
Anne Datus van Steenbergen (kgf. 105027) 

Anne Datus van Steenbergen is geboren op 14 augustus 1915 te Bireuën (een kustplaatsje in de 

noordoostelijke punt van het eiland Sumatra) en overleden op 11 november 1988 te Den Haag 

(73 jaar oud). Hij was een zoon van Anne Datus van Steenbergen en Jeanne Jaqueline Adrienne 

Gaade.  

 

In mei 1940 diende Anne als reserve sergeant bij 2 R.Lu.A. (zie eigen opgave op het 

repatriëringsformulier). 

Op 10 mei 1943 heeft Anne zich gemeld in Ommen (zie eigen opgave repatriëringsformulier), 

waar hij vervolgens krijgsgevangen werd gemaakt. In een groep van 1170 man is hij daarop op 

13 mei 1943 naar het Stalag XI-a Altengrabow vervoerd, waar hij op 14 mei 1943 aankwam en 

ingeschreven werd als krijgsgevangene nummer 105027. Op zijn Zugangsliste van Altengrabow 

liet hij optekenen dat hij op dat moment bij S.R.O.Lu.A. zat. 

 

 
Zugangslist Stalag XI-a Altengrabow 

 

Als onderofficier kon Anne weigeren om tewerkgesteld te worden. De omstandigheden wat 

betreft voeding en legering in Altengrabow waren echter dusdanig slecht dan Anne 

waarschijnlijk zelf ervoor heeft gekozen om zich op te geven als ordonnans. 

 

Op 2 augustus 1943 vertrok hij uit Stalag XI-a Altengrabow naar Stalag 371 Stanislau, om daar 

als ordonnans bij de officieren te gaan dienen (Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 

2.13.98, inv. 43, melding 736). Hij werd ondergebracht in het zogenaamde Cadettenkamp  

(Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 89). Anderhalve week later, op  



13 augustus 1943 vertrok hij alweer naar het Oflag XXI-d/z Schildberg (2.13.98 inv. 11 melding 

38). In Schildberg werd hij ordonnans bij de reserve-officieren. Op 8 december 1943 volgde hij 

deze officieren bij hun overplaatsing naar het kamp Oflag XXI-c Grüne bei Lissa. Ook in Grüne 

zou hij niet lang verblijven, want op 5 januari 1944 keerde hij -samen met enkele reserve 

officieren- terug naar de officieren in Stalag 371 Stanislau, waar hij volgens het dagboek van 

Kokje op 8 januari 1944 aankwam. Vervolgens is hij enkele dagen later, rond 12 januari 1944 

met de officieren van Stalag 371 Stanislau naar Oflag 67 Neu-Brandenburg gegaan.  

Achteraf bezien was zijn reis vanuit Grüne, dwars door Polen naar Stanislau en kort daarop 

wederom dwars door Polen naar Neu-Brandenburg even opmerkelijk, als zinloos.  

In Neu-Brandenburg werd hij (volgens zijn brieven) ondergebracht in barak 7A.  

In Neu-Brandenburg maakte hij op 28 april 1945 de bevrijding mee, om korte tijd later in 

Nederland terug te keren. 

 

Als student (wrsch. mijnbouw) woonde hij in de periode 1944-1945 (mogelijk al eerder) op 

kamers bij de dames E. en C. van Konijnenburg aan het Westplantsoen 119 te Delft.  

Zijn moeder verbleef op dat moment ergens in Frankrijk. 

Het is uit deze periode dat Anne in Oflag 67 Neu-Brandenburg verbleef, dat hij enkele 

pakketontvangstkaartjes en brieven stuurde aan zijn hospita. Die correspondentie is hieronder 

weergegeven. 

 

 
 

 
 

 



 
 

22 juni 1944 Neu-Brandenburg, 

Geachte Dames, Uw brief van 29 mei de 19 juni ontvangen. U schreef dat U zo weinig blauwe 

kaartjes terugkreeg, Als u iedere maand twee pakketten verzond, dan heb ik ze allen op één na 

ontvangen. Ook de beide boekenpakketten van 4 mei (locale tijdschriften) en 9 december (Spaans 

woordenboekje en nog twee boeken, een dictaat Lansberg) ontving ik. Van Robers krijg ik ook nog 

altijd pakketten. Juffrouw, mag ik U nogmaals hartelijk bedanken voor sigarettenpapier en 

lucifers. Sigaretten krijgen we van de Amerikanen, Argentijnen en Engelsen. Van de Postalers 

krijgen we per maand een hoeveelheid Poolse sigaretten (niet zóó lekker). Verder merkt U van de 

aan de gang zijnde invastie zeker even weinig als wij hier. Wel vliegen vaak Amerikaanse 

vliegtuigen over, een enkele keer worden ze aangevallen en dan zien we een kort luchtgevecht. 

Van mijn moeder ontvang ik ook nog steeds bericht gelukkig. Pech voor Arend dat ze ham nu al 

op de lijst hebben, doch niet voor lang! Dames, hartelijke groeten. 

A.D. van Steenbergen. 



 
 

30 september 1944, 

Beste Dames, ontvangt U deze kaart? Mijn vorige kaart is iets te voorbarig geweest helaas! 

Toch is hier gereden hoop met de Kerst toch nog thuis te zijn. Wat een slag voor ons land, hé, 

dat de zware strijd ook ons land aanraakt. Maar ja, waarom andere landen wel, en onze niet. 

De winter staat weer voor de deur. Ik ben blij die warme slaapzak van vorige winter nog te 

hebben. Hoe staan de zaken bij U? Zeker erg slecht met kolen voor de kachel, niet? Nog meer 

voor U allen in Holland, dan voor ons hier, zal het een verzuchting zijn als eindelijk deze bloed-

oorlog uit is. Voor de Hollandse jongen staat dan nog Indië te wachten, doch in Holland kan het 

dan op adem komen. Tot spoedig, 

A.D. van Steenbergen. 



 
 

20 oktober 1944, Neu-Brandenburg, 

Beste Dames, wij leven hier allen met de Hollanders mee. Uit de couranten lezen we in welke een 

harde en ontberingsvolle strijd U allen zich moet bevinden. Ach, ik hoop toch zo dat U beiden, net 

als vroeger, nog kans heeft gezien om een kleine voorraad te nemen, want nu met dit 

gestagneerde verkeer zullen levensmiddelen, gas en kolen wel zeer schaars zijn. 

Schrijft U me hierover. Ik hoor sinds langen tijd niets meer, noch uit Holland, noch uit Frankrijk 

van mijn moeder. Hoewel hier de pakketten uitgevallen zijn, is de voeding nog goed, want we 

krijgen toch immers nog altijd de warme maaltijd van het Duitse Rijk. Hartelijke groeten en 

sterkte, 

A.D. van Steenbergen.  



 
 

1 januari 1945 Neu-Brandenburg, 

Beste Dames, mijn beste wensen voor dit jaar 1945. Wat zal het ons brengen? Hoe ver zal het mij 

brengen? Java, Manilla, Japan? Reeds lang geen bericht uit Holland. Laatste brief uit Frankrijk van 

27 oktober 1944, gaat goed met mijn moeder. Juffrouw, gebruikt U gerust mijn spullen (kleren, 

boeken, etc.) indien nodig voor kleding of voeding (!). Uw toestand aldaar is zóó slecht, dat ik 

graag zou willen helpen, als ik maar kon. Han Maurer (reserve wachtmeester Henri Jacques 

Maurer kgf 105263 en eveneens ordonnans) zit nog steeds hier. Ja bijna 2 jaar zitten we al hier. 

Doch wat is dit vergeleken bij alle leed en ellende die de Hollanders nu te verduren hebben.  

Doch dames, wat God ook bedoelt met dit allemaal, eeuwig blijft het niet! 

Sterkte en vertrouwen in het hart en een blik in de toekomst is ook hier ons enige hou-vast. 

Stevige hand, 

A.D. van Steenbergen. 

 



 

 Op 5 juni 1945 arriveerde Anne in het repatriëringscentrum te Zeist / Austerlitz en vulde daar 

zijn formulier in (Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 144). 

 

 



  



Of Anne inderdaad, zoals hij in een van zijn brieven verwachtte te gaan doen, deelgenomen 

heeft aan de gevechten in Indonesië, is niet bekend.  

 

Op 5 oktober 1946 verloofde hij zich met Foskea Jacoba (Kitty) Tichelaar. Op dat moment 

woonde hij aan de Gabr. Metsusstraat 22 hs te Den Haag.  

Hij trouwde 28 augustus 1947 met Foskea Jacoba (Kitty) Tichelaar geboren 7 oktober 1920 te 

Zuidhorn en overleden 17 juni 2008 te Bilthoven (87 jaar oud). Zij was een dochter van Jacobus 

Petrus Cornelius Tichelaar (arts) en Alida Elizabeth Stikker. Het kersverse echtpaar woonde toen 

aan de Laan van Meerdervoort 224 te Den Haag. 

 

 
Algemeen Handelsblad 28 augustus 1947 

 

Het gezin zou volgens een advertentie in het Vrije Volk van 25 juni 1951 een dochter hebben 

gekregen. Haar naam, of wat er verder met haar gebeurden, is uit de archieven niet terug te 

vinden. 

 

  
Vrije Volk 25 juni 1951 

 

Na de oorlog werkte Anne Datus van Steenbergen als ingenieur voor Shell. 

Anne Datus van Steenbergen is op 11 november 1988 overleden. 

 



 
NRC 12 november 1988 

 

Foskea Jacoba (Kitty) Tichelaar overleed op 17 juni 2008 te Bilthoven (87 jaar oud). 

 

 

De brieven en pakketkaartjes die Anne Datus in 1944-1945 aan zijn hospita E. van Konijnenburg 

stuurde, zijn na de dood van Mw. Konijnenburg in de familie Konijnenburg gebleven.  

In november 2019 zijn deze papieren, samen met persoonlijke bescheiden van E. Konijnenburg  

in een kringloopwinkel in Delft opgedoken en vervolgens op marktplaats aangeboden.  

De stukken zullen nu worden overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

te Den Haag.  

 

E. van der Most 

Gouda 4 december 2019 


