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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER ALEXANDER VASMER VAN DEN WALL BAKE 

 
 

Alexander Vasmer van den Wall Bake werd op 6 juni 1911 te Arnhem geboren als zoon van 
Rudolf Herman Alexander (1878 – 1950) en Petronella Helena Wilhelmina Boellaard (1886 – 
1977). San kwam uit een militair nest: zijn vader Ruup beëindigde zijn carrière als commandant 
van het Korps Rijdende Artillerie in de rang van kolonel titulair. Zijn grootvader Alexander 
Maurits August (1852 – 1955) was laatstelijk waarnemend commandant van diezelfde Gele 
Rijders in de rang van Luitenant-kolonel titulair. 
 

 
 

Velp (Gld), maart 1929. 

 
Op 26 september 1928 begon hij als Cadet der Genie op de Koninklijke Militaire Academie. 
Na een voorspoedige studietijd volgde op 2 augustus 1931 zijn benoeming tot Tweede 
Luitenant der Genie, waarna hij geplaatst werd bij het 1e Bataljon Regiment Genietroepen te 
Utrecht. 

 
 

Beëdiging als officier. Utrecht,  22 augustus 1931 
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Na zijn beëdiging op 22 augustus 1931 en bevordering tot 1e Luitenant der Genie op 29 
augustus 1933 volgde plaatsing bij de Afdeling Speciale Diensten van het Regiment 
Genietroepen te Utrecht, gevolgd door een overplaatsing naar 's-Gravenhage in 1936. 
 
Op 25 november 1938 ontmoette hij Anna Margaretha Gesink (1919 – 2014), met wie hij zich 
enkele maanden later verloofde en op 27 februari 1940 in Hilversum in het huwelijk trad. 
 

  
 

   Hilversum, 1938    Hilversum, 1940 

 
In de rang van Kapitein, sinds 18 augustus 1939, maakte hij de mobilisatie mee en was in de 
meidagen van 1940 in de stelling Den Helder leider van de inundaties. Na de capitulatie op 15 
mei 1940 werd hij aangesteld als ingenieur bij Rijkswaterstaat. Op 15 mei 1942 werd hij met 
vrijwel alle Nederlandse beroepsofficieren in Duitse krijgsgevangenschap weggevoerd. 
Gedurende drie jaar verbleef hij in Duitse gevangenkampen maar besteedde zijn tijd wel op 
zeer nuttige wijze. Samen met de Kapitein van het KNIL Machiel van den Heuvel, die in 1946 
in Indonesië zou sneuvelen, was Kapitein van den Wall Bake in vier opeenvolgende kampen 
de ziel van een organisatie, die zich ten doel had gesteld ontvluchtingspogingen te coördineren 
en op creatieve doch verantwoorde wijze ten uitvoer te brengen.  
 
Deze weldra vermaarde "reisvereniging" die in enkele boeken over krijgsgevangenkampen 
beschreven staat, stelde in totaal 230 Nederlandse krijgsgevangenen in staat te ontsnappen. 
Bovendien was het succes van de "reisvereniging" een stimulans voor de geestkracht van alle 
krijgsgevangenen. Toen de Kapiteins van den Heuvel en van den Wall Bake naar het kamp 
Tittmoning in Beieren werden overgeplaatst gingen zij ook daar met hun belangrijke werk door. 
Zo “verdween” een transport van prominente gijzelaars in april 1945 voor enige dagen en kon 
een van hen, een neef van Churchill, Giles Romilly, samen met de Nederlandse luitenant 
André Tieleman dankzij hun organisatietalent daadwerkelijk ontsnappen. 
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2. INLEIDING BIJ HET DAGBOEK 

De kern van het voor u liggende verhaal is in 1950 opgetekend door Alexander Vasmer 
van den Wall Bake voor zijn zoons Diederick, Huug en Casper. In eerste instantie wilde hij 
dit niet, omdat hij in zijn jeugd van zijn vader ook dagboeken te lezen kreeg van zijn 
overgrootvader, betovergrootvader en andere familieleden. Als kind vond hij dit niet 
interessant en soms zelfs nogal irritant. Belangrijke zaken uit het verleden zijn minder 
belangrijk in de nieuwe tijd. Wat wel blijft zijn moed, trouw en zelfopoffering en deze 
eigenschappen vond hij waard om in ere gehouden te worden. Daarom dat hij hierover zijn 
verhaal schreef aan zijn drie zoons. Een belangrijke aanleiding voor het moment van 
schrijven was de ziekte van zijn vader Ruup, die op 7 april 1950 overleed. 
 
Het voorliggende verhaal is gecontroleerd aan de hand van archiefstukken uit het Nationaal 
Archief, andere dagboeken (beschikbaar via de website van het geheugen van Nederland) en 
eerdere publicaties met betrekking tot de krijgsgevangen Nederlandse militairen. Ook zijn 
brieven uit het familiearchief over zijn krijgsgevangenschap waar nodig als bron gebruikt. In 
een aantal gevallen is d.m.v. een noot een korte nadere uitleg toegevoegd. 
 
Waar sprake is van verkeerde schrijfwijze van namen (vaak kende men elkaar onvoldoende 
om de exacte schrijfwijze van de naam te kennen!), zijn deze direct gecorrigeerd. Zo veel 
mogelijk is aan de namen de rang, de voorletters of voornaam en achter elke naam het 
krijgsgevangenennummer (Kgf) toegevoegd. Die gegevens zijn ontleend aan: Nationaal 
Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 
2.13.98, diverse inventarisnummers Ab- und Zugangslisten. Waar sprake is van 
tijdsaanduidingen als 4 uur is zoveel mogelijk getracht dit weer te geven als 04.00 of 16.00 
uur. 
 
Dit verhaal is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het dagboek beter leesbaar te maken. 
Bovendien zijn feiten nu eenvoudig digitaal terug vindbaar en kunnen deze worden vergeleken 
met andere gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd als een onderdeel van een 
studie naar de krijgsgevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en manschappen en is 
in de eerste plaats bedoeld als een intern stuk, voor eigen gebruik dat niet voor verdere 
publicatie is bedoeld. Wanneer toch tot publicatie van deze bewerking wordt overgegaan dan 
dient rekening te worden gehouden met de rechten die berusten op het originele handschrift, 
de bewerking en het nieuwe foto materiaal. 
 
Voor meer informatie omtrent de Nederlandse Krijgsgevangenen verwijs ik naar het Nationaal 
Archief (NA), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en naar mijn website: 
www.krijgsgevangen.nl.  
 
Met de bewerker van het dagboek kunt u contact opnemen via: krijgsgevangen@gmail.com  
 
J.G.M. van Hoppe, Dongen, februari 2018 
 

  

http://www.krijgsgevangen.nl/
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3. PERSONEN DIE VOORKOMEN IN HET DAGBOEK 

Onderstaande personen worden in het dagboek genoemd. Van enkele personen is de 
schrijfwijze van de naam niet juist. Deze is gewijzigd in de juiste schrijfwijze. Voor zover bekend 
is van de genoemde personen het Kriegsgefangenennummer (Kgf) toegevoegd. 
 
 
Naam   Kgf-nr  Rang 
I.K. Aler   31435  Kapitein     
G.B. van Amstel   30718  Tweede Luitenant 
R. van der Beek   30721  Tweede Luitenant 
F.J.G. Brackel   30633  Tweede Luitenant 
J.G. de Bruin   31930  Eerste Luitenant 
J. Bussemaker   32030  Luitenant ter Zee 2e kl 
G.W.T. Dames   2924  Eerste Luitenant 
H.J.M. Derks   31548  Eerste Luitenant 
L.A.C.M. Doorman   30449  Schout bij Nacht 
Ch. L.J.F. Douw van der Krap 2912  Luitenant ter Zee 2e kl 
C.J. Feenstra Kuiper   32196  Kornet 
C. Giebel   2950  Majoor 
W.H.C. Gout   30686  Eerste Luitenant 
G. van der Graaf   30315  Off MSD 3e kl 
W.F.A. Hackstroh   30453  Generaal-Majoor 
Q.J. Ham   31161  Eerste Luitenant   
H.W. Heckman   30305  Tweede Luitenant 
M. van den Heuvel   2909  Kapitein    
S.A. l’Honoré Naber   31792  Luitenant ter Zee 1e kl 
E.J.C. van Hootegem   30598  Eerste Luitenant 
P.M. Kautz   30687  Eerste Luitenant 
F.E. Kruimink   2961  Luitenant ter Zee 2e kl 
C.G. Langelaar   30722  Tweede Luitenant 
H.E. Larive   2922  Luitenant ter Zee 2e kl 
A.G.L. Ligtermoet   2969  Cadet Vaandrig 
D.W. baron van Lynden   459  Luitenant ter Zee 2e kl  
F.S. de Jong   31006  Cadet Sergeant 
A.J. Logtenberg   30147  Korporaal Adelborst 
W.A.J. van der Maden   32036  Majoor Aalmoezenier 
J.H. de Man   30490  Luitenant-kolonel   
J.P.A. Mekkes   30942  Kapitein 
J.K. Muller   30225  Luitenant ter Zee 1e kl 
J. Nottrot   30807  Kapitein 
J.C. Pape   32211  Cadet Vaandrig 
J.W.F. ter Pelkwijk   30399  Tweede Luitenant  
B.F. Portier   30917  Tweede Luitenant 
W.A. Pückel   30914  Tweede Luitenant   
D. Rookmaaker   31595  Eerste Luitenant  
H.J. Scheepstra   30912  Tweede Luitenant  
F. Schouten   31305  Kapitein  
B. van Slobbe   30685  Eerste Luitenant 
M.A. Smeenk   31319  Kapitein 
A.J.P. van Stockum   31612  Tweede Luitenant 
A.H.S. Tieleman   31382  Eerste Luitenant 
R. van Tijen   30470  Kapitein ter Zee   
J.H. Vaandrager   32043  Vlootpredikant 
G.H.M. van der Waals   32021  Tweede Luitenant 
J.W. Wallinga   30880  Tweede Luitenant 
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C.L. Walther Boer   30485  Kapitein  
C. Walraven   32048  Kapitein  
C. Westland   30425  Tweede Luitenant   
S.H.L. Westra   461  Tweede Luitenant 
K.F. de Wijk   32023  Tweede Luitenant 
W.A. Young   30716  Eerste Luitenant 
J.L. Zegers   31358  Kapitein 
 
 
 
Overige personen die genoemd worden 
 
Diederick Diederick Alexander (1942), zoon van Alexander van den Wall 

Bake en Anna Margaretha Gesink 
Huug Hugo Willem Rudolf (1946), zoon van Alexander van den Wall 

Bake en Anna Margaretha Gesink 
Casper Casper Remmert (1948), zoon van Alexander van den Wall 

Bake en Anna Margaretha Gesink 
Oom Huug Broer van Alexander van den Wall Bake 
Ir. Harmsen Ir. W.J.H. Harmsen, van 1945-1951 directeur-generaal van 

Rijkswaterstaat 
Ir. H. ten Bokkel Huinink Ir. H. ten Bokkel Huinink, van 1954-1967 hoofdingenieur-

directeur van Rijkswaterstaat 
Oom REM Kapitein ter Zee R. van Tijen 
Iwan De gehate leider van de Russische oppassers in Stanislau 
“Kecke Willy” Bijnaam voor Oberstleutnant Otto Hoffmeister, eerst in 

Stanislau en later in Tittmoning. 
Bor Komorowski Tadeusz Bór-Komorowski (1895-1966), Poolse generaal en 

aanvoerder van de opstand in Warschau 1944. Na capitulatie 
werden de leden van de Armina Krajowa (AK) behandeld als 
krijgsgevangenen. 

Captain Elphinstone John Alexander Elphinstone, 17e Lord Elphinstone, 3e Baron 
Elphinstone (1914-1975). 

Earl of Harewood George Henry Hubert Lascelles, 7e Earl of Harewood (1923-
2011). 

Duhamel Felix de Hamel 
Romilly Giles Samuel Bertram Romilly (1916-1967), Brits journalist en 

neef van Winston Churchill. 
Alexander Michael Charles Alexander (1920-2004), Britse luitenant bij de 

commando’s. Was geen familie van de Veldmaarschalk 
Alexander maar hield dat voor de Duitsers verborgen. Daarom 
werd hij gezien als een “Prominenter”. 

Winant John Gilbert Winant (1922-1993), Amerikaanse luitenant en 
zoon van de Amerikaanse ambassadeur in Londen. 

SS Obgr.führer Berger Gottlob Christian Berger (1896-1975) was SS-
Obergruppenführer en Generaal van de Waffen SS. In aug 
1944 wordt hij belast met het krijgsgevangenenwezen.  
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Als jongen gaf mijn Vader mij soms levensgeschiedenissen en dagboeken te lezen van mijn 

Grootvader, diens Vader en andere familieleden. Deze verhalen hadden dit gemeen, dat ik ze 

steeds erg weinig interessant en soms zelfs nogal irritant vond.  

Dit is dan ook de reden geweest, dat ik me lang verzet heb tegen het aandringen van Mammie, 

Grootvader en anderen om zelf iets van mijn belevenissen, speciaal in krijgsgevangenschap, 

op papier te zetten. Zij dachten dat het later voor jullie belangwekkend zou zijn om daar het 

een en ander over te lezen; ik geloof nog steeds, dat wat in onze tijd misschien belangrijk lijkt, 

al gauw in de schaduw zal worden gesteld door jullie eigen avonturen als jullie dadelijk zelf 

eenmaal in het volle leven zult staan. 

Nu ik er dan toch toe kom, zal ik proberen jullie vooral te vertellen van voorbeelden van moed, 

trouw en zelfopoffering van anderen, aangezien dàt eigenschappen zijn die, hoe ook de tijden 

mogen veranderen, steeds waard zijn om in ere gehouden te worden. Wellicht dat om die 

reden deze verhalen voor jullie enige waarde zullen hebben. 

       

      Je Vader.  
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4. INLEIDING (DIE RUSTIG KAN WORDEN OVERGESLAGEN) 

 

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven was ongetwijfeld mijn geboorte op 6 
juni 1911 in Arnhem. De rest van mijn jeugd verliep rustig, alleen gekenmerkt door vele 
verhuizingen door vele overplaatsingen van mijn Vader, die artillerieofficier was. Van 
Gorinchem en Velp herinner ik me weinig meer, Ede was het terrein van fijne avonturen in een 
Indianenclub en gevechten tegen vijandige stammen (eindigend met een windbukskogel in 
mijn hals). 
 
Toen Vader in 1924 weer werd geplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie gingen we weer in 
Velp wonen en van daar ging ik naar school op het Chr. Lyceum in Arnhem, waar ik in 1928 
eindexamen 5 jr H.B.S. deed. Van deze tijd herinner ik me vooral het plezier in de Velpse 
Woudlopers, een padvinderstroep waar Oom Huug en ik in 1925 lid van werden. Als 
Patrouilleleider, later Troepleider en Welpenleider, werd hieraan vrijwel alle vrije tijd – en soms 
nog wel iets meer – gegeven en genoten we van vele kampen, patrouillewedstrijden en alle 
verdere verkennersactiviteiten. Daarnaast reden we veel paard met Vader, kregen we les in 
seinen in de kazerne en mochten later mee met oefeningen en manoeuvres van de “Gele 
Rijders”. Dit contact met het mooiste Korps van het Nederlandse Leger, bezien door de roze 
bril van de jeugd, gaf vermoedelijk de doorslag toen het op beroepskeuze aankwam. In 1928 
gaf ik mij op voor het toelatingsexamen voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda en 
slaagde, hoewel mijn Vader – die mij geloof ik liever iets anders had zien worden – mij alleen 
toestond te solliciteren naar een van de vier plaatsen voor Genie KL, waarvoor ca 100 
liefhebbers waren. 
 
De drie Cadettenjaren verliepen zeer normaal; hard werken afgewisseld met veel plezier en 
kattenkwaad, soms beloond met een “douw”. In 1931 slaagde ik voor het Officiersexamen, 
kreeg de jaarprijs – een gouden horloge – van de Minister van Defensie en werd op 2 augustus 
1931 beëdigd bij het Regiment Genietroepen in Utrecht. Na een heerlijk jaar bij een 
Compagnie Pioniers met zeer afwisselende dienst (vooral brugslag, 
vernielingsdetachementen, manoeuvres enz.) werden we weer op de K.M.A. geplaatst voor 
een Applicatiecursus van een jaar (extern). Na het vrije leven bij de troep vielen de 
schoolbanken niet mee, zodat meer tijd werd besteed aan pret maken dan aan studie. 
 
In 1933 teruggeplaatst als 1e Luitenant bij het Regiment Genietroepen, kwam ik te zitten bij 
Speciale Diensten (belast met aankopen van materieel en het beheer van magazijnen en 
werkplaatsen). Hoewel een bureaubaan (waar ik altijd op afgegeven heb en waar ik vrijwel 
nooit meer van los kwam) was het toch interessant en leerzaam. In deze tijd ook werd ik 
Hopman van de Salwega-groep, waar we dolle avonturen mee hadden. Nu nog zijn vele 
vrinden het overblijfsel van deze padvindersjaren. De weinige vrije tijd die overschoot werd 
besteed als president van de Officierstafel in Utrecht. 
 
Na een heerlijke drie jaren in Utrecht werd ik in 1936 overgeplaatst naar het “Centraal 
Inundatie- en Technisch Bureau” in Den Haag. Het hoofd, majoor de Man, zoog me dikwijls 
het bloed onder m’n nagels uit, maar toch leerde hij mij veel, op technisch gebied maar ook 
brieven schrijven, iets waar ik later veel plezier van heb gehad. De komende wereldoorlog 
wierp zijn schaduwen vooruit, veel geld stelde de Regering in deze jaren beschikbaar om onze 
verwaarloosde defensiemiddelen iets meer op peil te brengen. Door de ontzaggelijke toename 
in de hoeveelheid werk kreeg ik al spoedig een meer zelfstandige functie, als hoofd van het 
Staalbureau, belast met de aanschaf en productie van alle stalen onderdelen voor de 
kazemattenbouw langs de grenzen. Gietstalen pantserkoepels, pantserdeuren, kazemat-
ventilatoren, mitrailleur-boldoorvoeringen enz. werden ontworpen, beproefd, aanbesteed en 
afgenomen aan de lopende band in een steeds hoger opgevoerd tempo. Eerst alleen in 
Nederlandse fabrieken, later ook in België en Luxemburg. Een bouwbureau onder Generaal 
van de Kasteele  verrichtte wonderen bij het verwerken van deze onderdelen in 
kazemattenlinies langs IJssel, Maas, Grebbe en Peel. Ik meen dat in mei 1940 ca. 2000 
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kazematten klaar waren! Daarnaast verzorgde het Staalbureau later nog de aankoop van 
prikkeldraad voor de gemobiliseerde toepen, waarvan in totaal 5 x de aardomtrek werd 
aangekocht. 
 
Dagen, waarop ik fl 1.000.000,- of meer aan betalingsstukken tekende werden geleidelijk regel 
in plaats van uitzondering. Bij dit werk werd ik bijgestaan door een staf van 6 ingenieurs en 
een groot aantal technisch-ambtenaren, tekenaars en opzichters. Voorwaar een interessante 
baan voor een 28-jarige Kapitein, tot welke rang ik in augustus 1939 werd bevorderd. Ik werd 
de jongste Kapitein van het Nederlandse Leger, met uitzondering van Prins Bernhard. 
 

 
 

De jongste kapitein (coll. Familie VdWB) 

 
In 1936 en 1937 was er nog tijd voor padvinderij over: de Zeemeeuw-groep, bestaande uit 
Scheveningse vissersjongens, werd opgericht en had een groot succes. Aangezien deze 
jongens geen huiswerk hadden, hadden we behalve de weekends, op den duur vrijwel elke 
avond bijeenkomst en dit werd wat gortig toen het werk toenam. In 1938 stopte ik er daarom 
mee. En in november 1938 leerde ik jullie lieve Mammie kennen. Hierover zou ik een echt 
boek kunnen schrijven maar laat ik je nu alleen vertellen, dat ik haar, nadat we elkaar 3 x 
gezien hadden, ten huwelijk vroeg en vervolgens met lood in de schoenen ging kennismaken 
met haar ouders in Hilversum, dat ons engagement in februari 1939 publiek werd en dat we 
trouwden op 27 februari 1940. 
 
Ondertussen ging Hitler door met het samenpakken van donkere wolken aan onze oostelijke 
horizon. Na enige gedeeltelijke mobilisaties werd eind augustus 1939 het gehele Nederlandse 
Leger gemobiliseerd. Dit voerde mij naar de Stelling van Den Helder, waar ik leider van de 
Inundaties was en daarnaast barakken en kazematten maakte voor de bezetting. Na enige 
maanden werd ik weer “uitgeleend” aan Den Haag, omdat het Staalbureau moest doordraaien 
en harder dan ooit. Bij enkele loze alarmen ging ik steeds weer voor een paar dagen naar Den 
Helder, om weer terug te keren naar Den Haag als de schijnrust hersteld was. In deze 
maanden bouwden we nog voor het Koninklijk Gezin een kleine gewapend betonschuilplaats 
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bij paleis Noordeinde en een grote, voorzien van alle gemakken en een prachtige 
machinekamer, in 9 weken bij het Huis ten Bosch. 
 
En zo liepen de laatste vredige dagen in Nederland en daarmee deze inleiding ten einde. 
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5. OORLOG 

 

Die vroege ochtend van de 10e Mei 1940 zullen we niet gauw vergeten. De normale 

waarschuwing van Den Helder was deze keer niet gekomen en dus was ik rustig thuis in de 

Stalpertstraat 106. Wakker geworden door het razende schieten van de luchtdoelartillerie, 

zagen we tegen de al lichte oostelijke lucht honderden vliegtuigen naderen, met daartussen 

de springwolkjes van het afweervuur. De indrukken van die eerste uren oorlog zijn vrij verward; 

de overhaaste tocht met Mammie naar het golfterrein; haar nog even teruggaan om haar 

haarknipjes te halen (anders zag ze er zo slordig uit); vallende plafonds en schuddende muren 

als de eerste bommen op de Alexanderkazerne valk achter ons vallen; de kalmte van Mammie, 

zelfs als links en rechts van haar het zand opspuit als Messerschmidts een batterij 

luchtdoelartillerie mitrailleren, waar ze per ongeluk vlak bij ligt; de buurvrouw met het vergiet 

op haar hoofd; de verschrikkelijke tonelen in de Alexanderkazerne bij het bergen van de 

slachtoffers, allemaal jonge recruten, nog niet eens in uniform. 

 

Plaquette op de locatie van de vm. Alexanderkazerne (nu Internationaal Gerechtshof Den Haag) 

En dan later, als het personeel van het bureau bewapend is, een wachtdienst ingesteld en 

enige klopjachten op parachutisten vergeefs blijken, krijg ik toestemming om te proberen met 

een auto naar Den Helder te komen. ’t Viaduct bij Marlot is versperd door Huzaren: “Dit is de 

voorste lijn!”. Na enig Hollands wordt een opening in de barricade gemaakt en gaan we verder, 

met een “geleend” geweer in de aanslag. Bij Den Deyl wéér Huzaren, liggend langs de weg 

met gewonden. Wéér geroep van “voorste lijn! Parachutisten!”. Dit kennen we nu maar even 

verder begint een mitrailleur bij Maaldrift te keffen en drie rondjes in de voorruit doen de 

chauffeur in recordtijd keren! Ook de weg naar Voorschoten is afgesneden, dus terug naar 

Den Haag. Op het Hoofdkwartier van de Vesting Holland weet men niet veel van de toestand 

en pas om 18.00 uur krijg ik toestemming om het nog eens te proberen. Bij Den Deyl is de 

toestand ongewijzigd maar de parachutisten bij Voorschoten zijn opgeruimd, zodat we langs 

een omweg Leiden bereiken en verder kunnen. Een gebombardeerde autocolonne, kraters in 

de weg, veel troepen van het 1e Legerkorps in opmars naar Den Haag en mist. Zonder 

verlichting schieten we maar langzaam op en pas om middernacht zijn we in Den Helder. 
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10 Mei 1940 

Mijn liefst, flinkst Meiske, 

 

Even wil ik je mijn goede overkomst berichten, na een tocht zonder veel wetenswaardigs, 

duurde alleen 5 uur. ’t Laatste gedeelte zelf gechauffeerd in het pikkedonker zonder licht. Ik 

logeer hier in een fort, onder metersdikke muren en onder een baldakijn van zoeklichten en 

“trosjes druiven”. Dit alleen om je te verzekeren, dat je over mij geen zorgen behoeft te maken. 

Ik wilde, dat jij zo veilig zat als ik! Heengaande ging ik nog even langs oom Piet, vertelde waar 

jij zat en vroeg hem, dit zo mogelijk aan Moeder te telegraferen. Misschien zie jij kans ook nog 

iemand een telegrammetje te laten wegbrengen. Haverkeesje, het zou optimistisch zijn om nu 

iets te zeggen over de afloop, het enige wat ik weet is dat wij allen, ook de vrouwen, ons 

uiterste best zullen doen. Houd je sterk en rustig, courage!! In erge haast, dikke zoenen, van 

San”  

 

 
 

Telegram aan Mammie van haar ouders uit Hilversum (11 Mei 1940) 

 

Hier is alles beheerst, men heeft de toestand in de hand. Maar de troepen in Groningen en 

Friesland zijn al op de terugtocht en de Mof wordt spoedig verwacht voor de Wonsstelling en 

rond het oostelijk eind van de Afsluitdijk. Besloten wordt nog een paar bruggen oostelijk van 

de Wonsstelling te laten springen om de Duitse opmars te vertragen. Als enige pionier in de 

Stelling krijg ik om 02.00 uur opdracht deze vernielingen uit te voeren. Ik krijg mee een 

Sergeant-tekenaar “die wel eens gesprongen heeft” en verder wat infanterie als dekking, alles 

geladen op twee vrachtauto’s waarop ook alle springstoffen die beschikbaar zijn. De tocht over 

de Dijk is levensgevaarlijk, soms met tweeën naast elkaar jakkeren de troepen uit Groningen, 

in allerlei vehikels naar het westen en een aanrijding zou een aardige knal geven! Al gauw 

rijden we dan ook maar met volle feestverlichting, de eigen troepen zijn nu gevaarlijker dan de 

Moffen! 

 

De commandant van de Wonsstelling deelt mee, dat geen eigen troepen meer in het 

voorterrein zijn. Duitse pantsereenheden zitten al in Leeuwarden. Hij vraagt twee bruggen te 

vernielen in de grote weg naar Bolsward. Ondertussen is het al licht geworden en we jakkeren 
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naar het oosten, door een vredig niemandsland, waarin elk ogenblik de Mof kan verschijnen. 

De eerste brug is een beton viaduct. Nog nooit is een vernieling zó onorthodox uitgevoerd! 

Eerst een paar flinke ladingen op ’t wegdek bij het oostelijk landhoofd, dan graven we als 

razende vier putten achter dit landhoofd, stoppen in elke een paar kisten trotyl (in vredestijd 

rekenden we dat in grammen uit!), grond erop en dan gaat-ie! Daverende knal, het hele 

landhoofd is gekanteld, daar komt geen tank meer langs. En als de tweede brug op dezelfde 

manier is behandeld komt de eerste Duitse pantserwagen in zicht! Waarop we ons bescheiden 

terugtrekken…… 

 

De rest van de vijf oorlogsdagen verloopt kalm. De Wonsstelling wordt zeer snel opgerold 

maar Kornwerderzand houdt prachtig stand, ondanks zware bombardementen en 

beschietingen. De Moffen komen er niet door. Het leggen van landmijnen op het zuidfront, 

versperren van terreinen tegen luchtlandingen, het inrichten van stellingen voor de troepen die 

uit Groningen en Friesland zijn teruggeslagen zorgen ervoor, dat er van slaap niet veel komt. 

De meest beoefende sport is het autootje-slootje-duiken, elke keer als een Duitse jager wat al 

te dicht in de buurt komt. Bij het vliegveld De Kooy zit ik eens midden in een bundel met voor 

de auto ergere gevolgen dan voor mij. 

 

En dan, als geleidelijk het vertrouwen van ieder begint te groeien en ieder zich instelt op een 

langdurige strijd, komt ineens, 14 Mei om 18.00 uur, het verpletterende bericht: Nederland 

heeft gecapituleerd. De troepen in de Grebbelinie hebben het niet kunnen houden, de 

onvoldoende geoefendheid van kader en soldaten, de afwezigheid van eigen vliegtuigen en 

van vrijwel alle modern materieel hebben  hun lot bezegeld. De parachutisten in de buurt van 

Den Haag zijn weliswaar opgeruimd maar de Moerdijkbrug is ongeschonden in hun handen 

gevallen, waardoor een pantserdivisie langs Mille en de Langstraat kon oprukken naar 

Rotterdam. Het schandelijke bombardement van die stad heeft tenslotte de Opperbevelhebber 

het capitulatiebesluit doen nemen. 

 

Maar in Den Helder, waar ons eigen oorlogje zo goed ging, is het een vreselijke slag. Enkelen 

plegen zelfmoord, velen huilen als kinderen. En als er dan geen enkele twijfel meer kan 

bestaan aan de echtheid van het bericht, worden de wapens ingenomen, de munitie van de 

luchtdoelartillerie die zoveel vliegtuigen naar beneden heeft gehaald, wordt ingeleverd, 

geheime papieren op het Stafkwartier worden verbrand, de verlichting in de stad gaat weer 

aan. En als we dan op die manier volkomen weerloos zijn geworden, koelen de Moffen hun 

wraak op de enige stelling die ze niet konden veroveren: twee uur na de capitulatie beginnen 

ze Den Helder en speciaal het Stafkwartier in het Fort Oostbatterij te bombarderen. We zitten 

onder de bakstenen gewelven die Napoleon had laten bouwen zonder rekening te houden met 

bommen van 250 kg. En vele burgers worden toegelaten om nog enige bescherming te 

hebben, zodat ook alle gangen gevuld zijn met een samengepakte menigte. Als dan ook een 

bom de muur van het veldpostkantoor indrukt zijn de gevolgen afzichtelijk: 20 doden, 

waaronder veel vrouwen en kinderen en een groot aantal gewonden. Zo lijken mijn laatste 

oorlogservaringen erg op de eerste. 

 

15 Mei krijg ik opdracht de Moffen te ontmoeten bij Kornwerderzand. Onze eigen mensen 

moeten het mijnenveld daar opruimen en daarna laten ze er mij driemaal doorheen 

stampvoeten, voordat ze er zelf doorheen durven komen. En als ze dan een voetbrug over de 

vernielde draaibrug hebben gebouwd, neemt de commandant mijn auto in beslag, zodat ik 

terug kan lopen en liften. Ze doen wel alle moeite om ons snel te laten merken wat voor vlees 
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we in de kuip hebben! Nog diezelfde dag moet de gehele bezetting Den Helder verlaten. We 

worden ondergebracht in Anna Paulowna en omgeving. We halen de slaapschade in en 

vervelen ons verder gruwelijk, elk ogenblik verwachtend te zullen worden afgevoerd naar een 

krijgsgevangenkamp in Duitsland. Maar na een week wordt bekend gemaakt dat de “Führer” 

in zijn “Grosszügigkeit” besloten heeft ons naar huis te laten gaan.1    

 

En Mammie is alleen maar blij mij weer onbeschadigd terug te hebben na de angstige 

spanningen van deze dagen. We beseffen nog niet half wat ons arme land nog allemaal te 

wachten staat!  

 

 
Brief San aan zijn schoonvader D.W. Gesink in Hilversum (Annotaties deels van DvdWB, januari 

2018) 

           23 Mei 1940 

Beste Vader, 

Nu de 110-urige nachtmerrie eenigszins begint te bezinken wil ik eerst aan U schrijven. 

Hanske schrijft ondertusschen aan Moeder, en we bedoelen samen voor U samen. 

Hanske liet mij Uw bemoedigende brief lezen. Inderdaad, er is nog reden voor dankbaarheid. 

Ik zie de toekomst niet te somber in. Ik ben nog jong genoeg om een nieuwe carrière op te 

bouwen, heb nog twee armen om te werken, en een vrouw, die in de afgeloopen weken 

eigenlijk pas goed gelegenheid kreeg om te toonen hòe ze werkelijk is. Wat kunt U trotsch 

zijn op Uw dochter, iedereen is vol bewondering over haar kalmte en flinkheid. Tijdens het 

luchtbombardement, terwijl iedereen zijn kop kwijt was, was ze volkomen beheerscht, en in 

de dagen van spanning daarna, die voor haar misschien nog moeilijker waren, zag ze nog 

kans om iedereen in haar omgeving op te beuren en te helpen. En nu spant ze zich in om 

alles weer het oude te laten schijnen en mij te laten vergeten. Wat een moed geeft dat voor 

de toekomst. 

Ik kan U niet genoeg bedanken voor Uw tocht naar de Steeg2. Van V en M een brief, dat ze 

na Uw bezoek veel kalmer waren. Zij komen nu Zaterd. hier (ik kan weer telefoneren met 

hen) een dagje logeeren, verlang ernaar hen beiden te zien en te spreken. 

Over de toestand zal ik maar niet schrijven. Wat het voor U betekent kan ik mij voorstellen. 

Ook U zit temidden van de scherven. Opbouw zal moeilijker zijn in verband met Uw leeftijd3. 

Daartegenover staat het heerlijke gevoel van een reeds zoo welbesteed leven, met zooveel 

hulp en steun voor anderen. Het moeilijkst zal het U vallen, daar een streep onder te zetten! 

In dit verband hebben Hanske en ik krijgsraad gehouden: we gaan het erg, erg zuinig 

 

1 Betreft het Führerbefehl van 30 mei 1940, waarin Hitler bepaalt, dat de Nederlandse soldaten niet in 

krijgsgevangenschap hoeven maar met groot verlof kunnen worden gezonden. 

2 Waar de ouders van San wonen, Rozenbosch 6. 

3 Dirk Willem Gesink (geb. 1890); Hebelina Regnera Gesink- de Lussanet de la Sablonière (geb. 1897) 
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aandoen, en kunnen dan rondkoomen zonder toelage4. Bij de voorbije omstandigheden was 

uw hulp heerlijk, om ruimer en plezieriger te kunnen leven. Op ´t oogenblik moeten we toch 

bezuinigen, en een tijd voor pretjes is het ook niet. Met alle blokken aan Uw beenen en 

armen ziet ´t er voorshands voor U donkerder uit dan voor ons5, dus…! Andere menschen 

hebben Uw steun nu meer noodig dan wij. 

Gelukkig dat met Uw personeel alles in orde is6. Pijnenburg zal vermoedelijk al z´n 

misstappen goedgemaakt hebben: de Mariniers hebben zich onsterfelijk gemaakt, ze 

vochten als duivels bij de Maasbruggen, toen ze geen munitie meer hadden met hun 

messen. Er schijnen er niet veel over te zijn. Dit is voor ons de eenige troost: we verloren 

niet door làfheid. De overmacht was tè overweldigend, en de steun te gering. Maar de geest 

van de menschen was prachtig, ik kan U daar staaltjes van vertellen7! Van verraad in het 

leger is mij niets bekend. Wèl zijn wij steeds beschoten vanuit de huizen, zoowel in den 

Haag als in den Helder, diep rampzalig. En de stemming van de bevolking thans doet bij mij 

de vraag rijzen of het Nederlandsche Volk nog wel recht had op een zelfstandig bestaan. 

Hebben wij dan toch gevochten voor een fictie? In ieder geval zal er veel geleden moeten 

worden voordat Nederland zichzelf weer vindt. 

Wat er nu met ons gaat gebeuren is nog steeds niet bekend. In afwachting van de beslissing 

heb ik het druk met het liquideeren van alle loopende contracten8, dus gelukkig afleiding. 

Zeer hoop ik, dat U samen eens spoedig hier zult komen, we hebben zooveel te bespreken. 

Hartelijke groeten voor U allen  

van San.  
  

 

4 Bruto maandsalaris Rijkswaterstaat 1940 fl 240; toelage vader Wim fl 150, vader Ruup fl 25. In euro’s anno 

2017 is dat een koopkracht van respectievelijk € 4230, €2640 en €440. (bron website IISG). 

5 Waarschijnlijk wordt bedoeld de zorg voor twee adolescente zoons Henk (geb. 1923) en Erik (geb.1927), de 

(ook financiële) zorg voor veel vrienden en bekenden, het huis ´Spandersrand` (Bachlaan 15) dat dan gevorderd 

is of dreigt te worden. 

6 Waarschijnlijk huishoudster, kokkin, werkster, tuinman. 

7 Tenminste één is mij bekend: met de vijand in zicht mislukte op 11 mei aanvankelijk Sans opdracht van de 

commandant Wonsstelling om twee bruggen in de weg Bolsward/Afsluitdijk en een brug over de Gooimervaart te 

vernielen. Een soldaat heeft zich toen ongevraagd met brug en al opgeblazen. 

8 Er waren veel contracten met leveranciers afgesloten in de mobilisatietijd en die moesten nu worden beëindigd. 
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6. BEZETTING 

 

Wàt ons alles boven ’t hoofd hing zou pas zeer geleidelijk blijken. Met duivelse slimheid traden 

de Duitsers op, in ’t begin zeer correct en geen aanstoot gevend maar naarmate ze meer 

houvast kregen en hun eigen mensen en NSB-ers in de sleutelposities hadden kunnen 

drukken, werd hun wurgende greep steeds meer merkbaar. Het gehele programma van 

dwangmaatregelen beginnend met onschuldige ambtenaarsverklaringen en via 

Jodenregistratie, radio’s inleveren enz., eindigend met massa executies en Jodenuitmoording 

zal ik hier niet vermelden, die zul je van meer bevoegde zijde moeten horen en dan nòg zal 

het je moeilijk vallen om je die sfeer van onderdrukking, machtelozen woede en doorlopende 

angst voor de Gestapo in te denken. 

De houding van de Nederlandse bevolking hield gelijke tred met de ondervonden druk. Ik 

spreek nu niet van de betrekkelijk kleine groep landverraders, die van het begin alles deden 

om de Moffen behulpzaam te zijn en daarbij dikwijls nog bruter optraden dan hun meesters. 

Ook niet van de grotere categorie slappelingen, collaborateurs, die uit eigenbelang vroeger of 

later voor de Mof gingen werken. De grote massa van ons volk slaakte aanvankelijk een zucht 

van verlichting toen de oorlogsdagen voorbij waren. En het optreden van de mof was immers 

erg correct, ’t viel eigenlijk allemaal nogal mee! Uit op zelfbehoud, maakte men er het beste 

van. En pas geleidelijk, naarmate het aangeboren gevoel voor vrijheid en rechtvaardigheid 

meer werd gekwetst en gekneusd, groeide de haat en daarmee de geest van verzet, tot op het 

laatst dergelijke massa-uitingen mogelijk werden als de algemene spoorwegsteking na 

september ‘44. 

De mensen die van het begin inzagen dat de oorlog doorging en die ieder op eigen wijze 

probeerden de bezetter te benadelen in een onvoorwaardelijk verzet, waren zeer dun gezaaid. 

Grootvader was er daar een van, al kon hij dan ook niet veel meer doen dan op de grond 

spuwen elke keer als hij een mof tegenkwam…. Maar hun aantal groeide gestaag en steeds 

meer namen de plaatsen in van hen die vielen in deze gelederen. 

Als officier hadden wij een extra probleem bij het bepalen van onze houding. Formeel waren 

wij krijgsgevangenen. Volgens het internationale oorlogsrecht kunnen die in vrijheid worden 

gesteld als zij een erewoordverklaring afgeven dat zij zich verder zullen onthouden van 

deelname aan de strijd.9 Op 14 juli 1940 legden de Duitsers ons een dergelijke verklaring ter 

tekening voor. Namens generaal Winkelman werd medegedeeld, dat geen bezwaar bestond 

tegen ondertekening.10 Ik tekende in hoofdzaak met het idee, dat het goed zou zijn onmiddellijk 

bij de bevrijding – en we dachten toen nog dat die wel niet lang op zich zou laten wachten – 

ter beschikking te zijn van Hare Majesteit. Van de ruim 2000 beroepsofficieren weigerde 

 

9 Artikel 10 van het Landoorlogsregelement van 1907. 

10 Dit is niet geheel juist. Generaal Winkelman werd 3 juli in krijgsgevangenschap gevoerd voordat hij zijn mening 

had kunnen geven. Hij kende de definitieve tekst van de verklaring niet. Hij hoopte dat alle officieren zouden 

weigeren maar omdat hij dat niet verwachtte, moest iedereen zijn eigen standpunt bepalen. Ook ging Winkelman 

ervan uit, dat in de verklaring de mogelijk zou worden opgenomen dat het gegeven woord altijd kon worden 

teruggegeven. Dat is in de definitieve versie niet opgenomen. Kolonel van Alphen, Chef van de Afd Landmacht van 

het Algemeen Hoofdkwartier, gaf op 12 juli aan alle officieren van de Afd Landmacht aan dat het afleggen van de 

verklaring “onder de gegeven omstandigheden in ’s lands belang is”.  
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slechts een 40-tal, in hoofdzaak officieren van het Indische Leger (dat nog streed). Zij werden 

onmiddellijk afgevoerd in krijgsgevangenschap; over deze zgn Colditz-groep zul je later nog 

wel meer horen.11 Op dezelfde datum werd het Nederlandse Leger geliquideerd. Officieren 

konden kiezen tussen overgaan naar de Opbouwdienst, de politie, de douane of anders 

ontslag. Ik koos het laatste, de rest leek alles nogal overgoten met moffensaus. En diezelfde 

dag vond ik een andere baan als tijdelijk-Ingenieur bij het Bruggenbureau van Rijkswaterstaat. 

Hier kreeg ik de leiding over het Materiaalbureau, belast met de aankoop en het beheer van 

staal. 

Aangezien alle grote bruggen in ons land in Mei ‘40 in de lucht waren gegaan en de moffen er 

veel belang bij hadden deze zo spoedig mogelijk hersteld te hebben, gingen ze zich al gauw 

bemoeien met het Bruggenbureau, dat belast was met het herstel. Maar de Hoofdingenieur-

Directeur, Ir. HARMSEN en mijn rechtstreekse baas Ir. H. TEN BOKKEL HUININK – een oude 

vriend uit de padvinderij – waren uit het goede hout gesneden! De bruggen die voor de eigen 

bevolking van groot belang waren, werden met bekwamen spoed hersteld. Maar zodra de 

Wehrmacht erg veel belangstelling voor een bepaalde brug ging vertonen, traden er allerlei 

onverwachte moeilijkheden en vertragingen op…. Ook de Staalafdeling maakte wel eens 

slordige fouten. Voor de brug Hedel werd al het nodige materiaal zorgvuldig berekend en 

besteld maar toen het een jaar later werd afgeleverd bleek één vak te zijn vergeten. De 

Wilhelminabrug in Maastricht was ook al “Kriegswichtig A1”. Ook hier werden de bestellijsten 

opgemaakt en toen het materiaal eenmaal werd afgeleverd, bleek het zeer speciale 

klinknagelstaal te zijn vergeten. Levering hiervan kostte nogmaals een jaar….. En elke keer 

na zo’n fout vlogen de moffen in de gordijnen van kwaadheid. En elke keer dekte Ir. 

HARMSEN, volkomen kalm en moedig, zijn mensen. “Erschiessen Sie mich doch!” maar ze 

konden hem niet missen. “Wir verzichten noch darauf!” sisten ze dan. 

Maar dit was maar passief tegenwerken. Fouten maken is menselijk, hier kwam naar mijn 

gevoel mijn erewoordverklaring nog niet in het gedrang. Het gewetensconflict kwam pas later, 

toen van verschillende kanten verzoeken kwamen om deel te nemen aan het ondergrondse 

verzet. Aanvankelijk wees ik deze verzoeken af. Ik had m’n erewoord gegeven en zelfs het 

feit, dat men dit had gegeven aan een ploert die zelf van dag tot dag zijn beloften schond, gaf 

mij niet het recht hetzelfde te doen. Maar aan de andere kant jeukten m’n handen! 

En toen kwam Kapitein ter Zee VAN TIJEN, kortweg Oom REM. Als groot vriend van Vader 

en Moeder Gesink kenden we Oom REM en Tante KINNIE al zeer goed voor de oorlog. Oom 

REM was een rustig, evenwichtig man met een scherp verstand en een verfrissend gevoel 

voor humor. Een zo volkomen rechtschapen karakter dat het moeite kost woorden te vinden 

om hem te tekenen. En achter zijn wat slome, gemoedelijke uiterlijk verborg hij zijn kille haat 

en minachting voor de moffen. Een Scarlet Pimpernel maar dan gedreven door de edelste 

gevoelens van trouw aan zijn Koningin en zijn Land en wars van elke romantiek. 

Pas geleidelijk merkte ik, dat hij actief ondergronds werk deed! Vele anderen liepen daar in 

het begin min of meer mee te koop. We hadden nog véél te leren op het gebied van “cloak 

and dagger” methodes! Maar Oom REM, zich bewust van de risico’s en verantwoordelijkheid 

 

11 Er weigerden: 39 officieren KNIL, 9 officieren KL, 8 officieren KM, 12 cadetten KMA en 1 stoker KM. (Totaal 69 

personen).  
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tegenover anderen, sprak nooit over zijn organisatie. Tot op de huidige dag weet ik nog niet 

wie zijn verdere medewerkers waren, ik weet alleen dat het werkte! 

Hij was het die mij polste over m’n ideeën over ondergronds werk. Toen ik hem zei, dat het 

mijn hartenwens was om mee te doen maar dat ik mij gebonden achtte door m’n erewoord, 

kon hij mijn probleem oplossen. Ik kan jullie ook nu nog niet de details meedelen maar iets wat 

hij mij vertelde nam bij mij elke twijfel weg over de mening terzake van de enige, die mij van 

mijn verplichting kon ontslaan. Van toen af werkte ik voor hem. Soms kon ik hem kaarten met 

opstellingen of munitieopslagplaatsen bezorgen, een andere maal gegevens over fabrieken 

die voor de moffen werkten. Eens gaf ik hem gegevens over een transformatorstation bij 

Schiedam en drie dagen later viel er een bom op en alle grote scheepswerven noord van de 

Waterweg lagen twee weken stil. Dergelijke dingen gaven voldoening en vertrouwen maar 

dikwijls ook was er de teleurstelling als er niets gebeurde. En de doorlopende zenuwspanning, 

ja ik schaam me er niet voor, doodgewone angst voor ontdekking of verraad. Dit onderwerp 

kwam eens ter sprake en rustig, zonder enige ophef, zei Oom REM dat hij er wel voor zou 

zorgen nooit levend in handen van de moffen te vallen. Met hun methodes konden ze iedereen 

tot spreken brengen en hij wist teveel om dat te mogen riskeren.  

En nu loop ik even vooruit op het verhaal. Toen de officieren in ‘42 werden opgepakt, was 

Oom REM daar ook bij. Toen hij eenmaal achter prikkeldraad zat, werd een cel van zijn 

organisatie opgerold. Door martelingen volgden de moffen de draad en op 4 juni 1942 reed 

een Gestapo-auto met vier burgers erin het kamp binnen. Oom REM kreeg een half uur om 

zijn bagage te pakken en werd meegenomen naar het SD-Hoofdkwartier in Neurenberg12. 

Eerst later hoorden we, dat hij diezelfde dag, nog vóórdat hem een eerste verhoor was 

afgenomen, zich uit een raam van de tweede verdieping wierp en op slag werd gedood. Op 

die manier de enige zekere weg kiezend om zijn medewerkers te beschermen. 

 

In de Ab- und Zugangsliste van Oflag XIII B staat bij Van Tijen vermeld: “Ausk.(unft) erteilt Leiter!”  

Inlichtingen door de leider. Bij geen enkele andere Kgv staat een dergelijk opmerking (coll. 2.13.98 NA) 

 

 

 

12 Op dezelfde dag werden ook meegenomen: majoor N. Tibo (Kgf 30934), eerste luitenant P.C. Vroom (Kgf 30639) 

en tweede luitenant J. van Elsen (Kgf 30857). Tibo overlijd in jan 1945 in een kamp in Wolfenbüttel, Vroom keert in 

sept 1943 terug in krijgsgevangenschap en over Van Elsen is bekend, dat hij na zijn arrestatie later in Vught zat en 

in concentratiekamp Sachsenhausen. Hij overleefde de oorlog en kwam 20-6-1945 terug in Nederland. 
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Later laaide de strijd om het erewoordprobleem nog dikwijls fel op. Velen, vooral degenen die 

de gehele oorlog veilig niets deden, betoogden dat iemand die eenmaal zijn erewoord had 

geschonden, onwaardig was om nog langer officier te blijven. Hen zou ik willen toevoegen: 

“Ga naar het graf van REM VAN TIJEN en durf dàn nog te zeggen: hier ligt een onwaardig 

woordbreker!”. Ik denk er anders over. En daarom noemden wij, naar de edelste man die ik 

gekend heb, jou Casper, ook nog: REMMERT. 

Hieronder volgt een brief, die Kinnie van Tijen op 14 juni 1965 heeft geschreven aan Casper 

Remmert van den Wall Bake: 

“Beste Casper Remmert, 

Moeder vertelde me, dat ze je wel van oom Rem verteld had maar dat je geen kiekje van hem 

had. Hij en jouw vader waren erg bevriend. Ze begrepen elkaar zo goed, ook en vooral na de 

oorlogsdagen en alle problemen van toen. Je zou oom Rem zo gegund hebben, àls hij voor 

z’n land z’n leven moest geven, dat het in de Javazee zou zijn geweest. 

Weet je, later op z’n Bureau Hydrographie vonden zijn medewerkers – verborgen achter een 

foto waar Fürstner op stond, die wèl naar Engeland was ontkomen en die oom Rem had 

opgedragen hier te blijven, wat hem zo onnoemelijk zwaar was gevallen – een briefje, waarop 

stond, vrij naar een uitspraak van Kipling:  

 

Dit stond op het bureau van Remmert (coll. Remcoline van Tijen) 

Daar heeft hij zich aan gehouden en dat hoorde bij hem. Ik hoop je nog eens te zien Casper. 

Het is lang geleden sinds in je ten doop hield en ik zag je maar een enkele keer daarna. Ik 

hoop, dat er ook ergens een klein stukje van oom Rem’s wezen in jou is overgedragen met 

zijn naam. Veel hartelijks, je tante Kinnie”. 
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Kapitein ter Zee R. van Tijen (1891-1942) 
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7. GEGAPT 

 

Zo leefden we dan, die eerste jaren van de bezetting. De Alexanderkazerne achter ons huis 

werd nogal eens gebombardeerd en daarom verhuisden we twee straten verder naar de Van 

Kijfhoeklaan. Nauwelijks woonden we daar, of een tros bommen viel in de Stalpertstraat, één 

op ons oude huis. En in het nieuwe sneuvelden de nodige ruiten. Blijkbaar zaten we nog te 

dicht op het vuur en daarom verhuisden we zomer ‘41 naar de Hofzichtlaan 6, waar jij, 

Diederick, geboren werd en na twee dagen al je eerste bombardement meemaakte! 

Pasen ’42  gingen we logeren op de Bachlaan, Hilversum. Hier ontmoetten we de vader van 

Ltz Diederick van LYNDEN, die met de Colditz-groep in krijgsgevangenschap was gegaan. ’s 

Avonds vertelde hij vele verhalen van zijn zoon over het kampleven en ook hoe zij steeds bezig 

waren met ontsnappingspogingen. Burgerkleding en Duits geld waren daarbij altijd de 

moeilijke punten; hij had juist een briefje van RM 100 gestuurd in de dubbele bodem van een 

blik appelstroop. Dit gesprek zette me aan het denken en zou me later veel steun geven. 

De volgende morgen een mededeling in de krant: alle beroepsofficieren en cadetten moeten 

zich melden ter controle. Nu was dat al eens eerder gebeurd, een jaar tevoren, maar toch 

vertrouw ik het deze keer niet, ze maken het te mooi: treinen heen èn terug worden opgegeven, 

retourtjes worden ons toegezonden….. De moffen nu wat beter kennende, lijkt het me toch 

maar beter, rekening te houden met de mogelijkheid van vuil spel en als ze ons vasthouden 

zal ik zo gauw mogelijk proberen uit te knijpen. (Het lijkt misschien gek, eerst je goedig gaan 

melden en daarna proberen te ontvluchten! Maar ons erewoord verplichtte ons tot melden. Als 

ze ons vasthielden verviel daardoor automatisch het erewoord en hadden we het goed recht 

van ieder krijgsgevangene om te proberen te ontvluchten). 

Geld! Vader Wim bezorgt me een briefje van RM 100 en na lang piekeren rol ik het op en stop 

het in het reservoir van mijn vulpotlood. Burgerkleren is geen probleem, ik zal me natuurlijk in 

burger gaan melden. Het uniform mochten we trouwens al lang niet meer dragen. 

En zo ga ik dan die morgen van 15 Mei 1942 op stap naar Breda, nog gewapend met een 

scheerapparaat, tandenborstel en kam. Vader Wim brengt me weg naar het station. “Tot 

vanavond!”. ’t Zou ruim drie jaar duren voor we mekaar weer zouden zien. In Breda allerlei 

oude vrindjes en voorlopig lijkt het op een feestelijke reünie. We gaan naar de Chasséekazerne 

en worden daar samengepakt in de grote exercitieloods “voor een toespraak”. Ineens een 

hoornsignaal en uit allerlei gebouwen stormen honderden tot de tanden gewapende moffen 

naar buiten, omsingelen de loods, een tweede cordon eromheen en om het hele 

kazernecomplex nog een derde cordon. Hoewel de betekenis wel duidelijk is, kan ik me helaas 

niet goed houden, het is te komiek! Al die rennende, zwetende moffen, compleet met helmen, 

mitrailleurs, ja zelfs gasmaskers! 

Maar goed, we zijn erbij. We krijgen een bord heerlijke soep en dan worden we opgesteld in 

colonne met vijven en marcheren naar het station. De bewaking is ongelofelijk, niet alleen 

omringd door moffen met het geweer onder de arm maar tientallen pantserauto’s, 

Überfallwagen enz. racen langs de colonne en alle straten zijn tot ver in ’t rond afgezet, evenals 

het stationsplein en -emplacement. En toch zijn er nog drommen Bredanaars die van een 

afstand en van de daken ons toejuichen tot de moffen woedende uitvallen in hun richting doen. 

En wij houden ons een beetje groter dan we ons werkelijk voelen en zingen uit volle borst “’t 

is plicht, dat ied’re jongen” en andere vaderlandse liederen. Met veel geschreeuw en gebrul 
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worden we in een lange trein gedreven, bestaande uit oude Belgische 3e klas wagens; per 

man wordt een heel brood en een stuk leverpastei uitgereikt en om 18.00 uur beginnen we te 

rijden, naar het oosten…… 

Tot goed begrip van het volgende moet ik nu eerst vertellen hoe de bewaking geregeld was. 

Langs één zijde van onze wagon liep een gangetje. Per elke twee coupés, waarin 8 Hollanders 

zaten, stond een gewapende mof in dit gangetje en keek nu eens in de ene en dan weer een 

tijdje in de andere coupé of we niets in ons schild voerden. In het midden van elke wagon was 

een coupé geheel bezet met moffen voor aflossing van deze posten maar bovendien benutten 

ze hun vrije tijd door twee mitrailleurs te bemannen die uit hun raampjes staken, naar elke 

zijde een. 

Het lukt me, om een plaatsje te veroveren bij het portier aan de andere kant, zover mogelijk 

van onze beschermengel. ’t Lijkt me logisch om maar zo gauw mogelijk te proberen, eruit te 

komen, als ’t enigszins kan nog in Holland. Eerst probeer ik het portier; natuurlijk op slot! Dan 

maar het raampje. Als de mof even niet kijkt probeer ik het; ’t zit niet vast en als hij weer bij 

ons komt zit ik onschuldig te kijken en ’t raampje is open. Bij de volgende gelegenheid kijk ik 

voorzichtig even naar buiten en zie dan de mitrailleurs, de dichtstbijzijnde twee coupés vóór 

me en één halverwege de wagon achter ons met moffen erachter die uitkijken. ’t Zal minder 

gemakkelijk zijn dan ik dacht! Wil ik nu kans hebben, dan moet (a) de trein niet te hard rijden, 

(b) onze lijfmof voor de andere coupé staan en (c) althans de twee dichtstbijzijnde mitraillisten 

niet al te goed opletten, alles op hetzelfde moment dat misschien maar heel kort zal duren. 

Voorlopig rijden we zeer hard en de een of twee keer dat de trein begint te remmen vindt 

Heinrich het nodig bij onze coupé te blijven staan. ’n Paar beginnen met hem te praten: “Waar 

gaan we heen?”. Maar dat moet ik niet hebben, we zeggen hen dus héél duidelijk, dat je niet 

met dat tuig praat…. Dan, ’n kans! De trein remt en rijdt langzaam over de brug bij Gennep en 

Heinrich is weg! Nu of nooit, we zijn bijna Nederland uit. Onmiddellijk over de brug probeer ik 

het, steek m’n hoofd uit het raam. Maar onmiddellijk geschreeuw van de mof vóór, hij ziet me. 

De onderofficier komt aanstormen door ’t gangetje, zegt z’n mening in enkele welgekozen 

woorden vóór in de mond uitgesproken tegen Heinrich en ’t raampje gaat dicht! Even daarna 

een paar schoten en een roffel van een mitrailleur: er is er een uit! Gemeen, voel dat hij me dit 

afgesnoept heeft. Maar de trein stopt niet, dat is belangrijk. Later horen we dat het Kapitein 

TONNET was, die goed wegkwam13. ’n Uur later komen de moffen vertellen dat z’n lijk 

gevonden is; men probeert ons te intimideren! 

’t Duurt uren voor het raampje weer open is, ze letten nu goed op. Soms staan we lang stil 

maar dan springen de moffen onmiddellijk uit de trein en brengen hun mitrailleurs in stelling. 

En zo gaat het door, steeds dieper Duitsland in, een lange nacht, morgen, middag, steeds op 

m’n qui-vive en geleidelijk aan doodop van de spanning. En dan eindelijk, tegen 07.00 uur, het 

begint al te schemeren, we zijn Fürth gepasseerd, het gesnauwde bevel: “Fertigmachen zum 

Aussteigen!”. We zijn er dus bijna! En als dan de trein begint te remmen, begrijp ik ineens mijn 

laatste kans. Alles is in rep en roer, staat, haalt bagage uit de netten. De mof is bezig met z’n 

 

13 Kapitein Chris Tonnet (1902-1965) ging hierna in het verzet en werd aan de staf van de Ordedienst toegevoegd. 

Op 6 jan 1944 werd hij gearresteerd en 146 uur onafgebroken verhoord zonder dat hij iets losliet. Hoewel ter dood 

veroordeeld werd hij op transport gezet naar een tuchthuis in Duitsland. Hij wist weer te ontsnappen uit de trein en 

pakte het verzetswerk weer op. Op 14 nov 1946 kwam hij bij een vliegramp op Schiphol om het leven.  
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eigen rommel. ’t Moeilijke moment is het commando “Nu!” tegen jezelf. (En voor het geval je 

later mocht gaan denken, dat je vader een soort held was, verzeker ik je, dat ik behoorlijk in 

angst zat en heel wat keren die reis klamme handen had!). Vóór ik het weet ebn ik door het 

raampje, benen eerst. Die seconde met m’n achterste buiten boord lijkt uren te duren, elk 

moment verwacht ik een kogel erin! Maar dan ben ik buiten, laat me op de onderste treeplank 

zakken, en zie, dat de mitraillisten niet opletten; blijkbaar óók aan het pakken. Ik hurk, de trein 

rijdt langzamer, ik schat 30 km maar zo valk boven de grond lijkt ’t nog behoorlijk hard! En dan 

neem ik m’n duik, kom op het ballastbed neer, ga tweemaal over de kop en merk dan dat ik 

onbeschadigd ben. Rol me vlug onder de trein, valk naast de rails, zo kunnen ze me niet zien. 

En de wielen daveren voorbij, eindeloos, tot eindelijk ’t lawaai ophoudt en als ik opkijk zie ik ’t 

rode achterlicht verdwijnen. Ik ben vrij !! 

Veel tijd gun ik me niet om van dit onbeschrijfelijke gevoel te genieten. Ik neem even de schade 

op: een gat in m’n knie, een paar schrammen en builen, ’t valt nogal mee. Zelfs m’n hoed vind 

ik terug en rol dan van de spoordijk af om verder een plan te maken. Eerst snel weg van hier, 

er zal natuurlijk een grote klopjacht volgen. (Pas later leren we, dat de moffen zich niet druk 

maken om ’n enkele ontsnapte: die liep wel ergens tegen de lamp en anders pikken ze hem 

wel als hij over de grens probeert te komen). ’t Beste plan lijkt, om op een goederentrein te 

klimmen en op den duur proberen de Zwitserse grens over te komen. In de verte zie ik veel 

lichten, dat zal wel een spoorwegemplacement zijn, vermoedelijk Neurenberg. Prachtkans om 

’n goederentrein te pikken, dus erop af. ’t Is nu goed donker en ik loop crosscountry in die 

richting. Bijna val ik in een beekje en was me een beetje. En steeds kom ik dichter bij de lichten. 

Tot ineens….. ik tegen een prikkeldraadhek aanloop. Erachter een open strook van 100 m en 

dan: moffen rond een kamp met torens en zoeklichten. Een krijgsgevangenkamp en zoals later 

bleek: onze bestemming! 

Als t niet zo treurig was zou ik schateren, uit de trein gesprongen om toch vooral ’t eerst bij het 

kamp te zijn! Ik hoor moffen schreeuwen, honden blaffen en ren terug zoals ik nog nooit gerend 

heb, met het gevoel dat de hele Wehrmacht me op de hielen zit. Volkomen bekaf kom ik weer 

terug bij m’n spoordijk. Achter me hoor ik geen lawaai meer, ik kruip over de dijk en vind even 

verder een betonweg. Dan maar terug in de richting Fürth en ’t dáár proberen. Ik besluit door 

het terrein te lopen evenwijdig aan de weg, die in het donker net te zien is. En dan komt na 

nog zowat een uur sjouwen het weinig glorieuze einde. “HALT ODER ICH SCHIESSE!” Ik ben 

praktisch in de armen van een wachtpost gelopen, horend bij een batterij luchtdoel. En ik ben 

zo verbouwereerd dat ik blijf staan en me overgeef!  

Dan de bekende rel, die we later nog zo vaak zouden meemaken: schreeuwende, 

zenuwachtige rennende moffen, met je handen in de hoogte en je neus tegen een muur staan, 

10 man met het geweer in de aanslag in een kring om je heen. Dan ’t verhoor, het fouilleren, 

het gescheld…. Eindelijk bij de batterijcommandant, een jonge man die meer gevoel voor 

humor heeft. Hij verhoort me weer, geeft me een sigaret en een bed, waar ik als een blok in 

slaap, doodop na de spanning en de teleurstelling. En de volgende morgen word ik onder 

strenge bewaking afgeleverd in het kamp dat ik al eens bezocht had… 

Al bij al ben ik 5 uur op vrije voeten geweest, niet erg verheffend! Maar m’n geld hebben ze 

niet gevonden en ik heb veel geleerd. Alle denkbare fouten heb ik gemaakt maar ik weet ze 

nu voor het vervolg: niet alleen een plan maken om eruit te komen maar ook hoe daarna weg 

te komen! Niet verdacht doen maar je rol van burger spelen. Nooit ’s nachts lopen. Nooit direct 
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bij aanhouding toegeven maar bluffen. Lukt dat niet, dan altijd nog rennen. Niet elk schot is 

raak! 

En zo, teleurgesteld maar wijzer, verdwijn ik achter ’t draad. 

 

Luchtfoto van Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser met in het omcirkelde gedeelte de barakken van de 

Nederlanders 

 

Appèlplaats voor de Duitse bewakers 
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8. LANGWASSER 

 

Het kamp, waar ik afgeleverd werd was het “Oflag XIII B, Teillager Z.b.V.”(d.i. “Zur besondere 

Verwendung”, dat veroorzaakte wat speculaties!), Langwasser, bij Nürnberg. Een grote open 

vlakte, omringd met een hoog dubbel prikkeldraadhek, waarlangs op geregelde afstanden de 

hoe houten torens stonden met mitrailleurs en zoeklichten. Deze vlakte was door andere 

afrasteringen weer onderverdeeld in “Blocke”, elk een tiental houten barakken bevattend, 

waarin 100 man. De Nederlandse “gasten” werden in twee blokken ondergebracht. Naast ons 

wonen Serven. Verder zitten er Russen, Oekraïense vrouwen (“Arbeits-freiwillige!”) enz. Een 

staalkaart van alle vertrapte, onderdrukte volkeren van West-Europa… 

Dit alles zou ik echter pas later ontdekken. Voorlopig word ik door m’n escorte gebracht naar 

het bureau van de Lagerkommandant, een schnautzende Oberstleutnant14, die me op mofse 

wijze welkom heet, vervolgens een toespraak houdt tot de soldaat die me “abgefangen” had, 

daarbij hem zeggend dat hij aan de Führer zou worden voorgedragen voor het IJzeren Kruis. 

Waarop ik moet glimlachen, de goede man heeft alleen maar zijn armen opengehouden… En 

dan verdwijn ik in de cellenbarak, een stenen gebouw, nog eens afzonderlijk omringd door 

prikkeldraad en twee loopposten. 

 

Tekening van hoek kampterrein met wachttoren (coll. Johan van Hoppe) 

Een cipier neemt me in ontvangst. Een lange gang met celdeuren aan weerszijden. Hij opent 

er een, schreeuwt iets in een wonderlijk taaltje. Vijf broodmagere, in vodden geklede mannen 

strompelen eruit en worden geschopt als het de edelgermaan niet vlug genoeg gaat. 

“Russische Offiziere” zegt hij als toelichting. Ze worden in een andere cel gefrommeld waar er 

 

14 Lagerkommandant is Oberstleutnant (luitenant-kolonel) Freiherr von Imhoff. 
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al drie in zitten. En ik krijg in m’n eentje de ontruimde cel, waarin een onbeschrijfelijke lucht 

hangt. Dan gaat de deur op slot en ik zit voor het eerst van m’n leven achter tralies. ’t Geheel 

is al gauw bekeken: een hok van 2,5 x 1,5 m met langs één kant een houten brits, daarop een 

“strozak” gevuld met wat zaagsel en ongedierte, een tonnetje ter tegemoetkoming aan de 

natuurlijke behoeften van de mens en verder niets, zelfs geen dekens. Een klein raam met 

tralies ervoor hoog in de muur. Als ik op m’n tenen op de brits ga staan kan ik net naar buiten 

kijken. Later zou ik zeer vertrouwd raken met de binnenkant van z’n cel maar voorlopig is ’t 

een katterige gewaarwording. 

Om 12.00 uur krijg ik m’n eten: een stenen kom met daarin “soep”, een waterige substantie 

waarin wat aardappelschillen drijven en een dikke snee brood. ’t Lijkt niet zo heel gek, totdat 

ik merk dat dit het rantsoen voor een hele dag is… Met m’n zakmes ontleed ik ’t brood in 4 

flintertjes: één bij de soep, één als diner, één ’s avonds valk voor het slapen gaan (niets houdt 

je zo wakker als een rammelende maag) en één als ontbijt. Maar ondanks de meest 

zorgvuldige administratie weet ik na twee dagen werkelijk wat honger is. Eens per dag worden 

we gelucht op een stukje grond naast de barak en moeten daar ’n half uur achter elkaar 

rondlopen, zonder te spreken. Maar toch leer ik al gauw de trucjes om contact te krijgen. De 

Russen , die nog minder te eten krijgen dan de rest, zijn het toonbeeld van ellende. “Die 

Schweine haben letzte Woch den Mist aufgegraben und aufgefressen!” vertelt de bewaker, 

die mij als mede-germaan blijkbaar uitkiest voor z’n confidenties. Zijn afkeer bij het vertellen 

wordt nog overtroffen door de mijne bij het aanhoren… 

Ook in de cel krijg ik geleidelijk contact met mijn mede-pensiongasten. Er wordt zachtjes op 

de muur geklopt en geschrapt. Gelukkig dat ik Morse ken! “Kom bij ’t raam” in het Engels. Ik 

klim op e brits, hang m’n oor buiten boord en zo maak ik kennis met NINCOVIC, Servisch 

Garde-Kapitein, adjudant van Generaal MIHAILOVIC. Hij spreekt perfect Engels en hij vertelt 

me op fluistertoon veel wetenswaardigs. We moeten steeds in de spiegelende ruiten van de 

barak ernaast kijken om ervoor te zorgen dat we niet betrapt worden door de rond het gebouw 

lopende posten. Een keer zijn we erbij, ineens staat een mof onder zijn raam en brult “Maul 

halten, Schweinhund!!”. Kalm komt het antwoord: “So etwas sagt man nicht zu ein Offizier”. 

De mof springt bijna, richt zijn geweer en krijst “Kopf weg oder Ich schiesse!!”. Kalm blijft de 

Serf, “schiess nur ruhig!”. Ik houd mijn hart vast maar NINCOVIC weet blijkbaar precies hoever 

hij kan gaan. De mof mompelt nog wat en loopt dan door. Ik heb diepe bewondering voor deze 

moedige houding. Dan zegt N.: “I’ll get him, you’ll see!”. We wachten, met één oog voor het 

raampje. Dan zien we in de ruiten de mof weer aankomen, hij sluipt nu over het gras langs 

onze muur. En als hij dan precies onder het raampje is gekomen ineens een rauwe gil: N. heeft 

z’n tonnetje omgedraaid uit het raam! De keet is onbeschrijfelijk, de wachtcommandant komt 

eraan te pas, gebrul en gescheld maar NINCOVIC blijft kalm zeggen dat het hem spijt. Hij 

heeft toch heus eerst goed geluisterd of er niemand aankwam…. 
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Foto uit 1942 van Servische officieren voor hun barak in Neurenberg (coll. Johan van Hoppe) 

Tot nu toe ken ik alleen nog maar z’n stem. Maar de volgende morgen zegt hij: “Ik kom je eens 

bezoeken”. Dit lijkt me grootspraak. Maar na een uur zit hij inderdaad bij me! Hij heeft de 

Servische oppasser, die elke morgen onze cellen komt aanvegen, opgesloten in zijn cel en is 

zelf de gang gaan aanvegen. Als dan de cipier even niet kijkt, opent hij weer z’n eigen celdeur, 

de oppasser komt eruit en hij slipt meteen mijn cel binnen. Eenvoudig, als je op het idee 

gekomen bent. We praten ongeveer een kwartier. Hij vertelt dat hij thuishoort in een kamp bij 

Osnabrück. Na z’n 12e ontsnapping werd hij opgepakt bij Neurenberg en hier zolang 

opgeborgen tot ze hem weer komen halen. Hij geeft me een groot aantal hints, vertrouwde 

adressen in Frankrijk, plaatsen waar je de grens over kunt komen. En verder tientallen 

raadgevingen hoe je te gedragen tegenover de moffen in ’t kamp, hoe als je eenmaal op vrije 

voeten bent enz. Maar het voornaamste wat ik van hem leer is de hardnekkigheid waarmee 

hij steeds blijft proberen te ontsnappen, koste wat het wil. Hij ziet het als de enige plicht van 

elke “Kgf”. De volgende keer wil hij proberen door Nederland weg te komen. Ik kan hem een 

aantal gegevens verschaffen, een kaartje uit mijn agenda, al mijn Nederlandse geld (wat men 

vergeten is mij af te nemen), het adres van Oom Wil in Vorden. Dan verdwijnt hij weer in z’n 

eigen cel en de volgende morgen wordt hij afgehaald door een grimmige escorte van drie man. 

Om dit verhaal af te maken: ’n maand later krijg ik bericht, dat hij inderdaad aankwam op de 

Kieftskamp, na vóór Osnabrück uit de trein te zijn gesprongen. Oom Wil hielp hem aan kleding 

en bracht hem in contact met een kettingorganisatie. Hij schijnt Engeland bereikt te hebben! 

Ondertussen gaat de tijd in de cel tergend langzaam voorbij en nog steeds ben ik niet verhoord 

en weet niet, hoe lang ze me hier zullen laten zitten. Soms is er wat afleiding met nieuwe 

buren, o.a. de cadet-sergeant F. de JONG, die het eten hier nog zo slecht niet vindt, tot blijkt, 

dat hij dacht dat de soep en het brood één maaltijd voorstelden in plaats van het rantsoen voor 

een hele dag. Ik maak een stel speelkaarten van blaadjes uit m’n agenda met tekeningen. 

Hartenvrouw is Mammie, Hartenboer Diederick, Schoppenboer een trappende mof enz. En 
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dan speel ik eindeloos patience, tot de bewaker ’t me afneemt “nicht erlaubt!”. En dan eindelijk 

word ik verhoord door de kampcommandant en krijg 9 dagen, samen met de 5 dagen die ik al 

zat precies de normale dosis van 2 weken voor een eerste poging. Maar nu kan ik tenminste 

aftellen, ’t gaat daardoor veel vlugger maar de honger is haast ondraaglijk. Ik word erg slap en 

ben al vele ponden afgevallen.  

Eindelijk word ik losgelaten in het kamp. Na de cel lijkt dit het paradijs, weer vrindjes om mee 

te praten, enige ruimte om te lopen en tweemaal zoveel eten (in de cel kreeg je “halbe 

Portion”). Door deze kuur heb ik ineens veel vóór op m’n makkers, die alles nog steeds heel 

erg vinden. De stemming in het kamp is zeer matig, vele stromingen die elkaar fel bestrijden. 

Een aantal NSB-ers wordt natuurlijk door allen gemeden. Maar een grote groep, hopend dat 

als we maar zoet zijn we wel gauw weer naar huis mogen, propageert een zeer dociele 

houding. Anderen, en vooral de jongeren, vinden dat we toch nooit meer ons erewoord zullen 

mogen geven aan dit tuig. Zij beginnen al aardig de kgf-mentaliteit van “pest de mof waar je 

maar kunt” te pakken te krijgen. En onder hen wordt nu ook de vluchtdrang merkbaar en velen 

komen daarbij mij in vertrouwen nemen om m’n ervaringen te horen. Daardoor ontstaat al 

gauw een soort band. Van enige organisatie is nog geen sprake, het is alles nog erg incidenteel 

en primitief, met veel te veel openlijk geklets en gesnoef. Maar het is een begin, wellicht is m’n 

poging toch nog ergens goed voor geweest!  

 

De Wilhelmina boulevard door Kapt van Dulmen Krumpelman (coll. Johan van Hoppe) 

Ook in het kamp is het leven erg eentonig. Tweemaal per dag appèl, dan worden we geteld, 

herteld en overgeteld. ’t Duurt soms uren, is blijkbaar heel moeilijk. Verder lopen langs het 

draad over de “Wilhelmina boulevard”. Al gauw gaat dit vervelen en ontstaan verschillende 

cursussen. Zelf volg ik Nomografie, een oude hobby, door de Kapitein der Genie NOTTROT 
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en als die met een ziekentransport teruggaat vraagt hij mij deze cursus met ca 60 leerlingen 

verder te willen geven. De voorbereiding voor deze lessen helpt mij heerlijk de tijd te doden! 

Verder ga ik clandestien Cadetten en Adelborsten leren seinen en richt zelfs een 

Voortrekkerstam op, e.e.a. speciaal om vele jongeren te leren kennen en te zien wat voor vlees 

we in de kuip hebben.  

Ander vlees hebben we niet. ’t Eten is miserabel, allen vermageren sterk, ’t is geen ongewoon 

gezicht om Hoofdofficieren op de afvalhoop bij de keuken te zien zoeken naar 

aardappelschillen. De Serven in het blok naast ons, die regelmatig Rode Kruispakketten 

ontvangen, gooien veel over het hek: spek, sigaretten enz. tot de moffen erachter komen en 

hun blok ontruimen en de bewoners voor straf in een ander bewoond blok persen. Toch zien 

ze dan nog kans met katapulten over het lege blok heen te schieten. Waarop de moffen, het 

weer ontdekkend, een salvo afgeven en één Serf gedood wordt. We zijn deze trouwe helpers 

in de nood veel verschuldigd! 

Eén keer komt er voor ons allen ook een pakket van het Nederlandse Rode Kruis. Twee 

pakken Sanovite, een blik boter, een blik stroop, wat sigaretten. ’t Is een ongekende weelde 

en de verschillende reacties zijn interessant: sommigen doen er een maand mee, anderen – 

knarsend van de honger – eten het vrijwel achter elkaar op, worden natuurlijk doodziek en 

spugen alles weer uit. Ook komt een enkel pakje van huis door op den duur maar ze zijn ruim 

een maand onderweg geweest en veel is bedorven of beschimmeld. Maar honger maakt zelfs 

beschimmeld brood zoet. Het wordt een hele wetenschap om gevaarlijke en ongevaarlijke 

schimmels te herkennen. Door koken worden de meeste onschuldig en het resultaat, hoewel 

niet bepaald lekker, vult tenminste die knorrende maag.  

Ondertussen leven we nog steeds zoals we opgepakt zijn, de meesten zonder enige bagage. 

Ik bof dat ik tenminste m’n scheerapparaat heb, hoewel droogscheren nu ook zo leuk niet is. 

Allerwegen ontstaan de meest wilde baarden. Wassen kunnen we ons niet, we zien eruit als 

een troep schooiers. Half juni komt eindelijk een zending koffers uit Holland, waarin uniformen  

 

Tweede Luitenant A. Wendelaar met baard op de foto (coll Johan van Hoppe) 

en verder de meest noodzakelijke dingen. Met 100 tegelijk gaan we naar de bagagebarak, 

buiten het draad, waar elke koffer wordt nageplozen op contrabande. Alles wat maar even lijkt 

op burgerkleding, sportbroekjes, truien enz. wordt met grote letters “KGF” beschilderd. Dan 

moeten we de burgerkleding die we aanhadden inpakken (met weemoed!), die worden 

teruggezonden en lopen we verder in uniform. Kapitein MEKKES ziet kans uit zo’n kofferclub 
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te verdwijnen en is 2 dagen op vrije voeten. Merkwaardig dat de eerste vluchtpogingen alle 

door ouderen zijn gedaan. Ook hij heeft weer een schat aan ervaringen opgedaan en zo 

langzamerhand krijgen we al een vrij duidelijk beeld hoe het niet moet. 

De zieken en NSB-ers gaan terug naar huis15. Met één van hen geef ik m’n vulpen mee voor 

Mammie. Rond het staafje in het doorzichtige reservoir is een sigarettenvloeitje geplakt, 

waarop ik haar een paar dingen schrijf die de moffen niets aangaan. Deze vulpen zal nog 

ettelijke malen heen en weer reizen. En dan beginnen de geruchten te komen dat we weggaan. 

Iedereen weet iets. ’t Merendeel denkt dat we teruggaan naar Holland, welk gerucht ook door 

de mof wordt aangemoedigd. Half augustus moeten we aantreden met onze bagage.16 We 

worden gesplitst in drie groepen van ca 700 man en zeulen naar het station, waar voor onze 

groep een trein klaar staat: een paar derdeklas wagons en verder beestenwagens…. Met 35 

man worden we in een van de laatste gejaagd, dan gaan de deuren dicht. Bij het schamele 

licht door twee kleine openingen met prikkeldraad ervoor zien we de maatregelen voor ons 

comfort: wat zand op de vloer om de sluimerige vuiligheid daarvan te bedekken, vier houten 

banken en het onvermijdelijke tonnetje. ’t Is wel het summum van eenvoud…. 

En dan rijden we, oostwaarts. Deze reis zal me heugen. Op de banken kan ongeveer de helft 

tegelijk zitten, dus zitten we bij toerbeurt op de vuile harde vloer en proberen dan wat te slapen. 

In ’t begin zijn er nog steeds optimisten die volhouden dat we naar Holland gaan. “Hier zijn we 

heengaande óók langsgekomen” enz. Maar ik geloof het niet. ’s Nachts probeer ik het 

prikkeldraad voor een van de raampjes los te werken maar de wagonbewoners verzetten zich, 

bang voor represailles als er iemand ontsnapt! De stationsnamen zeggen ons niet veel maar 

als we langs Dresden komen beginnen zelfs de grootste optimisten te twijfelen. Eindeloos 

duurt het, we boemelen maar voort. Een dag, twee dagen, drie dagen. We komen de wagon 

niet uit, overdag is het haast niet te harden van de hitte. Brood krijgen we genoeg maar water 

vrijwel niet. Als ‘t ’s nachts even regent en iemand een blikje uit het raampje houdt om wat 

lekwater op te vangen, wordt het uit z’n hand geschoten… 

De derde dag zien we de namen van de stations in vreemde letters staan, we zijn in Polen. En 

steeds maar verder naar het oosten gaat het, grote steppen, uren soms voordat je weer een 

paar armelijke hutjes ziet. De geruchten worden steeds wilder, we gaan naar Krakau, waar de 

Hollandse SS ons zal trainen voor het Oostfront… Inderdaad Krakau, de vierde dag maar we 

gaan verder, Lemberg. En dan, na vijf dolle dagen te zijn vervoerd op een manier waar de 

Dierenbescherming bezwaar tegen zou hebben, zijn we er: STANISLAU! We strompelen meer 

dan we lopen van het station door een vies, vervallen stadje naar ons nieuwe hotel; een oude 

kazerne nog daterend uit de Oostenrijkse tijd, omringd door een hoge muur. We gaan door 

een poort en het zal anderhalf jaar duren vóór we er weer uit zullen komen. 

 

15 Er zijn uit Neurenberg-Langwasser 3 transporten geweest: op 11 juni (91 man), 7 juli (183 man) en 5 augustus 

(92 man). Het transport van 11 juni bestond vooral uit Officieren van Gezondheid, die zich gemeld hadden maar 

die volgens de Conventie van Genève niet krijgsgevangen gemaakt mogen worden. Later ging een aantal van hen 

vrijwillig in krijgsgevangenschap om de mannen op medisch gebied te kunnen bijstaan (telkens voor een periode 

van 3 maanden). 

16 Deze datum is niet juist. Op 1 augustus vertrekt Block I (San) en op 2 augustus Block II. Block I komt aan in 

Stalag 371 Stanislau op 6 augustus en Block II op 8 augustus. 
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De route van Neurenberg-Langwasser naar Stanislau  
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Men passeert ook Auschwitz, zonder te weten wat daar later zou gebeuren 
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Block I heeft blijkbaar de route over Lviv (Lemberg) genomen. In het dagboek van de Eerste Luitenant M.P. van 

Hoof (Kgf 31549) wordt de route via Sambor en Drohovic beschreven.  
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9. STANISLAU  

 

We naderen nu heus het tijdstip, dat ik jullie iets meer ga vertellen van alle 

ontvluchtingspogingen en hoe wij daarbij de moffen bij de neus probeerden te nemen,…. En 

zij ons. Maar heb nog even geduld, eerst moet ik proberen jullie een indruk te geven van het 

leven in het nieuwe kamp en van de toestanden daar, wat als achtergrond voor de rest van de 

verhalen toch niet gemist kan worden. Ik zal het zo kort mogelijk maken, ook al omdat ik het 

schrijverstalent mis om die zeer speciale sfeer in een krijgsgevangenkamp voor jullie te laten 

herleven. Wil je er meer van weten, lees dan “Onze officieren in krijgsgevangenschap” dat ik 

bij Diederick’s exemplaar van dit verhaal zal voegen en “De lotgevallen van onze 

krijgsgevangenen” voor Huug.  

Na aankomst werden we ingedeeld in 8 compagnieën, rangsgewijs. Elk van deze kreeg als 

legering een verdieping in één van de poten van het H-vormige hoofdgebouw (zie schets I). 

Zo lag ik met de 2e Cie op de 2e verdieping van poot P op een kamer met 16 man, allemaal 

veel oudere kapiteins.17 Toch heerste er meestal een goede verstandhouding met maar weinig 

uitbarstingen van “prikkeldraadkoorts”.18 ’t Was wel erg nauw met die 8 dubbele kribben maar 

in het midden kon toch een tafel staan met 2 banken. Op de gang had ieder een kastje. Verder 

knutselde je van dozen, plankjes en touwtjes allerlei soorten verdere bergruimte. Luitenant ter 

Zee 1e kl “Jantje” Muller was m’n “slapie” en trouwe vrind en samen deelden we alle lief en 

leed, vrijwel tot het einde van onze gevangenschap. 

Met de legering gingen we er wel aanzienlijk op vooruit. Deze kazerne was goed bestand tegen 

het Poolse klimaat: dikke muren, dubbele ramen, centrale verwarming (maar meestal waren 

er niet genoeg kolen, zodat we het ’s winters toch nog goed koud hadden!). We aten in twee 

ploegen in vier ploegen in het middengedeelte (M), er was een goed ingerichte keuken en 

iedere Cie had bovendien nog een klein keukentje, waar men z’n eigen bijvoer kon laten 

klaarmaken (van een simpel potje bruine bonen tot de heerlijkste viscroquetjes en taarten). 

Een waslokaal voor iedere verdieping en bovendien nog een badlokaal waar we eens per 14 

dagen een warme douche kregen… als er water was. Verder een wasserij, leslokalen, 

bibliotheek en na ’n half jaar was zelfs de “schouwburgzaal”, een grote zaal die de hele derde 

verdieping van het middengedeelte beslaat – compleet met toneel en hellende vloer – hersteld 

van de brandschade, opgelopen bij de verovering van Stanislau door de moffen op de Russen. 

Je begrijpt hoe wel al deze verbeteringen op prijs stelden! 

Ook het eten werd aanzienlijk beter. De moffen gaven nu redelijke porties (het bleek hun 

normale methode te zijn om nieuwe kgvn eerst drie maanden te laten hongerlijden om ze “klein 

te krijgen”) en daarnaast stroomden de pakjes uit Holland binnen. Daar had men van de 

teruggekeerde zieken de verhalen gehoord over de honger in Langwasser en nu trok men van 

leer! Mammie, Grootmama en Amma hielden ’n wedstrijd wie ’t meeste kon sturen en dat terwijl 

 

17 Op kamer 203 lagen de volgende kapiteins: A. van den Wall Bake, J. Rothuizen, J. van Wijk, J. Muller, W. 

Schotman, P. Vroon, J. van Giessen, H. Lambert, L. Kamp, G. Ketting, R. Muller, B. Koenen, M. Strijers, S. van der 

Kloet en H. de Iongh. De gemiddelde leeftijd was 42 jaar. Jongste was 31 en de oudste 51 jaar. 

18 Prikkeldraadkoorts: Mensen die de krijgsgevangenschap niet meer zagen zitten en daar psychische of 

lichamelijke problemen mee hadden. 
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De “schouwburgzaal” (coll. Familie Boost) 

 

De goed ingerichte keuken (coll. Johan van Hoppe)  



38 

 

De dubbele ramen op de kamers (coll. Johan van Hoppe) 

 

Kamers met centrale verwarming, als er voldoende kolen waren. (coll. Johan van Hoppe)  
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Twee interieurs, in dit geval van cadetten in Stanislau (coll. KMA) 
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de voedselpositie in Holland zelf alsmaar slechter werd. En ’t hielp niet of ik al smeekte het 

een beetje kalm aan te doen. Dan dachten ze dat de moffen ons dwongen dat te schrijven. 

Ook het internationale Rode Kruis stuurde nu vrij geregeld pakjes, zodat we al heel gauw weer 

op gewicht waren en ik zelfs dik werd. Er waren tijden, dat ik tot 70 blikjes in het depot had 

staan. 

 

Het pakketlokaal in Stanislau (coll. Johan van Hoppe) 

Het terrein om het hoofdgebouw gaf gelegenheid tot lopen, alsmaar dezelfde rondjes. ’s 

Zomers in het stof, ’s winters in de sneeuw. Er groeide geen sprietje gras maar we waren erg 

trots op ons “bos” bij het hospitaaltje. Hierin lagen maar weinig zieken, de 

gezondheidstoestand was goed, ook al door het klimaat. De zomers waren erg warm, de 

winters erg koud (30 graden vorst soms!) maar zonnig. Regen hadden we zelden. En als je 

naar de bovenste verdieping klom had je een prachtuitzicht: in alle richtingen de golvende, 

ongelofelijke kale Poolse vlakte. Behalve naar het zuiden, waar in de verte de machtige 

Karpaten zich verhieven. 

Een 200 Russische oppassers zorgden voor het schoonhouden van het gebouw, ze waren 

ondergebracht in een oude stal (C) tegen de alles omringende muur. De moffen behandelden 

hen slecht en gaven ze weinig te eten mar wij zorgden wel dat ze toch genoeg hadden en het 

werden ook trouwe vrinden (behalve een enkele verrader zals je zult horen).  

De geest en de houding verbeterden aanzienlijk. Uit de uitgebreide maatregelen voor legering 

enz. was het nu wel ieder duidelijk, dat we tot het eind van de oorlog vastzaten, wat een einde 

maakte aan alle geklets van “gauw naar huis” en aan alle geruzie over “zoet zijn”. Men legde 
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zich bij het onvermijdelijke neer, ging zich echt kgv voelen, leerde geleidelijk zijn rechten als 

zodanig kennen en stònd daarop, met vele conflicten met de mof als gevolg. Overigens was 

de houding van de moffen over ’t algemeen vrij correct, hoewel er enkele ploerten bij zaten die 

als ze maar konden probeerden te sarren en te provoceren. En toch was er nog een groep 

slappelingen (de zg UYTTERSCHOUT-beweging) die koste wat het wilde naar moeders 

pappot terug wilden en die zelfs niet schroomden stiekem contact met de moffen op te nemen, 

die natuurlijk dankbaar gebruik van hen maakten om inlichtingen te krijgen over de stemming 

in het kamp, vluchtplannen enz. en ter aanmoediging er zo nu en dan eens een paar naar huis 

stuurden.19 

Ook verder waren er nogal wat gaanden en komenden. Enige malen ging een transport zieken 

terug naar Holland, terwijl in omgekeerde richting herstelden en nieuw opgepakten bij ons 

kwamen, die dan werden doorgezaagd over de laatste berichten. Van deze reisgezelschappen 

werd druk gebruik gemaakt om clandestien briefjes naar huis te sturen. Mijn vulpen ging 

driemaal heen en weer! In maart ’43 gingen de 350 Cadetten en Adelborsten over naar een 

afzonderlijk kamp grenzend aan het onze20. Het enige communicatiemiddel was het poortje 8, 

alleen echter voor moffengebruik. Wij mochten geen contact meer hebben met de jonkers. En 

in juni ’43 werd de Colditz-groep21 (58 man) bij ons gevoegd, wat belangrijke gevolgen zou 

hebben. 

Van allen die meewerkten om de stemming op peil te houden wil ik allereerst noemen de 

Vlootpredikant Ds. VAANDRAGER en de Aalmoezenier VAN DER MADEN, die vrijwillig onze 

gevangenschap kwamen delen en velen tot steun waren. En daarnaast onmiddellijk Kapitein 

WALTER BOER, de directeur van de Koninklijke Militaire Kapel, die wonderen verrichtte op 

muzikaal gebied met een groot koor, orkest, kamermuziek enz. Op amusementsgebied 

ontstonden al ras allerlei gezelschappen, vooral het O.K. (Opgepikte Knapen) cabaret en het 

C (adetten) & A (delborsten) cabaret, die met de meest primitieve hulpmiddelen zeer goede 

kunst wist te brengen, o.a. enige alleraardigste operettes met eigengemaakte muziek. En dan 

nog een groot aantal liedjeszangers, goochelaars, diverse bands. Er was meestal wel iets te 

beleven ’s avonds! 

Het aandeel van de moffen in het verdere tijdverdrijf bestond in het 2 x per dag houden van 

een appèl, bij goed weer steeds buiten (U), anders op de kamers. Aan sport werd veel gedaan: 

voetbal, handbal en volleybal waren favoriet. We hadden soms heel goede wedstrijden. Om fit 

te blijven deed ik ’s morgens elke dag mee aan de ochtendgymnastiek, na de reveille een half 

 

19 Door de kapitein I.L. Uyterschout werd geprobeerd om opnieuw door de officieren een erewoordverklaring af te 

laten leggen om hiermee te kunnen terugkeren naar Nederland. Zijn beweging, die zo’n 200 volgers had, 

accepteerde de nieuwe verhoudingen en stelde zich op het standpunt dat men in Nederland beter werk kon 

verrichten dan achter prikkeldraad te zitten. Uiteindelijk ging in december 1942 alleen Uyterschout zelf terug. Na 

de oorlog werd hij hiervoor veroordeeld en was er voor hem geen plaats meer in het Nederlandse leger.  

20 De cadetten en adelborsten moesten plaats maken voor 133 vaandrigs en luitenants. Zij waren in mei 1940 nog 

geen beroepsoffcieren en hadden de verklaring niet behoeven af te leggen. Wel waren ze in 1940 voorbestemd om 

beroepsofficier te worden en de opleiding aan de KMA te volgen. Op 1 maart 1943 werden zij opgeroepen zich te 

melden in Utrecht en kwamen 10 maart 1943 aan in Stanislau. 

21 Deze groep is genoemd naar het derde kamp waarin zij zaten en waar later door de Engelsen veel bekendheid 

aan werd gegeven. Ze zaten voorheen in Oflag VI A Soest en Oflag VIII C Juliusburg. Van de 68 man waren er 

inmiddels al 8 ontsnapt uit krijgsgevangenschap. 2 mannen (onderofficieren) gingen niet mee naar Stanislau.  
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uur, onder leiding van DAAN ROOKMAKER. Met hem en WIM GOUT bedreef ik ook nog 

geestelijke krachtsport door wijsbegeerte te gaan studeren. Er ontstond een dikke vriendschap 

tussen ons drieën, waarbij we vele interessante discussies hadden, o.a. over jeugdbeweging. 

 

De Colditzgroep in Stanislau (allen gekleed in Engelse Battle dress) 

Gestudeerd werd er veel in het kamp. Het officierskorps bleek op de meest uiteenlopende 

gebieden deskundigen te bezitten, die anderen van hun kennis wilden laten profiteren. Op 

juridisch en technisch gebied konden zelfs academische examens worden afgelegd, waarvoor 

de opgaven uit Holland werden opgestuurd. Daarnaast veel talenstudies (waarbij Maleis en 

Russisch de meeste aanhang hadden) en een hele serie verder cursussen, soms over de 

gekste onderwerpen, tot lijkverbranding, bijenteelt en liplezen toe. Zelf ging ik door met het 

geven van lessen in Nomografie en studeerde Russisch (daarmee kon je je in Polen 

behelpen!), Maleis en Wijsbegeerte. Naast deze min of meer officiële cursussen waren er nog 

de clandestiene: oorlogservaringen, studies over de opbouw van het toekomstig leger, 

verhalen van teruggebrachte ontsnapten enz. die langs de verschillende kamers circuleerden, 

onder het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen overvallen van de moffen, die hier altijd erg 

gebrand op waren.  

Een groot aantal mensen maakte zich op de een of andere manier verdienstelijk voor de 

gemeenschap: de grote en kleine keukens werden geheel gedreven door vrijwilligers, evenals 

de wasserij en de pakkettendienst, de verschillende kapperszaken, de bibliotheek enz. Het 

hospitaal stond onder leiding van twee Hollandse doktoren, die elke 6 maanden werden 

afgelost.22 Maar de verplegers waren oom weer vrijwilligers, evenals de twee “tandartsen”;  

 

22 In Stanislau waren de volgende Officieren van Gezondheid werkzaam: M.J. Nubé, N. van Eek, J.J. Logman, G.A. 

van Beek, C.A.L. Janssen, K.E.H.F. Neering en J.P. van Nieuwenhuize. Nubé is vanaf 6-11-1942 gebleven en is 

meegegaan naar Oflag 67 Neubrandenburg en later Ilag VII Tittmoning. De overigen bleven 3 maanden en werden 

daarna opgevolgd.  
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Voorbeeld van examen voor reserve-officieren in Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa (coll. NIMH) 

cadetten die zichzelf al doende opleidden en begonnen met een nijptang en eindigden met 
wortelkanaalbehandelingen. En lest best de post. Per week mochten we 1 brief en 1 briefkaart 
schrijven, met aangehecht antwoordformulier en ondanks microscopisch kleine letters konden 
deze nooit alles bevatten wat ik Mammie wilde zeggen. In ’t gunstigste geval deed de post er 
’n maand over en ’t feit dat moffenogen alles lazen maakte de correspondentie ook niet 
gemakkelijker! 
 

 
 

Briefkaart van San aan Mammie (coll. Familie VdWB) 
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Voorbeelden van adressering met steun voor Mammie (coll. Familie VdWB) 
 

 
En nu dan naar het voornaamste tijdverdrijf: de Reisvereniging. 
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10. HET ONTSTAAN VAN DE REISVERENIGING 

Als je schets I bekijkt, zul je zien dat de moffen nogal uitgebreide maatregelen hadden 

genomen om te voorkomen dat we zouden afdwalen van de kudde. De zwaarste hindernis is 

wel de 4 ½ m hoge muur met daarop nog een prikkeldraadhek, die het gehele complex omringt. 

De enige gaten daarin zijn de hoofdingang in het poortgebouw B, waar tevens de wacht is 

ondergebracht, het poortje (8) naar het Cadettenkamp en het poortje (11) in ze ZO-hoek, beide 

laatsten steeds afgesloten, behalve als er Duitsers door moeten. De volgende hindernis is een 

2 ½ m hoge draadversperring. Op het pad tussen muur en versperring gaan loopposten heen 

en weer, aan elke zijde van de rechthoek één. Deze posten hebben tevens de sleutels bij zich 

van de hekken (2, 4 en 7) in deze versperring. Op de vier hoeken staan houten torens (Q, R, 

S en T), waarop na het invallen van de duisternis posten met zoeklicht en mitrailleur. De 

hekken in de afrastering rond het Russengebouw (3 en 5) en het hospitaal (6) staan overdag 

open maar worden ’s nachts gesloten, evenals alle buitendeuren van het hoofdgebouw. Ten 

slotte loopt er op 2m afstand aan de binnenkant van de draadversperring de zg 

waarschuwingsdraad, een gladde draad 1 m boven de grond, waaraan schilderachtige borden 

met doodshoofden hangen om ons eraan te herinneren, dat je die draad niet mag aanraken of 

passeren, “sonst wird geschossen!”. 

De “brains” van dit hele stelsel is de “Abwehroffizier”, zetelend in de “Kommandantur” (A), 

belast met alle maatregelen ter bestrijding van vluchtpogingen. Door zijn discipelen worden 

we elke dag 2 x geteld, hij is verantwoordelijk voor het “Prüfen” van pakjes en post, hij heeft 

speciale snaaiploegen rondlopen die alsmaar speuren naar onraad, onverwacht een hele 

kamer visiteren enz. Kortom, deze man heeft veel meer te vertellen dan de eigenlijke 

kampcommandant. En vermoedelijk zal de brave man die eerste tijd tevreden achterover in 

z’n stoel hebben gezeten, denkend “laat ze dáár nu maar eens uitkomen!”.  

Zijn pech was, dat velen in het kamp diezelfde gedachte hadden. Maar gemakkelijk leek het 

inderdaad niet en als je er eenmaal uit was, stond je in Polen, zonder de taal te kennen, zonder 

geld. Dit laatste losten de moffen, erg vriendelijk, voor ons op: per ongeluk werd de eerste 

twee weken onze kamptoelage in Zloty’s uitbetaald. Toen de Abwehr hierachter kwam 

moesten deze alle worden ingeleverd maar ruim de helft bleef op onverklaarbare wijze zoek…. 

De eerste die de kans schoon zag was Luitenant ter Zee 1e kl L’HONORÉ NABER. Hij trok zijn 

achtergehouden burgerpak aan, stak een rol tekeningen onder z’n arm, suggereerde zichzelf 

en de post V bij de hoofdingang dat hij de opzichter was van de burgerwerklui die de 

schouwburgzaal aan het repareren waren en wandelde rustig de poort uit! Hij was een week 

op vrije voeten, werd toen opgepakt verdacht van spionage, gaf zich uit voor een Hongaar op 

weg van Stanislau naar Budapest, zat drie maanden in de burgergevangenis in Stanislau 

onder onbeschrijfelijke omstandigheden. Kreeg tyfus, waaraan hij bijna stierf. En al die tijd had 

hij de wilskracht om niet te zeggen dat hij Kgf was. Hij behoefde maar één woord te zeggen 

om z’n ellende te beëindigen en weer rustig in ’t kamp te komen maar hij had goede hoop dat 

de moffen z’n verhaal zouden geloven en hem uiteindelijk zouden loslaten. En hij viel pas door 

de mand toen de Abwehr, in de gevangenis op zoek naar andere ontsnapten, hem herkende! 

Het nadeel van dergelijke “bluf stunts” was, dat je ze maar één keer kon uithalen. De consignes 

van de posten werden verscherpt, legitimatiebewijzen uitgereikt en wij moesten een nieuw lek 

zien te vinden. 

De luitenants VAN AMSTEL en VAN STOCKUM waren de volgende. Ze wachten op een flinke 

sneeuwstorm als het al donker begint te worden. 25 januari ’43 is alles gunstig. Ze knippen 
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een gat in het draad ter hoogte van (14), terwijl post W, diep in z’n kraag gedoken, in de richting 

van toren R loopt. Vóór hij zich omdraait om terug te komen zitten ze achter een stapel hout 

onder toren Q. (Zoals je al weet zou de post daarop pas opkomen als ’t nog donkerder zou 

worden). Als W weer terug slentert naar het hospitaal, klimmen ze – elkaar steunend – tegen 

de toren Q op (deze is met een brugje verbonden met de bovenkant van de muur), aan de 

andere kant een trap af en ze zijn buiten, juist als ze de nachtpost voor de toren al horen 

aankomen! Ze gaan te voet de Karpaten over bij temperaturen tot 30 graden onder het 

vriespunt, soms tot hun middel in de sneeuw. Hongarije is dan nog neutraal, ze melden zich 

dus bij de eerste de beste Hongaarse grenswacht. Echter blijkt de commandant Duitsgezind 

te zijn: hij arresteert hen, brengt ze terug naar de grens en levert ze over aan een 

moffenpatrouille. Na 14 dagen zijn ze weer terug….. 

 

Drie keer Gijs van Amstel. De laatste met bril en omgekeerd nummer (bron: boek De zak met vlooien) 

Na elke vluchtpoging zijn de moffen woedend: ze verscherpen dan alle 

bewakingsmaatregelen. Zo ook nu: de draadhindernis wordt nog verzwaard met spiralen 

prikkeldraad ervoor, de mitrailleurtorens worden in het vervolg ook overdag bezet. En de 

pakjescontrole wordt zeer scherp uitgevoerd: brood wordt doorgesneden, blikjes uitgegoten. 

En juist deze dagen verwacht ik een pakje van Mammie met een blik rundvet, waarin ze een 

kompas zal smelten, resultaat van onze vulpen-correspondentie. Als eindelijk het bewuste 

pakje aankomt heb ik pareltjes op m’n voorhoofd. De mof snijdt allerlei dingen open, schenkt 

een blikje condensed milk uit, neemt dan het blik met vet in z’n hand. Z’n mes gaat omhoog….. 

maar dan komt er een verlekkerde blik in z’n ogen, vet ziet hij ook niet iedere dag “Ach nein, 

eigentlich schade!”. Met knikkende knieën èn mijn kompas, marcheer ik het pakjeslokaal uit.  

Ondertussen begint het vluchtbedrijf te floreren. We hebben al wel geleerd, dat er onder onze 

eigen mensen verraders zitten en dat daarom de eerste eis geheimhouding is. Die “ene beste 

vrind, waar je alles aan kunt vertellen” was onze grootste vijand. En zo ontstaan er dus allerlei  

zg kongsi’s die met vluchtplannen bezig zijn, soms elkaar beconcurrerend maar meestal in 

volledige onwetendheid van elkaars bestaan. Zelf kom ik ook tot de conclusie, dat je alleen 

niet veel kunt beginnen. Die eerste maanden gaan dan ook heen met het zeer zorgvuldig 

kiezen en beproeven van vertrouwde medewerkers, die niet kletsen. Kapitein MEKKES, de 

luitenants DAAN ROOKMAAKER, BART VAN SLOBBE, HAMM, Oom GERRIT VAN DER 

GRAAF, RUDI VAN DER BEEK, HAJO HECKMAN en de korporaal adelborst TON 

LOGTENBERG vormen een prachtstel. Na alles gewikt en gewogen te hebben besluiten we 

een gang te gaan graven, beginnend in de kelder van vleugel P, onder het Russengebouw en 

de buitenmuur door. De kelders zijn verboden terrein voor ons, de deuren steeds op slot. Als 

we daar eenmaal zitten zijn we vrij veilig. De grond zullen we bergen in de beerput van de 

nachtprivaten; na twee maanden weten we dat deze eenmaal per maand wordt geleegd. 22 
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januari gebeurt dit weer en 24 januari beginnen we. De eerste nacht gaat heen met het 

forceren van het hangslot op de deur naar de kelder. Zeer voorzichtig, om het hout eromheen 

niet te beschadigen, wrikken we één kram los. Deze wordt dan bijgevijld zodat hij gemakkelijk 

weer in de oude gaten kan worden gestoken, waarna het lijkt of er niets gebeurd is. De 

volgende nacht beginnen we aan het eigenlijke werk. Tevoren hebben we van gegapt hout, 

met gegapte spijkers en gegapt gereedschap (Hajo is hier goed in) een raam gemaakt met 

een opening van 0,6 x 0,6 m, waarin precies een bak past. In een hoekje van de kelder graven 

we een ondiep gat. Daarin wordt het luik gelegd met de bovenkant iets onder het 

vloeroppervlak. Dan de bak erin, waarna het geheel wordt aangevuld met grond, aangestampt, 

bestrooid met stof en de vloer is weer als vanouds. Na een nacht rust weer aan de slag. We 

behoeven nu alleen maar aan twee ijzerdraadjes te trekken, de bak met grond maakt de 

opening vrij die we in noodgeval dus weer heel snel kunnen afsluiten en afcamoufleren. 

Eerst graven we een schacht verticaal naar beneden, ’t is mooie vaste leem die niet instort. 

En als we dan naar schatting diep genoeg zijn om onder de fundering van de buitenmuur door 

te duiken, zullen we een horizontale gang gaan openen die 20 m moet worden…. Zover komt 

het echter niet. Als we op 2 februari stoppen met graven, de deksel weer op de doos doen en 

doodmoe naar bed gaan, laat één van ons z’n overjas liggen. Pas de volgende morgen komt 

hij ’t me melden. We mòeten het risico nemen om overdag de kelder in te gaan, die jas verraadt 

alles. Een post voor de deur, als alles veilig is vlug de kram eruit, ik erin en de deur weer dicht 

met de kram op zijn plaats. Tot zover is het gelukt, zelfs geen Hollander heeft het gezien. Ik 

loop naar onze hoek, raap de jas op, loop terug naar de trap maar als ik daar ben hoor ik een 

sleutel in het slot , er komt een mof aan! Ik ren naar een donkere hoek maar bovenaan de trap 

staan mijn klompen, die ik uittrok om geen lawaai te maken… 

Deze mof is bij uitzondering niet dom. Hij begrijpt dat klompen aan de binnenkant van een 

afgesloten deur maar één ding kunnen betekenen. Voorzichtig komt hij de trap af, begint 

systematisch te zoeken. Zo spelen we een tijdje verstoppertje maar het eind is onvermijdelijk, 

hij blijft steeds tussen mij en de trap. Als hij me eindelijk te pakken heeft lopen we, hij 

scheldend, ik argumenterend, de trap op, ik voorop. En hij zal nòg wel kwader zijn geweest 

toen bovenaan de deur ineens voor z’n neus werd dichtgeslagen! Twee minuten later is m’n 

mooie snor er af (speciaal gecultiveerd voor een dergelijk noodgeval), ’n kwartier later ben ik 

gemillimeterd en als m’n vrind op ’t middagappèl langs de gelederen loopt, maken watjes in 

mijn wangen me nog verder onherkenbaar. Maar hun argwaan is gewekt, een snaaiploeg gaat 

aan het werk in onze kelder, alle muren worden beklopt, met prikijzers wordt de vloer 

gesondeerd en na vier dagen zien we voor ’t laatst ons mooie luik, als het in triomf naar de 

Abwehr wordt gedragen…. Nog andere kongsi’s zijn aan het graven maar steeds met weinig 

succes. Alle gangen, in totaal 8, worden ontdekt. Behalve twee, daarover straks meer.    

RUDI VAN DER BEEK en LANGELAAR kiezen een héle vieze weg. Dagelijks wordt het 

keukenafval weggehaald door een Poolse boer met paard en wagen. De Pool moet dan bij het 

hek blijven wachten, een mof neemt de teugels over en rijdt naar de keukeningang. Op 19 

maart komt een van de Hollandse koks naar buiten, fluistert hem iets in het oor. 

Pannenkoeken! Hij gaat gauw de keuken in. Rudi en z’n maat gaan op de bodem van de 

wagen liggen en andere koks draaien met wellust de tonnen met aardappelschillen, sappige 

bietenrestanten enz. over hen heen. Als de mof, nog smikkelend, naar buiten komt is de wagen 

vol. Hij rijdt het hek uit, de Pool neemt over, de poort onderdoor. En dan komt opeens de wacht 

naar buiten en omringt de kar. De wachtcommandant klimt erop met een prikijzer. Hoe de 

eerste twee prikken hen missen is me een raadsel maar de derde is raak, in Langelaar’s 

achterste. De schillen beginnen te bewegen en even later staan ze daar, toonbeeld van 
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ellende, druipend van de biet jus. Verraad?? Een dergelijke prikproef was nog nooit 

gehouden…. En m’n kompas dat ik aan Rudi gaf ben ik kwijt. Echter niet lang: twee dagen 

later mogen ze hun in beslag genomen kleding gaan terughalen. En op de bodem van de 

mand ligt per ongeluk het kompas! Even wordt de toeziende mof afgeleid, dan gaan ze weg, 

kompas in de zak. Eenmaal in de gang een spurt en als ’t ontdekt wordt zit het ding alweer 

veilig in m’n strozak. Het enig resultaat van deze stunt is, dat het gehele kokspersoneel 

ontslagen wordt. Het is een fanatiek stel goed doorvoede (natuurlijk!) kerels, die van nu af al 

hun tijd kunnen besteden aan vluchtplannen. Ze beginnen meteen aan een tunnel uit vleugel 

N en bergen de grond in de ruimte onder het toneel. De veiligheidsmaatregelen die ze nemen 

zijn hoogst eenvoudig: elke avond zie je tientallen mensen met emmers grond naar de 

theaterzaal sjouwen. Maar de brutalen hebben de halve wereld en ’t gaat wekenlang goed 

vóór de moffen het eindelijk ontdekken.  

In mei komt er een order, dat géén kgf méér bagage mag bezitten dan hij zelf kan dragen. 

Natuurlijk gonst het direct van de geruchten over overplaatsing. En het is verwonderlijk, 

hoeveel eigendommen een mens om zich heen verzamelt, zelfs achter prikkeldraad! En zo 

moeten we dus “entrümpeln”, het teveel wordt naar Holland gestuurd. ’t Merendeel maakt er 

dankbaar gebruik van om allerlei cadeautjes, houtsnijwerk, sigaretten, chocola, blikjes èn 

clandestiene briefjes naar huis te sturen. Maar luitenant PÜCKEL doet het nòg beter: indachtig 

Hugo de Groot laat hij zich in een kist timmeren met eten en drinken voor twee weken. ’s 

Nachts wordt deze kist gezet bij de dan al geprüfte hoop bagage. De volgende dag begint het 

vervoer naar het station, niet erg zachtzinnig. Als zijn kist de trappen af is gekanteld, komt hij 

op z’n kop op een wagen te staan. Geradbraakt moet hij het na een tijdje opgeven. 

Zo zijn er nog enkele individuele pogingen. Maar het doelgemiddelde voor de Abwehr blijft 

akelig ongunstig! En dit komt in hoofdzaak, daarvan raak ik meer en meer overtuigd, door 

gebrek aan samenwerking tussen de verschillende kongsi’s. Als we alle ideeën zouden 

“poolen” kon er een veel nuttiger gebruik worden gemaakt van de verschillende mogelijkheden 

en door een juiste opeenvolging zou voorkomen kunnen worden, dat tegenmaatregelen van 

de Abwehr als gevolg van één vluchtpoging, andere misschien meer belovende pogingen 

zouden torpederen. En bovendien zouden we, door al onze hulpmiddelen op een hoop te 

gooien, de ontvluchters een betere kans kunnen geven als ze eenmaal buiten waren, door het 

helpen met burgerkleren, ruim geld en de laatste inlichtingen. Maar hierover zou de hele 

mentaliteit van de betrokkenen moeten veranderen. Tot nu toe werkte ieder aan zijn eigen 

ontvluchting maar ze zouden moeten leren het zó te zien, dat desnoods allen moesten 

samenwerken om er één belangrijke vent uit te krijgen. Niet langer het “ieder voor zich” maar 

het “allen voor één” moest de richtlijn worden. 

Met dit doel voor ogen begin ik m’n coördinatiepogingen. Het kostte veel moeite om de leiders 

van de tientallen kongsi’s uit te vinden en veel diplomatie om hen over te halen tot deze 

zienswijze. Velen beloofden direct hun volle medewerking, anderen weigerden halsstarrig. Het 

punt waar het om ging was het aanvaarden van een centrale leiding, die zoveel gezag moest 

hebben dat haar beslissingen ook zouden worden uitgevoerd. Die dus zou kunnen bepalen 

welke plannen wèl en welke (nog) niet zouden worden uitgevoerd en – het voornaamste – die 

zou uitmaken wie eruit zou mogen. Velen vertrouwden mij niet: men wist, dat ik zelf “vlucht-

minded” was en dacht nu, dat dit hele gedoe mij er alleen om te doen was om zelf meer kans 

te hebben…. 

En dan een uiterst belangrijke gebeurtenis: op 11 juni ’43 komt de Colditz-groep aan in ons 

kamp. Ze zitten dan al drie jaar. Hun houding maakt indruk; keurig in uniform, een goede 

discipline en wat òns het meest interesseert, met een schat aan ervaringen op vluchtgebied. 
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Velen van deze groep waren al ontsnapt en hun roem als ontvluchters was bij vriend en vijand 

haast spreekwoordelijk. Hun successen dankten ze aan een perfecte samenwerking, waar ik 

in Holland al het een en ander over had gehoord van de Vader van D. VAN LYNDEN. Met 

deze, die ik al kende van vóór de oorlog, neem ik dadelijk contact op, verstrek zoveel mogelijk 

inlichtingen om hem te oriënteren en stel voor, innig samen te werken op vluchtgebied. Na 

enige dagen door zijn tussenkomst te hebben onderhandeld met de leider van hun 

vluchtorganisatie, de “Grote Onbekende”, wiens identiteit zorgvuldig geheim werd gehouden, 

word ik, met veel voorzorgen, bij hem gebracht. 

Een grote man met een opgeruimd gezicht, twinkelende ogen en een jongensachtige lach: 

MACHIEL VAN DEN HEUVEL, Kapitein der Infanterie van het Kon. Ned. Indische Leger, het 

brein en de drijvende kracht achter alle vluchtpogingen. De man naar wie de moffen nu al drie 

jaar vergeefs hadden geraden en naar wiens identiteit ze tot bijna het einde van de oorlog 

zouden blijven raden. De man die in totaal ruim 200 man zou doen ontsnappen. 

 

Geheel links vooraan Machiel van den Heuvel, Oflag VIII C Juliusburg jan 1941 (coll. NIMH) 

Een figuur uit een spannende film, een dominerende persoonlijkheid, een geboren leider met 

een groot gevoel voor humor, een roekeloze persoonlijke moed – die hem het leven zou kosten 

– een kinderlijke ijdelheid, een ongelofelijk organisatietalent en bovenal, een zesde zintuig 

voor het ontdekken van vluchtmogelijkheden. Hij zou gedurende de verder twee jaar de 
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onbetwiste leider zijn van het hele vluchtbedrijf en met hem zou ik al die tijd steeds nauwer 

samenwerken. 

Bij dat eerste gesprek waren we het al gauw eens. Chiel stelde zijn eisen: Colditz bleef een 

gesloten groep die volledig zou samenwerken met de Stanislau-groep, mits …. deze onder 

één leider zou staan, de enige die Chiel mocht kennen. Mijn kongsi werd volledig opgenomen 

in de Colditz-groep. Nu ging alles zeer snel: in ’n week tijd hadden alle Stanislau-groepjes zich 

verenigd en als leider gekozen Kapitein WALRAVEN.23 Niemand mocht meer vluchtpogingen 

doen zonder toestemming, de uitvinder had recht op een plaats, de anderen zouden worden 

aangewezen door de leiding. De eenheid was er, de REISVERENIGING was geboren! 

 

 

Foto gemaakt in Stanislau van de kopstukken van de Reisvereniging (tegen de Duitse fotograaf werd gezegd, dat 

men een Mandoline-clubje vormde maar dat de instrumenten nog niet waren aangekomen (coll. Familie VdWB) 

Gehurkt v.l.n.r.: Lagendijk, Kroesen, Hoes en Westland 

Staand v.l.n.r.: Langelaar, Ysma, Daalmeijer, Mekkes, van Amstel, van den Wall Bake, van der Waals, van 

Stockum, van der Beek, de Vries, Pückel, Ehbel en Bussemaker. 

Niet op de foto: Young, ten Bosch, l’Honoré Naber, van den Heuvel, Dames, van Strien, Callenfels en Hageman 

 

23 Leo de Hartog schrijft in “Officieren achter prikkeldraad” (blz 195) dat van Walraven niet de juiste man blijkt te 

zijn en dat geleidelijk drie anderen duidelijk naar voren komen: kapitein  A.V. van den Wall Bake en de luitenants 

ter zee 2e kl A. van Strien en J. Bussemaker.  
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11. DE STUNT OP HET SPORTTERREIN 

 

De eerste stunt die onder leiding van CHIEL VAN DEN HEUVEL werd uitgevoerd 

demonstreerde al dadelijk de geheel andere manier van werken, de grote fantasie bij de opzet, 

de perfecte regie bij de uitvoering. De Abwehr zou het moeilijk krijgen! 

Het begin was, dat de “Boss” ordonneerde, dat er nodig een nieuw sportterrein moest komen, 

buiten het draad. Er was veel te weinig recreatieruimte binnen de muur, de 

gezondheidstoestand daalde enz. Hij verzon zoveel argumenten, dat hij er geleidelijk zelf van 

onder de indruk kwam. Overigens leek dit idee volkomen onuitvoerbaar, de moffen zouden 

ons zien aankomen. Maar laten zou blijken, dat hoe fantastisch zijn ideeën soms ook leken, 

Chiel toch vrijwel altijd kans zag ze uit te voeren! Zo ook nu. DAAN ROOKMAAKER, die de 

sportofficier van het kamp was, kreeg opdracht de moffen aan te praten hoe nodig een nieuw 

sportterrein was…. en het lukte. De Abwehr had aanvankelijk ernstige bezwaren. Meegedeeld 

werd dat zodra er een vluchtpoging vanaf dit terrein zou worden gedaan het verder zou zijn 

afgelopen. Meer wensten we ook niet maar die éne poging zou raak zijn! 

Met voorbeeldige ijver gingen de moffen nu aan het werk. De situatie vind je op schets II. Een 

terrein grenzend aan de zuidmuur van het kamp werd afgerasterd. Op de hoek werd een 

nieuwe mitrailleurtoren (G) gebouwd. In de oorspronkelijke draadversperring werden de 

hekken 9 en 10 gemaakt. Als hek 10 geopend werd, sloten de beiden helften het pad langs de 

muur af, zodat er een soort schutkolk (K) ontstond tussen het hek (9) en het poortje (11). Het 

terrein zelf, bedekt met gras, werd in tweeën gedeeld door een holle weg (E). Alleen het 

oostelijk deel zou worden gebruikt. Een looppost (2) moest zorgen dat we niet over die weg 

kwamen. Midden door het eigenlijk te gebruiken terrein liep een ondiepe greppel (D) en ook 

nog een langs de voet van de muur. Bij B en C lagen zandophopingen. 

DAAN ging het terrein met de Abwehr verkennen. In het midden zou een voetbalveld komen, 

waartoe veel rommel zou moeten worden opgeruimd; de greppel D zou moeten worden 

gedicht en de zandhopen geëgaliseerd. Aan de oostzijde zou verder bij A een springbak 

worden gemaakt. Hij bood aan dat al dit werk zou worden gedaan door vrijwilligers om het te 

bespoedigen. Weer vele waarschuwingen en dreigementen van de Abwehr maar het werd 

toegestaan. 

En zo staan dan op 2 augustus een dertigtal “sport-enthousiasten” bij het hek 9. Een lange 

Hauptmann van de Abwehr, geheten Pierlala, heeft een lijst met de namen. Eén voor één roept 

hij ze af, de betrokken komt naar voren, laat zijn hondenpenning zien, z’n nummer wordt 

gecontroleerd en dan gaat hij in de sluiskolk. Als we zo allemaal zijn nagekeken gaat het hek 

achter ons dicht, het poortje in de muur gaat open en voor het eerst sinds een jaar ruiken we 

weer gras, zien we weer een horizon zonder muur……. Als we hiervan een tijd genoten hebben 

gaan we aan het werk. Twee ploegen beginnen de zandhopen af te graven, het zand wordt 

gebruikt om daarmee greppel D te dichten en wordt daarheen gedragen met Poolse 

“kruiwagens” (bakken met draagbomen eraan, die door twee man worden gedragen). Een 

andere ploeg begint de kuil te graven, die later zal worden gevuld met zuiver zand om als 

springbak te dienen. De grond die ze uitgraven wordt vooral naar de zuidzijde uitgeworpen, 

terwijl in het midden zorgvuldig een dammetje wordt gespaard. 
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Een aantal “hondenpenningen” uit Neurenberg-Langwasser (coll. Johan van Hoppe) 

 
Zo gaan we enige weken vrijwel dagelijks door, steeds dezelfde ploeg, steeds dezelfde 

Pierlala, we beginnen mekaar al goed te kennen, er ontstaat echt een “prettige verhouding!”. 

Met het voorlezen van de namen heeft Pierlala nog steeds erg veel moeite, na een tijdje bied 

ik hem lachend aan of ik dat maar niet zal doen. Dat vind hij best en in het vervolg houd ik 

steeds appèl, terwijl hij over m’n schouder meekijkt. Soms steek ik per ongeluk daarna wel 

eens de appèllijst in m’n zak maar na afloop van het werk geef ik hem die dan weer terug. 

Samen controleren we de ploeg weer in omgekeerde richting, zeggen “Guten Tag” en gaan 

ieder onzes weegs. 

 

Zo gauw we op het terrein zijn wikkelt DAAN Pierlala meestal in een interessant gesprek, 

bespreekt de verdere plannen met hem, terwijl ze het hele terrein samen afpassen. En 

ondertussen staat de looppost 2, meestal een onderofficier, in de holle weg en zorgt dat er 

geen schapen van de kudde afdwalen. De looppost 3 sjokt heen en weer langs het draad en 

de torenpost G kijkt alsmaar met argusogen naar die ploeg bij de springbak. Het lijkt allemaal 

erg normaal maar toch vertrouwt hij het niet. Al deze posten staan er natuurlijk alleen maar als 

er Hollanders op het terrein werken, zodra we naar binnen zijn gaan zij ook weer naar huis. 

 

Er ligt veel rommel op het terrein. Kunnen we niet een wagen krijgen om die naar buiten te 

rijden? We zullen hem zelf wel trekken! Wéér argwaan, maar de wagen komt er. Allerlei afval 

wordt erop gegooid en elke keer als hij vol is wordt hij door vier man naar het hek F getrokken. 

Dan komt Pierlala himself, die het toch maar griezelig vindt, erbij. Post 3 doet het hek open, 

samen geleiden ze de wagen naar een vuilnishoop 20 m buiten het draad en blijven erbij tot 

hij gelost is en weer terugrijdt. Soms duurt dit wel erg lang, die Hollanders lachen en stoeien, 

gaan op de grond zitten, beginnen alsmaar gesprekken om te zeggen hoe heerlijk ze het 
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vinden eens even buiten het draad te zijn en of het aan het Oostfront nog zo slecht gaat…. En 

al die tijd is Pierlala weg van z’n normale plaats bij 1…… 

 

 
 

Gezicht op het sportterrein. In het midden is toren G te zien. (coll. NIMH) 

 

 
 

Torenpost S. Rechts achter het gebouwtje is hek 9 en 10. (coll. NIMH)  
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’t Is heerlijk warm weer maar een aantal van deze werkers is blijkbaar erg kouwelijk, ze komen 

steeds met jassen en mantels aan. Misschien toch nog de resultaten van ondervoeding. En zo 

speelt dit vredige toneel zich dag in dag uit af. Maar in dit schaakspel zijn beide partijen een 

beetje slimmer dan ze lijken. Ons eigen extra slimmigheidje zal ik je nu nog niet vertellen, de 

moffen-surprise wèl: ondanks het strenge toezicht en de uiterlijke ordelijkheid vertrouwde de 

Abwehr het hele zaakje toch maar half, hij voelde dat er iets in de lucht zat. Al piekerende wat 

we toch wel in ons schild zouden voeren en speurend naar mogelijke lekken in z’n systeem, 

ontdekte hij de greppel langs de muur. Iemand die bij X in die greppel ging liggen kon niet door 

de torenpost worden gezien. De greppel dook bij H onder het draad door en liep dan rechtdoor 

langs een schutting, waardoor torenpost S ook niets van hem kon zien, tot aan een andere 

schutting. Als hij daar bij J overheen klom was hij vrij. Dit was zéér slim bekeken van de 

Abwehr. Hij deed nu twee dingen: in de greppel bij H, onder het gewone prikkeldraad, liet hij 

nog een extra rooster aanbrengen van heel dik, vierkant prikkeldraad, waar je met een 

draadtang (hij wist dat we die hadden) niet doorheen kon komen. Bij J, achter de schutting, 

legde hij nog twee moffen neer in een hinderlaag, de hele tijd dat er gewerkt werd op het 

terrein. Dit was bijzonder slim van de Abwehr! 

 

Ziezo, nu weet je de hele situatie. Je weet zelfs nog meer dan wij op dat moment wisten: je 

weet namelijk van die twee moffen achter de schutting. Bekijk nu schets II nog eens goed en 

tracht dan het plan van “the Boss” te raden! Weet je het nog niet? Dan zal ik je precies vertellen 

wat de moffen op 19 augustus zagen gebeuren. Weer treedt die dag de hele ploeg, 32 man, 

aan bij het hek 9. Allemaal oude bekenden, een enkel nieuw gezicht, o.a. een grote, wat 

oudere kapitein. Die wil zeker ook eens wat lichaamsbeweging hebben als vermageringskuur. 

Pierlala houdt weer samen met mij appèl, hij telt ze nog eens zorgvuldig als ze in de sluis 

staan. En dan doet de onderofficier het poortje open. 

 

Heinrich op toren G knijpt zich in z’n wang, nu opletten, daar zijn ze weer! Wat is dat? Daar 

rennen er vier, zo hard ze kunnen naar hek F! Zouden ze het draad willen bestormen? Voor 

de zekerheid maar vast m’n mitrailleur erop richten. O, nee, vlak bij F pakken de drie achtersten 

de voorste vast, rollen over de grond, brullend en schreeuwend van het lachen. Zeker aan het 

krijgertje spelen, ze schijnen zo’n beetje kinds te worden als ze lang vast zitten! En nou maar 

weer speciaal op die ploeg bij de springbak letten heeft Herr Hauptmann gezegd, die kunnen 

wel eens iets in hun schild voeren. Maar ze zullen hèm niet te grazen nemen! Vijf man zijn er 

aan het werk, ze schieten niet hard op, nou zijn ze daar al ruim twee weken bezig en nòg is 

die springbak niet klaar! Geen wonder ook, als ze allemaal zo hard werken als die vette 

kapitein, die er nou al genoeg van schijnt te hebben en gaat zitten uitblazen (bij X). Dan werken 

die twee andere ploegen van 10 man bij het zand afgraven harder! Doorlopend lopen er twee 

met een volle bak grond naar de greppel (bij D), keren hem om, rusten dan even en lopen 

weer terug.  

 

Bij die springbak luieren ze maar door, nog steeds vier man en die luierende zittende vent, 

“dass stimmt wenigstens!”. O, nou hebben ze hun eerste wagen volgeladen met rommel, rijden 

ermee naar het hek. Herr Hauptmann loopt erheen, Max (post 3) maakt het hek open en ze 

rijden naar buiten. Dat is verder hun zaakje, dat is wel vertrouwd. Wat doen die kerels er weer 

lang over voor ze die wagen leeg hebben! Hola, wat is dat? Der lange von Amstel! Die kennen 

we allemaal wel, sehr gefährlicher Kerl heeft Herr Hauptmann gezegd! Kijk hem daar nou eens 

argeloos naar het draad slenteren, vlakbij het hek F! Geen grapjes mannetje, ik heb je in de 
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gaten, één druk op de trekker en je bent een zeef! Wat wil hij toch? Staat maar van vlakbij een 

stukje van ’t draad te bekijken, gaat op z’n buik liggen, staat weer op. Aha, nou heeft hij zeker 

door dat ’t hopeloos is, hij slentert weer terug. Rare kerels! Nou maar weer eens extra goed 

op die springbak letten. Nog steeds met z’n vijven, vandaag zal het ook wel weer goed aflopen. 

 

Dan ineens het geluid van een worsteling, achter de schutting bij J na eerst een gil. Even later 

komen twee lachende moffen om de hoek van de schutting, lopen langs het draad naar het 

hek F, met voor zich uit twee als Pool verklede Hollanders, de handen in de hoogte. “Wir haben 

die zwei Herr Hauptmann!”. Ook Pierlala lacht triomfantelijk, hij is dat tuig toch maar te slim af 

geweest! Die twee meteen naar de wacht en in arrest! En het is uit met dat sportterrein, hij zal 

ze krijgen! Ophouden met werken, sofort antreten zum Abmarsch!! En dan verzamelen ze zich 

bij het poortje, gaan met tweeën staan. Pierlala telt met een superieure grijns op zijn gezicht. 

Dan telt hij nòg eens, ditmaal zonder grijns en wat zenuwachtig. De derde keer laat hij de 

onderofficier meetellen, hij is nu zeer bleek: er zijn er maar 25!! Rekening houdend met die 

twee die al in de cel zitten, moesten er 30 zijn, vijf mankeren!! 

 

Waar heeft hij nou die appèllijst? O ja, die heeft die gemillimeterde vent nog. “Verzeihung Herr 

Hauptmann, Ich habe die Liste verloren!”. Nu barst Pierlala bijna, hij kan nu niet eens nagaan 

wie er ontbreken. Dat zal me wat moois worden als hij dat dadelijk aan z’n baas, de 

Abwehroffizier, moet gaan vertellen. Hij voelt zich al op weg naar het Oostfront. Maar eerst al 

die kerels van het terrein af, die zullen we dadelijk nog wel eens aan de tand voelen. Misschien 

hebben die vijf zich ergens verstopt op het terrein. Het poortje gaat open, de kudde wordt in 

de sluis gedreven, de onderofficier wordt bij hek 9 gezet, “nicht aufmachen ohne mein Befehl!” 

en Pierlala gaat weer het terrein op om te zoeken. Na vijf minuten wordt er geroepen “Sie 

können aufmachen”. “Jawohl Herr Hauptmann”. Het hek gaat open, de Hollanders lopen in de 

richting van het gebouw, eerst rustig, dan rennend als ze achter zich het gebrul van Pierlala 

horen, die juist op dat moment weer door het poortje komt, de lege kooi ziet en niet weet wat 

hij nu eerst moet doen: zich binnenste buiten schreeuwen tegen de onderofficier of een 

beroerte krijgen (het was “the Boss” natuurlijk geweest die de Pruisisch klinkende order had 

gegeven……) 

 

Ziezo, tot zover het Duitse ooggetuigenverslag. Zien jullie nu kans het raadsel van de Abwehr 

op te lossen hoe het mogelijk was dat er tòch vijf man ontbraken? Anders zal ik het je maar 

vertellen. In die twee weken werken was er nog het een en ander gebeurd wat de moffen niet 

in de gaten hadden. Onder de jassen en mantels van die kouwelijke sportfanatiekelingen 

hadden plankjes gehangen, aan touwen om hun nek. Op de bodem van de springbak, net uit 

het zicht van de torenpost in de luwte van het dammetje en de uitgeworpen grond, werden 

deze plankjes in elkaar gezet. Een luik werd gemaakt, dat na afloop steeds met een dikke laag 

zand werd bedekt. Onder dit luik werd een 2 m diepe schacht gegraven, die daarna aan de 

onderkant werd verruimd tot een kamertje van 2 x 1 m, hoog 1 m. De man die dit graafwerk 

deed werd door het luik erin gelaten en eruit gehaald als Pierlala met de wagen weg was of 

door DAAN werd afgeleid. Zo was de toestand op de 19e augustus toen de Boss besloot toe 

te slaan. De basis van zijn plan was het feit, dat het sportterrein alleen maar bewaakt werd als 

wij er waren en daarna werd ingetrokken. Als er dus mensen goed verstopt konden 

achterblijven, konden die na het intrekken van de bewaking gewoon wegwandelen…. 

 

Dat verbergen zou gebeuren door ze levend te begraven in dat ondergrondse kamertje. Vijf 

man zaten daarin als haringen in een tonnetje en dan nog was een slim ademhalingssysteem 
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nodig. Een houten kistje gevuld met grind was aangebracht in de bodem van de springbak, in 

de onderkant daarvan kwamen vijf rubberslangen uit, die weer uitmonden in het kamertje. Elk 

van de slachtoffers nam er een in z’n mond en ademde zo buitenlucht in en kon dit lang 

uithouden, al zaten ze niet erg gemakkelijk! 

 

Als dit het enige evenement was, zouden de moffen begrijpen, dat het vijftal nog op het terrein 

verstopt zat en de bewaking zou niet worden in getrokken vóór ze gevonden waren. Daarom 

moest er een “afleidingsstunt” plaatsvinden en daarvoor werd gekozen de greppel langs de 

muur. Toen we die middag op het terrein kwamen gebeurde dus achtereenvolgens het 

volgende. De aangewezen ontvluchters waren gekleed in burgerkleding, gecamoufleerd door 

een jas. Tijdens de deining van de aankomst op het terrein, terwijl de moffen nog werden 

afgeleid door het rennende viertal, werden de vijf begravelingen in het gat gestopt, waarna dit 

werd afgecamoufleerd. Toen de moffen ervoor gingen zitten om nu verder goed op te letten, 

zagen ze vijf man aan het werk bij de springbak, waarbij CHIEL. Deze ging daarna bij X zitten, 

op de rand van de greppel, alsmaar lettend op Pierlala en de torenpost. Twee van de andere 

springbakwerkers kwamen dan eens even een praatje maken. Als Pierlala weg was met de 

wagen en Heinrich zich vrolijk maakte over van Amstel, gaf de Boss het sein en de twee man 

doken in de greppel. Maar het ontbreken van twee man bij die erg in de gaten gehouden ploeg 

zou onmiddellijk opvallen. Daarom was er een slim systeem van aanvulling bedacht: zodra er 

twee verdwenen waren, namen twee kruiwagendragers, die daar bij D (al uitrustend) op 

hadden zitten wachten, hun plaats in, terwijl van de grote ploegen B en C elk één man naar D 

liep en samen de verlaten kruiwagen overnamen. Het ontbreken van een paar man uit die 

grote groep zou niet worden gemerkt. In totaal zou deze operatie vijf maal worden herhaald, 

zodat er, als alles goed ging, behalve de vijf verstopten nog tien man door de greppel zouden 

ontsnappen. Helaas ging alles niet goed. Luitenants ter Zee DOUW VAN DER KRAP en 

KRUIMINK, het eerste tweetal, hadden een ijzerzaagje bij zich en zaagden in een kwartier een 

gat in het prikkeldraadrooster. Daarna kropen ze erdoor en verder de greppel in. Toen ze bij 

de schutting J aankwamen was het tweede tweetal al door het draad, terwijl het derde stel net 

in de greppel lag. KRUIMINK keek nog even goed rond, kreeg een zet, zat bovenop de 

schutting en liet zich aan de andere kant naar beneden vallen, pardoes op de twee moffen die 

daar lekker in de zon lagen! Hij riep nog “Terug!” maar het was al te laat voor z’n makker die 

vlak achter hem kwam. De rest keerde terug.  

 

De rest spreekt nu vanzelf. Het was natuurlijk pech, dat die tien greppelkruipers er niet uit 

waren maar dat was per slot ook maar een afleidingsmanoeuvre. En dankzij de geniale bluf 

van CHIEL om het hek 9 “open te blaffen” werden ook de burgerkleren en valse papieren van 

die tien nog gered, anders zouden we zeker zijn gefouilleerd. Toch is het eind van dit verhaal 

toch nog droevig. De Abwehr rukte meteen in volle sterkte uit, het verhaal van de twee in 

hinderlaag gelegen hebbende moffen werd niet geloofd, ze zouden wel geslapen hebben en 

het vijftal moest langs diezelfde weg ontsnapt zijn. En de bewakingsposten werden dan ook 

na een half uur ingetrokken. Dit konden we zien vanuit het hoofdgebouw en van binnen 

juichten we! Te vroeg echter. ’s Avonds ging de Abwehr met een onderofficier nog eens het 

hele terrein bekijken om een rapport op te kunnen maken. Bij het poortje staande, riep hij de 

ander bij zich, deze rende naar hem toe, daarbij in de zandbak springend en per ongeluk net 

op het luik! Hoorde het holle geluid en even later kwamen de vijf, die pas bij duisternis eruit 

hadden zullen komen, maar dood dan levend tevoorschijn! Het enige resultaat van deze mooie 

poging was, dat Pierlala naar het Oostfront ging…..    
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12. HET “KLEINE RUSSEN PLAN” 

 

Als ik alle verschillende stunts uitgebreid zou verslaan, zou dit boek nog dikker worden dan ik 

nu al merk dat het gaat worden. Een paar van de minder belangrijke noem ik dus alleen maar 

vluchtig, hoewel toch ook deze ons, en de Abwehr, de nodige afleiding bezorgden. 

Daar was dan de bijna geslaagde poging van 5 man tijdens het bezoek van een meneer van 

het Rode Kruis, waarbij één van hen, net zo gekleed en met een pracht van een – valse – 

machtiging van de Lagerkommandant, vier anderen naar buiten geleide om “klachten te gaan 

onderzoeken over de behandeling in het Garnizoenshospitaal”. De post trapte erin maar 

helaas zat de wachtcommandant buiten, hij was zeer beleefd maar hij wilde toch even aan de 

Abwehr vragen of er nu heus geen post mee moest. Hierop achtten de Commissaris en z’n 

trawanten het moment gekomen om snel te retireren. Het daarop gehouden herkenningsappèl 

ontaarde in chaos, waarbij drie man werden gewond in een driftige bajonetaanval, één werd 

later veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf, twee anderen tot vijf maanden 

vestingstraf.24 

Dan de geslaagde poging van PORTIER en VAN DER WAALS, die de eersten waren die 

inderdaad op vrije voeten bleven en in Hongarije deelnamen aan de ondergrondse strijd. VAN 

DER WAALS werd bij de bevrijding van Boedapest door de Russen gevangen genomen, 

verdacht van spionage voor de Engelsen en zit op het moment dat ik dit schrijf nog steeds 

achter de Oeral, als hij tenminste nog leeft.25 

 

Foto van Gerrit van der Waals bij zijn arrestatie door de SMERSH in januari 1945 

 

24 Het betreft het bezoek op 29 augustus 1943 van een arts van het Internationale Rode Kruis. Dr Nubé schrijft dit 

in zijn maandelijks verslag (coll 2.13.98 inv 176 van het Nationaal Archief). Leo de Hartog schrijft in zijn boek 

“Officieren achter prikkeldraad” (blz 200-202) echter van een groep van 10 man, waarbij kapitein KNIL L. van der 

Elst (Kgf 2917) de rol van de dokter speelt. De Hartog schrijft ook, dat na het inrukken van het appèl er een groep 

luitenants blijft staan en er een woordenwisseling ontstaat met een Duitse officier. Deze officier geeft opdracht aan 

enkele bewakers om de bajonet te plaatsen en de eerste-luitenant A.B.H. (Boy) Janssen duwt het geweer weg als 

hij daarmee bedreigd wordt. Op 19-9-1943 worden de volgende luitenants naar de Kriegswehrmachthaftanstallt in 

Lemberg gestuurd: B.J.H Callenbach (kgf 31729), H.B. Evers (Kgf 30606), P.J. Janssens (Kgf 31869), J. Sjoerds 

(Kgf 32025), G. van der Slikke (Kgf 31713) en A.B.H. Janssen (Kgf 32031). M.u.v. Boy Janssen keren ze eind 

november 1943 terug naar Stanislau. Boy Janssen wordt in juni 1944 vrijgelaten en gaat naar Oflag 67 

Neubrandenburg. (coll. 2.13.98 inv 011 Nationaal Archief). 

25 Tweede-luitenant G.H.M. van der Waals (Kgf 32021) overlijdt op 11-8-1948 in een gevangenis in Moskou. 
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SCHEEPSTRA en WESTLAND deden het zeer laconiek. Op een donkere avond klommen ze over het 

hek bij de hoofdingang en over het wachtlokaal B met een lawaai om de doden te wekken maar de 

wacht hoorde het niet. 

 

 
 

Poortgebouw gezien vanaf het hoofdgebouw met het prikkeldraad ervoor (coll. NIMH) 

 

 
 

Het poortgebouw gezien vanaf de weg in 2012.Links en rechts de muur en daarachter het hoofdgebouw.  
(coll. Johan van Hoppe)  



59 

Dan bezorgden de moffen ons nog ’n prettige dag met een “grosse Prüfung”, waarbij we van 

08.30 tot 18.00 uur buiten stonden om onszelf en onze bezittingen minutieus te laten 

onderzoeken door een reizend circus van honderden SS, SD, Grüne Polizei en verder tuig26. 

Dankzij de uitgebreide ervaring van Colditz, die zo’n grapje al enige malen eerder had 

meegemaakt, raakten we niet veel kwijt. Na een avond hard werken zaten alle kostbare 

gereedschappen, valse papieren enz. keurig weggewerkt in uitgeholde klampen van hun 

kisten. En bij die gelegenheid leerde ik ook, hoe je je geld en andere papieren bij je kon 

houden, zelfs al kleedden ze je pierlanaakt uit. De methode is geheim, wat me de beschrijving 

van deze onsmakelijke maar zeer effectieve manier bespaart.27 

 

En toen kwam de nogal gecompliceerde stunt, die we later het “kleine Russen-plan” noemden. 

Zoals je uit de situatie op schets I ziet, woonden de Russische oppassers in de bijgebouwen 

G. Overdag stonden de hekken 3 en 5 in de speciale kooi daaromheen altijd open, zodat er 

langs de gehele noordzijde van het draad altijd wel Russen bezig waren met wassen, kleren 

herstellen, luizen vangen en ander tijdverdrijf van een kgf. Verder liepen deze Russen vrijwel 

ongecontroleerd het hek 2 en de hoofdingang 13 in en uit bij de uitoefening van hun taken als 

oppasser. 

 

 
 

Groep Russische oppassers (coll. Familie Muth) 

 

Vrijwel onmiddellijk na de sportterrein-stunt besloot “the Boss” hierop een plan te baseren. Na 

het ochtendappèl schuifelen twee onbekende Russen het hoofdgebouw uit, zeggen 

 

26 Deze Prüfung vond plaats op 15-10-1943. (bron: dagboek kapitein M.P. Kokje, Kgf 30105). 

27 Er werd gebruik gemaakt van een metalen koker van een sigaar. Hier werden geld en papieren in gestopt en de 

koker werd in de anus ingebracht. 



60 

onderdanig “Dobre djèn” (goedendag) tegen post V die ze doorlaat en sloffen naar het 

Russenterrein. Daar luieren ze wat rond, beginnen sigarettenpeukjes op te rapen en komen 

dusdoende steeds dichter bij de loods E, een oude voertuigenloods, bestaande uit een stuk of 

vijf compartimenten, alle aan de voorzijde afgesloten door deuren. 

 

 
 

De loodsen (C)  in 2012. De loodsen (E) waren er niet meer. (coll. Johan van Hoppe) 

 

Alleen het hok aan het westeinde is open, daarvoor ontbreken de deuren. En als dan de toren- 

en loopposten niet op hen letten, stappen ze on-Russisch vlug dat open hok binnen…. Op het 

middagappèl – dat op een willekeurig tijdstip wordt gehouden – treden Juffrouw Snip en 

Juffrouw Snap op, twee perfect gesneden koppen, bevestigd op een stik met een dwarslat, 

waaromheen snel een mantel wordt geworpen, een paar laarzen worden eronder gezet. Elke 

pop wordt vastgehouden door een man in het gelid erachter en de tellende moffen valt niets 

op. 

 

Op deze wijze gaan bijna dagelijks twee “Russen” naar loods E. Achtereenvolgens doorboren 

ze daar de vier tussenmuren, door met kleine beiteltjes de mortel tussen de stenen weg te 

krabben. Zodra een gat klaar is wordt er een houten camouflageluik in gemaakt van precies 

dezelfde kleur als het metselwerk. Ze wurmen zich door alle kribben, strozakken, tafels enz. 

waarmee deze hokken tot de nok toe zijn gevuld, tot ze bij de volgende scheidingsmuur komen. 

En zo werken ze zich alsmaar dichter naar de hoek in de oostelijke buitenmuur toe. Als ze 

eenmaal het laatste compartiment bereikt hebben, wordt daar tegen de buitenmuur een 

schacht gegraven, ook weer zorgvuldig afgedekt met een luik. Ze graven tot ze de onderkant 

van de fundering bereikt hebben, dan horizontaal eronder door, dan aan de buitenkant weer 
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omhoog, tot er nog maar een laagje van 50 cm overblijft. Dit hele werk duurt ruim twee 

maanden maar nu is het Abwehr-systeem dan ook doorboord! 

 

 
 

De wijze waarop deze poppen werden gebruikt. Deze twee foto’s zijn gemaakt in Oflag IV C Colditz toen één van 

de poppen werd ontdekt bij de mislukte ontsnappingspoging van Douw van der Krap en Kruimink in dec 1941.  

(coll. Johan van Hoppe) 
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Volgens het oude systeem zouden nu de twee werkers uitgebroken zijn, het gat zou worden 

ontdekt, de maatregelen zouden worden verscherpt en we zouden weer iets nieuws moeten 

verzinnen. Niet aldus nu! Er zou een zo nuttig mogelijk gebruik van dit “lek” gemaakt worden. 

En als een veldheer maakte CHIEL zijn plan de campagne. Voorkomen moest worden, dat de 

eerste de beste keer dat het gat gebruikt zou worden, het zou worden ontdekt. Als er mensen 

ontbreken zoeken de moffen net zo lang tot ze het lek gevonden hebben. Daarom moet hen 

“een” lek op een presenteerblaadje worden aangeboden om “het” lek veilig te stellen; een 

afleidingsstunt dus. 

 

Per keer kunnen steeds maar ten hoogste drie man ontsnappen, meer kunnen er niet 

geborgen worden in de zeer beperkte ruimte tussen de kazerneringsrommel. Om nu niet elke 

keer een afleidingsmanoeuvre te moeten optuigen, besluit Chiel één massale stunt te doen en 

daarbij een “spaarpotje” te maken door dan 12 man te laten onderduiken in het gebouw, 

waarvan de moffen dus zouden denken dat ze ontvlucht zijn. Als de rust dan enigszins zal zijn 

weergekeerd, zullen achtereenvolgens ploegen van drie man uit dit pakhuis worden gehaald. 

De signalementen van de 12 zijn dan natuurlijk wijd en zijd verspreid, daarom worden deze 

mensen er niet zelf uitgestuurd maar nemen zij de plaatsen in van anderen, de eigenlijke 

ontvluchters. ’t Is wat ingewikkeld maar ik zal het nog wat toelichten: stel dat A, B en C 

aangewezen worden om te ontsnappen. Dan worden drie man D, E en F uitgezocht die een 

beetje lijken op A, B en C en bereid zijn mee te werken. Op het moment van de afleidingsstunt 

worden dan D, E en F opgeborgen, de moffen missen hen, denken dat ze zijn gevlucht en hun 

signalementen worden door heel Polen verspreid. Als alles verder gunstig is, worden D, E en 

F weer tevoorschijn gehaald uit de kampferkist, ze krijgen de hondenpenning van A, B en C, 

gaan in hun bedden slapen enz. en terwijl iedereen nog op jacht is naar D, E en F stappen A, 

B en C rustig de vrije wereld in. Gesnapt? 

 

De afleidingsstunt was een riskant bedrijf en de kans om daarbij werkelijk succes te hebben 

was gering. Maar er waren tientallen fanatieke kerels, die zo langzamerhand alles op alles 

wilden zetten om eruit te komen, het begon zelfs moeilijk te worden ze in toom te houden. Dus 

ook om die reden was een massale, wat wilde poging wel gunstig. CHIEL besluit tot een 

nachtelijke muurbestorming op grote schaal. Maar daarvoor is het nodig, dat de hele 

buitenverlichting – op elke 10 m van de draadversperring staat een krachtige booglamp die de 

hele hindernis helder verlicht en dan zijn er nog de zoeklichten op de torens, die doorlopend 

de rest van het terrein aftasten – wordt uitgeschakeld. We bestuderen het verloop van de 

elektrische leidingen, het lijkt één kring. Als we daar dus ergens kortsluiting in kunnen maken 

zouden alle booglampen uitvallen. Maar ook de zoeklichten? En wat doen de moffen als dit 

gebeurt? We moeten een proef nemen! Op een donkere avond begin november wordt vanuit 

de 2e verdieping van vleugel L aan een lang touw een koperen ketting met daaraan een steen 

keurig over de lichtdraden boven het draad geslingerd. Een vlam en alle buitenlichten zijn uit, 

óók de zoeklichten. We weten wat we wilden weten. 

 

27 november 1943 is weer een zeer donkere avond zonder maan. Met lopers hebben we de 

buitendeuren 16, 17 en 18 opengemaakt, alle ploegen staan klaar. En dan kletst om 21.30 uur 

het licht weer uit en het hele ingewikkelde raderwerk komt in beweging. Terwijl 6 man, met 

proviand voor twee weken, worden weggewerkt onder het toneel in de theaterzaal, gaat de 

eerste ploeg van 4 man onder leiding van JOOP TER PELKWIJK naar buiten, gewapend met 

lange stokken. Ze rennen op gymschoenen naar het midden van de oostelijke draadhindernis, 
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daar waar het hek om het hospitaal uitkomt. Daar beginnen ze met de stokken in het draad te 

morrelen en over de grond te schuifelen. Deze dappere kerels zijn alleen maar het lokaas om 

de looppost af te leiden, ze hebben geen schijn van kans om zelf te ontsnappen maar lopen 

toch het grootste risico. De teamspirit heeft al wel terrein gewonnen! 

 

Eén minuut later, terwijl de looppost op het lawaai van TER PELKWIJK afgaat, luidkeels 

schreeuwende maar natuurlijk niets ziende, stormen vier ploegen van 6 man uit de deuren 16 

en 17, elk met twee ladders. Ze rennen naar de ZO-hoek bij het hek 9, plaatsen hun eerste 

ladders tegen het draad, klimmen daarover heen, de andere ladders worden geplaatst tegen 

loods F. Een vijftal bereikt inderdaad het platte dak maar heeft de grootste moeite met de 

prikkeldraadcylinders die daar los op liggen. GIJS VAN AMSTEL brengt het nog het verst, hij 

bereikt het draad op de muur en weet daar nog een gat in te knippen. Ondertussen schieten 

de posten op het geluid, gelukkig niet met de mitrailleurs, bang om hun eigen mensen te raken. 

Maar op het dak wordt het toch dermate ongezellig, dat GIJS en de anderen zich moeten 

overgeven. Terwijl alle aandacht van de moffen door deze heidense keet op de ZO-hoek is 

gevestigd, kruipen 6 man, de tweede groep onderduikers, voorzien van draadscharen en 

proviand, uit deur 18. Ze knippen een gat in het draad rond de quarantainebarak G, kruipen 

daardoorheen, het gat wordt achter hen weer zorgvuldig afgecamoufleerd. Ze openen de deur 

van de barak met een loper en bergen zich op een vliering. Drie minuten na hen starten nòg 

twee ploegen draadstormers uit deur 18, die zullen proberen over de Z-muur te komen, ook 

nog gebruik makend van het lawaai in de ZO-hoek. Zij hebben behalve een ladder voor het 

draad touwladders met werpankers bij zich om over de muur te komen. Twee touwladders 

komen inderdaad nog in positie en enkelen zijn net bezig er tegenop te enteren, als weer 

precies na 11 minuten, de wacht-met-de-petroleumlampjes in de stormpas arriveert.  

 

 
 

Vooraan deur 16 en in het midden deur 17. Achteraan de quarantainebarak. (coll. Johan van Hoppe) 
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Deur 18 (coll. Johan van Hoppe) 

 

Dan is het feest afgelopen, alle mensen tussen muur en draad geven zich over, niemand is er 

uit, niemand is gewond, ondanks de wilde schieterij. De rest rent terug naar het hoofdgebouw, 

op de hielen gevolgd door de moffen. De klopjacht wordt voortgezet in de gangen, ook daar 

schieten ze nog. De 60-jarige Kapitein SCHOUTEN, die er niets mee te maken heeft, wordt in 

z’n dij geschoten. Dan volgt een kamerappèl tot lang na middernacht, waarbij de moffen dus 

ontdekken, dat er 12 man ontbreken. En als de dan de volgende morgen de beide touwladders 

vinden en het gat in het draad, hebben ze de verklaring die we hen aan de hand wilden doen 

en hoewel ik niet wil zeggen dat de moffen nu helemaal tevreden zijn, is het doel van deze 

afleiding volkomen bereikt.28 

 

Nu gunnen we hen een paar dagen om op adem te komen, d.w.z. om de waakzaamheid op 

alle stations wat te laten verminderen. En dan worden in alle stilte drie man uit de “voorraad” 

gehaald, die de plaatsen innemen van de luitenants ter zee “SIKI” DOUW VAN DER KRAP, 

KRUIMINK en de luitenant PÜCKEL. Dit drietal trekt een Russen-uniform aan, wandelt op de 

bekende manier rustig het hek uit, glipt naar binnen in loods E. Ze werken zich door de serie 

volle bergplaatsen en gaten in de tussenmuren heen, wat hen twee uur kost, dan wachten ze 

de nacht af, graven dan door het laatste laagje grond naar buiten. Met meegebrachte plankjes, 

waarop grond, wordt het gat aan de buitenkant weer zorgvuldig afgecamoufleerd en wandelen 

ze rustig weg…. Met hun verdere belevenissen zou een boek te vullen zijn.29 

 

 

28 Deze afleidingsmanoeuvre wordt door Gijs van Amstel beschreven in zijn boek “De zak met vlooien” op blz 163-

176. 

29 In 1981 schreef Douw van der Krap zijn belevenissen op in het boek “Contra de Swastika”.  
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De ingang van loods E en het begin van een succesvolle ontsnapping. (coll Familie Boost) 

 
 

SIKI en KRUIMINK sloten zich aan bij het Poolse verzet, namen deel aan de strijd om 

Warschau, wisten te ontkomen naar Frankrijk, waar SIKI bij de bevrijding van Parijs een 

bataljon ondergrondse commandeert30. PÜCKEL streed al die tijd in Boedapest, in de 

ondergrondse aldaar. 

 

Twee dagen later wordt de operatie herhaald. Wéér worden drie man uit de “provisiekast” 

gehaald, wéér schuifelen drie “Russen” in de richting van loods E. Maar ditmaal hebben ze 

pech: ze komen IWAN tegen, de gehate en gevreesde Russen-Führer, een pro-Duitse 

Oekraïner. Deze ziet dat het geen mensen van hem zijn, waarschuwt de looppost en ze 

worden opgebracht. De moffen snappen helemaal niet, wat nu de aardigheid is om als Rus 

verkleed binnen de muur te gaan wandelen, ze begrijpen niet de samenhang met de 

“massavlucht” en het gat wordt niet ontdekt. Maar wèl nemen ze nu zeer strenge maatregelen 

ter controle van de in- en uitgaande oppassers: alle Russen krijgen een nummerpenning, die 

ze moeten tonen vóórdat post V het hoofdhek mag openmaken en deze haalt dan een 

gelijkgenummerde pasfoto tevoorschijn en vergelijkt deze zorgvuldig met de man voordat hij 

hem doorlaat. Dit verslaat ons. Het is tergend te weten, dat dat mooie lek daar nog steeds voor 

het grijpen ligt en er niet bij te kunnen!  

 

30 Dit is onjuist. Kruimink reist via Parijs naar Londen en ontmoet daar Douw van der Krap weer, die via het bevrijde 

zuiden van Nederland naar Londen reist. 
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Als naspel wordt IWAN op een avond door vier gemaskerde Hollanders opgepakt in het 

gebouw: hij wordt voor een “rechtbank” gesleurd, waar hem door een tolk het proces-verbaal 

wordt voorgelezen dat na afloop van de oorlog aan de Russische autoriteiten zal worden 

overhandigd. En een proclamatie in het Russisch wordt overhandigd aan een groot aantal 

oppassers, waarbij ze nadrukkelijk worden gewaarschuwd tegen verraad en waarbij de 

ellendeling die zich hier toch schuldig aan maakt wordt bedreigd met al wat maar lelijk is.  

 

Zo is dan het netto resultaat van deze hele operatie, dat drie man blijvend op vrije voeten zijn 

gesteld, dankzij de innige samenwerking en de moed van een zestigtal makkers. Het had 

mooier gekund maar we zijn tevreden. En wéér verdwijnt een Abwehr-Offizier naar het 

Oostfront…… 

 

 
 

Op 30 november 1943 schrijft San over de stunt van 29 november. Hij schrijft: “Verder een pracht Wild West boek 

“The Nightly Storming of the Wall” door Thirtymen. Zeer spannend alleen was ’t slot weinig bevredigend. Vertel je 

er later wel van, DA zal ervan smullen!” (coll. Johan van Hoppe) 
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13. DE RIOOL STUNT 

 

“The Boss” zorgde er altijd voor, meer dan één pijl op zijn boog te hebben. Terwijl men bezig 

was met de uitvoering van één plan, had de plannenafdeling altijd al weer een of meer 

volgende stunts in voorbereiding. En zo kreeg ik al heel gauw na de sportterrein-stunt opdracht 

het zg riool-plan voor te bereiden.  

De aanleiding hiervoor was, dat de Colditz-groep in hun vorig kamp hadden samengezeten 

met een aantal Polen, die eerst in ons kamp in Stanislau waren geweest. Van hen hoorden ze 

vage geruchten over een massa-vlucht van 80 Polen door een riool, dat uitkwam buiten de 

stad in een rivier. Maar verdere details wisten ze niet. Toch begrijp je, dat dit voldoende was 

voor CHIEL VAN DEN HEUVEL om een grote belangstelling te hebben in de riolen! En aan 

mij als Genist droeg hij op, gegevens daarover te verzamelen.  

Nu was dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Overal verspreid over het terrein waren er 

putdeksels, sommige voor de waterleiding, andere voor de regenwater-drainering en 

vermoedelijk ook de nodige voor de hoofdriolering. Maar wat was wat? Het openen van een 

deksel om te kijken wat eronder zat zou natuurlijk worden gezien door de posten en dan was 

het hele plan meteen verraden. We begonnen met een grote kaart op schaal te maken van het 

hele complex met daarop alle putdeksels. Soms openden de moffen er wel eens een voor een 

reparatie en steeds stond er dan wel een nieuwsgierige Hollander bij te kijken – dit bezorgde 

mijn kongsi een zware wachtdienst gedurende twee maanden – waarna weer een vraagteken 

van de kaart verdween. En op den duur kregen we op die manier voldoende gegevens bij 

elkaar om een redelijke gissing te kunnen maken over het verloop van het 

hoofdrioleringsstelsel.  

Een moeder-riool moest lopen buiten, evenwijdig aan de W-muur van het kamp en daarin 

zouden moeten uitmonden een riool van de quarantainebarak G, een riool uit het hoofdgebouw 

en een van het hospitaal D. Het eerste liep vlak langs het draad, daar hadden we dus niets 

aan. Zonder uitgebreide brekerij konden we er niet achter komen hoe de riolen onder het 

hoofdgebouw liepen, dus dat was ook van de kaart. Bleef over het riool van het hospitaal (zie 

schets III). We vermoedden, dat de putten 1, 2 en 3 bij dit riool hoorden. 1 en 2 waren 

gemakkelijk bereikbaar, put 3 lag tussen draad en muur. Maar 1 en 2 waren nog nooit open 

geweest. We wisten dus niet of onze veronderstelling juist was en ook niet hoe wijd het riool 

was. We mòesten dus een verkenning houden.  

Hiervoor kozen we uit put 1. De eindeloze voorzorgsmaatregelen die we hiervoor namen zal 

ik je besparen maar op een rustige middag in begin november ’43 stonden CHIEL, HECKMAN 

en ik druk te praten, toevallig net rondom het putdekseltje. Al pratende hield elk van ons een 

van de drie posten in de gaten die ons konden zien: de twee torenposten Q en R en de looppost 

W. Handen over elkaar betekende: mijn post kijkt niet, armen langs het lichaam: de r….t kijkt. 

En als dan op een gegeven moment alle drie handen over elkaar zijn, geeft CHIEL het sein. 

HECKMAN bukt, met twee haakjes licht hij het deksel, schuift het opzij en laat zich als een aal 

in de put zakken. Wij gaan ogenschijnlijk rustig door met praten en ondertussen rapporteert 

Heckman zijn bevindingen: “Het klopt. Inderdaad een riool van oost naar west, klein beetje 

water, stroomt naar het westen, diameter 45 cm”. We weten genoeg, even later staat hij weer 

naast ons, niemand heeft iets gezien. Maar na de eerste opwelling van voldoening dat we  
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Putdeksel (mogelijk nr 1)  

 

Andere put met opdruk “STANISLAWOV” 
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blijkbaar de spijker op de kop hebben geslagen, volgt teleurstelling: een 45 cm wijde buis is 

niet veel, daar kun je niet doorheen kruipen! Eerst denken we nog, dat we ons tòch vergist 

hebben, dat er nog ergens een wijder riool moet bestaan. Weer vlooien we de kaart na maar 

er is niets anders te vinden. Het enige wat mogelijk is, is dat dit riool verderop iets wijder wordt, 

maar dat is een gokje…. 

Het ziet er somber uit, persoonlijk ben ik geneigd dat hele verhaal van die Polen te houden 

voor één van de vele geruchten, die op onverklaarbare wijze van het ene kamp naar het andere 

overwaaien en die meestal onjuist zijn. Niet aldus “the Boss!”. Hij dwingt zichzelf overtuigd te 

zijn van de juistheid van het Poolse verhaal. Dùs zijn Polen door het riool ontsnapt. Dùs kunnen 

wij het ook. Heel eenvoudig. Het moet, dus het kan! 

Van hout en karton maken we een model van een 45 cm wijde koker. Mijn schouders kunnen 

er niet eens in! Dan worden er een aantal héél magere kereltjes uitgezocht voor “een 

gevaarlijke job”. Uiteindelijk worden twee vrijwilligers aangewezen, de luitenants DAMES en 

WESTRA. Na veel oefenen kunnen ze. Door zich met tenen en ellebogen af te zetten, zich cm 

voor cm voortbewegen door het model maar alleen als ze helemaal naakt zijn. In  dat tenue 

zouden ze wellicht wat opvallen als ze op een station komen, er wordt dus voor elk een sleetje 

gemaakt, dat precies past in de koker en daarop zal hun burgerkleding worden gebonden, 

terwijl het met een touw aan hun enkel zal worden vastgemaakt. 

 

Schelte Westra en Gerrit Dames 

Chiel’s bedoeling is in hoofdzaak, dat ze gaan verkennen. Als ze zich erdoor kunnen werken 

tot het hoofdriool, hebben ze toestemming om te verdwijnen. Lopen ze knijp en hebben ze nog 

kracht over, dan moeten ze terugkeren. Dan zal het plan worden opgegeven, want als deze 

twee rioolratten er niet doorheen komen, kan niemand het. De enige moeilijkheid: achteruit 

kruipen blijkt onmogelijk. Als hun krachten hen dus halverwege begeven weten ze wat hun 

eind zal zijn….. 

En zo staat op 16 december weer een groepje te praten, ditmaal bij put 2. Dit is wel een 

moeilijker punt om te openen maar het is wel 30 m dichter bij waar we hopen dat het moeder-

riool zal lopen. Sneeuw bedekt de grond, het is goed koud. Weer het “Ja!” van “the Boss” en 

het deksel is eraf en wordt meteen bedekt met een witte handdoek. Nu komt DAMES bij ons 

staan, in een wijde mantel. Even later het commando, zijn sleetje zakt onder de mantel uit in 

het gat, iemand neemt de mantel over en piemelnaakt, dik ingevet, laat Gerrit zich rechtstandig 

in de put vallen. Even later wordt de operatie herhaald met WESTRA. En als dan als laatste 

onderdeel van de operatie het deksel weer op de put wordt gelegd, heb ik even een brok in 

m’n keel met een gevoel of ik twee beste makkers heb begraven… 
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Maar Chiel lijkt ineens wel dol geworden: hij bukt zich, maakt een sneeuwbal en gooit, brullend 

van het lachen! Een fractie van een seconde en dan begrijpen we het en in een mum van tijd 

is er een waar sneeuwgevecht aan de gang: de torenpost had gekeken toen ik nog gebukt 

stond om het deksel te plaatsen! Nu kijken de moffen medelijdend toe naar “die verrückten 

Holländer”.  

Uit vleugel L houden we nu scherp uitkijk. ’t Wordt donker, niets gebeurt. En dan, als ze er al 

twee en een half uur in zitten, ineens alarm. De hele wacht rent naar de NW-hoek en even 

later zien we DAMES en WESTRA naar het wachtlokaal dragen… 

Een paar dagen later komen ze weer in ’t kamp en we horen hun verhaal. Anderhalf uur 

hebben ze nodig gehad om de 30 m tot put 3 af te leggen. Daarna werd het riool 10 cm wijder, 

zodat ze vlugger op konden schieten. En weer 30 m verder kwamen ze inderdaad bij het 

manshoge hoofdriool maar …. er zat een stalen rooster tussen hen en de vrijheid. In het zicht 

van de haven waren ze gestrand! Beiden waren toen al vrijwel uitgeput en bevangen door de 

kou. Met een meegenomen ijzerzaagje proberen ze nog door het rooster heen te komen, maar 

ze hebben de kracht niet meer, ze moeten het opgeven. Dankzij het feit dat deze buis 10 cm 

wijder is, zien ze kans de 30 m tot put 3 achteruit te wurmen en WESTRA heeft nog net kracht 

genoeg over om in die put omhoog te klimmen en het deksel op te lichten. Dit ziet de torenpost 

en even later vist de wacht hen eruit. 

Hoewel het voor hen teleurstellend is afgelopen, zijn toch de berichten die ze meebrengen 

zeer gunstig: er bestaat blijkbaar een groot riool en de buis van 55 cm van put 3 daarheen is 

ook zo gek nog niet, daar kan vrijwel iedereen doorheen komen, desnoods trekken we hen er 

doorheen met een touw. Het ijzeren rooster is voor een frisse kracht met een goede ijzerzaag 

ook een peulenschilletje, dus het komt er nu alleen maar op aan om een bruikbare toegang te 

maken naar put 3. En deze ligt maar 10 m van vleugel L! CHIEL besluit te tunnelen. Maar dan 

op een wetenschappelijke manier en niet zo wild als die andere tunnels die al geprobeerd zijn. 

Trouwens, door al die graverij zijn de moffen nu daarvoor al zeer goed op hun qui-vive. Bijna 

iedere dag zitten er snaaiploegen in de souterrains, die alles bekloppen en betasten en 

speuren naar grond. Willen we dus een kans maken, dan zullen we zéér voorzichtig moeten 

werken. 

 

Tafelmes verbouwd tot zaag. (coll. Johan van Hoppe) 

Nu, dat is “the Boss” wel toevertrouwd. Zelf neemt jij de leiding. Als beginpunt kiest hij een 

lokaal in het souterrain onder de wasserij, in vleugel L, waarvan de vloer bedekt is met tegels. 

Om hol-klinken te voorkomen wordt een 12 cm dik luik van beton gemaakt, dat de schacht zal 

afdekken en daarop komen dan weer de oorspronkelijke tegels te liggen. Ook voor het 

moeilijke probleem van de grondberging vindt Chiel een prachtoplossing: door passen en 

meten komt hij tot de ontdekking, dat een van de muren tussen twee lokalen in onze kelder 

bijna 3 m dik is. Dat kan niet massief zijn, daar moet dus een loze ruimte tussen zitten.  
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Er wordt een gat gehakt vlak onder het plafond en inderdaad: erachter zit een “blinde kamer!”. 

Het is vermoedelijk een groot rookkanaal van een voormalige keuken dat ze later hebben 

dichtgemetseld. Ruim 1 m diep en 5 m breed en naar boven doorlopend naar de volgende 

verdieping. Hierin kunnen we gemakkelijk al onze grond bergen, weer een betonluik sluit het 

gehakte gat af, waardoorheen de grond zal worden gestort.  

Ik krijg opdracht, de veiligheidsdienst te organiseren. Als er mensen aan het werk zijn in onze 

kelder, moeten we voor twee dingen oppassen: moffen in het gebouw, die misschien ineens  

 

 

Ingang naar de wasserij in het souterrain. (coll. Familie Boost) 

 

Uiteinde vleugel L in 2012 (coll. Johan van Hoppe) 
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Aan het werk in de wasserij. (coll. Familie Staphorst) 

 

 

Sorteren van de gewassen kleding (coll Familie Staphorst) 
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de kelder inlopen en moffensnaaiploegen, die buiten rond het gebouw lopen en door de 

souterrainramen overal naar binnen loeren. Hier hebben we al maanden op gelet en we weten, 

dat overdag de bedreiging van binnenuit heel groot is. Steeds duiken dan snaaiploegen op de 

meest onverwachte momenten een kelder in, daar viel niet tegen te beschermen. 

Maar ’s avonds, tussen het avondeten en het avondappèl, komt er vrijwel nooit een mof in het 

gebouw. Dat zal dus de tijd zijn waarop we moeten werken. Maar zodra het donker wordt 

worden juist de buitensnaaiploegen actief. Vele malen per nacht komt er dan een patrouille, 

meestal met een hond, binnen het draad en loopt dan o.m. rond het hele hoofdgebouw, waarbij 

ze met sterke lantaarns in alle kelderramen schijnen. De bewakingsdienst wordt nu als volgt 

opgezet. Een uur vóór de werkers de kelder induiken wordt het hele terrein en gebouw 

“uitgekamd”, om er zeker van te zijn dat er geen mof meer binnen het draad is. En als dan 

deze kam-ploeg het all-clear heeft gegeven, zit achter één van de ramen aan de voorzijde van 

het hoofdgebouw, op de 2e verdieping, een uitkijk die daarvandaan prachtig het hek 2 in de 

gaten kan houden, waardoor elke mof die gevaarlijk kan zijn moet binnenkomen. In geval van 

onraad roept hij een afgesproken codewoord, door twee tussen-posten wordt dit doorgepraaid 

naar twee seiners, die in een verlichte kamer aan de achterzijde van vleugel L zitten, elk voor 

een raam. Voor deze ramen zit natuurlijk een verduisteringsgordijn, het Russische front was 

niet zo ver meer weg. Hierin waren vierkante gaten gemaakt, normaal afgeschermd. Maar als 

de kreet “KAREL!!” doorkwam – wat betekende “moffen rond het gebouw” – opende de ene 

seiner zijn luikje en bij “JOZEF!!” deed de ander dat bij het andere raam. Dit betekende dan 

“moffen in het gebouw”. Op de begane grond aan de achterzijde van vleugel P zitten nog twee 

seiners, die steeds maar over een liniaal turen naar een van de twee donkere ramen aan de 

overzijde van de binnenplaats. Mocht daar ineens een licht vierkant ontstaan, dan trekt hij 

onmiddellijk ook zijn seinluik open. En voor het kelderraam in de kelderruimte waar gewerkt 

wordt staat “the Boss” de twee seinramen in vleugel P in de gaten te houden. We houden een 

paar keer proefalarm, het duurt drie seconden na de eerste kreet van de uitkijk en dan weten 

ze het ook in de kelder. Daar hebben ze dan nog ongeveer een halve minuut nodig om de 

twee camouflageluiken te plaatsen, waarna de vier werkers hurken in de gang van het 

souterrain, achter de trap die van boven komt. Van buiten af kunnen ze daar niet gezien 

worden. Komt er tegen de verwachting in een mof het gebouw in en mocht die het in z’n hoofd 

halen om juist deze kelder te gaan bekijken, dan heeft hij pech gehad: dit plan is zó 

veelbelovend dat Chiel besluit om in dat geval geweld te gebruiken. Van achteren zal hij 

worden neergeslagen en vervolgens worden begraven in de grondbergplaats. 

Op eerste Kerstdag begint het eigenlijke werk. Het betonluik wordt geplaatst, de camouflage 

is perfect, het geluid is precies zo als overal anders op de vloer. De moffen zijn in een 

sentimentele Weihnachts-stemming en dus weinig actief. Enige malen hebben we “Karel” 

maar de snaaiers zien natuurlijks niets, alles is ruim op tijd afgecamoufleerd. “Jozef” bleef ons 

bespaard. 

Dan begint de eigenlijke graverij. Een 2 m diepe schacht, dan wordt de gang begonnen, gericht 

op put 3, die op 15 m afstand ligt. Elke avond een halve meter voorwaarts, soms zelfs een 

meter. Op 7 januari ’44 moeten we nog 8 m, Chiel rekent erop nog twee weken nodig te 

hebben….  En dan zijn het wéér de Russen die roet in het eten gooien maar ditmaal de 

Russische Legers. Al wekenlang horen we geruchten over de fantastische vorderingen van 

hun massaal winteroffensief. De moffen worden zenuwachtig. We merken steeds meer van 

troepenverplaatsingen, jonge troepen die naar het front gaan om te trachten de Russische 
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stoomwals tegen te houden. En optimisten in hun verhitte verbeelding beweren, dat ze ’s 

nachts al het kanongebulder horen. 

En dan komt op 8 januari ’44 het bevel: klaarmaken voor vertrek! In een laatste spurt wordt in 

één avond nog 2 m gegraven maar het spel is verloren, we moeten ons op andere dingen 

gaan toeleggen, waar ik je dadelijk van zal vertellen. En zo gaan dan die 8e ’s avonds voor het 

laatst de camouflageluiken dicht, die met extra zorg worden afgewerkt. De kans, dat ze nadien 

ontdekt zijn is wel heel klein, dus vermoedelijk ligt die gang daar op dit moment nog net zo, 

vrijwel klaar voor gebruik. Mochten volgende generaties gevangenen in dit gebouw geluk 

hebben en het luik ontdekken, dan behoeven ze nog maar 5 m te graven en de weg naar de 

vrijheid ligt voor hen open. Wij echter konden er niet meer van profiteren.      
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14. HET “GROTE RUSSEN PLAN”  

 

Eigenlijk kun je alle verschillende vluchtplannen indelen in een paar hoofdgroepen. Daar zijn 

dan eerst de “draad-stunts”, waarbij op de een of andere manier een uitweg wordt gebaand 

door of over de omringende hindernis, zoals bijvoorbeeld de muurbestorming tijdens het kleine 

Russen-plan. Een speciale soort hiervan vormen de “achterblijf-stunts”, waarbij de kandidaten 

verstopt worden op een terrein of in een gebouw, waarvan de bewaking niet permanent is. 

Een goed voorbeeld hiervan was het begraven van de mensen op het sportterrein. “Graaf-

stunts” vormen een klasse apart, waarvan de naam voor zichzelf spreekt. “Gelegenheid-

stunts” is dan de vergaarbak waar alles toe behoort, wat niet in een van de andere categorieën 

kan worden ondergebracht, zoals bijvoorbeeld vluchtpogingen tijdens een reis, het riool-plan 

e.d. 

Maar één groep moet nog apart worden vermeld, de z.g. “bluf-stunts”, waarbij de bewakers 

misleid en overbluft worden door valse papieren, onechte uniformen e.d. en men er rustig 

uitwandelt, zoals bijvoorbeeld l’HONORÉ NABER, de poging van de Rode Kruis-meneer en 

gedeeltelijk ook het “kleine Russen-plan”. Hoewel CHIEL VAN DEN HEUVEL een open oog 

had voor alle mogelijkheden en hij als het moest zelfs zijn afkeer tegen de moeizame en 

langdurige graafstunts overwon, hadden die blufstunts toch wel een speciaal warm plekje in 

zijn hart, ze strookten ook helemaal met z’n karakter! En àls ze lukten, liepen er ook met een 

minimum aan moeite soms een groot aantal mensen rustig het kamp uit ( wat altijd een beetje 

’n deprimerend gevoel veroorzaakte bij de gravers, die soms maanden achtereen zwoegden 

en maar zelden succes hadden!). En zo is het niet te verwonderen, dat “the Boss” als laatste 

klap in Stanislau nog een flinke bluf-stunt wil proberen. Op dit gebied is eigenlijk nog geen 

massale poging gedaan, althans niet wat hij daaronder verstaat. En alle andere terreinen zijn 

daarentegen al vrij grondig kaalgegraasd. 

Het plan is al oud, sinds juli loopt hij er eigenlijk al op te broeden. Alle registers van zijn 

vindingrijkheid wil hij concentreren op het poortje 11 naar het sportterrein, de hoofduitgang 

biedt te weinig kans; als de post bij het hek twijfelt kan die te gemakkelijk de wachtcommandant 

erbij halen en dat doen de moffen toch gauw en graag! In grote lijnen bestaat het plan uit het 

volgende: een colonne Russische oppassers zal uit het hoofdgebouw komen, door het 7 en 

poortje 11 naar buiten. Ze zullen strozakken op hun rug hebben, die vol ongedierte zitten 

(normaal verschijnsel!) en die ze daarom moeten gaan verbranden ergens achter het 

sportterrein. Het aanlokkelijke is natuurlijk, dat in de strozakken de burgerkleding kan worden 

gestopt, zodat als ze eenmaal buiten het draad zijn, op een beschut plekje het gezelschap 

Russen in een minimum van tijd kan veranderen in een uit elkaar spattend aantal onschuldige 

burgers. 

Drie dingen zijn nodig voor dit plan: een sleutel die past op het poortje 11, een groot aantal 

Russische uniformen en een hoop geluk. Het hek in de hindernis rond het sportterrein kunnen 

we met een koevoet wel open krijgen maar voor het poortje mogen we dat niet wagen, 

daarvoor kijkt torenpost S ons teveel op de vingers! We zullen dus een sleutel moeten hebben 

op het hangslot, waarmee dit poortje doorlopend is afgesloten. En we hebben hem! Toen we 

nog aan het werk waren op het sportterrein werd één van de mensen door een wesp in z’n 

hand gestoken. Hij vroeg aan de mensen om hem heen of ze niet een sleutel hadden om de 

prik uit te drukken. Niemand had er een, maar de onderofficier, in wiens nabijheid dit drama 

zich “toevallig” afspeelde, hielp en hij gaf z’n sleutel, dè sleutel! Met een pijnlijk gezicht en veel 
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gekreun werd deze hard op de prik gedrukt, en nog eens, en nog eens en als dan de sleutel 

met zeer hartelijke dankbetuigingen wordt teruggegeven aan de belangstellend toekijkende 

mof, zijn er van beide zijkanten van de sleutel en van de kop keurige afdrukken gemaakt ineen 

stuk was, dat verborgen zat in z’n hand….Daarna was het voor de sleutelmakers een koud 

kunstje om een loper te maken. Het enige is, dat we hem nog niet hebben kunnen passen. 

Soms moet er nog wel eens iets aan geveild worden. Ook de Russische uniformen zijn voor 

mekaar. Voor het “kleine Russen-plan” kochten we langzamerhand de paar uniformen die we 

nodig hadden van vertrouwde Russen voor sigaretten. Maar nu hebben we er veel te veel 

nodig, dat zou nooit geheim blijven. Maar in het souterrain is een kledingmagazijn, waarin 

honderden Russische uniformen. Het is maar een kwestie van een paar nachten en dan 

hebben de sleutelkoningen de lopers klaar voor de drie sloten die moeten worden geopend 

om deze rijke buit te bereiken. 

Maar nu moest het in z’n grondvorm zo eenvoudige plan worden versierd met een aantal 

vernuftige details. Hoe kunnen we post W zodanig imponeren, dat hij zonder blikken of blozen 

het hek 7 openmaakt? Hoe kunnen we zorgen dat torenpost R en looppost X, waar het 

gezelschap vlak langs moet, geen argwaan krijgen? En bovenal mag torenpost S geen 

argwaan krijgen als vlak onder zijn voeten het poortje wordt opengemaakt! En in de loop van 

maanden groeide het plan, er werd aan geschaafd en geperfectioneerd tot het er als volgt 

uitzag: de kudde Russen zou uit deur 16 van het hoofdgebouw komen als post W er het volle 

zicht op had en die zou dan dus alle tijd hebben om te zien, dat de befaamde Rus “Iwan” de 

leiding had. Die pro-Duitse Russendrijver kenden ze allemaal wel en ook nu weer zou W met 

een zekere wellust kunnen kijken hoe hij de Russen ranselde, schopte en uitschold. Mocht dat 

nog niet genoeg zijn om W grijnzend het hek open te laten maken, dan zou en Duits officier 

tevoorschijn komen uit het hospitaal en van een afstand hem toeroepen geen onzin te maken 

en die Russen door te laten. “Iwan” zou ook voldoende gemoedsrust geven aan de posten R 

en X. Maar als hij ook nog het poortje X openmaakte, zou dat post S toch wat al te gortig 

worden; niets of niemand mocht naar buiten dan onder geleide van een Duitser. En dus moest 

er op dat moment een Unteroffizier de leiding hebben. Maar het was ook weer te gevaarlijk om 

een namaak-onderofficier rakelings langs looppost X te sturen, die zou een onbekend gezicht 

zien en alarm kunnen maken. Dus: tot voorbij looppost X moest Iwan nog in volle glorie de 

leiding hebben maar direct daarna moest een Unteroffizier tevoorschijn getoverd worden om 

S te imponeren. Dit toveren zou gebeuren door het moffenuniform voorlopig te bedekken door 

een Russenpak, wat dan al lopend en afgeschermd door een paar strozakken, zou moeten 

worden uitgetrokken zodra de colonne X was gepasseerd. 

Dit plan was al geruime tijd voorbereid. De rol van Iwan zou worden gespeeld doorn Luitenant 

ter Zee JAN BUSSEMAKER, die zeer zorgvuldig zijn voorbeeld had kunnen bestuderen. De 

uniformen voor de Duitse officier en onderofficier waren klaar. Luitenant SMEENK stelde de 

eerste voor, een indrukwekkende moffenpet zou wel maken, dat zijn rol niet te moeilijk zou 

worden. En DAAN ROOKMAAKER kreeg de uiterst belangrijke functie van Unteroffizier en 

had zich daar ook al weken op voorbereid. Zo was dus alles klaar en de enige reden waarom 

the Boss het plan nog niet had uitgevoerd was, dat hij hoopte nog een gelegenheid te vinden 

om de sleutel op het poortje te proberen. Maar toen het bericht van de overplaatsing kwam 

was het een zaak van nu of nooit en hij koos het “nu”. 

De moffen delen mee, dat het kamp in drie transporten zal worden afgevoerd, die zullen 

vertrekken op 10, 11 en 12 januari. Chiel besluit, dat de slag zal worden geslagen na vertrek 

van het 2e transport, dus de 11e ’s middags: dan zal vermoedelijk al een groot deel van de 
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bewakers mee vertrokken zijn en de chaos zal zijn hoogtepunt bereikt hebben. De 30 “Russen” 

worden aangewezen, een zeer gevarieerd gezelschap: Schout bij Nacht DOORMAN en 

andere voor de oorlogvoering waardevolle officieren, vooral vliegers en zeeofficieren maar 

daarnaast ook enkelen van de jongeren, de harde zwoegers van de Reisvereniging, de kerels 

die dag en nacht gewerkt hebben om anderen eruit te helpen. De hele groep wordt bij elkaar 

geroepen, details worden geregeld, iedereen legt de laatste hand aan zijn persoonlijke 

voorbereidingen. Natuurlijk klopt de moffenindeling van de ploegen niet helemaal met on ze 

wensen, alle medespelenden moeten immers in de derde ploeg zitten! Maar we nemen de 

vrijheid om ’n paar correcties aan te brengen en de volgende dagen is het aantal naams- en 

persoonsverwisselingen legio! (zelfs onder de Hollanders waren er op ’t laatst maar weinig 

meer die wisten wie nu werkelijk in welke ploeg zat en de moffen hadden twee maanden nodig 

om de zaak weer enigszins uit te zoeken). Chiel besluit met de eerste ploeg mee te gaan naar 

het nieuwe kamp, om daar zo gauw mogelijk de zaak weer op poten te hebben. Mij belast hij 

met de algemene leiding van de Russen-stunt en de paar andere verrassingen die we nog in 

petto hebben. 

Die laatste dagen is de chaos compleet. Overal pakkende, zeulende krijgsgevangenen, 

Russische oppassers die helpen met het dragen van bagage en het opruimen van rommel en 

veel nieuwe moffen, een speciaal detachement, aangekomen om de bewaking gedurende de 

reis te versterken. En dan vertrekt de loc van het eerste transport, onder zware bewaking. ’s 

Middags is er geen appèl, wat ons doet hopen dat ze ons dat ook morgen zullen besparen. ’s 

Nachts duikt een ploeg in het kledingmagazijn, zorgvuldig worden de juiste maten uitgezocht 

en, van een nummer voorzien, meegenomen. De 11e ’s morgens herhaalt zich het beeld met 

de tweede ploeg, het gebouw is nu merkbaar leger, overal is het een onbeschrijfelijke rommel 

van achtergelaten spullen. De Russen sjouwen zich een aap om het een beetje op te ruimen. 

En dan om 14.00 uur verzamelen zich de deelnemers in een aantal kamers op de eerste 

verdieping van vleugel P. Een uitgebreid stelsel van posten zorgt ervoor, dat we niet overvallen 

kunnen worden. Ieder vindt een krib met z’n nummer en daarop z’n Russenkleding. 

Burgerkleding, actentassen, rugzakken worden in de matrassen gepakt, ieder verkleedt zich. 

En dan ineens, als na ’n uur alles vrijwel klaar is, wordt er appèl geblazen! Dit is een 

ontzaggelijke tegenvaller! In vliegende haast kleedt iedereen zich weer in uniform en rent naar 

de appèlplaats….. 

Na afloop houden we even krijgsraad. ’t Is nu 15.15 uur en om 16.00 uur worden de 

buitendeuren van het hoofdgebouw en het hek naar het hospitaal gesloten. Hebben we nog 

tijd? Sommigen laten de moed al zakken door deze tegenslag en een paar moet ik grondig 

uitschelden, o.a. Schout bij Nacht DOORMAN, we mòeten het proberen! En in een minimum 

van tijd is iedereen weer verkleed. Het dan volgende kwartier zal ik niet gauw vergeten, het 

leek achteraf uren te duren, zo vol was het van wisselende indrukken, vertrouwen, wanhoop, 

spanning en de noodzaak om al die gevoelens te beheersen om toch de nodige leiding en 

aanmoediging te kunnen geven. Daar gaan we dan op stap! Eén voor één de deur 16 door en 

direct buiten komt “Iwan” in actie. “Da-waiedje! Da-waiedje” (schiet op!), hij schreeuwt, vloekt, 

scheldt, alles in het Russisch en zeer natuurgetrouw. Ende Russen sjouwen even rustig voort, 

ondertussen samen kakelend, óók volkomen echt, met dien verstande, dat het gemompel van 

velen alleen maar bestaat uit het opzeggen van de dagen van de week in het Russisch…. 

En als we dan midden op het achterterrein zijn, komt de volgende verrassing: om de hoek van 

vleugel P komt ineens de wachtcommandant tevoorschijn, met z’n bos sleutels om te gaan 

sluiten! Maar Iwan Bussemaker is prachtig in z’n rol, hij aarzelt geen ogenblik maar roept in 
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gebroken Duits tegen de mof “Muss noch hinaus mit die Schweine, bitte aufmachen lassen!”. 

En verdraaid nog toe, het werkt! De Unteroffizier steekt begrijpend z’n hand op en roept tegen 

de post W, dat hij het hek 7 open moet maken! En zo wordt de eerste en moeilijkste hindernis 

boven verwachting vlot genomen, dankzij het prachtige initiatief  van BUS. We kuieren rustig 

met de strozakken op de rug het hek door dat de post gedienstig openhoudt. Deze vindt die 

hele Russengeschiedenis wel mooi, lachend helpt hij IWAN een handje en zo krijg o.a. ook ik 

van hem ’n trap onder m’n achterste, terwijl hij ijverig mee-dawaiedj’t! Maar hij kan nooit zoveel 

plezier hebben als wij op dat moment. En de Duitse officier in het hospitaal kan verder wel 

afnokken. 

Onze hoop stijgt. Torenpost R gepasseerd. Looppost X kijkt dom en ongeïnteresseerd. En 

even later loopt DAAN ROOKMAAKER als een kecke Unteroffizier vooraan als we de 

torenpost S naderen. De spanning stijgt ten top. Schultz hangt loom over z’n reling en kijkt 

vaderlijk op ons neer. Dankzij de gelukkige omstandigheid dat er de laatste dagen zoveel 

nieuwe moffen bij zijn gekomen, valt het hem niet op, dat hij deze “meerdere” niet kent. DAAN 

knikt hem vriendelijk goedendag, trekt dan z’n sleutel, steekt hem in het hangslot. Onze adem 

stokt even, HET WERKT NIET! Nog eens proberen maar nee, het gokje is blijkbaar mislukt. 

Dan als laatste redmiddel, besluit ik het met een breekijzer te proberen. DAAN schermt af, 

HAM krijgt een knikje en zet z’n koevoet in het hangslot. Dit is de eerste keer, dat ik iemand 

letterlijk een koevoet zie kromtrekken maar het mag niet baten, het slot houdt het…. 

SCHULTZ begint nu belangstelling te tonen, DAAN kankert tegen hem “Hebben ze natuurlijk 

meer de verkeerde sleutel meegegeven”. En dan, terwijl de hoop al tot het nulpunt is gedaald, 

spreekt deze edelgermaan het verlossende woord: “Aber der Posten (Y) hat doch auch’nen 

Schlüssel!”. Hij staat te hoog om hem te omhelzen maar DAAN is meteen weer in actie, en 

hoe! Autoritair roept hij Y, die aan komt lopen. “Aufmachen bitte!”. De post trekt z’n sleutel (we 

wisten niet dat hij er een had) en loopt op het poortje toe. Dan aarzelt hij, “ist eigentlich 

nich’g’stattet, Herr Unteroffizier”. De volgende twee minuten zijn glorierijk. In perfect Duits met 

juist de echte snauw-intonatie, gaat daar Unteroffizier DAAN ROOKMAAKER eens even die 

post vertellen, wat er wel van het Vaderland terecht moet komen, als een stomme Soldat niet 

eens meer de orders van z’n meerdere opvolgt. Hij windt zich meer en meer op, “Sehen Sie 

dass?” en slaat daarbij zichzelf op z’n mooie schouderbedekkingen, zo hard dat ik bang ben 

dat het zilverpapier eraf zal vliegen. En Y laat zich overdonderen, weer loopt hij naar het poortje 

toe, hij opent het hangslot, hij opent het poortje en ik zie al het gras van het sportterrein….. En 

wéér bedenkt hij zich, “Ich mach’s doch nicht!” en dicht gaat het poortje, ondanks de 

onverwachte hulp die we krijgen van de torenpost, die de starre houding van z’n makker 

belachelijk vindt en er steeds tussen komt met een sappig “Mensch, mach’doch ooof!”.  

Nu wordt het pijnlijk, S zegt hulpvaardig dat hij wel even de wachtcommandant zal opbellen 

en dat moeten we niet hebben, we zitten lelijk in de fuik. Het moeilijkst moment is als ik het 

teken moet geven de poging te staken. Nog een laatste salvo van DAAN dat hij het er niet bij 

zal laten zitten en dan gaan we terug, met hangende pootjes….. Maar niet helemaal hangen 

ze, die pootjes. We hebben nl nòg een pijl op onze boog. Rekening houdend met de 

mogelijkheid dat we knijp zouden lopen bij het poortje, was bepaald, dat teruggaande, vijf man 

zouden wegduiken in loods E om van daar door de nog steeds bestaande weg van het “kleine 

Russen-plan” te verdwijnen. Deze vijf zijn aangewezen, waarbij ook Schout bij Nacht 

DOORMAN met zijn loodsvogeltje DIEDERICK VAN LYNDEN (zeer waardevolle krachten, die 

nog nooit “buiten” waren geweest, kregen meestal een handige jongere met ervaring mee, om 
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ze erdoor te loodsen). Ook al om althans dit plan nog te doen slagen, mochten we niet te lang 

blijven hangen bij het poortje met het risico dat we daar allemaal geknipt werden. 

En zo gaan we dus terug. Ongemerkt glippen de vijf het open lokaal van gebouw E in. De rest 

draait weer hek 7 door, plichtgetrouw opengemaakt door onze vriend W. Maar de suffert zegt 

niet, dat dan ondertussen hek 6 als is afgesloten door de wachtcommandant. Weer even het 

gevoel in de fuik te zitten maar W is onbetaalbaar, hij merkt niet eens dat er nu ineens een 

moffen-onderofficier bij is, laat ons rustig weer terug door hek 7 en geleidt ons dan naar hek 

4, waar hij óók een sleutel van heeft. En dan, als de helft van de lange colonne veilig door het 

hek is, ineens een dierlijk gebrul: binnen de afrastering rond het Russengebouw staat de échte 

IWAN een horlepiep te dansen en krijgt bijna een beroerte: hij heeft net appèl gehouden over 

de Russen en ziet er nu 25, onder geleide van zichzelf! Hij begrijpt het spel, schreeuwt en brult 

tegen W en als die er niets van begrijpt en niets doet, tegen torenpost Q: “Maschinengewehr 

schiessen! Die Wache!!!”. Dan wordt het ongezellig. De colonne versnelt de pas. Deur 15 wordt 

open gedaan met een loper en één voor één gaan ze naar binnen, tergend langzaam door die 

strozakken, die we niet in de steek kunnen laten door hun kostbare inhoud. Het prikkelt in m’n 

nek, elk ogenblik verwacht ik de mitrailleur. Maar als de wacht om de hoek van vleugel L 

aankomt stormen, glip ik als laatste naar binnen en vlak voor hun neus wordt de deur van de 

binnenkant weer op slot gedraaid! Dan is het even een geren en gevlieg in het gebouw maar 

als de wacht is omgelopen en met groot misbaar door de hoofdingang naar binnen stormt, 

vinden ze geen Russen meer, alleen nog hier en daar een Russisch kledingstuk wat zo gauw 

niet meer kon worden weggewerkt….. 

Zo is dan de massale stunt mislukt. Herhaaldelijk leek het of het zou lukken en steeds weer 

volgde een tegenslag. De betrokkenen hebben eraan gedaan wat ze konden, het kranige werk 

van BUSSEMAKER en ROOKMAAKER was onverbeterlijk maar het heeft niet mogen baten. 

Maar tenminste hebben we de troost, dat de vijf belangrijksten zijn weggekomen. Hoewel vijf 

eigenlijk al te veel was voor de zeer beperkte ruimte waar zij zich door moesten wurmen, lukte 

het hen om de buitenmuur te bereiken. Ze wachtten de duisternis af en kropen toen naar 

buiten, volkomen onopgemerkt. En Schout bij Nacht DOORMAN, samen met VAN LYNDEN, 

passeerden de Roemeense grens, werden in Roemenië een tijd geïnterneerd, werden 

vervolgens uitgeleverd aan Turkije en bereikten in de zomer van ’44 eindelijk Engeland, waar 

zij nog een werkzaam aandeel in de strijd tegen de overweldiger konden spelen. De drie 

anderen werden vlak bij de Nederlandse grens gepakt, ze werden het slachtoffer van het 

“Gross-alarm” wat volgde op de gebeurtenissen waar ik dadelijk iets van zal vertellen. 31  Maar 

alleen al de ontsnapping van één vlagofficier was haast een historisch feit, voor zover mij 

bekend is de enige andere opper- of vlagofficier die deze oorlog ontsnapte de Franse generaal 

GIRAUD.32  

Dit deed de moffen dan ook gevoelig pijn en als zodanig beschouwden we deze poging dan 

ook niet als mislukt, integendeel!     

  

 

31 De andere drie waren: Kapitein H.J. Veenendaal (Kgf 2935) en de Tweede-luitenants H.G. Donkers (Kgf 2238) 

en B.F. Portier (Kgf 30917).   

32 Giraud ontsnapt op 17 april 1942 uit Oflag IV B/H Königstein. Hier zaten in 1940 en later van 1943-1945 de 

Nederlandse generaals Winkelman, J.J.G. en H.F.M. van Voorst tot Voorst, van Lawick en Van den Bent gevangen. 
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15. DE ZAK MET VLOOIEN 

 

Met al die grapjes, de laatste pogingen aan de rioolgang, de voorbereidingen en uitvoering 

van het grote Russen-plan, waren die laatste dagen in Stanislau al aardig gevuld, zul je 

denken, vooral als je dan nog rekent, dat we per slot van rekening ook nog onze eigen bagage 

moesten pakken. Maar er was nog veel meer te doen! 

In de eerste plaats moesten alle kostbare eigendommen van de Reisvereniging zorgvuldig 

worden ingepakt: bij het begin en het eind van een overplaatsingsreis werd altijd alle bagage 

zorgvuldig onderzocht op contrabande. En zo verdwenen dus valse stempels, paspoorten, 

lopers en honderd en een vijltjes, zaagjes, boortjes enz. in uitgeholde klampen en dubbele 

bodems van pakkisten, een precies en langdurig werkje. 

Gedurende de reis kregen alle leden van de Reisvereniging het consigne “vrije jacht”. D.w.z. 

dat ieder naar hartenlust mocht proberen weg te komen, zonder voorafgaande toestemming 

van de leiding. Er viel tijdens zo’n transport toch niet veel te coördineren, andere plannen 

werden er niet door geschaad en het hield de “fighting spirit” er in. Wèl werden alle adspirant-

ontvluchters nog zoveel mogelijk geholpen: theorie werd gehouden over de beste manier om 

uit een rijdende trein te springen, een groot aantal messen werd vermaakt tot zaagjes, in 

broden gebakken en uitgereikt. Maar ondanks dat zouden ze het moeilijk genoeg hebben als 

ze eenmaal vrij waren: burgerkleding en valse papieren konden niet worden verstrekt, die 

zouden zeker bij de begin-Prüfung direct in beslag worden genomen. En het was winter, in het 

hartje van Polen, met strenge vorst en dikke sneeuw. 

Zelf heb ik geen deel uitgemaakt van deze drie konvooien, ik ging met een particulier 

reisgezelschap. Maar toch zal ik je er nu het een en ander van vertellen.  Het vervoer 

geschiedde weer in de van ouds bekende beestenwagens en duurde 4 – 6 dagen. Elk konvooi 

werd bewaakt door een groot aantal moffen, in rijtuigen voor, achter en in het midden van de 

trein, met mitrailleurs uit de raampjes en zelfs op het dak. En ondanks dat en de ook overigens 

moeilijke omstandigheden lieten ze zich niet weerhouden! Nauwelijks opgesloten in hun 

beesten wagens, staken de vluchters de koppen bij elkaar, kozen een leider. Sommige 

ploegen besloten te wachten tot ze in Duitsland waren, anderen wilden maar zo gauw mogelijk 

er uit komen. De zaagjes werden tevoorschijn gehaald en in bodem, zijkanten, voor- of 

achterschot werden gaten gezaagd. En al heel gauw na Stanislau begon het lieve leven! Als 

een van de ploegen het moment gekomen achtte, sprongen ze vlug achter elkaar, 6 of 7 man 

tegelijk. Dan wilde schietpartijen, de trein stopte maar de bewaking durfde ze niet achterna, 

bang bij terugkomst een lege trein te vinden…..  

En zo gaat het door, soms overdag, soms ’s nachts springen er, dikwijls onder vuur. Al gauw 

raken de moffen volkomen de kop kwijt, ze schieten op alles wat ze zien, alle schoenen  

worden afgenomen. En dan wikkelen de vluchters puttees om hun voeten of aktetassen en ze 

springen, de Poolse winter in…… 

In totaal uit de drie transporten 142 man, één honderd twee en veertig kerels die al die risico’s 

bewust aanvaarden om de kleine kans te hebben de vrijheid te bereiken en weer deel te nemen 
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aan de strijd tegen de gehate vijand.33 Het aantal slachtoffers is verwonderlijk laag. De 1e 

Luitenant DERKS, die als laatste van een ploeg sprong toen de trein al bijna stil stond, wordt 

ontdekt onder de laatste wagon. Een mof richt zijn geweer, DERKS steekt zijn handen op “ik 

geef me over” en van vlakbij schieten de helden hem met twee schoten dood. Zijn lijk wordt in 

een wagon gesmeten, “da haben Sie noch wass zu lachen, Schweinehunde!!”. Luitenant 

YOUNG werd zwaar gewond door een pistoolschot in de borst toen hij op het station Stanislau 

een vluchtpoging deed. Hij werd vervoerd naar het hospitaal en herstelde. Toch zou dit hem 

het leven kosten, zoals dadelijk zal blijken.  

 

Groepsfoto Stanislau. Henk Derks staand geheel links (coll. Johan van Hoppe) 

Luitenant DE BRUYN sprong voorbij Berlijn. Hij kwam ongelukkig neer en werd, bewusteloos, 

weer gearresteerd. Toen hij bijkwam in het hospitaal in Neubrandenburg, waren zijn beide 

benen geamputeerd, de moffen zeiden hem dat die waren afgereden. Toen hij weken later 

werd overgebracht naar het kamp, gaf men hem z’n uniform terug: de broek bleek volkomen 

onbeschadigd en zonder een spoor van bloed…. Na enige ogenblikken kwam een 

zenuwachtige mof de kleren weer afnemen, het was een vergissing geweest….34 

 

33 Leo de Hartog komt in zijn boek “Officieren achter prikkeldraad” tot een totaal van 116 ontsnappers, waarvan 85 

tijdens de treinreis. Ik ga uit van 107 ontsnappers tijdens de reis: 89 die in april 1944 terug zijn in Oflag 67, 8 man 

die naar Hongarije gingen, 7 man die na gepakt te zijn in Gross Rosen zitten, Kapitein L. Zegers en de Luitenants 

Derks en Speijers.  

34 Eerste-luitenant Jan de Bruin (Kgf 31930) wordt op 19-6-1944 ontslagen uit krijgsgevangenschap en keert terug 

naar Nederland. 
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Het is ondoenlijk ook maar bij benadering een overzicht te geven van alle belevenissen van 

de ontvluchters. Een 10-tal onder leiding van VAN HOOTEGEM, bereikte Hongarije na een 

moordende tocht dwars door de Karpaten.35 Ze bleven daar tot het einde van de oorlog en 

werden geleidelijk een centrum van ondergronds verzet. Een door hen opgerichte valse-

papieren-centrale redde het leven van een groot aantal Joden. Aanslagen op treinen en 

fabrieken waren schering en inslag. Na de bevrijding door de Russen kwamen ze allen 

behouden terug in Nederland, behalve de cadet-sergenat LIGTERMOET, die op dit moment 

nog steeds in een Russisch kamp zit….36  

 

Oflag VIII C Juliusburg (1941). Geheel rechts Arie Ligtermoet, daarnaast Hans von Seydlitz Kurzbach 
(coll.Johan van Hoppe) 

 

Anderen bereikten Nederland of Frankrijk, dwars door Duitsland. Kapitein SEEGERS werd 

later in Nederland weer opgepakt en teruggebracht37. Luitenant WALLINGA werd gearresteerd 

in Parijs, ontvluchtte uit de gevangenis, werd weer opgepikt en werd overgegeven aan de 

Gestapo met fataal gevolg. 

 

35 De groep van 10 die Hongarije bereikte bestond uit de luitenants: Lieneman, Brackel, Harteveld, Singor, van 

Hootegem, de Ruyter, Kranenburg, Bijl de Vroe, van der Pol en Bentinck. 

36 De cadet-vaandrig A.G.L. Ligtermoet en H.R. von Seydlitz Kurzbach ontsnappen op 11-1-1944 via het 

Cadettenkamp. Het lukt hen om zich aan te sluiten bij een partizanengroep. Op 17-9-1944 overlijdt Hans von 

Seydlitz Kurzbach aan tetanus. Arie Ligtermoet besluit om de Russen tegemoet te komen, wordt gearresteerd en 

verdwijnt in een gevangenis in Odessa, waar hij op 12-10-1948 overlijdt aan tbc. 

37 Dit is niet juist. Kapitein J.L. Zegers komt in Nederland aan maar wordt later gearresteerd bij een poging de 

Pyreneeën over te steken. Bij terugkeer in Nederland beroept hij zich op zijn status als krijgsgevangene. Hij wordt 

teruggevoerd in krijgsgevangenschap maar ontsnapt nog op Nederlands grondgebied uit de trein en wordt actief in 

het verzet.  
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De overgrote meerderheid echter werd vrij kort na de vlucht alweer gearresteerd in Polen of in 

Duitsland. Dit was niet te verwonderen, want na deze massale ontvluchting – voor zover ik 

weet is er nog nooit zo’n groot aantal ontsnapt uit een transport! – werd er in geheel Duitsland 

en Polen een z.g. “Gross-alarm” gegeven: alle politie en militaire instanties werden 

gealarmeerd, alle stations bewaakt, grote drijfjachten werden georganiseerd, waaraan zelfs 

de Hitlerjugend deelnam.  

Maar daarnaast had deze massa-vlucht nog een ander gevolg. Tot in de hoogste regionen 

waren de moffen des duivels en in overeenstemming met hun karakter namen ze de vuilst 

denkbare wraakmaatregel: van de Zentralstelle van de Sicherheitspolizei ging een uiterst 

geheim bevel uit, dat in ’t vervolg alle ontvluchte krijgsgevangen officieren die weer werden 

gegrepen, moesten worden overgedragen aan de Gestapo, met als codewoord “Kugel-Aktion, 

Stufe III”. De Gestapo wist dan wat hen te doen stond: ze zouden worden overgebracht naar 

het concentratiekamp Mauthausen en daar worden geliquideerd. Dit was in flagrante strijd met 

de Conventie van Genève, waarin het goed recht van iedere krijgsgevangene om te 

ontvluchten ook door Duitsland was erkend en waarin was vastgelegd, dat als straf hoogstens 

één maand streng arrest mocht worden opgelegd. De geheimzinnigheid, waarmee deze order 

werd behandeld bewijst ook wel, dat de moffen zelf een beetje huiverig waren voor de 

gevolgen. En hij gold niet voor Amerikaanse en Engelse officieren….. dat durfden ze niet aan, 

bang voor represailles. Van deze laffe order kregen we na de capitulatie een exemplaar in 

handen. In bijlage I vind je er een afschrift van.   

En velen werden het slachtoffer, zowel diegenen van de treinvluchters die pas half februari 

werden opgepakt, als later bij andere stunts. Van het bestaan hadden wij geen idee, wel 

plakten de moffen omstreeks die tijd een bekendmaking aan, waarvan je in bijlage II een 

afschrift vindt; op die manier probeerden ze te verklaren, waarom er na die tijd nooit meer 

opgepakte ontvluchters terug kwamen in het kamp……DAAN ROOKMAAKER, HAM, 

Luitenant ter Zee STUFFKEN, Luitenants DE HEER, BOXMAN, EGGINK werden na korter of 

langer tijd opgepakt in Polen. Ze werden teruggebracht naar Stanislau en daar opgesloten in 

de quarantainebarak, waar ze nog twee weken wachtten, terwijl er in Berlijn over hun lot werd 

beslist. Toen werden ze afgevoerd naar Mauthausen. Met hen gingen ook de cadetten 

POPELIER en VERHAGE, die tijdens de verhuizing uit het Cadettenkamp ontsnapten. 

YOUNG, vrijwel genezen van het schot in de borst, werd ook overgebracht naar de 

quarantainebarak en tegelijk met de anderen geëxecuteerd. Luitenant SPEIJERS, opgepakt 

aan de Nederlandse grens onderging hetzelfde lot, evenals WALLINGA en later nog de Cadet-

vaandrig SIMONS…….38 

Ondertussen ben ik even vooruit gelopen op m’n verhaal maar we zullen nu de draad weer 

oppakken die avond na het mislukken van het “grote Russen-plan”. We hadden namelijk nog 

een serie andere plannetjes in petto! Direct nadat we bekomen waren van het Russen-plan 

hielden we krijgsraad. We konden nu kiezen uit twee mogelijkheden: òf meegaan de volgende 

morgen met het laatste transport en uit de trein springen òf achterblijven in het gebouw.  

 

38 De cadet-vaandrig Ch. A. Simons is ontsnapt op 1-6-1944 en overleden in Kleve op 15-6-1944. Mogelijk ook ten 

gevolge van de Aktion Kugel maar hij is niet vermoord in Mauthausen. Daarentegen is wel de Wachtmeester 

(Adspirant Reserveofficier) A.E. Ernst in Mauthausen vermoord, die uit het Cadettenkamp ontsnapte op 11-1-1944. 
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Boxman    De Heer    Eggink 

   

 Ham    Popelier    Rookmaaker 

 

  

 Stuffken    Speijers 

(van YOUNG, WALLINGA, ERNST en VERHAGE geen foto) 

 

We hoopten namelijk dat de bewaking zou worden ingetrokken of althans flink verminderd als 

het kamp eenmaal zou zijn ontruimd. Mocht dat niet het geval zijn, dan konden we altijd nog 

een reprise geven van de “kleine Russen-stunt”, dat lek bestond nog steeds. En tenslotte 

hadden we uit de verschillende geruchten de indruk, dat de Russen snel naderden, misschien 

konden de achterblijvers het uitzingen tot Stanislau bevrijd werd. Deze verschillende 
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mogelijkheden werden uiteengezet en daarna werd aan ieder de vrije keuze gelaten wat hij 

wilde doen. DAAN ROOKMAAKER kreeg de eerste keus, als beloning voor zijn prachtige werk 

als Unteroffizier. Hij koos, met zijn vrind HAM, de transportkans evenals een groot aantal 

anderen. Ik gaf hem mijn kompas en een paar goede schoenen en toen namen we afscheid, 

voorgoed. Te weinig heb ik over hem verteld, hij werd een van m’n allerbeste vrinden. Een 

zonnig karakter, een innig Godsvertrouwen en een grote intelligentie maakten zijn gezelschap 

tot een genot. Ongelofelijk veel deed hij voor het kamp, als hoofd-sportleider, als leider van de 

ochtendgymnastiek, met voordrachten over lichamelijke opvoeding en jeugdbeweging. Op zijn 

bezadigde wijze was hij tot de overtuiging gekomen, dat het de plicht van ieder 

krijgsgevangene was om te proberen te ontvluchten. En daarom meldde hij zich steeds aan 

voor elke job waarvoor vrijwilligers werden gevraagd. Niet uit zucht naar romantiek of sensatie 

maar uit koele plichtsbetrachting. 

De volgende morgen toonde hij al gauw dat het hem ernst was met het vluchten uit het 

transport: tijdens de mars door de stad wist hij, met HAM, ondanks de zeer zware bewaking 

weg te komen, door zich in de colonne min of meer te verkleden, een Poolse bontmuts op te 

zetten en op een moment van gedrang uit het gelid te stappen en rustig de andere kant uit te 

slenteren. Zo liet hij de hele colonne langs zich passeren, onderwijl nog knipoogjes gevend 

tegen een paar vrinden, tot de moffen van het bewakingscordon hem wegduwden, afstand 

bewaren tot de krijgsgevangenen! Nu, dat liet DAAN zich geen twee keer zeggen. Op de 

Hongaarse grens werden ze gepakt en teruggebracht naar Stanislau, de rest weet je. 

 

2e van rechts: Daan Rookmaaker, 2e van links: Quirinus Ham 
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De anderen, die dus wilden onderduiken en achterblijven in het gebouw, werden ingedeeld in 

ploegen. Een ploeg van 5 man, onder mijn leiding, zou zodra mogelijk een herhaling geven 

van de “kleine Russen-stunt”, ongeacht of de bewaking werd verminderd of niet. Acht man, 

onder GIJS VAN AMSTEL, wilden blijven zitten in hun bergplaats tot de bewaking werd 

ingetrokken en anders de komst van de Russen afwachten. En een derde groep, ook van acht 

man, onder BRACKEL, waarbij ook GERRIT VAN DER GRAAF, wilde wachten tot de 

bewaking zou verminderen en dan ’s nachts over de muur klimmen. 

Diezelfde nacht al dook alles onder. De ploeg VAN AMSTEL werd weggestopt in het 

rookkanaal van de schoorsteen van de wasserij, zij moesten het langst blijven zitten en dit leek 

de beste bergplaats. Beide andere groepen verdwenen onder de vloer van de 

schouwburgzaal.39 Hierin hadden we tevoren al een luik gemaakt, wat prachtig kon worden 

afgecamoufleerd. Maar de ruimte onder de vloer was niet erg comfortabel en zelfs niet eens 

ruim, althans in de hoogte niet. Tussen het grove puin waar we op lagen en de onderkant van 

de vloerplanken was maar een vrije ruimte van ca 40 cm. Je kon je alleen omdraaien als je 

eerst het puin weghaalde onder je heup. Ruimte voor een strozak was er dus ook niet. De 

doorkruiphoogte onder de vloerbalken was ca 20 cm, om daar dus onderdoor te komen 

maakten we een paar geultjes. En in deze wel zeer benauwde ruimte werden ’s nachts dertien 

man weggewerkt, met al hun benodigdheden zoals burgerkleding, proviand en waterflessen 

voor een week. Mijn ploeg bovendien Russen uniformen, voor de anderen ladders, 

touwladders enz. Het vereiste veel overleg om het geval in de juiste volgorde te stouwen 

(eenmaal eronder kon je mekaar niet meer passeren) en dit duurde dan ook twee uren.  

En toen we dan goed en wel lagen werd volkomen stilte bevolen, zelfs fluisteren was verboden, 

ieder was verantwoordelijk dat zijn buurman niet snurkte. We probeerden te slapen, verliggen 

was vrijwel onmogelijk en na een half uur leek elke puinpunt wel een gloeiende dolk. Na uren 

verscheen licht tussen de kieren in de vloer. Weer uren later hoorden we de hoornsignalen 

voor het appèl en het geschreeuw en gevloek toen de derde en laatste ploeg afmarcheerde. 

En dan diepe stilte…. 

Zelden duurden uren langer. Het spijkerbed van een fakir ging op een onschuldig genoegen 

lijken. Sommigen zijn zo volkomen geradbraakt dat ze willen opgeven, maar later stompen we 

af in een soort verdoving. Het naarste is dat ieder z’n natuurlijke behoeften liggend ter plaatse 

moet doen…. 

We horen een zoekploeg boven ons hoofd. Ze onderzoeken de ruimte onder het toneel en 

bekloppen onze vloer maar vinden niets. De hond die ze bij zich hebben is ook al van niet veel 

nut, we hebben de vloer flink met peper bestrooid. Ze gaan weer weg. 

Na nog enige eeuwen wordt het donker. Als ik schat dat het zowat middernacht is krijgt 

HECKMAN opdracht te gaan verkennen. Het luik wordt geopend, hij kruipt eruit. Twee uur later 

pas komt hij terug, met slechte berichten: de bewaking is nog op volle sterkte, alle lampen en 

zoeklichten branden…. En we gaan weer door met liggen, elk botje en elk spiertje doet nu pijn. 

 

39 In het boek “De zak met vlooien” van Gijs van Amstel worden 2 groepen vermeld die onder de toneelvloer verstopt 

zitten: één ploeg van 9 man onder leiding van San van den Wall Bake en één ploeg van 7 man onder leiding van 

Gijs van Amstel. Van een derde ploeg in het rookkanaal van de wasserij is in dit boek geen sprake. 
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We zullen niet te lang kunnen wachten met onze nieuwe Russen-stunt: die kan natuurlijk alleen 

maar slagen zolang er nog echte Russen in het gebouw werken en misschien worden de 

oppassers nu ook gauw afgevoerd, dan is dus onze kans verkeken. Ik besluit dus, dat we het 

die middag, de 13e, zullen proberen. Het beste moment om uit onze schuilplaats te komen is 

ongeveer 12.00 uur, dan zijn de moffen en Russen vermoedelijk aan het eten. En zo komen 

we dan na 36 uur tevoorschijn, geradbraakt maar vol goede moed. De Russen-uniformen 

nemen we mee, de proviand laten we achter voor de ploeg BRACKEL en dan camoufleren we 

het luik weer zorgvuldig af. Met ons hele hebben en houden strompelen we dan zo vlug 

mogelijk naar de zolder boven vleugel L, posten worden uitgezet en dan gaan we ons 

verkleden. Eerst de burgerkleren of wat daar voor door moet gaan – vooral marine jasjes 

zonder distinctieven zijn erg in trek! -  en daarover heen de Russenplunje. Als excuus om het 

hek uit te gaan zullen we bundels lege strozakken op onze nek nemen, die we dan z.g. naar 

loods E moeten brengen. En bovendien kan daar nog eens wat in weggestopt worden, een 

overjas, een actentas. 

En dan, als alles net klaar is voor de afmars, ziet onze uitkijk vanuit ons zolderraam een grote 

zoekploeg het hoofdgebouw binnenkomen: Grüne Polizei, Feldgendarmerie, het hele circus is 

compleet! Even nog overweeg ik terug te rennen naar de schouwburg en weer weg te duiken 

maar daar hebben we teveel tijd voor nodig en het zou de andere ploeg in gevaar brengen. 

En dan is ’t al te laat, de zolderdeur gaat open en een tiental Grüne Polizei-schoften komt op 

ons toe. Nog even proberen we Rusje te spelen maar ze hebben het door en dreigend komen 

ze op ons af. Juist als één van hen z’n pikhouweel opheft, komt een Abwehr Hauptmann de 

zolder op en hij bedenkt zich: “Schade dass Sie da sind Herr Hauptmann, sonst würden wir 

mal richtig drauf eingehauen haben!”.  

Het spel is uit. We worden uitgekleed, zeer ruw onderzocht. Alles wat op burgerkleding lijkt 

wordt in beslag genomen, de anderen krijgen hun uniform en overjas terug. Als leider krijg ik 

alleen maar m’n ondergoed en m’n uniformbroek en dan gaan we de cel in. Na ’n paar uur 

gelach en lawaai, ook de ploeg van VAN AMSTEL in de schoorsteen is gevonden! De acht 

man van BRACKEL overigens niet. Die blijven nog acht volle dagen onder de vloer liggen, op 

het puin. Een van de minder spectaculaire maar misschien zwaarste stunt die werd uitgehaald. 

Dan kùnnen ze niet meer en geven zich over, de bewaking is dan nog steeds op volle 

sterkte….40 

’t Wordt vol in onze cellen, we zitten met z’n vieren en eten en drinken geven ze ons voorlopig 

niet. De 13e en ook de 14e is vastendag. ’s Avonds kunnen we het niet meer uithouden. We 

schoppen net zo lang tegen de deuren tot de wachtcommandant komt opdraven en dan zeg 

ik hem, dat ik voor een dringende mededeling de Abwehr-Offizier wil spreken. In vijf minuten 

is hij buiten adem bij ons, hij hoopt blijkbaar dat we hem zullen verraden waar de rest 

verborgen zit. Als ik hem dan een telegram met protesten tegen de ondervonden behandeling 

geef ter doorzending aan de Zweedse Gezant, is hij een beroerte nabij. Maar het kan me dan 

niet veel meer schelen, betaal hem in z’n eigen munt terug, schreeuwend en scheldend, de 

enige conversatietoon die een mof verstaat. 

 

40 Het feit, dat de bewaking op volle sterkte blijft tijdens 8 dagen, doet vermoeden dat de Duitsers rekening hielden 

met het achterblijven van een aantal Nederlanders. Uit de àppels bij het vertrek van de 3 transporten naar 

Neubrandenburg ontbreken immers de nodige mensen. 
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En het wonder gebeurt: al ’n kwartier later komt een uiterst beleefde wachtcommandant ons 

een grote portie zeer goede soep brengen en water om onze dost te lessen…. 

Drie dagen laten ze ons zo in de cel zitten, dan krijgen we het bevel “Fertigmachen zum 

Abmarsch!”. Onmiddellijk begin ik weer te protesteren, ditmaal voor mezelf: als ze me niet 

onmiddellijk voldoende bovenkleding geven…. en dan volgt de hele serie dreigementen, 

Zweedse Gezant, Conventie van Genève, Kriegsverbrecher …. Maar ditmaal werkt het niet en 

de volgende morgen staan we buiten aangetreden, ik nog steeds in m’n ondergoed èn m’n 

uniformbroek. Alleen heeft een van de makkers me z’n pullover geleend…. zonder mouwen. 

Een indrukwekkende geleide krijgen we mee met z’n dertienen: een Feldwebel en 10 man, 

geen slecht gemiddelde, blijkbaar begint ons krediet te stijgen. De Feldwebel houdt een 

toespraak, dood of levend, maar hèm zal er geen ontsnappen, “es wird sofort geschossen” en 

de hele verdere bekende melodie. Alleen ditmaal nog iets feller en vuiler voorgedragen, de 

eerste berichten van de massavlucht tijdens de transporten zijn blijkbaar al bekend geworden, 

de moffen zijn prikkelbaar en zenuwachtig.  

Zo gaan we op stap naar het station, de wacht met de vinger aan de trekker. Enkele 

gefluisterde woorden zijn genoeg, voorlopig zullen we ze even tot rust laten komen, zó actief 

kunnen ze niet blijven. Dus zijn we voorlopig erg rustig, praten een beetje met de bewakers, 

die geleidelijk iets minder zweetdruppeltjes op hun voorhoofd krijgen. We reizen met een 

gewone personentrein, drie coupés worden worden op z’n mofs ontruimd en wij gaan erin, in 

elke coupé vier Hollanders en drie bewakers. Na enige uren zijn we in Lemberg, waar we 

moeten overstappen. Het ijs is nu gebroken, de moffen beginnen te vinden dat het nogal 

meevalt en daar willen we ze juist hebben. We moeten een paar uur wachten, een wachtkamer 

wordt weer leeg geranseld, wij worden in een hoek gezet en de moffen er in een grote kring 

omheen, scherp oplettend. Ziezo, nu zullen we maar eens zaken gaan doen! 

Na een kwartier begin ik erg benauwd te schuifelen en vraagt fluisterend aan Herr Feldwebel 

of ik niet even naar de wc mag. Dit kan hij lastig weigeren, eerst gaat hij zelf de gelegenheid 

verkennen, dan wordt een post aangewezen om mij te begeleiden. Een deur geeft toegang tot 

een gangetje met aan de rechterzijde drie hokjes. Dan aan het einde, achter de laatste wc, 

zijn drie wasbakken tegen de buitenmuur. Het is dus eigenlijk een L-vormige gang, de post die 

in de toegangsdeur staat kan niet zien wat er in de korte poot van de L, bij de wasbakken, 

gebeurt. En in die buitenmuur zijn twee ramen, één in de dode hoek! Wèl zitten er tralies voor, 

maar die zijn maar dun, een potige vent kan die gemakkelijk uiteenbuigen. Ziezo, ik ben klaar 

en ga dociel weer mee terug met mijn lijfmof. De Feldwebel is kennelijk opgelucht als we weer 

terug zijn. Dan volgt er weer een kwartier serene rust, alle Hollanders schijnen te dommelen. 

De moffen merken niet, dat er een paar papiertjes worden doorgegeven. En dan “moeten er 

ineens twee naar achteren”, KAREL DE WIJK en HECKMAN. ’t Feldwebeltje vindt het nu niet 

zo griezelig meer, vindt het zelfs genoeg om maar één post mee te sturen. Weer gaan ze weg, 

de post blijft weer in de geopende deur staan, scherp naar binnen kijkend, waar hij de twee 

naar binnen ziet gaan in de laatste twee hokjes. Gelukkig praten ze druk samen, duidelijk hoort 

hij de hoge stem, waarop steeds een laag antwoord. Maar ze hebben blijkbaar hoge nood 

gehad, wat hebben ze een tijd nodig! Na een minuut of tien krijgt hij er genoeg van, brult dat 

ze er nu maar uit moeten komen. En na nog enige minuten gaat het middelste deurtje open 

en HECKMAN komt tevoorschijn. Weer wachten ze, maar verder gebeurt er niets. Eindelijk 

begint de mof onraad te vermoeden, rent naar de laatste zitkamer, rukt hem open …. leeg! 

Terwijl HECKMAN verdienstelijk een tweetonig alleengesprek voerde, is DE WIJK over het 

wc-muurtje geklommen naar de korte poot van de L, heeft een raam voorzichtig 
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opengeschoven, de tralies zijn kinderspel voor hem en als de mof het eindelijk doorziet heeft 

hij al een voorsprong van vijf minuten! Het gezicht van de Feldwebel als HECKMAN in z’n 

eentje wordt teruggebracht is een schilderij van Picasso! Hij geeft de post met z’n vuist een 

slag midden in z’n gezicht en wordt tierelierend. Hij vloekt en tiert tegen ons het ene moment, 

dan weer huilt hij bijna van angst, ze hebben hem blijkbaar niet veel goeds beloofd als een 

van ons mocht verdwalen! De stationspolitie wordt erbij gehaald, het garnizoen wordt 

gealarmeerd en drie uur later wordt Kareltje weer binnengebracht, ze hebben hem erg 

geslagen maar verder is hij OK. Hij is net buiten de stad in een Überfall-Kommando gelopen. 

Jammer, maar het heeft de eentonigheid wat gebroken. 

Maar nu is het verder wel bekeken. Als wij nu op een station aankomen, is er blijkbaar van 

tevoren al opgebeld, het hele perron is afgezet. In Warschau tellen we 80 man…. En steeds 

een hondenpatrouille, waar we altijd nogal het land aan hadden, een hond is aanzienlijk 

slimmer dan de gemiddelde mof….. En zo worden we wel met zeer veel egards, iets meer dan 

ons lief is, van het ene station naar het andere overgegeven. Van de ene trein in de andere, 

meestal goede sneltreinen. In twee dagen zijn we in Berlijn, met ontzag en genoegen zien we 

de enorme bomschade, ze beginnen al de rekening gepresenteerd te krijgen! 

En dan, na nog een paar uur: NEU-BRANDENBURG! Uitstappen. Weer extra bewaking, we 

marcheren door het oude stadje, de burgers blijven nieuwsgierig staan, soms schelden 

“Partisanen” of “Amerikaner”, ze kunnen ons blijkbaar niet thuisbrengen, wat geen wonder is 

in onze zeer gevarieerde uniformen! Dan de stad uit. Na een uur rechts naast de weg een Kgf-

kamp. Als we er dichtbij komen, zien we tot onze verwondering, dat de bewoners, Poolse 

officieren, aangetreden staan langs het draad met het gezicht naar de weg. En we begrijpen 

het pas als ze een driewerf “hoera!” uitbrengen als we dwars van het kamp zijn gekomen. Dan 

staan ze weer stram in de houding, terwijl de Commandanten salueren. Tot dat moment 

hebben we gelopen als krijgsgevangenen, onordelijk, sloffend, moe. Met een brok in m’n keel 

commandeer ik dan, voor het eerst sinds vier jaar “Geeft acht!!”. In een mum van tijd lopen we 

in het gelid, in de pas, stram. “Hoofd --- Rechts!” En zo defileren we, zo trots dat we bijna uit 

ons vel zwellen, voor deze galante Poolse makkers, die ook al de verhalen over de 

legendarische vlucht van de Hollanders hebben gehoord en die op deze wijze hun waardering 

betuigen voor iedere groep vluchtelingen, die in de afgelopen en komende dagen langs hun 

kamp wordt vervoerd naar het iets verder gelegen Nederlandse kamp….. 

Na deze overplaatsing moet het hoofd van de Abwehr, toen hij terechtstond voor een krijgsraad 

om zich te verantwoorden voor de massale ontvluchtingen, gezegd hebben dat hij nog liever 

een zak met vlooien bewaakte dan een konvooi Hollanders…. Ook met die vlooien heeft men 

het met hem maar  niet meer geprobeerd, hij werd – met alle andere Abwehr-officieren – naar 

het Oostfront gestuurd. Een detachering die in die dagen minder en minder populair begon te 

worden. 
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Handgetekende kaart van Neubrandenburg e.o. Bij Oflag II E (midden) stonden de Poolse officieren te salueren. 

Een gedeelte van het grote Stalag II A werd gebruikt voor de Nederlanders en kreeg de naam Oflag 67. 

(coll. Familie May-Callenfels) 

 

 

 

 



92 

Op dit punt eindigt het verhaal, zoals dat nieuwjaar 1950 in Londen werd opgetekend. Zeer 

waarschijnlijk heeft San in verband met het overlijden van zijn vader tijdens het schrijven van 

zijn verhaal, geen behoefte meer gehad om het verhaal af te maken. 

 
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van de Vereniging Officieren Genie op 14 
december 1956 te Rotterdam, werd een voordracht gehouden “Ontvluchtingen uit Duitse 
krijgsgevangenschap” door brigade generaal A.V van den Wall Bake. Later in de nummers 
van het tijdschrift “Genie” gepubliceerd in januari, februari, maart en april 1957. 
 
Deze voordracht geeft eerst een gedetailleerde beschrijving van de organisatie van de 
“Reisvereniging” en beschrijft daarna enkele ‘stunts’, zoals de tunnel in Oflag 67 
Neubrandenburg en de ‘Prominentenstunt’ uit Ilag VII / Oflag Tittmoning. Deze verhalen 
vormen een perfecte aanvulling op het voorgaande verhaal en samen beschrijven ze de 
gehele tijd van krijgsgevangenschap van San van den Wall Bake en de rol die hij in die jaren 
speelde (JvH). 
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16. NEUBRANDENBURG 

 

Toen het Nederlandse officierscorps in 1942 werd afgevoerd in krijgsgevangenschap was men 

daar geestelijk niet op voorbereid. Nimmer had men ons de rechten, nòch de verplichtingen, 

van een krijgsgevangene meegedeeld. En met name ontbrak een duidelijke richtlijn of het nu 

de plicht was van een krijgsgevangene te trachten te ontvluchten, of dat het verantwoord was 

gelaten het uur van de bevrijding af te wachten. De gevolgen hiervan bleven niet uit: velen 

voelden niets voor al die vluchterij, die represailles zoals inhouden van pakjes en post ten 

gevolge had: zij waren passief en in enkele betreurenswaardige gevallen zelfs actief, tegen. 

Dit in tegenstelling b.v. met de Britse kampen, waar het ontvluchten “dienst” was en onder 

verantwoordelijkheid stond van de kampoudste. Bij ons moest dus alles van de grond af 

worden opgebouwd. Wij maakten alle kinderziekten mee, zoals wilde individuele pogingen, die 

andere plannen torpedeerden en elkaar beconcurrerende kongsi’s. En eerst na veel schade 

en niet geringe schande groeide de zgn. Reisvereniging in zijn uiteindelijke geperfectioneerde 

vorm, zoals die in het volgende zal worden geschetst. Niet veel namen zullen daarbij worden 

genoemd, maar één uitzondering moge hier worden gemaakt: de ziel en stuwende kracht van 

deze organisatie, de Kapitein der Infanterie van het vm. KNIL MACHIEL VAN DEN HEUVEL. 

Hij bracht een rijke ervaring mee uit het beroemde kamp Colditz en paarde daaraan een enorm 

doorzettingsvermogen, een zeldzaam organisatietalent en een “neus” voor 

ontvluchtingsmogelijkheden, die aan het ongelofelijke grensde. 

De op den duur algemeen aanvaarde grondbeginselen van de door hem opgebouwde 

organisatie waren: 

- Geen vluchtpoging is toegestaan zonder toestemming van de centrale leiding. 

- De centrale leiding wijst aan wie zal ontvluchten; daarbij wordt meer gelet op het belang 

van betrokkene voor de Nederlandse oorlogsinspanning dan op prestaties binnen de 

Reisvereniging. 

Samengevat betekende dit, dat de geest van “één voor allen, allen voor één” vaardig werd. 

Men werkte niet meer voor eigen ontvluchting, maar zwoegde voor ’t gezamenlijke doel: zoveel 

mogelijk van de belangrijksten er uit (vooral waren dit vliegers en zeeofficieren). Op deze 

manier was het mogelijk de gebundelde kracht van de R.V. te richten op bepaalde projecten, 

die anders nimmer hadden kunnen worden uitgevoerd. En deze “esprit de corps” opende ook 

de mogelijkheid om te komen tot een ver doorgevoerde specialisatie. Hoe belangrijk dit was 

blijkt wel bij het bezien van het werkschema (zie fig 1). 

Onder de centrale leiding ziet men scherp gescheiden een Binnendienst en een Buitendienst. 

De eerste verzorgde de eigenlijke ontvluchting, de tweede verstrekte alles wat nodig was om, 

eenmaal buiten het kamp, het einddoel te bereiken. Alras was namelijk gebleken, dat het 

ontkomen uit het kamp niet het moeilijkste was; de kunst was om vrij te blijven en weg te 

komen. Als stelregel gold nu, dat de aangewezen ontvluchters zich niet behoefden te 

bekommeren om de eigenlijke uitbraak: ze werden a.h.w. door de Binnendienst bij de hand 

genomen en naar buiten gebracht. Hierdoor konden ze zich geheel concentreren op het 

moeilijkste deel: de tocht naar de vrijheid. En tot dat doel kwamen ze in de molen van de 

Buitendienst met zijn verschillende afdelingen. 
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De Buitendienst 

De afd. Mental Training voorzag de adspirant-ontvluchter van een fictieve levensloop, bijv. 

een Nederlandse werkwillige in Duitsland. Tot inde laatste details werd deze ingestudeerd. Op 

elk moment van de dag moest men in staat zijn op elke vraag te antwoorden: familie, beroep, 

firma’s voor wie men gewerkt had, details over steden waar men geacht werd geweest te zijn 

enz. Gedeeltelijk waren dit reële feiten, gedeeltelijk gefingeerd. Als men maar vlot en met 

overtuiging antwoordde en zichzelf nooit tegensprak, namen de Duitsers zelden de moeite de 

juistheid van het antwoord te controleren! Hoogtepunt van deze behandeling was een 

ondervraging door officieren die zelf in handen van de Gestapo waren geweest en die met 

toepassing van alle trucs probeerden de adspirant door de mand te laten vallen. 

De documentenafdeling verschafte alle benodigde papieren, afgestemd op deze levensloop. 

Zo beschikte de R.V. over grote aantallen verlopen paspoorten. Bijna steeds kon in deze 

collectie er een worden gevonden, die qua leeftijd, lengte, kleur ogen enz. ongeveer 

toepasselijk was op de gegadigde. Met behulp van een binnengesmokkeld fototoestel werd 

een pasfoto gemaakt, welke de plaats innam van die van de rechtmatige eigenaar, waarna het 

stempel werd bijgewerkt. Door middel van valse, uit linoleum gesneden, stempels werd deze 

pas vervolgens “verlengd”, terwijl er de nodige “Aufenthalts-Erlaubnisse”, “Reise 

Genehmigungen” en “Sichtvermerke” in werden aangebracht. Het werk van deze 

stempelsnijders bereikte op den duur een zeldzame graad van volmaaktheid! 

De afbeeldingen 2, 3 en 4 geven enkele bladzijden uit een dergelijk paspoort weer. In afb. 2 is 

alles “echt” behalve de pasfoto; de linkerbladzijde in afb. 3 is authentiek, terwijl de rechterblz. 

eigen fabricaat is (men vergelijke beide stempels); alles in de afb. 4 is het werk van de 

stempelsnijders.  

 

Afb. 2 (coll. Familie May-Callenfels) 
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Afb. 3 (coll. Familie May-Callenfels) 

 

Afb. 4 (coll. Familie May-Callenfels) 
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Behalve het paspoort werden meestal nog andere papieren klaargemaakt: bijv. een brief van 

de firma waarvoor men geacht werd te werken, waarin het doel van de reis werd vermeld. 

Deze werden met een eveneens binnengesmokkelde schrijfmachine getypt op papier met 

firma briefhoofd, geheel met de hand getekend door weer andere specialisten. Een voorbeeld 

van een dergelijk document vindt men in afb. 5. 

 

Afb. 5 (coll. Familie May-Callenfels) 
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Een voorbeeld mode de waarde van deze documenten demonstreren. Op reis werden de 

genisten VRINS en VAN SLOBBE toevallig het slachtoffer van een routine-check in een 

stationswachtkamer. Eén voor één werden de papieren van de reizigers gecontroleerd en 

steeds mankeerde er wel iets aan. Met knikkende knieën zagen onze makkers de steeds bozer 

wordende “Grüne” naderen. Eindelijk waren zij aan de beurt. Ze produceerden het hele 

arsenaal van paperassen, waarvan geen stukje echt. Na een ogenblik van haast ondragelijke 

spanning kregen ze alles terug met hartgrondige verzuchting: “Na endlich einmal jemand da 

stimmt es!”. 

De afd. reisadviezen gaf raad over te volgen routes, beschikte over de laatste spoorboekjes, 

wist gedetailleerde gegevens over grenspassages. Bovendien beschikte men hier over een 

netwerk van agenten in Duitsland, die bereid waren ontvluchters verder te helpen, distributie-

papieren te verstrekken enz. Dit uiterst kwetsbare deel van het bedrijf was met eindeloze zorg 

opgebouwd, waarbij natuurlijk de grote moeilijkheid was hòe van binnen het draad met hen in 

contact te treden om instructies over te brengen zonder hen in gevaar te brengen. Enige malen 

kregen mensen opdracht te “ontvluchten” om instructies over te brengen naar agenten of 

opgerolde schakels te vervangen, waarna zij zich weer moesten laten oppakken om verslag 

uit te brengen bij VAN DEN HEUVEL. 

Dan is er nog de rubriek uitrusting. Een flinke voorraad burgerkleding stond ter beschikking. 

Kompassen, routekaarten enz. werden aan de lopende band gemaakt. Geld tenslotte was 

steeds beschikbaar door inruilen tegen sigaretten, gouden kiezen e.d. Al bij al ziet men, dat 

de service die de adspirant-ontvluchter door de Buitendienst werd geboden niet gering was! 

De Binnendienst 

Beziet men nu eens, welke werkzaamheden onder de z.g. “Binnendienst” ressorteerden. Dat 

deze hier gerubriceerd zijn onder de moderne stafindeling duidt niet een vooruitziende blik 

destijds, trouwens van een straffe organisatie was toen nauwelijks sprake. Maar het brengt 

enig systeem in de opsomming. Gehoopt wordt slechts, dat niemand zich beledigd zal voelen 

als men ziet, welke wonderlijke werkzaamheden hier onder de illustere termen G1 t/m G4 zijn 

samengevat! 

Onder “G1” kan dan worden genoemd de personeelszorg. Op de vrij karige rantsoenen welke 

werden verstrekt kon men niet lang zware arbeid verrichten; vandaar dat bijv. de gravers 

regelmatig bijvoeding kregen, aangekocht van contributies van de leden in de vorm van 

sigaretten. Indien men weet, dat er ca. 600 contribuerende leden waren, dan zal men zich 

realiseren, dat men hiermee bij rookgrage Duitsers vrij veel kon bereiken! Ook de selectie van 

leden voor bepaalde werkzaamheden en het aanwijzen van de ontvluchters kan onder dit 

hoofd worden vermeld. 

Zoals in iedere rechtgeaarde “G2” onderscheidde men ook hier twee aspecten, security en 

intelligence. In de bewakingsdienst verrichtten tientallen een zware vervelende maar zeer 

belangrijke taak. Zij waren het, die na een appèl het hele kamp “uitkamden” om te controleren, 

dat geen Duitsers waren achtergebleven; die vervolgens doorlopend de ingangen bleven 

observeren en binnenkomende Germanen schaduwden; en die door een netwerk van posten 

tijdig waarschuwden als ze te dicht in de buurt kwamen van barakken waar werkzaamheden 

aan de gang waren die het daglicht niet konden velen. 
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De inlichtingendienst pompte praatgrage bewakers uit, waarbij men er niet vies van was 

middelen als omkoping en chantage toe te passen. Zo werden waardevolle inlichtingen 

verkregen over uren van onverwachte appèls en zgn. “Prüfungen”. Ook wist men via deze bron 

steeds welke bewaker op een bepaalde tijd op een bepaalde post stond. En dat niet alleen: 

men had ook een vrij volledig kaartsysteem van alle bewakers, vermeldend eigenschappen 

als kippig, doof, dom, omkoopbaar. 

Onder “G3” valt in de eerste plaats te vermelden het maken en tot in details uitwerken van de 

plannen voor de diverse “stunts” en vervolgens het uitvoeren daarvan. De zorgvuldige regie 

van dergelijke ondernemingen, waarbij soms honderden personen medewerkten, was een niet 

geringe opgave. Het tunnel-bedrijf vormde een geheel eigen onderdeel van ’t werk. 

Aan de “G4” kant was het voorzien in de soms zeer vreemdsoortige behoeften van de 

verschillende afdelingen niet eenvoudig. Veel waardevol materiaal werd uit Holland 

binnengesmokkeld (zoals bijv. de reeds genoemde paspoorten, fototoestel, schrijfmachine). 

Ook kon wel eens clandestien het een en ander van Duitsers worden gekocht; maar het 

merendeel van de benodigdheden werd op minder eerzame wijze verkregen. Bepaalde 

“snaaiploegen” sloopten en gapten alles wat los en vast was om te voorzien in de behoeften 

aan mijnhout, elektrische leidingen, gereedschappen enz. 

Dit werd zo’n tweede natuur, dat men wel eens meer deed dan op ’t boodschappenlijstje stond. 

Men kent vermoedelijk het verhaal van de inspecterende Duitse generaal, die per auto 

binnenkwam en, na omringd te zijn door een opgewonden pratende drom krijgsgevangenen, 

ontdekte dat niet alleen alle gereedschappen van zijn auto waren verdwenen maar ook zijn 

aktentas met enkele nogal waardevolle papieren. Toen hij zich hierover min of meer terecht 

bezwaard toonde, kreeg hij na enige tijd althans zijn tas terug, met alle papieren erin, keurig 

afgestempeld: “Geprüft”.  

Vermeld moet tenslotte nog worden de vele werkplaatsen die met dikwijls zeer primitieve 

middelen meesterlijke prestaties leverden. Vooral bereikten de valse-sleutels-experts een 

ontstellende bedrevenheid; op de duur waren zelfs lipssloten voor hen niet meer veilig. 

Het vorenstaande heeft een indruk gegeven van de omlijsting waarin de R.V. werkte. Thans 

iets over wat men eigenlijk deed en bereikte. 

Tunnelen 

Als dan om te beginnen iets meer over het tunnelbedrijf wordt verteld, dan is dat in hoofdzaak, 

omdat het psychologisch juister is aan het eind van dit verhaal enkele successen te 

behandelen en helaas zijn er daarvan op het ondergrondse front maar weinig te melden! 

Vele honderden meters tunnel werden gegraven, maar slechts in een enkel geval werd succes 

geboekt: de ontvluchting van Schout bij nacht DOORMAN en vier anderen uit Stanislau.41  

 

 

41 De vier anderen waren: De luitenants ter zee Douw van der Krap, Kruimink en Van Lynden en de luitenant KL 

Pückel. 
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De oorzaken van dit falen zijn drieërlei:  

1. De zeer lange duur van de operatie; 

2. Het groot aantal mensen, dat bij de uitvoering betrokken is met de vergrote kans op 

loslippigheid en 

3. Het grote probleem van het wegwerken van de uitkomende grond. 

Dat ondanks het geringe succes de hoop nimmer werd opgegeven en dat vrijwel steeds één, 

of zelfs meer tunnelplannen gelijktijdig in uitvoering waren, vindt zijn oorzaak in het feit, dat 

slechts met een tunnel grote aantallen gelijktijdig kunnen ontvluchten. Als voorbeeld zij 

vermeld de tunnel-ontvluchting uit Stalag Luft III waarbij 76 Engelsen wegkwamen. Als het 

lukte was het dus zeer de moeite waard! 

Teneinde een indruk te geven van aard en omvang van een dergelijk tunnelproject, moge nu 

het zgn. “Plan Zuid” in Neubrandenburg worden besproken. Het verhaal begint op 22 maart 

’44 toen enige nog niet aangesloten officieren wat bedrukt bij de leiding kwamen met de 

mededeling, dat ze bezig waren met een tunnel van onder barak 9. Uit de situatie (afb. 6) ziet 

men, dat deze ver van het draad lag, om welke reden de Duitsers weinig aandacht aan deze 

barak besteedden. Dit was dan ook de reden waarom men hier was begonnen en bovendien 

was er onder de vloer van deze barak meer ruimte voor grondberging dan elders. Men had 

ongeveer 20 meter gegraven en kon nu niet verder door zuurstofgebrek. 

Het project werd overgenomen door de R.V. en grondig gewijzigd. Het doel was niet meer, net 

onder het draad door naar boven te komen – toch al een afstand van 60 m – maar in een 

boomgaard achter een heg, 50 m verder. Als dit lukte zou men vrijwel in colonne met tweeën 

naar buiten kunnen marcheren!  

Uit ervaring wist men, dat een gang gemiddeld 1 m per dag vooruitkwam, zodat 4 maanden 

nodig zouden zijn om deze tunnel over 110 m te maken. De inlichtingendienst kwam te weten, 

dat de Duitsers 1 x per 2 maanden onder barak 9 inspecteerden, het laatst was een maand 

geleden. Er was dus slechts één maand beschikbaar en dan zou de grond worden ontdekt. 

Hoe dit probleem op te lossen? Het originele antwoord was: ondergrondse berging. In fig. 7 

ziet men wat gebeurde. Onmiddellijk werden gelijktijdig 3 nieuwe schachten (A, B en D) 

gegraven en drie gangen daaruit geopend op 5 m diepte; dit zouden later stouwgangen 

worden. Een vierde ploeg hervatte het werk in de oude gang C, op 3 m min. 

Eerst werd een ventilatiekoker aangebracht onder barak 10. Vervolgens werd, in de bodem 

van deze gang 5 m vóór ’t eind, een nieuwe schacht (E) gegraven tot het 5 m niveau en aldaar 

op opvanggang (F) gemaakt dwars op de hoofdrichting. Toen dit klaar was begon men alvast 

aan de hoofdgang (G) naar voren. Na een maand was de situatie als weergegeven in fig. 7. 

De drie stouwgangen waren nog 2 à 3 m verwijderd van de opvanggang. De schachtingangen 

B, C en D end e tussenschacht E werden steeds grondig gecamoufleerd met enige lagen 

zandzakken, daarop aangestampte grond, afgewerkt met droog zand en stof, blijkens ervaring 

zelfs veilig voor de “prikijzers” van speurende bewakers. De schacht A werd echter steeds 

open gelaten: als de Duitsers de grond zouden vinden, zouden ze niet rusten voor ze ook een 

gang vonden. Welnu, die werd hun op een presenteerblaadje aangeboden. En daarbij werd 

gerekend op hun onnozelheid, dat ze niet zouden merken, dat er ongeveer 5 maal zoveel 

grond lag als er bij mogelijkheid uit deze ene gang had kunnen komen. 
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Dit plan lukte volkomen. Op 18 april kwam de verwachte inspectie; men vond de grond en 

schrok; men vond gang A en was tevreden en met een zegevierend lachje werd de gang 

volgegooid met fecaliën; de zijwanden van de barak onder vloerniveau werden weggebroken 

en men begon met Russen de grond onder de barak te verwijderen.  

De R.V. was zo mogelijk nog méér tevreden dan zij; onder de grond beschikte men nu over 

voldoende stouwruimte om alle grond uit de hoofdgang tot de heg te bergen! Men werd zelfs 

wat overmoedig: er was nog steeds midden onder barak 9 wat bergruimte over, alleen maar 

bereikbaar via een gecamoufleerd luik in de vloer en gang D was nog vrij ver van de 

opvanggang. Na enige tijd het gewroet van de Russen ander de barak te hebben bezien, leek 

het eigenlijk jammer hen nog niet wat méér grond te laten afvoeren. Dus daalde een ploeg 

door het luik af en groef verder in gang D. Zo werkte men een week broederlijk naast mekaar 

voort, slechts gescheiden door een grondwal van wisselende dikte. Soms dreigde een 

“Russische doorbraak” en dan moest met man en macht nieuwe grond tegen de zwakke stte 

in de grondbedekking worden gebracht. Dit grapje eindigde doordat bij een van deze 

spannende momenten een polshorloge werd verloren. U kunt zich de verbazing begrijpen toen 

de volgende dag door de Russen een polshorloge werd opgegraven dat nog liep! 

Nu werd barak 9 te warm onder de voeten. Van onder barak 10 werd een nieuwe 

toegangsschacht gegraven, waarvan de uitkomende grond zorgvuldig werd gedeponeerd in 

de privaten. Van gang F uit werden de nog resterende dammen die de stouwgangen 

afschermden doorgestoken. Een kunstige centrifugaal ventilator, door enkele officieren MSD 

gemaakt met zeer primitieve materialen maar met een zeer goede capaciteit, werd 

geïnstalleerd en toen was alles gereed voor het tweede deel van de operatie.   

In fig. 8 ziet men het tafereel 2 maanden later. Dagelijks na het appèl daalt een ploeg van 15 

man af in de schacht, die daarna wordt afgecamoufleerd. Aldus levend begraven zijn de 

volgende mensen: voorin de belangrijkste man, de graver. Hij wordt geholpen door z’n nr 2, 

die de losse grond in de bakjes doet, delen van ramen aangeeft enz. Na elk kwartier ruilen nrs 

1 en 2 om. Daarachter de eerste “tremmer”. An een touw trekt hij een wagentje met 2 lege 

grondbakjes naar zich toe, plaatst 2 volle erop, een ruk en 20 m verder trekt een volgende 

tremmer, zittend in een nis, de wagen naar achteren. Zo gaat in sprongen van 20 m de 

vrijgekomen grond naar achter. Onder de schacht, op het zgn. Leidse Plein, gaan de bakjes 

om beurten naar 2 stouwgangen, waar aan het eind 2 stampers de grond aanstampen. Voorts 

ziet men nog de ventilatorbediende en in de bovengang 2 timmerlui, die van de daar 

opgeslagen hoeveelheid hout de mijnramen en tramrails op maat maken en naar behoefte 

doorgeven. En ten slotte op het Leidse Plein de ploegbaas.  

Enkele technische details zijn wellicht interessant. De mate van stutten hing af van de 

samenhang van de grond. In goede leem werd 1 raam per 0,7 m gesteld, geconstrueerd als 

aangegeven in fig. 8; de hoogte was 0,7m, de breedte 0,6 m. In meer zandige grond moesten 

meer ramen worden aangebracht, op sommige plaatsen zelfs aansluitend. Een tijdelijk 

onderstempel werd, zodra men 0,7 m verder was, vervangen door een vloerelement, tevens 

tramrails en 2 schampplanken voltooiden het nieuwe vak. Tramwagentjes, waarvan en 

uiteindelijk 6 in bedrijf waren, liepen op appelstroopblikken, gevuld met een blok hardhout, 

waarin assen van raam-espagnoletten.  
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De door de ventilator aangezogen verse lucht werd door een in de vloer van de gang 

ingegraven luchtleiding van melkpoederbussen naar voren geblazen, waar hij de graver via 

een blaasmond in het gezicht blies. Afvoer geschiedde door de gangen zelf naar een uitlaat in 

de schacht. Nimmer was er onvoldoende zuurstof.  

 

Voor verlichting werd gecamoufleerd één stroomdraad afgetakt in barak 10, via een uitgeholde 

funderingspaal van de barak in de grond en in de gang gevoerd, waar iedere 20 m een lamp 

brandde. Daar deze leiding vele slecht geïsoleerde lassen had kreeg men nogal eens een 

schok als men met blote rug naar voren kroop! Deze elektrische leiding was tevens het enige 

middel van contact met de ondergrondse werkers: in één van de kamers van barak 10 zat als 

spin in z’n web de chef van de veiligheidsploeg-van-dienst, waar alle berichten over de 

bewegingen van Duitsers binnen het draad binnenkwamen. Door één druk op een spijker, 

waarmee een plaatje was opgehangen achter hem, werd de stroom naar beneden 

onderbroken. Eénmaal betekende: Duitsers in het kamp. De ploegbaas beneden stopte dan 

alle grondvervoer, want het denderen van de treintjes en de grondstampers was bovengronds 

soms te horen. Tweemaal betekende: Duitsers vlakbij of onder de barak. De ventilator moest 

dan stoppen, want in de buurt van de gecamoufleerde aanzuigopening was een zoemend 

geluid te horen. En driemaal betekende: groot alarm. De ploeg moest dan in recordtempo 

boven komen, bijv. voor een onverwacht appèl. Door veel oefenen kon dit op den duur in een 

kwartier gebeuren. Op deze wijze werd gedurende de maand juni continue doorgewerkt. In die 

maand schoot men ruim 50 m op, op sommige dagen 4 m en meer. 

 

Nog 30 m moesten worden afgelegd. Een voorlopige datum voor de uitbraak werd vastgesteld; 

de buitendienst werkte op volle toeren om voor 120 man alle papieren enz. gereed te maken. 

Een afzonderlijk plan werd opgezet om een week voor de grote uitbraak een contactman naar 

buiten te werken, die via het agentennet ervoor moest zorgen, dat op de bewuste nacht 3 

autobussen gereed zouden staan voor het eerste deel van de reis. 

 

En dan beginnen de tegenslagen. Iemand uit barak 10 schrijft in “code” naar huis, dat er onder 

zijn barak zo’n mooie tunnel wordt gemaakt, “zelfs met elektrisch licht”.  De Abwehr houdt op 

3 juli een razzia in de barak, sloopt alle elektrische leidingen, vindt de aftakking en via deze de 

ingangsschacht. Gelukkig is de binnencamouflage van schacht E aangebracht, men ontdekt 

dus slechts gang C, met aan het eind een schopje en een olielampje, daar altijd voor een 

dergelijk geval aanwezig. Ook deze gang wordt gevuld met fecaliën; gelukkig blijkt de 

camouflage van de benedenverdieping ook vochtdicht! 

 

Als na enige tijd de rust weerkeert wordt een nieuwe toegangsschacht (fig. 9) gemaakt onder 

barak 10, direct onder de onderste verdieping. Met gang C is een deel van de stouwruimte 

verloren gegaan maar door de rest van de hoofdgang slechts 0,5 m breed te maken, kan men 

toch nog net de heg halen. 

 

Het werk gaat voort, nog 20 m moet worden gegraven. En dan op 1 augustus de catastrofe: 

een wolkbreuk verandert het terrein buiten het draad in een meer, de ploeg meldt steeds erger 

wordende lekkages en wordt naar boven gehaald. Een half uur later roept de torenpost Z naar 

z’n lopende collega: “Heinrich, die Erde bewegt!”. Een grote krater is ontstaan en het 

tunnelplan is verdronken (fig. 10). Men kan zich de morele slag indenken voor de velen, die 

gedurende ruim vier maanden gezwoegd hadden in deze tunnel. Niettemin werd nog diezelfde 

dag begonnen aan een nieuwe tunnel elders. 
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Zoals reeds gezegd, was het tunnelen een vrij deprimerend onderdeel van ’t bedrijf. Laten we 

nu eens andere vluchtpogingen bezien. In algemene zin kan men behalve het tunnelen vier 

soorten stunts onderscheiden, en wel: 

- Bluf-stunts 

- Verberg-stunts 

- Draad-stunts en 

- Reis-stunts 

 

Reis-stunts 

 

Om met de laatste te beginnen: het is bekend dat de Duitsers hun krijgsgevangenen nogal 

eens verplaatsten van het ene kamp naar het andere. En hoewel dergelijke transporten altijd 

zwaar bewaakt werden, deden zich onderweg toch altijd vluchtmogelijkheden voor, die tè 

aanlokkelijk waren om ze ongebruikt te laten. Echter was de moeilijkheid, dat bij het begin van 

de reis de reizigers en hun bagage dikwijls zeer scherp werden onderzocht. Om die reden was 

het niet mogelijk, valse papieren of burgerkleding uit te reiken, zodat de kans op een “home 

run” maar gering was. Coördinatie van de verschillende pogingen was uiteraard ook haast niet 

mogelijk, zodat bij het begin van de reis het consigne meestal was: “vrije jacht”. 

 

Trouwens de organisatie had als gevolg van een verplaatsing genoeg andere zorgen: e vele 

waardevolle documenten, gereedschappen enz. moesten “Prüfungs-proof” worden verpakt, 

bijv. in uitgeholde klampen van pakkisten. En eenmaal aangekomen in het nieuwe kamp moest 

o.m. een geheel nieuwe set stempels worden gesneden, aangezien bijv. een reisvergunning 

voor het “Generaal-Gouvernement” niet geldig was in het “Reichsgebiet”en het beroemde 

“vinkenstempel” nu afkomstig moest zijn van een andere “Polizeipräsident”. Maanden waren 

hier dikwijls mee gemoeid. 

 

Voor degenen die niet het twijfelachtige genoegen hadden zo’n reis te moeten ondergaan, 

moge als voorbeeld worden beschreven wat gebeurde tijdens het transport van de 1800 

Nederlandse krijgsgevangenen uit Stanislau in Polen naar Neubrandenburg ten noorden van 

Berlijn, begin januari 1944. Als enige “service” werden door de Reisvereniging grote aantallen 

tafelmessen als zaagjes geslepen en, in broden gebakken, uitgereikt aan de liefhebbers. Het 

vervoer vond plaats in drie treinen, bestaande uit beestenwagens waarin telkens 30 man 

werden gedreven. Op regelmatige afstanden in de trein waren personenrijtuigen gekoppeld, 

waarin de bewaking werd vervoerd; uit de ramen staken hun geweren en mitrailleurs. 

 

Als dan de 5-daagse reis begint wordt in iedere wagon een vluchtleider aangewezen. Een plan 

de campagne wordt opgemaakt, waarbij sommige wagons er de voorkeur aan geven zo gauw 

mogelijk te starten, - in Polen dus nog – anderen willen wachten tot men in Duitsland is. Alras 

wordt ijverig gezaagd; in bodem- kop- en zijwanden maakt men openingen en als dan het 

moment gunstig is springen snel achtereen de kandidaten. Ondanks de geringe kans op 

uiteindelijk succes; ondanks de scherpe bewaking, die steeds meer trigger-happy wordt, 

ondanks de barre Poolse winter, zelfs op kousenvoeten als de schoenen worden ingenomen, 

springen zo in totaal 142 man. Eén officier wordt onder een wagon doodgeschoten, twee 

worden zwaargewond. De enigen, die vrij blijven zijn de huidige kolonel VAN HOOTEGEM en 

een groep van 10 man, die dwars door de Karpaten trekken en Hongarije weten te bereiken, 

waar zij tot het einde van de oorlog prachtig werk verrichten in de ondergrondse beweging.  
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Impressie van wagon (coll. Familie Boost) 
 

Alle overigen worden na korter of langer tijd weer opgepakt, enkelen zelfs in Nederland. Voor 

geheel Duitsland en Polen wordt nl. als gevolg van deze massale vlucht een zgn. “Gross-

alarm” afgekondigd, waarbij depottroepen, Hitlerjugend en de bevolking worden ingeschakeld 

om de ontvluchters op te sporen. Ernstiger nog is, dat (naar wordt aangenomen als gevolg van 

deze ontvluchting) door HIMMLER de beruchte order “Kugel-Aktion Stufe III” wordt uitgegeven: 

ontvluchte krijgsgevangenen (Amerikaanse en Engelse uitgezonderd) die weer worden gepakt 

moeten worden overgegeven aan de Gestapo, naar Mauthausen vervoerd en daar 

terechtgesteld. Eerst na de oorlog zal deze schandalige inbreuk op de bepalingen van de 

Conventie van Genève bekend worden: als gevolg hiervan verliezen 10 makkers het leven.42 

 

Er is wel eens gesteld, dat de geleden verliezen en de genomen risico’s te groot waren, 

vergeleken met het geringe aantal vrijblijvers. Maar wat een prachtige demonstratie van moed 

werd hier gegeven! De mare van deze ontvluchting deed de ronde door alle kampen. Ik zal 

nimmer de indruk vergeten die het op ons maakte, toen wij met een klein groepje nakomers 

op weg naar Neubrandenburg langs een Pools officierskamp kwamen, waar de gehele 

bemanning aantrad langs het draad en salueerde. 

 

  

 

42 In werkelijkheid zijn het er 12 die in Mauthausen door middel van een “Genick-schuss” of vergassing om het 

leven worden gebracht. Met ere worden hun namen genoemd: H.W.A.E. Speijers, R. Stuffken, Q.J. Ham, H.C. de 

Heer, D. Rookmaaker, G.W. Boxman, J.W. Eggink, W.A. Young, C.M. Popelier, A.W. Verhage, A.E.G. Ernst en 

J.W. Wallinga.  



108 

Bluf-stunts 

 

Laat ons nu eens een andere groep activiteiten bezien, de zgn. “Bluf-stunts”. Deze kenmerken 

zich daardoor, dat getracht wordt onder valse voorwendsels de Duitse bewaking te overbluffen 

en het kamp te verlaten. Dankzij de markante onnozelheid en het gebrek aan initiatief van de 

Duitse posten werden op dit gebied vele successen geboekt. Maar laat ik u als voorbeeld een 

geval noemen, dat bijna lukte, de zgn. Marine-stunt in Neubrandenburg.  

 

Het verhaal was dan, dat op zondag 19 maart 1944 een kerkdienst in het stadje 

Neubrandenburg zou worden gehouden, ter herdenking van de gevallenen van de Marine. 

Door bemiddeling van de Zweedse gezant had het O.K.W.43 er in toegestemd, dat 24 

Nederlandse marineofficieren hierheen zouden gaan. Dit verhaal moge niet erg geloofwaardig 

aandoen, maar de ervaring was: hoe onwaarschijnlijker hoe beter, mits men het maar met 

papieren kon waarmaken. Deze papieren leverden geen bijzondere moeilijkheden op: de brief 

van de Zweedse gezant was een kunststukje; vele hakenkruisstempels maakten de O.K.W.-

machtiging zeer indrukwekkend. Ook de marine-uniformen voor 24 man waren eenvoudig te 

verkrijgen door ruiling. Echter zou de groep gaan onder geleide van een Duits officier, met als 

bewaking een onderofficier en een soldaat. Kleding en uitrusting van deze H.H. kostten meer 

moeite, vooral het geweer van de soldaat was een heel karwei, maar het werd zó 

natuurgetrouw dat toen het, na de uiteindelijke mislukking, naast een echt geweer werd 

gehangen en vertoond aan de kampoudste, generaal-majoor HACKSTROH, deze zelfs na 

nauwkeurig bezien niet kon uitmaken wat nu het echte was. Ook de petten waren knap werk 

en met oneindige zorg werden dergelijke details als koppelplaten en schouderbedekkingen 

gemaakt.  

 

Zelfs een Duits officier mocht het kamp niet met krijgsgevangenen verlaten zonder speciale 

vergunning van de kampcommandant. En een dergelijke vergunning moest dus worden 

nagemaakt. Na zorgvuldige training werd een ploeg zakkenrollers losgelaten. Aan het hek 

letten ze erop waar binnenkomende Duitsers dit formulier opborgen. Alras hadden ze beet: 

een onderofficier stak het papier in de zak van zijn overjas en ging naar de pakjesbarak. In het 

voorportaal verloor een Hollander zijn klomp en struikelde vlak voor zijn voeten. Enig gedrang 

ontstond en het was gebeurd. (zelfs moest nadien nog een ruzie worden beslecht, want twee 

vingervluggen hadden tegelijkertijd beet in de bewuste zak!). In zeer korte tijd was het papier 

gefotografeerd en dikte en kleur van de rode rand vastgelegd. Nu moest het geleende 

document weer terugbezorgd worden. (ging een dergelijk papier verloren, dan werd meteen 

een ander model ingevoerd, dat had men tot zijn schande al “geleerd”). De betreffende Duitser 

zat echter onbereikbaar in de pakjesbarak. Toen hij eruit kwam werd hij echter ingehaald door 

een Hollander, die het hem teruggaf met de woorden: “Ik geloof, dat u dit verloren hebt”. Zijn 

dankbaarheid was roerend: “Sonst hätte die Abwehr etwas gesagt!’. Een reproductie van dit, 

geheel met de hand getekende, document is opgenomen als afb. 11. 

 

 

 

43 O.K.W.: Oberkommando der Wehrmacht, werd in 1938 opgericht en was het opperbevel van de Duitse 

strijdkrachten (Wehrmacht) die de coördinatie op zich moest nemen van de Duitse landmacht (Heer), zeemacht 

(Kriegsmarine) en luchtmacht (Luftwaffe). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1938
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heer_(Wehrmacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe_(Tweede_Wereldoorlog)
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Fig. 11 (getekend door de luitenant Van Akkerveeken) 

 

Alles was nu gereed. Om 10.10 uur die zondagmorgen, vlak nadat de posten waren afgelost, 

hield een Duits onderofficier schnautzend appèl over de 24 marinemannen. Hij meldde 

vervolgens het detachement bij een “kecke” Duitse officier, die de H.H. er nogmaals aan 

herinnerde (alles uiteraard binnen gehoorsafstand van de post bij het hek), dat door de 

“Grosszügigkeit des Führers” men naar deze dienst mocht, maar dat een ontvluchter 

“unbedingt erschossen wurde”. Toen daarop het detachement keurig op de uitgang toe 

marcheerde, opende de post zonder aarzelen het eerste hek en de groep ging de schutsluis 

binnen. Uitmuntend spel van de officier volgde: verbazing, dat de post de orders niet kende; 

het tonen van de begeleiderspas en het wuiven met de papieren van het O.K.W.; het aanbod 

desnoods nog even de wachtcommandant op te bellen. De post vond dit echt niet nodig en 

liep naar het tweede hek om dit open te maken. Dat juist op dat moment de Abwehr-Offizier 

kwam aanfietsen was het soort pech, waartegen geen kruid gewassen was!  

 

Het spel was verloren, getracht moest nog worden de schade te beperken. Bij dergelijke 

massale pogingen werden altijd de valse papieren voor alle ontvluchters gebundeld gegeven 

aan een goede gooier van de ploeg, terwijl er in het kamp vangers klaarstonden om áls er iets 

mocht misgaan, dit kostbare pakketje op te vangen en in veiligheid te brengen. Zo ook nu: het 

pakje werd geworpen, vloog echter tegen een paal en viel in het niemandsland tussen 

afrastering en de waarschuwingsdraad. De Abwehr besefte zijn kans en beval de torenpost 

zijn mitrailleur te richten op het pakje en te schieten op ieder, die probeerde het op te rapen. 

Een staaltje van moed en improvisatievermogen: onmiddellijk rende VAN DEN HEUVEL naar 

het hek en begon in hoog-Pruisisch de Abwehr tierend uit te schelden voor zijn order om te 
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schieten. Alle ogen en wapens werden gericht op deze razende Roeland en niemand merkte, 

dat 20 m verder iemand44 over de waarschuwingsdraad sprong, het pakje opraapte en ermee 

vandoor ging! 

 

In de hierna ontstane chaos wisten zelfs nog de meeste ontvluchters uit de sluis te ontvluchten 

het kamp in, zodat ze zelfs hun burgerkleding redden. Al bij al kon men deze stunt wel 

inschrijven als een gelijkspel in het journaal van de wedstrijd tegen de Abwehr! 

 

Verberg-stunts 

 

In het kort kwamen deze hierop neer, dat de adspirant-ontvluchter werd verborgen in een 

plaats, die op dat moment nog scherp werd bewaakt, maar waarvan de bewaking later werd 

ingetrokken, zodat hij dan tevoorschijn kon komen en wegwandelen. Zo bijvoorbeeld vijf man, 

die levend begraven werden op het buiten het kamp gelegen sportterrein in Stanislau, 

ademend door rubberslangetjes. Zo ook de tot  drie maal toe geslaagde ontvluchting uit 

Colditz, waarbij telkens twee man werden opgeborgen in een regenput op het sportterrein 

aldaar45. Deze put was afgesloten met een deksel met zware beugel en hangslot en deze 

sluiting werd telkens gecontroleerd vóór de bewaking van het sportterrein werd ingetrokken. 

Nimmer werd daarbij ontdekt, dat de zware ijzeren scharnierbout in feite bestond uit een 

zwartgeverfd aspirinebuisje, dat werd verbrijzeld zodra van binnen tegen het luik werd geduwd. 

 

 
 

De put (zonder deksel) in het park.  

Foto gemaakt voor het tijdschrift Toen en Nu (After the Battle) afl 63 Colditz 

 

 

 

 

44 In het boekwerkje heeft Hans hier in potlood de naam “San” vermeld.  

45 Slechts 2 duo’s lukte het om Zwitserland te bereiken. Het duo Smit en Dufour werd op 100 m van de grens 

gepakt. 
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Ltz 2e klas Larive en Steinmetz in hun outfit  Majoor Giebel  Luitenant Drijber 

in Zwitserland na hun geslaagde ontsnapping       

 

In dit verband moge ook worden genoemd de zgn. “ijskast”. Na iedere geslaagde ontvluchting 

was de bewaking altijd gedurende geruime tijd extra actief, hetgeen soms andere plannen in 

gevaar bracht. Uitgaande van de gedachte, dat het dan voor de Duitsers niet veel uitmaakte 

indien ze een paar man extra zouden missen, werden na een geslaagde stunt herhaaldelijk 

enkele mensen aangewezen om in het kamp onder te duiken. Was eenmaal de opwinding 

bedaard, dan kon bij een volgende stunt met behulp van deze mankracht-reserve de 

afwezigheid van de dan vertrokken mannen worden gecamoufleerd, zodat men de Duitsers 

nieuwe zenuwinspanning bespaarde. Soms waren er zo zelfs 8 man tegelijk in de ijskast! 

 

Draadstunts 

 

Tot slot moge u nog een voorbeeld worden gegeven van een zgn. “draadstunt”. Hiervoor is 

gekozen de ontsnapping ui het kamp Neubrandenburg op 1 juni 1944. Op schets 12 ziet men 

de situatie. Op klaarlichte dag werd in de zuidwesthoek, aangegeven door de pijl een gat 

geknipt in de dubbele draadversperring en in de daartussen liggende draadcylinders; door dit 

gat ontsnapten 5 krijgsgevangenen (o.a. de latere generaal ALER en de genist KAUTZ), 

waarna de gaten weer werden gesloten; en dit alles terwijl twee torenposten en 1 looppost het 

volle zicht op deze plaats hadden. Indien dit wat ongeloofwaardig klinkt, kan tot troost worden 

vermeld, dat de Abwehr het fijne van de zaak óók nooit begrepen heeft. En toch was het simpel 

en noemenswaard risico werd niet gelopen.  
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Bezien wij eens één voor één de drie posten waarmee rekening moest worden gehouden.  

 

Torenpost B. Toen zoeven gesteld werd, dat deze het volle zicht had op de plaats des onheils, 

was dit in feite tijdens de actie niet juist: toen stonden er bij de waarschuwingsdraad toevallig 

drie ligstoelen dicht bijeen, waarin mensen lagen te zonnen, een normaal verschijnsel. Maar 

dit schakelde deze post volledig uit. In de middelste stoel zat VAN DEN HEUVEL, die van 

daaruit op zijn gemak de gehele operatie leidde. 

 

Post A, hoog in zijn toren gezeten boven de draadversperring, gewapend met een mitrailleur, 

had het consigne te schieten op alles wat over de waarschuwingsdraad kwam. Bij 

oppervlakkige beschouwing lijkt dit wel een afdoende beveiliging! Maar een nauwkeurige 

analyse had geleerd, dat op ca 30 m van de toren de hekpalen perspectivisch voor hem 

samenvloeiden. Wel kon hij nog óver de hekken heen zien, maar aan de voet daarvan was 

een “dode hoek”; iemand dáár lag kon door post A niet worden gezien. Ten aanzien van deze 

post waren er dus drie gevaarlijke zones: die tussen waarschuwingsdraad en de “schaduw” 

van het eerste hek; tussen de beide hekken; en dan het gebied tussen het tweede hek en de 

op enkele meters afstand daarvan lopende openbare weg. Deze zones moesten dus worden 

“genomen” als post A niet keek. Om dit wat te stimuleren werd op het sportterrein aan zijn 

voeten een rugbywedstrijd geënsceneerd. Rechts naast VAN DEN HEUVEL zat iemand 

schijnbaar een boek te lezen, in feite met een spiegel de post te observeren. Had de 

vluchtleider wat extra afleiding nodig, dan trok deze buurman zijn zakdoek en de 

scheidsrechter gaf een penalty, of er ontstond een vechtpartij tussen 2 spelers, een en ander 

onder luid gejuich van de ruim honderd leden-toeschouwers. Na enige oefening had men het 

gevoel, dat het hoofd van deze torenpost met “remote control” geheel door de vluchtleider kon 

worden bestuurd! 

 

Tenslotte de looppost C, die langs het Z-draad slenterde. Zijn route werd verdeeld in 

genummerde vakken. In de “voldoende” vakken kon hij de vluchtplaats niet zien, kwam hij in 

vak 5, dan werd het uitkijken en in 4 en minder had hij vrij zicht en moest de actie tijdelijk 

worden gestaakt. Door een uitgebreid waarnemings- en verbindingssysteem werden z’n 

bewegingen doorgeseind naar een centraal punt, waar achtereenvolgens borden werden 

getoond met daarop het betreffende cijfer. En via een spiegeltje had de linker buurman van 

VAN DEN HEUVEL haast een “radar”-beeld van de bewegingen van de looppost. Overigens 

werden deze post in het veilige deel van zijn route nog wat attracties bezorgd (een goochelaar, 

een man die op z’n handen liep, enz.) om de kans op “voldoendes” wat te vergroten. 

 

Wat dus die middag van de 1e juni 1944 gebeurde was het volgende: 

In de drie ligstoelen zitten VAN DEN HEUVEL en z’n twee helpers, terwijl met hem praat de 

cadet-vaandrig PAPE. Van links hoort de vluchtleider: “6”, “7”, “8”, zijnde het verslag van de 

bewegingen van de looppost. Van rechts wordt gefluisterd: “veilig”, “veilig”, “pas op”, “veilig”, 

dit betrekking hebbend op torenpost A. Dan zegt VAN DEN HEUVEL “spring” en PAPE is over 

de waarschuwingsdraad en ligt in de 1e dode hoek. Slechts de looppost is nu nog van belang. 

PAPE begint te knippen; achtereenvolgens 1e hek, draadcylinders en 2e hek. Slechts éénmaal 

komt de looppost in “5”; een penalty op het sportterrein boeit de torenpost A bovenmate en 

PAPE wordt teruggehaald uit het draad. Dan gaat hij weer door en in een half uur is de weg 

vrij. Nu komt de eerste ontvluchter aanslenteren: VAN DEN HEUVEL hóórt weer de hele 

situatie; “spring” en kapitein ALER ligt in de eerste dode hoek; “spring” hij neemt de 2e “rode” 
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zone; “weg” en hij wandelt de straat op. In een kwartier worden zo alle 5 ontvluchters naar 

buiten geschut. 

 

En dan wordt PAPE weer in het draad gestuurd, die in een half uur de doorgeknipte draden 

met dun koperdraad weer aan elkaar hecht, zodat vrijwel niets meer verraadt wat hier is 

gebeurd. Men kan waardering hebben voor de opzet en de regie van deze ontvluchting, 

waaraan ruim 200 man meewerkten. Maar speciaal moge de aandacht worden gevestigd op 

de rol van PAPE: bij elkaar lag hij bijna een uur in ’t draad, wetende, dat – mòcht er iets 

misgaan – er onmiddellijk zou worden geschoten. En dit risico nam hij, in blind vertrouwen op 

VAN DEN HEUVEL. En niet om zèlf weg te komen, maar om ánderen eruit te helpen. Dit als 

voorbeeld van wat reeds werd genoemd: de mentaliteit van “één voor allen, allen voor één”. 

 

Men kan zich afvragen: was het de moeite waard, al deze ontvluchterij? Of moet men het zien 

als de kwajongensstreken van een klas lastige scholieren tegen een leraar, die geen orde kan 

houden? Dit zijn vragen waarop een antwoord moet worden gegeven en eerst daarna kunnen 

eventuele conclusies worden getrokken t.a.v. een officieel standpunt betreffende het 

ontvluchten van krijgsgevangenen. Bij het afwegen van het “nut” was er in de eerste plaats het 

primaire resultaat, dat het inderdaad aan een aantal mensen gelukte de vrijheid te bereiken 

en een actief aandeel te nemen in de verdere strijd. Namen als die van de latere Chef 

Luchtmachtstaf  generaal GIEBEL, Schout bij Nacht DOORMAN en de heldhaftige MTB-

Commandant LARIVE zeggen in dit verband wel iets. Toch was het aantal “home runs” slechts 

gering. In totaal ontsnapte een 230-tal Nederlandse krijgsgevangenen. Hiervan haalden er 32 

de eindstreep.46 Slechts op deze cijfers afgaande, is het rendement van alle offers en 

inspanning inderdaad niet indrukwekkend. 

 

Als secundair resultaat kan worden vermeld, dat de “zak met vlooien”, zoals het Nederlandse 

kamp bij de Duitsers bekend stond, vrij veel bewaking vergde. In Neubrandenburg bijv. werd 

begonnen met een bewaking door 4 posten, terwijl uiteindelijk 200 man hiervoor nodig waren. 

En de beide “Gross-Alarme” die de Reisvereniging veroorzaakte en waaraan duizenden 

manschappen van depoteenheden, Hitlerjugend enz. deelnamen, zullen ook een vrij grote 

inspanning voor de vijand betekend hebben en zullen zijn moreel niet ten goede zijn gekomen. 

Maar in bescheidenheid kan worden gesteld, dat ook op deze wijze de bijdrage in de 

oorlogsinspanning maar gering was. 

 

Naast deze concrete resultaten echter was er het morele effect. Wij hebben makkers in 

krijgsgevangenschap krankzinnig zien worden en vele anderen in een doffe berusting zien 

wegzinken als gevolg van de gedwongen zinledigheid van hun bestaan en de beklemming van 

het prikkeldraad. De op ontvluchting ingestelde krijgsgevangene echter had een doel voor 

ogen en een uitlaat voor zijn energie. In de Reisvereniging werkten vele honderden onder een 

vrijwillig aanvaarde discipline  en in voorbeeldige kameraadschap stug en hard aan de 

verwezenlijking van dat gezamenlijke doel. Dat op deze wijze bij hen de strijdlust werd wakker 

gehouden dient n.m.m. wel als het grootste rendement van de ontvluchtingsactiviteit te worden 

beschouwd. 

 

46 Hierbij beperkt VdWB zich tot de officieren. Dit aantal is 35. Ook door onderofficieren en manschappen zijn in de 

oorlog ontsnappingen uit Duitse kampen geweest. Vaak uit Arbeitskommando’s. Veel informatie is hierover echter 

niet nagelaten. 
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17. TITTMONING 

 

In de nummers van januari, februari en maart (1957) publiceerden wij de voordracht 

„Ontvluchtingen uit Duitse krijgsgevangenschap“ gehouden tijdens de algemene vergadering 

op 14 december j.l.  

Helaas liet de tijd toen niet toe, dat de generaal in zijn voordracht ook de min of meer 

legendarische „Promintenten-stunt“ kon behandelen. Op ons verzoek heeft de generaal deze 

stunt in onderstaand artikel uit de doeken gedaan. (red.) 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie, vooral omdat juist over deze stunt nogal 

wat onjuiste verslagen zijn gepubliceerd in de Engelse pers en enkele boeken, zodat het 

wellicht goed is, de ware gang van zaken vast te leggen. 

De achtergrond 

Alvorens nu de eigenlijke operatie te beschrijven, dient tot goed begrip eerst iets te worden 

gezegd over de achtergrond, waartegen deze zich afspeelde. In juni 1944 kwamen de Duitse 

autoriteiten tot de ontdekking, dat het bouwvallige barakkenkamp Neubrandenburg eigenlijk 

onvoldoende capaciteit had voor de daarin samengeperste 1800 Nederlandse officieren, zelfs 

volgens hun niet bepaald luxueuze maatstaven. Dus werden 300 man, hoofdzakelijk ouderen 

maar ook op medische gronden enkele jongeren, vandaar per luxe-beestenwagenexpress 

vervoerd naar het vriendelijke dorpje Tittmoning op de Beierse hoogvlakte. Boven dit dorp 

troonde een schilderachtige, doch wat vervallen, burcht op een steile heuveltop en dit bleek 

het nieuwe “Ilag VII D” te zijn.47 

 

 

47 Ilag staat voor Interniertenlager, een kamp voor civiel geïnterneerden. Later kreeg het de naam Ilag VII, 

Zweiglager Oflag Tittmoning. 
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In hokkerige kamertjes in de oude gebouwen, gegroepeerd om een kleine binnenplaats, werd 

men ondergebracht en met het aanpassingsvermogen, de krijgsgevangene eigen, had men 

zich hier al spoedig weer geïnstalleerd.   

 

Plattegrond burcht. Vergelijk de toegangsbrug met de foto op de vorige blz. 

Ondertussen groeide en bloeide de Reisvereniging in Neubrandenburg. De ene geslaagde 
ontsnapping na de andere dreef de Abwehr-Offizier aldaar, „Kecke Willy“ vrijwel tot wanhoop; 
het was hem duidelijk, dat hier een „master mind“ achter zat, maar nimmer nog was hij erin 
geslaagd, diens identiteit vast te stellen. En zelfs van de Hollanders wisten maar weinigen, dat 
de kapitein VAN DEN HEUVEL deze Scarlet Pimpernel-figuur was. Door een 
betreurenswaardig geval van verraad kreeg Kecke Willy echter in november 1944 eindelijk 
deze langbegeerde inlichting. 48  

 
De redenering die hieraan ten grondslag lag was niet onlogisch: dit zou de Reisvereniging in 

Neubrandenburg wel lam leggen en bij de „oudjes“ in Tittmoning behoefde men niet bang te 

zijn voor grote vluchtactiviteit. Deze opzet faalde echter jammerlijk: tevoren aangewezen 

plaatsvervangers zetten het bedrijf in Neubrandenburg op de oude voet voort.  

 

48 Het betreft hier het verraad van kapitein D.W. van den Bosch (kgf 30001). Een ontsnappingspoging via de 

pakketbarak op 30 oktober 1944 wordt door hem verraden, omdat hij het onzinnig vindt, dat er op dit moment in de 

oorlog nog een ontsnapping plaats vindt. Wel dringt hij erop aan, dat er geen geweld wordt gebruikt. 
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Duitse melding van de overplaatsing van Van den Heuvel en San naar Tittmoning (coll. 2.13.98 NA inv 014) 
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Terwijl in Tittmoning, dankzij de uitmuntende geest die heerste onder de opper- en 

hoofdofficieren aldaar, een bloeiend filiaal ontstond. Als klap op de vuurpijl werd Willy zelf, 

vermoedelijk als beloning voor deze meesterlijke zet, bevorderd en aangesteld tot 

kampcommandant van ….. Tittmoning. Zijn slimheid heeft hem bijna het leven gekost, zoals 

zal blijken.  

 

De blijdschap van VAN DEN HEUVEL toen hij zijn oude bekende Willy weer terugzag was 

ongeveinsd: hij had enige appeltjes met hem te schillen, o.a. betreffende het zo juist genoemde 

verraad en ook wilde hij wel graag enkele inlichtingen hebben, hoe het kwam dat zijn 

echtgenote in een concentratiekamp verzeild was geraakt…. En daarom wist hij hem graag in 

de buurt als de bevrijding kwam; dat die niet meer lang op zich zou laten wachten kon ieder 

zien.  

 

Inmiddels zat VAN DEN HEUVEL niet stil. Een beperkte, maar effectieve organisatie werd 

opgebouwd, enthousiaste medewerkers werden ingelijfd. En ondertussen werd een inventaris 

van de verschillende vluchtmogelijkheden gemaakt. Al spoedig had hij verschillende projecten 

in portefeuille. Het ligt buiten het kader van dit verhaal om de activiteit in Tittmoning geheel te 

beschrijven; maar één dient vermeld voor een goed begrip van het verdere. 

 

 
 

Deel van de brief van 10-1-1945 van San aan Hans. “Ben samen met vd Heuvel overgeplaatst…..’t kamp der 

oudjes”. 

 

De aandacht van VAN DEN HEUVEL was getrokken door een zware steunbeer, die onder een 

hoek van 45 graden van de zijkant van het oudste deel van de burcht tot de voet van de heuvel 

afdaalde. Hierin vermoedde hij een oude vluchtgang, die in vroeger tijden de burchtheer de 

gelegenheid zou hebben gegeven een goed heenkomen te zoeken en hij zag niet in waarom 

men daarvan in moderner tijd ook geen gebruik zou maken. Om te onderzoeken of de 
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steunbeer inderdaad hol was, werd een horizontale gang geprojecteerd, vanuit een raamnis 

op de 2e verdieping, in de dikte van de 2 m zware buitenmuur uit te breken over een lengte 

van 4 m. Mocht dan blijken, dat geen vluchtgang was aangeboord, dan zou de ontstane ruimte 

worden ingericht als radiohut voor een clandestiene ontvanger, zo belangrijk voor het 

verkrijgen van betrouwbare nieuwsberichten. 

 

 
 

Het terras met rechts de grote steunbeer (coll Eric vd Most) 

 

Begonnen werd met het maken van een gewapend betonnen ingangsluik voor de gang, 10 cm 

dik ter voorkoming van een holle klank bij bekloppen. Een houten kozijn, waarin dit luik zuiver 

paste, werd vervolgens in het muurvlak ingelaten en afgesteld. Als het betonluik was 

aangebracht, de naad rondom met gips gedicht en het hele muurvlak over gewit, was het 

ontdekken van de ingang vrijwel onmogelijk. Vervolgens werd de gang zelf uitgehakt. Elke dag 

werd een werker “ingemetseld”, ’s avonds werd de deksel weer geopend, de meestal wat 

beschadigde en steeds doodvermoeide werker bevrijd en het door hem geproduceerde puin 

gedeponeerd in een diepe put op de binnenplaats. Na twee weken zwoegen daglicht: het 

hellende bovenvlak van de steunbeer! We wisten nu, dat deze massief – zelfs zeer massief – 

was en geen vluchtkansen bood. Het netto resultaat van deze operatie was echter de 

aanwezigheid van een goed gecamoufleerde, goed geventileerde schuilplaats van ca 4 x 1 m, 

zelfs voorzien van elektrisch licht. 
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Aldus was nu het toneel gereed voor de opvoering van de “Prominenten-stunt”; de rekwisieten 

waren aanwezig, de spelers stonden klaar; echter ontbraken nog de prominenten zelf. Deze 

maakten hun niet joyeuze entrée op 16 april 1945, begeleid door de ronkende motoren van 

escorterende pantserwagens en motorfietsen. Tesamen met een groep Poolse officieren - o.a. 

de dappere leider van de opstand in Warschau, generaal BOR KOMOROWSKI – werden zijn 

ons kamp binnengebracht: Captain ELPHINSTONE, neef van de Engelse Koningin-Moeder; 

de huidige EARL OF HAREWOOD; de lieutenant DUHAMEL en ROMILLY, twee neven van 

CHURCHILL; een neef van Field Marshall ALEXANDER en een zoon van de Amerikaanse 

ambassadeur in Londen, WINANT.49 

 

Met zorg waren deze krijgsgevangenen al geruime tijd geleden geselecteerd en afzonderlijk in 

het beroemde kamp Colditz bewaakt: Hitler immers had het plan opgevat om, mochten de 

krijgskansen zich tegen hem keren, een laatste centrum van weerstand te vormen in de 

Beierse Alpen en vanuit dit “Adelaarsnest” met de geallieerden te onderhandelen over 

lijfsbehoud voor zichzelf en zijn voornaamste lotgenoten, daarbij deze “Prominenten” als 

gijzelaars gebruikend. Nu werd dit plan dan uitgevoerd: ze waren op doorreis naar 

Berchtesgaden. Zij wisten niet welk lot hen wachtte en hun stemming was dus niet bepaald 

zonnig. 

 

De Stunt 

 

VAN DEN HEUVEL besefte, dat hier een laatste en prachtige kans geboden werd om de 

Duitsers een gevoelige klap toe te brengen. Uit de nieuwsberichten bleek wel, hoe snel de 

Amerikanen naderden, de bevrijding van het kamp kon nu niet lang meer op zich laten 

wachten. Voorkomen moest worden, dat de Prominenten zouden worden afgevoerd naar 

Berchtesgaden; op die manier zou Hitler zijn gijzelaars kwijt zijn en het leven van deze laatsten 

zou worden gered.  

 

Het volgende plan werd nu voorgelegd aan het zestal, dat dit maar al te graag aanvaardde: zij 

zouden worden ingemetseld in de “radio-hut” en zouden daar moeten blijven tot de bevrijding 

van het kamp. Voedsel en water voor enkele dagen zou aanwezig zijn, maar gehoopt werd 

vrijwel iedere nacht in staat te zijn het luik te openen en een warme maaltijd te verstrekken. 

Nu was het zonder meer duidelijk, dat bij het ontbreken van de Prominenten de Duitsers 

zouden begrijpen, dat zij ergens in het gebouw verstopt zouden zijn en dat zij desnoods geen 

steen op de ander zouden laten, tot ze de schuilplaats gevonden zouden hebben. Vandaar, 

dat het voor het slagen van het plan noodzakelijk was de Duitsers te doen beseffen, dat ze 

niet meer in het kamp waren; dat ze dus waren ontvlucht. Derhalve diende gelijktijdig een 

vluchtpoging plaats te vinden; en wilde deze als afleidingsmanoeuvre succes hebben, dan 

moest zij ook slagen d.w.z. dat inderdaad buiten de muren sporen van ontsnapte 

krijgsgevangenen moesten worden gevonden. 

 

 

 

49 De groep Engelse prominenten bestond uit: Captain John (The master of) Elphinstone, de Lieutenants Viscount 

George Lascelles, Michael Alexander, Felix de Hamel, John Winant en de burger Giles Romilly. De groep Poolse 

prominten bestond uit: Bor-Komorowski, Pelczynski, Iranek-Osmecki, Sawicki, Skeczynski, Kossakowski, 

Chrusciel, Chorzewski, Hermel, Jonkowski, Rubach-Polubinski en Wojtewiez. 



122 

Zoals gezegd had VAN DEN HEUVEL verschillende ontvluchtingsmogelijkheden reeds 

ontdekt en één project werd nu uit de portefeuille gehaald en afgestoft. Aan de zuidzijde van 

de burcht was een terras aanwezig, waarop gedurende enkele uren per dag de gevangenen 

mochten genieten van het prachtige uitzicht op de Beierse Alpen.  

 

 
 

Aan de buitenzijde was dit begrensd door een ca 1,5 m hoge borstwering, die vervolgens over 

een hoogte van ca 20 m vrijwel verticaal wegviel tot de glooiing van de eigenlijke heuvel werd 

bereikt. Rondom de burcht waren wachttorens uitgebouwd, vanwaar met mitrailleurs en 

zoeklichten de steile buitenmuren van het slot geheel bestreken konden worden. Bijna geheel, 

want op één punt van het terras kon een gedeelte, door de vrij sterke kromming ter plaatse, 

juist niet vanaf de torens ter weerszijden worden waargenomen. 
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Het terras met de wachttoren B. (coll. NIMH) Het uitzicht van post B op wachttoren A. (coll. NIMH) 

 

 

 

 

 

 
 

Duitse wachtpost van toren A. Rechts de steile afgrond van het terras. 
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De Duitsers hadden zich dit gerealiseerd en ter plaatse een extra wachttoren (A) tegen de 

balustrade gebouwd, aangezien de hierin opgestelde post echter evenmin het verticale 

muurvlak kon bestrijken, zou een afdaling juist op deze plaats ongemerkt kunnen geschieden. 

Met spoed werd nu het plan verder uitgewerkt. ROMILLY voelde er niet veel voor om 

ingemetseld te worden en verzocht de vluchtpoging over de muur te mogen wagen. Hij zou 

moeten trachten door te breken naar de naderende Amerikanen om aan te dringen op 

spoedige bevrijding van Tittmoning. Aangezien hij vrijwel geen Duits sprak en geen 

vluchtervaring had, werd het nodig geacht, twee “loods-visjes” aan hem toe te voegen. Hoewel 

voor de Nederlanders ontvluchten in deze laatste dagen van de oorlog geen enkel voordeel 

bood en wèl veel extra risico’s, bood niettemin een 5-tal vrijwilligers zich aan om ROMILLY te 

begeleiden. Aangewezen werden eerste-luitenant TIELEMAN en kornet FEENSTRA KUIPER. 

Met spoed werden de bekende valse papieren  voor dit drietal gereedgemaakt. Ondertussen 

vervaardigden nijvere handen uit bedovertrekken een touw van ca 25 m en werd de laatste 

hand gelegd aan de regie van de operatie. En toen in de morgen van 20 april de Prominenten 

werd aangezegd, dat zij de volgende dag zouden worden afgevoerd, was net alles gereed 

voor de slag. Achtereenvolgens gebeurde die dag nu het volgende: 

 

16.00 uur 

Terwijl een groot aantal krijgsgevangenen ronddrentelen op het terras – en ongemerkt de 

torenposten afleiden en afschermen – wordt een gat geknipt in het prikkeldraad dat een 

looppad afrastert naar de torenpost A. Door dit gat kruipen de drie ontvluchters en schrijver 

dezes, die als “portier” zou optreden. Zij rennen één voor één het looppad af en duiken weg in 

een kleine schuilloopgraaf onder torenpost A. 

 

16.30 uur 

Einde van het luchten; het terras wordt ontruimd. Achter blijft torenpost A, in zalige 

onwetendheid, dat vlak onder z’n voeten vier man hun best doen geen enkel geluid te maken. 

 

21.00 uur 

Uur “U!”. In het hoofdgebouw begint een “orkestje” oorverdovend te repeteren. Het 

meegebrachte touw wordt stevig vastgeknoopt aan een poot van het wachthuisje en 

voorzichtig afgevierd over de muur. 

 

21.34 uur 

TIELEMAN komt uit de schuilloopgraaf, krijgt een voetje tot hij op de muur zit, neemt z’n 

aktentas tussen de tanden en begint de afdaling. Post A neuriet een sentimenteel Duits liedje 

en hoort niet de voor ons oorverdovende geluiden als TIELEMAN met een meegebrachte 

draadschaar een doorgang knipt door het prikkeldraad aan de voet van de kasteelmuur. 

 

21.43 uur 

ROMILLY komt als tweede tevoorschijn. Hij is nogal zenuwachtig. Ondanks herhaalde repetitie 

gooit hij het verkeerde been over de muur, althans dat probeert hij. In feite schopt hij met een 

donderende slag tegen de zijwand van het wachthuisje. 

 

21.44 uur 

De schildwacht komt naar buiten rennen. Hij ziet een man op de muur zitten en een daarnaast 

staan; raakt volkomen van de kook maar maakt gelukkig geen ongelukken doordat hij zijn 

geweer vergeten heeft; ontdekt dit zelf ook en rent weer het wachthuisje in. 
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21.45 uur 

Hij komt opnieuw naar buiten, ditmaal mèt geweer. Het tafereel lijkt hem ongewijzigd. In feite 

is echter ROMILLY, geholpen door een stevige duw, over de muur gegaan en sliert nu, slechts 

aan zijn handen hangend, langs het touw naar beneden, terwijl FEENSTRA KUIPER – tot dat 

moment nog niet gezien – snel op de muur is geholpen om zijn plaats in te nemen. Tezamen 

laten wij ons dociel opbrengen en worden, na de bekende stormachtige tonelen, opgeborgen 

in de cel. 

 

 
 

De bewuste muur van de afdaling. Waar de lantaarn staat, stond wachttoren B. (coll. Eric vd Most) 
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De ontknoping 

 

Onmiddellijk wordt een appèl gelast. Tientallen krijgsgevangenen liggen in verkeerde bedden, 

hebben zich verstopt in kasten, bezitten een verkeerd herkenningsplaatje. Maar als na enkele 

uren de Duitsers er eindelijk in geslaagd zijn temidden van deze chaos een inventaris op te 

maken, blijken de 6 Prominenten èn de luitenant TIELEMAN te zijn verdwenen. Ze vinden het 

touw over de muur, de sporen van de afdaling, de doorgeknipte draadversperring en zij 

twijfelen er geen moment aan: de vogels zijn gevlogen! 

 

Een “Gross-Alarm” van ongekende afmetingen volgt in Beieren: duizenden leden van 

Volkssturm en Hitlerjugend nemen hieraan deel, politie en stations worden gealarmeerd. 

 

   
 

      André Tieleman         Giles Romilly 

 

De eerste morgen al worden ze aangehouden en naar een politiebureau opgebracht voor een 

nauwkeurig onderzoek van hun papieren. Terwijl zij ondervraagd worden gaat de telefoon: het 

alarmbericht over de ontsnapping! De “Grüne” beëindigt inderhaast zijn onderzoek en wenst 

ze goede reis: hij heeft urgenter zaken te doen….  Na vele andere wederwaardigheden 

bereiken ze na drie dagen München en duiken daar onder, tot ze eind april door de Amerikanen 

bevrijd worden.50 

 

“Kecke Willy”, de kampcommandant en zijn Abwehr-Offizier kruipen ondertussen door het oog 

van een naald: verantwoordelijk gesteld voor de verdwijning van hun kostbare gasten, worden 

zij gearresteerd en door een krijgsraad ter dood veroordeeld. Slechts aan het feit, dat dit vonnis 

 

50 Giles Romilly en Michael Alexander hebben hun ervaringen in krijgsgevangenschap opgetekend in het boek “The 

Priviliged Nightmare”, Weidenfeld and Nicolson, Londen, 1954. De dochter van André Tieleman is nog steeds 

verbolgen over het feit, dat toen beiden de Amerikanen troffen, Romilly niet snel genoeg weg kon komen en niet 

eens een hand gaf aan André, die hem uit verschillende penibele situaties had gered gedurende hun ontsnapping. 

Het hele verhaal, zoals door Tieleman op 5 mei 1945 in Tittmoning verteld, is te lezen op 

www.krijgsgevangen.nl/publicaties/dagboeken. 
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door HIMMLER bekrachtigd moest worden, terwijl het contact met Berlijn reeds vrijwel 

verbroken was, dankten deze beiden hun leven. 

 

Ondertussen is in Tittmoning zelf de rust vrijwel weergekeerd. In de nacht van 22 april wordt 

voor het eerst de schuilplaats geopend. Het vijftal krijgt een warme maaltijd; hun stemming is 

opperbest, ze zeggen het er desnoods weken te kunnen uithouden. En dan verandert op de 

vijfde dag ineens het gehele beeld: alle gevangenen worden in de kantine bijeengedreven en 

als een zwerm sprinkhanen strijkt een zoekploeg neer op de burcht. Muren worden beklopt, 

vloeren opengebroken. En ’s middags gebeurt het: één voor één komen de vijf verstekelingen 

het oude gebouw uit, de schuilplaats is ontdekt, de “Prominenten-stunt” is mislukt. 

 

Wellicht echter toch ook niet gehéél mislukt. Eén van het zestal, ROMILLY, bleef op vrije 

voeten. Maar ook voor de anderen kan het verblijf in de schuilplaats zijn nut hebben gehad. 

Natuurlijk zou het meer voldoening hebben geschonken, indien wij op 5 mei, toen Tittmoning 

zelf door de Amerikanen werd bevrijd, de Prominenten tevoorschijn hadden kunnen laten 

komen. Maar in de vijf dagen dat zij “buiten schot” bleven, veranderde de machtssituatie in 

Duitsland aanzienlijk. Terwijl op 20 april er nog enig gezag uitging van de “Führerbunker” in 

Berlijn; terwijl daar nog op 22 april door SS-Obergruppenführer BERGER – Chef des 

Kriegsgefangenenwesens – het geval van de Prominenten met HITLER werd besproken, 

hetgeen aanleiding werd voor een van diens laatste befaamde woede-aanvallen (op zichzelf 

al een reden voor enige voldoening) was op 24 april Berlijn geheel afgesneden, was de haast 

magische invloed van HITLER op zijn ondergeschikten verbroken en begon het separatisme 

in Beieren zich steeds sterker af te tekenen. Van groot belang voor de redding van de 

Prominenten is voorts geweest, dat op 25 april, de dag na hun afvoer uit Tittmoning, zich een 

vertegenwoordiger van de Zwitserse Legatie – als “Beschermende Mogendheid” in Laufen bij 

hen voegde en hen sindsdien niet meer verliet. Deze actieve Zwitser spoedde zich, zodra 

geruchten over afvoer van de Prominenten bekend werden, naar Colditz, doch zij bleken 

aldaar reeds te zijn vertrokken. Met veel moeite volgde hij hun spoor en het is twijfelachtig of 

hij hen zou hebben ingehaald als zij niet enige dagen de gasten van de Reisvereniging waren 

geweest. Nu wist hij na enige dagen de plaatselijke autoriteiten zover te krijgen, dat de 

Prominenten aan hem werden overgedragen, waarna hij hen, onder bescherming van de 

Zwitserse vlag, naar de oprukkende Amerikanen en de vrijheid geleidde. 

 

 
 

v.l.n.r.: Amerikaanse GI, Elphinstone, de Hamel, Alexander, onbekend, Lascelles en Winant 



128 

 
De witte vlag nog in de hand. Majoor Sigling kijkt lachend toe. (coll. Johan van Hoppe) 

 

 

 

 
Een tolk in gesprek met Hauptmann Klau (rechts) en Generaal-majoor Hackstroh.  

Op de rug een Amerikaanse officier. (coll. Johan van Hoppe) 
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De Nederlandse vlag wappert (coll. Johan van Hoppe) 

 

 
Toespraak Generaal-majoor Hackstroh (coll. Johan van Hoppe) 



130 

Hier eindigt het verhaal, dat door San is opgeschreven voor zijn drie zoons en de voordracht, 

die hij in 1956 hield en later aanvulde met de “Prominenten-stunt”. De tekst is door mij niet 

aangepast en alleen aangevuld met relevante voetnoten en de nodige afbeeldingen. 

 

Voor de terugkeer van de officieren uit Tittmoning naar Nederland (en ook van de andere 

officieren uit Neubrandenburg) was niets geregeld door de Nederlandse regering. In 

Neubrandenburg verbleven de krijgsgevangenen nog een maand, voordat zij per vrachtauto’s 

door de Russen naar de demarcatielijn met de Engelsen werden gebracht. Vandaaruit gingen 

ze per trein naar Nederland. De meesten kwamen rond 4 juni 1945 thuis. 

 

 
 

Officieren uit Neubrandenburg op weg naar huis (coll. Familie Wouters) 

 

Op 25 mei 1945 komt de majoor Pim Boellaard – een neef van San - die dan net bevrijd is uit 

Dachau, waar hij een periode van drie jaar en tien dagen van verschillende kampen in het 

kader van “Nacht und Nebel” heeft overleefd, aan in Tittmoning. Boellaard is dan bezig met 

steun van Prins Bernhard om gevangenen uit Dachau terug te brengen naar Nederland. 

Omdat het door hem geregelde vervoer aan de ruime kant is, besluit Boellaard om ook een 

aantal krijgsgevangen officieren te evacueren.  

 

Hier wacht hem een deceptie. Hij bevindt zich opeens weer in het oude milieu van onderling 

salueren, kepi’s, hoge kragen, veldmuts, sporen, puttees en beenkappen en Boellaard voelt 

afkeer. Als hij zich voorstelt aan een hem bekende kolonel met “majoor Boellaard” dan is de 

laatste niet blij verrast hem te zien, maar reageert met “Boellaard? Nu al majoor?”.  Vervolgens 

weigeren een aantal officieren de hun in de schoot geworpen terugreis met het argument, dat 

zij recht hebben op een eersteklas treinreis. Ook is de geboden ruimte voor bagage te weinig; 

Boellaard heeft ruimte voor één tas per persoon, terwijl ze wensen al hun bagage te kunnen 

meenemen. 
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Tijdens de reis wordt het verschil tussen de krijgsgevangen officieren en de ex-

concentratiekamp gevangenen steeds groter. Er wordt geklaagd over de kleine porties voeding 

tijdens de reis en aan een ex-concentratiekampgevangene wordt opdracht gegeven om een 

boodschap te gaan doen. Met enig leedvermaak noteert Boellaard later, dat het sommige 

weigeraars van de aangeboden lift nog maanden had gekost om hun terugreis te regelen. In 

1987 bedankt San Pim nog eens hartelijk dat hij hem in mei 1945 in drie dagen thuis had weten 

te brengen. Wat was het een verrassing geweest dat daar opeens een majoor Boellaard 

opdook, die een lift naar huis aanbood. En wat had hij zich “diep geschaamd” over die 

“hoofdofficieren die een vrachtauto beneden hun waardigheid vonden”. 51 

 

 
 

Briefje dat door San uit het voertuig wordt gegooid en keurig wordt bezorgd bij de familie. (coll. NIMH) 

  

     

 

  

 

51 Overgenomen uit: “Weest manlijk, zijt sterk” Pim Boellaard (1903-2001) Het leven van een verzetsheld”, door 

Jolande Withuis. ISBN 9789023 427834 
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18. “MIJN SOLDAAT”, LEVEN VAN HANS EN DIEDERICK IN DE OORLOG 

 

Met alleen het verhaal van San zou er een groot stuk ontbreken: hoe verging het Hans 

en Diederick thuis? Er zijn niet alleen veel brieven geschreven door San (177 in drie 

jaar), ook  Hans en hun beide ouders lieten zich niet onbetuigd (165 door Hans). 

Gelukkig zijn deze ook bewaard gebleven, waardoor dit hoofdstuk een indruk kan 

geven van de zaken die hen bezighielden: dagelijkse leven, voedingstoestand, 

ontwikkeling van Diederick, zorgen en verdriet, hoop en wanhoop. 

In het begin worden er nog enkele brieven in het Duits geschreven, daarna gewoon in 

het Nederlands. 

In de briefwisseling uit 1942 gaat het vooral om Diederick, het kampleven, de post en 

de voeding. Vanaf 1943 aangevuld met de bezoeken (vaak per fiets!) aan Hilversum 

en De Steeg, de inkwartiering van Duitsers en het verloop van de oorlog met alle 

problemen die daarbij horen. 

Het kampleven 

Hans 3 juli 1942: “Ich glaube dass dieser Brief viel länger dauert, den der Censor versteht 
gar nichts von mein Deutsch”. 
 

Hans 13 augustus 1942: “Met D.A.’s eerste verjaardag ben je nog wel niet terug. Hoe lang 
heb je erover gereisd naar het Oosten?”. 
 
Hans 16 oktober 1942: “Wat ellendig van K.H en v. Gastel”52 
 
Hans 15 januari 1943: “We mogen je geen studieboeken meer sturen, jullie hebben er 
genoeg vinden ze”. 
 
Hans 25 februari 1943: “Er komen weer ongeveer 300 bij jullie”.53 Ik heb een tekening van 
Stalag 371. Waar zit jij nu? 
 
San 4 maart 1943: “Vandaag namen we afscheid van de cadetten en adelborsten, die naar 
’n aangrenzend gebouw, echter geheel geïsoleerd, werden overgebracht. Zullen hun erg 
missen, had er vele vrinden onder, o.a. Ton Logtenberg”.  

 
Hans 9 maart 1943: “Gaan jullie verhuizen, hier geruchten erover”.  
 
San 18 maart 1943: “Leuk dat je die tekening van ’t gebouw hebt. Zit in de NO-vleugel, 
uitzicht op het hospitaalbosje, middelste verdieping, 6e en 7e raam van links. Er gingen 4 

 

52 Op 25-9-1942 overlijdt Eerste luitenant L.M. van Gastel en op 29-9-1942 overlijdt Luitenant-kolonel H. Keppel 

Hesselink. Keppel Hesselink ligt begraven op het kerkhof in Ivano-Frankovsk, samen met zijn kameraden Kolonel 

Potgieser, Majoor Lohmeijer en Kapitein Van der Slikke.  

53  Op 1 maart 1943 moeten zich een aantal reserveofficieren melden, die voorbestemd waren om beroepsofficier 

te worden. Op 8 maart 1943 komen er 134 mannen aan in Stanislau. 
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man van de kamer weg. Liggen nu wel veel ruimer met z’n 12-en en niet meer boven 
Jantje54”. 

 

 
 

“Waar zit jij nu?” (coll. Johan van Hoppe) 

San 16 juni 1943: “Van hier is ’t belangrijkst, dat de groep uit Colditz hier is gekomen! Vele 
vrindjes, o.a. Diederick van Lynden. ’n Bijzonder aardig jong, zal wel veel contact met hem 
hebben en kan me dan vast oefenen in het Diederick-en!”.  
 

 

54 Jan K. Muller, Luitenant ter Zee 1e klasse. 

 

Kamer van San 
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San 20 juni 1943: “Vanmorgen lang gekletst met DvL. Foto’s over en weer, bewonderde z’n 
naamgenoot en vroeg je vele hartelijke groeten te doen. ’t Is ’n bijzonder prettige kerel, 
trouwens al zijn makkers. Achteraf hebben zìj gelijk gehad!”. 
 
San 3 augustus 1943: “Gisteren ben ik buiten de muur geweest! Geheel officieel overigens. Er 
wordt ’n sportveld aangelegd, waar vrijwilligers mogen gaan werken. ’n Sensatie om weer eens 
horizon te zien en gras te ruiken! Haalde ’n natte rug en verbeeldde me, dat ik in de Hzl55 bezig 
was. Er kwamen nòg meer stenen uit! ’n Paar mitrailleurs zorgden verder voor de veiligheid”.56  
 
San 9 augustus 1943: “Gisteren afscheid van de Nomo-veteranen! Uitgenodigd op ‘n “kopje 
koffie”, zeer uitgebreid. Met een geestige speech kreeg ik ’n pracht sigarenkist met 
kampmotieven, m’n wapen, ’n nomogram van prikkeldraad enz. Prachtig gesneden door 
Kuyper. Je snapt wat ’n leuk souvenir ’t zal zijn”.  

 

 
 

Het kistje dat San kreeg (coll. Familie VdWB) 

 
San 3 september 1943: “Op 4-6 werden we weer gekiekt, schreef er niet over maar nu kreeg 
ik al ’n paar afdrukken. Eén samen met Pé stuurde ik je al afz. In ’t pakje stopte ik ’n foto van 
onze vleugel (x = ons raam) met achterterrein en ’n foto van de mandolineclub, allemaal 
vrindjes van Lex. Over die foto valt uren te vertellen, later! Zelf sta ik er met ’n sing-sing kop 
op, schrik niet!”.57 
 
San 3 oktober 1943: “In ’t kamp hebben we 1 hond, 1 katje en ….’n haas! Heel jong is die 
gevangen en met kunst en vliegwerk in leven gehouden. Nu is ‘t ’n reuze knaap. Niemand kan 

 

55 HzL= Hofzichtlaan 6, na vertrek uit de Stalpertstraat 107, de woning van San en Hans. 

56 Zie de beschrijving van de stunt op het sportterrein. 

57 Zie de foto van de “Mandoline-club” in hoofdstuk 10. 
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’t over z’n hart verkrijgen ‘m met kerstmis te slachten. Juist omdat er zo weinig dieren zijn is 
iedereen eraan gehecht”. 
 
San 16 oktober 1943: “Gisteren hadden we een uitgebreide Prüfung en dachten dus aan ’n 
verhuizing. Goede generale repetitie: ik kan alles stouwen in koffer + plunjezak maar ’t was 
haast niet te tillen. Prüfung gebeurde buiten waar we 9 uur stonden te vernikkelen, zonder 
eten en drinken! ’t Was weer ’n bijzonder leerzame dag”. 

 
Propagandafoto van Stanislau. Rechtsonder is nog net het prikkeldraad te zien. Bij X= kamer 203 van San.  

(coll. Johan van Hoppe) 
 

14 januari 1944: “De geruchten dat jullie nu in Lissa zitten zijn nu wel zo, dat ik ze ook ga 
geloven. Ben zo benieuwd hoe de reis was enz. Stuur voorlopig maar geen pakjes totdat ik 
definitief bericht heb”.  
 
San 22 januari 1944: “’t Lang verwachte is dan eindelijk gebeurd. We zitten 1000 km dichter 
bij huis! Voorlopig is dat ’t enige voordeel: dit barakkenkamp biedt erg weinig comfort, maar 
we waren verwend! Met 12 man bleven we achter in St., speelden 48 uur verstoppertje maar 
werden toen gepikt. De anderen reisden in 6 dagen in beestenwagens, wij 3 dagen in 
personentrein. 10 man bewaking maar in Striij nog 1 ontsnapt! Verder geen kans. Van de rest 
deden 120 man hun plicht, nu nog 58 weg!”. 
 
San 29 januari 1944: “De 6e hoorden we dat we gingen verhuizen. Nogal overhaaste pakkerij, 
10, 11 en 12 vertrok telkens 1/3 gedeelte. Met ’n paar anderen “miste ik de trein”, 13e deden 
we ’n poging om uit te breken maar werden gesnaaid! 2 dagen in cel, 15e op reis met extra 
bescherming. De 18e kwamen we hier aan. Hoorden dat er in totaal 130 man reizen op eigen 
gelegenheid hadden geprefereerd. Maar successievelijk zijn de meesten weer onder moeders 
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vleugels teruggekeerd, o.a. Gerrit, Daan, Bart. Verhalen om een boek mee te vullen! DvL en 
de broer van de “tank” nog weg”.58 
 
San 2 februari 1944: “We zitten op een paar km afstand van Neubrandenburg, een 
merkwaardig oud stadje. Op ’n hoogterand ligt ’n heel complex van kgv-kampen: Polen, 
Serven, Fransen bij elkaar. 80.000 schijnt het. Ons kamp ligt aan d grens, 250 x 250 m, 
omheind met prikkeldraad, waarbinnen 14 grote houten barakken met elk in het midden ’n 
stenen waslokaal. Mijn barak ligt weer aan de uiterste rand, waardoor ’n fijn uitzicht over de 
heuvels in zuidelijke richting, vooral ’s avonds interessant. Als je de barak in komt (deed je ’t 
maar eens!) kom je in ’n middenpad van 30 m, met aan elke kant 6 open vakken van 4 x 5 m, 
in elk 4 houten kribstellen, elk met 3 kooien”. 
 
Hans 3 februari 1944: “Eindelijk je eerste brief uit N.Br. Arme jij! Zo ellendig voor je. Kop op 
hoor San! We spreken nu af dat je alles vraagt wat je nodig hebt”.  
 
San 21 februari 1944: “Morgen voor ’t eerst in bad in ’44!”. 
 
San 27 februari 1944: “Daan zit in St, gepakt, verwacht hem spoedig hier, schrijf dit aan z’n 
vrouw. Alles goed met hem”. 
 
San 9 maart 1944: “Daan maakt ’t best, nog steeds in vorig pension, doe moeite voor z’n 
verhuizing maar valt niet mee. D.v.L. en broer Tank nog steeds fietsen, hoera”. Vertel D. dat 
hij z’n koekje krijgt”.  
 
11 maart 1944: “Wat ontzettend dat je in 2 maanden niet in bad kon!”.  
 
San 15 maart 1944: “Daan vertrok 1-3 uit St, verwacht ze nu binnenkort hier. Schrijf z’n vrouw 
regelmatig hoor! Ze schijnen ’t er niet best gehad te hebben maar we zullen ze hier wel gauw 
weer eens opfokken!’. 
 
San 21 maart 1944: “Daan R. nog niet aan, zit vermoedelijk in ’n tussenkamp zoals zoveel van 
de teruggebrachte ontvluchters, soms ’n maand! Geen reden voor onrust”.  
 
San 5 april 1944: “Vandaag kreeg ik m’n straf voor ’t missen van de trein in St. 10 dagen streng. 
Er kunnen 7 man tegelijk zitten, dus hebben ze 200 dagen nodig om ieder z’n portie te geven! 
’t Kan dus nog wel weer duren vóór ik aan de beurt ben”. Van Daan nog geen nieuws, gelukkig 
kreeg z’n vrouw blijkbaar bericht van hem. We nemen hier aan dat ze in ’n ander kamp tijdelijk 
zijn ondergebracht, of misschien wéér weg!” 
 
San 13 april 1944: “Verder brandde hier gisternacht ’n barak af, hel van tante, reuze radou! ’t 
Was de cantinebarak. Alle cantinevoorraad, zijnde 3 potten augurken, gingen verloren!”.  
 
San 20 april 1944: “De 18e was ’t weer een reuze feest; uitgebreide fouillering. Om 08.00 uur 
allemaal buiten met alle bagage. Je kunt je geen voorstelling maken van dat tafereel. “t Duurde 
tot 21.00 uur en ik raakte veel kwijt, dictaten enz. ook m’n brieven aan jou en de postgrafiekjes, 
zodat ik nu niet precies weet, welk pakje ik al gemeld heb. Hoop alles binnenkort weer terug 
te krijgen”.  
 

 

58 Bedoeld wordt de ontsnapping van schout-bij-nacht L.A.C.M. Doorman, die samen met Diederick van Lynden 

ontsnapt op 11 januari 1944 uit Stanislau. L.A.C.M. is de broer van K.W.F.M. Doorman, die omkwam tijdens de 

slag in de Javazee. 
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4 mei 1944: “Vrouw van Daan kreeg nòg geen bericht van hem sinds december. Verder goed, 
we tutoyeren elkaar per brief”.  
 
San 19 mei 1944: “300 seniores verlaten ons binnenkort, naar ’n beter kamp”.  
 
San 28 mei 1944: “Daan was 3-3 weer ontsnapt!” 
 

 
 

Fragment van de Personalkarte van Daan Rookmaaker. In het kader van de ‘Aktion Kugel’ moest doorgegeven 
worden aan het Rode Kruis, dat de krijgsgevangene gevlucht was en niet gevonden was. 

(coll. Min van Defensie) 
 
21 juni 1944: “Verder nog iets, waar is Daan’s bagage? Vroeg Ims mij”. 
 
San 26 juni 1944: “Ziezo, eindelijk in de petoet om m’n 10 dagen uit te zitten. Overigens is dit 
niet te vergelijken met Langwasser”. 
 
San 3 juli 1944: “Zo gauw ik “vrij” ben zal ik informeren naar Daan’s bagage. Meen echter dat 
’t de vorige maand werd ingeleverd ter verzending naar Ims. 
 
San 9 juli 1944: “Verder was er ’n nieuw transport uit Nederland aangekomen, waarbij 3 NSB-
ers. Deze werden onmiddellijk gegrepen, de kraag van hun uniform afgesneden en 
teruggestuurd naar het hek met de boodschap, dat als ze niet binnen ½ uur ’t kamp uit waren, 
ze afgemaakt zouden worden”.  
 
25 juli 1944: “Even ’t nieuws: D.L (of H) schijnt weer gepakt te zijn. Van Daan geen berichten 
meer, ik vind het wel angstig. Ims hoorde alleen via ’t Rode Kruis dat hij 3-3 ontsnapte”. 
 
San 5 augustus 1944: “Van Daan taal noch teken. Zit bij oom Jozef denken we59. Hou vooral 
contact met Ims en laat haar vertrouwen hebben, wij hebben ’t ook. Deze kranige kerel zal 
zich erdóór slaan!” Ga weer 10 dagen de bak in, riep “Duitsers in de barak!” (gewone 

 

59 Ze denken dat Daan Rookmaker in handen van de Russen is.  
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waarschuwing) en dat was ’n belediging van de Duitse Wehrmacht”. Jammer dat Mevr vd H 
uit logeren is en je haar nu niet meer kunt bezoeken!”60 
 
San 13 augustus 1944: “Als ik thuis kom, kleed ik me in de tuin piemelnaakt uit en duik in ’n 
bad, waarschuw de buren vast!”.  
 
Hans 17 augustus 1944: “Ims nog geen bericht; het is echter niet mogelijk dat hij in 
pol.schutzhaft zit”. 
San 13 november 1944: “Bart na ’n maand weer terug, jammer dat ie de Engst. niet kon 
bezoeken, 3 km van hun voordeur”. 61 
 
San 11 december 1944: “St. Nicolaas riep mij ook nog op het matje, kreeg ’n zakje zwarte verf 
“maar….sst!” (mijn bijnaam is Capt. Sst, uitvinding van Lex)”.  
 
San 10 januari 1945: “Je zult er wel niets van begrijpen, dat ik uit ’n nader kamp schrijf! Ben 
n.l. samen met vd Heuvel overgeplaatst. De 6e om 15.00 uur werd het ons meegedeeld, zonder 
reden. Zondagnacht vertrokken we. We deden de reis in 36 uur. Gisteren om 18.00 uur 
kwamen we hier aan, ’t kamp der oudjes. Ze wilden me daar kwijt, allà, ik beschouw het maar 
als ’n onderscheiding en ’t zal waarachtig wel gaan”.  
 
 
San 18 januari 1945: “In alle opzichten een verbetering: voeding, verwarming, comfort, klimaat, 
wandelen, bioscoop enz. Maar één verschil met ’n kuuroord, n.l. dat je niet behoeft te betalen”.  
 
Hans 17 februari 1945: “Vanochtend je brief uit Tittmoning. Kreeg enkele weken geleden 
bericht via Hank62 over een dergelijk plan, snapte er niets van en je begrijpt hoe blij ik nu ben, 
te weten hoe en wat”.  

 
 

Ingang van slot Tittmoning  

 

60 Renée van den Heuvel-Heufke Kantelaar zat een tijd lang in de gevangenis in Vught. Zij heeft gedurende de 

gehele oorlog via een afgesproken code in brieven contact onderhouden met haar man Machiel van den Heuvel en 

vele zaken opgestuurd die van belang waren voor ontsnappingspogingen. 

61 Bart van Slobbe ontsnapt op 4 oktober 1944 met 7 anderen uit Neubrandenburg. Vijf van hen waren succesvol, 

waaronder Hans Romswinckel, echtgenoot van Conny Romswinckel. 

62 Hank van der Graaf – van Hengel, echtgenote van Off MSD 3e kl Gerrit van der Graaf (kgf 30315), achterneef 

van Hans. 
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Ontwikkeling Diederick 

Uiteraard schrijft Hans constant hoe het met Diederick gaat. Hij is immers pas 4 maanden oud, 

als San wordt afgevoerd in krijgsgevangenschap. Er is één rode draad te herkennen in alle 

brieven die Hans schrijft en die over Diederick gaan: het is zo’n lief kind en ze heeft een enorme 

steun aan hem. 

Hans 9 juni 1942: “De voeding is bijna afgelopen helaas, hij krijgt nu al karnemelk met 
gerstmout en tomaat om 18.00 uur. Om 14.00 uur rabarber met bruine bonen, verder 
Davitamon druppels. Hij is zo lief en ik heb zo veel steun aan hem”. 
 
Hans 7 aug 1942: “Diedericks klompjes zijn zo enig. Ik heb er een vlag voorop laten zetten”.  
 
Hans 30 juni 1942: “Het is zo’n lief menneke, hij lijkt erg op jou San! Vooral als hij begint te 
huilen of te lachen”. 
 
Hans 25 september 1942: “Als ik zeg waar is pappie, kijkt hij er naar en grijpt met z’n handjes 
naar je neus”. 
 

 
 

Hans met Diederick. Diederick houdt de foto van San vast.63 
(coll. Familie VdWB) 

 
San 28 september 1942: “Ik geniet zo van je gezellige verhalen van Diederick. Ik heb ’n 
babyboek van hem op Sanovitepapier met foto’s, gewicht enz”.  
 
8 oktober 1942: “Diederick zei vandaag voor het eerst papa”.  
 
San 29 oktober 1942: “Diederick moet ook gauw mama zeggen en laat hem vooral nooit 
“kunstjes vertonen”.  
 

 

63 Bij het weerzien in 1945 constateerde Diederick verrast: “Pappie heeft benen!” 
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Hans met Diederick op haar arm 

 

 
 

Hans verjaardag 14 september 1942. Nederlandse vlag met wimpel 



141 

Op 31 december 1942 schrijft San een complete brief aan zijn zoon, die door Hans is 
overgeschreven.(De originele brief heeft zij in het babyalbum van Diederick opgeplakt). 
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Hans 8 januari 1943: “Diederick bezit nu 8 tanden. Hij deed vandaag een fraai kunststuk in de 

po, ik prees hem en voor ik wist graaide hij er met z’n handjes in!”. (in deze brief stopt Hans 

een lokje haar van Diederick) 

Hans 22 januari 1943: “Nu over D. verjaardag! ’s Morgens mocht hij bij me in bed en om 08.15 

uur waren we samen beneden in pyjama. Gefeliciteerd èn een brief van jou voor hem. Ik ben 

zo gelukkig met die brief San. Ik kan het niet onder woorden brengen naar wilde dat ik net zo 

kon schrijven! Ik zal hem overschrijven en het origineel in de safe leggen. “Mama” zegt hij nu 

wel en ik geloof wel dat hij het begint te begrijpen, maar hij zegt het ook tegen z’n bord pap”.  

San 22 januari 1943: “de verjaardag van D. is waardig gevierd! Dee hele dag was ’t een 

aanloop van vrindjes die kwamen feliciteren en die dan meteen de foto’s mochten 

bewonderen. Alle ooms schreven nog een briefkaart aan ’t feestvarken”.64 

 

Briefkaart van de “ooms” uit Stanislau (coll. Familie VdWB) 

Hans 28 januari 1943: “Vandaag voor het eerst 3 successen op de po. Ik zet hem dan op het 

postoeltje, shawl van tante Lily over z’n pootjes en een riem om z’n middel en aan de box. 

Deze voorzorgsmaatregel omdat hij gisteren kans zag om er heerlijk naast te gaan zitten en 

er mee te spelen. At er zelfs van! Vreselijk, hij stonk ’s avonds nog”.  

San 19 februari 1943: “Zeg Diederick dat m’n snor al bijna lang genoeg is om mee te spelen”.  

Hans 9 maart 1943: “Zou Diederick je herkennen van de foto’s? Heeft papa ook benen zegt 

hij vast! ‘`a la het zeeofficier dochtertje dat haar vader alleen van foto kende”.  

Hans 2 april 1943: “Hij heeft laatst een pak voor z’n broek gehad. Wilde ’s middags niet slapen, 

toen werd ik boos en gaf hem 2 tikjes, brullen maar hij ging slapen! Kordaat hè? 

 

64 Bij deze of een volgende verjaardag produceerde San een ‘verjaardagstaart’ van biscuit en chocoladerepen. 

Voor de onvermijdelijke ‘slagroomroosjes’ bleken met zachte boter gevulde tuitjes te slap en een lege tandpastatube 

te vies. Het kunstwerk werd uiteindelijk toch voltooid met botersliertjes gespoten tussen de voortanden (DWB). 
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San 21 april 1943: “En ik ben blij dat je ook streng bent als ’t nodig is. Lachte me krom om ’t 

verhaal van het pak voor z’n broek!” 

Hans 12 april 1943: “Ik ben toch zo gelukkig met m’n twee mannen!” 

Hans 15 juni 1943: “Diederick zei laatst tegen een meneer op straat Papa! Heeft 2e Pinksterdag 

’s ochtends na het bad de wekker in ’t bad gegooid. Niet zo best. Je moet hem maar weer 

maken”.  

Hans 27 juli 1943: “Ik heb nu een soort hondenkennel voor hem laten maken met een zandbak. 

Daar is hij nu veilig opgeborgen, want loslopen in de tuin is niet te doen. Hij klimt overal op en 

rukt je stenen uit het muurtje”.  

San 29 juli 1943: “De laatste tijd droom ik merkwaardig veel, vroeger nooit! En steeds van jullie 

beidjes. Diederick daarbij niet zoals ik hem ’t laatst zag, maar zoals hij nu ongeveer moet zijn. 

De foto’s hebben dus blijkbaar gewerkt! We stoeien samen, doen allerlei spelletjes en voeren 

hele gesprekken, die vermoedelijk nog wat boven z’n pet gaan!” 

Hans 20 september 1943: “Als Marja65 ’s morgens zijn kamer doet, pest hij haar door de stop 

uit de stofzuiger te trekken of door haar te helpen stoffen, geen gezicht! Hij klopt dan buiten 

op het balkon de doek uit enz!” 

San 16 oktober 1943: “Diederick moet gauw ’n eigen tuintje hebben en ook beesten om zelf te 

verzorgen. Wou dat ik ’n kauwtje voor ‘m mee kon brengen, die fleuren hier de zaak erg op, 

reuze mak. Op ’t appèl komen ze ineens op je hoofd zitten, gappen sigaretten uit je mond”. 

En: “Diedericks kamer niet verwarmen hoor, z’n kop in koud water steken en ramen open!” 

San 9 november 1943: “Vanmorgen kreeg ik je kaart van 18-10, trots als een pauw op m’n 

telefonerende zoon! ’n Bijdehande kraai!” 

 

 

65 Poolse werkster die de later ingekwartierde Duitsers met haar forse gestalte, stem en gedrag in toom hield en 

Diederick Poolse gebedjes leerde. 
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Kapitein Berghuijs (linksboven) met een tamme kauw op zijn hand (coll. Johan van Hoppe) 

 

Cadettenkamp: Cadet sergeant Richard Budèl met hondje (coll. Familie Budèl) 

Hans 20 oktober 1943: “Diederick wordt nu ineens ook veel praatlustiger. Zegt als hij er zin in 

heeft alles na: Diede ick, Mammie, voor de t, d en r voelt hij niet veel. Ik leerde hem ook 

salueren, zal het gauw fotograferen”. 

Hans 24 oktober 1943: “Je foto staat nu voor me op tafel. Wat heb je toch voor koortje over je 

linkerschouder? Ben toch zo blij mee. Echt jezelf”. 
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Foto met Jan Rothuizen (coll. Johan van Hoppe) 

San 5 november 1943: “Aan ’t koordje om m’n arm zit m’n “hondepenning” met Kgf nr enz.”. 

Als je deze brief krijgt is het 5 jr geleden dat we mekaar ontmoetten! De 26e gaf ik ’n 

boerekoolfeest!! En tòch was het ’n witte japon en je had ’n kroontje op, zie ’t nog duidelijk voor 

me!”.  

Hans 31 oktober 1943: “Diederick is allerliefst. Ik maak nu een dagboek van hem. Hij gaat wel 

hard vooruit met alles. Twee woorden praten, lopen, wandelt nu eindeloos mee, ook in 

duinterrein. Ik geloof niet dat ik hem verwen, ik slaapt en speelt steeds in een onverwarmde 

kamer. ’s Morgens zelfs met de open balkondeur en een jasje aan”.  

Hans 24 november 1943: “Diederick deed vandaag 3 x staande een plasje! Gisteren ging hij 

weer op de po zitten met broek aan en boekje! Kocht voor Sint een levensgrote auto!”. 

Hans 10 december 1943: “Diederick is snoezig als hij je veldmuts op heeft en groet. Hij draait 

z’n handje dan altijd andersom! Ik heb vanmiddag een oude veldjas opgescharreld en 

gefatsoeneerd. Je moet die maar opdragen, ik heb nu nog een heel nieuw grijs, wil je daar een 

lage (platte kraag) op hebben?”. 
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Op 25 december 1943 stuurt San weer een brief, speciaal voor Diederick. 
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Foto van Diederick die beschreven wordt door San (coll. Familie VdWB) 
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Hans 30 december 1943: “Ik vroeg naar aanleiding van je brief aan D. wat wil je liever hebben: 

een broertje of een zusje. Antwoord: koekje!”. 

Hans 23 januari 1944: “Hij realiseert alles veel beter ineens, b.v. of iemand lief is ja/nee. “Dank 

mammie”, hij presenteert keurig met een schaaltje en vergeet zichzelf nooit!”.  

Hans 3 februari 1944: “Op de ene foto zul je wel zien, dat hij de dingen misschien te dichtbij 

bekijkt. Arnt. vond het nog niet erg, ga binnenkort naar de oogarts als het wat zachter weer 

wordt”.  

 

Diederick’s bijziendheid (Coll. Familie VdWB) 

Hans 14 februari 1944: “Hij steekt z’n eigen prestaties ook niet onder stoelen of banken, maar 

zegt altijd “mooi zo!” (ce sera moi!). Een dief zag kans om de plaid uit D’s wagen te gappen, 

terwijl hij in de gang stond! Er wordt tegenwoordig gegapt als de raven”.  

Hans 20 maart 1944: “D. telefoneerde gisteren met je portret en riep verder toen Marja zong 

“Komm doch in meinen Armen” vasthoue, vasthoue! Lachte me een ongeluk”.  

Hans 21 maart 1944: “Kreeg van Hans M66. een konijntje voor D. mee”.  

Hans 9 april 1944: “Als men tegen hem zegt D.A. zegt hij prompt Bake. Hij herkent nu iedereen 

en roept op straat steeds “dàg meer, dàg vrouw”.  

San 13 april 1944: “Voor genist mag hij later ’n bril dragen, maar ik hoop wel héél erg voor 

hem, dat ’t niet nodig zal zijn. Vraag ook eens of ’t een voedingskwestie kan zijn”.  

 

66 Muller, vrouw van luitenant ter zee 1e kl Jan Muller (kgf 30225). 
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Hans 14 april 1944: “Hij is flink gegroeid sinds zijn verjaardag 4 cm. Nu 93 cm!”. Overigens is 

het wel een beetje naar als een kind van 2 jaar al weet wat “alarm” is. Gelukkig is hij niet bang 

van vliegtuigen of harde geluiden”.  

Hans 16 mei 1944: “O San, je zult zoveel liefs van dit jong krijgen en hoe zul je genieten van 

z’n broertjes of zusjes”.  

Hans 19 mei 1944: “Ging om 14.30 uur naar de oogarts. Deze onderzocht hem nauwkeurig en 

constateerde dat hij wel bijziende was. Het kwam niet door de voeding en hij hoeft nog geen 

bril te hebben. Waarschijnlijk pas als hij naar de kleuterklas gaat. Hij kan nog alles later 

worden”. 

San 28 mei 1944: “Je begrijpt, dat ik eerst wel verdrietig was toen ik hoorde, dat D’s ogen niet 

zo best zijn. Ik geloof dat ’n vader bij ’t bekijken van z’n zoon altijd met 1 ½ been in de toekomst 

staat. En vooral onder deze omstandigheden heb ik me misschien extra veel schuldig gemaakt 

aan toekomstdromen. En dat daar nu een streep door gehaald wordt, omdat hij nu misschien 

geen zeeofficier kan worden, daarom zou ik verdrietig zijn! Eigenlijk wel erg dwaas en egoïst! 

Net of ’t jong niet even gelukkig kan zijn en ’n evengoed mens kan worden in een andere 

functie die hij zichzelf kiest. Wie weet wat een knap dokter ’t wordt, Keesje!”.  

Hans 21 juni 1944: “Laatst lachte ik me slap, toen Marja z’n eten bracht. Hij zei “Dank je wel, 

dag Marja” en begon te eten. Die aap!” 

San 26 juni 1944: “Meiske, hoe noemt DA zichzelf eigenlijk? We zullen nog ’n bruikbare naam 

voor hem uit moeten vinden en ik wil weten hoe ik hem moet aanspreken als ik dadelijk thuis 

kom”. 

San 16 juli 1944: “Beste Diederick! Je wordt nu al zo’n grote jongen, dat we elkaar best eens 

kunnen schrijven. Ik hoor van Mamma, dat je erg lief bent. Doe maar je best om gauw groot te 

worden, eet flink en help Mamma door gehoorzaam en lief voor haar te zijn! Pappa komt nu 

over een klein tijdje thuis en brengt dan een mooi cadeau voor je mee. Wat zullen we dan 

samen een hoop fijne spelletjes doen! Pappa verheugt zich daar echt op. Schrijf je me ook 

eens? Dag mijn grote zoon, zoen van Pappa”.  

Hans 25 juli 1944: “Je vroeg hoe D. zich noemt, altijd Diederickje Walle Bake. Hij is een 

“jongen”, pappa “officier”, mammie “meisje”. Diederick liep vandaag met je veldmuts met grote 

stappen door de tuin, “kapitein, kapitein” roepend, daverend plezier”.   

Hans 1 september 1944: “Pappie komt gauw thuis” zegt hij nu vaak. Als hij erg lastig is zeg ik 

wel eens: “Pappie vind je niet lief hoor”. “Pappie boos?” en dit idee helpt wel en vraagt hij 

prompt of hij lief is”. 

Hans 8 december 1944: “Diederick best, geniet van z’n bril, is enorm pienter, zegt de gekste 

dingen. Hij is vol van Sinterklaas en Zwarte Piet. Heef hen een handje gegeven en was zeer 

opgewonden en genoot van z’n cadeautjes”.  

San 28 januari 1945: “Blij, dat Diederick z’n bril krijgt. Beter voor z’n ogen. Ben aan ’t idee 

gewend”.  
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Voeding 

De voeding in het begin van de krijgsgevangenschap is erg slecht. In het kamp Neurenberg- 

Langwasser wordt honger geleden. Er is nog geen sprake van een regulier postverkeer en ook 

de pakketten van het Nederlandse Rode Kruis komen nog niet door. Pas in Stanislau zal het 

postverkeer en vooral de pakketten tot grote hoogte worden opgestuwd en vanaf herfst 1944 

gaat dit weer naar beneden. Gelukkig blijven er wel gedurende de gehele oorlog internationale 

pakketten van het Rode Kruis doorkomen. 

Hans 6 juli 1942: “Pakken die hogere officieren jullie brood weg?’. 
 
Hans 25-9-1942: “Niet meer vragen zoveel te sturen. Praat er dan niet meer over. Ik probeer 
je een voorraadje te laten aanleggen”. San antwoord hierop: “Ik kan het echt niet meer bergen. 
Sinds 16 juni ben ik 8 pond aangekomen, weeg nu 66 kg”.  
 
San 15 oktober 1942: “En nu het pakjesdrama: je mòet me helpen, kreeg er vandaag 6, 
morgen weer 2. Dit kàn zo niet doorgaan, vind ’t ellendig, ook tegenover vrinden”. 
 
Hans 22 oktober 1942: “Word obsessie voor me. ’t Staat nu op m’n bed, heb geen moed meer. 
Ik kàn niet meer hebben! Vandaag woog ik 70, 5 kg. Ben 9 pond aangekomen in 6 weken. 
Spreek af dat ze één maand na ontvangst van mijn brief niets sturen”.  Hans’ antwoord: “Praat 
aub niet zoveel meer over die pakjes obsessie, het is nu geregeld”.  
 

San 22 november 1942: “Vandaag werd ‘t 100.000e pakket uitgereikt, waarvan 94 voor mij! Ik 

weeg nu 71,5 kg”.  

San 29 november 1942: “Geef nu aan allen ’t consigne door: géén levensmiddelen meer! ’n 

Soldaat weet te gehoorzamen!” 

San 2 december 1942: “Maar Kinny, in vredesnaam, doe nu wat ik je vraag. Ik kan het je toch 

niet dringender zeggen: ik wil géén eetwaar meer hebben, noch van jou noch van anderen”. 

San 10 maart 1943: “58 kg vind ik véél te weinig voor je, zorg dat je gauw aankomt meiske, ik 

draag je tòch wel de trap op!”. 

Hans 25 mei 1943: “De pakjes doen er een maand over, dus wees niet te vlug met boos zijn. 

Schrijf veel over jezelf en maak me niet meer verdrietig, zal heus m’n best doen”.  

San 6 juni 1943: “Verder je briefkaart van de 25e. Kan mezelf slaan om die boze brief. Vergeef 

’t me meiske, je bent met ’n raar despoot getrouwd!”.  

Hans 26 mei 1943: “Wat betreft de konijnen, zie ertegen op. Vlees heeft hij toch niet zo nodig. 

Later als hij groot is als levend speelgoed”.  

Hans 9 juni 1943: “San, nu zal je eens een despoot zien schrijven! Ik wil dat je van die voorraad 

eet, anders stuur ik je weer veel! Weet precies hoeveel je krijgt en wat ’t gevolg is als je dat 

alléén eet. Niemand doet dat, dùs doe mij nu ook eens een plezier. Ik eet héél goed ter wille 

van jou en de toekomst”.  

San 30 juni 1943: “M’n lieve, lieve Hanske! Geef me over, val vlak, zàl eten van m’n voorraad, 

als jij dan je dreigement van méér pakjes maar niet uitvoert!!!”.  
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San 22 juli 1943: “Heb m’n voorraad eens gereorganiseerd en geïnventariseerd. Sta aan het 

hoofd van 20 kg peulvr, 19 kg havermout, rijst enz., 6 kg vet, kaas, worst! Stel je dit even goed 

voor, vergelijk ’t met je eigen voorraadkast”.  

Hans 17 december 1943: “Vandaag heel gelukkig met de zalige dingen die ik kreeg, helaas 

sigaretten gegapt. Heb mezelf al getracteerd op de corned beaf! Zalig!”. 

San 3 januari 1944: “We horen hier dat de onderofficieren het heel slecht hebben. Doe me een 

groot genoegen en stuur veel van wat je voor mij krijgt aan ’n O.O.! ’t Rode Kruis kan je wel ’n 

pleegkind bezorgen, liefst ’n pionier!”.  

San 21 maart 1944: “Fijn dat pleegkind maar begrijp goed, dat je nu aan hèm al die Sanovite, 

pap enz. stuurt die ik niet meer nodig heb!”  

Hans 4 mei 1944: “Eet goed voordat je je streng krijgt!  

 

 

Wikkel van een blikje corned beaf (coll. Johan van Hoppe) 

Hans 21 juni 1944: “De linnenkamer staat nu vol pakjes, o.a. ook voor Chiel en Dick67. Je krijgt 

nog even een avalance, maar dan is het uit. Nieuwe regeling: 1 x in de maand + RK pakket”.  

San 17 juli 1944: “Als ik je dan nog vertel, dat we elke 2 weken ’n Amerikaans of Engels pakket 

krijgen, dan begrijp je wel, hoe beschamend goed we ’t weer hebben!”.  

 

 

 

67 Broers van Duyne. Waren verkenners van de door San opgerichte padvindersgroep De Zeemeeuw van 

Scheveningse vissersjongens. 
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Overig: 

Hans 22 augustus 1942: “Ik hoop dat je voor de oorlog afgelopen is terug komt. Ze beweren 

dat hier hardnekkig. God, stel dat ik plotseling weer je fluitje hoor!”. San antwoord hierop: “Ik 

kom terug, al moest ik die slordige 1.600 km lopen!”.  

Hans 3 februari 1943: “Ik kreeg gisteren een brief van het departement, waarin stond dat je 

weer actief was vanaf 16 mei 1942. Dit hopelijk alleen in verband met pensioenregel”.68 

San 22 februari 1943: “Als ’n oester in een met prikkeldraad gegarneerde schelp voel ik me, 

druk wriemelend met tentakels en zuignappen en bijna alles zwemt je voorbij. Ik word er soms 

razend van en zou dan alles kapot willen ranselen om op handen en voeten naar jullie toe te 

kunnen kruipen”.  

Hans 11 september 1942: “Ik moet je nog wat bekennen: ik heb een levensgrote foto van je 

voor D.A.’s kamer laten maken. Iedereen zegt, wat zou San dat vreselijk vinden”.  

Op 25 oktober 1942 schrijft San een uitvoerige brief, waarin hij schrijft over het verdriet dat hij 

Hans heeft aangedaan en dat hij niet altijd attent was en haar niet heeft gegeven wat ze 

verdiend heeft. Ook is hij bang dat Hans zal veranderen. Op 8 november antwoordt Hans 

hierop: “We hebben één groot verdriet samen, Ruupje69. Je hebt me geen verdriet gedaan 

San. Ik zeg nog elke avond als ik ga slapen: “dag schat, pit ze”. 

14 mei 1943: “Vertelde ik je reeds dat een geit 750 à 1000 gulden kost? 

22 mei 1943: “Gisteren Willem P. gefusilleerd (daarna door censor weggekrast).70 

15 juni 1943: “Voel me nu echt in een “Sturm und Drang”-periode. Zo, zoveel willen, lezen, 

tochten maken, uitgaan, kinderen hebben en ’t grootste, jou gelukkig maken en samen 

gelukkig zijn. Ik ben nu 23 jr en wat zal het leven nog voor ons weggelegd hebben?? 

San 16 juni 1943: “Wat verschrikkelijk van Willem P. Dergelijke dingen in je nabijheid zijn haast 

niet in te denken”.  

18 augustus 1943: “Bracht gisteravond het pak voor Mevr Muller. Aardige vlotte mevr! Voel 

me wel erg jong kapiteinsvrouwtje! Wat zul jij je dan niet jong voelen”.  

 

68 Omdat de militairen per 15 juli 1940 op non actief waren gezet, werden ze op de dag volgend op 

krijgsgevangenschap weer in actieve dienst gesteld. Hiermee werd ook weer de bezoldiging geregeld. Bij een 

ontsnapping werd de bezoldiging echter weer gestopt! 

69 Rudolf Willem Alexander 19 – 25 december 1940. 

70 Willem Pahud de Mortanges, student scheikunde TH Delft leidde een verzetsgroep en werd met vijf andere 

studenten op 18 mei 1943 06.00 uur in Utrecht gefusilleerd (bron Onno Sinke: Loyaliteit in verdrukking, 2012). 
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Samen met 5 anderen gefusilleerd wegens sabotage activiteiten (coll. Johan van Hoppe) 

Hans 20 september 1943: “Vergat laatst te schrijven dat we de 14e genoten van je Lucky.  

 

Wikkel van een pakje Lucky Strike sigaretten (coll. Johan van Hoppe) 

Hans 5 oktober 1943: “Je zei vroeger altijd tegen mij “toverfeetje”. Maar nu moet je alles alleen 

doen. Je mag niet piekeren lieverd, alles is heus goed hier en we zijn allen optimist. Dat je 

daar zit heeft perse ook z’n bedoeling en je maakt je toch nuttig”. 
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Op 26 december 1943 wordt er door Hans een briefkaart gestuurd, die geheel op rijm is 

gesteld. 

 

 

Hans 8 januari 1944: “Huil haast nooit, alleen af en toe als ik aan de toekomst denk als jij eens 

niet terugkwam! Gekske hè?”. 

Hans 18 januari 1944: “Verder iets wat je wel prettig zult vinden, ik ben netjes geworden! En 

ook wel een beetje ijdel!”. 

Hans 14 april 1944: “Oma kreeg 2 weken geleden bronchitis , alles verliep goed maar toch 

bedenkelijk op zo’n leeftijd. De 13e werd ik door moeder opgebeld dat het ineens veel slechter 

was en ben er dadelijk heengegaan. Ze heeft ons nog herkend en zei dat ze het lief vond dat 

we gekomen waren. Daarna was ze zo goed als bewusteloos en zo heel rustig heengegaan 

om 20.30 uur die dag”.  

Bezoek in Hilversum 

Hans gaat regelmatig  op bezoek bij haar ouders in Hilversum, Bachlaan 15, later ’s-Graveland, 

Noordereind 208, als het huis “Spandersrand” is gevorderd. Ze blijft daar dan een aantal weken 

of maanden en gaat dan weer terug naar haar eigen huis in Den Haag. Ze vindt het leuk maar 

tegelijkertijd ook moeilijk om als getrouwde dochter bij haar ouders thuis te zijn. 

Hans 10 april 1943: “Vader en M. G. zijn hun huis gebonjourd, gevorderd door de Wehrmacht 

met achterlating van meubels! Niet zo best maar ze zijn er erg rustig onder”.  

San 27 april 1943: “Wat ellendig voor VW en ML. Ik kan ’t me haast niet indenken, dat mooie 

huis met al die heerlijke herinneringen”.  
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Hans 6 mei 1943: “V. en M. G. in 3 dagen hun huis uit, geen ander huis. Voorlopig café in ’s 

Graveland. Rommel bij vrienden. Alle staten. Gisteren ook studenten melden, begrijpt de 

stemming hier”.71 

 

“Spandersrand”, Bachlaan 15, Hilversum (coll vdWB) 

Bezoek in De Steeg 

Hans gaat ook regelmatig op bezoek bij haar schoonouders in De Steeg, Rozenbosch 7. Ze 

gaat dan per trein, wat vanaf 1944 een riskante onderneming is.  

 

“Boemi Ajoe”, Rozenbosch 7, De Steeg  
met Vader Ruup, schoondochter Houkje van der Wal en zoon Huug (Coll. Familie VdWB) 

 

71 De studenten moeten een loyaliteitsverklaring tekenen om verder te mogen studeren. Wie dit niet doet moet 

werken in Duitsland. Sommige studenten verkiezen in plaats hiervan de krijgsgevangenschap. Zie de dagboeken 

van de studenten-vaandrigs W.A. Ruijten en H.P. Blonk op www.krijgsgevangen.nl 
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Hans 7 november 1943: “Verder een vervelend bericht, dat V. en M. Ba ook uit hun huis zijn 

gezet. Ze zijn er heel rustig onder en praten over “nog veel ergere dingen enz.”.  

Hans 30 december 1943: “V. en M. zitten nog steeds in hun huis op de parketvloeren, maar 

toch gezellig, alles staat nu weer stop. Ze maken het verder best”.  

Hans 6 juli 1944: “Voel me het gelukkigst thuis. Hier ook wel prettig maar wel erg druk voor 

Moeder, al help ik de hele dag mee. Je weet hoe Moeder is en dat is mogelijk nog erger 

geworden”.  

Inkwartiering 

In haar eigen huis heeft Hans de familie Eckenhuijsen Smit als evacuees. Het gaat in het begin 

prima maar in november 1943 schrijft Hans dat ze nu geheel gescheiden in huis gaan leven. 

Vanaf 1944 gaan de Duitsers huizen vorderen.  

Hans 19 mei 1944: “Ze zijn hier weer geweest voor inkwartiering. Gelukkig zwaai ik vrij, hoewel 

de nodige huizen, vooral in Wassenaar, gevorderd worden. In 12 uur eruit!”.  

Hans 28 mei 1944: “Ze zijn hier aan het huizen vorderen geweest. Twee dagen van spanning, 

omdat ze mij tot nog toe met rust lieten, als vrouw van een krijgsgevangene. Toen barstte de 

bom en ik krijg 13 onderofficieren! Alleen voor ’s nachts. Ze nemen strozakken mee, en voor 

tijdelijk. Ik moest meteen decideren! En zei, goed. Nu wilde ik het, met goedkeuring van vader, 

proberen. Wordt het me te bar, dan ben ik met 1 dag weg. Waarheen is me een raadsel”.  

Op 31 mei wordt een groot gedeelte van de inboedel opgeslagen bij de Verenigde Nederlandse 

Scheepvaart Maatschappij. De op 3 juni 1944 ingekwartierde Duitsers vertrekken op 8 juni 

weer.  

Hans 19 juli 1944: “De 17e zijn de nieuwe logees gekomen, heel aardige bescheiden mensen. 

De Vries-de Josselin de Jong”.72  

Bombardementen, V1, V2 en vlucht uit Marlot. 

Hans 17 april 1944: “Wat dat betreft hebben we het heel rustig. Alleen laatst een bom op 

Kleykamp en daarachter”.  

Op 8 september schrijft Hans in haar dagboek: Ontzettend aanzwellend geluid. Net een stel 

vliegtuigen. In ½ minuut met D. bij de schuilkelder. Blijken V1 of V2 te zijn, die afgeschoten 

worden te Wassenaar. Stijgen loodrecht op met een krankzinnige snelheid, misschien wel 

1000 km per uur”.  

Hans schrijft op 12 september: “Rijden om 10.15 uur weg. Banen ons een weg door de 

verhuizende menigte. Bagagedrager begeeft het maar met wat ijzerdraad houdt hij het. 

 

72 Op 22 december 1944 schrijft prof dr. O. de Vries als goed huisvader aan Hans een brief. Daaruit blijkt dat a. het naast 

Marlot gelegen Wassenaar te lijden heeft van “verdwaalde” bommen en V2’s “Hier in huis alleen wat meer glas in lood kapot 

of losgedrukt; door Mosselman liet ik de noodige kleinigheden herstellen”; b. dat rijen bomen langs alle straten worden gekapt 

en weggehaald als brandhout “nu zijn ze aan de zes oude linden achter ons bezig - reeds door de politie weggejaagd, maar 

natuurlijk teruggekomen. …. De Hofzichtlaan en vijver zijn reeds geheel kaal – meidoorns, prunussen, treurwilgen enz…Een 

goede kant is dat nu het uitzicht op weiden en boschrand onbelemmerd is geworden”. (DWB) 
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Woubrugge gerust. Lekke band. Ter Aar snel gerepareerd. Uithoorn gerust. Kortenhoef ketting 

tandem stuk, worden gesleept door een kar tot voor huis. Doodmoe maar blij hier te zijn”.  

Hans 17 september 1944: “Je weet nu niet dat ik in ’s-Graveland zit. We moesten de zaak 

plotseling ontruimen. Werkte me een aap, we hadden 2 dagen de tijd. Vader en Henk kwamen 

me halen op een tandem de volgende dag reden we weg, D.A. achter op, Henk en ik op de 

tandem. Vader op mijn fiets met zoveel mogelijk bagage. V2’s werden vlakbij afgeschoten, 

hels kabaal”.  

San 14 oktober 1944: “Juist die reis zat me hoog. Kan VW met z’n tandem wel omhelzen!! Wat 

hindert ’t dat je alles moest achterlaten. Je zit nu goed en flink uit de buurt van de V2’s”.  

Hans 14 januari 1945: “Een verdwaalde V2. De dag daarna bericht dat ons huis in Marlot erg 

beschadigd was door bombardement. Over het geheel viel ’t nogal mee. Wel alle ramen stuk. 

Deuren beschadigd maar weer te herstellen later”.  

De Invasie 

Al in 1943 gaan er geruchten dat een invasie op komst is. In de brief van San van 9 juli 1943 

schrijft hij o.a.: “Met name de reden “Marlot is zo rustig” gaat niet op: als ’t spul begint is ’t hele 

kaasland niet prettig”.  

San 3 augustus 1943: “’t Blijkt nu wel, dat we wat voorbarig zijn geweest. Hoop, dat er niet al 

teveel in zwart is gemaakt en dat ’t jouw gemoedsrust niet verstoorde!”.  

San 15 mei 1944: “’t Lijkt me ’n daad van wijs beleid, als je in de eerstvolgende weken je tenten 

iets verder van de kust opslaat. Kun je de logeatie in de Steeg niet iets verlengen, bijvoorbeeld 

tot eind juni?’.  

Hans 6 juni 1944. Op dit moment heeft iedereen gewacht. Het is ook de dag waarop San 

verjaart en 33 jaar wordt. In haar dagboek schrijft Hans: “Heleen komt hier en vertelt dat de 

invasie is begonnen. Cherbourg en Le Havre. Grote spanning valt weg. Om half 11 komt 

Moeder argeloos aan met een koffer vol verwennerijen. Zij had nog niets gehoord”.   

En in een briefkaart van 7 juni staat: “Wat prachtig geschenk gaf je ons op 6/6! Hollandse 

schepen zijn er ook bij. 80 km sleep door de lucht! V.M. zeer goed, vlag bij je portret”. 

In de briefkaart van 8 juni aan Hans adviseert San “liquideer ’t goede Hofzichtlaan home, sla 

alles op in één kamer, laat ze ’t huis voor deze paar maanden maar vorderen en ga zelf met 

Diederick en bonne naar De Steeg”. En verder in de kaart schrijft hij: “Ook uit andere 

overwegingen, heb ik je graag weg van de kust”. Hij sluit deel II van de briefkaart af met: “Bezie 

’t vooral vanuit de hoogte Kinny, ’t is ’n grote tijd, die grote beslissingen vraagt!”. 

San 14 juni 1944: “Hoofdzaak is, dat ik je zo graag uit de kuststrook wil hebben en wel vlug, 

vlug!! “t Doek voor de slotacte is nu opgegaan en je weet niet waar de volgende spelers op 

zullen komen”.  
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19. HET OVERIGE THUISFRONT 

 

De context van de verhalen van San krijgt een nog meer persoonlijker reliëf door de 

communicatie met het thuisfront ruimer te nemen dan de briefwisseling tussen hem en Hans. 

Hoe zag haar omgeving eruit in het bezette Holland? Hoe werd zij als jonge vrouw  met een 

baby - zij was 22 jaar toen San werd “gegapt” - gesteund door haar ouders Gesink en 

schoonouders Bake? Wat voor adviezen kreeg ze – gevraagd en ongevraagd – over 

gezondheid, voeding, inkwartiering, veiligheid en – later - wel of niet vluchten uit haar huis? 

Uit de periode 1942- 1945 zijn ruim 150 brieven bewaard van ouders, overige familie, vrienden 

en bekenden. Als rode draad is gekozen voor (fragmenten uit)  de 83 bewaarde brieven aan 

Hans van Sans ouders, aangevuld met enkele brieven van haar ouders en enkele citaten uit 

haar eigen dagboekjes in twee schriftjes. Uit deze collage komen beelden naar voren van de 

verslechterende omstandigheden waarin Holland als geheel en ook zijzelf moesten omgaan 

met de bezetting, oorlogshandelingen, beperkte communicatie, zorg voor hun (oudere) 

familieleden, onzekerheid over bevrijding, honger, veiligheid en hunkering naar een goede 

afloop. Hoewel geen retourbrieven van Hans zijn bewaard is uit de brieven van haar 

schoonouders goed op te maken wat zij in Den Haag, Hilversum of ´s Graveland meemaakte. 

De Bakes schreven beiden zeker elke week een brief van twee kantjes die in één enveloppe 

werden verstuurd. Moeder Hilda dateerde haar brieven steevast met de toevoeging “de Steeg” 

en vader Ruup altijd met “Boemi Ajoe” (Maleis voor Mooie Plek). De brieven bevestigen de 

uitstekende band met hun schoondochter en ook met haar ouders of “Bessàn’s”, zoals in het 

Maleis73 de familierelatie van de wederzijdse schoonouders wordt genoemd.  

Het vorige hoofdstuk over de briefwisseling tussen San en Hans is thematisch en dialogisch 

opgebouwd. Daarentegen is deze collage van huiselijke, ongecensureerde en qua omvang en 

aantal ongelimiteerde brief- en dagboekfragmenten alleen chronologisch geordend. Ook door 

de herhaling van sommige emoties krijgt de ontwikkeling van de omstandigheden in de periode 

1942-1945 meer en ook een persoonlijker accent. De schrijfwijze is gehandhaafd, dus meer 

dubbele klinkers en sch’s dan wij nu gewend zijn. Alle afbeeldingen komen uit verschillende 

familieboeken, dozen, enveloppen. 

Diederick van den Wall Bake 

Leusden, februari 2018 

 

Opmerking Johan van Hoppe: alleen in de gedrukte versie voor de familie is dit hoofdstuk in 

zijn geheel opgenomen. Voor gebruik op de website www.krijgsgevangen.nl is op verzoek van 

de familie alleen deze inleiding opgenomen en is de rest weggelaten. 

 

 

 

 

 

 

73 Hun huwelijksreis naar Indië is – voor zover ik weet - het enige aanknopingspunt waarom deze Maleise 

woordjes in de familie gangbaar waren 

http://www.krijgsgevangen.nl/


160 

20. VERDERE MILITAIRE LOOPBAAN 

 

Op 31 mei 1945 keerde Kapitein van den Wall Bake terug uit Duitse krijgsgevangenschap, 
waarna hij op 30 september 1945 werd tewerkgesteld bij het Detachement Londen van de 
Koninklijke Landmacht. Op 1 augustus 1946 werd hij bevorderd tot tijdelijk Majoor der Genie 
en een maand daarna volgde zijn benoeming tot Commandant van de Kaderschool der 
pioniers en de school Reserveofficieren der Pioniers. In de rang van Kapitein werd hij op 1 
februari 1947 toegelaten als leerling tot de HKS te 's-Gravenhage, welke hij na volbrachte 
studie in 1948 verliet waarna hij op 8 april 1948 werd tewerkgesteld bij het Hoofdkwartier van 
de Generale Staf. Op 26 juli van dat jaar werd hem ook het Bronzen kruis toegekend, wegens 
het "met grote opofferingsgezindheid helpen ontvluchten van andere Nederlandse militairen 
uit Duitse krijgsgevangenschap en het in veiligheid brengen van een door de vijand als zeer 
belangrijke gijzelaar beschouwde Britse officier".  
 

  
 

    Breda, 1948   Bronzen Kruis 

 
Van 6 november 1948 tot 1 november 1950 werd hij als Nederlandse vertegenwoordiger 
geplaatst in de Londense Staf van Veldmaarschalk Montgomery, Voorzitter van het Comité 
van Opperbevelhebbers der Westelijke Unie, de doorloper van de NAVO. In deze functie werd 
hij tijdelijk aangesteld tot Kolonel. In november 1950 keerde Kolonel van den Wall Bake weer 
als Majoor terug in Nederland waar hij in functie trad als Hoofd G-4 van de Generale Staf, en 
effectief Luitenant-Kolonel werd op 16 juni 1951. Op 1 oktober 1953 werd Luitenant-Kolonel 
van den Wall Bake benoemd tot Kolonel van de Generale Staf en gelijktijdig aangesteld tot 2e 
Sous-chef van de Generale Staf. Op 1 november 1953 werd hij gelijktijdig belast met de 
waarneming van de functie van Chef van de Kernstaf van het Basiscommando. 
 
Op 1 maart 1955 volgde de plaatsting als "Deputy Chief of Staff '' bij Headquarters Nothern 
Army Group te Mönchengladbach, waaraan de tijdelijke rang van Brigade-generaal was 
verbonden. Aan deze buitenlandse staffunctie kwam een einde op 16 juli 1957 toen zijn 
benoeming werd bekendgemaakt als plaatsvervangend Commandant van de 7 December 
Divisie, gevolgd door de bevordering per 1 november 1957 tot Generaal-Majoor en zijn 
benoeming tot Commandant van de 7 December Divisie. Op dat moment was hij de jongste 
opperofficier van het Nederlandse leger.  
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Velp (Gld), 1957. V.l.n.r.: Diederick, Huug, Hans, Casper en San 

 
Op 1 augustus 1959 werd Generaal-Majoor van den Wall Bake benoemd tot plaatsvervangend 
Chef van de General Staf. In deze functie kreeg hij een veelvuldig contact met de KMA te 
Breda, want toen er in verband met onderwijsherziening aan de KMA een Commissie van 
Advies werd ingesteld werd de plaatsvervangend Chef van de Generale Staf tot voorzitter 
benoemd. In die kwaliteit gaf hij op 8 oktober 1960 tijdens een vergadering van alle docenten 
een uiteenzetting over de reorganisatie van het onderwijs en toen op 9 januari 1961 de 
Staatssecretaris van Defensie tijdens een persconferentie de onderwijsherziening 
introduceerde bij de Nederlandse pers gaf Generaal-Majoor van den Wall Bake een technisch 
inzicht in deze materie.  
 
Op 1 november 1961 volgde zijn bevordering tot Luitenant-Generaal en toen op 24 november 
van dat jaar het Curatorium en de Raad van Gouverneur en Assessoren van de Kon. Mil. 
Academie werden geïnstalleerd werd Luitenant-Generaal van den Wall Bake benoemd tot 
Curator en plaatsvervangend President-curator. President-curator was ZKH Prins Bernhard. 
Op 1 mei 1962 werd hij benoemd tot Chef van de Generale Staf, tevens Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten als opvolger van Luitenant-Generaal Le Fèvre de Montigny. Hij was na de 
legendarische Generaal Snijders de eerste Officier van het Wapen der Genie die deze 
topfunctie zou bekleden. Tot 1 januari 1964 bleef hij als hoogste Chef van het Leger werkzaam.  
Op 3 december 1963 verzocht hij H.M. de Koningin hem met onmiddellijke ingang te ontheffen 
van zijn huidige functie wegens een verschil van mening met de minister van Defensie P.F.S. 
de Jong over diens veranderingen in het personeelsbeleid en de materieelzaken. 
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Van 17 april 1964-7 mei 1964 maakte Luitenant-Generaal van den Wall Bake een studiereis 
naar de Verenigde Staten en Canada en bracht oriënterende bezoeken aan de U.S. Military 
Academy in West Point,  de U.S. Air Force Academy in Colorado Springs en het Royal Military 
College te Kingston. De Koninklijke Militaire Academie mocht hem verwelkomen als 30e 
Gouverneur op 25 juli 1964, de dag waarop het Commando over de KMA aan hem werd 
overgedragen door Generaal-Majoor der Cavalerie W. C. H. van Reede.          
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Op 12-5-1969 droeg hij het commando over aan de eerste KLu gouverneur Generaal-Majoor 
J.N. Mulder MWO en werd hij eervol uit de dienst ontslagen. In de jaren daarna besteedde hij 
vanuit zijn nieuwe woonplaats Arnhem nog veel aandacht aan de ontwikkelingen binnen 
defensie. Zo was hij voorzitter van de Commissie Herziening Doelstelling en Organisatie 
Defensie Studie Centrum (1971) en voorzitter van de Commissie Doelmatigheid van grote 
legerplaatsen voor de Nationale Raad Welzijn Militairen (1973). 
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De volgende onderscheidingen werden hem toegekend: 
 

 
 
 

 
 
 

 
San van den Wal Bake overleed op 24 oktober 1992 te Nieuwegein. 
 



165 

 
 
 

“Waar leiderschap kenmerkt zich door eenvoud en menselijkheid” 

Citaat: Alexander Vasmer van den Wall Bake  

1911 - 1992 
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SCHETSEN I, II EN III 
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BIJLAGE I  BEVEL AKTION KUGEL 
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173 

  



174 

BIJLAGE II ONTSNAPPEN IS GEEN SPORT MEER 

 

 

Coll. NIMH 


