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Adriaan Augusteijn werd geboren op 2 juli 1905 te Rilland-Bath. 

Hij was soldaat bij het 15e Regiment Infanterie (15 R.I.) 

 

In een brief aan zijn broer Anton, 20-3-1946 schreef hij: 

Door de Duitschers was bepaald dat wie een 'Ausweis' had, van krijgsgevangenschap was 

vrijgesteld. Voor bankbedienden waren dergelijke papiertjes niet weggelegd. Ook zag ik geen 

kans onder te duiken, en zoo besloot ik me te melden. Op 13 Juli 1943 ging ik gepakt en 

gezakt naar Amersfoort. (...) 

Een paar dagen later werden we in veewagens vervoerd, dertig man per wagen, een pak 

geperst stroo, een emmer met deksel, een kug en een stuk worst en klaar was Kees. Toen de 

trein eenmaal reed vatten we moed en zongen vaderlandsche liederen, tenminste zoolang we 

door de tuimelramen menschen zagen.  

 

Na 36 uur in de trein gezeten en gelegen te hebben, kwamen we op de plaats van 

bestemming aan, midden op een zandige kale vlakte bij het dorp Mühlberg, tusschen Leipzig 

en Dresden in.  

Daar bleek een groot kamp te zijn 

een zoogenaamd 'Stammlager'.  

Voor dat we het eigenlijke kamp 

mochten betreden eerst ontluizen, 

baden, geneeskundig onderzoek, 

foto maken.  

Eenmaal in onze barak werden we 

geregistreerd, enfin alles erg 

'gründlich', maar dat moet ik ook 

zeggen, het ging er correct toe. Een 

der eerste dagen kregen we onze 

eerste toespraak: We konden 

vrijwillig een burgerbetrekking 

aanvaarden en ieder nog wel in zijn 

eigen vak.  

Maar de vogelaar had mooi fluiten, daar trapten we niet in.  

We hebben toen een paar dagen weinig te eten gehad en wat getreiter met appèls, 

korveediensten en zoo, maar toen ze zagen, dat dit geen effect sorteerde, hielden ze 

daarmee op.  

 

 
 Stammlager Mühlberg. 



 
Zugangsliste Stalag IV-b Mühlberg met onderaan de gegevens van Adriaan Johannes Augusteijn 

(bron: Nationaal Archief, collectie  2.13.98 inv020) 

 

We verveelden ons een ongeluk, zodat de meesten er naar verlangden te kunnen gaan 

werken. Die mogelijkheid kwam al gauw. Er werden zogenaamde Kommando's gevormd.  

Je kon zowaar nog enigszins kiezen, en zo sloot ik me bij een klein Kommando aan dat 

tuinders moest gaan assisteren. Met dertien man kwamen we zodoende in een 

Arbeitskommando te Weinböhla, een flink dorp ten noordwesten van Dresden.  

 

 
 

Weinböhla 



 
Weinböhla 

 

We werden ondergebracht in een tijdelijk ongebruikt café. We werden uitgesmeerd over een 

stuk of wat tuinders daar in de buurt. Daar gingen we 's morgens op eigen gelegenheid naar 

toe en we zochten ook weer vrijwillig onze gevangenis op na volbrachte dagtaak. 

Ik was met nog een lotgenoot in dienst bij een zekere Schuch. Wel een geschikte baas, die 

gelukkig niets van het Nazi-regime moest hebben. Voor mij viel het werk niet mee. Het was 

gelukkig zandgrond, maar ik was 's avonds toch dikwijls doodmoe.  

 

Wat slecht was, dat was de verbinding met thuis. Onze krijgsgevangenenpost liep erg stroef 

en de brieven kwamen slecht door.1) Gelukkig waren er landgenoten in de buurt die wegens 

arbeidsinzet daar waren en zich dus vrij konden bewegen. Die hebben toen clandestien heel 

wat brieven voor ons verzonden. Van hen wisten we ook allerlei nieuwtjes. Het contact met 

hen was natuurlijk verboden, maar onze posten waren nog al niet kwaad, zodat veel door de 

vingers gezien werd. Feesttijden waren, behalve de brieven, de pakjes uit Holland. Ze 

mochten maar 2 Kg wegen, maar ze mochten er zijn hoor.  

Van half augustus tot 15 November 1943 ben ik in Weinböhla geweest. Toen was het werk 

afgelopen, werd van hogerhand gezegd, en werden we overgeplaatst.  

  

                                                
 
1
 De post en de uitreiking van pakketten liep zeer waarschijnlijk via Stalag IV-G (Oschatz) en werd van daaruit 

gedistribueerd over de Arbeidskommando’s. Dat leidde tot ernstige vertragingen of totaal uitblijven van post en 

pakketten. Ook bij andere Kdo’s werd post vaak verstuurd via civiele arbeidsvrijwilligers. 



Na de oorlog zette Adri zijn herinneringen op schrift. Hieruit een fragment: 

In (15) november 1943 werden we overgeplaatst naar Leipzig-Paunsdorf (een gebied ten 

noorden van de spoorbaan, tussen de Torgauerstrasse en de Permoserstrasse, ten oosten van 

Leipzig) en tewerkgesteld bij een Arbeidskommando van de HASAG 2) een erg groot 

fabriekcomplex, waar honderden krijgsgevangenen van diverse  

 

 
Meer dan 500 kampen voor dwangarbeiders in en rond Leipzig 

 

 
De HASAG-fabrieken aan de Hugo-Schneider-Straße tegenwoordig Permoser Straße 

                                                
 
2
 HASAG: Hugo Anton Schneider AG, een voormalige Lampenfabriek van Haeckel und Schneider in Paunsdorf.  

De straat heette destijds Hugo Schneider Strasse en is later omgedoopt in Permoser Straße. 



nationaliteit in afzonderlijke barakken waren ondergebracht3). Hier heerste militaire discipline. 

Voeding was matig (hier echter Rode Kruispakketten). Veel hinder was er van luchtalarm.  

We moesten vaak in een dichte kunstmatige (en prikkelende) mist naar de 'schuilkelder' 

(gelijkvloerse leegstaande fabrieksruimte), waar we met 600 man dicht op elkaar gezeten in 

spanning het einde van het luchtalarm afwachtten. Heb hier maar één op het complex gericht 

bombardement meegemaakt.  

 

Daarbij kreeg het naast ons gelegen gebouw, dat ook als schuilplaats in gebruik was, een 

voltreffer. Veroorzaakte in ons volledig afgesloten verblijf een vreselijke paniek - talrijke 

gewonden. 

 

 
Groep Nederlanders die tewerkgesteld waren bij HASAG (kamer niet bekend) 

hier gefotografeerd voor een barak waarvan de locatie niet bekend is. 

Op de barak de tekst 2-4-’44 Leipzig (collectie familie Augusteijn). 

 

                                                
 
3
 In de laatste oorlogsdagen heeft de directie van de HASAG een deel van de fabriek in de lucht laten springen. 

Daarbij zijn de archieven waarschijnlijk verloren gegaan. Fragmenten van de archieven van HASAG en ERLA 

bevindingen zich in het Saksische Staasarchief Leipzig als zogenaamde “Restüberlieferung”. 

file:///H:/Z-GroteJ-bu/FAMILIE/Jip_en_Bib/_Jip_en_Bib/1943.html


 
Groep Nederlanders die tewerkgesteld waren bij HASAG en ondergebracht waren in kamer 4,  

hier gefotografeerd voor dezelfde barak als boven, waarvan de locatie niet bekend is. 

(HASAG Lager kamer 4, 15-1-1944 tot 20-10-1944, collectie Gendenkstätte Leipzig). 

 

15 juni 1944 werd ik overgeplaatst naar Möckau 4) en tewerkgesteld bij de Lackfabrik 

Hermann Frenkel.  

 

 
 

We hadden hier meer vrijheid (ik reed met een elektrisch wagentje over het uitgestrekte 

terrein en vaak ook ver daarbuiten (bij alarm overdag). 

 

  

                                                
 
4
 bedoeld is waarschijnlijk de Lackfabrik Mölkau aan de Industriestrasse 17 te Mölkau (tegenwoordig 

Gutberletstrasse). Möckau ligt op korte afstand van het spooremplacement. Hier waren voornamelijk “Ostarbeiter 

und Italiener” te werk gesteld (Bron “Fremd- und Zwangsarbeid in raum Leipzig 1939-1945” door Thomas 

Fickenwirth, Birgit Horn en Christian Kurzweg, Leipzig 2004). 



Daar werd ik wegens 'opruiing' voor straf in een bruinkoolmijn 5) geplaatst (80 m diep, met 

langs de wanden van de mijngangen stromend water). Moest afvoergoten schoonhouden. 

Opwekkende mededeling: als de pompen uitvallen loopt de mijn binnen zes minuten vol 

water. De kompels waren zeer geschikte mensen, die niets van het Nazi-regiem moesten 

hebben. 

Bij onze barak beschikten we over een eigen gemaakte schuilgang in W-vorm. Die was 

scherfvrij, maar niet bestand tegen een voltreffer. We hebben hier veel benauwde uren in 

doorgebracht (In de nabijheid was een uitgestrekt rangeerterrein, dat nogal eens 

gebombardeerd werd en ons onderkomen deed schudden).  

April 1945 werd tijdens een 'tapijtbombardement' het gehele fabriekcomplex en de wijde 

omgeving vernield. Onze groep, die in het open veld was gevlucht, bleef gespaard. Onder 

andere buitenlanders en de burgerbevolking veel slachtoffers. 

Daarna volslagen chaos, heb op eigen gelegenheid goed heenkomen gezocht.  

  

                                                
 

5 Mogelijk de bruinkooldagbouw Böbitz. 



In 1995 heb ik, Eric Augusteijn, Adriaan Augusteijn geïnterviewd. Hieronder het deel 

(letterlijke transcriptie) dat handelt over zijn krijgsgevangenschap. Adriaan was de oudste 

broer van mijn vader, Johannes Adriaan Augusteijn. 

Interview door zijn neef Eric Augusteijn, op 11 november 1995. 

 

 

In 1925 was ik voor mijn nummer opgekomen, ik 

had het niet verder willen brengen dan soldaat 

want ik had een hekel aan militaire dienst, maar ik 

vond het niet zinvol om te weigeren -dan ging je 

een jaar naar een strafkolonie- dat had ik er nou 

ook weer niet voor over.  

Dus ik ben soldaat geworden en toen ben ik 

afgezwaaid, ze wilden me een paar gele strepen 

geven voor korporaal dat heb ik dus ook 

geweigerd, ik wilde geen trouw aan de koningin 

zweren en dat moest je. 

Ik  ben afgestudeerd als lichte mitrailleurschutter. 

Dat was een heel zwaar ding en ik was een 

betrekkelijk zwak ventje dus eigenlijk was dat niet 

zo handig. Maar toen ik bij de voormobilisatie 

ben ik in Den Briel geweest. En van Den Briel zijn 

wij, toen puntje bij paaltje kwam overgebracht 

naar Hoek van Holland. In Hoek van Holland had 

ik het geluk dat de man, de collega die tegenover 

me zat op de accountantsafdeling (Adriaan 

werkte op de Twentsche Bank te Rotterdam - EA), 

die was daar luitenant.  

In Den Briel was ik hulpkok geworden. Ik moest van grote stukken vlees blokjes maken, dat 

ging dan in de jus, dat was meteen jus en vlees dan was het niet zo moeilijk om te verdelen. 

De koks zelf hadden welf een lapje, dat wel.  

 

Van die kok dat moet ik nog even vertellen, we hadden geen keukenwagen, die waren aan 

het front, wij hebben een vierwielige kapotte wagen gevorderd en daar hebben we een 

opbouw op getimmerd, daar heb ik een hele goede hand in gehad, daar waren wel 

tekeningen van, maar daar konden we ons niet aan houden aangezien die wagen niet aan de 

afmetingen voldeed, maar daar hebben we twee ketels op gemonteerd op een vuurplaat, dat 

ging prima. Naar de bakken met suiker, zout en soda en alom die dingen die stonden op de 

zijkant die waren open. De wagen zelf was afgedekt hoor.  

 

En dan werd er zaterdags, omdat dan de mensen met kort verlof mochten werd er soep 

gekookt. Erwtensoep. En onze magazijnmeester die zorgde, dat was diezelfde luitenant die 

zei: soldaten moeten goed gevoed worden, dus dat was een soep die was zo stevig, dat was 

geweldig, daar zat een laag vet in dat was niet mooi meer. Op een gegeven moment zegt de 

kok tegen mij, want die liet mij mijn gang gaan want die had in de gaten dat ik meer verstand 

van eten koken had dan hij, die zei: zit er al zout in de soep? Ik zeg nee, dat moet er nog in. 

Hij neemt een grote schep, maar dat was blijkbaar geen zout. In elk geval de soep in de ketel 



begon te rijzen en in no time liep die de rand over  de wagen was helemaal snert. Wat was er 

gebeurd? Hij had soda genomen en door het vet ontstond er zeepvorming en dat is zo iets 

moois geweest en daar stonden we. Die mensen moesten hun middagmaal hebben. Toen is 

er vliegensvlug bij de Jagers, die ook in Hoek van Holland lagen, gedeeltelijk, in een hulp...  

rijst met krenten. Dus in zoverre vroegen de militairen: zeg doe nog eens soda in die 

erwtensoep, die rijst met krenten was veel lekkerder.  

 

Toen moesten we naar Hoek van Holland, naar de vesting Holland is dat, en daar werden 

paarden voor gevorderd. Wij gingen over een betrekkelijk smalle weg, gedeeltelijk dijk, naar 

Hoek van Holland en die paarden waren niet te bewegen om midden op die weg te lopen, 

want je schijnt links- en rechtsrijdende paarden te hebben bij een tweetal. En wij hadden 

twee linksrijdende paarden en die waren alsmaar met z'n tweeën liepen ze naar links van de 

weg. Dus er is iemand aan de voorkant, bij de kop gaan lopen, en zijn die paarden naar Hoek 

van Holland gebracht. Op de pont hebben we nog doodsangsten uitgestaan, want daar 

wilden die paarden er niet op, daar waren ze bang van dat hadden ze nooit gehad. Toen we 

in Den Briel waren werden we in de Industrieschool voor Meisjes gelegerd en dat was wel 

heel aardig, maar die luitenant dan, Muntenaar, die zei: Augusteijn, kom jij maar bij ons op 

het bureau, daar ben je beter geschikt voor dan in die vleeswinkel daar. Dus ik heb op het 

bureau gezeten.  

 

Onder dat bureau was de kantine van de kapitein en de luitenants en de administrateur en ik 

sliepen daarboven. Het was namelijk het hotel van hoe heet die spoorlijn die naar het 

oosten... de Orient Express, nee hè? Van Hoek van Holland ging die naar Parijs, hij bestaat 

nog, die dienst en die hadden daar een hotel voor de conducteurs en machinisten die 

overnachten moesten en dat was gecharterd, ja die dienst lag natuurlijk stil. En daar hebben 

wij erg van geprofiteerd want die luitenants die hadden alle mogelijke drankjes daar zorgde 

de man van het Westerpaviljoen uit Rotterdam voor, die kon ook van alles op de kop tikken. 

Dat was een zekere Kleipool, daar ben ik ook wel eens mee geweest om spullen te halen. Die 

kon aan tabak komen en die had jenever weggemoffeld. In elk geval Kleipool dat was de man 

die voor alles altijd kon zorgen. We hebben de oorlog in zoverre meegemaakt dat... we 

stonden op het dak van die flat te kijken want er werden parachutisten losgelaten en daar 

werd door het fort met mitrailleurs op geschoten. Er lagen trouwens ook Dreadnoughts van 

de Engelsen in de haven en die schoten ook. Het was een prachtgezicht. 

 

We zijn toen naar een bioscoop in Den Haag overgebracht en daar werden we voor de keus 

gesteld of we krijgsgevangenen wilden worden of dat we in vrijheid wilden. We konden dus 

in Duitse krijgsgevangenschap, of in vrijheid en toen hebben we dus de vrijheid gekozen. 

Want dat werd ons voorgesteld door de eigen overheid en er werd bijgezegd dat we 

verplicht waren om ons op eerste oproep te melden voor krijgsgevangenschap en dat is toen 

gebeurd toen met die spoorwegstaking. Dat is in juli 1943 gebeurd, tot mei 1945. Nou ja, ik 

ben gewoon aan het werk gegaan, niet meer in het oude kantoor, dat was vernield en op de 

Havenstraat. Daar moest een hele hoop natte rommel uitgezocht worden en zien wat er nog 

van te maken was.  

 

We hadden toen onszelf geëvacueerd naar Kethel bij Dikke Piet. Dus ik fietste elke dag 10 km 

heen en 10 km terug van Kethel naar Delfshaven. Dat was een hele toer. Toen we die oproep 

kregen heb ik van mij directeur het aanbod gekregen dat hij voor onderduiking zou zorgen 



maar dat heb ik afgeslagen, omdat tegenover ons woonde een NSB-er en die had mij in 

militaire kleding gezien toen ik nog vrij was en met verlof kwam dus we konden moeilijk 

zeggen dat die niet wist dat wij er waren. Of hij mij verraden zou hebben weet ik niet. 

Achteraf ben ik toch blij dat ik in krijgsgevangenschap geweest ben, want zo lang 

onderduiken dat is ook spannend. Voor mr Krans, hij was met een Stork getrouwd, dus ik had 

wel eens willen weten of ik dat zolang volgehouden kon hebben want daar was het ook 

moeilijker natuurlijk hè.  

 

Na ja, we zijn vanaf Amersfoort in goederenwagens waar een ton in stond, zijn we de grens 

overgegaan. In Overijssel bij Bentheim en daar kregen we meteen het eerste luchtalarm. Daar 

werd ook het eerst geschoten want er waren toch nog lui die vluchtten, maar die werden niet 

geraakt, dat heb ik tenminste niet gezien. Dat waren natuurlijk lefgozers, maar als ze 

opgepakt werden dan werden ze behoorlijk waargenomen, dat werd niet geduld.  

Na heel wat omzwervingen zijn we toen in Mühlberg gekomen, dat was een grote zandvlakte 

met een paar boompjes en heel veel van die grote barakken, dat heb ik hier die tekening van. 

We mochten helemaal niks doen we verveelden ons rot. Daar was nog wel een zwembad, 

maar ja dat was natuurlijk ook druk in gebruik. Er was wat te lezen wat we zelf meegebracht 

hadden, maar verder was het de bedoeling dat we ons stierlijk zouden vervelen. 

Luchtalarmen waren daar niet, dus toen ze zeiden je kunt aan het werk toen heb ik dat met 

beide handen aangenomen en dat was werk op het land en in dit geval was dat een 

hotelman uit Leipzig die zich van een vrijstelling verzekerd had als hij voor het leger ging 

werken en dat was die fruitkwekerij 6). Daar was hij dus met absoluut geen verstand van fruit 

en in eerste instantie heb ik daar onkruid gewied. Kweek is dat, meterslange wortelstokken, je 

krijgt het er niet uit en als er een klein stukje blijft zitten komt het weer terug.  

 

Op een gegeven moment waren de appels rijp, we liepen elke dag door de boomgaard naar 

ons verblijf, zonder begeleiding. Er waren daar Oekraïense meisjes, dat waren zogenaamde 

vrijwilligers en er waren een stuk of 11 krijgsgevangenen. Ik heb nooit appels gestolen want 

dat vond ik niet reëel, totdat die man op een keer zei: appels hebben jullie toch zelf wel. Toen 

dacht ik: o als hij daar rekening mee houdt dan verandert dat natuurlijk, hè. We kregen nooit 

een appel. Het waren prachtappels en ze waren erg lekker. Toen moest er geplukt worden. 

Dat waren allemaal hoge bomen heel ouderwets, Er werden ladders tegen de boom gezet en 

dan werd er met stokken met gaffels eraan werden die vastgezet. Ik had het nooit eerder 

gezien. Daar ben ik op geklommen, ze moesten omgelegd worden want het steeltje moest 

eraan blijven zitten. Later werden ze verpakt. We werkten dan zogenaamd niet voor militaire 

doelen, maar die appels werden heel secuur door die meisjes ingepakt en dan werd er “Für 

unsere tapfere Soldaten Heil Hitler” op gezet. In een moderne oorlog kun je niet meer 

splitsen zoals - We hadden een veldboekje, we mochten niet voor de Wehrmacht werken, 

niet voor het leger, dat mag niet. Maar wat je ook deed, was je toch altijd bezig met een 

totale Krieg.  

 

Dat was met.. o ja, in dat kamp kregen we Rode Kruispakketten. Die waren zeer geliefd daar 

zaten sigaretten in en chocola en koffie enz. dat was om je fit te houden ik was 

vertrouwensman met een post van de militairen beheerden wij dat, in zoverre ik keek wel toe 

dat hij ze niet in z'n eigen zak stak, dat zal hij ook wel niet gedaan hebben want daar waren 

                                                
 
6
 Stalag IV-a kdo Weinböhla 



ze erg secuur in die militairen daar om nu te zeggen - wat was het gevolg wij kregen minder 

te eten en dat ging naar de Russen want die hadden zware arbeid in de fabriek, dus wat deed 

het Rode Kruis? indirect de oorlog steunen. In die fabriek maakten ze pantzerfauste.  

 

Goed, in elk geval ik heb daar gewerkt tot - ja - ik denk oktober, misschien iets eerder toen 

was het werk in die veldkwekerij afgelopen natuurlijk. Toen werden we op transport gesteld 

en toen ben ik bij de HASAG gekomen dat is een grote metaalbewerkingsfabriek.7)  

Wij hadden thuis in Limburg een petroleumstel van de HASAG, maar nu maakten ze er 

pantservuisten. Maar dat wisten wij niet.  

 

Wij zaten tussen Duits personeel in, meestal vrouwen, moesten we bakjes opschuiven, daar 

zat een dopje in en daar moest een vullinkje in, wat dat was wisten we niet. We hebben 

geklaagd bij het Zweedse Rode Kruis dat wij in een ammunitiefabriek werkten, maar ja, wij 

mochten helemaal niet verder komen dan waar we waren en die man kon dus niet bewijzen 

dat wij aan oorlogstuig werkten.  

Hij wist ook niet wat dat was dat dingetje, wisten wij ook niet. Maar die waren daar wel voor, 

dat hoorde ik later van een neef van mij, die werkte daar als vrijwilliger, dat was Arjaan 

Augusteijn, de zoon van Ome Teeuwus en daarmee heb ik wel eens tochtjes gemaakt door 

de fabriek; wel niet bij de eigenlijke pantservuist, maar toch zover dat ik wist wat al die 

knallen, want er werden proefschoten gemaakt.  

 

 
Achtergelaten pantservuisten, helmen en karabijnen, bevrijding 1945. 

 

Die heeft toen heel nuttig werk verricht voor mij, die heeft al onze correspondentie, daar 

kregen we kaarten voor die werd gecensureerd, daar kon je eigenlijk niks in zeggen, maar die 

                                                
 
7
 Stalag IV-g kdo Leipzig 210 HASAG 



heeft brieven meegenomen die ik schreef voor Jeantje en voor thuis en hij bracht ook brieven 

mee terug en ook bruine bonen en ook ander voer, ik had nergens gebrek aan eigenlijk. 

Tussen twee haakjes, later is hij teruggegaan hij is ongeschonden teruggekomen maar hij is 

opgepakt als collaborateur, want hij was vrijwilliger en dat mocht natuurlijk niet.  

 

Die HASAG dat was een geweldige fabriek met allemaal fabriekshallen, die waren meestal 

ontruimd en bij een daarvan werden wij gestopt bij luchtalarm. Die hal was dan wel een 

beetje afgedekt voor licht, maar beschutting gaf hij niet, want er was helemaal geen... , 

theoretisch was het in orde, uit de fabriek werden we naar die leegstaande hal gevoerd. Daar 

stonden houten banken, daar zaten wij dan op tot het afgelopen was, dat was dikwijls heel 

erg lang want die luchtalarmen werden 's nachts gehouden en dan werd de hele boel in 

kunstmist gezet dat was een zure damp om te voorkomen dat die vliegtuigen zouden zien 

dat ze boven het gebied waren, maar wij moesten daar doorheen, want wij sliepen in een 

barak en wij moesten naar die zogenaamde schuilkelder, dat was een rotwerk, maar ja, we 

moesten natuurlijk.  

 

Verder ging het wel, wij waren bevriende ariërs wij werden redelijk behandeld, dat wil zeggen 

je moest natuurlijk niet bij passeren 'rotmof' zeggen want dan kreeg je een schop onder je 

kont en op een gemene plaats, dat voel je wel, maar dat heb ik nooit gedaan, daar red je niks 

mee, de oorlog win je er niet mee. Ik was nog altijd bij sommige van die mensen Herr 

Augusteijn, jaja en een Jood die daar was en een ster op had, die was in Amersfoort al 

afgerukt 'wir kennen hier keine Juden, wir sind Kriegsgefangenen' of die man later de zaak 

overleefd heeft en niet … dat is me nooit gelukt, ik heb het wel geprobeerd, dat is me niet 

gelukt.  

 

Ja, hoe lang zijn we daar geweest? Dat was in de winter in elk geval, wij... - die vrouwen daar 

gingen langzamerhand ook wel begrijpen dat de oorlog niet gewonnen zou worden en bij 

een van die gelegenheden zei een van die vrouwen 'jullie hebben natuurlijk een Engelse 

zender aan, hè?' Ik zeg 'nee, die hebben we niet' 'Ja maar wat denken jullie nou?' Ik zeg: 'wij 

denken niet, maar u kunt zelf nagaan, we zijn hier. Toen we kwamen was er alleen 's nachts 

luchtalarm en dat duurde nooit zo gek lang en nu komen ze bij klaarlichte dag. Even later 

werd Augusteijn op het grote veld geroepen. Hij had zich versproken en hij ging naar het 

straflager. Nou ik wist niet waar ik van beschuldigd werd want ik had niks gezegd, maar later 

is me dat duidelijk geworden. O gut, dat is waar dat, je mag die mensen niet aan het denken 

zetten, dat is fout bij nazi - ze moeten slaafs volgen.  

Nou toen ben ik naar een bruinkoolmijn gestuurd, tachtig meter onder de grond.8)  

Daar moest ik de waterlozing vrij van bruinkoolstort houden, dat rolde erin. Het water liep 

voortdurend langs de wanden en daar kwamen dan die lorries met die bruinkool langs. We 

waren helemaal in rubber gekleed, met een lampje, we waren volslagen mijnwerkers. Een van 

de eerste dingen was - er waren allemaal oudere mensen aan het werk - Komm mit! dat was 

een vluchtgang, die ging schuin naar boven, hij zegt als de stroom uitvalt dan verzuipen we 

allemaal want het duurt 10 minuten voordat je boven bent en dat wordt natuurlijk een 

razende boel, dus - en verder denk erom, geen Heil Hitler dat ist Scheisse, daar moesten ze 

niks van hebben; we zeggen hier altijd Glück auf, in het Duits alles natuurlijk hè, maar we 

                                                
 
8
 Mogelijk Stalag IV-g kdo Döbitz 



werden volkomen vertrouwd en er werd nogal wat gemopperd, maar ja toen ging het ook al 

naar het eind toe natuurlijk.  

Nou ik ben daar een maand of twee geweest en toen werd ik terug gestuurd, maar kwam op 

de verffabriek en daar heb ik blikken bussen schoon moeten maken. Die werden in 

geconcentreerde loog gespoeld en wij moesten die met houten spanen bewegen en 

schoonmaken. Heel ongezond werk, maar we kregen, dat moet ik zeggen, elke dag een halve 

liter melk. Daar was ook een heel redelijke behandeling. Dat was in Leipzig, in Möckau en die 

andere was in Paunsdorf, allemaal voorsteden van Leipzig. Daar was een heel groot 

rangeerterrein.  

 

Van die - ik heb overgeslagen van het bombardement op klaarlichte dag op de HASAG. 

Naast ons zaten vrijwillige Fransen in de schuilkelder, in het schuilbivak, maar die lieten zich 

niet opsluiten, die waren vrij, dat waren vrijwilligers die stonden, dat heb ik aan het graf 

gehoord,  in de opening bij volle licht te zwaaien. Of dat nou opzet was of niet, in ieder geval 

die werden getroffen door bommen, betrekkelijk kleine bommen en toen is er in onze 

afdeling paniek ontstaan en dat zal ik nooit vergeten en daar ben ik nog van onder de indruk 

wat mensen presteren. Er was helemaal niets gebeurd bij ons maar ze kwamen overeind, ik 

was heel kalm, ik heb me aan een van de ijzeren pilaren vastgehouden anders was ik ook 

onder de voet gelopen want die banken vielen om en dat was een ravage, ja hoe het allemaal 

verlopen is weet ik niet ik ben als een van de laatsten er gewoon uitgewandeld. Toen was 

alles ernaast al opgeruimd. Ik heb later gehoord er waren 145 doden dus dat was niet mis. 

Maar paniek zoals dat meegemaakt is, nee, wilde beesten doen het veel beter. Als je 

tenminste ziet hoe olifanten en zebra's en al die beesten die maken geen brokken. Ik zal dus 

nog niet in midden tussen grote volksmassa's ik ga niet naar een bioscoop, naar een 

voetbalveld daar interesseer ik mij niet voor, maar ik altijd nogal blij als ik onder de Maas 

door ben (de maastunnel in Rotterdam - EA) want ik geef je op een briefje, als je, als iemand 

roept 'alarm' of wat dan ook  

daar is zo weinig ruimte om te passeren naast die rails dan krijg je weer een paniekzaaiing hè.  

 

Maar dat dus even tussen haakjes. Ik was dus bij die verffabriek en daar had ik heel veel 

vrijheid. Behalve in die blikken dozen schoonmaken had ik tot mijn beschikking een 

elektrische lorrie, ik reed over het terrein, bracht spullen die naar andere plaatsen in de 

fabriek moesten en ik kon ook naar een brouwerij om bier te halen. Daar hadden ze al het 

eerste alcoholvrije bier, dat smaakte in onze omstandigheden heel goed daar konden we 

tenminste ons kampgeld aan kwijt. Ik heb één keer nog kans gezien om me klem te rijden 

tussen de lorrie en de muur, maar dat liep ook goed af. Ik moest ook voor de accu's zorgen 

en zo en dat heb ik eigenlijk allemaal redelijk goed gedaan. Dat was tegen het eind van de 

oorlog.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag in dag uit was er luchtalarm. Op een gegeven moment werd er een Teppich-

bombardement aangekondigd. En inderdaad, ik keek, ik zag ze aankomen, het was één 

zwarte wolk die inderdaad de zon verduisterde en ik heb het op een lopen gezet en onder 

het lopen vielen er bommen. Dus ik heb me laten vallen en toen die vliegtuigen over waren 

bleek dat zo'n soort mijnlandschap was. Overal kraters en op een plekje nou ja van 100 bij 50 

meter daar lag Augusteijn, helemaal ongedeerd.9) 

 

 
Foto van het rangeerterrein “Engelsdorf” bij Mölkau, na het bombardement van 10-4-1945. 

 

Toen ben ik naar de fabriek gegaan, maar daar was geen fabriek meer. Die was helemaal 

uitgebrand. Het eerste wat we te doen kregen was lijken opzoeken van mensen die 

gesneuveld waren, dus wij gingen dat lugubere werk doen om beenderen en andere dingen... 

maar dat waren zulke rare beenderen dat op een gegeven moment kregen we de 

mededeling het hoefde niet meer. Dat waren namelijk de beenderen van twee ossen die ze 

stiekem in de fabriek hadden grootgebracht om te slachten als de nood aan de man kwam 

en dat hoefde dus verder niet meer. 

 

Inmiddels was de invasie begonnen in Normandië en wij hadden daar niets meer te doen. 

Voor we het goed en wel wisten waren we bevrijd, want er waren een heel stel Russen 

gekomen, daar waren de Duitsers als de dood van, want die Russen die sloegen, als ze 

vrouwen met baby's zagen dachten ze dan hebben we vrijheid. Ze pakten de baby af, sloegen 
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die tegen de muur, werd verteld hoor, ik weet niet of het zo is, en dan werden die vrouwen 

natuurlijk verkracht. Maar wij werden toen overgenomen door Amerikanen 10). Die Russen, 

dat was afspraak, die trokken zich terug tot bij Leipzig en wij hebben toen in een soort 

paradijsje geleefd want wij kregen zoveel spullen van die Amerikanen, dat was meer dan erg.  

 

Allemaal stookten we een vuurtje en we liepen te leuren van 'heb jij nog dit of wil jij nog dat'. 

Dat was een belevenis tot en met. Maar wij zaten wel te snakken natuurlijk dat we vervoerd 

zouden worden want de moeilijkheid was dat er ontzettend veel bruggen vernield waren.  

Op een gegeven moment zijn we dan toch op transport gesteld. We moesten lopen. Ik had 

een zware doos bij me met allemaal bijzondere dingen, sigaretten die ik opgespaard had 

omdat ik niet rookte en ook verschillende spullen waarvan ik dacht die kunnen ze thuis wel 

gebruiken en dat was ook zo.  

 

Op een gegeven moment komen we bij een Engels en Amerikaans kamp 11) en dat was ook 

iets om nooit te vergeten langs die hele weg lagen de lijken opgestapeld van gesneuvelde 

soldaten, vier zo en vier zo, net als mijnhout. Allemaal jonge kerels, allemaal een dinges om 

hun … en daar moesten we langs lopen, totdat we bij een groot lager kwamen en daar 

werden we vervoerd in vrachtwagens. Waar we rondgezworven hebben weet ik niet, die 

waren gesloten. Uiteindelijk zijn we op de trein gezet 12) en we zijn door Noord-Frankrijk 

gekomen, we zijn in Oostenrijk geweest, hoe we hier gekomen zijn, ik weet het niet maar 

uiteindelijk werden we in Roermond afgezet en daar zijn we op transport gesteld naar 

Rotterdam.  

 

We werden niet zo vriendelijk ontvangen want wij waren dan toch maar die vrijwilligers die te 

beroerd waren om naar Engeland te gaan en ons land te verdedigen. In elk geval - Jeantje 

was niet thuis. Dikke Piet had gezegd blijf nou hier want je man kan elk ogenblik komen maar 

ze was bij Van der Eijk, dus daar ben ik naartoe gegaan en het weerzien was heel erg aardig 

en eigenlijk was daarmee de oorlog voor ons afgelopen. Ik ben weer gaan fietsen naar de 

Blaak want daar was de safe was intact gebleven en hebben we ons verder ontwikkeld. Ik heb 

van de ingenieur van de verffabriek een roman gekregen en daar heeft hij een opdracht in 

gestuurd.(…) Het was een roman van Kurt Kluge Der Herr Kortüm. Er waren er wel duizenden 

van uitgegeven. Ik had ook al eens gehoord dat het een heel bekend boek was.  In elk geval, 

de ingenieur waar ik nogal eens mee praatte van die verffabriek dus 'mit der bitte diese das 

zu erinnern zu behalten was Deutschland ihnen an freundlichen Dingen zeigen konnte 

verbleibe ich mit den besten Wünschen für eine bessere Zukunft. Ihr Doktor Leibnitz. 

 

Dus dat was netjes hè. Nou ja dat is het zo'n beetje.  

(..) 
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 Deze trein vertrok uit Leipzig en is via Luxemburg, Frankrijk en België naar Nederland gereden.  



Dat ik hartgrondig en menens hoopte dat we een voltreffer zouden krijgen. Die 

bombardementen dat bleef uren duren, daar komt geen eind aan. Je kan je helemaal niet 

verzetten. We zaten dan in een eigengemaakt schuilkeldertje van dennenbomen, dat was wel 

scherfvrij maar natuurlijk niet bomvrij. We zaten daar met z'n elven in, allemaal mensen die 

net als ik eigenlijk zeiden nou voor mij hoeft het niet. We zijn één keer uit die schuilkelder 13) 

naar boven gekomen, stonden rondom de vlammen want de dag daarvoor hadden ze 30.000 

liter spiritus in de grond in een tank gepompt en die was er door een bom uitgetild en die 

had vlam gevat. Dat we eruit gekomen zijn zonder kleerscheuren is nog een raadsel. Ik weet 

achteraf wel er was een walletje omheen en die spiritus bleef binnen dat walletje branden en 

spiritus dat is geen petroleum, dat brandt heel vriendschappelijk en het was van de wind af 

dus daar zijn we heel aardig doorheen gerold.  

 

Ik heb ook een keer meegemaakt dat er een krijgsgevangene langs een slagerij kwam, daar 

hingen worsten in de buitenlucht te drogen. Die jatte er een, die werd ter plaatse 

neergeschoten. Dat zijn ervaringen die je niet zo gemakkelijk verwerkt. Natuurlijk was het op 

klaarlichte dag. Nou moesten ze van de Italianen toch niet veel hebben hoor, van de Russen 

trouwens ook niet. Die Russen dat was wel aandoenlijk, die stonden dikwijls bij het hek, bij de 

afrastering die onze kampen scheidde, en dan brachten wij wat wij van onze Suppe over 

hadden gaven we aan die Russen want die verrekten van de honger. Dat werd eerlijk in het 

groot opgevangen en dat later verdeeld, heel kameraadschappelijk. Dat was heel aandoenlijk 

om te zien Die kerels waren zo mager als ik weet niet wat. Maar schelden konden ze en die 

kregen ook behoorlijk op hun duvel hoor.  
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