan de censuur worden 
onderworpen. Bij de controle van pakketten die voedsel zouden kunnen 
bevatten moest een vertrouwensman aanwezig zijn. (Smit, pag. 130) 

Te ontvangen brieven werden 'unbeschränkt auf jedem Papier' toegelaten. 
Maar post die het kamp uit ging moest aan voorwaarden voldoen (Smit, 
pag.167): 

Formularzwang besteht für alle ausgehende Briefpost (Briefe u.Karten). 
Briefpapier nur von der Firma Bargou Söhne, BerIin. 
 
Henk de Pater, die zich op 1 maart 1943 in Utrecht meldde, stuurde elf dagen 
later zijn eerste brief uit Stanislau: 
 
Ik ben hier in goede welstand aangekomen. Het valt hier best mee.(...) Wij zijn 
hier Dinsdag aangekomen. Ik wist niet dat Europa zo groot was. Als ik uit het 
raam van mijn kamer kijk, zie je hoge bergen. Net Zwitserland, weet je wel. 
 
Die kwam kennelijk pas op 26 maart bij zijn vrouw Coby in Amsterdam aan: 
 
Dolgelukkig ben ik met je brief. Ik mis je, maar ik sla me er wel door heen, hoor! 
Je ouders ook.  
 
Elk nieuw levensteken werd met spanning afgewacht  (6 mei 1943): 
 
Vanmorgen stond ik al in de deur je brief af te wachten. Ik voelde gewoon dat ik 
vandaag post van je kreeg. 
 
En dat was wederzijds (16 mei 1943):  



Mijn Lieve Pucky, je moet je vooral niet ongerust maken als de post soms lang 
weg blijft. Dat gebeurt hier ook. Soms heb ik een paar weken niets en dan komt 
alles tegelijk. 
 
Kennelijk werd er soms post gestolen, schrijft Coby (27 juli 1943):  
 
Dat pakje van 13 Mei met de foto kan je wel als verloren beschouwen. Degene 
die het gestolen heeft, had er lekker toch niet veel aan. Er zat namelijk niet 
zoveel bijzonders in, want ik was juist door alles heen. Het is wel het laagste 
om van een krijgsgevangene die al zoveel ontberen moet nog te stelen. 
 
Of raakten brieven zoek, aldus Henk (10 oktober 1943):  
 
Ik mis brieven uit Juni en Juli. Ik zal ze maar afschrijven. 
 
En dan kwamen er opeens een paar tegelijk (19 december 1943):  
 
Gistermorgen belde de post hard, ik vloog naar beneden en tot mijn grote 
blijdschap lagen er zowaar 3 brieven en een briefkaart van je.  

Spoorwegstaking 

Op 11 september 1944 klaagt Coby:  
 
De post komt erg slecht door, zoo heb ik jouw brief voor mijn verjaardag ook 
nog niet ontvangen, want op het oogenblik gaat er geen spoor en tram meer en 
zitten we zonder licht. En dat allemaal omdat het spoorwegpersoneel staakt.  
 
De Spoorwegstaking had dramatische gevolgen. 'Na september 1944 kwamen 
uit het nog bezette deel van Nederland, als gevolg van van de 
Spoorwegstaking, geen post en pakketzendingen meer naar de 
krijgsgevangenkampen, zegt David Jan Smit (pag. 39). Op 16 oktober 1944 
vraagt Coby bezorgd:  
 
Al zes weken geen post meer van je ontvangen. Je schreef je ouders dat je 
weer van het ziekenzaaltje af was. Ben je dan ziek geweest? Daar weet ik niets 
van. Toch niets ernstigs hoop ik?  
 
Op 20 november 1944 meldt Henk:  
 
Hier nog steeds geen bijzonderheden. Post ontvang ik niet meer. Nog steeds is 
m'n laatste post van 1 September. 
 
En Coby laat op 4 maart 1945 weten:  
 
Eindelijk weer post van je ontvangen. Twee maanden had ik niets meer van je 
gehoord. Fijn dat je het nog goed maakt.  
 
Het is haar laatste reactie op een brief uit Neubrandenburg. Er komt geen post 
meer uit Duitsland. Totdat Henk de Pater op 27 mei 1945 schrijft: 
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Alles goed, veel meegemaakt. De helft is hier al weg, naar huis. Hoop gauw te 
komen. Ik ga dan naar mijn Moeder, aangezien ik niet weet waar jij momenteel 
woont. Aan alles komt een eind. Ook aan Duitsland. De moffen zijn kapot! Heel 
veel liefs van je innig liefh. Henk.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: Kaltgestellt 
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Kaltgestellt 
 
In het volkenrecht wordt een krijgsgevangene gedefinieerd als een combattant, 
die in de macht van de tegenpartij is geraakt. In geval van gevangenneming 
door de tegenpartij heeft de combattant recht op behandeling als 
krijgsgevangene. Het doel van krijgsgevangenschap is het verhinderen van 
deelneming aan krijgshandelingen door combattanten. (Smit, pag 25). 
Bijkomend voordeel was dat ze waren uitgeschakeld voor deelname aan het 
verzet. De krijgsgevangen officieren in Stanislau en - later - Neubrandenburg 
waren kaltgestellt. 

Op 6 september 1944 waren volgens het geallieerde opperbevel SHAEF in 
Europa 2.371.324 militairen in Duitse krijgsgevangenschap. Ze waren verdeeld 
over de volgende nationaliteiten: Frans 751.499; Russisch 674.648; ltaliaans 
510.189; Brits 158.916; Joegoslavisch 123.014; Belgisch 65.821; Pools 52.337; 
Verenigde Staten 23.722; Nederlands 9.664; Noors 1.146; Grieks 319; 
Tsjechisch 49. Op 1 februari 1945 waren er volgens de steeds wisselende 
cijfers 11.296 Nederlandse krijgsgevangenen (Smit, pag. 49). Op 30 augustus 
1943 bestond de bezetting van Stanislau uit 1560 Nederlandse officieren en 120 
krijgsgevangenen van andere nationaliteit als kampwerkers. (Smit, pag.73) Veel 
dienstplichtingen werden ingezet om dwangarbeid te verrichten. Volgens 
artikel 27 van de Conventie konden officieren niet tot arbeid worden verplicht.  

Er bestond zelfs een ' Stanislau-
lied', zo bleek uit deze 
reproductie in de Beeldbank van 
het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie. Tekst en 
muziek zijn overigens nergens 
te achterhalen. > 

Verveling 
 

Het dagelijks leven in de 
kampen was van "een 
grenzeloze verveling. Je kunt 
nu eenmaal niet - dag in, dag 
uit - studeren, kaarten, 
brieven schrijven, 
discussiëren en debatteren. 

 

 

Pogingen om te ontsnappen mislukten meestal al bij de gedachte", citeert Smit 
een luitenant-generaal. (pag. 65)  
 

De officieren en beroeps-onderofficieren ontplooiden allerlei activiteiten om hun tijd 
door te brengen. Er werden lezingen gegeven, cursussen gevolgd, muziek gemaakt, 
en plannen en voorbereidingen voor ontsnappingspogingen werden uitgedacht en 
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soms ten uitvoer gebracht. Verder werden allerlei sporten beoefend; in kampen met 
meerdere nationaliteiten werden diverse competities georganiseerd.  

Dagprogramma 

Op 4 april 1943 geeft Henk de Pater een inkijkje in zijn dagprogramma: 
 
Ik zal je voor de aardigheid eens een programma van vandaag geven. 
Vanmorgen om 7.30 uur reveille. Daarna brood eten, appèl en een beetje 
huishoudelijke diensten. Om twaalf uur had ik als maal een bord bruine 
boonensoep, havermouth en pruimen. Vanmiddag hebben we een bridge-drive 
gehouden. Daarna zuurkool gegeten en pap. 
 
Daarnaast was er een grenzeloze verveling met eindeloos praten over de 
internationale toestand, zegt David Jan Smit. (pag. 76) ‘Er waren mogelijkheden 
om Duitse kranten te lezen, daarnaast werden in grote kampen gestencilde 
kampkranten gemaakt met nieuwtjes, artikelen en gedichten. Ondanks alle 
activiteiten bleef het bestaan leeg en zonder uitzicht, waardoor spanningen 
ontstonden in het geestelijke vlak'. 

Sinterklaas 

Op 5 december 1942 kwamen zelfs 25 Sinterklazen opdagen en eindigde het 
feest in een kloppartij, zo blijkt uit het dagboek van een 23-jarige cadet-
vaandrig: 
 
Voordat we naar Eetzaal A gingen, waar het feest off[icieel gevierd zou worden, 
veegden we met vlotte hand de kamer nog es aan, plaatsten de 4 tafels aaneen en 
gooiden er dekens overheen. 7 uur gingen we naar beneden. Overste de Jong, 
Adjudanten Kist en de Man. St Nic. was Menno en was zeer artistiek gekleed. Een 
knalrode deken om z'n schouders, kgf* op z'n bordpapieren mijter en meesterlijk met 
watten gegrimeerd. Hij was goed. Hij zeide getracht te hebben met zijn oude botten 
door het prikkeldraad te dringen maar dat dat met grote moeilijkheden gepaard ging. 
Het was niet zo de mijter op, maar bijna sodemieter op. Maar een oud man als hij liet 
zich niet afschepen. Hij had weinig tijd want hij moest nog naar onze collegas van 
zijn leeftijd in de 1o compagnie. (…) 
Om 9.15 zou er voor [de] Jury een defile van alle Sinterklazen met Zwarte Pieten uit 
het gebouw plaats vinden waarna het mooiste paar met een prijs zou worden 
bekroond. (…) Er schenen ± 25 Sinterklazen te zijn. 
 
Het leidde tot een reusachtige stoeipartij 
 
De overblijfselen van Sinterklazen vlogen door de lucht. Mijters en kleden werden 
vertrapt. Een Sinterklaas werd in een draagbare vuilnisbak rond gezeuld, totdat hij 
met z'n kop naar beneden in de kokende menigte verdween en letterlijk vertrapt 
werd. 5 [minuten] later werd hij naar het lazaret gedragen. Maar dit hield de menigte 
niet tegen. Verderop werd er één echt in een zak gestopt en rond geslingerd als een 
baal vuil wasgoed! Zij stonden nog steeds met hun twaalven rond hun Sinterklaas, 
die een van de meest artistieke was, maar het grauw drong op, het zou niet lang 
meer duren. Op het laatste ogenblik doken er nog een paar van de potigste 
adelborsten op die inderhaast gemobiliseerd werd[en] en toen begon het. Onder een 
oorverdovend gehuil begon de aanval. Twee, drie aanvallers doken op elk der 



bewakers. Benen en armen maalden en trapten. De watten baard vloog weg, z'n 
mijter werd hem afgeslagen, z'n staf brak. Er werd hard en raak geslagen. Enkelen 
waren door het dolle heen. We vochten als leeuwen met een handvol lui (de meesten 
waren nog op de kamer de pakjes aan het uitpakken) tegen een overmacht. Het was 
een heerlijk gevecht. Er vloeide ook bloed, een knaap vocht door met een lange snee 
over z'n wang. (…)  
Plotseling schoot Overste Sar naar voren, vocht zich een open kringetje en deze 
eerbiedwaardige ijzervreter schreeuwde: ‘Heren! Een oud krijgsman vraagt het 
woord’. Onder zijn hoge schelle stem verstomde het rumoer tot een gewillig luisteren. 
‘We hebben StNicolaas gevierd. Het einde is niet geweest zoals de Jury en 
Commissie van Voorbereiding zich dat hadden voorgesteld, maar dat neemt niet weg 
dat het een prachtige dag is geweest. De jongeren en ook wel de ouderen hebben 
getoond dat er nog pit in zit en dat is ook wat waard. We zingen nu gezamenlijk: Het 
is mooi geweest. Daarna gaat iedereen rustig naar de kamers. (Uit: 
Dagboekfragmenten) 

Allegaartje 

De Zweedse rapporteurs en het Internationale Roode Kruis constateerden 
tijdens hun bezoeken aan het kamp trouwens dat het slecht gesteld was met 
kleding en schoeisel van de krijgsgevangenen. Met name de officieren die in 
1943 in krijgsgevangenschap waren gevoerd, kwamen in de kampen aan met 
een allegaartje van oude uniformen uit mei 1940 en/of burgerkledingstukken 
van niet te beste kwaliteit. 

In 1943 besloot de regering in een order te plaatsen voor de levering van 
tienduizend kledingpakketten, maar daar kwam niets van terecht. Smit (pag. 46) 
beschrijft dat de Duitsers tegen het sturen van burgerkleding waren; dat zou de 
kans op ontsnapping vergroten. De minister van Oorlog bestelde op 27 
december tienduizend volledige uitrustingen (uniformen, ondergoed, sokken, 
zakdoeken, schoenen) in de Verenigde Staten, maar daarvoor bleek een te dure 
exportvergunnig nodig. De daarna in Canada bestelde kleding zou op 12 juli 
1944 voor negentig procent zijn verscheept, maar uiteindelijk heeft niets de 
krijgsgevangenen bereikt. En op 2 maart 1945 waren er, ’wegens de chaotische 
toestand in het verkeerswezen’, geen transportmogelijkheden meer naar 
Duitsland. 

Hygiëne 

Volgens David Jan Smit stond de hygiënische toestand in de kampen in nauw 
verband met de aard van het aantal krijgsgevangenen en de gebouwen waarin 
ze gelegerd waren. Tekort aan water en schoonmaakmiddelen was een groot 
probleem. Daarbij voegde zich, met name in de houten gebouwen, de plaag van 
vlooien, luizen en ander ongedierte. Voor de persoonlijke hygiëne was het 
tekort aan zeep funest. Zelfs in een kamp als het Stalag 371 bij Stanislau, in 
feite een Oflag, met grote stenen gebouwen en een vrij constante bezetting van 
officieren en hulppersoneel, was het niet mogelijk de hygiëne behoorlijk te 
handhaven. 

Blijkbaar was het zelfs in een kamp met stenen gebouwen niet mogelijk, het 
ongedierte de baas te worden. Het bestrijden van wandluizen bleef, ondanks 
allerlei desinfectie maatregelen, vrijwel altijd zonder resultaat. Door het tekort 

http://dbnl.org/tekst/sjen001dagb01_01/index.php


aan zeep en onvoldoende wasmogelijk - heden leverde de kleerluis veel 
ongemak. (pag.79)  

Al op 17 november 1942, bijna een half jaar voor de komst van Henk de Pater, 
werd de gehele bezetting in Stanislau ingeënt tegen tyfus en paratyfus A en B. 
Hetzelfde gebeurde op 21 augustus 1944 in Oflag 67 bij Neubrandenburg. In 
vrijwel alle kampen werd aan deze vormen van preventie veel aandacht 
besteed. Hierdoor zijn in de meeste kampen met Nederlanders geen grote 
epidemieën voorgekomen, constateert Smit (pag. 85)  

Voedsel 

Henk de Pater suggereert in zijn brieven naar hongerend Nederland dat het 
hem aan niets ontbreekt. Op 15 april 1943 ontvangt hij zijn eerste pakje van 
huis: 
 
Vanmorgen je eerste pakje ontvangen. Alles is goed overgekomen. Alleen moet 
je vooral geen brood sturen, want dat was zwaar beschimmeld en moest ik zoo 
weggooien. Je kunt misschien beter meel zenden. 
  
Zijn 'voedselpositie' verbetert erdoor: 
 
Mijn voedselportie is dank zij de zorgen van U en Pucky zeer goed. U moest 
eens zien wat een prachtige broodjes we hier bakken, het lijkt wel cake. 
Vanmiddag heb ik al weer een pakje van Coby ontvangen van 1 Juni (18 juni 
1943) 
 
Soms ging het helemaal verkeerd: 
 
Vanmorgen het pakje ontvangen van 30 Juni. Je moet me beloven nooit geen 
komkommer of iets anders te sturen wat bederven kan. Haast alles moest ik 
weggooien. Het was één groote schimmelmassa. (10 augustus 1943) 
 
Het Engelse Rode Kruis voorzag in een eerste levensbehoefte: 
 
Van de week hebben we 450 Engelsche cigaretten gehad van het Engelsche 
Roode Kruis. U weet wel Pall MalI, die ik vroeger ook graag rookte. U kunt wel 
begrijpen hoe ze hier ontvangen zijn. Het ligt in de bedoeling er ons elke 
maand 250 te sturen. Zoodra ik weer een pakje kan sturen, zal ik aan U denken, 
hoor. (14 augustus 1943) 
 

David Jan Smit trof tijdens zijn onderzoek een lijst aan van het weekverbruik 
per krijgsgevangene in 1942: 

In Stanislau was het weekverbruik (28 sept tot 4 okt 1942) als volgt samengesteld: 
"Fleisch 300 gr; Fett 206 gr; Quark 93,75 gr; Nährmittel 402 gr; Zucker 175 gr; Dt.Tee 
14 gr; Marmelade 262,5 gr; Brot 2000 gr; Kartoffeln 2100 gr; Gemüse und 
Hülsenfrüchte 135 gr; Gewürze und Zutaten: Salz = täglich 20 gr; Knoblauchpulver 
0,03 gr". 
 



Onduidelijk is wat onder Nährmittel moet worden verstaan, de vertaling 
levensmiddelen geeft niet aan welke. Voor de berekening is gekozen voor 
peulvruchten. Het verbruik werd nauwkeurig over drie maaltijden per dag 
gedurende de aangegeven week verdeeld. (Smit, pag. 68) 
 

Plaats een paar tafels naast 
elkaar, zet daar een gezelschap 
op en de uitvoering kan 
beginnen. (Beeldbank NIMH - 
klik tekening voor gegevens) > 

 
 

 

 

Overvloed en armoede 

De brieven van Henk de Pater 
naar Amsterdam suggereren  

 

dat de krijgsgevangenen in Stanislau en later Neubrandenburg in overvloed 
verkeerden:   
 
Post niets, maar wel veel pakjes. Een Maandag moet ik mijn 10e pakje halen in 
twee weken. Heusch lieve Ouders, ik heb hier best te eten hoor. Jullie kunnen 
best wat minder sturen. De pakjes die ik voor U heb klaar gemaakt schijnen 
nog hier te staan. Dus het zal nog wel even duren voordat ze in Holland zijn. (30 
oktober 1943) 
 
Op 19 december 1943 begint Coby echter te geloven dat het helemaal niet 
meevalt, daar in Stanislau: 
 
Henk, ik schrok werkelijk van je foto. Je bent zo smal en mager geworden, hoe 
komt dat nou? Je schrijft dat je zoveel eet en allemaal lekkere dingen en wij 
sturen toch ook iedere week mooie pakjes. 
 
Maar misschien stelt Henk haar op 3 januari 1944 nog gerust: 
 
Je schreef dat je me zoo mager vond. Nu, dat is heusch niet zoo, alleen moet je 
niet vergeten dat dat een foto was van 30 Mei, dus toen ik hier nog maar een 
paar maanden was.  
 
De overvloed hield aan: 
 
De laatste week heb ik van allerlei gehad uit Amerika, namelijk schoenen, 
scheerzeep, scheermesjes, scheerapparaat, handdoeken, borstrok, 
onderbroek, sokken, veters, garen, knopen, enfin ik weet het haast niet meer. 0 



ja, gisteren nog 275 Engelsche cigaretten. Allerlei goede gaven dus. Maar alles 
kunnen ze van me cadeau krijgen als ik maar bij jou was. (23 februari 1944) 

U raadt nooit wat er hier van het intern. Roode Kruis aangekomen is, namelijk 
bananen. Ik schaam me echt voor alle weldaden terwijl het in Holland zoo 
slecht wordt. Ik heb anders een boel thee, zeep enz voor jullie, maar ja hoe krijg 
ik het over. (9 maart 1944) 

Moeder, wat ik nu schrijf meen ik heusch. Stuurt U vooral minder, ik heb veel 
meer dan ik op kan, bijv. wel 7 pakken meel. (26 april 1944) 

Gek hè Moeder, dat wij hier werkelijk overvloed hebben van wat U tekort komt, 
zoals zeep, koffie, thee, enz. Ik heb geloof ik wel 30 stukken zeep. U weet wel 
van die groote. (24 juni 1944) 

Met de zeep (zie hiervoor bij Hygiëne) was het kennelijk in orde gekomen. Het 
stond in schril contrast met de berichten van schaarste uit Nederland: 
 
Coby naar Den Haag je pakje gehaald. Alles puik in orde, hoor. Coby sprong 
een gat in de lucht met dat stukje zeep en riep maar die schat toch en wat fijn 
die Nescafé en die thee. En dan het andere. (7 september 1943) 

Nog heel veel kussen voor de prachtige pakketjes. De Nescafé is verrukkelijk 
en de chocolade zalig. Iedere avond ga ik met een stukje choco naar bed om er 
stil van te genieten. Ik ben heel optimistisch en zie het einde van deze 
verschrikking naderen. (9 september 1943) 

. De vorige maand had ik nogal uitgaven gehad en is haast alles opgegaan. 
Alles is hier erg duur, haast alles in de zwarte handel. Groenten, 
schoenreparaties, melk enz. (31 maart 1944) 

Tot mijn grote blijdschap zei de dokter dat ik me niet ongerust hoefde te 
maken. Tbc was het niet, maar bloedarmoede. Ik heb 20 procent te kort aan 
rode bloedlichaampjes, vandaar die rugpijn. Ik heb nu staalpillen en moet over 
14 dagen terugkomen voor bloedonderzoek. (20 mei 1944) 

Vandaag heb ik fruit gehaald in Purmerend. Druk dat het daar was. In de stad is 
van alles niets meer te krijgen. Ik ga vanavond wat naar je Moe brengen, die 
krijgt anders ook niets. (8 augustus 1944) 

We eten nu van de Centrale Keuken. Het eten gaat naar de hoeveelheid die er 
is. Maar er is zo weinig, daar kan men niet van leven. Kolen hebben we ook nog 
niet. Wat een leven hè? (27 oktober 1944) 

Mijn fietsbanden zijn op, ik moet nu alles lopende doen. Trams en treinen zijn 
uit de mode. (4 december 1944) 

Ik ben eten gaan halen in Holten in Overijssel. Dat moest gauw gebeuren want 
per 1 Maart zou de IJsellinie voor iedereen gesloten worden. Dus moest ik nog 
snel van de gelegenheid gebruik maken. Ik heb veel gezien en meegemaakt 
onderweg. Een keer nog moest ik vluchten in een greppel. De oorlog heeft daar 
veel kapot gemaakt. Onder het gedreun van de V-1' s ben ik de boer langs 
geweest. Met een afgeladen fiets ben ik huiswaarts gekeerd. Tweeëneenhalve 
dag heb ik er over gedaan. Drie nachten in het hooi geslapen. (4 maart 1945) 



 

 

De privé- en Rode Kruis-pakketten voorzagen letterlijk en figuurlijk in een 
levensbehoefte. De uitreiking op een tekening in het Gedenkboek 1944 

Pakketten van levensbelang 

Volgens David Jan Smit waren de Rode-Kruispakketten voor de 
krijgsgevangenen van levensbelang. In zijn proefschrift 'Onder de vlaggen van 
Zweden en het Rode Kruis' (pdf) legt hij uit dat de pakketten voorzagen in een 
aanvulling op het eentonige en karige voedselrantsoen in de kampen. (pag. 40). 
Wel werd de inhoud van standaard- en familiepakketten geleidelijk aan minder 
gevarieerd, als gevolg van de verslechterende voedselsituatie in Nederland. 

De Spoorwegstaking en Operatie Market Garden, die Nederland verdeelde in een 
reeds bevrijd en een nog bezet gedeelte, 'waren voor de krijgsgevangenen direct 
merkbaar en voelbaar. Zij raakten verstoken van de zo nodige aanvulling op hun 
voedselrantsoenen en van berichten over hun familie in Nederland, en werden nu 
geheel afhankelijk van pakketzendingen van buiten Nederland', waarvan de 
distributie werd verzorgd door het Rode Kruis in Genève. (Smit, pag. 41). 

In het tweede halfjaar van 1944 tot mei 1945 verslechterde de voedseltoestand 
in alle kampen dramatisch.  

De voedingswaarde in deze periode schommelde in een krijgsgevangenenkamp in 
Ludwigsburg tussen 1600 à 1700 calorieën per dag, volgens een Zweeds rapport. De 
energiebehoefte van een man van 70 kg, met een merendeels zittend leven, werd 
toentertijd geschat op 2400 cal. De Zwitserse gedelegeerde Landolt deelde in zijn 
rapport, naar aanleiding van zijn bezoek op 28 september 1944 in Oflag 67 bij 
Neubrandenburg, mee, dat het voedselrantsoen 1600 caloriëen bedroeg, dat wil 
zeggen een toestand van ondervoeding. (Smit, pag. 69) 

' In de herinneringen van ex-krijgsgevangenen staan het tekort aan voedsel en 
het voortdurend hongergevoel dan ook nog steeds vooraan. Krijgsgevangenen 
dienden behandeld te worden als de eigen troepen, maar voor de Duitse 
troepen en de burgerbevolking in Duitsland gold gaandeweg eveneens 
voedselschaarste'. (Smit, pag. 68). 
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De Reisvereeniging  
 
Midden oktober 1943 schijnt er voor de Nederlandse officieren een einde te 
komen aan het verblijf in Stanislau. Henk de Pater schrijft op 15 oktober:  
 
Zoo als je merkt, zitten we nog steeds in Stanislau, ofschoon er wel steeds 
geruchten van overplaatsing zijn. Enfin, dat zul je dan wel van het Roode Kruis 
horen. 
 
Een dag later lijkt de overplaatsing ernst te worden: 
 
Vrijdag dachten we dat het de laatste keer hier in Stanislau was. 's Morgens 
moesten we aantreden met onze koffers gepakt. Die moesten allemaal worden 
nagekeken, prüfen wordt dat genoemd. Daarna werden de koffers op wagens 
geladen. Maar niks aan de hand, want aan de andere kant werden ze weer 
afgeladen en 's avonds konden we ze weer uitzoeken.  
 
Opmerkelijk is dat in Amsterdam ook verhalen rondgingen over het transport. 
Coby de Pater-Oostenrijk zegt op 18 oktober in een brief: 
 
Hier gaat het gerucht dat jullie overgeplaatst zijn naar Oostenrijk. Is dat zo?  
 
Het is onduidelijk wat daarvoor de bron was. Wel waren de Duitsers op de 
terugtocht na de verloren Slag om Stalingrad. En op 14 oktober verloren ze een 
belangrijk bruggehoofd in de Oekraine, bij Zaporoche aan de Dnjepr, maar dat 
was (nog) honderden kilometers weg. 

Overplaatsing 

De Russische opmars tussen 
december 1943 en april 1944. 
Stanislau ligt ongeveer in de 
cirkel rechtsonder (met First). 
Klik op de kaart voor 
vergroting. (Wikipedia) > 
 
 
 
 

Volgens Lou de Jong was de 
officieren eind december 
medegedeeld dat 
‘binnenkort overplaatsing 
zou volgen. 'in verband met 
de Russiche vorderingen 
aan de zuidelijke sector van het oosteliijke front' (8-I, pag. 141). Henk de Pater 
vermeldt dat op 6 januari 1944: 

We hebben officieel bericht gehad dat we overgeplaatst worden. Puck, maak je 
vooral niet ongerust, hoe we ook overgeplaatst worden, ik kom altijd dichterbij. 
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Want verder naar het Oosten zullen we wel niet gaan. Over eten hoef je je niet 
ongerust te maken. Ik heb een goede reserve-voorraad bij me en vind het heel 
prettig dat er nu eindelijk wat schot in komt. 
 
Die brief kan op 14 januari nog niet in Amsterdam zijn aangekomen, maar 
geruchten deden alom de ronde. Coby schrijft: 
 
Alles gezond en wel in Stanislau? Nu dat hoop ik maar, want hier gaan al weer 
de gekste en fantastische verhalen omtrent jullie rond. Maar geloven doe ik er 
niets van. 

The London News 

In Haarlem verscheen de ondergrondse krant The London News, die zijn 
belangrijkste nieuws waarschijnlijk via de Engelse radio verzamelde. Op 20 
februari 1944 (Historische Kranten, Koninklijke Bibliotheek), anderhalve maand 
na de overplaatsing, wist het blad gedetailleerd verslag te doen van de 
overplaatsing: 
 
Dat de verhuizing naar Neu Brandenburg (’n kleine 100 Km v. Stettin) voor onze 
officieren uit Stanislaw geen verbetering zou worden, begrepen zij al wel toen het 
bevel tot oppakken kwam. Stanislaw bood een behoorlijk onderdak; de gebouwen 
hadden dikke muren en het was er redelijk wel uit te houden, mede dank zij de 
pakketten uit het Vaderland en Amerika. (Van het R. Kruis uit Genève kregen zij in de 
2e helft van 1943 een keer 450 cigaretten per persoon en later nog eens 200!) Zoals 
wij reeds meldden duurde de reis van 10-15 Jan. Het ging in drie groepen, in treinen 
bestaande uit beestenwagens met veel te weinig stroo en te veel menschen in één 
wagen. Vooral voor de zieken was het transport heel hard. 

Onderweg zijn er een honderd gevangenen gevlucht, meest door zich uit te zagen. 
Daarvan zijn er echter een 75 alweer gevangen genomen, want het is voor de 
ontsnapten heel moeilijk om zich verborgen te houden. Zij werden vrij goed 
behandeld en voor de meesten was het een verzetje. Bij het uit de trein springen zijn 
echter verschillede ongelukken gebeurd. Eén officier is overreden, een ander door 
bewakers doodgeschoten. Anderen werden gewond, één door zware schotwonden 
en iemand zijn beide voeten afgereden. Er was er ook een, die bewusteloos op de 
rails bleef liggen en daar door andere ontsnapten gevonden werd, gelukkig vóór er 
weer een trein langs was gekomen. 

Kort tevoren hadden twee officieren te Stanislaw “Kloris en Roosje” gespeeld en dit 
“echtpaar” is in de kleeren van het cabaret ontsnapt! De cabaretkleeren hebben 
trouwens meer dienst gedaan bij ontsnappingen. (…) 

In Neu Brandenburg werden de officieren ondergebracht in barakken, zeer slecht 
verwarmd, met te weinig stroo, zonder bedden, tafels of stoelen. Een paar weken 
sliepen zij op den harden grond. Nadat een paar Duitsche generaals waren komen 
inspecteeren, werd het wat beter. De voeding is niet slechter dan in Stanislaw, eerder 
beter. Alle gevangenen zitten nu in één kamer; vroeger was er een kamp met (ca. 
500) cadetten en adelborsten en een kamp van 1500 anderen. Als personeel hebben 
zij weer Russen, doch niet dezelfden als in Stanislaw, die zij zoo goed hadden leeren 
kennen en apprecieeren als opgewekte, vlijtige menschen. 
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De geruchten over de massale ontsnapping drongen al gauw ook tot Nederland 
door. Coby hoopte dat haar Henk niet zo vermetel was geweest. Op 7 februari 
1944 schrijft ze: 
 
Zaterdagavond was ik bij mevrouw v.d. Pol, een dochter van die 
grafsteenhouwerij op de Middenweg, haar man is al sinds de 10e januari aan 
het wandelen. Ze vindt het niks prettig en maakt zich nu zo ongerust. Nu, ik ben 
blij dat jij maar niet gedaan hebt hoor, want je weet toch maar niet wat er van 
komt en het contact met elkaar is dan ook helemaal verbroken.  

Reisvereeniging 

In Stanislau vonden verschillende ontsnappingspogingen plaats.  
 
Er wisten 32 officieren en onderofficieren blijvend uit handen van de Duitsers te 
geraken. Daarvan vonden er zestien aansluiting bij de geallieerde troepen. De 
andere helft ging in Nederland aan het verzetswerk deelnemen of verdween er in de 
onderduik. (De Jong, 8-I, pag. 131)  
 
Het leeuwendeel van de ontsnappingen was georganiseerd door uit Colditz 
overgeplaatste krijgsgevangenen, die daar al waren terechtgekomen omdat ze 
als 'vluchtgevaarlijk' werden beschouwd.  

Eén van de ontsnapten, de marine-officier Douw van der Krap, die op 29 november 
1943 uit Stanislau verdween, kwam na omzwervingen door het bezette Europa in 
1944 in Engeland aan. Hij werd daar door zijn superieur ontvangen met de woorden: 
"Wat kom je hier eigenlijk doen?". (Smit, pag. 100) 

Volgens Lou de Jong bracht de aankondiging van de overplaatsing de 
‘Reisvereeniging’ in rep en roer. De commissie die ontsnappingspogingen van 
de krijgsgevangenen coördineerde, zag grote kansen in de te verwachten 
wanorde (8-I, pag. 141). Dat klopte. 

De reisduur van de drie transporten varieerde van vier tot zes dagen. Men leed 
bittere kou en de behandeling was uiterst ruw, maar de Wehrmacht-bewakers 
werden dan ook van dag tot dag nerveuzer doordat telkens nieuwe gaten in de 
wagons ontdekt werden en bij elke telling meer Nederlandse officieren ontbraken. Op 
de tweede of derde dag werd in talrijke wagons aan de overgebleven officieren 
gelast, hun schoenen en sokken in te leveren. Maar ook dat was niet afdoende: 
sommigen sprongen op blote voeten de rijdende trein uit. 
Er ontsnapten in totaal niet minder dan 142 officieren c.q. aspirant-officieren. Eén 
werd onmiddellijk na zijn sprong doodgeschoten, een tweede kreeg een schotwond, 
een derde kwam onder de trein terecht en verloor beide benen. (De Jong, 8-I, pag. 
142) 
 
Voor de meeste vluchtelingen was de herwonnen vrijheid van korte duur. Ze 
werden opgespoord of aangegeven. Twee van de officieren zouden Nederland 
bereiken, maar zouden daar weer zijn opgepakt. 
 
Slechts acht wisten blijvend aan arrestatie te ontkomen. Ze behoorden tot een groep 
van tien die in het Generalgouvernement de sprong gewaagd had en die over de 
Karpathen Hongarije binnengekomen was. Van die tien werden er twee in de herfst 
van 1944 door de Duitsers gevonden. Onder de resterende acht was er één die door 

http://www.eindhovenfotos.nl/krijgsgevangenschap_1940_1945.htm


zijn contacten met de Hongaarse illegaliteit in december 1944 kon meevliegen aan 
boord van een gekaapte Duitse bommenwerper waarmee men het Amerikaanse 
vliegveldencomplex bij Foggia in Zuid-Italië wist te bereiken. (De Jong, 8-I, pag. 142) 
 
Dat zo veel krijgsgevangenen konden ontsnappen, werd volgens De Jong aan 
Duitse kant hoog opgenomen. De Duitse officieren die tijdens de transporten 
uit Stanislau het bevel gevoerd hadden, werden voor een militaire rechtbank 
gedaagd, en men heeft wel vermoed dat Hitlers bevel tot de Aktion Kugel 
rechtstreeks gevolg is geweest van de massa-vlucht der Nederlanders. Dat 
bevel, uitgevaardigd in maart 1944, stelde dat ontsnapte krijgsgevangenen, met 
name officieren en hogere onderofficieren, overgedragen moesten worden aan 
de SD. 

In elk geval voerde de SD ontsnapte militairen af naar concentratiekamp 
Mauthausen waar ze ‘im Rahmen der Aktion Kugel’ vermoord werden, de 
meesten door middel van executie. Leo den Hartog vermeldt hun namen 
(Officieren achter prikkeldraad 1940-1945, geciteerd door Wikipedia). 

Musik 

Maar op verborgen plekken in de trein reisden een aantal gereedschappen 
mee, die door de officieren naar binnen waren gesmokkeld: bijlen, tangen, 
hamers, vijlen en schoppen, bovendien een boomzaag, een grondboor en 
enkele koevoeten, weet De Jong (8-1, pag. 144). Ze waren in Stanislau door de 
'dieven'-ploeg in de wacht gesleept. Ze werden naar Neubrandenburg gebracht 
in een zware kist waarop 'Musik' stond.  

Russische opmars 

Sovjet-strijdkrachten teruggeworpen bij 
Stanislau meldde de Dordrechtse Courant op 
17 april 1944 (Historische kranten, Koninklijke 
Bibliotheek) > 

 

 

Op 4 januari hadden de Russische troepen 
de vooroorlogse Poolse grens bereikt. Maar dat feit werd niet als een mijlpaal 
gevierd, en evenmin begon de bevrijding van Polen door het Rode Leger.  

Stalin beschouwde de Russische grens in het Molotov-Ribbentroppact, langs 
de rivier de Bug, intussen herdoopt tot ‘Curzonlijn’, als nieuwe grens met 
Polen. Die werd pas op 19 juli 1944 bereikt. 

De ‘bevrijding’ van Stanislau door het Rode Leger volgde pas op 27 juli 1944. 
Eerdere Russische offensieven werden door de Duitsers afgeweerd.  

In de Deutsche Kriegswochenschau, het propagandajournaal waarmee het 
moreel van de Duitse bevolking vooral via de bioscopen op peil moest worden 
gehouden, werden in de barre winter van 1943/’44 de Duits-Hongaarse troepen 
in de omgeving van Stanislau geportretteerd (aflevering 6 (vanaf 10.52).  
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De illegale krant De Observator in Bussum toonde op 28 juli 1944 weinig mededogen 
in zijn verslag van de Duitse val van Stanislau: ‘Andere Duitsche troepen trokken 
ijlings naar Noorden en Zuiden. De naar het Zuiden vluchtenden komen tegen de 

Karpaten aan en zullen daar de verslagen kameraden treffen die uit Stanislau 
gezwiept zijn. Vierduizend doden lieten zij in Stanislau voordat zij naar de bossen 
vluchtten en hun enige kans is om over de Karpaten te komen, doch hier zijn de 

boeren met uiterst scherpe messen.’ (Historische kranten, Koninklijke Bibliotheek) 
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Een tunnel in Neubrandenburg 
 
Het nieuwe kamp waarin de Nederlandse officieren terechtkwamen, lag bij het 
stadje Neubrandenburg. Het was, zegt De Jong, een uitgestrekt barakkenkamp 
waarin zich al ca. zesduizend Franse, Belgische, Britse, Poolse, Servische en 
Russische krijgsgevangenen bevonden; later kwamen daar ook nog 
Amerikaanse bij. 

(De Jong (8-I, pag. 143) en sommige anderen gebruiken 
‘Neu-Brandenburg’, maar de meeste krijgsgevangenen, ook 
Henk de Pater in zijn brieven (op één keer na), in de meeste 
andere documenten en door de stad zelf worden de twee 
woorden aan elkaar geschreven. Het lijkt een kneuterige 
kwestie, maar in dit digitale tijdperk heeft het zin alle varianten te 
onderzoeken). 

 

Kaart uit het proefschrift (2003) van Leendert Johannes Paul: ‘Uns gab’s nur einmal’ - 
Mecklenburg-Vorpommern voor en na de Duitse hereniging (pdf). Het Kamp 

Neubrandenburg komt er niet aan de orde; de nadruk ligt op de ontwikkeling in de 
DDR-tijd. 
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De Nederlanders werden er in een apart gedeelte ondergebracht dat met een 
dubbele prikkeldraadversperring van de rest van het kamp gescheiden was. De 
barakken waren primitief en vergeven van wandluizen. De douche-
gelegenheden waren onvoldoende en een sportterrein ontbrak. Bovendien 
moest men veel te dicht opeengepakt slapen. 

Dertig kilometer ten zuiden van Neubrandenburg lag nog een ander kamp, dat 
een verschrikkelijke naam heeft gekregen; het vrouwenkamp Ravensbrück. 

Op 21 januari 1944 laat Henk de Pater weten: 
 
Van 11 tot en met 17 Januari zijn we op reis geweest. Vind je het nu niet een fijn 
idee dat ik nu zo'n duizend kilometer dichter bij je ben? Was ik maar weer 
thuis. 
 
Geen woord over de kou, de spanningen en het gedwongen reizen op blote 
voeten. De verhuizing dringt begin februari door tot Amsterdam: 
 
Eindelijk post van je gehad en vernomen dat je overgeplaatst bent. We hadden 
juist eergisteren definitief bericht van het Roode Kruis ontvangen. Ja, ik ben 
ook heel blij dat je zo'n eind dichterbij bent, maar is het er nogal rustig in de 
buurt? (3 februari 1944) 
 
Het bleken ‘gemengde gevoelens’ te zijn: 
 
Wat zou ik toch graag bij je zijn, maar nog even geduld. Het is hier anders 
stukken minder dan in Stanislau, maar ook dat went wel. (30 januari 1944)  
 
Amsterdam was daar al van op de hoogte: 
 
Hoe is het nu in het nieuwe kamp? Naar ik hier van de dames in de buurt hoor, 
moet het er erg slecht zijn evenals de reis is geweest. Ja lieveling, zie je er nog 
maar eventjes door heen te slaan. Heus, je bent nu spoedig bij me. Hoor. Ook 
zijn er veel gevlucht hè? Zaterdagavond was ik bij mevrouw v.d. Pol, een 
dochter van die grafsteenhouwerij op de Middenweg, haar man is al sinds de 
10e januari aan het wandelen. Ze vindt het niks prettig en maakt zich nu zo 
ongerust. Nu, ik ben blij dat jij maar niet gedaan hebt hoor, want je weet toch 
maar niet wat er van komt en het contact met elkaar is dan ook helemaal 
verbroken. (7 februari 1944) 
 
Het was eerder een rusthuis: 
 
Je Man bevindt zich nog steeds in de beste welstand in Neu-Brandenburg. Het 
cabaret zorgt alweer voor wat stemming al gaat het hier nog zeer primitief. 's 
Middags na vijven mogen we de barak niet meer uit. Slaap kom je hier niet te 
kort. Zoo van 's avonds 9 uur tot de volgende morgen 8 uur. Dus bijna de klok 
rond. Het weer is erg winderig, trouwens ik ook wat dat laatste betreft. Maar dat 
is niet zo erg, want dat zijn we allemaal. (11 maart 1944) 
 
Zonder privacy: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck
http://oorlogspost.yolasite.com/neubrandenburg.php


Zeg, hoe slaapt het eigenlijk in een kamer waar je niet met 100 anderen ligt? (13 
mei 1944) 
 
En machteloos: 
 
Het enige wat we kunnen doen is bidden dat deze oorlog zoo gauw mogelijk tot 
het verleden behoort. (15 juni 1944) 
 
In de wetenschap dat het nog altijd erger kon: 
 
Hoeveel menschen zouden er momenteel wel niet met ons willen ruilen. (13 
augustus1944) 

Ouden van dagen 

Kasteel Tittmoning in Beieren 
(website Stanislau 1942-1945, 
onderdeel boekenserie 
‘Onderdrukking en verzet’) > 

 

 

 

Generaal-majoor H. Hackstroh, 
de kampoudste in 
Neubrandenburg, protesteerde 
tegen de primitieve huisvesting; volgens hem een schending van de Geneefse 
Conventie. Het gevolg was, schrijft De Jong, dat ruim 350 officieren - de vlag- 
en opperofficieren en de oudere hoofdofficieren, en bovendien enkele lijders 
aan astma - in mei 1944 per trein overgebracht werden naar een oud kasteel in 
Tittmoning, in het zuidoosten van Beieren. Tijdens de reis moest iedereen weer 
zijn schoenen en sokken inleveren. Later volgde nog versterking met een 
aantal Nederlandse onderofficieren en soldaten die moesten fungeren als hun 
ordonnansen en oppassers. In januari 1945 werden ook nog de kapiteins Van 
den Heuvel en Van den Wall Bake (in 1962-’63 Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten) naar Tittmoning overgebracht: het was tot de Duitsers 
doorgedrongen dat zij een leidende rol hadden gespeeld bij de voorbereiding 
van ontsnappingen. Ze werden daar op 5 mei 1945 door de Amerikanen bevrijd. 

Acht geslaagde vluchten 

Er zijn, meldt De Jong, uit Neubrandenburg in totaal 27 officieren ontsnapt. Van 
hen hebben de Duitsers er acht niet meer weten te vinden. (De Jong 8-I, pag. 
144) 

Sommigen wisten zich te verbergen op een plaats waarvan de controle opgeheven 
werd. Veertien officieren wisten buiten het kamp te komen doordat zij, verkleed als 
Russische oppassers onder geleide van een 'Duitse' bewaker (die een perfect 
nagemaakt geweer droeg), voorzien van alle nodige papieren, de hoofdingang 
passeerden. 
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De Haarlemse ondergrondse krant The London News (Historische Kranten, 
Koninklijke Bibliotheek) had daar 20 februari 1944 uitvoerig verslag van 
gedaan: 

Een stout stukje was de ontsnapping een der eerste dagen uit het nieuwe kamp van 
een officier, die een Duitsch uniform had bemachtigd., met 20 anderen, gestoken in 
Servische uniformen, die zij in het Lager hadden aangetroffen. Luid vloekend beval 
hij de poort te openen, hetgeen geschiedde, en in gelid marcheerde het troepje weg. 
Zij brachten het na veel omzwervingen tot vlak bij de Nederlandsche grond. Door 
Nederlandsche arbeiders waren ze geholpen aan Ausweisen en andere papieren. 
Een pech echter was, dat de arbeiderstrein waarmee ze naar Holland reisden, in 
Rheine, even voor de grens, 24 uur oponthoud had. Sommigen maakten daarvan 
gebruik om door de plaats te slenteren, hetgeen een Duitsch politieman opviel. 
Slenterende arbeiders zijn er niet veel in Duitschland! Hij bracht ze naar een Duitsch 
officier, die de papieren inkeek en meteen zei: Zeg maar uit welk kamp jullie zijn! 
Anderen uit dit groepje zijn echter niet gepakt en de eerste dagen zijn er ook nog 
anderen uit het kamp ontsnapt, die niet allen weer gepakt zijn. Thans is de bewaking 
verscherpt en is uitbreken zeer moeilijk. Zij hebben echter llen goede hoop dit jaar 
weer vrij te komen. Bovendien is het een prettig gevoel toch weer wat dichter bij huis 
te zitten! 
 
De Jong gaat verder: 
 
Anderen kwamen weg doordat zij overdag door de prikkeldraadversperring wisten te 
komen. Daarvoor was dan wel een ‘zorgvuldig beraamd geheel van acties’ nodig 
waarbij de aandacht van alle Duitse bewakers moest worden afgeleid. Daarbij waren 
‘wel een tweehonderd officieren ingeschakeld'.  

Twee andere met zorg voorbereide ontvluchtingsoperaties, meldt De Jong, 
werden in een laat stadium aan de Duitse kampleiding verraden . De officieren 
die voor dat verraad verantwoordelijk waren, zijn na de oorlog gestraft. 

Tunnel 

De inhoud van de kist met ‘Musik’ erop kwam zonder problemen in 
Neubrandenburg aan. De bijlen, tangen, hamers, vijlen en schoppen, 
bovendien een boomzaag, een grondboor en enkele koevoeten, die zo uit 
Stanislau waren gesmokkeld kwamen zeer van pas bij de aanleg van een 
vluchttunnel. De Jong citeert de bijzonderheden uit ‘De zak met vlooien’ van G. 
van Amstel:  
 
De aanleg begon eind maart '44 en werd week na week, maand na maand met 
voorzichtigheid voortgezet. Er werd daarbij ca. 200 meter onderaardse gang 
uitgegraven waartoe bovendien diverse verticale schachten, sommige voor de 
luchttoevoer, aangelegd moesten worden tot een gezamenlijke lengte van 60 meter. 
Al dit graafwerk vergde dat bijna 20.000 kistjes met zand, elk 20 kilo wegend, naar 
boven gesleept werden waar men het zand (125 kubieke meter) onder de vloeren 
van de barakken en op tal van andere plaatsen zorgvuldig verborg, want de 
Duitseers letten bij hun regelmatige controles op los zand, dat immers steeds de 
duidelijkste aanwijzing dat ergens gegraven werd. De tunnel en de schachten 
werden afgewerkt met ruim 7 km aan planken - een deel daarvan was uit de 
bedstellen gesloopt - schoppen, een blaasbalg, een centrifugaal-pomp, zeven 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010429492%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0011


zandkarretjes, 160 meter luchtleiding, een schakelbord, koplampen en wat dies meer 
zij vervaardigd. 
Vijf maanden werd door de officieren op die manier in ploegen doorgewerkt.  
 
Totdat de natuur er een hardvochig einde aan maakte: 
 
Helaas, op 1 september 1944, deed zich een wolkbreuk voor boven 
Neubrandenburg. Het gevolg was dat de grond boven het uiteinde van de tunnel, die 
al ver buiten de omheining gevorderd was, instortte. Midden in een tomatenveld 
ontstond een enorm gat. 'De aarde beweegt!', hoorde men een Duitse schildwacht 
roepen - de tunnel was ontdekt.  
 
Nog diezelfde dag werd aan een nieuwe tunnel begonnen, maar die kwam niet 
meer af.  
 

 

Plattegrond van Oflag 67, kamp Neu-Brandenburg. Op de plaats van de uitgebrande 
barak ontstond een prachtige siertuin, die tot ontmoetings- en zonnebaadplaats zou 

uitgroeien. (Illustratie uit 'De zak met vlooien' van G. van Amstel) 

Overvol 

In de loop van 1944 werden aan de groep te Neubrandenburg enkele tientallen 
reserve-officieren toegevoegd die in Nederland ondergedoken maar daar 
ontdekt waren. In januari 1945 kwamen er rond 500 reserve-officieren bij, die in 



1943 naar een kamp in de buurt van Lissa (thans Lezno) waren gebracht. Daar 
werden ze op 5 mei 1945 door de Amerikanen bevrijd. 

Het Nederlandse kampgedeelte in Neubrandenburg werd dus voller dan ooit, 
constateert De Jong (8-I, pag. 145). Dat was niet het enige grote probleem. In de 
eerste negen maanden van 1944 hadden de officieren vijfmaal een pakket van 5 
kilo van het Nederlandse Rode Kruis ontvangen, aangevuld met nog 
omvangrijker zendingen van het Internationale Rode Kruis uit Genève. De 
transporten in Duitsland liepen evenwel meer en meer spaak. En sinds de 
Spoorwegstaking vanaf 17 september 1944 arriveerde er niets meer uit bezet 
Nederland. Alleen uit de Verenigde Staten werden nog pakketten ontvangen. 

Dat betekende, zegt de Jong, dat er vanaf eind 1944 in Neubrandenburg (en 
waarschijnlijk ook in Tittmoning) honger geleden werd. 
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Oflag 67 - Jaarverslag 1944 
 
In de archieven van Geheugen van Nederland, 
het ‘het nationale programma voor de 
digitalisering van het Nederlands cultureel 
erfgoed’ van de Koninklijke Bibliotheek, 
bevindt zich een Gedenkboek 1944. Het draagt 
het Nederlandse wapen op de omslag. En het 
telt 88 pagina’s. Het is geschreven door Karel 
Jozef Leonard Andriessen, ‘gevangen 
genomen op 15 mei 1942 in Ede’ en het 
handelt over Oflag 69; het Kamp 
Neubrandenburg. 

Het is met de pen geschreven in een fraai, 
evenwichtig schoonschrift. Maar de inkt was 
wel verbleekt toen het boek op de scan werd 
gelegd. De tekst is moeizaam leesbaar. Rechts 
op de pagina bevindt zich een menu. ‘Zoom’ 
maakt het boek doorbladerbaar; ‘Pdf’ maakt er 
een heel lang document van dat met enige 
moeite toch nog redelijk vanaf het 
beeldscherm leesbaar is. 

Nieuwjaarswens 

In het Voorwoord constateert de Kampoudste, generaal-majoor N.T. Carstens: 
  
De oorlogsgebeurtenissen van het afgelopen jaar brachten ons, naast hoopvolle 
verwachtingen, ook op menig gebied veel teleurstelling. 
 
Hij constateert dat na de snelle geallieerd opmarsch met luchtlandingen op 
grote schaal de bevrijding van ons vaderland ‘en zelfs het einde van onze 
ballingschap’ nabij scheen. Maar dat bleek te optimistisch. 

http://www.geheugenvannederland.nl/
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Al moge het lot van ons vaderland ons zwaar drukken en al zal er nu en dan nog wel 
eens een tegenslag komen, laat dit voor ons geen reden zijn het hoofd te laten 
hangen of in ‘prikkelitis’ te vervallen, want van de uiteindelijke overwinning in een niet 
al te verre toekomst kunnen wij zeker zijn’. Hij eindigt met de wens voor een 
voorspoedig 1945 ‘voor U allen en Uwe gezinnen, de overwinning en de bevrijding’.  
 
Zelf zou Carstens overlijden; vlak voor het einde van de oorlog. 

Na een wens dat ‘God behoede onze Koningin, de Prinses en den Prins en 
onze kleine Prinsesjes’ worden de zeven officieren herdacht die in 1944 
overleden; één – H.J.M. Derks - bij een ontvluchtingspoging tijdens de reis van 
Stanislau naar Neubrandenburg.  

Wereldgebeuren 

Dan volgt een overzicht van Het Wereldgebeuren. 

Het Strategisch Overzicht begint met de relativerende opmerkling: 

 
 
Daarna komen achtereenvolgens Luchtoorlog, Maritieme oorlogviering, 
Politriek overzicht, Chronologisch Jaaroverzicht en Strijdend Nederland aan de 
orde. Het deel wordt afgesloten met een gedicht. 

Het is een samenvatting van de bevindingen die in de loop van het jaar werden 
verkregen door het nieuws dat via officiële kanlen (het Duitse 
Wehrmachtbericht) en de verborgen radio’s binnenkwam. Het stuk bevat 
uitgebreide analyses van de vorderingen en verwachtingen over het vervolg en 
een aantal kaarten van het strijdgebied, inclusief Azië. 

6 Juni. Landing tussen Cherbourg en Le Havre. Eerste phase is gelijk aan: aan de 
wal zetten van de landingstroepen en het verkrijgen van vaste voet op de wal en 
duurt tot 15 Juni. Landing volledig geslaagd tussen Vise en Orne. Op de Oostzijde 
van de Orne Duitsche tegenaanvallen, gebied blijft in geallieerde handen, wordt 
draaipunt voor verdere operaties. 
 
In ‘Het tijdvak 16 September – 16 November’ lijkt de Slag om Arnhem te 
ontbreken: 
 
Langdurige en hardnekkige gevechten op het Westfront, waarbij Eisenhower 
consequent het zwaartepunt legt in de omgeving van Aken, zijnde voor Duitschland 

http://oorlogspost.yolasite.com/bevrijding.php
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het meest gevaarlijke frontdeel, mede met de daaruit voortvloeiende bedreiging van 
het Ruhr-gebied. 
 
Maar ‘De operatie in Nederland’ komt twee pagina’s verder aan de orde. 

Achter prikkeldraad 

Het tweede gedeelte heet ‘Achter prikkeldraad’ 
en is rijk geïllustreerd met fraaie tekeningen 
en grappig bedoelde cartoons. In een 
‘Inleiding van den Kampoudste’ constateert 
Carstens onder meer: 
 
Door de aankomst van telkens nieuwe groepen 
uit Nederland, vogels van diverse pluimage, 
waarvan velen reeds grote ontberingen hadden 
meegemaakt en veel wisten te vertellen, werd de 
bevolking van het kamp weer belangrijk 
uitgebreid. (…) Gaarne had ik meer voor u willen 
bereiken, maar weest overtuigd van mijn goede 
wil en van de moeilijkheden waarvoor ik veelal 
geplaatst werd. Ik heb dikwijls Salomo voor u 
moeten spelen, gelukkig slechts enkele malen als 
‘boeman’ moeten optreden. 
 
Onder ‘Enkele feiten uit het kampleven’ wordt 
melding gemaakt van een relletje: 
De aankomst op 5 Juli van 3 officieren-NSB (bedoeld wordt: NSB-leden) zorgde 
voor een politiek relletje. Veel hulpvaardige handen ontdeden hen van hun 
onderscheidingstekenen en (onleesbaar) hen het kamp uit. Zij werden daarna 
afgezonderd in barak 15b en op 24 September verblijd met de aankomst van 
een vierde man. 
De gang van zaken bij de uitreiking van pakketten wordt besproken en was 
aanleiding voor een gedicht: 
 

AAN EN AFVOER 

Zeer belangrijk voor strategen 
Zijn de aan- en afvoerwegen 

Waar langs aan- en afvoer gaat 
. Want langs de verbindingslijnen 
Moet verschijnen en verdwijnen 

Wat een leger leven laat 
En al is dit leger even 

Van zijn bases afgedreven 
Achter een eind prikkeldraad 
Aan- en afvoerwegen blijven 

Zeer belangrijke bedrijven 
Voor ons allen inderdaad 

En die aanvoerwegen waren 
Dat in d’afgelopen jaren 

Ieder pakjes kreeg van huis;  
En daarnaast nog de pakketten,  

Kleding en de sigaretten,  
Afgestuurd door ’t Rode Kruis.  

En al is er in de stromen 
Pakjes wat de klad gekomen 

Door de situatie thuis;  
En al is er soms stagnatie 

Door een reorganisatie 
Het is er nog, dat Rode Kruis.  

Het derde gedicht is onleesbaar. 

http://oorlogspost.yolasite.com/jaarverslag-1944.php


 

De bloementuin in 
Neubrandenburg. In album 

Langwasser, Stanislau, Neu 
Brandenburg, 

naar tekeningen van A. van 
Baarsel. 

< Het hoofdstukje ‘Onze 
Tuinen’ in het Gedenkboek. 

Er volgen hoofdstukken 
over Wetenschap en 
kunst, Ontspanning, sport 
en spel en Onze tuinen. 

De ‘tuinofficier’ waar 
sprake van is, is 
waarschijnlijk Henk de 
Pater. Hij zorgde in 
Neubrandenburg voor het 
agrarische gedeelte.  
 
Het Gedenkboek is er 
lovend over: 
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De siertuinblikvanger van het kamp was aanvankelijk de troosteloze puinhoop 
van een afgebrande barak. Op initiatief van de tuinofficier werd in begin April 
een aanvang gemaakt met de gedaanteverwisseling. Vrijwilligen sorteerden het 
puin en egaliseerden het veld, de stenen werden gebruikt voor het bouwen van 
trapjes en siermuurtjes. Op 7 Mei kwam de aanleg gereed. (…) 
 
(De tuin gaf) gelegenheid tot zonnebaden en het houden van bijeenkomsten 
van allerlei aard. Zeer velen genoten van een bloemenpracht, die gezien de 
schrale grond en beperkte middelen, de verwachtingen verre heeft overtroffen. 
 
De siertuin werd tot verzamelpunt bij de viering van de verjaardagen van leden 
van het Koninklijk Huis, waarbij op het terras velerlei toepassingen plaats 
vonden. Op 31 Augustus gaf de kampoudste de siertuin de naam “Oranjehof”, 
waarvan we een voortzetting vonden langs de waarschuwingsdraad als een 
fleurige omlijsting van een haveloos geheel. 
 
Velen werden dit jaar in de bloemen “gezet” bij allerlei festiviteiten. Op 31 
Augustus prijkten in alle barakken de goudsbloemen. Ook voor onze overleden 
makkers gaf de siertuin een stille hulde mede op hun laatste reis. 
 
Naast het aangename ook het nuttige, nl de “volkstuintjes”. (…). Ondanks de 
slechte bodemgesteldheid en hoewel de bewerking en bemesting tot ½ 
paardenmest beperkt bleef, was de opbrengst ruim te noemen en werd een 
welkome aanvulling verkregen van verse groenten. Gemiddeld werden 
gedurende het seizoen door elken tuinofficier 3 maaltijden per week geoogst. 
 
Uit het vervolg blijkt, dat in het kamp ook 
recht werd gesproken. Muiterij, 
insubordinatie, dienstweigering en 
brandstichting komen aan de orde. Voor een 
‘heling van brandweerslangen, te gebruiken 
voor een ontvluchtingspoging’ volgt 
vrijspraak.  
 
Er werden in 1944 308 disciplinaire straffen 
uitgedeeld aan 235 gestraften, die samen 3205 
dagen arrest kregen. Krijgsgevangenen 
konden dus dubbel opgesloten worden. 

‘Van reizen en trekken’ gaat over de 
ontsnappingspogingen; uitvoerig besproken 
door G. van Amstel in ‘De zak met vlooien’ en 
Leo de Hartog in ‘Officieren achter 
prikkeldraad’.  

Daarnaast is er aandacht voor de medische 
verzorging, die ook bij David Jan Smit (Onder 
de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis) aan de orde kwam.  



 

Eén van de kaarten uit het Gedenkboek, waaruit blijkt dat de krijgsgevangenen in 
Neubrandenburg uitstekend op de hoogte waren van het frontverloop. Klik op de 

kaart voor een vergroting. 

 



Kerkelijk leven 

Met het geestelijke welbevinden wilde de schrijver zich eigenlijk niet bemoeien: 
 
‘Mijn schilt ende betrouwe sijt Ghij, o Godt, mijn Heer. Dit echt Nederlands woord is 
voor velen in het kamp niet alleen een woord, maar een gevoelde  
overtuiging, die zich uit in een innig godsdienstig leven. Een overzicht, dat een indruk 
van ons kampleven in 1944 wil geven, zal dan ook een enkel woord over de 
geestelijke verzorging niet kunnen missen. Wat God met zijn genade in de zielen 
uitwerkt, hoe Hij velen inniger aan zich verbindt of opnieuw tot Zich roept, de stem 
van de kracht, die velen bij Hem zochten en vonden – dat alles leent zich echter niet 
tot beschrijving of tot een rekensommetje; het is zielewerk: van zulke zaken maakt 
men geen jaarverslag, ze hebben eeuwigheidswaarde. 
De uiterlijke omstandigheden waren niet zeer gunstig. Men denke aan de schamele, 
koude, tochtige, geheel ledige barak 8b, welke – behalve als studiebarak – als 
kerkgebouw dienst doet en dan ook sinds enige tijd ten overvloede van het opschrift 
‘Kirche’ is voorzien. Toch vermochten deze ongunstige factoren geen nadelige 
invloed uit te oefenen op de grote bloei van het geestelijk leven onder de 
kampbewoners. Bovendien: God is niet gebonden aan uitwendige omstandigheden 
om Zijn Zegen te geven, en evenals Hij vroeger in benarde tijden, toen men 
samenkwam in holen en spelonken, de harten vervulde met Zijn geestelijke rijkdom, 
zo wil Hij ook nu, nu het zo donker is op deze aarde, door Zijn Geest de harten 
vertroosten en versterken door het Evangelie van Jezus Christus, den Verlosser der 
Wereld. 
Met dankbaarheid mogen wij terugzien op hetgeen God’s Genade ons in het 
afgelopen jaar heeft gegeven en wij hopen en bidden, dat de vruchten hiervan gezien 
mogen worden als wij – zij het spoedig, in het vaderland zullen zijn teruggekeerd. 

Kerstmis 1944 

Het hoofdstukje sluit af met een beschrijving van hoe in het kamp het 
Kerstfeest 1944 werd gevierd: 
 
De Kerstcommissie organiseerde voor het gehele kamp enig bijzonder verzorgde 
bijeenkomsten in de kerkbarak met koor en solo-zang, voorlezing, driekoningenspel 
en gewijde muziek, op welke bijeenkomsten door predikant en aalmoezenier werd 
gesproken. Daarnaast brachten ook in verschillende batrakken de bewoners de 
Kerstavond in ernstig samenzijn door. Voor de Katholieken werd op Eerste Kerstdag 
een nachtmis opgedragen, terwijl voor de Protestanden op Oudjaar een 
Oudejaarsavonddienst werd gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: Machteloosheid 

 

http://oorlogspost.yolasite.com/inhoud.php
http://oorlogspost.yolasite.com/machteloosheid.php


 
 

Machteloosheid 
 
Met het wapen van de krijgsgevangenschap hadden de Duitsers een potentieel 
gevaarlijke groep, de Nederlandse officieren, effectief buiten gevecht gesteld. 
Als krijgsgevangenen werden de officieren ook voortdurend geconfronteerd 
met het feit dat ze iedere mogelijkheid hadden verloren om ook maar enige 
invloed uit te oefenen; thuis, in het vaderland en in de wereld. Intussen sloeg 
het noodlot toe. 

De machteloosheid straalt eraf in de brief die Henk de Pater op 12 juli 1944 aan 
zijn vrouw Coby schreef: 

Hoe lang nog. Ook deze mooie zomer gaat alweer voorbij zonder jou. De wereld 
is toch net een gekkenhuis. Hier is alles nog bij het oude. 't Is maar pakjes 
ontvangen en niets doen. Doe je vooral de groeten aan mijn lieve Vader en 
Moeder. Heel veel innigs van je Henk. 
 
Het contact verloopt steeds moeizamer. Brieven zijn twee weken tot ruim een 
maand onderweg. Een antwoord op een vraag wordt soms pas na meer dan 
twee maanden bezorgd. 

Arbeidsdienst 

Op 25 februari 1944, de dag dat Coby en Henk een jaar getrouwd zijn, doet 
Coby een verontrustende mededeling: 
 
Ik ben juist erg geschrokken van een brief van onze Jan, die zoals je misschien 
al wist in de Arbeidsdienst is. Nu heeft die domme jongen zich helemaal laten 
bepraten en vrijwillig getekend voor ontginningswerk in Polen. Nu vraag ik je, 
zo'n ezelskop. Henk, ik ben toch zo verdrietig en dit juist op deze dag. Ik maak 
toch wel veel mee, hè. 
 
Op 16 maart reageert Henk: 
 
Puck, die Jan moet een pak op z'n broek hebben, is die nou helemaal gek 
geworden. Hij weet niet wat hij doet, moeten we maar denken. Nu, ik weet het 
wel en het is zeker tienmaal beroerder dan je denkt. Ik kan daar van meepraten 
en niet van hooren zeggen. Puck, ik heb toch zo'n medelijden dat je voor al die 
nare dingen alleen staat. 
 
Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ze opgediend leek. Op 5 april helpt 
Jan Coby bij een verhuizing: 
 
Vandaag ben ik met Jan druk aan de schoonmaak geslagen. We hebben het 
tweepersoonsopklapbed op m'n kamertje geplaatst en het wordt behangen en 
gemoderniseerd zodat alles klaar is als je terug bent. 



 

Met het wapen van de krijgsgevangenschap hadden de Duitsers een potentieel 
gevaarlijke groep, de Nederlandse officieren, effectief buiten gevecht gesteld. Ze 

stonden ook machteloos tegenover de problemen thuis. Hier poseert de eenheid van 
Henk de Pater voor het bosje in Stanislau. Hij zit in de onderste rij op de derde plaats 

van links. 

Zorgen om vader 

Sinds het vertrek van Henk de Pater naar Stanislau baart de 
gezondheidstoestand van zijn vader zorgen: 
 
Je schrijft dat het bij jou zomer is, maar hier is het bar koud. Je Vader ligt veel 
op bed. De wind moet eerst omdraaien, zegt hij. (10 mei 1943) 
 
Maak je niet ongerust, wij maken het goed. Alleen is die karper van je dood, 
maar de goudvisschen leven nog. Je Vader zit veel op het balcon en ziet er 
goed uit. Hij is zelf eene keer de straat op en neer geloopen. (27 juli) 
 
Nu laat ik je Vader iets schrijven. Houdt goede moed, je Moeder. Ja, Hendrik, 
meer weet ik hier niet bij te voegen als mijn hart. Groeten, je Vader. (6 
augustus) 
 
Wij maken het allen nog uitstekend. Je Vader ook. Hij heeft sinds begin Juni 
geen toeval meer gehad, dus dat gaat nogal. (24 oktober) 
 
Je vader is steeds ziek en gaat erg hard achteruit. (19 februari 1944) 
 
Henk, je vader gaat hard achteruit en ik weet niet of hij meer zal opknappen. 
Het is beter dat ik het eerlijk schrijf dan dat je zonder iets te weten erg zou 



schrikken als er wat gebeurt. Lieve schat, wees desondanks flink, het is erg 
voor je dat begrijp ik volkomen, maar de dood kent geen medelijden. Hij had je 
graag teruggezien en praat veel over je en ik spreek hem maar moed in. Maar 
de zwakte krijgt ook hier de overhand en geestelijk is hij in de war. (31 maart) 
 
Ik geloof dat je vader weer opknapt hoor! Maak je dus maar niet meer ongerust. 
Ik heb hem gezegd dat je vast wel gauw thuis komt en nu gaat U zo doen. Ik 
heb nog eens flink met hem gepraat en nu schijnt hij heus weer op te knappen. 
Het is een echte oude taaie hoor. Ik zorg voor je ouders hoor, liefste en je ziet 
ze toch nog beiden terug. Dat zal je zien en beleven! (5 april) 

Verlof? 

Coby ziet er een mogelijkheid in om haar Henk terug naar huis te laten komen:  
 
Ik heb belangrijk nieuws voor je, Henk. Ik ben n.l. bezig om jou met verlof thuis 
te krijgen voor de slechte gezondheidstoestand van je vader. Ik heb een 
request ingediend met een gelegaliseerd doktersattest. Burgemeester Voûte 
heeft persoonlijk geschreven naar de Wehrmachtsbefehlhaber in der 
Niederlanden, Abt. I-H, Utrechtschestraatweg 61 A Arnhem. Het afschrift heb ik 
thuis gestuurd gekregen. Op het stadhuis waren ze erg ter wille en hoopte dat 
ik slaagde. Ik heb gehoord dat een luitenant uit Zwolle met verlof was wegens 
ziekte zijner Moeder. Hij behoefte niet meer terug. Is dat jou bekend? Ik heb 
naar Zwolle geschreven om inlichtingen. Het antwoord luidde dat ik het 
natuurlijk proberen kon, maar die luitenant was uitdrukkelijk verzekerd dat zijn 
verlof 'ausnahmsweise' was toegestaan. Ik zal er mijn uiterste best voor doen, 
maar Henk reken er in geen geval op. Anders is de teleurstelling zo groot. Blijf 
optimistisch, aan alles komt een eind. Liefs en innige kussen van je altijd 
liefhebbende Vrouw! Daaag. (10 mei 1944) 
 
Het verzoek voor je verlof is afgewezen, maar ik laat het er nog niet bij zitten en 
ga er volgende week persoonlijk naar toe, hoor! Maar het zal wel slecht gaan, 
ook al in verband met de komende invasie. Nu, mijn Henkie, blijf nog eventjes 
sterk, je innig liefh. Vrouw. (19 mei 1944) 
 
Ik heb je brief ontvangen waarin je schreef van dat verzoek. Nu, ik hoop dat het 
niet meer nodig is en dat ik gauw weer bij je ben in een gelukkig Holland. (23 
mei) 

Schoonmoeder overleden 

Intussen overlijdt de moeder van Coby. 
 
Vrijdag ben ik naar Friesland vertrokken, doch toen ik daar een dag was, kreeg 
ik een telegram van m'n Vader dat mijn lieve Moeder stervende was, overkomst 
gewenst. Maar ik kon toen niet meer weg komen uit Fr'land. 's Morgens vroeg 
met de eerste trein ben ik direct doorgereisd naar Vught en kwam pas om twee 
uur aan. Zo'n lange reis was dat. M'n Vader zat al te wachten op me, want 
Moeder is Zaterdags om half twaalf' s morgens overleden. 
Ik was wel erg verdrietig, maar Henk het is eigenlijk maar gelukkig voor haar, 
want nu is ze uit haar lijden. Zo had ze toch niets meer aan haar leven. 
Gelukkig ben ik op 10 Mei nog op bezoek geweest. Ze was toen al zo zwak en 



mager, ze had geen kracht meer om alleen op haar benen te staan en ze praatte 
zo zachtjes, meer fluisteren. Gisteren heb ik nog een poosje haar gezien. Ik 
deinsde eerst terug, maar de zuster nam me bij de hand, ze lag er erg rustig bij, 
maar zo in en in mager en oud.  
Dinsdag wordt Moeder hier naar Amsterdam vervoerd en Woensdag op de 
Oosterbegraafplaats in eigen graf begraven. 
Janny, mijn zusje is in betrekking bij boeren en zal wel niet kunnen komen, 
begrijp je. (29 mei) 
 
Jan, begrijpt Henk in Neubrandenburg, is kennelijk ondergedoken. 

Ook de vader van Henk sterft 

 

De toestand van zijn vader blijft zorgen baren: 
 
Vader is op het oogenblik in een z.g. ruststadium zegt de Dr. Tot nu toe heeft 
hij geen toeval gehad. Hij eet goed, maar kan bijna niet meer loopen en ook 
door de stilstand is hij wel een beetje geestelijk in de war en steeds in hoogere 
sferen. Van de week was hij een hoog persoon, maar hij herkent je drommels 
goed en vraagt veel naar je. (28 mei) 
 
Hier alles nog in goede welstand, hoewel de toestand nu zeer ernstig is, maar 
we zullen er ons wel doorheen trachten te slaan. Je ouders maken het ook nog 
goed. Je Vader ligt altijd te bed en wacht op jou. Hij praat veel over je. Maar het 
zal nou niet lang meer duren of je bent weer hier. 
 
Op 25 november bereikt een telegram Neubrandenburg met een fatale 
boodschap: 
 
Vanmorgen de tijding ontvangen. De dominee kwam het me vertellen. Lieve 
Moeder, ik berust volkomen en leef volkomen met U mee. Natuurlijk had ik mijn 
Vader nog graag gesproken. Maar op het oogenblik heb ik een beeld van hem 
zoals ik hem verliet en dat is misschien beter. (…) Wie had ooit kunnen denken 
dat wij elkaar op een dergelijke manier zouden moeten verlaten. Heeft Vader 
nog geleden? De laatste tijd heb ik veel aan U beiden moeten denken. Soms 
was het of ik thuis was. Helaas, maar ook dit jaar zal dat wel niet meer het geval 
wezen. (25 november) 
 
Gisteren het telegram ontvangen. Puck, je kunt begrijpen hoe het me trof, maar 
toch kwam het niet onverwacht, want eerlijk ik was er al lang op voorbereid en 
berust momenteel volkomen. Eigenlijk kan ik het me nog niet voorstellen dat 
als ik thuis kom mijn Vader daar nu niet meer zal zijn. Ik had hem zoo graag 
nog gesproken. Ik vind het fijn dat je mijn Vader nog gekend hebt. Ik heb altijd 
erg veel van hem gehouden en de laatste tijd moest ik veel aan verschillende 
gezegdes van hem denken. Hoe heeft Moeder zich gehouden? Zal je goed voor 
haar zorgen? Liefste, ik vertrouw helemaal op je ofschoon ik begrijp wat een 
moeilijke tijden dit voor jullie zijn. Puck, kon ik maar bij jullie zijn. Wat een rare 
tijd toch. Jullie in narigheid en ik hier de hele dag niets te doen. Het eten en 
drinken komt vanzelf. (26 november) 



Piet is opgepakt 

In 1944 verdwijnen overal mannen in de Arbeidsdienst: 
 
Onze Otto is ook weg, zaak sluiten, weer een huisgezin uit elkaar gerukt. Ja, in 
de Arbeidsdienst. Freek is weg en dadelijk moet Piet ook weg. Dan zit ik met 
Vader alleen. (19 februari 1944) 
 
Piet is opgepakt, waar hij is, weten we niet. Hij heeft 14 dagen op de 
Weteringschans gezeten. (19 februari 1945) 
 
Hierbij laat ik je weten dat we hedenmiddag het treurige bericht ontvingen dat 
onze Piet 16 Maart te Amersfoort is overleden. Zoals ik je al geschreven had, 
was hij eind Jan. opgepakt en zat aan de Weteringschans, vandaar naar 
Amersfoort. Hoewel ik dikwijls wat met hem had, doet het me toch leed. Het is 
toch m'n broer, maar ook daar moeten we weer overheen komen. Een mens 
wordt vandaag de dag hard. (26 maart 1945) 

Vacantieoord 

Op 25 maart 1945 vraagt Coby aan haar ‘Liefste Man’: 
 
Hoe staat het leven in Br.burg of weer een ander vacantieoord? 
 
Het is ongetwijfeld een poging tot goedmoedige spot, en het is een wonder dat 
de brief, dwars door de oorlogschaos heen, uberhaupt Neubrandenburg bereikt 
heeft. Maar Henk de Pater heeft er, door de spanningen en ontberingen, de 
humor waarschijnlijk niet van ingezien. En Coby schreef de brief beslist ook 
niet in een ontspannen sfeer (pdf). 

Pas op 27 mei volgt vanuit Duitsland weer een levensteken:  

De helft is hier al weg, naar huis. Hoop gauw te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: Bevryding van Kamp Neu-Brandenburg 
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Bevryding van Kamp Neu-Brandenburg 
 
Van de laatste maanden in het Kamp Neubrandenburg, inclusief de bevrijding 
door de Russen, is een nauwkeurig verslag bewaard gebleven. Mr. P.L.J.M.A. 
Müller – zijn rang is onbekend - , die als ‘vooraanstaande Nederlander’ tussen 4 
mei 1942 en 18 juni 1943 als gijzelaar verbleef in Kamp St. Michielsgestel, kon 
een paar dagen naar huis in Venlo voordat hij zich op 22 juni moest melden in 
Amersfoort om als krijgsgevangene door te reizen naar Duitsland. Hij verbleef 
daar in het kamp Schildberg in Wartheland en in kamp Grune bij Lissa (30 km 
noord van Poznan) totdat hij werd overgeplaatst naar Neubrandenburg. 

Sinds zijn vertrek uit Venlo hield hij een dagboek bij, waarin hij kort de 
bijzonderheden van de dag aanstipte. Voor dit verhaal is uit het Egodocument 
mr. P.L.J.M.A. Müller (Geheugen van Nederland), inclusief zijn soms 
opmerkelijke spelling,  het gedeelte gebruikt sinds zijn aankomst in 
Neubrandenburg op 17 februari 1945; volgens hem Neu-Brandenburg. Maar wat 
is een plaatjesappèl?: 

Standbeeld van Fritz Reuter in 
Neubrandenburg > 

Zaterdag 17 Februari ‘45 - Om 3.30 uur 
(per trein) te Neu-Brandenburg 
gearriveerd. Om 9 uur uitgeladen en om 
10 uur van het station vertrokken. De 
bagage wordt vanuit het kamp 
opgehaald en blyft onder Nederl. En 
Duitsche bewaking achter. Het is een 
vriendelijk stadje met goed 
onderhouden villa’s voor beter 
gepensioeneerden. Woonplaats van Fritz Reuter, die een standbeeld by het 
station heeft. Oude middeleeuwsche poorten en de oude wallen zyn veranderd 
in plantsoenen. Om 11.30 uur in het kamp, dat op een heuvel ligt, gearriveerd. 
Uren in de openlucht gewacht voor plaatjesappel (?) en Abwehr, gedurende 
welke tyd koffie met suiker werd verstrekt. Zeer hartelyk ontvangen door de 
beroepscollega’s en veel oude kennissen ontmoet. (…) Na 5 uur mag niemand 
meer naar buiten en er is geen verduistering aangebracht. Om 9 uur gaat het 
licht uit. W.C. en waschgelegenheid in de barak. In de barak zeer koud 
aangezien er maar een kachel gedurende twee uren per dag brandt met 
gesprokkeld vochtig hout. 
 
De eerste dagen gebeurt er weinig bijzonders. Mr. Müller blijkt een trouw 
rooms-katholiek. Maar wat moet hij met lege opbergblikjes?:  
 
Zondag 18 Februari - 8 uur gezongen H. Mis. 10 uur appel. Koffie by Wim v.d. 
Grinten. Diner: Boerenkool. Thee by Fr. V.d. Ven, Kengen en Sefke en later nog 
by Cornelissen. Ontvangst van brood, boter en kaas voor de geheele week. 4 
uur Lydensmeditatie. 
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Maandag 19 Februari - Bezoek van kapt. Meyer met leege opbergblikjes. Diner: 
Groenten, ongeschilde aardappelen en jus. Thee by Kengen en later nog by 
Hornix. Lezing kapt. Fievez over het offensief van von Runstedt en het Verre 
Oosten. Luchtalarm. 
Dinsdag 20 Februari - Drie maatjes havermouth uit de kampvoorraad van Lissa 
ontvangen. Op ziekenrapport geweest op advies van Dr. Pfälzer en 
voorgedragen voor licht dieet. Koffie by lt. Peeters. Diner: koolraap, 
aardappelen en jus. Thee by Cornelissen. 5 uur aardappelensoep. Luchtalarm. 
Gegevens verstrekt voor de Russische pas. Aankomst van 87 Poolsche 
officieren. 
 
Die Poolse officieren waren de volgende dag ook weer weg. De volgende 
weken gebeurt er niet veel bijzonders. Wel is er voortdurend luchtalarm. Maar 
op 3 maart opeens een bericht uit Nederland: 
 
Roermond bevryd. 
 
Uit het vervolg blijkt dat Müller dicht bij een illegale radio zat en uitstekend op 
de hoogte was van het krijgsverloop. Steden ver weg worden veroverd, 
bruggenhoofden gevestigd, Nederlandse plaatsen bevryd. Er is een ’wedstryd 
in welsprekendheid’. Op 17 maart nieuws van tien dagen eerder: 
 
Radio Frankfurt staakt zyn uitzendingen. Generaal Rauter in het ziekenhuis te 
Apeldoorn met schot door de long. Vele Nederlanders worden hiervoor 
gefusilleerd. Luchtalarm. 
 
Op 25 maart een bericht uit de eigen - reeds bevrijde - woonplaats, Venlo:  
De Koningin in Limburg en van het vliegveld Venlo vertrokken. 
 
Generaal-majoor N.T. Carstens, 4-1-1886 Groningen – 4-
4-1945 Neubrandenburg (Illustratie website Stanislau 
1942-1954) Carstens ondertekende eind 1941 een brief 
waarin naar Engeland gevluchte officieren werden 
herinnerd aan hun Eerewoord om niet in actie te komen 
tegen de bezetter. > 

Commandant overleden 

De opmars gaat voort. Onder meer Enschede, 
Winterswyk, Oldenzaal en Doetinchem worden bevryd. 
Dan, opeens, beroering in het kamp: 

Woensdag 4 April - Generaal Carstens, onze 
kampcommandant, overlydt tydens een wandeling aan 
een beroerte. Extra-appel, waarby gedachteniswoorden door zyn opvolger 
kolonel der kon. Marine van Almen. Het lyk wordt opgebaard in de kerkbarak in 
tenue met Nederlandsche vlag en eerewacht in groot tenue. Alle lezingen etc. 
worden afgelast. 
 
De begrafenis is primitief: 
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Zaterdag 7 April - 9 uur dienst door den dominee Vaandeldrager voor de 
begrafenis van den generaal. 10 uur begrafenis zonder vuurpeloton en op een 
groentenkar welke met de mantels der marineofficieren nog een fatsoenlyk 
uiterlyyk werd gegeven. Het kamp staat aangetreden in de kampstraat als 
laatste eerbewys aan den overleden commandant.. 
 
Een week later weer een gebeurtenis van internationaal belang: 
 
Vrydag 13 April - President Rooseveldt overleden. Extra appel in barak te zyner 
nagedachtenis. 

Kamp niet verlaten 

Terwijl de geallieerde opmars aan beide fronten onverminderd doorgaat en er 
sprake is van de bevrijding van ‘3.000.000 krygsgevangenen en buitenlandsche 
arbeiders’ volgt een bijzonder bericht: 
 
Zaterdag 14 April - Order van den Nederlandschen kampcommandant om het 
kamp niet te verlaten – dus geen pogingen om te ontvluchten meer te nemen – 
nu de bevryding naby is en instelling van een ordedienst voor in dienst te 
komen by de bevryding. Luchtalarm. 

Woensdag 18 April Apeldoorn bevryd. Veldmaarschalk Model pleegt zelfmoord. 
Max Blokzyl gevangen genomen. Diner: Stamppot, wortelen en vleesch. 
Gevechten in Leipzig, Maagdenburg, Neurenberg en Dusseldurf. 50 K.M. van 
Dresden en 30 K.M. van Berlijn. We zullen nu ook wel den langsten tyd hier 
gezeten hebben. Luchtalarm. Geen water en geen licht. 

Kamp toch verlaten? 

Terwijl de Russische gevechten om de Duitse hoofdstad Berlijn beginnen 
krijgen de officieren een verwarrend verzoek: 
 
Dinsdag 24 April - Vraag van den Duitschen commandant, of wy het kamp 
loopend willen verlaten voor overbrenging naar Flensburg of zitten blyven. 
Algemeen gevoelen: zitten blyven. 2 uur ’s nachts roode lichtkogels boven het 
kamp. Boven het lazaret worden 12 pakken met levensmiddelen en medicynen 
afgeworpen. Een mantel en een kop van een lichtkogel komen terecht in het 
waschlokaal van barak 11 en veroorzaken 3 gewonden. 
 
De volgende dag wordt plaatjesappèl in de barak gehouden; ‘volgens de 
Abwehrhauptmann waarschijnlijk het laatste’.  
 
Donderdag 26 April - Geen water. Berlyn omsingeld en Hitler neemt het 
opperbevel van de stad op zich. Nu zal het wel goed gaan (?) (…) Luchtalarm. 
In de buurt worden lichtkogels en 5 bommen afgeworpen. 
Vrydag 27 April Door ons wordt een begin gemaakt met het graven van 
loopgraven. Diner: Erwtensoep met spek. Dieet: Pap. Bevel om te 2 uur te 
vertrekken. Protest van kolonel van Amelen, dat we niet gaan, want volgens 
bevel van Eisenhower moeten we blyven zitten en hy verzoekt schriftelyk bevel 
behoorlyk onderteekend. Uitstel verleend tot 7 uur. Engelschen, Amerikanen, 
Franschen en Belgen in het voorkamp weigeren eveneens te vertrekken. 
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Slechts voor geweld zal geweken worden. De Duitsche commandant wordt 
voor alles verantwoordelyk gesteld en gedreigd met plaatsing van zyn naam op 
de lyst der oorlogsmisdadigers. (…) Eindelyk zegenviert het gezond verstand 
by de Duitsche officieren al is het ook vry laat. In Torgau op 25 April contact 
tuschen de geallieerde legers en wordt dit officieel in de hoofdsteden bekend 
gemaakt. 

Bevrijding kamp Neubrandenburg 

< Wehrmachtbericht 29. April 1945: 'Im 
mecklenburgisch-pommerschen Raume 
wurde die sowj. 5. Garde-Panzer-Armee 
neu herangeführt und drängte unsere 
Verbände auf Templin und die Seenkette 
zwischen Lychen, Neubrandenburg und 
Anklam zurück'. 
 
Zaterdag 28 April 1945 - Geen appel, 
eerste begin van de naderende vryheid. 
(…) Mussolini gevangen genomen en 
Goebbels gesneuveld. 12 uur pap. 6 uur 
diner: bieten, aardappelen en haché. 
OM 6.30 UUR VERLAAT DE DUITSCHE 
BEWAKING HAAR POSTEN EN 
VERTREKT DE BEWAKING VAN HET 
KAMP. De omheiningsdraad wordt door 
ons op 4 plaatsen doorgeknipt en op de 
daken der barakken wordt P.O.W. 
geschilderd en de Nederlandsche 
kleuren. Langs de hoofdweg wordt een 

detachement Russisch sprekende officieren in bruine uniformen geplaatst om 
contact te kunnen opnemen met de Russen. Een gedeelte der wacht der 
Duitschers meldt zich by ons en wordt in arrest gesteld onder bewaking. (…) 
Om 8.30 uur is de nadering der Russen reeds zichtbaar en bombardeeren zy 
het marinestation en het vliegveld. Het marinestation met zyn opslagplaatsen 
van benzine gaan in brand en levert een fantastisch gezicht. Het kamp gaat in 
de loopgraven en de voornaamste spullen worden uit de barakken gehaald en 
in de open lucht gedeponeerd, want we komen langzamerhand in de vuurlinie 
te liggen. 
 
OM 11.50 UUR GROOT GEJUICH EN RYDT DE EERSTE RUSSISCHE TANK 
DOOR DE OMHEINING EN IS ONZE BEVRYDING EEN FEIT GEWORDEN. 
Prachtig steekt de donkere kolos af tegen den brandenden achtergrond van het 
marinestation. De Duitschers worden krygsgevangen gemaakt en de bevryders 
bevryden ons van de noodige pakketten.  
 
 
 

Inhoud | Verder met: 'Niets is ons te dol' 
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’Niets is ons te dol’  
 
Voor de Sovjet-troepen uit stroomden Duitse vluchtelingen vanuit het 
voormalige oosten van Duitsland Meckelenburg binnen. Ze mengden zich met 
vluchtelingen uit de zwaar gebombardeerde steden Berlijn en Hamburg. 
Intussen naderde het gevreesde Rode Leger. 

Leendert Johannes Paul wijdt in zijn proefschrift ‘Uns gab’s nur einmal’ - 
Mecklenburg-Vorpommern voor en na de Duitse hereniging (pdf) een paar 
regels aan de opmars: 

Hitler had bevel gegeven om met name de steden tot de laatste steen te verdedigen; 
dit bevel werd niet altijd opgevolgd. In het geval van Neubrandenburg werd de stad 
zwaar verdedigd, zodat bij de verovering door het Rode Leger vrijwel de gehele 
binnenstad werd verwoest. (…) Eind april, begin mei 1945 werden Mecklenburg en 
Voor-Pommeren zonder al te veel weerstand ingenomen door troepen van de Sovjet-
Unie en van Groot-Brittannië, die elkaar troffen op de lijn Wismar-Schweriner See-
Ludwigslust-Dömitz. (pag.69) 

Neubrandenburg 

Volgens mr. P.L.J.M.A. Müller (pdf), in het vervolg van zijn bevrijdingsverslag 
(pag. 85), werd Neubrandenburg verdedigd door Duitsgezinde buitenlandse 
troepen: 
 
Neu-Brandenburg, dat nog verdedigd wordt door SS uit Letland, wordt onder 
artillerievuur genomen en geeft zijn ruines eerst om 12 uur den volgenden dag 
eerst over, nadat een ultimatum was afgewezen. 
 
‘Durch massive Kampfhandlungen, Brandlegung und sinnlose Zerstörung nach 
Besetzung der Stadt, wurden über 80% der historischen Innenstadt zerstört, darunter 
das Palais und das Rathaus.’, treurt de geschiedenissite Mindreader. 

De Nederlandse officieren zitten op de eerste rang: 

Zondag 29 April - Groote vreugde over de bevryding en staan we op de daken 
der barakken om de inslagen der artillerie waar te nemen op Neu-Brandenburg 
en de bosschen aan den overkant van het meer. Spoedig staat de stad in 
vlammen, terwyl het Stalinorgel achter het kamp rustig doorspeelt. (…) De 
boerdery achter het kamp wordt ten algemenen nutte bevryd van haar 
veestapel. De Russische krygsgevangenen worden afgevoerd. Diner: 
stamppot, wortelen. In den middag eenige luchtgevechten boven het kamp. 
Geen water en geen licht. Een Duitsche trein in de buurt van het kamp is door 
de Franschen geplunderd en doet een fles champagne 20 cigaretten. 
 
De Jong (deel 10b, II, tweede helft, pag. 1138) had daar weinig waardering voor. 
Hij schrijft aan de hand van ervaringen in een ander kamp (Mühlberg), dat werd 
bevrijd door ‘Russische ruiters op kleine paarden’: 
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Alle gevangenen kregen van de Russen verlof zich buiten het kamp te begeven. Het 
brandschatten der omliggende dorpen begint. Men gaat regelrecht naar de 
boerderijen en rooft – rooft zonder einde. Hier was niet alleen een menselijk begeren, 
de honger te stillen. Hier was de drift tot bezit van de bezitlozen. Vlees, eieren, meel, 
kippen, worsten. Een heel varken. Radio’s, fietsen, karretjes, vrouwenmantels, 
linnengoed – ieder (deed) wat goed was in zijn ogen en in die dagen leek het soms, 
alsof het kwaad niet bestond. 

Verjaardag Juliana 

Na de bevrijding werd de ingang kan 
Kamp Neubrandenburg versierd met de 
vlaggen van de geallieerden. (Tekening 
H.A. Fransen) > 
 
Maandag 30 April - 8 uur Muzikale 
reveille. 9 uur eigen appel en parade ter 
eere verjaardag van prinses Juliana. 
Speech van onzen commandant en de 
driekleur wordt onder het spelen van 
het Wilhelmus op de toren der poort 
geheschen, terwijl de menigde de 
houding aanneemt en Russische 
vliegtuigen boven het kamp cirkelen. 
De mede bevryde geallieerde officieren 
wonen de parade in hun beste pakje by. 
Warm water uit de keuken. Duitsche 
cigaretten als eerste oorlogsbuit. (…) 
Onze commandant wordt baas van het 
geheele interallieerde kamp ca. 8000 
man, krygt een mooie auto en twee 
vrachtwagens vol fietsen voor 
dienstgebruik. 10.30 uur 
filmvoorstelling in de openlucht aangeboden door onze bevryders. 
 
Op 1 mei is het feest: 
 
In het voorkamp wapperen de vlaggen der geallieerden, terwyl boven de 
hoofdpoort de Nederlandsche en Russische vlag broederlyk naast elkaar staan 
met iets lager de andere vlaggen der bevryde gevangenen. (…) 2 uur toneel 
“Monsieur Topaze”. Bezoek aan het voorkamp, dat een idee geeft van een 
internationale tentoonstelling naar Franschen trant. 6.30 uur dieet pap. In de 
theaterbarak speelt de band der Amerikanen. In het voorkamp druk bezoek o.a. 
dames (?)  
 
Dat vraagteken (?) wordt letterlijk geciteerd uit het dagboek. 
 
Ook alweer de eerste bureaucratische maatregelen: per barak worden twee 
censoren aangesteld voor de brievenpost. Die wordt voortaan via Rusland 
verzonden. ‘Zou er nog een brief aankomen?’, vraagt mr. Müller zich af. 
 



In Nederland worden door de geallieerden levensmiddelen afgeworpen. (…) 
Hitler is gestorven. Onze vroegere clandistiene radio is nu ook bevryd en 
schettert door luidsprekers voortdurend door het kamp. Wy leven thans onder 
het motto: “Niets is ons te dol”. 

Doode Duitsers en doode paarden 

Op 2 mei worden de organisatorische problemen ondervangen door 
improvisatie: 
 
Aangezien de waterleiding nog steeds defect is, halen we het water uit een poel 
achter de boerdery, waaruit de koeien drinken en nadat we eerst eenige doode 
Duitschers eruit verwyderd hebben. Gewandeld naar het kerkhof en het meer, 
Tollenssee, 17 K.M. Onderweg verschillende doode Duitschers en doode 
paarden gezien terwyl in meer vele Duitschers zich verdronken hebben. (…) 7 
uur concert van de Amerikaansche band. 10.30 uur film “De verovering van de 
Ukraine”. Berlyn gevallen. 
 
De volgende dag meldt Müller: ‘De Duitsche troepen in Italië, ca. 1.000.000 man, 
hebben gecapituleerd’ en voegt daar cynisch aan toe: ‘(Wir kapitulieren NIE)’ .  
De voorraden worden aangevuld met gevonden voorwerpen: 
Naar de Pantzerkazerne gewandeld en het noodige mee teruggebracht. Mooi 
uitzicht op meer en Neu-Brandenburg. 6 uur dieet: soep. Naar den trein in het 
bosch gewandeld en veel nuttige voorwerpen meegenomen. In de trein was 
o.a. de Vlaamsche afdeeeling der SS en het Archief wordt welwillend aan de 
Belgische officieren ter beschikking gesteld.  

Russische pas 

Op 4 mei blijken H.M. de Koningin en prinses Juliana in Nederland 
teruggekeerd en volgen nieuwe organisatorische maatregelen: 
 
Verbod het kamp te verlaten tenzy in groepen van 30 man. We krygen een 
Russische pas. (…) 9.30 uur radiobericht dat Nederland, Denemarken, Noord-
West Duitschland, Helgoland en de Friesche eilanden gecapituleerd hebben. 
Groote vreugde en spontaan zingen van het Wilhelmus. De vreugde wordt 
verstoord door het bevel van onzen commandant, dat ieder om 10 uur in de 
barak moet zyn. Zullen ze dan nooit iets leeren. 

5 Mei - Om 1 uur samenkomst met speech van cdt. Over bevryding van geheel 
Nederland en gecommandeerde spontane feestvreugde. Het orkest speelt de 
geallieerde volksliederen. Verloting der Duitsche voorraden. Voetbalwedstryd 
Nederland-Frankryk 4-2. 

Op maandag 7 mei 1945, 2.46 uur, schrijft mr. Müller in zijn dagboek: 
‘capitulatie van Duitschland’. In Nederland blijken Mussert en Van Genechten 
te zijn gearresteerd. ‘In België de koningskwestie’.  

Victory Day 

Blijkens de de dagboekaantekeningen zag de commandant van het kamp geen 
aanleiding voor officiële festiviteiten, maar desondanks werd het op 8 mei wel 
steeds gezelliger in Kamp Neubrandenburg: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=h0hihr1DlQw
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Victory day. Door de kampleidng wordt van de algemene feesten in Europa en 
Amerika geen notitie genomen. Gewandeld naar het meer, waar druk door ons 
gezeild wordt. Voortdurend langs het kamp de trek der Poolsche arbeiders met 
hun huisgezinnen, die naar Noord-Duitschland zyn gesleept. 4 uur in het 
rosarium zang der Servische meisjes, die uit een concentratiekamp zyn bevryd. 
7 uur band van de Amerikanen. Van Eekelen terug met het vrouwentransport, 
meest Nederlandsche communistische vrouwen. 
 
De naam wordt niet genoemd, maar kennelijk betrof het vrouwen uit het 
vrouwenkamp Ravensbrück, vlakbij. 
 
10 Mei - Plechtige Vredesmis in de open lucht met Nederlandsche, Engelsche, 
Fransche en Italiaanse preek en een Fransch en Nederlandsch koor. 
Cigaretten, tabak en lucifers van de Russen ontvangen. De 12 Nederlandsche 
vrouwen zyn ondergebracht in het lazaret. De Franschen kunnen met een 
Russische pas naar Stettin. 7 uur voetbalwedstrijd Nederland-België 4-2. 
Op 11 mei worden de Nederlandse officieren bij de Russen geregistreerd ‘voor 
repatrieering’.  
 
De volgende dag gaat Müller ‘van 6-10 uur met kapiteit Maessen op 
rywielpatrouille naar Neu-Brandenburg’: 
 
Binnenstad is totaal verwoest, verkeer wordt geregeld door vrouwen in 
uniform, zystraten afgesloten, rywielvordering en geen Duitschers te zien. 
10.30 uur twee Russische films. 
 
Dinsdag 15 mei is er een ‘invasie van Joodsche vrouwen uit den Balkan in het 
voorkamp’. De volgende dag wordt ‘Voorkamp voor de Nederlanders verboden. 
Voor de nooduitgangen weer prikkeldraad. De trek der Polen duurt steeds 
voort’. Op donderdag 17 mei 1945 een ontwikkeling waar iedereen al heel erg 
lang naar had uitgezien: 
 
Geallieerde repatrieeringscommissie gearriveerd. 
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Welkom in het vaderland 
 
Op 17 mei 1945 arriveerde de geallieerde repatrieeringscommissie in kamp 
Neubrandenburg. Maar dat betekende allerminst dat Henk de Pater en de 
andere Nederlandse officieren gauw naar huis konden. Dan hadden ze buiten 
de bureaucratie gerekend. 

Dr. L. de Jong (10b, II, pag. 1138) wijdt er een paar zinnetjes aan: 

Het kamp te Neu-Brandenburg werd door de Russen bevrijd op 28 april. Enkele 
dagen tevoren had de Duitse kampleiding geëist dat de krijgsgevangenen te voet 
westwaarts zouden trekken – dat was geweigerd. Dat de bevrijding met grote 
vreugde werd begroet, spreekt vanzelf, maar op die vreugde volgde teleurstelling: 
dag na dag, week na week verstreek en men merkte niets van enige repatriering. 
 
In elk geval zat Henk de Pater op 27 mei nog in Neubrandenburg. In het eerste 
levensteken dat sinds maanden Nederland bereikte – het laatste van de oorlog 
– schrijft hij:  
 
Lieve Moeder en Pucky, 
Alles goed, veel meegemaakt. De helft is hier al weg, naar huis. Hoop gauw te 
komen. Ik ga dan naar mijn Moeder, aangezien ik niet weet waar jij momenteel 
woont. Aan alles komt een eind. Ook aan Duitsland. De moffen zijn kapot! Heel 
veel liefs van je innig liefh. Henk. 

Verwoeste steden 

Een van de gevangenen in Neubrandenburg was de Apeldoornse arts en 
beroepsmilitair dokter Piekema. Toen een jongeman uit Ugchelen halverwege 
mei een gewonde uit dat kamp moest ophalen, maakte mevrouw Piekema van 
de gelegenheid gebruik om mee te gaan. De Oorlogskroniek van Apeldoorn (29 
mei 1945) geeft een goede indruk van de chaos onderweg, die de later vrij te 
laten krijgsgevangenen nog wachtte: 
 
Het ging niet zonder moeilijkheden gepaard. Mevrouw Piekema moest eerst de 
nodige grenspapieren zien te krijgen. Dat werd door de ambtenarij vertraagd. De 
Britten en Amerikanen waren zeer behulpzaam en zorgden voor verschillende 
formaliteiten en voor benzine. 
Het grootste oponthoud vond bij de Elbe plaats. Daar is het begin van de Russische 
(sector). Een Russische soldaat moest zelfs een eind meerijden om doortocht door 
volgende douaneposten te krijgen. Deze zijn tientallen kilometers ten oosten van de 
Elbe. Zij mochten dan ook tenslotte weer alleen doorrijden. 
Dokter Piekema geloofde zijn ogen niet toen hij zijn vrouw in het kamp ontmoette. Hij 
mocht zodoende eerder vertrekken dan op het programma stond. 
De auto heeft in totaal 1.700 kilometer moeten afleggen. Zij zagen niets dan 
verwoeste steden, opgeblazen bruggen en zeer slechte wegen. Onze dokter heeft 
natuurlijk zeer veel te vertellen. Hij is de eerste voor ons die uit de Russische zone 
terugkeert. 

http://www.apeldoornendeoorlog.nl/bronnen/archiefstukken/oorlogskroniek-van-apeldoorn/1945/


Solidariteit 

Volgens dr. L. de Jong (deel 12-I, pag. 114) ging de repatriëring van de 
krijgsgevangenen in de Russische zone niet van een leien dakje. Pas eind mei 
bereikten de geallieerden en de Russen een overeenkomst over het wederzijds 
terugsturen van bevrijde krijgsgevangenen. Pas begin juni vond de afvoer 
vanuit Neubrandenburg plaats, per trein of in vrachtauto’s; uit andere kampen 
begon de aftocht soms zelfs te voet. 

De Franse officieren in Neubrandenburg weigerden zich te laten repatriëren, 
zolang zij de in Ravensbrück bevrijde Franse vrouwen niet konden meenemen, 
meldt De Jong. Hun Nederlandse collega’s waren niet zo solidair: 

De Nederlandse officieren die wisten dat er nog Nederlandse vrouwen in 
Ravensbrück waren, vertrokken zonder dezen. De vrouwen werden pas na het 
vertrek der Nederlandse officieren door de Fransen naar Neu-Brandenburg gehaald 
en samen met de Fransen verlieten zij dat kamp eerst eind juni. 

Afscheid 

Uit het dagboek van mr. P.L.J.M.A. Müller blijkt dat de Amerikanen en de 
Engelsen meteen al op 17 mei door de Russen per auto werden afgevoerd. De 
Fransen en de Belgen gingen de volgende dag (volgens De Jong - voorgaande 
alinea - bleven de Fransen echter nog even). Maar ongezellig was het niet: 
Bezoek aan de pantserkazerne, alwaar iederen middag bal met de meisjes uit 
den Balkan en de band der cadetten. 
 
Het Kwartet Walther Boer, een van 
de orkesten in het kamp, geleid 
door de beroemde dirigent. V.l.n.r. 
S.D. Duyverman, 1e viool, 
H.C.C.M. Kuipéri 2e viool, P.S.C. 
baron van Randwijck, altviool, dr. 
C.L. Walther Boer, violoncel. In 
welke samenstelling na de 
bevrijding werd opgetreden is 
onbekend. (Foto collectie Mohr) > 

 

 

En ’s avonds muziek van dr. 
Walther Boer. 

Maar op 19 mei volgt een ‘officieel bericht’: ‘Het kamp moet binnen veertien 
dagen worden ontruimd.  

Waarschijnlijk gaan we per trein via Berlyn’. 

Maandag 21 mei staat in het teken van het naderende afscheid: 

Ingepakt en schoenen gerepareerd. 3 uur afscheidsbezoek aan het kerkhof met 
speech veldprediker Vaandeldrager. Defilé langs de Nederlandsche graven, 
aldaar avondgebed. 10.30 uur cabaret in barak 12a o.a. interview met Joodsche 
legioensoldaat. 
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Wat voor soort militair mr. Müller bedoelt is onbekend. Ongetwijfeld ging het 
niet om een soldaat uit het toen bekende Nederlandsch Legioen. 

Bedden genoeg 

Iedere terugkerende offcier heeft zijn eigen reisverhaal, vol hindernissen, 
ontberingen en ergernissen. De eerste 300 Nederlanders, waaronder ‘de 
Colditzers’ en dus ook Leo de Hartog, gingen pas op 29 mei naar huis; de 
eerste etappe in een colonne Russische vrachtwagens. Ze kwamen rond 
middernacht aan in Dömitz aan de Elbe, de demarcatielijn, waar ze de volgende 
middag door de Britten zouden worden opgehaald. Een overnachtingsplaats 
was daar volgens de Russen gemakkelijk te regelen: 
 
Wijzende op de omliggende huizen zeiden ze: ‘Daarin staan bedden genoeg en als 
jullie alle kerels er uit jagen blijven de vrouwen achter. Wat wil je als oud-
krijgsgevangene nog meer. Neem maar wraak voor wat ze jullie hebben aangedaan!’ 

Eindeloos getalm 

Op 24 mei lijkt er voor mr. Müller eindelijk schot in te komen.  
24 Mei - Bericht dat morgen met onze afvoer wordt begonnen. Om 7 uur 
verschynen echter 55 auto’s en om 8 uur vertrekt het Ie en de helft van het IIe 
Bataljon. Aan de volgorde van registratie wordt geen hand gehouden. 
 
25 Mei - ’ s Morgens vertrekken nog 10 auto’s. De rest in afwachting en de 
leege barakken worden geïnspecteerd op boeken en eetwaar. 
 
26 Mei - Bericht, dat we met de trein zullen vertrekken. By onderzoek blykt er 
geen trein te zyn. 
 
27 Mei - Den heelen dag afwachten of we vertrekken zulen of niet. 
 
28 Mei - Om 10 uur met wagens naar het station, alwaar wel een trein, maar 
geen locomotief. ’s Avonds arriveert op het uitgebrande station een trein met 
Ukrainische meisjes. De band speelt op het perron en tot laat in de nacht is het 
bal. 
 
29 Mei - Huldiging op het perron van aalmoezenier van der Maden by zyn 
25jarig priesterjubileum. Toespraak van majoor v.d.Kroon en toepasselijk lied 
van het kerkkoor. Om 10 uur vertrokken naar Gustrow via Lalendorf, waar een 
postwagen in een verlaten trein geplunderd wordt. In Teterow veel 
Nederlandsche locomotieven. Te Gustrow om 4.30 uur gearriveerd en in het 
station gebivakkeerd. De kazerne, welke ter onzer beschikking was gesteld, 
had een overbevolking van kleine dieren en werd vriendelyk afgewezen. 
 
30 Mei - Om 10 uur per auto naar Grewitz, waar we van de Russen soep met 
vleesch en thee ontvangen. In een gebouw aldaar veel fietsbanden, welke voor 
velen een aangenamen buit waren. Om 6 uur door de Engelschen per auto 
afgehaald en gebracht naar Lüneberg. By de demarcatielyn kauwgummi en 
lucifers ontvangen. Sigaretten waren welkomer geweest. 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/EVDO02:NIOD05_8594


Dagblad De Stem (Breda), 29 mei 1945 (Oorlogskranten 
- Geheugen van Nederland) > 
 
31 Mei - Om 8 uur per auto na een Engelsch ontbyt 
vertrokken. 7.30 uur gearriveerd te Diepholz en in 
een barakkenklamp doorgebracht. 
 
1 Juni - Medisch onderzoek en geregistreerd door 
Fransche meisjes. ’s Avonds in het dorp bioscoop 
by de Engelsche bezetting. 
 
2 Juni - Met een handwagen de zware bagage naar het station gebacht en om 2 
uur per trein in vuile open kolenwagens vertrokken, terwyl de Duitsche 
treingeleider in een gesloten wagon reist. Van je vrienden moet je het maar 
hebben. Per wagon een groot blik biscuit en corned beef. Via verwoest 
Osnabrück ondergebracht in een kamp. Geregistreerd, geflit en onderzocht op 
teeken SS. Geen krib, noch stroo, maar enkel plankenvloer. Brood en 
roggenpap. Door een Nederlandsch verbindingsofficier per 25 man ingedeeld 
per auto. Achteraf bleek, dat dit heerschap niet eens de moeite genomen had 
onze aankomst aan de Nederlandsche autoriteiten mede te deelen. 

NKVD Lager Fünfeichen 

< Op de plaats van Kamp 
Neubrandenburg is een 
gedenkteken opgericht (in het Duits 
een ‘Denkmal’), waarop de 
slachtoffers van 
krijgsgevangenkamp en NKVD 
Lager worden herdacht. 
(Oorlogsmusea.nl). 

 

 

 

Kamp Neubrandenburg, Stalag II A, zou daarna nog goede diensten bewijzen. 
De Sovjet-bezettingsmacht maakte er een Speziallager van, waar ‘als gefährlich 
eingestufte Personengruppen für eine bestimmte Zeit interniert werden’. In 
NKWD-Lager Nr. 9 Fünfeichen werden tussen 1945 en 1948 rond 15.000 
personen opgesloten, waarvan er 4.800 door ziekte en honger bezweken – later 
werden er nog massagraven gevonden.. In november 1948 werd het kamp 
opgeheven.  

Hartelijk welkom 

De terugkeer in het Vaderland betekende voor mr. Müller één aaneenschakeling 
van teleurstellingen: 
 
Zondag 3 Juni - 7 uur H. Mis. 9 uur per auto vertrokken naar Glanerbrug. Van 10 
tot 5 uur zonder eten of drinken langs de weg by de grens gelegen. Rookwaar 
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was blykbaar ook nog te veel voor ons. Welkom in het vaderland. Enschede 
weigert te ontluizen omdat het zondag is. Per bus naar Oldenzaal en aldaar 
ontluisd en geregistreerd. Ingekwartierd by Nieuwenhuis, alwaar bal met 
Engelsche officieren. Eindelyk weer eens een fatsoenlyk bed en gegeten aan 
een gedekte tafel. 
 
4 Juni - Laten wegen 59 K.G. Geld geleend om een kaart naar huis te kunnen 
schryven., aangezien we doelloos een heelen dag zonder een cent op zak door 
Oldenzaal rondlummelen. De eenige behoorlyke gelegenheid gereserveerd 
voor de Engelsche officieren en worden we eruit gemikt. We leven wel in een 
bevryd Nederland. 
 
5 Juni - Ruzie met een nieuw gebakken majoor over de marschverpleging, die 
we niet ontvangen. Om 10 uur per auto vertrokken naar het kamp Herryzend 
Nederland te Austerlitz, dat speciaal was ingericht voor opname van 
krygsgevangenen. Om 2 uur gearriveerd en eerst om 6 uur een bord soep. Er 
wordt van regeeringswege wel uitstekend gezorgd voor teruggekeerde 
krygsgevangen officieren. In deze zouden ze nog heel wat van de Russen 
kunnen leeren. Rookwaar was blykbaar te goed voor ons. Geregistreerd en 
geen geld ontvangen, omdat de centen na de eerste uitreikingen op waren. In 
de cantine vry bier, omdat we toch geen geld hadden om te betalen. In Zeist 
gaan slapen. 
 
Woensdag 6 Juni 1945 - Om 8.30 uur per auto uit het kamp vertrokken en om 12 
uur na 3 jaar thuis gearriveerd. 
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Russische haat 
 
Toen Henk de Pater in Neubrandenburg door soldaten van het Rode Leger 
werd bevrijd, leed hij aan dysenterie; een zware vorm van diarree, een typische 
kampziekte. Zijn laatste brief naar Amsterdam dateert van 27 mei 1945: 
 
Alles goed, veel meegemaakt. De helft is hier al weg, naar huis. Hoop gauw te 
komen. Ik ga dan naar mijn Moeder, aangezien ik niet weet waar jij momenteel 
woont. Aan alles komt een eind. Ook aan Duitsland. De moffen zijn kapot! 
 
Over hoe hij naar huis is gegaan, is niet veel bekend. Het is aannemelijk dat hij 
niet heeft afgewacht totdat hij eindelijk officieel gerepatrieerd zou worden in 
een min of meer georganiseerd transport. Waarschijnlijk zag hij kans ‘met de 
Russen’ mee te gaan. Vol afschuw verliet hij die troepen later weer, om in z’n 
eentje verder te gaan; stukjes per trein, in vrachtauto’s, vooral lopend. De hele 
reis zou toch nog zo’n zes weken duren. En hij kwam thuis met een ontzettende 
hekel aan paprika’s, Russen en Duitsers. De geur van paprika's alleen al 
associeerde hij met de gruweldaden van het Rode Leger waarvan hij 
meermalen getuige was. En toen - veel later - twee Duitse schoolmeisjes in het 
kader van een uitwisselingsprogramma thuis logeerden, heeft hij zich niet laten 
zien. 

Wat hij precies meemaakte, is niet bekend. Uit het weinige dat hij vertelde bleek 
dat hij onderweg ooggetuige was van wreedheden van Russische soldaten 
tegen de Duitse bevolking. In de praktijk beheersten die ervaringen in 
toenemende mate zijn leven, tot majoor b.d. H. de Pater in 1986 op 69-jarige 
leeftijd overleed. 

Henk de Pater verwerkte zijn oorlogservaringen in stilte. Door elke week een 
bezoek te brengen aan zijn gesneuvelde kameraden op de Grebbeberg. 
Officiële plechtigheden vermeed hij. ‘De oorlog’ leverde thuis altijd emoties op; 
het onderwerp werd welbewust vermeden. Zijn verhalen kon - of wilde - hij niet 
kwijt.  

Verkrachtingen 

Ieder verhaal is verschillend. Gijsbrecht van Amstel sluit zijn boek 'De zak met 
vlooien' af met zijn eigen bevrijding. Over het vervolg meldt hij nog (pag. 285): 
 
Dat het na de bevrijding nog drie maanden zou duren vóór wij de kans kregen naar 
Nederland terug te keren konden wij toen nog niet bevroeden. Evenmin wisten wij 
toen wat ons in die komende maanden boven het hoofd hing. Weinig konden wij 
vermoeden, dat onze kennismaking mnet de Russen in die maanden onze stoutste 
fantasieën verre zou overtreffen. 
We maakten er de dolste kluchten, de grootste tragedies en volledige Wild-West 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dysenterie


scenes mee. We werden beroofd van onze allerlaatste schaarse kostbaarheden en 
kregen omgekeerd weer een gouden horloge cadeau, we werden uitgenodigd voor 
een 'gala'-diner, maar werden ook in een kelder opgesloten. Kortom, we deden een 
hoeveelheid ervaringen op, waarmee alleen al een volledig boek te vullen zou zijn en 
die ik voor geen goud in mijn leven zou hebben willen missen. 
 
Een Russische tank, die achterbleef na de 
ontzetting van Neubrandenburg, werd 
definitief geparkeerd op de Hochstrasse. 
Item 3 op website Neubrandenburg – 
Stadt mit der vier Tore > 

Leo de Hartog (pag. 355) vermeldt 
andere details. De bevrijde 
kampbewoners waren volgens hem 
getuige van verschillende 
verkrachtingen door Russische 
soldaten: 

Onze bevrijders deden dit op een wat 
merkwaardige wijze. Het viel 
verschillenden van ons op dat de Russen 
dit soort vergrijpen vaak in groepjes 
deden. Als acht à tien Russen enkele 
jonge vrouwen tegenkwamen, namen ze 
er een of twee uit die ze misbruikten, terwijl de rest van de meisjes ongemoeid bleef 
en in ontzetting de verkrachting aanschouwde. Het gevolg was dat het uitgezochte 
slachtoffer na zo’n seksuele misdaad lichamelijk en geestelijk een wrak was. 
 
In het kamp vonden ook verkrachtingen plaats, door vrouwelijke Russische 
soldaten: 
 
Ook de Russische militaire vrouwen wisten hoe zij moesten optreden om hun zinnen 
‘buitenlands’ te bevredigen. Hoewel dit aanzienlijk minder frequent optrad dan bij 
jonge vrouwen, werden enkele oud-krijgsgevangenen door middel van een pistool 
gedwongen met een Russin vleselijke gemeenschap te hebben. Het verschil met de 
misbruikte vrouwen zal wellicht zijn geweest dat de oud-krijgsgevangene daarna 
geen geestelijk wrak was. 
 
Bekend is dat vrouwen in de Russische zone van Berlijn enkele weken lang 
volstrekt vogelvrij waren. Dat werd voor het eerst in 1959 expliciet beschreven 
in een roman, ’Eine Frau in Berlin’, die in 2002 als film werd uitgebracht. De 
manschappen van het Rode Leger eigenden zich de vrouwen toe als 
oorlogsbuit, als wraak voor de misdrijven die door de Duitsers in de Sovjet-
Unie waren gepleegd. 

Russische haat 

Hoe de Russen in Duitsland te keer gingen werd uitgebreid beschreven door 
Antoine Verbij in het Historisch Nieuwsblad (8/2011 - toegang na registratie).  
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Binnen het Russische leger werd de haat alleen maar groter naarmate zij dichter bij 
Berlijn kwamen. Onderweg zagen zij de verschrikkingen die het Duitse leger had 
aangericht. De Russen kwamen dan ook niet voor de bevrijding van Pommeren, 
Brandenburg en Silezië naar het westen, maar om wraak, extreem geweld, 
plundering, verkrachting dood en verderf op een zo grote schaal, alsof de gevechten 
in het begin van de oorlog herleefden. 
Ilja Ehrenburg, een correspondent van de krant Rode Ster, en volgens Wikipedia als 
journalist in de frontlinie ingezet voor Russische propaganda-doeleinden 
(aanwakkeren van Duitsland-haat), beschreef in zijn artikelen hoe Duitsers omgingen 
met Russen. Russische soldaten die de artikelen lazen kregen de indruk dat wraak 
op alle Duitsers gewoon geoorloofd was. 

Van officiële zijde werden geen maatregelen getroffen om dit te voorkomen. 
Legerleider generaal Zjoekov riep zijn mannen op, om Duitsers zonder mededogen 
te verpletteren. 

Vluchtelingen 

< Duitse vluchtelingen uit Oost-Pruissen 
proberen het Rode Leger voor te blijven. 
Afbeelding uit documentaire Flucht und 
Vertreibung (1981). 

Hun gemakkelijkste prooi waren de Duitse 
vluchtelingen, die in grote paniek hun 
geboortegrond in het vroegere oosten van 
Duitsland hadden verlaten om de Rode 
Furie voor te blijven. Begrijpelijk, want: 

Ruim 250.000 mensen trokken meestal 
lopend vanuit Oost-Pruisen richting het 
centrum van Duitsland, maar zij liepen de 

oprukkende Russische legers in de weg, en als ze dan niet snel genoeg aan de kant 
konden komen, dan werden zij eenvoudig weg door de tanks vermorzeld. Die weg 
richting het westen, was dan ook bezaaid met kapotte voertuigen, kapot huisraad, 
dode paarden en dode mensen, maar ook vele stervende mensen, vanwege honger, 
dysenterie, dorst en uitputting. 
 
De krijgsgevangenen in Neubrandenburg zagen de groepen ‘Polen’ ook langs 
komen, zonder dat ze begrepen welke drama’s er passeerden. En de 
vluchtelingen zelf waren vogelvrij: 
 
Zonder mededogen beroofden de Russen de vluchtelingen van kostbaarheden zoals 
horloges en sieraden, maar ook van kleding en schoeisel. Vrouwen maar ook jonge 
meisjes werden meegesleurd om verkracht te worden, en niet alleen door soldaten, 
ook officieren deden er aan mee. Als zij geluk hadden, overleefden zij het, maar wat 
is geluk in deze, als enkele tientallen soldaten je misbruikt hadden. Maar dan was je 
er nog niet, de kans was erg groot dat je vervoerd werd naar Siberië, om daar in de 
oorlogsindustrie te werk gesteld te worden. Sommigen kwamen pas enkele jaren 
later terug, de oorlog was toen al 3 jaar afgelopen. 
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Goelag 

De Russische majoor Lev Kopelev, die naar Oost Pruissen werd gestuurd om 
te zien of de communistische netwerken in de voormalige Duitse provincie 
gebruikt konden worden tegen de nazi’s en voor Rusland, zag daar hoe ‘zijn’ 
soldaten daar te keer gingen. 
 
Zij hadden hele dorpen in brand gestoken, de inwoners verjaagd of vermoord, zelfs 
een plek om te slapen was er niet meer. Kleding, huisraad, alles waar in zijn Rusland 
gebrek aan was, werd hier in domme woede in de brand gestoken, enkel om wraak 
te nemen. 
 
Kopelev meldde zijn superieuren over het weerzinwekkend gedrag van de 
Russische soldaten. Hij werd vrijwel onmiddellijk gearresteerd en naar een 
Russische Goelag gestuurd op beschuldiging van medelijden met de vijand, en 
actie tegen wraak en haat.  

Wraak 

Maar diegenen die achterbleven, wachtten een nog vreselijker lot, meldt het 
Historisch Nieuwsblad: 
 
Zij werden beroofd van horloges, sierraden en kleding, vrouwen uit de rijen gesleurd, 
bijeen gedreven en groepsgewijs verkracht. Hele nachten werd er geschreeuwd en 
gehuild door de vrouwen, en na dagen van marteling en verkrachting werden zij 
uitgeput in rijen voortgedreven naar kilometers verderop gelegen 
spoorwegemplacementen, soms wel honderd kilometer, en afgevoerd in overvolle 
treinwagons naar werkkampen in Siberië. 
Al met al vluchtten ca. 7.5 miljoen mensen voor de Russische legers, ca. 5 miljoen 
bleven achter, en kregen te maken met intimidatie, mishandeling, moord en 
gewelddadigheden, in gebieden die Duits geweest waren, en door 12 miljoen 
mensen bewoond was geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud | Verder met: ’Niks’ meegemaakt 

 

http://www.evri.com/media/article;jsessionid=n4hkk81q9dbs?title=Evacuation+of+East+Prussia&page=http://en.wikipedia.org/wiki/Evacuation_of_East_Prussia&referring_uri=/person/lev-kopelev-0x3f206%3Bjsessionid%3Dn4hkk81q9dbs&referring_title=Evri
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goelag
http://oorlogspost.yolasite.com/inhoud.php
http://oorlogspost.yolasite.com/niks-meegemaakt.php


 

’Niks’ meegemaakt 
 
Iedere terugkerende krijgsgevangene heeft zijn eigen verhaal. Henk de Pater 
maakte, op weg naar huis, heel andere dingen mee dan bijvoorbeeld mr. Müller 
uit Venlo. 

De Nederlandse officieren die terugkeerden moesten zich eerst melden voordat 
ze naar huis konden: 

Na aankomst van de duizenden krijgsgevangenen in Nederland werden zij 
opgevangen in ontvangstcentra en nogmaals geregistreerd. Begin 1945 werd 
het Centraal Indeelingsbureau van de Koninklijke Landmacht opgericht dat de 
taak had de terugkerende krijgsgevangenen te registreren en op politieke 
betrouwbaarheid te controleren. Het Bureau Repatriëring Krijgsgevangenen 
droeg zorg voor de opvang van de krijgsgevangenen in de ontvangstcentra in 
Nederland. De Van Horne-Kazerne te Weert werd ingericht als 
ontvangstcentrum voor militairen van de Koninklijke Landmacht, het 
repatriëringscentrum in Doorn had dezelfde functie voor personeel van de 
Koninklijke Marine. Ook een derde centrum in Austerlitz diende voor de opvang 
van Nederlandse ex-krijgsgevangenen, zowel uit Europa als uit Nederlands-
Indië. 
 

 

Iedere teruggekeerde officier, die zich meldde in het Ontvanstcentrum 
Gerepatrieeerde Krijgsgevangenen in Austerlitz, bleef ‘in werkelijken dienst, doch 

http://oorlogspost.yolasite.com/welkom-in-vaderland.php
http://oorlogspost.yolasite.com/welkom-in-vaderland.php


krijgt 3 maanden buitengewoon verlof, welk verlof tusschentijds kan worden 
ingetrokken’.  

Zelden welkom 

De kille ontvangst van de Nederlandse officieren was geen uitzondering. De 
NOS wijdde in haar serie ‘De Oorlog’ een aflevering aan de loodzware jaren die 
volgden op de bevrijding in 1945 met o.a. een fragment over de terugkeer van 
dwangarbeiders (zie 2e item rechts). 
  
De schok was enorm, toen duidelijk werd wat er zich in de Duitse 
vernietigingskampen had afgespeeld. Vooral de joodse gemeenschap in Nederland 
bleek grotendeels uitgemoord; en degenen die wél terugkwamen voelden zich hier 
maar zelden welkom. 
Dat gold voor Joden, voor dwangarbeiders, voor Nederlanders uit de Indische 
kampen (scroll bijv. naar zuster Riek van Emmerik)  

Dat gold ook voor de Nederlandse officieren in krijgsgevangenschap 

Het grote zwijgen  

Bijna elk verhaal uit een van deze groepen werd letterlijk doodgeslagen met de 
standaardopmerking van Nederlanders die ‘de oorlog hadden meegemaakt’: 
‘Maar wij hebben het hier ook heel erg gehad’. 

Dat zal niemand hebben ontkend. De krijgsgevangenen al helemaal niet, want 
zij hadden, in vergelijking met vrijwel iedereen, eigenlijk ‘niks’ meegemaakt. Zij 
zaten 'veilig'opgesloten, min of meer onder bescherming van de Conventie van 
Genève, en waren verzekerd van verzorging, totdat ook in Duitsland de grote 
schaarste toesloeg en de Rode Kruis-pakketten uitbleven door 
organisatorische problemen. En hun lot stond helemaal in geen enkele 
verhouding tot dat van de miljoenen slachtoffers van de vernietigingskampen 
tijdens het Nazi-regime. 

Maar voor grote groepen ooit ontheemden uit de oorlog begon daarmee ‘het 
grote zwijgen’. 

Naar Indië 

In 1948 deed het Vaderland opnieuw een beroep op (dan) kapitein De Pater. De 
Nederlandse kolonie Indonesië, de ‘Gordel van Smaragd’, was na het vertrek 
van de Japanners bezig zich aan een hernieuwde Nederlandse greep te 
ontworstelen.  
 
In de aflevering van ‘De Oorlog’ hierboven wordt geconstateerd: 
Nederland had de deviezen uit de Indische economie hard nodig, al was het maar 
om die enorme militaire inspanning te kunnen betalen. Toen de bodem van de 
schatkist in zicht kwam, eiste PvdA-minister Lieftinck van zijn collega’s dat er een 
militaire actie zou komen om de plantages in Indonesië weer open te krijgen, zodat er 
weer financiële middelen beschikbaar zouden komen. 
Die actie kwam. Uiteindelijk zijn meer dan 100.000 Nederlandse soldaten in de strijd 
geworpen.  
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Onder hen Henk de Pater, die voor anderhalf jaar naar Nederlands-Indië werd 
gezonden. 

De regering had het over ’politionele acties’; een ander woord voor ‘oorlog’. Er 
werden, met name door troepen van kapitein Westerling, ‘oorlogsmisdrijven’ 
gepleegd, die echter ’excessen’ moesten worden genoemd. 

Het leverde Nederland open wonden op, die ruim zestig jaar later nog steeds 
niet zijn geheeld. 

Desinteresse 

Ondanks het feit dat er heel veel is geschreven over de Tweede Wereldoorlog, 
is het lot van de krijgsgevangenen nooit eerder volledig bestudeerd, 
constateert David Jan Smit in zijn proefschrift over de inspecties van de 
kampen (pdf) door Zweden en het Rode Kruis (pag. 195). Voor dit gebrek aan 
interesse voert hij drie belangrijke redenen aan: 
 

1.  Onmiddellijk na de oorlog was het land bezig met herstel 
2.  Het leger moest nieuw worden opgezet en 
3.  Het leger werd vervolgens naar Nederlands-Indië gestuurd voor een koloniale 

oorlog. 
 

Ook speelt een rol dat het voor geïnteresseerden altijd interessanter is over glorieuze 
of smadelijke facetten van oorlog te lezen, dan over mensen die werden gedwongen 
te werken in fabrieken of over mensen die zich mateloos verveelden. 

De studie eindigt met de waarschuwing van generaal S.H. Spoor (1902-1949), 
die in een kerstpakket aan zijn mannen het gedichtje meegaf: 

"Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat, 
Als hoge nood en bittere strijd ons wacht. 
De nood voorbij, het land in vredesstaat, 

Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht". 

Kinderwens 

De in de brieven telkenmale verwoorde kinderwens is verhoord. Henk en Coby 
de Pater kregen drie dochters. De oudste, eveneens Coby genaamd, overleed 
op 20-jarige leeftijd. Ook Henk en Coby zijn gestorven; hij in 1986, zijn 
echtgenote in 1998. 

De periode in krijgsgevangenschap en het barbaarse optreden van het 
Russische leger beheersten in toenemende mate zijn leven. 
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Nederlandse (rood-wit-blauw) en Oekraiense (blauw-geel) bloemen bij het 
monumentje dat in 1994 werd geplaatst ter herdenking van het krijgsgevangenkamp 

en 'voor de onoverwinlijke neskorenim' (= onbedwongenen in het Oekraiens). 

Maart 2012: Nederlands bezoek aan Ivano Frankivsk 

Emotionele herdenking 70 jaar ‘Stanislau’ 
 
In maart 1943 werd tweede luitenant Hendrik de Pater als krijgsgevangene 
afgevoerd naar Stanislau. Vele honderden argeloze officieren, door de bezetter - 
onder valse voorwendselen - in de val gelokt, gingen hem in maart ’42 al voor. 
Zeventig jaar na dato had op het voormalig krijgsgevangenkamp – Stalag 371 - een 
ingetogen plechtigheid plaats, ter herinnering aan hen die ver van huis en hun 
geliefden achter prikkeldraad vertwijfeld uitkeken naar de bevrijding. 
Het eerbetoon was een initiatief van de Nederlandse defensie, passend in het 
veteranenbeleid, ondersteund door de stichting Leven achter Prikkeldraad ‘40-‘45. 
 
Onder de kleine schare aanwezigen bevonden zich vier familieleden van de 
voormalige krijgsgevangenen, onder wie Dicky de Pater, dochter van Hendrik de 
Pater. De Nederlandse delegatie bestond verder uit een tiental (amateur)historici. 
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Ivano Frankivsk 

Het destijds in Polen gelegen Stanislau ligt als gevolg van ‘grenscorrecties’ 
tegenwoordig in de Oekraïne en is omgedoopt tot Ivano Frankivsk. Het vroegere 
krijgsgevangenkamp, waar in 1994 een herdenkingsmonument is geplaatst ter 
nagedachtenis aan hen die hier gevangen werden gehouden, is nu de basis van het 
luchtmachtonderdeel ‘114 Tactical Avation Brigade’. 
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Tussen deze muren van een ooit nog in Oostenrijk-Hongarije gebouwde 
cavaleriekazerne brachten de Nederlandse officieren hun dagen door tussen mei 

1942 en hun vertrek naar Neubrandenburg in januari 1944. 

Tijdens de emotionele herdenkingsplechtigheid, waarbij ook de honorair consul voor 
Nederland in L'viv (het vroegere Lemberg) en de burgemeester van Ivano Frankivsk 
aanwezig waren, werden kransen gelegd namens het Koninkrijk der Nederlanden, de 
gemeente Ivano Frankivsk en de Oekraïnse krijgsmacht. Na het spelen van het 
Wilhelmus en het Oekraïnse volkslied werd een minuut stilte in acht genomen. 

Aansluitend werd onder andere het woord gevoerd door de Nederlandse 
defensieattaché kapitein-luitenant-ter zee Dick Reefman, verbonden aan de 
ambassade in Kiëv en voorzitter Albert Ziëck van de stichting Leven achter 
Prikkeldraad ’40-‘45. 

 

Nederlandse familieleden van oud-krijgsgevangenen na afloop van de plechtigheid 
bij het monument. 

’Niet vergeten’ 

Ook Henk Brethouwer, zoon van een van de oud-krijgsgevangenen, voerde het 
woord. Hij stond er bij stil, dat de uit krijgsgevangenschap teruggekeerde vaders en 
grootvaders nauwelijks over hun tijd in gevangenschap vertelden. 
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“Niet verwonderlijk eigenlijk”, aldus Brethouwer. “Je wilt een nare periode uit je leven 
zo snel mogelijk vergeten. Maar laten wij hen niet vergeten en allen hier gedenken.” 

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de gemeentelijke begraafplaats van 
Ivano Frankivsk, waar vier Nederlandse officieren zijn begraven die gedurende hun 
gevangenschap zijn overleden. Op de graven werden bloemstukken gelegd. 

Zie ook website Stanislau 1942-1945: Rapportage betreffende bezoek Ivano-
Frankivs’k, voormalig “Stalag 371” (scroll omlaag). 
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Belangrijkste bronnen 
 
Over de gebeurtenissen in Stanislau en Neubrandenburg blijkt veel te vinden: 
historische rapporten, overzichten, wetenschappelijke publicaties en een 
onafzienbare stroom nijver handwerk van amateur-historici of doodgewone 
betrokkenen die dagboeken, brieven, foto’s, documenten, verslagen en/of 
eigen bevindingen verzamelden en aan het papier hebben toevertrouwd. Veel 
daarvan is ook op internet gezet, zodat hun kennis steeds verder en zelfs 
mondiaal verbreid wordt. 

 

Stanislau 1942-1945 

Stanislau 1942-1945 is één van de meest interessante bronnen. Jan de Waal 
ontdekte na het overlijden van zijn ouders documenten over de 
krijgsgevangenschap van zijn vader, Frans (F.G.J.) de Waal, waaronder foto's, 
getypte verslagen, brieven en tekeningen. Hij maakte er een website van en 
ontving van diverse lotgenoten nog meer informatie, foto's en tekeningen. 
Intussen biedt de steeds verder uitbreidende site links naar tientallen andere 
plaatsen op internet waar talrijke details te vinden zijn over de 
krijgsgevangenenkampen. Het is een kerstboom van documentatie met soms 
zeer verrassende vondsten 

 
De informatie op de site wordt verhuisd naar een nieuwe, 

Krijgsgevangen.nl 

Krijgsgevangen.nl is gewijd aan alle Nederlandse officieren in 
krijgsgevangenschap, 1940-1945. De website is een initiatief van Johan van 
Hoppe, luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. 
De groep van 69 [weigeraars van de Erewoordverklaring, die onmiddellijk in 
krijgsgevangenschap werden genomen] heeft mijn interesse gewekt en in de 
afgelopen jaren heb ik verschillende personen geschreven en gesproken. 
Omdat er na de oorlog geen officiële erkenning is geweest van deze groep, 
waren velen nog steeds wat verbitterd, omdat men vond de enige juiste 
houding te hebben aangenomen met het weigeren van de erewoordverklaring. 
In 1942 werden alsnog alle andere officieren in krijgsgevangenschap gevoerd 
en in 1943 kwamen alle officieren bij elkaar in Stalag 371 Stanislau, de 
weigeraars en de tekenaars. Hiermee verdween ten dele het verschil tussen 
tekenaars en weigeraars. 
Op de site worden achtergronden gegeven over de verschillende 
krijgsgevangenkampen en over de behandeling van Nederlandse officieren in 
krijgsgevangenschap. 

 

Kampinspecties van Zweden en het Rode Kruis 

Het proefschrift van David Jan Smit, 'Onder de vlaggen van Zweden en het 
Rode Kruis' (1996; pdf) geeft een uitvoerig overzicht van de inspectiereizen die 
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.'neutrale' Zweedse artsen uitvoerden in Duitse krijgsgevangenenkampen. Het 
is een medisch-historische studie naar aspecten van internationale 
bescherming van en hulp- en zorgverlening aan Nederlandse militairen in 
Duitse krijgsgevangenschap van 1940 tot 1945. Stanislau en Neubrandenburg 
komen uitgebreid aan bod.  

 

Dagboek uit (o.a.) Neubrandenburg 

Van de laatste maanden in het Kamp Neubrandenburg, inclusief de bevrijding 
door de Russen, is een nauwkeurig verslag bewaard gebleven. Mr. P.L.J.M.A. 
Müller, die als ‘vooraanstaande Nederlander’ tussen 4 mei 1942 en 18 juni 1943 
als gijzelaar verbleef in Kamp St. Michielsgestel, kon een paar dagen naar huis 
in Venlo voordat hij zich op 22 juni moest melden in Amersfoort om als 
krijgsgevangene door te reizen naar Duitsland. Hij verbleef daar in het kamp 
Schildberg in Wartheland en in kamp Grune bij Lissa (30 km noord van Poznan) 
totdat hij werd overgeplaatst naar Neubrandenburg. 
Sinds zijn vertrek uit Venlo hield hij een dagboek bij, waarin hij kort de 
bijzonderheden van de dag aanstipte. Voor dit verhaal is uit het Egodocument 
mr. P.L.J.M.A. Müller (Geheugen van Nederland) het gedeelte gebruikt sinds 
zijn aankomst in Neubrandenburg op 17 februari 1945 tot zijn thuiskomst in 
Venlo op 6 juni. 

Het dagboek is te vinden op de site Geheugen van Nederland van de 
Koninklijke Bibliotheek; een fantastische bron van historische kennis, zoals 
bijvoorbeeld Erfgoed van de Oorlog, met (onder veel meer) ruim 800 
oorlogsdagboeken. De zoekmachine opent een schatkamer van documenten. 

 

Gedenkboek 1944 

De cartoons in deze documentatie zijn afkomstig 
uit het Gedenkboek 1944 > 

In de archieven van Geheugen van Nederland, het 
‘het nationale programma voor de digitalisering 
van het Nederlands cultureel erfgoed’ van de 
Koninklijke Bibliotheek, bevindt zich een 
Gedenkboek 1944. Het draagt het Nederlandse 
wapen op de omslag. En het telt 88 pagina’s. Het is 
geschreven door (o.a.) luitenant-ter-zee Karel Jozef 
Leonard Andriessen, ‘gevangen genomen op 15 
mei 1942 in Ede’ en het handelt over Oflag 69; het 
Kamp Neubrandenburg. Het hoofdstuk Oflag 67 – Jaarverslag 1944 is geheel 
aan dit Gedenkboek ontleend. 

Het is met de pen geschreven in een fraai, evenwichtig schoonschrift. Maar de 
inkt was wel verbleekt toen het boek op de scan werd gelegd. De tekst is 
moeizaam leesbaar. Rechts op de pagina bevindt zich een menu. ‘Zoom’ maakt 
het boek doorbladerbaar; ‘Pdf’ maakt er een heel lang document van dat met 
enige moeite toch nog redelijk vanaf het beeldscherm leesbaar is. 
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Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 

Juist bij een onderwerp als de 
Tweede Wereldoorlog is het 
van belang ook de ‘grote 
lijnen’ in de gaten te houden. 
Het standaardwerk van dr. L. 
de Jong, ‘Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog’. biedt daarvoor 
een uitstekend 
uitgangspunt.Sinds december 
2011 is het monumentale 
geschiedwerk - 16.000 
pagina’s, verschenen in 14 
delen, 29 banden, 25 kilo - op 
internet te downloaden.  

Het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) 
heeft met de introductie van 
‘Het Koninkrijk’ op internet voorkomen dat het ‘standaardwerk van Loe de 
Jong’ in de vergetelheid zou geraken. Het was al een veeg teken dat werk van 
amateur-historici zelden meer verwijzingen naar ‘Het Koninkrijk’ bevatte. Want 
het was heksenwerk om er details in op te zoeken. ‘Een groot praktisch 
bezwaar van De Jongs werk is, dat het geen zaakregister bevat’, stelde (ook) 
Wikipedia. Weliswaar was (in deel 13) een soort overzicht verschenen (zie 
laatste deel in download, ‘Register’), maar dat bood weinig soelaas. Het 
bestond slechts uit topografische en persoonsnamen en ontbeerde 
zaaknamen. Elke plek bijvoorbeeld waar ‘Wilhelmina’ staat (800 keer?), wordt 
vermeld, maar iedere context ontbreekt. 

De aanpak van De Jong is zeker niet onomstreden. Hij maakte een nogal 
scherp onderscheid tussen ‘goed’ en ‘fout’, terwijl er vaak sprake zou zijn van 
een ‘grijs verleden’. Er ontstond grote commotie toen De Jong de ‘excessen’ in 
Indië in deel 12 ’oorlogsmisdaden’ wilde noemen. Zijn aanpak van de kwestie-
Aantjes oogstte veel kritiek. Bovendien was hij een havik in de Koude Oorlog.  

Vergetelheid? 

Maar dat waren kwesties van interpretatie. Het monumentale werk omvat 
tienduizenden vaststaande feiten. Het zal tot in lengte van jaren een 
uitstekende uitgangsbasis bieden voor verdere studie, waaraan dan uit steeds 
meer bronnen steeds meer details kunnen worden toegevoegd.  

Bij het redigeren van deze site Bruidegom achter oprikkeldraad kwam ik er tot 
mijn verbazing achter dat ‘Het Koninkrijk der Nedelanden in de Tweede 
Wereldoorlog’ niet op internet beschikbaar. Het was - in september 2011 - 
aanleiding voor een verhaal op de website Krapuul, Voor standaardwerk dr. L. 
de Jong – niet digitaal – dreigt vergetelheid: 

Het Nederlandse standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog, publiek domein, 
‘onze’ geschiedenis, wetenschappelijke publicatie, naslagwerk, onmisbare 
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historische bron en geheel gefinancierd van ‘ons belastinggeld’, blijft echter digitaal 
ontoegankelijk. Dat heeft als consequentie dat dit peperdure, mondiaal unieke werk – 
want geen enkel land heeft zijn eigen oorlogsgeschiedenis zó gedetailleerd op schrift 
gesteld – langzaam maar zeker in de vergetelheid dreigt te verdwijnen. 
 
Het NIOD liet toen weten nog naar fondsen te zoeken om het project te 
realiseren. Die zijn inmidels kennelijk gevonden. Het Koninkrlijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog is intussen in zijn geheel te 
downloaden. Waarmee de bestudering van het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog een nieuwe impuls heeft gekregen. 

 

Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 

De Beeldbank van het 
Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH) 
heeft o.m. 150.000 militair-
historische foto’s uit de 
Defensiearchieven voor 
het publiek toegankelijk 
gemaakt. Ze zijn via een 
zoekmachine gemakkelijk 
te vinden. 

De zoekopdrachten: 
Stanislau en 

Neubrandenburg levert nauwelijks foto’s op, waaronder één voor 
propagandadoeleinden, die moest suggereren dat het in Stanislau eigenlijk om 
een vakantiekamp ging (zie voorpagina van dit verhaal); een kruis op een graf 
van een onverleden officier; een begrafenisplechtigheid; 
krijgsgevangenencabaret; een aalmoezenier. Maar des te mee vrijwel 
onbekende tekeningen, vervaardigd door voormalige kampbewoners, die het 
beeld geven dat ‘normaal’ foto’s zouden doen: de gebouwen, wachttorens, de 
keuken, vers gevallen sneeuw. Zelfs een speciale ‘Collectie van 24 tekeningen 
uit Stanislau’, vervaardigd door G. Holsheimer, paardenarts der eerste klasse. 

 

Boeken 

Voor zover bekend zijn geen boeken 
verschenen met de 
krijgsgevangenschap van de officieren 
in Stanislau en Neubrandenburg als 
hoofdonderwerp. Twee boeken 
behandelen het leven in 
krijgsgevangenkampen, o.a. in Colditz, 
Stanislau en Neubrandenburg. De 
definities komen uit het proefschrift 
over Rode Kruis-inspecties van David 
Jan Smit (zie hierboven). 
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In ‘De zak met vlooien’ legt G. van Amstel de nadruk op de ontsnappingen en 
de voorbereiding van ontsnappingen. Het is een spannend boek. De lezer krijgt 
het idee dat het leven in die dagen voornamelijk bestond uit studeren, sporten, 
muziek maken en pogingen tot ontsnapping, al dan niet met succes. 

‘Officieren achter prikkeldraad, 1940-1945’ van Leo den Hartog is in meer 
objectieve stijl geschreven, goed gedocumenteerd en voorzien van bijlagen 
met belangrijke gegevens.  

 

Acht miljoen krantenpagina’s 

De Koninklijke Bibliotheek is eind 2006 gestart met het project Databank 
Digitale Dagbladen. Het project digitaliseert op grote schaal Nederlandse 
nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen en stelt deze gratis 
beschikbaar op internet. Het gaat in totaal om acht miljoen pagina's, vanaf de 
eerste krant uit 1618 tot aan kranten uit de twintigste eeuw. 
Voor de periode 1940-1945 is er een aanvullende financiering vanuit het 
programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Ook ’foute kranten’ zijn beschikbaar. KB vraagt u dan eerst of 
u ze echt wel wilt lezen. 

 

Andere bronnen 

De Slag om de Grebbeberg. ‘Uitgebreide website over de Slag om de 
Grebbeberg; uitgegroeid tot wellicht het meest uitgebreide en complete dossier 
denkbaar. Een digitaal overzicht dat de mogelijk meest tot de verbeelding 
sprekende slag in de Nederlandse geschiedenis virtueel bij de bezoeker in de 
huiskamer brengt.’. 

Go2War2.nl. Project van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee). Dit 
project is het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede 
Wereldoorlog.  

Jan Borgman: Aantekeningen over de Tweede Wereldoorlog. 
Achtergrondverhaal over grote (en soms kleine) gebeurtenissen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in het perspectief van Nederland en Europa. De 
verschillende onderdelen kunnen in de linkerkolom worden 
aangeklikt..Onderdeel van Project Wittebrug (maar de site is inmiddels 
verdwenen). 

Potloodtekeningen door kapitein Van Dulmen Krumpelman van de 
krijgsgevangenkampen Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg. Klik voor 
de verschillende kampen kolom links. Verzameling werd in 1948 uitgegeven 
door het Ministerie van Oorlog. 

De Bezetting, deel 15 van dr. L de Jong, De gevangenissen en 
concentratiekampen, geeft beelden en achtergronden van o.a. het afvoeren van 
Nederlandse krijgsgevangenen naar het kamp in Stanislau, maar vooral ook 
van de verschrikkingen in de concentratiekampen. Klik link voor originele 
video van de uitzending. Aflevering uit serie De Bezetting, uitgezonden tussen 
1960 en 1965 (alle 21 delen) 
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Verdrag van Genève betreffende de behandeling krijgsgevangenen. 

Lijst van Duitse woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal. (Wikipedioa) 

Oorlog van dag tot dag 

Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1940 | 1941 | 1942 | 
1943 | 1944 | 1945 (Wikipedia) 

World War 2 – Timelines Europe. Eén van de onderdelen van de zeer 
uitgebreide websiite World War 2.net. ‘The website includes an exhaustive day 
by day timeline, covering every event that occured during World War 2, by 
military theatre and in chronological order from 1939 through to 1945, which 
gives a fascinating insight into the most devastating war in our history.’. De 
Europese tijdlijn geeft van 1939 tot 1945 per dag de belangrijkste 
oorlogsgebeurtenissen aan. 

Der Reichskalender. Tages-Chronik der letzten 45 Reichsjahre. (1900-1945). 
Zeer uitgebreid, maar nadeel is dat elke dag afzonderlijk wordt behandeld. 

Geheugen van Nederland. Enorme databank over het historisch verleden van 
ons land. Het inoeren van een naam, plaats of onderwerp kan tot zeer 
verrassende resultaten leiden. 

Pers 

Het Parool 1940 - 1945 
Trouw 1943 - 1945 
Oorlogskranten (selectie Oorlogskranten.nl) 
Rotterdamsch Nieuwsblad 1929 –1946 
Leeuwarder Courant, maar ook Dagblad van het Noorden, Nieuwsblad van het 
Noorden en andere kranten 
Zoek in historische kranten (Collectie Koninklijke Bibliotheek) 

Contact: Rob Hirdes | André Horlings 

 

Terug naar Inhoud 

 
ANDRÉ HORLINGS OP INTERNET: 

Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Het drama van de SS Pavon 

Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant 

Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more 

Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more 

World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End 

Various: eBibliotheek | Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact 
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