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1. Voorwoord 

Een chronologie van Stalag IV-b Mühlberg lijkt op het eerste gezicht van weinig 

toegevoegde waarde, omdat er immers een dik boek over dit krijgsgevangenenkamp 

is verschenen (Achim Kilian, Mühlberg 1939-1948) en er zoveel dagboeken uit dit 

kamp bekend zijn. Toch heb ik gemeend deze chronologie te moeten opstellen, ten 

einde een ijklijn te verkrijgen om er dagboeken van Nederlandse krijgsgevangenen 

langs te kunnen leggen en te kunnen controleren op hun juistheid en volledigheid.  

In de eerste plaats was dit gewenst omdat veel Nederlanders gedurende korte 

periodes in het kamp verbleven, waardoor elk individueel dagboek een korte periode 

beschrijft en er bijna niet één dagboek is dat de hele periode van 1943 tot 1945 

beschrijft. Ten tweede is een chronologie gewenst omdat men zich dient te realiseren 

dat het grote kamp verschillende van elkaar afgescheiden gedeelten bevatte en dat 

binnen elk gedeelte een “eigen dagelijkse realiteit” heerste, welke in een aantal 

gevallen duidelijk verschilde van die in andere delen van het kamp. Zo zijn er duidelijk 

verschillen tussen de gebeurtenissen in het zogenaamde “Schaftlager” (tentenkamp), 

de barakken waar de onderofficieren verbleven en de barakken waar de manschappen 

verbleven. Het is daarmee duidelijk dat er voor de Nederlandse krijgsgevangenen in 

Mühlberg geen sprake is van één chronologie, maar van een aantal parallel lopende 

chronologieën. Daar waar het nodig was om deze parallelle lijnen te splitsen is dit in 

de chronologie ook aangegeven door de plek te benoemen waar de gebeurtenis 

plaats vond. 

 

De voorliggende chronologie is opgesteld aan de hand van een groot aantal 

dagboeken van Nederlandse krijgsgevangenen die gedurende langere of kortere tijd 

in het Stalag IV-b Mühlberg zijn geweest. Het betreft in willekeurige de volgende 

dagboeken: 

• Grenadier Halbe Tjepkema (4 juli 1943 tot 17 juli 1944), 

• Sergeant Goosen Doornewaard (12 juli 1943 tot 8 mei 1945), 

• Sergeant Willem Bijl (18 juli 1943 tot 30 juli 1943 en 22 augustus 1943 tot 20 mei 

1945), 

• Korporaal Jo de Groot (25 juli 1943 tot 14 augustus 1943), 

• Sergeant Ad Verhulst (26 juli 1943 tot 25 mei 1945), 

• Korporaal Luuk Kuijk (24 oktober 1943 tot 28 oktober 1943), 

• Soldaat Bas Brouwer (24 december 1943 tot 19 juni 1944), 

• Wachtmeester G.F.M. Wubben (9 september 1944 tot 6 december 1944), 

• Sergeant Wim Hamakers (17 augustus 1944 tot 20 mei 1945), 

• Sergeant Marcus de Zee (17 augustus 1944 tot 20 mei 1945), 

• Sergeant Cees Meeuwis (2 augustus 1943 tot 20 mei 1945). 

 

De kwaliteit van de genoemde dagboeken is sterk wisselend. Van enkele dagboeken 

was alleen een versie beschikbaar die na de oorlog was uitgetypt, welke mogelijk 

(echter niet controleerbaar) naoorlogse aanvullingen en overschrijffouten bevatte.  

 

De dagboekgegevens zijn aangevuld en gecontroleerd met gegevens uit het 

Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 (Ab- und Zugangslisten en 

repatriëringsgegevens) en met gegevens uit het Archief Eemland collectie Nefkens. 
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Zoveel mogelijk zijn daarbij niet alleen de inventarisnummers, maar ook de 

nummeringen van de meldingen opgenomen, zodat ook de chronologie van deze 

meldingen duidelijk wordt. Ook is getracht om aan de hand van de repatriëringslijsten 

te bepalen of de mannen die genoemd zijn in één bepaalde melding ook allen naar 

hetzelfde Arbeitskommando zijn afgevoerd.  

 

De chronologie is vergeleken en gecontroleerd aan de hand van literatuur: 

• Achim Kilian (2001) “Mühlberg 1939-1948, Ein Gefangengenlager mitten in 

Deutschland”. 

• Kluis, A.T.W. de (zonder jaar, circa 1946) “De pastorie van Mühlberg”. 

• Entrop, Bob en Mulder, Joh., (1945) “Prikkeldraad”. 

 

 

Deze chronologie is een dynamisch document.  

Het wordt voortdurend bijgewerkt en uitgebreid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  

 

Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 

www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal 

beschikbaar stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET 

toegestaan en wordt beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 

 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te 

achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de 

auteur in verbinding stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de 

samenstelling van dit boek, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 

eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

E. van der Most © 

Gouda, versie 3, 13 mei 2022 
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2. De foto’s van Mühlberg 

Van weinig krijgsgevangenenkampen zijn zoveel foto’s bewaard gebleven als van 

Stalag IV-b Mühlberg. Fotograaf Dick van Maarseveen heeft in de periode na de 

bevrijding van het Stalag IV-b een groot aantal glasnegatieven (het boekje “Fotograaf 

in krijgsgevangenschap” vermeldt 140 stuks) van de fotoafdeling van het kamp, mee 

naar Nederland genomen. Er zijn echter gedurende de oorlog al foto’s op allerlei 

verschillende manieren het kamp uitgestuurd. Zo is er een fotoalbum bekend dat 

sergeant P.J.J. den Riet (kgf 105729) dat is samenstelde met foto’s van Mühlberg, 

waarop verklarende Nederlandse teksten zijn aangebracht.  

 

 
Het fotoalbum van P.J.J. den Riet kgf 105729 

 

 
Eerste bladzijde van het fotoalbum van P.J.J. den Riet kgf 105729 
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Foto uit circa 1940-1942 met Nederlands onderschrift uit het album van P.J.J. den Riet 

 

 
Foto van het Generaal-Appèl uit het album van P.J.J. den Riet 

(Mühlberg fotonummer 80303 en opschrift in pen, uitgave uit 1943-1945) 
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Direct na de bevrijding zijn foto’s van Stalag IV-b Mühlberg en een gedrukte 

vogelvlucht tekening van het kamp verspreid door sergeant Nico Uchtmann (kgf 

104288). 1)  Deze foto’s zijn -voor zover bekend- allemaal voorzien van een opgedrukte 

verklarende witte tekst in de linker onderhoek. Op de achterzijde is een 

briefkaartindeling gedrukt en vaak ook een handmatig aangebracht stempel  

“N. Uchtmann, Laarweg 32-Harskamp, bankier: De Twentsche bank-Arnhem,  

postgiro 22110”. 

 

 
Dezelfde foto als bovenstaand “Zondags appèl op de appèlplaats”  

(uitgave N. Uchtmann, 1945) 

 

Al deze foto’s verschijnen op verschillende websites in binnen- en buitenland. 

Daardoor zijn op dit moment, inclusief de 140 uit de collectie Van Maarseveen (in het 

Rijksmuseum Amsterdam), ongeveer 250 verschillende foto’s uit Stalag IV-b Mühlberg 

bekend. Waar mogelijk zijn deze foto’s ter illustratie van de gebeurtenissen 

toegevoegd, zodat deze foto’s tegelijk globaal gedateerd kunnen worden.  

 

In oudere literatuur en op websites worden de meeste (zo niet alle!) foto’s die in het 

Stalag IV-b Mühlberg zijn gemaakt, toegeschreven aan de fotograaf Dick van 

Maarseveen. Naast Van Maarseveen waren echter ook C. van Weele (kgf 98849) en  

J.W. Adam (kgf 106900) als Nederlandse fotografen in Mühlberg actief. Bovendien 

waren er nog fotografen van andere nationaliteiten, zoals Fransen en Engelsen, die in 

Mühlberg werkten (onder anderen de illegale fotograaf Terry Hunt 2)). Bovendien is uit 

dagboeken bekend dat de foto’s van begrafenissen door de Duitsers zelf werden 

gemaakt. 

 
1 Zie NIOD collectie 250l, inv. 115. Circulaires van N. Uchtmann over het bestellen van reproducties van 

foto's en tekeningen van Stalag IV-b Mühlberg, [1945]. 

2 Een fotoalbum van David Courtney P.O.W. 270020 met foto’s van Terry Hunt is geveild bij Wilson55 

auctioneers. Dit album bevat onder meer de foto van de ontluizingsbarak (fot Mühlberg 80263) zonder 

het foto nummer. 
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De camera die in een boek verstopt was (foto Terry Hunt) 

 

 
Het door Oberfeldwebel Ulbricht (“Opa”) getekende pasje voor J.W. Adam kgf 106900 

(Museon inventarisnr. 232912) 

 

Aangezien de nummering van de negatieven ook vóór de aankomst van Adam, Van 

Maarseveen en Van Weele (die respectievelijk in Mühlberg aankwamen op 5 juli 1943, 

5 juli 1943 en op 14 februari 1944) werd toegepast, kan worden geconcludeerd dat de 

nummering niet refereert aan het werk van één fotograaf, maar dat het de nummering 

betreft van alle foto’s die in het kamp werden gemaakt, ongeacht de fotograaf.  

 

Dick van Maarseveen heeft zelf, in een interview voor “De Volkskrant” van zaterdag  

4 augustus 1984, aangegeven dat hij aanvankelijk tewerkgesteld was in de keuken en 

pas twee weken na de invasie (dus ergens vanaf juni 1944) in Mühlberg als fotograaf 

is gaan werken en dat niet alle door hem meegenomen negatieven foto’s betreffen 

die ook door hemzelf zijn gemaakt. In Mühlberg beheerde hij de negatieven en 

maakte de afdrukken. 

 

Het is mogelijk dat bepaalde reeksen van fotonummers refereren aan een bepaalde 

fotograaf, echter is dan nog steeds niet zeker welke werken door Van Maarseveen zijn 
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gemaakt, welke door Van Weele, door Adam, of door derden. Slechts de 

fotonummers 802xx tot en met 810xx (even goed circa 700 foto’s !) zijn gemaakt 

gedurende de periode dat Van Maarseveen, Adam en Van Weele in het kamp 

verbleven. Dit maakt het onmogelijk om de werken als creatief eigendom van één 

kunstenaar aan te merken.  

De lagere nummers dan 802xx dateren uit de beginperiode van het kamp, 1939 tot 

uiterlijk 1943. Veel van de vroege foto’s zijn later van Nederlandstalige onderschriften 

voorzien en mogelijk om die reden toegeschreven aan Van Maarseveen (zie ook het 

boekje “Fotograaf in krijgsgevangenschap” de foto’s “hoofdstraat in het kamp” 

nummer 9662 en “ontluizen” nummer 9672). 

 

 
Links J.W. “Boy” Adam en rechts Dick van Maarseveen  

(Mühlberg foto 80944, collectie Museon en collectie Rijksmuseum) 

 

 
De “fotoafdeling” met in het midden Van Maarseveen (Mühlberg foto 80639) 
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Ten einde enige duidelijkheid te scheppen in de chronologische volgorde van de 

foto’s zijn deze met vermelding van het fotonummer in het voorliggende werk 

opgenomen. Hierbij dient echter nog een kanttekening te worden gemaakt omtrent 

de datum waarop het volgnummer op het negatief werd aangebracht. Van veel foto’s 

zijn namelijk afdrukken bekend waarop het volgnummer ontbreekt en dezelfde foto 

waarop het nummer wel is aangebracht. Als voorbeelden ziet men in “De Pastorie van 

Mühlberg” de foto van de Poolse vrouwen die daar zonder nummer is afgebeeld en 

dezelfde foto in “Fotograaf in krijgsgevangenschap”, waar deze foto het nummer 

80829 draagt en de foto van de blikjesberg die in “Fotograaf in krijgsgevangenschap” 

het nummer 80231 draagt. Dit betekent dat het nummer in een aantal gevallen pas in 

later stadium werd aangebracht, nadat er al afdrukken van een foto waren gemaakt. 

Of op dat moment nog de exacte datum en daarmee de juiste chronologie kon 

worden gevolgd, is twijfelachtig. Er is een klein aantal gevallen waarin het lijkt alsof 

van de juiste chronologische volgorde is afgeweken.  

Duidelijk is, dat na de bevrijding van het kamp (op 23 april 1945) gemaakte foto’s 

geen van alle meer zijn voorzien van een fotonummer. Mijns inziens is dat feit er 

eveneens een bewijs voor dat het nummer alleen werd aangebracht ten behoeve van 

de Duitse kampadministratie. Het is aannemelijk dat die administratie na de bevrijding 

niet meer gevoerd werd. 

 

Ten aanzien van het tegenwoordig door tal van websites en auteurs geclaimde 

auteursrecht op de foto’s “van Dick van Maarseveen” valt te constateren dat zowel het 

wettig eigendom (de negatieven zijn in mei 1945 door Van Maarseveen 

meegenomen, maar waren tot dat moment Duits eigendom), als het creatieve 

eigendom (Van Maarseveen verklaarde zelf in de Volkskrant dat hij niet altijd  

“de knop bediende”) betwist kunnen worden. Bovendien zijn veel (tot heden niet 

precies bekend hoeveel) foto’s in 1945-1946 door Nico Uchtmann opnieuw afgedrukt 

en verspreid en andere foto’s gepubliceerd in “De pastorie van Mühlberg” en andere 

boeken. 

 

Ten aanzien van de tegenwoordig geclaimde auteursrechten op deze historische 

afbeeldingen kunnen dus vraagtekens worden geplaatst bij de rechtmatigheid van 

deze claims.  

Vanwege de onduidelijkheden rond de makers van de diverse foto’s zijn deze In het 

voorliggende werk niet meer voorzien van de naam van Dick van Maarseveen, maar is 

alleen het fotonummer van Mühlberg weergegeven.  
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3. Oproepingen 

In onderstaande tabel zijn op basis van de advertenties in de landelijke kranten, de 

Ab- und Zugangslisten en repatriëringen de oproepingen van de verschillende 

onderdelen chronologisch weergegeven. 3) 

 
Datum  Onderdeel Rang Geboren (letter) Plaats van melding 

15 mei 1942 Beroeps land- en 

zeemacht 

Officieren, cadetten, 

adelborsten  

 
Assen, Bussum, Breda, 

Ede, Roermond 

7 mei 1943 beroeps infanterie lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

7 mei 1943 beroeps cavalerie lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

7 mei 1943 beroeps artillerie lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

7 mei 1943 beroeps politietroepen lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

7 mei 1943 beroeps techn. 

personeel, 

politietroepen 

lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

10 mei 1943 beroeps zeemacht lager dan officier >31 maart 1898   

A-H 

Wehrmachtslager 

Amersfoort 

10 mei 1943 beroeps Genie lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

10 mei 1943 beroeps Mil. Luchtvaart lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

13 mei 1943 beroeps zeemacht lager dan officier >31 maart 1898    

I-Z 

Wehrmachtslager 

Amersfoort 

13 mei 1943 beroeps overige lager dan officier >31 maart 1898 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

29 mei 1943 R.Grenadiers lager dan officier 1924-1915  Wehrmachtslager 

Amersfoort 

1 juni 1943 R.Grenadiers lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

3 juni 1943 1 R.I. lager dan officier 1924-1915 Frieslandkazerne Assen 

3 juni 1943 R.Jagers lager dan officier 1924-1915 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

4 juni 1943 1 R.I. lager dan officier 1914-1904 Frieslandkazerne Assen 

4 juni 1943 R.Jagers lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

7 juni 1943 2 R.I. lager dan officier 1924-1915 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

7 juni 1943 9 R.I. lager dan officier 1924-1915 Frieslandkazerne Assen 

8 juni 1943 2 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

8 juni 1943 9 R.I. lager dan officier 1914-1904 Frieslandkazerne Assen 

10 juni 1943 3 R.I. lager dan officier 1924-1915 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

10 juni 1943 11 R.I. lager dan officier 1924-1915 Frieslandkazerne Assen 

11 juni 1943 3 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

11 juni 1943 11 R.I. lager dan officier 1914-1904 Frieslandkazerne Assen 

 
3 Dit overzicht is gebaseerd op E. van der Most, “Personalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in 

Duitsland 1943-1945 en hun Arbeitskommando’s”, uitgave in eigen beheer, Gouda 2018. 
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14 juni 1943 4 R.I. lager dan officier 1924-1915 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

14 juni 1943 12 R.I. lager dan officier 1924-1915 Frieslandkazerne Assen 

15 juni 1943 4 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

15 juni 1943 12 R.I. lager dan officier 1914-1904 Frieslandkazerne Assen 

17 juni 1943 5 R.I. lager dan officier 1924-1915 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

17 juni 1943 19 R.I. lager dan officier 1924-1915 Frieslandkazerne Assen 

18 juni 1943 5 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

18 juni 1943 19 R.I. lager dan officier 1914-1904 Frieslandkazerne Assen 

21 juni 1943 20 R.I. lager dan officier 1924-1915  Frieslandkazerne Assen 

21 juni 1943 Landmacht reserve officier A-N Wehrmachtslager 

Amersfoort 

21 juni 1943 Marine reserve officier A-N Wehrmachtslager 

Amersfoort 

22 juni 1943 20 R.I. lager dan officier 1914-1904 Frieslandkazerne Assen 

22 juni 1943 Landmacht reserve officier O-Z Wehrmachtslager 

Amersfoort 

22 juni 1943 Marine reserve officier O-Z Wehrmachtslager 

Amersfoort 

24 juni 1943 6 R.I. lager dan officier 1924-1915  Wehrmachtslager 

Amersfoort 

24 juni 1943 8 R.I. lager dan officier 1924-1915  Frieslandkazerne Assen 

25 juni 1943 6 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

25 juni 1943 8 R.I. lager dan officier 1914-1904 Frieslandkazerne Assen 

28 juni 1943 4 R.V.A. lager dan officier 
 

Frieslandkazerne Assen 

28 juni 1943 5 R.V.A. lager dan officier 
 

Frieslandkazerne Assen 

28 juni 1943 7 R.I. lager dan officier 1924-1915 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

29 juni 1943 7 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

1 juli 1943 1 R.V.A. lager dan officier 
 

Frieslandkazerne Assen 

1 juli 1943 10 R.I. lager dan officier 1924-1915 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

2 juli 1943 8 R.V.A. lager dan officier 
 

Frieslandkazerne Assen 

2 juli 1943 10 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager 

Amersfoort 

 

Het personeel in rang lager dan officier van de bovenstaande legeronderdelen werd, 

na melding in het Wehrmachtslager te Amersfoort, of de Friesland kazerne te Assen, 

afgevoerd naar Stalag XI-a Altengrabow. Zij verbleven in de regel korte tijd in 

Amersfoort of Assen, om dezelfde dag of enkele dagen later per trein te vertrekken 

naar Stalag XI-a Altengrabow.  

De treinen uit Assen werden in Zwolle gekoppeld aan de treinen uit Amersfoort.  

De treinen volgden tot aan Maagdenburg dezelfde route. Vanaf Maagdenburg waren 

er twee opties, doorrijden tot Loburg en van daaruit naar Altengrabow, of doorrijden 

naar Burg en daar overstappen op een smalspoortreintje dat naar Dörnitz-

Altengrabow ging. 

 

 

De volgende groepen Nederlanders arriveerden in Stalag XI-a Altengrabow: 
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kgf nummer Onderofficieren en manschappen 

104001 - 104473  (473 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op zaterdag 8 mei 1943, 4) 

104474 – 105643 (1170 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op vrijdag 14 mei 1943, 5) 

105644 – 106364 (722 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op dinsdag 1 juni 1943, 6) 

106365 – 106909 (545 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op zondag 6 juni 1943, 7) 

106910 – 107429 (520 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op zaterdag 12 juni 1943, 8) 

107430 – 108101 (673 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op zondag 20 juni 1943, 9) 

108102 – 108561 (460 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op maandag 28 juni 1943, 10) 

108562 – 108700 (139 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op zondag 4 juli 1943, 11) 

103001 – 103397 (397 mannen) aankomst in Stalag XI-a Altengrabow op zondag 4 juli 1943. 12) 

 

Voor deze laatste groep (hoofdzakelijk personeel van 7 R.I. en 10 R.I.) werd 

teruggegrepen op een reeks van lagere krijgsgevangenennummers, die mogelijk 

eerder werden uitgegeven aan krijgsgevangenen van een andere nationaliteit.  

Met de laatste groep die op 4 juli 1943 in arriveerde, stopte de eerste opvang in 

Stalag XI-a Altengrabow en ging Stalag IV-b Mühlberg fungeren als eerste opvang 

voor de Nederlandse onderofficieren en manschappen. Dit betrof de groepen die 

opgeroepen werden vanaf 5 juli 1943. 

 
Datum  Onderdeel Rang Geboren (letter) Plaats van melding 

5-7-1943 13 R.I. lager dan officier 1924-1915 Waterlookazerne Amersfoort 

5-7-1943 K.M.D. lager dan officier 1924-1915 A-L Waterlookazerne Amersfoort 

6-7-1943 13 R.I. lager dan officier 1914-1904 Waterlookazerne Amersfoort 

6-7-1943 K.M.D. lager dan officier 1924-1915 M-Z Waterlookazerne Amersfoort 

8-7-1943 14 R.I. lager dan officier 1924-1915  Waterlookazerne Amersfoort 

8-7-1943 K.M.D. lager dan officier 1914-1904 A-L Waterlookazerne Amersfoort 

9-7-1943 14 R.I. lager dan officier 1914-1904 Waterlookazerne Amersfoort 

9-7-1943 K.M.D. lager dan officier 1914-1904 M-Z Waterlookazerne Amersfoort 

12-7-1943 15 R.I. lager dan officier 1924-1915  Wehrmachtslager Amersfoort 

12-7-1943 17 R.I. lager dan officier 1924-1915  Waterlookazerne Amersfoort 

13-7-1943 15 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager Amersfoort 

13-7-1943 17 R.I. lager dan officier 1914-1904 Waterlookazerne Amersfoort 

15-7-1943 16 R.I. lager dan officier 1924-1915  Wehrmachtslager Amersfoort 

15-7-1943 18 R.I. lager dan officier 1924-1915  Waterlookazerne Amersfoort 

16-7-1943 16 R.I. lager dan officier 1914-1904 Wehrmachtslager Amersfoort 

16-7-1943 18 R.I. lager dan officier 1914-1904 Waterlookazerne Amersfoort 

19-7-1943 21 R.I. lager dan officier 1924-1915 Waterlookazerne Amersfoort 

19-7-1943 Marine lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

20-7-1943 21 R.I. lager dan officier 1914-1904 Waterlookazerne Amersfoort 

20-7-1943 22 R.I. lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

21-7-1943 1 R.H. + motorrijders lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

21-7-1943 2 R.V.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

22-7-1943 1 R.W. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

 
4 Dit betreft het beroepspersoneel, dat zich op 7 mei 1943 meldde (zie tevens Loe de Jong, deel 7 eerste 

helft, p. 610-612 voor de percentages die zich wisten te onttrekken aan krijgsgevangenschap met een 

“blauwe Ausweis”, of door onder te duiken).  

5 Dit betreft het beroepspersoneel, dat zich op 10 en 13 mei 1943 meldde. 

6 Dit betreft Grenadiers, die zich op 29 mei 1943 meldden. 

7 Dit betreft Grenadiers, Jagers en 1 R.I., die zich op 1, 3 en 4 juni 1943 in Amersfoort meldden. 

8 Dit betreft 2, 3, 9 en 11 R.I., die zich op 7 juni 1943 meldden. 

9 Dit betreft 4, 5., 12 en 19 R.I., die zich tussen 14 en 18 juni 1943 meldden. 

10 Dit betreft 6, 8 en 20 R.I., en reserveofficieren Marine en Landmacht, die zich tussen 21 en 25 juni 1943 

meldden. 

11 Dit betreft 1, 4, 5 en, 8 R.V.A., die zich tussen 28 juni 1943 en 2 juli 1943 meldden. 

12 Dit betreft 7 en, 10 R.I., die zich tussen 28-06-1943 en 2 juli 1943 meldden. 
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22-7-1943 2 R.H. + motorrijders lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

23-7-1943 2 esk pantser lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

23-7-1943 3 R.H. lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

23-7-1943 3 R.V.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

23-7-1943 4 R.H. lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

23-7-1943 1 esk pantser lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

26-7-1943 1 R.Genie lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

26-7-1943 6 R.V.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

27-7-1943 2 R.Genie lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

27-7-1943 9 - 12 R.M.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

28-7-1943 Bat. Spoorwegtroepen lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

28-7-1943 Bat. Wegentroepen lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

28-7-1943 Comp. intendance lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

28-7-1943 Landstorm lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

29-7-1943 3 R.Genie lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

29-7-1943 Art. meetafd. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

29-7-1943 Korps R.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

29-7-1943 R.Kust.Art lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

30-7-1943 1 R.Lu.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

30-7-1943 R.L.V.A. lager dan officier  Wehrmachtslager Amersfoort 

2-8-1943 2 R.W. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

2-8-1943 restanten lager dan officier 1924-1915 A-L Wehrmachtslager Amersfoort 

3-8-1943 pontonniers torpedisten lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

3-8-1943 restanten lager dan officier 1924-1915 M-Z Wehrmachtslager Amersfoort 

4-8-1943 Pontonniers torpedisten lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

5-8-1943 7 R.V.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

5-8-1943 restanten lager dan officier 1914-1904 A-L Wehrmachtslager Amersfoort 

6-8-1943 2 R.Lu.A. lager dan officier  Waterlookazerne Amersfoort 

6-8-1943 restanten lager dan officier 1914-1904 M-Z Wehrmachtslager Amersfoort 

10-8-1943 KNIL alle rangen  Wehrmachtslager Amersfoort 

 

De bovenstaande groepen bestonden uit personeel in de rang lager dan officier (de 

onderofficieren en manschappen) dat via de advertenties in de kranten werd 

opgeroepen om zich te melden in het Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat, of 

de Waterloo kazerne te Amersfoort. Dit personeel werd, na de melding in Amersfoort, 

afgevoerd naar Stalag IV-b Mühlberg. 

 
kgf nummer Onderofficieren en manschappen 

96401 - 96742  (343 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op maandag 12 juli 1943, 13) 

96743 - 97199  (457 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op maandag 19 juli 1943, 14) 

97200 - 97747  (547 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op maandag 26 juli 1943, 15) 

97748 - 98058  (312 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op maandag 2 augustus 1943, 16) 

98059 - 98281  (224 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op maandag 9 augustus 1943, 17) 

98282 - 98378  (97 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zondag 22 augustus 1943. 18) 

 

 
13 Dit betreft 13 en 14 R.I., en K.M.D., die zich tussen 5 juli 1943 en 9 juli 1943 meldden. 

14 Dit betreft 15 t/m 18 R.I., die zich tussen 12 juli 1943 en 16 juli 1943 meldden. 

15 Dit betreft 21 en 22 R.I., 1 t/m 4 R.H., 1 R.W., 2 en 3 R.V.A., 1 en 2 Esk. pantser, die zich tussen 19 juli 

1943 en 23 juli 1943 meldden. 

16 Dit betreft 1, 2, 3 Genie, 6 R.V.A., 9-12 R.M.A, 1 R.Lu.A., Kust Art., 1 R.L.V.A., Spoorwegtroepen, 

Wegentroepen, Intendance, Landstorm, die zich tussen 26 juli 1943 en 30 juli 1943 meldden. 

17 Dit betreft Pontonniers en Torpedisten, 7 R.V.A., 2 R.Lu.A. en restanten, die zich tussen 2 augustus 

1943 en 6 augustus 1943 meldden. 

18 Dit betreft personeel van het KNIL, dat zich 10 augustus 1943 meldde en een bonte verzameling 

restanten. 
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De onderstaande groepen zijn samengesteld uit willekeurig opgepakte militairen en 

militairen die zich na 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) vrijwillig hebben gemeld, of 

militairen die zijn opgepakt en die via de Waterloo kazerne in Amersfoort naar 

Duitsland getransporteerd werden. 

 
kgf nummer Overwegend onderofficieren en manschappen 

98379 - 98445  (67 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 18-9-1943, 

98446 - 98494  (49 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 9-10-1943, 

98495 - 98539  (45 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zondag 24-10-1943, 

98540 - 98573  (34 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op maandag 8-11-1943, 

98574 - 98638 (65 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 27-11-1943, 

98639 - 98707 (69 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 24-12-1943, 

98708 - 98800 (93 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zondag 9-1-1944, 

98801 - 98844 (44 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zondag 30-1-1944, 

98845 - 98897 (53 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op maandag 14-2-1944, 

98898 - 98954 (57 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 3-3-1944, 

98955 - 99000 (46 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 24-3-1944, 

 

271001 - 271009 (9 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 24-3-1944, 

271010 - 271080  (71 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 8-4-1944, 

271081 - 271173  (93 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 29-4-1944, 

271174 - 271256  (83 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zondag 21-5-1944, 

271257 - 271318  (63 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 9-6-1944, 

271319 - 271410  (92 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 30-6-1944, 

271411 - 271470  (60 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 21-7-1944, 

271471 - 271588  (118 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 5-8-1944, 

271589 - 271658  (70 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 19-8-1944, 

271659 - 271747  (89 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 9-9-1944, 

271748 - 271770  (21 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op zaterdag 16-9-1944, 19) 

271771 - 271791  (21 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 22-9-1944, 

271792 - 271793  (2 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg voor, of op zaterdag 4-11-1944, 

271794 – 271797 (4 mannen) aankomst in Stalag IV-b Mühlberg op vrijdag 10-11-1944. 

 

NB. De genoemde aantallen mannen per transport (met betrekking tot de nummers 

98379 tot en met 271797), zoals aangegeven op de transportlijsten in archief Eemland 

116-10, verschillen veelvuldig met de opgave van aangekomen mannen in de ego-

documenten en ook met het aantal uitgereikte krijgsgevangenennummers.  

In bovenstaande opgave zijn de aantallen mannen in een transport weergegeven 

zoals blijkt uit het archief Eemland. Zoveel mogelijk worden in de chronologie de 

verschillen verder verklaard.  

 

Vanaf november 1944 wordt het beeld rond de eerste registraties van de Nederlandse 

krijgsgevangenen onduidelijk. In veel gevallen lijken de Nederlanders via de kampen 

Stalag VI-f Bocholt, of VI-c Bathorn en / of XI-b Fallingbostel naar Stalag IV-b 

Mühlberg te zijn gebracht. Deze Nederlanders werden niet meer in hun eerste kamp 

van aankomst geregistreerd, maar reisden door naar Stalag IV-b Mühlberg waar hun 

registratie plaatsvond, of bleven steken in een van de eerder genoemde kampen 

Bocholt, Bathorn, of Fallingbostel en kregen daar een krijgsgevangenennummer of in 

het geheel geen nummer. 
 

 
19 Onder hen bevond zich een aantal “officieren” dat zich na de gebeurtenissen op dolle dinsdag 

“vrijwillig” had gemeld en in Mühlberg deels verscheen in WA-uniform. 
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kgf nummer Overwegend onderofficieren en manschappen 

271798- 271979  (circa 33 mannen) aankomst in Stalag XI-b Fallingbostel (via Stalag VI-f Bocholt) op 

meerdere data, op of na 17-11-1944 en na 1-1-1945 in Stalag IV-b Mühlberg 

aangekomen en pas daar een kgf.- nummer gehad dat niet aansloot op de reeks tot en 

met 271800. 

119199 - 119696 (circa 16 mannen) aankomst in Stalag XI-b Fallingbostel. Volgens NL-HaNA, Defensie / 

Coll. Krijgsgevangenen, 2.13.98, inv.nr. 176 zou een 15-tal hiervan “Partizanen uit 

Holland” betreffen (waarschijnlijk worden daarmee leden van een verzetsgroep 

bedoeld, of Nederlanders die meevochten in bijvoorbeeld de Irene Brigade). De 

nummering heeft deze groep waarschijnlijk in Fallingbostel ontvangen en is niet 

opeenvolgend. 

Onbekend Een onbekend aantal Nederlanders dat in maart 1945 gevangen is genomen en (geheel 

of deels) via Stalag VI-f Bocholt, of Stalag VI-c Bathorn naar Stalag XI-b Fallingbostel 

werd gebracht en in Stalag VI-f en VI-c kennelijk (hun repatriërings-formulieren 

vermelden geen nummers) geen krijgsgevangenennummer kreeg. Waarschijnlijk 

fungeerde de Stalag’s VI-f en VI-c op dat moment als Dulag. Voorbeelden zijn soldaat 

F.J. Canté, soldaat T. van der Berg en sergeant N. Bekius. 

 

Van de krijgsgevangenennummers uit de series 98000, 270000 en 119000 zijn geen 

Zugangslisten bewaard gebleven in het Nationaal Archief. De genoemde data van 

eerste aankomst zijn gereconstrueerd aan de hand van ego-documenten en kunnen 

enkele dagen naast de werkelijke datum liggen. Veel ego-documenten vermelden de 

datum van aankomst in het hoofdkamp, terwijl de nieuw aangekomenen dan vaak al 

een dag, of langer in het Vorlager (een onderdeel van het hoofdkamp en direct 

grenzend aan de zuidwestelijke hoek van het hoofdkamp) doorgebracht hadden. 

 

Voordat de Nederlanders in Stalag IV-b werden geregistreerd waren daar eerder al 

Russen geregistreerd, die in Mühlberg in maart 1943 nummers kregen vanaf 205000, 

in april vanaf 209000 en in mei 1943 vanaf 211000. 20) 

De nummers die de Nederlanders in september 1943 in Mühlberg ontvingen waren 

dus laag ten opzichte van de eerder aan de Russen toegekende nummers. Mogelijk 

waren de Nederlandse nummers al eerder aan andere groepen krijgsgevangenen 

uitgereikt geweest. 

 

  

 
20 Achim Kilian, p. 126. 
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4. Het Wehrmachtslager in Amersfoort 

Het Wehrmachtslager bevond zich in 1943 aan de toenmalige Zonnebloemstraat in 

Amersfoort. De plek is tegenwoordig te lokaliseren ter plaatse van de speeltuin van 

Speeltuinvereniging “Het Soesterkwartier”, aan de Noordewierweg 271 te Amersfoort. 

 

Na afscheid bepakt met twee koffers naar het station. Nadat wij een plaatsje in de 

coupé hadden ingenomen, kwamen al spoedig meerdere collega’s om het zelfde lot 

met mij te delen. Ondanks de spanning die er onder ons heerste voor het afscheid, 

waren allen blij dat wij de uniform weer aan hadden. De belangstelling groeide meer 

en meer, naar mate de trein zou vertrekken. Na nogmaals alle vrienden, collega’s, 

kennissen en zij die achterbleven de hand geschud te hebben, zette de trein zich om 

08.10 uur in beweging. Diep ontroerd werd door de achterblijvenden het Wilhelmus 

als laatste afscheid gezongen. Er werd druk gesproken over onze 

krijgsgevangenschap en ieder van ons was overtuigd dat zwaar offer gebracht zou 

worden en dat het niet al te rooskleurig zou zijn. 

Eindelijk waren wij te 09.45 te Amersfoort aangekomen. Gezamenlijk met andere 

collega’s wandelden wij in de richting van het kamp Zonnebloemstraat, alwaar wij ons 

moesten aanmelden. Zo pratende werd ons onder de wandeling medegedeeld door 

een onbekende burger, dat wij ’s avonds om 19.00 uur zouden vetrekken met 

onbekende bestemming. Te 11.00 uur meldden wij ons in het kamp aan. Alles ging 

snel en correct. 

 

 
Het Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat in Amersfoort (Archief Eemland, collectie Nefkens) 
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Mevr. Hiddink-de Haan deelt fruit uit (NIMH, collectie 415 Mojet) 

 

De groepen mannen die na 1943 gevangen genomen werden en als krijgsgevangenen 

via Amersfoort naar Duitsland werden vervoerd, verzamelden zich in de Waterloo 

Kazerne te Amersfoort, de tegenwoordige Bernhard Kazerne. Veel van deze mannen 

gaven op hun repatriëringsformulieren aan, dat hun krijgsgevangenschap begon op het 

moment dat ze ergens in Nederland opgepakt waren of gevangen genomen werden, 

maar feitelijk begon de krijgsgevangenschap pas in Amersfoort. Daar werden sommige 

gevangenen, soms na een maandenlang verblijf, alsnog weer naar huis teruggestuurd. 

Maar meestal volgde binnen enkele dagen tot weken, wanneer een voldoende grote 

groep voor een transport verzameld was, een reis naar Stalag IV-b Mühlberg.  
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5. Indeling van Stalag IV-b Mühlberg 

Alvorens met de chronologie te beginnen, is het van belang om enkele 

bijzonderheden rond de indeling van het kamp te beschrijven. Stalag IV-b Mühlberg 

omvatte in de periode tussen 1939 en mei 1945 twee gescheiden kampen: 

1. Het eigenlijke hoofdkamp met Vorlager, dat hoofdzakelijk bewoond werd door 

krijgsgevangenen, 

2. Het westelijk van het hoofdkamp gelegen “Schaftlager” met Lazarett, dat 

hoofdzakelijk bewoond werd door ondersteunend- en bewakingspersoneel en 

dat veel Nederlandse krijgsgevangenen dus nooit gezien hebben. 

 

Van het hoofdkamp zijn meerdere plattegronden bekend, die vaak van elkaar lijken te 

zijn overgetekend. De meest bekende plattegrond (een vogelvlucht aanzicht) is die, 

welke door Nico Uchtmann kort na de oorlog in druk is uitgegeven. Deze plattegrond 

wordt nog regelmatig als “zeldzame originele tekening” via veilingsites aangeboden. 

Een van de meer gedetailleerde plattegronden is die, welke zich bevindt in de 

collectie van familie Meeuwis. Op deze plattegrond zoekt men echter tevergeefs naar 

barakken met nummers 108 en 109. De barakken blijken zich op basis van “Pastorie 

van Mühlberg” (p. 113), te bevinden in het zogenaamde “Vorlager”, een met extra 

prikkeldraad van het hoofdkamp afgescheiden terrein dat buiten de zuidwestelijke 

hoek van het hoofdlager lag. 

 

 
Plattegrond van Stalag IV-b Mühlberg (collectie Meeuwis) 
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Binnen het terrein van het hoofdkamp bevond zich in de noordwesthoek het 

Heimkehrlager voor de mannen die (vaak de volgende dag en vroeg in de ochtend) 

naar een Arbeitskommando of naar huis gestuurd zouden worden. 

Het hoofdkamp was ingedeeld in een aantal sectoren voor verschillende 

nationaliteiten en er bevonden zich in de zuidoostelijke hoek quarantainebarakken. 

Ten noorden van het hoofdlager lag de voormalige schans, of kogelvang.  

Verspreid rond het kamp lagen FLAK-opstellingen die op luchtfoto’s te herkennen zijn 

als kleine ronde cirkeltjes en die zelfs tegenwoordig nog op LiDAR-data herkenbaar 

zijn. 

 

 
Het hoofdkamp met FLAK-opstelling (Brandenburg viewer 2019) 

 

Van het Schaftlager (Mannschaft-lager) is veel minder bekend dan van het 

Hauptlager.  

In de pastorie van Mühlberg p. 178, is er een beschrijving van te lezen en ook Achim 

Kilian beschrijft het globaal in zijn boek. Het terrein omvatte een aantal barakken voor 

het wachtpersoneel, een Lazarett (niet te verwarren met het Revier in het hoofdkamp!) 

en een tentenkamp. “Het Schaftlager is een stuk grond aan de weg van het hoofdkamp 

naar het stadje Mühlberg. Er staan een stenen gebouw, een soort stro-opslag en een 

paar stenen schuurtjes. Er is 1 kraan voor 1.300 Nederlanders.“ 

Wim van Hooff maakte van dit terrein een paar fraaie aquarellen. Nadat eerder al de 

teruggekeerde mannen van Kobierzyn hier waren ondergebracht werden van 26 

augustus 1944 tot 20 september 1944 hier alle op dat moment in Stalag IV-b 

Mühlberg aanwezige circa 1.300 Nederlanders ondergebracht. De reden zou zijn 

geweest, dat de barakken nodig waren voor het onderbrengen van Amerikanen.  
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Luchtfoto van Stalag IV-b (bron internet, de werkelijke bron en datum zijn niet bekend) 

 

 
Het Schaftlager nog vaag herkenbaar op Laserlicht reflectie LiDAR data (Brandenburg viewer 2019)  
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6. De eerste Nederlanders in Mühlberg 

Op zondag 4 juli 1943 vertrok een groep van tenminste 2.306 Nederlanders uit Stalag 

XI-a Altengrabow naar Stalag IV-b Mühlberg. Het zouden de eerste Nederlandse 

krijgsgevangenen in Mühlberg zijn. Gelet op de beschrijving uit het dagboek van 

onder andere Halbe Tjepkema mag er, mede vanwege het grote aantal gevangenen 

dat moest worden vervoerd, vanuit gegaan worden dat de reis vanuit Altengrabow is 

aangevangen in de richting van Loburg en niet via het smalspoor-lijntje naar Burg, 

welk laatste lijntje voor een dergelijk omvangrijk transport veel te weinig capaciteit zal 

hebben gehad. Bovendien zal het transport uit meerdere treinen hebben bestaan. 

 

Zaterdag 3 juli 1943 

Om 16.00 uur moeten we (in Altengrabow) plotseling opbreken en wordt ons bekend 

gemaakt, dat we ons voor vertrek gereed moeten houden. Voor de nacht gaan we 

zolang in een andere barak. 

 

Fragment van de Abgangsliste van Stalag XI-a Altengrabow. Bron Nationaal Archief, collectie 2.13.98, inv. 

43, melding 742 (Abgang Stalag XI-a Altengrabow nach Stalag IV-b Mühlberg) 

 

Zondag 4 juli 1943 

Om 05.30 uur appèl op het sportveld van Altengrabow in verband met het vertrek. 

Eerst om 16.00 uur vertrekken we. Intussen hebben we op het sportveld soep gehad, 

die erg goed is, maar daarom krijgen we dan ook maar een halve portie.  

 

Met 42 mannen komen we in een wagon. Het transport zal dus in totaal uit minimaal 

circa 55 goederenwagons hebben bestaan. Het aantal mannen per wagon is teveel 

om te kunnen liggen. Per man krijgen we ½ kuch en 1/3 blikje vlees mee voor de reis. 

Het wordt natuurlijk meteen verslonden. We reizen de hele nacht door, zittend op de 

grond of op de koffers in het donker. Via (waarschijnlijk Loburg), Biederitz, Gommern, 

Zerbst, Dessau, (en waarschijnlijk over Delitzsch, Leipzig, Eilenburg, Torgau) komen we 

in Falkenberg waar we op een zijspoor blijven wachten tot het ochtend wordt. Daarna 

wordt doorgereden naar Neuburxdorf-Mühlberg, waar we plus minus om 06.00 uur 

aankomen.  
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De treinreis van Altengrabow naar Mühlberg  

(interpretatie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018) 

 

Onderweg naar Mühlberg wisten enkelen te ontsnappen. Eén van hen was matroos 

Pieter van der Leeden kgf 107422, die vijf dagen op de vlucht was voordat hij werd 

gearresteerd en weer teruggebracht werd naar Altengrabow 21)  

  

 
21 NIMH collectie 415 Mojet, inv. 31 
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7. De treinreis van Amersfoort naar Mühlberg 

Voor de mannen die rechtstreeks naar Mühlberg gingen en die dus niet eerst in 

Altengrabow geweest waren, verliep de treinreis vanaf Amersfoort naar Mühlberg tot 

aan Hannover over dezelfde plaatsen: Amersfoort, Assel. Apeldoorn, Zutphen, 

Hengelo, Oldenzaal, (Duitse grens), Bad Bentheim, Rheine, Laggenbeck, Osnabrück, 

Wissingen, Melle, Eicken-Bruche, Löhne, Minden, Dankersen, Evesen, Bückeburg, 

Kirchhorsten, Stadthagen, Haste, Wunstorf, Dedensen, Seelze, Hannover. 

 

 
De route vanaf Amersfoort tot Hannover (interpretatie E. van der Most, ondergrond Google Earth 2018) 

 

Vanaf Hannover kon een noordelijke route over Maagdenburg worden gevolgd, of 

een zuidelijke over Hildesheim en Halberstadt. 

 

De noordelijke route verliep vanaf Hannover over Lehrte, Hämelerwald, Vöhrum, 

Peine, Vechelde, Broitzem, Braunschweig, Weddel, Schandelah, Bornum am Elm, 

Königslutter am Elm, Lelm, Frellstedt, Helmstedt, Harbke, Mariënborn, Wefensleben, 

Eisleben, Dreileben, Niederndodeleben, Maagdenburg, (brug over de Elbe), Biederitz, 

Königsborn, Gommern, Prödel, Lübs, Güterglück, Zerbst, Rosslau, Dessau, Rosslau, 

Meinsdorf, Coswig, Griebo, Piesteritz, Klein Wittenberg, Wittenberg, Mühlanger, Elster, 

Jessen, Annaburg, Fermerswalde, Falkenberg, Saxsdorf, Neuburxdorf-Mühlberg. 
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De noordelijke route naar Mühlberg (interpretatie E. van der Most, ondergrond Google Earth 2018) 

 

 
De noordelijke route van Hannover naar Mühlberg verliep begin september 1944 na Rosslau ook wel 

eens (zie dagboek Wubben) over Leipzig, Torgau en Falkenberg naar Neuburxdorf  

(interpretatie E. van der Most, ondergrond Google Earth 2018) 

 

De zuidelijke route verliep vanaf Hannover over Wülfel, Rethen, Sarstedt, Barnten, 

Emmerke, Himmelsthür, Hildesheim, Derneburg, Baddeckenstedt, Klein Elbe, 

Salzgitter-Ringelheim, Dörnten, Wasserleben, Halberstadt, Halle, Torgau, (brug over 

de Elbe), Falkenberg, Neuburxdorf. 
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De zuidelijke route van Hannover over Hildesheim en Halle naar Mühlberg  

(interpretatie E. van der Most, ondergrond Google Earth 2018) 

 

Na de Nederlandse spoorwegstaking (vanaf 17 september 1944) kon er niet meer met 

een Nederlandse trein vanaf Amersfoort naar Duitsland worden gereisd. Beperkt 

zetten de Duitsers nog wel eigen treinmaterieel in, maar in hoofdzaak voor eigen 

troepen- en materieeltransporten. Vanaf dat moment werd het eerste deel van de reis 

van de nieuwe krijgsgevangenen tot aan Stalag VI-c Bathorn (zie dagboek Cor van 

Dullemen), of VI-f Bocholt, in enkele gevallen per vrachtwagen afgelegd. Voor zover 

bekend zijn van dergelijke transporten geen beschrijvingen bewaard gebleven.  
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8. Aankomstdagen in Mühlberg 

Vanaf het moment van het vertrek gisteren uit Amersfoort, hebben we al een 

vermoeiende en oncomfortabele treinreis van ± 20 uur achter de rug, in een 

veewagon waar ± 30 jongens in zitten. Nu zijn we bijna aan het einde van de reis.  

Het is verstikkend warm in de wagon en we hebben allen veel dorst. Eindelijk, na  

± 24 uur, stopt de trein en moet het transport van ± 600 mannen uitstappen.  

We zien overal krijgsgevangenen die onder bewaking staan, met vreemde kledij en 

kaal geschoren hoofden; wat een gezicht!  

 

 
Het overgroeide emplacement van Neuburxdorf (drone opname NIMH 2020) 

 

 
Emplacement Neuburxdorf in 1943 (Mühlberg foto nr. 80292) 
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Het uitstappen van grote groepen krijgsgevangenen gebeurde op het emplacement ten 

zuiden van het station Neuburxdorf, waarna meestal een wandeling van ongeveer een 

half uur over veldwegen volgde, die langs de zuidkant van het kamp naar de westelijke 

poort voerden. Wanneer kleinere groepen krijgsgevangenen op Arbeitskommando 

gingen, dan vertrokken ze meestal wel vanaf het eigenlijke station Neuburxdorf en 

reisden dan vaak in gewone personenrijtuigen. 

 

Morgen gaan we naar het eigenlijke kamp, Stalag IV-b Mühlberg aan de Elbe. 

Vannacht moeten we slapen op een houten vloer in een barak. Bij deze barak heb ik 

m’n zwager op enige afstand horen roepen en ook reeds gezien.  

 

 
Een (ongewapende) Duitser met krijgsgevangenen voor de hoofdpoort van Stalag IV-B Mühlberg  

(Mühlberg foto met afgesneden nummer, mogelijk na de bevrijding op 23 april 1945) 

 

Maandag 5 juli 1943 

De eerste Nederlandse krijgsgevangenen uit een groep van tenminste 2.505 mannen 

arriveren in Stalag IV-b Mühlberg om 06.00 uur vanuit Stalag XI-a Altengrabow. 22) 

 

In de loop van de dag worden onze koffers en kleren grondig geïnspecteerd, gaan we 

in bad, worden de kleren gegast tegen luizen en worden de koppen kaalgeknipt. Dat 

geeft veel hilariteit. Het kamp ziet er beter uit dan het kamp in Altengrabow. Door het 

prikkeldraad zien we de korenvelden en wat dennenbossen. Het klimaat is 

aanmerkelijk beter.  

 
22 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 43 en 173 melding 742 (1244), 743 (1079), 

752 (170), 820 (1) en 2.13.98 inv 20 melding 4431 (35, waarvan 11 uit Stalag XI-a). 
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Er zijn hier veel Fransen (circa 800) en eenzelfde hoeveelheid Serven, Tsjecho-

Slowaken. Vooral de Fransen zijn buitengewoon goed voor ons, tot natuurlijk een 

boel stomme Hollanders de zaak gaan bederven. Ze schooieren overal om eten en 

staan soms in clubjes om de Fransen heen, die hun maal gebruiken. De Fransen 

hebben het hier nu goed. Toen ze hier drie jaar geleden kwamen, hebben ze ook erge 

honger geleden. Nu ontvangen ze veel pakketjes van thuis of van het Rode Kruis met 

spek, chocolade, sigaretten, cakes, enz.  

Je moet er van watertanden als je het ziet. 

 

De barakken zijn van hout, er zijn er ongeveer dertig. Er is ook nog een deel waar 

Russen verblijven, maar we mogen geen contact met ze hebben. We liggen hier op 

zakken met houtwol en het doet ons werkelijk goed om eens wat zachter te kunnen 

liggen. We liggen hier twee aan twee, met drie boven elkaar. Er liggen er 200 in een 

barak. 

Er is voldoende wasgelegenheid en oh wat een geluk, er zijn tafels en banken, zodat 

we niet op straat hoeven te gaan zitten. 

Het eten is 100% beter dan in Altengrabow. De keuken staat hier onder toezicht van 

de Fransen. Alleen de hoeveelheid eten is dezelfde, te weinig voor ons om alleen op 

te leven. Met een enkel maaltje bruine bonen of kapucijners die we hier in de kantine 

kunnen laten koken, zal het hier best uit te houden zijn. Ook hier gaan we werkelijk 

onder de douche, terwijl er ook nog een zwembad is. Verder is er een behoorlijke 

latrine.  

Bij het brood krijgen we dagelijks een klein stukje margarine en wat zure jam en een 

eetlepel suiker. Het brood gaat hier natuurlijk ook al om 04.00 of 05.00 uur op. Ik ben 

er nu al aan gewend om niet meer te ontbijten. 

Af en toe krijgen we van de Fransen of de Serven weleens een sigaretje. Ook is de 

behandeling door de Duitsers hier veel en veel beter. Er wordt niet tegen ons 

geschreeuwd en gescholden zoals in Altengrabow, waar we geen behoorlijk woord 

tegen ons hebben horen zeggen. 

 

Nu ben ik in de gelegenheid om eens met de Fransen en ook met de Serven (die 

hoofdzakelijk Duits spreken) te converseren. Van een paar krijg ik wat broodkorsten 

met jam en een bijzondere lekkernij, een kop surrogaatkoffie zonder melk. Ook ben ik 

bij het hospitaal om wat eten aan het schooieren geweest, maar dat kan ik niet meer 

doen, ik schaam mij er nog voor. 

Het eten is vandaag best; soep met aardappelen. De aardappelen krijgen we apart, in 

de schil gekookt. Eerst at ik ze met schil en al op, maar dat is me al gauw slecht 

bekomen. Ook zij er nog, die de aardappelschillen van anderen ook nog bij elkaar 

zoeken en opeten. Verder heb ik vandaag gezwommen en had ik voor het eerst weer 

zin, om me eens netjes aan te kleden. 

 

Dinsdag 6 juli 1943 

Vandaag worden onze dekens met een gele “L” beschilderd, wat betekent dat ze ons 

eigendom zijn. Het eten is weer goed; zuurkool met koolrabi en aardappelen. 
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Woensdag 7 juli 1943 

Vandaag het ik kennis gemaakt met een jonge Fransman, Parijzenaar Constant 

Vandeweghe. Hij is onderdirecteur van de Parijse Metro (ondergrondse tram). Zijn 

vader is er directeur van. Hij trakteert me op wat groene erwten, die ik met mijn slapie 

gekookt en gedeeld heb. 

Ook krijg ik van hem een stukje cake en chocolade. Hoe is het mogelijk!? 

De Fransen hebben hier onder anderen een bibliotheek, waar ik ’s avonds een Franse 

les voor onontwikkelde Fransen heb bijgewoond. 

 

Donderdag 8 juli 1943 

Mijn slapie Willie Ouwendijk (kgf 105712) ligt ziek te bed. Ik moet dus zorgen dat hij 

zijn eten op tijd krijgt. Vandaag ben ik aangezocht om op het kantoor te komen 

werken, eenvoudige administratie, met nog 15 anderen. Uit deze 15 zijn we later met 

z’n 5-en voor vast aangesteld. De tijd is nu zo om! Van een onbekende Fransman 

krijgen we in de kampstraat kwart potje jam. 

 

Vrijdag 9 juli 1943 

Heden is een röntgenfoto gemaakt van onze longen. Verder heb ik vandaag weer op 

kantoor gewerkt. We eten beste erwtensoep, 1 diep bord, lekker. ’s Avonds met 

Ouwendijk, die nog wat havermout bij zich had, een bordje waterpap gekookt; prima 

bijvoeding. 

 

Zaterdag 10 juli 1943 

Vanochtend onder de douche. Vanmiddag een Rode Kruis brief naar huis geschreven.  

 

Zondag 11 juli 1943 

Door de week is het appèl om 05.30 uur. Vandaag tot 07.30 uur. Na het appèl moeten 

alle krijgsgevangenen in groepen van 100 voor de majoor van het kamp defileren. 

Eten best; aardappelen in schil en wortelen, die niet worden afgegoten, zodat het 

gelijk jus is. ’s Middags genieten we van een mooie partij voetbal tussen de Serven en 

de Fransen. 
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9. Komen en gaan in Mühlberg 

Vanaf 12 juli 1943 is Stalag IV-b Mühlberg als eerste opvangkamp voor de Nederlandse 

krijgsgevangenen gaan fungeren. Gelijktijdig stopten de Duitsers in Stalag XI-a 

Altengrabow met deze eerste opvang van Nederlandse krijgsgevangenen.  

Er bleven echter in Nederland advertenties verschijnen waarin de Nederlandse 

militairen per eenheid werden opgeroepen om teruggevoerd te worden in krijgs-

gevangenschap. Er zouden daarom tot en met 22 augustus 1944 bijna wekelijks grote 

groepen Nederlanders in Stalag IV-b Mühlberg aankomen.  

Na 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) arriveerden nog groepen die waren opgepakt (na 

ondergedoken te zijn), of die zich vrijwillig in Amersfoort hadden gemeld. Na te zijn 

verzameld in Amersfoort werden deze groepjes naar Mühlberg overgebracht. Het eerste 

deel van hun reis verliep via Stalag VI-c Bathorn of VI-f Bocholt en soms ook via XI-b 

Fallingbostel. De laatste min of meer georganiseerde groep arriveerde op november 

1944. Daarna zouden nog tot in april 1945 Nederlanders verspreid over een groot 

aantal dagen, in kleine groepjes aankomen. 

 

Maandag 12 juli 1943 

Er arriveert een groep van 343 mannen vanuit Holland.  

Ze ontvingen de nummers 96401 tot en met 96742. 23) 

 

 
Zinken EKM 96431 van Doornewaard en 96479 Jumpertz 

 

 
23 Dit betreft 13 en 14 R.I., en het Korps Motor Dienst (K.M.D.), die zich tussen 5 juli 1943 en 9 juli 1943 

meldden. 
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Dinsdag 13 juli 1943 

Veel regen en koude winden. 

Op de Kartei vullen Russen de Personalkarten in. Een groepje zit apart. Een oude Rus 

met een formidabele snor loenst over zijn bril naar de schrijvers en geeft aanwijzingen 

over het invullen van de kaarten. Er loopt ook een Franse krijgsgevangene die 

Russisch spreekt evenals Duits, hij is een soort verbindingsman. We denken dat het 

een Russische emigrant uit Frankrijk is. Het is een persoonlijkheid, dat kun je zo zien. 

Gaat kracht van uit. 

Tijdens het avondeten komt er een Nederlandse onderofficier uit een naburige barak 

en vraagt de barakcommandant even het woord te mogen. Hij vertelt ons dat er 

Nederlanders in het Krankenrevier liggen. Enkelen met longontsteking. Het is 

gebleken dat deze mensen dezelfde voeding krijgen als wij allen. Ook het Rode Kruis 

kan in deze nog niets doen. Ook de kampcommandant niet: “voorschriften”.  

Nu zegt hij dat de mensen in zijn barak allen in Altengrabow geweest zijn en dat het 

daar -we horen het weer- wat betreft voeding, ligging, behandeling zoveel slechter is 

geweest dan hier. Zó erg dat hij ons geen van allen toewenst, daar ooit te komen. Die 

mensen hebben nog iets bijeen gebracht voor de zieken. Wij hebben allicht nog wat 

voorraad. Hij vraagt inzameling. Met handgeklap geven we allen onze instemming te 

kennen. 

 

Er wordt verteld dat de Amerikanen en Engelsen Sicilië volledig hebben bezet en 

reeds op drie plaatsen in Italië zelf zijn geland: bij Rome, bij Napels en bij Brindisi.  

Er schijnen hier in het kamp groepen te zijn die een ontvangstapparaat 

hebben. Of het waar is? 

 

Woensdag 14 juli 1943 

Het weer is wat beter, zon en wind. 

Keijzer is door de vaandrig reeds bijtijds gewekt en hij blaast buiten de barak de 

reveille, dat het schalt door het kamp. Na 08.00 uur aantreden met onze dekens. 

Vandaag koolsoep en per man weer 7 à 8 aardappelen. We krijgen ieder 1 brief en 2 

briefkaarten (officieel model). Helft beschrijven, de andere helft is antwoordkaart. Dat 

is voor de halve maand. Op de 16e krijgen we weer die portie! 

De onderofficieren uit onze barakhelft worden bijeengeroepen door de vaandrig.  

De sergeant De Heer (sergeant J.G. de Heer kgf 96555) die gewerkt heeft aan de 

Artillerie Inrichting te Hembrug en die gesproken heeft met een Franse onderofficier, 

heeft dingen die hij daar heeft gehoord, mee te delen. Over de aanvaarding van 

arbeid in de fabrieken, eventueel de aanvaarding van elke arbeid. De Fransman had 

gezegd dat zij hadden geweigerd elke arbeid te doen. Dat zij daarop drie dagen geen 

eten hadden gekregen en ongeveer elf dagen cachot. Daarna weer gewone 

behandeling. De Nederlandse beroepsonderofficieren hadden op enkele 

uitzonderingen na ook geweigerd. 

 

Er wordt vandaag verteld dat de Amerikanen tot 280 km van Rome zijn genaderd. 

Ook gaat er een gerucht dat in Nederland 50.000 mannen van de “Ausweis”-mensen 

worden opgeroepen. 
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Mogelijk is op deze datum een groep vertrokken naar Arbeitskommando 451 Brüx van 

Stalag IV-c Wistritz. 24) Onder hen bevond zich soldaat Willem Roos (kgf 107720), die 

zijn reisroute vanaf 14 juli 1943 beschreef in het boek “Eindstation Brüx”. Wanneer deze 

groep inderdaad op 14 juli 1943 is vertrokken, dan is de datum van de meldingen (27-

8-1943) een administratieve datum en niet de feitelijke datum van het transport.  

 

Donderdag 15 juli 1943 

Vandaag prima middageten: erwtensoep. De smaak is ook voortreffelijk. Om de 

hoeveelheid wat aan te vullen brokkelen we er stukjes brood in en afgepelde 

aardappelen.  

Vandaag vertrekken er weer mannen naar het Arbeitskommando van Brüx. Onder hen 

bevindt zich soldaat Theo Verlsuijs (kgf 105818), van wie de Personalkarte bewaard is 

gebleven. 

 

Vrijdag 16 juli 1943 

Negen officieren, luitenants, een sergeant en een vaandrig (nummer 96401 tot en met 

96411) gaan naar Stalag 371 Stanislau. 25) Onder hen bevindt zich Hermans. 

 

Zaterdag 17 juli 1943 

’s Middags moeten de tuinders en landbouwers zich opgeven. Voor uitzending bij 

boeren? Een ander bericht is welkom: er is shag verkrijgbaar. Per man twee pakjes van 

20 gram en 2 pakjes vloeitjes. Shag uit de Balkan of Griekenland. Een onleesbaar 

taaltje. Is scherp. Voor de pijp geschikt. Te betalen per man 1 mark 6 van kampgeld. 

Iedere avond worden er voor de protestanten kerkdiensten gehouden in een barak, 

die door de Fransen is ingericht als bibliotheek en leeszaal. Voor de katholieke 

militairen is er een aparte kapel, gebouwd door de Fransen, waar ze iedere morgen 

om 06.15 uur een mis kunnen bijwonen. ’s Avonds een kort lof. Zondags een 

gezongen mis. Franse geestelijken. De protestanten zondagsmiddags een 

godsdienstoefening. Bij elke godsdienstoefening een andere spreker. Onderwijzers, 

theologiestudenten, godsdienstonderwijs. Er gaat werkelijk binding van deze 

godsdienstoefeningen uit. De Fransen zijn zeer gastvrij, ze stellen alles beschikbaar. 

 

Zondag 18 juli 1943 

Na een paar uur verordenen de Duitsers al dat die “schöne” uniformen die we hebben, 

in de Lagerstraat twee aan twee staan moeten en niet meer bij de keuken. Deze post 

is om de Nederlanders, die niet verder voor in het Lager mogen komen, tegen te 

houden. Ieder moet vandaag op zijn zondags gekleed zijn. Gisteren liep er al een 

deputatie Franse officieren met een burger, begeleid door Duitse officieren. Die 

burger zou De Brinon, de Franse ambassadeur in Berlijn zijn. Het middageten gaat de 

meesten van ons tegenstaan. Veel water met schijven wortelen en zomerknollen. 

Enkele keer een sprietje vlees. Smaak is minder dan eerst. We moeten het innemen. 

We pellen wat aardappelen er in. De aardappelen zijn slecht. Van de 7 zijn er vaak 5 

zwart en waterig, kleverig. Om 17.00 uur zijn we al weer aan het brood eten. 

 
24 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3913 (33). NB niet alle meldingen 

(3907 tot en met 3913) uit deze reeks kunnen al op 14 juli naar Brüx zijn gegaan, want er bevinden zich in 

deze meldingen ook mannen die ruim na 14 juli in Mühlberg arriveerden. 

25 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3853 van 16 juli 1943. 
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Het nieuwe transport! En warempel, we zien ze gaan, ongeveer 400 m van de 

afrastering, over de stoffige grintwegen zeulen met hun koffers en pakken. Op de nek, 

op de rug gebonden. In shorts, in overjas, in uniform, met ontbloot bovenlijf. Groepen 

van 30 mannen. Wij langs de draad, over en weer schreeuwen: “Uit Holland? Welk 

regiment? 

 

Maandag 19 juli 1943 

Er arriveert een groep van 457 mannen vanuit Holland. 26) 

Ze ontvangen de krijgsgevangenennummers 96743 tot en met 97199.  

 

 
Zinken EKM 97196 van Pieter Vonk  

(collectie Museum 1940-1945 Nu, inv. 10803) 

 

We horen dat Sicilië definitief gevallen is. Een ultimatum van 2 dagen was gesteld. 

Ook is Orel gevallen en het Kuban bruggenhoofd. Amsterdam gebombardeerd. 

Carlton verbrand. Alweer? B.P.M.-olie brandt. 

 

Dinsdag 20 juli 1943 

We gaan kijken in de Franse leeszaal, waar de Duitse krant Völkischer Beobachter 

altijd ligt in het “Deutsches Lesezimmer”. Vanmiddag soep van een of andere kool 

(gedroogde groenten) met 6 aardappelen. De aardappelen worden erg slecht. Nog 

oude. Als van de 6 er 2 goed zijn mag je niet klagen. Rome is gebombardeerd. 

“Terrorangriff auf Rom”. Zware afweergevechten op Sicilië. Redevoeringen in Italië. 

Zware afweergevechten in Rusland, bij Orel, bij Kuban. Russen vallen massaal aan. 

 

Woensdag 21 juli 1943 

Om 05.30 uur al reveille. Iedere morgen is Keijzer present en schettert zijn signaal. We 

vinden het ellendig vroeg. Waarom niet wat later? In Barak 23 B bevinden zich de 

reeds vroeger gearriveerde Hollanders waarvan de meesten eerst in Stalag XI-a 

Altengrabow bij Maagdenburg zijn geweest.  

Het middageten was vandaag veel beter. Een soort kool (Chinese kool?) Smaakt vrij 

goed. Een maggiblokje erin. Wat brood, wat boter en drie van de zeven aardappelen 

die eetbaar zijn en nu maar eten. Om 21.00 uur komt het transport Engelsen over de 

 
26 Nationaal archief, collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 3868 (60), 3869 (60), 3870 

(60), 3871 (60), 3873 (60), 3874 (60), 3872 (60), 3875 (37). NB. de volgorde van de meldingnummers is 

niet logisch. Dit betreft 15 t/m 18 R.I., die zich tussen 12 juli 1943 en 16 juli 1943 hebben gemeld. 
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grindlaag langs het kamp. Door de wolken van stof die ze opjagen, kunnen we er 

weinig van zien. Ze zijn gekleed in de Afrika tint. Goederenzakken bevatten hun 

bagage. Wij staan met honderden langs de afrastering toe te zien. Deze Engelsen 

komen van Sicilië, alwaar ze na Tobruk waar ze gevangen genomen werden, veertien 

maanden in kampen zaten. 

Vele Hollanders “bietsen”. Misselijke praktijken. Er moeten wachters geplaatst worden 

bij Franse kantinekeuken en vreemde barakken. 

 

Donderdag 22 juli 1943 

Schitterend weer alle dagen. 

Vanmiddag al om 10.30 uur middageten. Macaronisoep vandaag, zonder 

aardappelen. Smaakt uitstekend en behoorlijke portie. Hedenavond om 19.30 uur alle 

Nederlandse onderofficieren verzamelen in barak 15A, alwaar de vertrouwensman 

zetelt. De mededelingen die hier gedaan worden, gaan in hoofdzaak over de 

verschillende posten die de onderofficieren bezetten ter handhaving van de orde, het 

tegengaan van het liggen op het gras bij het zwembassin en naast de barakken, het 

voorkomen dat Nederlandse militairen tijdens de etensuren staan te “bietsen”, 

schooien in de Franse barakken (hetgeen schijnbaar veelvuldig voorkomt), toezicht op 

de keuken, toezicht op de houding van de Nederlandse militairen in de hoofdstraat, 

waar het o.a. is voorgekomen dat men stond te hangen tegen de barakken of 

daartegen zat terwijl de Lagercommandant er langs kwam en geen mens notitie van 

hem nam. Er vertrekken 25 man, m.u.v. 1 korporaal allen soldaten, naar een 

Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 27) 

 

Vrijdag 23 juli 1943 

Het is warm en benauwd in de barak, hoewel de ramen wel openstaan. 

Vanmiddag is het weer wortelsoep. Niet zo slecht als de vorige keer.  

Voortdurend nog aanvallen van de Russen over geweldig front. Op Sicilië nog 

gevechten. Onduidelijke toestand aldaar. 

 

 
Tekening door sergeant J.W. Adam (kgf 106900) van barak 22C, 24 juli 1943 (Museon) 

 
27 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3893 (25). 
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Zaterdag 24 juli 1943 

Er wordt een boek samengesteld door vier man, waaronder één tekenaar. Een 

prijsvraag onder de jongens met als beloning 10 shaggies, doet als titel verschijnen: 

“PRIKKELDRAAD, de Nederlandse krijgsgevangenen spreken”. Een samenstelling van 

verhalen, schetsen enz. Er is een uitgever bij. Nu worden er lijsten opgesteld waarop al 

degenen die interesse hebben voor dit boek, hun naam, adres, woonplaats vermelden 

en te zijner tijd in het vaderland een prospectus ontvangen. De intekening is 

algemeen. Ieder die een idee heeft of iets bijzonders beleeft, wordt verzocht die mee 

te komen delen aan de redactie van PRIKKELDRAAD, die daartoe zitting houdt in 

barak 15A. 

 

Onze eerste variété-avond. Nadat een Frans 6-tal tegen een Nederlands 6-tal volé-

balle had gespeeld, waarbij de Nederlanders tot twee maal toe glansrijk wonnen en 

waarbij een Serviër optrad als scheidsrechter die in het Frans de punten telde en 

daarbij spottend de neus dichtkneep om de uitspraak goed te doen zijn. “Wisselen” 

kon hij in het Nederlands zeggen. Aardige wedstrijd. 

21.30 uur naar binnen. 

We hebben vandaag een (rode) driehoek geschilderd gekregen op onze uniformen. 

Een op de tuniek, een op de rechter broekspijp en een op de rug van de overjas. 

 

 
Nederlands wollen manschappen uniformjasje met rode driehoek 

(foto en voormalige collectie E. van der Most) 

 

Er vertrekken 85 mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 28) 

 

 
28 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3885 (60), 3889 (24), 3890 (1) 
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Zondag 25 juli 1943 

07.00 uur reveille. Evenwel lopen er om 06.00 uur al wat over de barak te ijsberen. 

Foeteren van alle kanten. Appèl duurt lang deze keer. Zijn er wat zoek? Even later 

horen we dat twee Nederlandse mariniers, die reeds eenmaal ontsnapt zijn en toen 

100 km van de Nederlandse grens gepakt werden, weer een poging hebben gewaagd 

in de afgelopen nacht. Ze zijn echter reeds gepakt toen ze nog onder de prikkeldraad-

versperring lagen. Het was al dagen lang bekend dat ze weer levensmiddelen aan het 

inzamelen waren. Dit waren matroos P. van der Leeden (kgf 107422) uit Vlaardingen 

en matroos M. Spijker (kgf 107428) uit Notter bij Nijverdal. 

 

Om 09.30 uur is er groot appèl van alles wat in onze afdeling van het Lager ligt. Dat 

zijn Fransen, Serven, Polen, enkele Belgen en Nederlanders. Wij zijn verreweg de 

grootste groep. Ongeveer 2.000 Nederlanders zijn hier bijeen. Als alles opgesteld is in 

grote verscheidenheid van uniformen, alle kleuren, van lichtgrijs fantasiebroeken tot 

zwarte politie-uniformen, paraderen we langs de hoofdvertrouwensman van iedere 

natie en daarna voor de Feldwebel langs. Die neemt dus de parade van ongeveer 

2.700 mannen af! Er wordt “Hoofd rechts!” gecommandeerd. Ja, ja! Wij slaan een goed 

figuur, vooraan onze compagnie! De groten onder ons voorop. Korporaal Fikken op 

de rechtervleugel. Onze compagniescommandant Sergeant De Haan (waarschijnlijk 

kgf 107358) vergeet het commando “Staat!”. 

Vanmiddag wortelsoep. Per dertig mannen een emmer! En dun! Dun! Veel eau de 

kraan. Er zijn verschillende transporten Engelsen aangekomen. 

 

Vandaag is hier aangekomen van het Nederlandse Rode Kruis een beroepsofficier van 

Gezondheid met twee verplegers (Repko en Mastop). Het blijkt dokter Van der 

Giessen kgf 31978 / 97201 (in vredestijd Officier van Gezondheid Harderwijk) te zijn. 

Hij vertelt dat per drie maanden doctoren (voornamelijk Officieren van Gezondheid) 

vrijwillig uit Nederland naar de Nederlandse krijgsgevangenkampen gaan. Daarna 

weer anderen. Mooie daad! 

 

Maandag 26 juli 1943 

Vanmorgen om 07.00 uur al aan het werk: burgerkleding inleveren! Wordt een pakje 

van gemaakt en het wordt naar huis gestuurd. Enkelen stoppen er een briefje in, in de 

hoop dat de vrouw dat krijgt. 

Om 19.30 uur zal de voorstelling beginnen. Tafels zijn aangesleept, met dekens 

belegd: podiums. Op de voorste bankenrijen zitten de beroepsonderofficieren: de 

geïnviteerden. Allen keurig in uniform. Zelfs is er een in buitenmodel zwart! Sergeant 

De Heer opent de avond met allen een welkom toe te roepen, in het bijzonder onze 

gasten op deze avond: de beroeps. Eussie kondigt eerste nummer aan: ensemble van 

banjo en Hawaii-gitaar. Spelen enige nummertjes. Hierna beklimt Sergeant Van 

Amerongen het podium en zingt zijn lied. Groot applaus! Ter afwisseling een 

voordracht. Hierna komt Bert van Dongen29) aan de beurt. Springt jeugdig vlug er op. 

In plusfours met rode driehoek op rechterbeen (ze is iets afgezakt, zei hij!), 

gymschoentjes, polohemd met opgestroopte mouwen. Kale “neet” zoals hij het 

noemt. Zo zal nog wel niemand hem op het toneel gezien hebben. Hij vertelt 

moppen, onder andere van zijn Duitse collega, die elke avond in zijn zaak conferencier 

 
29 artiestennaam van Abraham Jacob Cohen kgf 96761 
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was. Op een keer zei hij iets teveel van een zekere plaats. Zoals wij hier zitten. Werd in 

de kraag gepakt. Zaak gesloten. Volgende avond weer terug. Zaak open. Hij op 

podium. Deelt mede: “Gestern waren wir zu, Heute sind wir offen. Wenn Ich Heute zu 

offen bin, sind wir Morgen wieder zu!” Hij zingt: O, mooie Westertoren. Applaus. 

Zonder begeleiding is het moeilijk zegt hij. Vertelt nog wat moppen. Accordeonisten 

arriveren. Bert zingt nu het mooie “Daddy” met accordeonbegeleiding. 

Doodstil. We genieten! Donderend applaus. Vervolgens de accordeonisten. Spelen op 

verzoek: Oriënt-Express. Hierna verschillende liedjes, waarbij we allen meezingen: Hei, 

hei, meisjelief…, Waar de blanke top der duinen, Wie heeft de suiker in de erwtensoep 

gedaan, Daar bij die molen, Ouwe taaie enz. De stemming is prachtig. We zien dat 

enkele beroepsonderofficieren moeite hebben hun tranen van aandoening binnen te 

houden. Het Hawaii-ensemble speelt enkele nummers. Trio zingt: Kinderhand, eigen 

compositie. 

 

 
Bert van Dongen 

 

Er arriveert een transport beroepsonderofficieren, groot 57 mannen, komende van 

Trier. Deze groep heeft iedere vorm van arbeid geweigerd in het Arbeitskommando 

Stegskopf. Is van Altengrabow toen gestuurd naar verschillende andere Lagers, waar 

ze steeds eerst goed werden behandeld, maar zodra ze als weigeraars bekend 

werden, een slechtere behandeling kregen met minder bewegingsvrijheid. 

 

Er arriveert een groep van 547 mannen vanuit Holland. Ze krijgen nummers 97200 tot 

en met 97747. 30) Onder hen bevindt zich Ad Verhulst kgf 97401, die zijn dagboek 

begint op 27 juli 1943, maar kennelijk al op 25 juli in Mühlberg arriveerde. 

 
30 Dit betreft 21 en 22 R.I., 1 t/m 4 R.H., 1 R.W., 2 en 3 R.V.A., 1 en 2 Esk. pantser, die zich tussen 19 juli 

1943 en 23 juli 1943 meldden. 



39 
 

Er arriveert een groep van 169 en mogelijk 181 mannen vanuit Stalag XI-a 

Altengrabow. 31) 

Er vertrekken 93 of 94 mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 32) 

Van deze 94 mannen kwam een deel terecht in de landbouw (Arbeitskommando 

Naustadt) en een deel in Leipzig (Arbeitskommando Rud Sack). 

 

We moesten eerst naar het badhok om ontluisd te worden, wijzelf en onze kleren die 

we aanhadden en die welke in onze koffers zaten. We moesten ons dus geheel 

ontkleden, onze kleren met de koffers werden op een wagentje geladen en in een 

oven gereden. Wij zelf in een badruimte. Eerst werd ons hoofdhaar kortgeknipt, 

vervolgens onder de douche, heerlijk was dat. Toen voor de dokter die controleerde 

op luis en weer een kamertje verder kregen we een veeg met een kwast overal waar 

haar op ons lichaam was. Afdrogen behoefden we niet te doen, daar zorgde het 

zonnetje wel voor. Na een kwartiertje zo rond gelopen te hebben kwamen de kleren 

en koffers ook uit de oven. Even uit laten waaien, want stinken: geweldig. We 

kleedden ons aan en toen registreren. In een zaal stonden verscheidene tafels, 

waaraan verschillende nationaliteiten gezeten waren. Eerst moesten we een verklaring 

ondertekenen dat we met geen Duitse vrouwen of meisjes ons zouden ophouden. 

Overtreding zou worden bestraft.  

 

 
Stempel op de Personalkarte, dat de krijgsgevangene is onderwezen over 

contactverbod met Duitse vrouwen (NIMH, collectie 460 De Hartog) 

 

We kregen formulieren en toen werden we ingeschreven, kregen een zinken plaatje 

met krijgsgevangenennummer. Naar het volgende tafeltje werd ons geld ingenomen 

en kregen we een kwitantie terug. Ik had nog Fl 2,66. Hiervoor zouden we kampgeld 

krijgen. Vervolgens werden onze burgerkleren ingeschreven. Toen nog een foto 

gemaakt met ons gevangenenummer voor onze borst en klaar waren we hier. 

In de barak worden we bestormd door Hollanders die hier al enige tijd zijn 33) en de 

aardappelen van onze portie, soms verrot als deze zijn, met schil en al opeten. Deze 

Hollanders hangen verhalen op over een ander kamp: Stalag XI-A in Altengrabow, 

waar de behandeling volgens hen zwaar te wensen overliet. Het is hier een ontzaglijk 

groot kamp, waar Fransen, Engelsen, Russen, Serven en andere nationaliteiten 

krijgsgevangen zijn.  

 
31 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 43 melding zonder nummer en aantal, blad 

1 ontbreekt (181 mannen op basis van 16 bladen, inclusief het waarschijnlijk ontbrekende blad 1). 

32 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3892 (94 er is echter een man 

(Noppe 107929) 2 maal op de lijst gezet). 

33 Op 4 juli 1943 was de eerste groep Hollanders met kgf-nummers 105646 – 106972 gearriveerd in 

Stalag IV-b Mühlberg. Zij waren op 1 juni 1943 eerst naar Stalag XI-a Altengrabow afgevoerd. Op 12 juli 

(kgf 96401 – 96742) en 19 juli 1943 (kgf 96743 – 97212 ?) arriveerden nog 2 groepen Hollanders direct 

vanuit Amersfoort in Stalag IV-b Mühlberg. Er waren op dat moment dus al zo’n 2000 Hollanders in het 

kamp. De groep waarvan Jo de Groot deel uitmaakte bestond uit kgf 97200 tot en met 97800. 
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Er vertrekken 94 mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 34) 

Hun was kennelijk meegedeeld dat ze tewerkgesteld zouden worden in tuinderijen. 35) 

Een deel van deze 94 mannen kwam echter terecht in het Arbeitskommando van Rudolf 

Sack in Leipzig.  

 

 
Tekening door sergeant J.W. Adam (kgf 106900) van de groente- en fruitkas, 26 juli 1943 (Museon) 

 

 
Tekening door sergeant J.W. Adam (kgf 106900) van de keuken, 26 juli 1943 (Museon) 

 

Dinsdag 27 juli 1943  

Middageten: koolsoep. Vrij goed te eten. En een nieuw lichtpunt aan de horizon: 

vandaag nieuwe aardappelen er bij. Per man 3 en 4 oude, waarvan er 3 zeer slecht en 

oneetbaar en 1 slecht. 

 
34 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3892. 

35 Zie dagboek Ad Verhulst 10 augustus 1943. 
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Velen koken tegenwoordig zelf. Op een houtvuurtje tussen wat grote stenen. Gaat 

best. Ze staan achter een privaat te bakken en te koken dat het een lust is. Blauwe 

rook stijgt op. Echter, hoe komen ze aan dat hout? Vandaag wordt dat opgelost in het 

verbod inventaris van de barakken, zoals kribplanken, te gebruiken als stook-hout! 

Dat het echter zover moet komen, is het gevolg van een ongewenste toestand: de 

paar honderd Fransen hier zijn heer en meester over een eigen keuken, waar wij bij 

Gods gratie beurt krijgen kunnen. Wij zijn toch met ongeveer 3.000 mannen. 

 

We raken hier al een beetje gewend. Ik heb kennis gemaakt met een Franse bokser, 

Raymond Voissin, waar ik nu ‘s middags soep of ander eetbaars van krijg. We hebben 

afgesproken samen wat te trainen, er zijn hier heel veel bekenden van mij. De 

stemming onder de jongens is optimistisch en over het algemeen denken zij weer 

spoedig thuis te zijn. Ik heb vriendschap gesloten met Rinus Vergouwe, een 

sportkameraad, die veel voor mij overheeft en veel voor mij doet. Het is hier een zeer 

groot doorgangslager, van hieruit worden we naar andere kampen, fabrieken of 

werkobjecten doorgezonden. Daar ik van beroep sportbokser ben, heb ik mij maar 

opgegeven als landarbeider en sportbokser. Misschien heb ik daardoor een kans om 

als zodanig bij een boer ingekwartierd te worden.  

In de krant het simpele, veelzeggende bericht: Mussolini afgetreden. Maarschalk 

Badoglio neemt militair bestuur over en koning-keizer Victor Emanuel het burgerlijk 

bestuur (dat in handen was van de Fascistische Raad). Wij zijn benieuwd hoe de zaak 

zich daar ontwikkelt. Wij zijn hoopvol gestemd. Hoop op de toekomst! 

 

Er komt bericht binnen: kgf 96418 in deze barak liggend, moet morgenvroeg om 

08.00 uur volledig bepakt klaar staan voor vertrek. Het blijkt dat dit onze commandant 

wachtmeester Cornelis Albertus (Kees) van den Bolt is. “Daar heb je het al” zeggen we 

tegen elkaar. Weg één van ons. Zo worden we uit elkaar getrokken. Met Kees, die als 

beroep landbouwer heeft opgegeven, gaan tevens 38 mannen uit het andere deel van 

onze barak. Nader bericht: Fros (kgf 96429) en Kragt (kgf 96428), die zich ook als 

landbouwer hebben opgegeven, gaan ook weg. Morgen om 06.30 uur klaar staan. 

Totaal 600 mannen. 

 

Vandaag is een groep van negen mannen vertrokken naar Oflag XXI-d/z. Naast deze 

negen reist ook officier van gezondheid Scheffelaar (kgf 97200) mee. 

Korporaal verpleger Donsen (kgf 97204) en Sergeant verpleger Schop (kgf 97203) gaan 

naar Stalag XI-a Altengrabow. 36) 

 

Woensdag 28 juli 1943  

Het weer is nog steeds snikheet. Vanmiddag een regenbuitje! Er dreigde onweer. 

Werd het heerlijk fris van. 

Wij eten vandaag erwtensoep. Geen aardappelen. Smaakt goed zeggen we. Ik geloof 

dat we langzamerhand alles lekker gaan vinden. Soep is erg dun. 

 
36 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3854 (echter is Oflag XXI-d/z op 

de kaft doorgehaald en verbeterd in Stalag IV-g Oschatz). Uit overige Ab- und Zuganglisten blijkt dat de 

mannen wel naar oflag XXI-d/z zijn gegaan. Korporaal verpleger Donsen en Sergeant verpleger Schop 

zijn echter niet naar oflag XXI-d/z gegaan, maar naar XI-a Altengrabow en daarna terug naar Nederland. 
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Om 13.00 uur verzamelen voor aanwijzing nieuw transport. In grote kring op 

middenterrein. Afroepen van de nummers en namen. Rest blijft langer hier. 

Vandaag is een transport van 1000 Hollanders op arbeidscommando vertrokken 

(mogelijk naar Brüx, red.). Vrijdag a.s. vertrekt weer een dergelijk transport. 

Hebben vandaag enige kleding gehad; een Franse broek en Duitse jas en muts, dan 

nog een kwartiermuts en wij zijn met rode driehoekige stempels op rug en 

rechterdijbeen originele krijgsgevangenen. Onze burgerkleding konden we 

terugsturen, waarvan druk gebruik gemaakt werd omdat er mogelijkheid was een 

brief tussen de kleding te verstoppen.  

Soldaat grenadier F.W. Jansen (kgf 105920) is in het Lazarett te Liebenwerda 

gestorven aan longontsteking. Vader van vijf kinderen en het zesde op komst. 

Nadat de Hollandsche doctoren het zwemwater hadden afgekeurd is het zwembassin 

leeggepompt. Volgens geruchten is er in Italië een revolutie uitgebroken en zou 

Goering gevlucht zijn. 

 

Donderdag 29 juli 1943  

Alle dagen zwoel, warm weer. Vandaag zitten er weer onweerkoppen. Drijven af. 

Zwoele wind strijkt over de vlakke landen. In de barak heet! Smoor! 

Vandaag zijn de Engelsen begonnen met het uitdiepen van het zwembad. Zij werken 

in ploegen van ongeveer 200 mannen gedurende 1 á 2 uur, daarna gaan ze onder de 

douche. Zij haasten zich alles behalve. Het werk moet met de schop gebeuren, zodat 

het einde er van nog niet in zicht is. 

 

Elke dag is als de voorgaande; gissingen en vooruitziende geruchten dat de oorlog 

spoedig afgelopen zal zijn.  

Koolsoep met gedroogde groenten en nieuwe aardappelen. En wel 12 à 14 

aardappelen. Hoe bestaat het! En geen rotte! We kunnen vandaag ons buikje weer 

voelen. 

Vandaag droevig bericht. De barakcommandant springt op tafel en verzoekt allen op 

te staan en hoofd te ontbloten. “Ik heb een droeve mededeling te doen. De Grenadier 

Jansen, geboren 1905 in Den Haag is in het Lazarett alhier overleden. Vader van 6 

kinderen”. Leest officiële mededeling voor van de hoofdvertrouwensman. Verzoekt 

een minuut stilte in acht te nemen voor de gestorven kameraad. Rouwdienst zaterdag 

in de kapel. “Vreselijk hier te sterven” zeggen we. “Wie kent hem hier?” Een enkeling 

misschien. Morgen is het vergeten. Een kruis op het graf. Een maand of zo later de 

vrouw bericht! Het communiqué van hedenavond vermeldt: Hamburg zwaar 

gebombardeerd, Russische aanvallen duren voort. Op Sicilië (midden) verwoede 

gevechten. Japanners hebben Amerikaanse kruiser getorpedeerd. 

 

Vrijdag 30 juli 1943  

Om 05.00 uur reveille! I.v.m. keukenpersoneel dat afreist, om 06.00 uur appèl.  

Er blijken bij ons drieëntwintig zieken te zijn. Velen ervan zijn te lamlendig om op te 

staan. Gevolg: om 12.00 uur weer appèl. Degenen die een Ausweis van de dokter 

hebben, mogen te bed blijven. Anders op appèl. 

Massa's jongens hebben bij gebrek aan shorts hun pantalons gehalveerd boven de 

knie. Men ziet nu de vreemdste combinaties rond lopen. Velen hebben op muts of 
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tuniek een geïmproviseerd rood wit blauwe of oranje kokarde bevestigd. Anderen 

weer hebben met wit garen het woord "Holland" gestikt. 

 

Een grote groep van ongeveer 650 mannen vertrekt vandaag naar Stalag IV-c Wistritz 

kdo Brüx.37) Onder hen bevinden zich sergeant Willem Bijl (kgf 96961), soldaat Hendrik 

Valk (kgf 96459), soldaat Antonie Westhof (kgf 96496), sergeant Johannes Jacbus 

Volkeri (kgf 96593), sergeant Adriaan Pijpelink (kgf 96611), soldaat Gerard Meulenberg 

(kgf 96612), soldaat Simon Nelis Paul (kgf 96647), soldaat Willibrordus Werner (kgf 

96687), soldaat Gerardus Dammers (kgf 96720), soldaat Hubertus de Glopper (kgf 

96758), soldaat Damianus Godefridus Lonis (kgf 96885), soldaat Abraha, Lambaart (kgf 

96889), soldaat Alexander Sanders (kgf 96905). Van deze mannen is de Personalkarte 

bewaard gebleven, zodat we over de exacte datum van vertrekt zijn geinformeerd. 

Om 03.00 uur op. Na uren lang wachten eindelijk op stap (naar het 

spoorwegemplacement van Neuburxdorf). Gezeul en gezwoeg met de koffers in de 

warmte. Schreeuwende Feldwebels, niet reagerende posten; velen verzwakt door het 

onvoldoende eten.  

 

Het is elke dag broeierig warm en hebben veel zorg om het eten en hoe we daar het 

langst mee toe kunnen. Het voorraadje voedsel, meegenomen uit Holland, is al sinds 

enige dagen op en het wordt nu gewoon scharrelen voor het eten. Er gaan geruchten 

dat we spoedig te werk gesteld worden. Bijna alle jongens zijn al flink bruin geworden 

door de zon, welke onbarmhartig fel schijnt. We horen dat men in de andere barak 

last hebben van vlooien, wij hebben daar gelukkig nog geen last van!  

Communiqué hedenavond: op Sicilië gevechten, in Rusland zware afweergevechten. 

Gerucht: wapenstilstand met Italië (??). 

 

De populaire liederen in het kamp zijn thans "Zonnig Madeira", "k Ben verliefd op die 

keukenmeid" en vooral het kamplied "Prikkeldraad" op de wijze van "Shoeshine Boy". 

 

Zaterdag 31 juli 1943 

Vanmorgen om 09.00 uur is de gestorven Grenadier Jansen begraven. En de deputatie 

van 25 mannen van de Nederlandse krijgsgevangenen, in uniform gekleed, mogen de 

begrafenis bijwonen. Er heen een uur marcheren. Jongens zijn moe. Niet meer 

gewoon. Friedhof Mühlberg. Een gedeelte van het kerkhof is gereserveerd voor de 

krijgsgevangenen. Er liggen reeds 300 Fransen, aan tbc gestorven zeggen ze hier. Op 

het kerkhof is reeds een vuurpeloton van 12 mannen aanwezig. De kist, getimmerd uit 

ruw grenenhout, staat klaar op enige schragen. 

Vier mannen van de barak van de gestorvene die hem kenden, dragen de kist met het 

stoffelijk overschot. Een Franse geestelijke, die deze morgen de plechtige, gezongen 

Requiemmis heeft geleid in de kapel in het kamp, waarbij evenveel protestantse 

militairen aanwezig waren als katholieke, leidt nu ook de plechtigheid. Na de 

kerkelijke ceremonie verricht te hebben, geeft hij het woord aan één van de 

onderofficieren van de Nederlandse krijgsgevangenen, die als volgt spreekt: “Ver 

boven aardse zorgen en pijn, daar waar geen droefheid meer zal zijn….”.  

Het waren deze versregels, die zich van mij meester maakten, toen het bericht van de 

bevordering tot heerlijkheid van de Grenadier Johannes Wilhelmus Jansen mij 

 
37 Van dit transport zijn geen Abgangslisten bewaard gebleven. 
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bereikte. Een groot “waarom” rees voor mij op. Doch Hij is, wiens hand ons aller leven 

is, heeft met dit verscheiden ook weer zijn bedoeling. Wie weet voor welk een grote 

smart en ellende onze strijder bewaard is gebleven? Zijn leven was niet gemakkelijk. 

Zijn vertrouwensman in zijn barak heeft bij mij wel het een en ander verteld. Hij was 

vader van een groot gezin. Door dit verlies wordt de moeder met 5, misschien straks 6 

kinderen achtergelaten. En moeilijke maatschappelijke omstandigheden maakten zijn 

leven moeizaam. Doch als fiere Hollander heeft hij alles doorstaan en overwonnen. 

Tevergeefs heeft hij nog getracht uit krijgsgevangenschap ontslagen te worden, doch 

dit is thans niet meer nodig. 

 

 
Begrafenis van soldaat Jansen (Mühlberg foto 80369) 

 

“Staande bij deze geopende groeve, denken wij vol piëteit aan zijn geliefden, vrouw 

en kinderen. In de hoop dat zij met al hun smart en tranen zullen vlieden tot diens 

Trooster, waarvan geschreven staat dat Hij is een man der weduwen en een Vader der 

wezen. Aan U geëerbiedigde dode, geven wij de verzekering dat wij als Nederlanders 

het onze ereplicht achten de zorgen voor moeder en kinderen te verlichten. Het is dan 

ook dat wij hier staan om U de laatste eer te bewijzen en te danken voor datgene wat 

ge gepresteerd hebt als soldaat van de Nederlandse weermacht. Een eresaluut wordt 

U door ons allen gebracht, namens de Nederlandse Regering en weermacht en 

bovendien door Uw lotgenoten, de Nederlandse krijgsgevangenen te Mühlberg. Uw 

trouw en volharding zij ons allen een voorbeeld. Dat gij ruste in vrede”. Onder 3 

saluutschoten zakt de kist in de groeve. Alle militairen salueren. 

Boven elk graf een houten driehoekig bord, waarop de naam enz. van de dode.  

Op dit graf een krans van de Duitse weermacht uit groen samengesteld met lint, 

vermeldende “(hakenkruis) Deutsche Wehrmacht”. 

 

Barakkencommandant wijst groep onderofficieren aan om buiten het Lager, in het 

Duitse Lager, “bloemetjes te gaan gieten”. Niet allen aanwezig. De Duitse soldaat die 

voor geleide meegaat, komt de barak in. Als het wat lang duurt, vraagt hij naar de 
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barakkenchef. “Sie sind schon lange draussen”. Nee, is niet zo. Hij wijst er enigen 

“willekeurig” bij. “Vooruit jongens, met Heinrich mee”. Nog maar een paar dagen, dan 

wijzen jullie aan. Verschillende jongens van onze barak gaan werken bij boeren in de 

omgeving. Ongeveer een uur lopen ver. Hard werken, o.a. sjouwen met zakken graan. 

Maar goed eten; brood, boter, zelfs spek, vlees! Heel goed zeggen ze. De portie eten 

hier wordt evengoed voor hen bewaard; is dus extra. 

 

Vandaag vroeg middageten. Gedroogde groenten en wortelsoep. We eten, vragen 

niet meer of het lekker is. 

De Engelse krijgsgevangenen (kgf) werken hier in het kamp aan het uitgraven van een 

zwembad, maar wij mogen de Engelsen echter niet benaderen of spreken. Uit 

verveling heb ik vandaag in de nabijheid van het zwembassin het delfwerk van de 

Engelsen gadegeslagen. Zij trekken behoorlijk de lijn. Het is meer om het douchen 

begonnen, dan het klaarmaken van het bassin. 

De Duitsers zijn verder heel erg soepel voor ons. De verveling onder de krijgs-

gevangenen is erg groot en duidelijk te zien.  

Het Wehrmachtsbericht vermeldt vandaag naast de voortdurende zware 

afweergevechten in Rusland en op Sicilië, een zware terreuraanval op Hamburg. 

Er vertrekken 10 mannen naar een Arbeitskommando (mogelijk het boerenkommando 

te Wellerswalde) van Stalag IV-g Oschatz. 38) 

 

Vanavond heerste er weer een uitbundige stemming op de zaal. Onder begeleiding 

van twee guitaren ontpopten enkele kameraden zich als uitstekende zangers. Met 

aandacht heb ik op mijn krib liggen luisteren naar liederen als "Jeruzalem" en aria uit 

"Der Tsarevitsj" e.d. Onder de jongens, die evenals ik reeds te bed lagen, meenden 

enkelen onder hevige protesten hun misnoegen kenbaar te moeten maken, daar het 

volgens hen na elven toch zachtjes aan tijd werd te gaan slapen. Dit verwekte grote 

hilariteit onder de meesten, zodat in een ommezien een geweldig tumult ontstond. Er 

werd over en weer geschermd met de zotste scheldwoorden en rijmelarijen, die je 

soms de tranen over de wangen lieten biggelen van het uitbundige lachen. De 

algemene verontwaardiging van de feestvierders was voornamelijk gericht tegen een 

zekere matroos Coers (kgf 97260). 39) Op een gegeven moment stoof zowat de halve 

barak op zijn krib af en uit volle borst werd daarop een slaaplied aan zijn sponde 

gezongen, dat met een driewerf hoera op Coers werd besloten. Daar kon hij het 

voorlopig mee doen. Enfin het feest ging weer onverstoord voort. Eén gaf een imitatie 

van Popeye the Sailor Man zo treffend; ik zou haast zeggen nog beter dan Popeye 

zelf. Daarop volgend een imitatie van Snip en Snap. Totdat rond twaalven plotseling 

een Feldwebel briesend als een leeuw naar binnen kwam stuiven. "Nah, woll't ihr denn 

nicht schlafen gehen! Seit Ihr denn gar verrückt? Werden wir schlafen gehen!".  

Midden in zijn woordenstorm hief Popeye zijn zeemanslied aan, dat zulk een geweldig 

effect had, dat ook de Feldwebel het ineens uitproestte midden in zijn driftbui. Onder 

het gillend nagebootste gefluit van een stoombootfluit snelde Popeye daarop naar 

zijn krib. Dat moment was werkelijk enig. De rust was daarna spoedig weergekeerd. 

 

  

 
38 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3891 (10). 

39 Door Ad Verhulst foutief aangeduid als Cours. 



46 
 

Zondag 1 augustus 1943  

Zeer warm weer, gloeiend heet. 

Om 07.00 uur reveille. We kleden ons voor het eerst weer sinds vorige zondag, weer 

in gala. Morgen-appèl 07.30 uur. Eten, wat rondlopen. Om 09.00 uur afmars voor de 

zondagse parade. Wij zijn de eersten op de paradeplaats. Tot even voor 10.00 uur 

staan we in de brandende zon te roosteren. 

 

 
Mis in de buitenlucht, Heimkehrlager in de noordwesthoek van het kamp nabij mirador nr. 2 

(Mühlberg foto 80342) 

 

Vandaag vanaf 17.00 uur hebben de Engelsen en Schotten in ons kamp een 

voetbalmatch gespeeld, we mochten nu wel spreken met hen.  

Vandaag wordt weer een transport gevangenen uit Amersfoort verwacht. Zij komen 

echter niet, het zal dus wel morgen worden. We zijn allen benieuwd wat voor nieuws 

zij uit Holland zullen meebrengen.  

Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 2312. 40) 

Aankomst 11 Nederlanders uit Stalag IV-g Oschatz. 41) 

De Duitsers blijken verhoogde waakzaamheid in acht genomen te hebben. Overal 

lopen thans dubbelposten. De reden hiervan is ons onbekend. 

 

Vanavond was het wederom ontzettend rumoerig op de zaal het begon met het laten 

neerdruppelen van enkele spetters water op de rug van een van onze vrienden. Van 

het een kwam het ander, zodat weldra met volle emmers water door de zaal werd 

gesmeten. Een van de jongens te midden van een groep kreeg een volle lading water 

 
40 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 

41 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 236 (17 waarvan er 11 op 1-8-

1943 aankwamen). 
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uitgestort juist terwijl hij een sigaretje stond te rollen. Zijn tabak dreef. Plotseling te 

midden van dit waterballet stoven enkelen op de voornaamste rebel aan en legden 

hem al sputterend en worstelend languit op een bank. Onderwijl een zestal mannen 

hem in bedwang hielden, knoopte een zevende zijn broek los, zodat hij er spiernaakt 

bij lag. Vervolgens smeerde weer een ander zijn geslachtsdelen hardhandig in met 

een volle hand schoensmeer. Nee, als je dat gezien had, had je net als wij krom 

gelegen van het lachen. Het werd met deze grappen weer tamelijk laat, zoals te 

begrijpen valt. 

 

Maandag 2 augustus 1943  

Vanmorgen werden we bij de reveille door een half gekke Feldwebel de barak 

uitgejaagd. Links en rechts deelde hij zijn onbeheerste klappen uit. Zijn armen 

maalden in het rond als molenwieken. Nog nooit heb ik de barak zo snel leeg zien 

stromen. Hals over kop sprong een ieder van zijn krib. Onderwijl stonden wij ons 

buiten onze machteloosheid te verbijten. Onze handen jeukten. Enfin, onze tijd komt 

ook spoedig. 

 

Vandaag zijn we door een Russische arts ingeënt tegen tyfus en pokken, er is ook van 

ons een röntgenfoto van de longen genomen.  

Vanmiddag kregen we onze portie Servische tabak. Het is sterke tabak, maar het is in 

de gegeven omstandigheden zeer zeker te waarderen. Slechter dan het gemiddelde 

van de in Holland in omloop zijnde Belgische shag is zij niet. 

Vanmiddag zijn 312 Hollanders gearriveerd, het waren er niet zo veel als onze groep 

van ± 600 mannen. Ze kregen de nummers 97748 tot en met 98058. 42) Zij zijn 45 uur 

onderweg geweest en waren uitgeput van vermoeienis en dorst. De lange reis werd 

veroorzaakt door oponthoud tijdens het bombardement op Osnabrück. Het nodige 

nieuws werd door hen uit Holland meegebracht. Vol belangstelling werd naar het 

moederland geïnformeerd. Velen van ons zagen weer oude bekenden onder de nieuw 

aangekomenen. 

Twee Nederlanders, soldaat Van der Heiden 106238 en Maul 106498 gaan terug naar 

Nederland. 43) 

 

 
Zinken EKM 98023 van sergeant C.A. Meeuwis (collectie Meeuwis) 

 
42 Dit betreft 1, 2, 3 Genie, 6 R.V.A., 9-12 R.M.A, 1 R.Lu.A., Kust Art., 1 R.L.V.A., Spoorwegtroepen, 

Wegentroepen, Intendance, Landstorm, die zich tussen 26 juli 1943 en 30 juli 1943 meldden. 

43 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3894 van 21 september 1943 
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Dinsdag 3 augustus 1943 

Weer heet vandaag. Ontzettend stoffig in gehele kamp. 

Vandaag veel jongens op transport. Om 05.00 uur ’s morgens werden we al gewekt, 

want om 06.00 uur was het appèl. Verschillende jongens zijn door de inenting voor 

tyfus en pokken beroerd geworden, zij blijven een paar dagen te bed om op te 

knappen. Gisteren werden jongens gevraagd om te werken, wat verschillende deden, 

zij moesten een paar kolenwagons lossen en kregen daarvoor extra eten.  

 

Om 13.30 uur breekt in zuidelijke richting bosbrand uit. Neemt grote omvang aan. Tot 

laat in de avond toe. Grote afstand. Vliegtuigen vliegen er omheen. Bij ons in het 

kamp vallen nog de asdeeltjes en gloeiende dennennaalden. 

Er is op circa zes km afstand een vliegveld gelegen, zodat begrijpelijkerwijze dagelijks 

de vliegtuigen, voornamelijk driemotorige bommenwerpers, ook wel 

verkeersvliegtuigen en verouderde tweedekkers over het kamp cirkelen. 

 

Een zekere Nieuwehuyze [mogelijk soldaat Pieter Nieuwenhuizen kgf 97363] is 

vandaag gestraft met tien dagen kamerarrest en rookverbod, omdat hij 

corveewerkzaamheden heeft geweigerd. Deze straf werd hem door de commissie van 

barakkencommandanten opgelegd, omdat zij hem liever niet aan de Duitse 

autoriteiten willen overleveren. 

 

Woensdag 4 augustus 1943 

Het is warm. 

De vele kook- en stooflustige Nederlanders dreigen de gang van zaken in de Franse 

keuken, waar oorspronkelijk alleen Fransen, Polen en Serven gebruik van maakten, 

maar die nu door drukte overstelpt wordt, in de war te sturen. Velen gaan op 

Arbeitskommando in de buurt en brengen aardappelen, tarwe, gerst enz. mee. 

Over die Arbeitskommandos ondertussen dit: de jongens die iedere avond in het 

kamp terugkeren, vertellen dit: eten is goed, ruim voldoende. Je kunt je zat eten. 

Sommigen zelfs spek op brood. Maar hard werken, onder toezicht van Duits soldaat. 

Enkelen bij herenboer, die officier buiten dienst is. Scheldt bovendien nog van luie 

“Schweinhunde”. Anderen komen terug na enige weken: werken van 05.00-21.00 uur 

daags. 

 

Ook vandaag werden er jongens aangewezen om te werken. Een groepje oud-

Roozendalers gaan op transport naar een plaatsje dicht bij de Tsjechische grens.  

’s Avonds werd bekend gemaakt dat het transport nog niet weg zou gaan.  

Ik moest met ± 40 mannen doperwten plukken en waaraan ieder ± ½ pond erwten 

voor zichzelf overhield. Ik werd bij een Franse schrijver geroepen, die ook kgf is en 

een boek aan het schrijven is over krijgsgevangenschap. Een groepje Hollanders is 

ook bezig om het boek “Prikkeldraad” te schrijven over het verblijf in het kamp.  

De trainingsavonden worden nu druk bezocht door Fransen en Hollanders.  

We hebben een brief mogen schrijven en hopen nu maar dat we spoedig bericht 

terug zullen ontvangen. Ik krijg nu verschillende porties extra eten, die ik met Rinus en 

zwager Antoon deel. Ben vanmiddag met Rinus naar een cabaretrevue geweest. Hier 

in het kamp is een theater, waar ± 400 mannen in kunnen. Er werd een programma 

opgevoerd, in elkaar gezet door Hollanders. Elke avond is het in de barak een 
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gezellige drukte, er wordt dan gepraat over de oorlogskansen en het leven thuis. 

Vandaag hebben we ook een ½ stukje scheerzeep en een stukje zeep gekregen. 

 

Gezelschap O.K., dat wil zeggen “Opgesloten Knapen”, samengesteld uit Nederlanders 

geeft voorstelling voor de soldaten. Enkele barakken tegelijk, 350 à 400 mannen.  

Als 1e nummer kondigt de conferencier en tevens leider van het gezelschap foerier 1e 

klasse Theo van Reysen (Foerier 1e kl Th. H. van Reijsen kgf 104073), bekend van de  

O en O uit de mobilisatie, het optreden aan van een band die van de Fransen de 

beschikking heeft over de volgende instrumenten (ook enkele eigendom van de 

jongens): piano, slagwerk, saxofoon, schuiftrompet, fluit, accordeon. Zij geven enkele, 

meest Engelse, nummers ten beste, die met gul applaus werden beloond. Als 2e het 

lied “Prikkeldraad” speciaal gecomponeerd op de wijze van, Shoeshine Boy. Laatste 

regel: “En dan weer thuis bij kind en vrouw en hoog in top het rood, wit, blauw!” 

Geweldig applaus.  

Een zanger, Tonhuysen [waarschijnlijk korporaal Thonhauser kgf 108159], zingt (tenor) 

Sancta Lucia en “Ik hou van Holland”.  

Vervolgens toneelclubje “ ’t Is maar voor één nacht” dat o.a. een parodie is op de 

levendige handel in het Lager. Ze spreken zelfs reeds over de notering van interlocks 

op de internationale beurs, die reeds is gestegen tot 19 cakes. Half gekleed op het 

toneel: alles versjacherd voor eetwaar. Vrouw die slaapwandelt komt binnen. Kleedt 

de gast uit tot op zwembroekje. Komt steeds terug en haalt weer kledingstuk. 

Eindelijk de gast zelf mee, die nog schreeuwt tegen de gastheer: ’t is maar voor één 

nacht”, hetgeen de gastheer hem ook had gezegd, doelend op de ziekte van zijn 

vrouw waarbij hij de dokter had gehaald.  

De pianist en accordeonist Theo Flemminks (kgf 106954), bekend van de radio, speelt 

verschillende nummers die we kunnen meezingen, wat we ook doen!  

Een verdienstelijk imitator maakt ons aan het lachen, waarna een Hawaii-ensemble 

enige nummertjes ten beste geeft. Een clown ontbreekt niet op het programma.  

Een violist speelt: “Wien, Wien, nur du allein”. Een zanger (mogelijk Arie Jonkers) zingt 

het liedje: “Het meisje van de overhaal” op het refrein waarvan we, arm in arm, met de 

naakte, bezwete lijven, heen en weer golven met onze kale koppen. “Snip en Snap” 

zijn natuurlijk ook van de partij. “Mijn Adam is agent bij de Enschedese politie 

juffrouw, ja juffrouw”. Juffrouw Snap d’r man zit op het ogenblik in Mühlberg. Ze zijn 

samen bang, dat hun mannen de gewoonte die ze zich in het kamp eigen gemaakt 

hebben, zullen aanwennen. “Ik zie Peck al met z’n overhemd naar De Ruyter lopen om 

wat havermout. Onder bed water gooien en vegen met grote straatbezem”. Al met al, 

in aanmerking genomen de krachten waarover men de beschikking had, aardige 

middag. 

 

Barakchef leest namen voor nieuw Arbeitskommando. Eén naar “Mitteldeutsche 

Stahlwerke Gröditz”. Hij wijst voor elk kommando een commandant en een 

vertrouwensman aan. 

 

Herdenkingsavond voor de overleden grenadier Jansen die op touw was gezet, mocht 

van de Lagerleiding niet doorgaan. Waarschijnlijk bang dat het zou ontaarden in 

demonstratie. Erheen. “Werk verricht. Alles georganiseerd”. Toestemming voor 

concertavond. Stond onder leiding van Blokcommandant Sergeant Boon. Ook Duits 
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onderofficier, die vrij goed Nederlands sprak, aanwezig (toezicht). Op podium groot 

papieren kruis, om voet wat planten. Van elke 

barak 25 mannen. Medewerking een protestants kerkkoor en een rooms-katholiek 

kerkkoor, violist en een kwintet. Allereerst speelde violist “Wilt heden nu treden voor 

God den Here”. Sergeant Boon deelde mede dat de oorspronkelijke herdenkings-

avond door de Lagerleiding niet was toegestaan. In de plaats wel een soort 

concertavond van gewijde muziek. Violist speelt onder doodse stilte “Ases Tod” uit de 

Peer Gynt Suite. Protestants koor “Ik buig mij voor de macht der liefde”. Quintet 

“Avondbede”. Rooms-katholiek koor onder leiding van Franse geestelijke “Psalm 189”. 

Zingen in Latijn. Sergeant Boon zingt een lied. Protestants koor “O, Heer die daar des 

hemels tente spreidt”. Koor terug op toneel. Zet in “Wilhelmus”. Zaal rijst op en stemt 

in. 

 

Donderdag 5 augustus 1943 (verjaardag Prinses Irene) 

Weer een droge, warme dag.  

Vandaag moest 60 mannen van ons naar Mühlberg om hout en kolen te halen. Zij 

keerden ‘s avonds met volle zakken achterovergedrukte aardappelen terug. Volgens 

geruchten te Mühlberg zouden Goering en Goebbels thans positief de benen 

genomen hebben. De stemming onder de bevolking is geen 100 % meer. 

 

Bijna elke dag eten we koolsoep en aardappelen in de schil (Pellkartoffeln), dat voor 

ons een vreemde kost is, maar het gaat erin al is het niet voldoende. We hebben 

gebaad in het badlokaal, waar twaalf mannen onder de douche kunnen. We zullen wel 

gauw hier vandaan gaan nu er steeds transporten weggaan om elders te werken.  

 

Vanavond is er een dagorder voorgelezen, door de kampcommandant van Mühlberg, 

ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Irene. Deze dagorder werd staande 

aangehoord: 

Onderofficieren, korporaals en manschappen van het Nederlandse leger: Het is vandaag 

weer één van die dagen dat ons nationaal kloppend hart doorgloeiend is van Oranje-

zon: Wij herdenken heden de geboortedag van één onzer prinsesjes en wel van prinses 

Irene. Zij leeft thans, evenals wij, ver verwijderd van het dierbare vaderland, ver buiten 

de landsgrenzen en al zijn wij door landen en oceanen gescheiden van onze Koninklijke 

Familie, op deze dag voelen wij ons meer dan anders opgenomen in die ene grote band, 

het symbool van eenheid: Oranje! Moge God ons Koninklijk Huis zegenen en de dagen 

onzer beproeving korten, opdat weldra de Oranjezon over een vrij Nederland zal 

opgaan. Leve onze kleine prinses, leve het Huis van Oranje, leve ons dierbaar vaderland. 

 

Na afloop werd door alle Hollanders het Wilhelmus gezongen. Dat mag in Nederland 

niet, maar hier wel.  

In een van de barakken ging dit voorlezen gepaard met een incident. De vertrouwens-

man Elias Berg (kgf ?) bleek voor dit werk niet de aangewezen man te zijn. De wijze 

van voorlezen gaf aanleiding tot opgewonden debatten. De oorzaak was deze: reeds 

voor hij met het voorlezen van de dagorder aanving verzoekt hij ironisch geen 

bananenschillen, rotte appels naar zijn hoofd te slingeren, maar deze bij zich te 

houden. Dan geschiedde het voorlezen zelf zeer stuntelig en oneerbiedig. Aan het slot 

deelde hij mee, dat diegene die daar behoefte toe voelde, het Wilhelmus kon zingen. 
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Van het één volgde het ander, zodat wilde en opgewonden debatten volgden en als 

resultaat een der jongens van de Marine op de tafel sprong en voorstelde een andere 

vertrouwensman te benoemen. Tot een beslissing zijn we vanavond niet gekomen. 

 

Het is bekend dat onze vrouwen van het Rode Kruis bericht hebben ontvangen dat 

ons pakketten gestuurd zullen worden, twee per maand, met het verzoek per maand 

7,25 gulden te willen storten. 

 

Van de achttien mannen die 5 dagen geleden op Arbeitskommando vertrok 20 km 

hier vandaan, komen er nu negen terug. Naar boeren geweest, werken van 05.00-

21.00 uur. Vlug eten (goed, 5 x per dag) dan weer arbeiden. Het waren meest 

ambtenaren. Moesten stal mesten (vee op stal, alle grond bouwgrond!), melken leren, 

met paarden omgaan en met ossen, helpen dorsen, oogsten enz. Om 21.00 uur als 

zak op de strozak. Konden ze niet volhouden. Ongewoon werk. Mannen zijn er niet op 

de boerderijen, alleen ouden en kinderen. Vrouwen werken als mannen, vertellen de 

jongens. 

 

Orel is gevallen, we gaan vooruit.  

De Hollanders mogen niet op het sportterrein komen, dit is gereserveerd voor de 

Tommies. De Roosendalers hebben dysenterie. Morgen is er bioscoop, entree 30 

pfennig, gespeeld wordt “Der Postmeister”. 

 

Vandaag is een transport vertrokken naar een Arbeitskommando te Gröditz van 

Schattenlager IV-a Hohnstein.44) 

 

Vrijdag 6 augustus 1943 

Felle wind vandaag. Jaagt het stof huizenhoog op over de vlakte. Zandstormen die je 

verblinden. Tot overmaat van ramp breekt er in oostelijke richting, niet veraf, een 

bosbrand uit. Zal niet te stuiten zijn zolang het vuur voedsel vindt (opmerkelijk: weer 

brand). 

Elke morgen is er om 05.30 reveille en om 06.00 uur buiten appèl. Dat duurt meestal 

nogal vrij lang, doordat het aantal gevangenen totaal niet klopt, ziek zijn, werken of 

door andere oorzaken. Het is hier een ontzettend groot kamp, van alles kan je er 

vinden. Vandaag allen aantreden voor het maken van een groot transport. 

 

We gaan om 21.30 uur naar de bioscoop waar we tegen betaling van 30 pfennig de 

film “Der Postmeister” kunnen zien. Hollands geld, wat wij bij ons hadden, konden we 

bij onze aankomst bij de registratie afgeven tegen een bewijs van ontvangst. De 

omwisseling in Marken of z.g. “Kriegsgefangene Marken” gebeurt pas, als we van 

hieruit in ons vaste lager zijn geplaatst om te werken.  

 

 
44 Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv. 20 meldingen 4122, 4123 en 4407. De Abgangslisten dragen de 

administratieve datum van 15 september 1943. Het transport van 180 man arriveerde op 6 augustus 1943 

in Gröditz. 
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Krijgsgevangenenmarken (collectie familie Siskens / NIOD) 

 

Degenen die Duits geld bij zich hadden konden dat direct inwisselen tegen kampgeld, 

van wie wij 30 pfennig geleend hebben om de film te gaan zien. De barak waarin m’n 

zwager zit, is in z’n geheel aangewezen om te gaan werken. Antoon, m’n zwager, is 

daar vrij van daar hij sergeant is. Het is weer een droge, warme dag. Tegen de middag 

komt een flinke wind opzetten, die het kamp in vlagen van stof hult. De film “Der 

Postmeister” werd in de Franse taal gesproken, zodat we er niet veel aan hebben 

gehad. Vanavond zijn we weer ingeënt tegen tyfus, dit moet 3 keer gebeuren, de 2e 

keer is nu geschied. Heel wat jongens zijn beroerd en sommigen zijn er zelfs ziek van.  

Een commissie van O. en O. opgericht (ontgassen en ontluizen). Scheidsrechter Metz 

(kgf 104050) is ook hier aanwezig. 

 

In barak 24 zijn vandaag weer vijf mannen met dysenterie naar het Krankenrevier 

gebracht. Vermoedelijk in verband daarmede moeten we nu te 18:00 uur ten tweede 

male ingeënt worden tegen tyfus. Achteraf blijkt dit haastige inenten te gebeuren om 

zo spoedig mogelijk transporten voor arbeidsinzet vrij te krijgen. Waarschijnlijk zullen 

we binnen enkele dagen met kleine transporten vertrekken. 

 

Vandaag geven Duitse bladen officieel toe dat Orel is ontruimd. Reeds enige dagen 

was er sprake van gevechten ZW van Orel. Volgens geruchten zou Hamburg 

nagenoeg vernield zijn en zouden er 90.000 doden zijn. Ook zou Kiev gevallen zijn en 

zouden de Engelsen de onmiddellijke terugkeer van de Engelse krijgsgevangenen 

naar Italië eisen, anders Duitsers naar Siberië. 

Vandaag, of afgelopen woensdag zijn veertig Nederlanders vetrokken naar 

Arbeitskommandos van Bezirk Döbeln. Onder hen bevonden zich Lodewijk van der Rest, 

Rincke Rinkes, Arie Jonkers en Jo Siskens. De meesten van hen kwamen terecht bij 

boeren. 
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Zaterdag 7 augustus 1943 

Het weer is omgedraaid en het regent nu, wat hard nodig was want alles was 

kurkdroog. 

Al in de vroegte gemarcheer door de kampstraat: transporten gaan weg. Elke dag 

gaat er nu een transport gevangenen weg, om hier of daar te gaan werken.  

Maandag en dinsdag zullen ongeveer 70 mannen uit onze barak vertrekken voor 

tewerkstelling bij de boeren. Een Kommando van 12 mannen zal geplaatst worden in 

een Duits Remonte depot [in een dergelijk depot worden paarden afgericht].  

Bij de Marineklanten is in deze verdeeldheid ontstaan. Vijf van hun zijn uitgesloten, 

omdat ze zich ‘s morgens vrijwillig hadden gemeld voor kolen lossen in Falkenberg. 

Helemaal kwalijk te nemen was hun dit niet, omdat zij dit hoofdzakelijk deden om een 

beetje extra eten en om eens vanachter het prikkeldraad te zijn in de bewoonde 

wereld. Dat dit werk, het laden van locomotieven voor het Oostfront bestemd, 

omvatte, hebben zij niet geweten, anders hadden zij wel direct geweigerd. 

 

M’n vriend Rinus is ook ziek en naar de dokter. Een andere jongen van onze barak is 

gisteren naar het lazaret overgeplaatst, hij heeft astma, en denkt nu afgekeurd te 

worden en naar huis te kunnen. Van den heer Villeroy, de Franse schrijver, krijg ik een 

plak chocola. Een oud dienstkameraad, Jo Palmen (kgf 106279), brengt mij elke dag 

een kruikje echte thee, gezet voor de Engelsen in de keuken waar hij werkt.  

De Engelsen krijgen ontzettend veel in hun pakketten.  

Er worden steeds jongens afgekeurd en die wachten totdat een transport compleet is 

en gaan dan naar huis. Weer een avond waarbij we allen aan thuis denken.  

Vanmiddag koolsoep en gedroogde groentesoep. 

Variété-avond gehad van O.K. (Opgesloten Knapen) gezelschap. 

De beroepsonderofficieren komen vandaag in de barak bij de onderofficieren te 

liggen. Alles wat onderofficier is, ligt hier nu. 

Ten westen van Orel nieuwe stellingen betrokken. Catania op Sicilië is ontruimd. 

Een groep van 213 Nederlanders is vandaag of gisteren vertrokken naar 

Arbeitskommando Gröditz van Stalag IV-a Hohnstein 45)  

 

Zondag 8 augustus 1943 

Om 07.00 uur appèl. Om 09.00 uur groot appèl. Een Oberleutnant komt ter inspectie. 

Tegen de vertrouwensmannen gaat hij nogal te keer, horen we. Wat hij tijdens de 

afgelopen week van de Hollanders aan ongedisciplineerdheid en ordeloosheid had 

gezien, was volgens hem ongehoord. De Duitsers hebben echter, zo verklaarde hij 

verder, gedurende de laatste 4 jaar dermate ondervinding in het behandelen van 

krijgsgevangenen opgedaan, dat zij de nodige maatregelen weten te nemen. Daar 

konden we het dus mee doen. Dan kunnen de Fransen en Serven plotseling inrukken 

en de Nederlanders moeten in carré opgesteld worden. Daarna om 10.00 uur parade 

voor de kampcommandant.  

 

Er komt nu steeds post en hoop ook dat er eerstdaags voor mij of zwager een brief 

komt. Ik denk wel dat onze post nu thuis ontvangen zal zijn. Bij de parade vanmorgen, 

werd ons door de kampcommandant gezegd dat we ons als een goed soldaat 

moesten gedragen. Dit liet te wensen over, anders zou er straf volgen. Vanmiddag 

 
45 Mojet in collectie NMM, hun Abgangslist vermeldt als datum van vertrek 15-9-1943. 
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hebben de Franse- en Hollandse krijgsgevangenen een voetbalmatch gespeeld, welke 

door de Fransen met 3-1 werd gewonnen. Vanavond hebben we om 18.00 uur een 

keer extra straf appèl gehad, daar er vannacht een gevangene onder het prikkeldraad 

(waarmee het gehele kamp met drie lagen is afgezet) was gekropen naar het Engelse 

kamp, welke met de Russen van de overige nationaliteiten gescheiden zijn. Uit 

menselijke overweging heeft de schildwacht niet geschoten, zodat de gevangene zich 

ongehinderd kon terugtrekken. De schildwacht heeft van het geval rapport gemaakt, 

maar werd danig op zijn nummer gezet en hij zou zwaar gestraft worden indien de 

dader zich niet zou melden. Een van de Hollandse gevangenen heeft zich toen 

gemeld, daar hij de bewuste persoon was.  

Vandaag wortelsoep met opmerkelijk veel vleesdeeltjes. Smaakt beter dan we de 

laatste dagen gewoon zijn. Veel aardappelen. 

De barak hangt nu vol met rook, veroorzaakt door houtvuurtjes; gemaakt in het 

waslokaal tussen de 2 barakken in. Het hout halen de jongens uit de houten 

onderlagen van hun kribben. Als dat lang doorgaat, zakken er op een zekere nacht 

heel wat jongens door de kribben. Een geluk dat er in de barakken bijna geen 

controle van Duitsers is, anders was het gauw afgelopen. Barak A met ± 190 mannen 

en barak B met ± 170 mannen wordt gecommandeerd door een sergeant, bij de 

Marine is het een korporaal, welke dus nu de taak van een compagniecommandant 

heeft. Vandaag is het slecht weer geweest, steeds regen en koud, zodat we de gehele 

dag in de barak moesten doorbrengen, waar veel gekaart en gepraat werd. Het is nu 

avond en buiten flitsen de zoeklichten van de wachtposten, die op een hoogte zijn 

geplaatst, over het veld en door de straten van de barakken. Op zoek naar eventuele 

vluchtelingen, wat een paar weken geleden nog gebeurd is. De vluchtelingen hebben 

de Hollandse grens niet kunnen bereiken en zijn ergens gepakt en weer 

teruggebracht. Van deze week wordt van onze barak ook een transport gevangenen 

gereed gemaakt, welke dan wel zullen vertrekken. Vandaag hadden wij weer een 

transport uit Amersfoort en Assen verwacht, maar hebben nog niets gezien, het 

transport komt misschien morgen. We hebben weer 30 pfennig moeten inleveren 

voor tabak, wat we dinsdag dan krijgen. Het vuurtjes maken in het waslokaal is nu 

door de sergeant verboden.  

Om 19.30 uur Lof met rozenhoedje. 

Drie beroeps [onderofficieren] die in Arbeitskommando Stegskopf uit het Lager 

gevlucht waren en naar de mening hier wel in het vaderland zouden zitten, komen 

vandaag ineens weer op de proppen. Waren na 120 km gepakt, na verklapt te zijn 

door bosbessen plukkende vrouw. Het waren de op 26-6-1943 ontvluchte sergeant H. 

Timmer kgf 104060, sergeant W. Langendijk kgf 104030 en korporaal L. Beumer kgf 

104025. 

 

Maandag 9 augustus 1943  

Slecht weer, veel regen en het is koud.  

Vannacht om 02.00 uur weer transport aangewezen van 70 mannen. Klaar maken voor 

vertrek en direct! Voor het vertrek werden allen ontluisd en hun bagage gegast. De 

laatste nacht hebben zij in quarantaine doorgebracht. 

Tegen 04.00 uur nieuw transport uit Nederland.  
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Er zijn 224 mannen uit Holland gearriveerd met goed oorlogsnieuws, volgens hen is 

de vrede nabij. Ze ontvingen de nummers 98059 tot en met 98281.46)  

L. Schuerman (kgf 98129) ook gearriveerd. Er zouden ook agenten uit Den Haag bij 

zijn. Zij zouden te soepel geweest zijn in het opsporen van Joden, krijgsgevangenen 

en mensen voor de Arbeitseinsatz. 

 

Elke gevangene heeft vandaag 2 briefkaarten ontvangen, waarin ik en m’n vriend er 

één naar huis sturen.  

Krijg van Jo Palmen een kruikje thee en portie eten. Hij vertelt dat er Hollanders zijn, 

die een pakket van thuis hebben ontvangen, dat ongeveer twee weken onderweg is 

geweest. De post van thuis schijnt nu door te komen.  

 

Het communiqué van vanavond meldt o.a.: als geruchten uit Nederland medegedeeld 

aan de Sma (Sergeant Majoor Administrateur) Bleeksma, de persman met de 

zeikstem, het volgende: terechtstellingen in verschillende plaatsen, o.a. Meppel, 

Amsterdam, ’t Zand (sportbode). Geen represailles genomen. In de noordelijke 

provincies t/m Gelderland mogen geen mannelijke personen boven 16 jaar blijven 

vertoeven uit de overige provincies (in verband met moorden). Wrijving tussen N.S.B. 

en Nederlandse S.S.  

Buitenlands nieuws: Charkov gevallen? Engelsen en Amerikanen eisen van Italië: 1. 

Uitlevering van krijgsgevangenen, 2. Bezetting (militair) van het land. Turijn en Milaan 

gebombardeerd. Grote schade. Engelsen zouden hebben gedreigd Berlijn te 

bombarderen, zoals Hamburg, waarvan alleen puinhopen over zijn. 

 

Dinsdag 10 augustus 1943 

Druilerig weer.  

Vijftig onderofficieren moeten werken. Arbeitskommando 47) naar Mühlberg, twintig 

mannen en een Arbeitskommando van veertig mannen in het kamp: werken aan het 

zwembad. De onderofficieren besluiten na bespreking, met het werk te beginnen en 

dan te protesteren. Het zwembad was eerst door de Engelsen dieper gemaakt en 

omdat er steeds Engelsen op transport gaan, moet het werk nu door de Hollanders 

afgemaakt worden. Het zwembad zal wel niet meer in gebruik worden genomen, daar 

het al knap koud is geworden. 

 

Om 05.00 uur reveille. 06.00 uur klaar voor afmars voor de tien onderofficieren die 

naar Mühlberg gaan. In Mühlberg moeten uit een schuur bij het Schützenhaus 

metalen bedden, matrassen en dekens worden gehaald en in een verhuiswagen 

worden gestopt. Na beklag bij de Duitsers dat dit geen werk is voor onderofficieren, 

worden na een tijdje Russen aangevoerd om het werk over te nemen. 

 

Uit pesterij hebben de Duitsers vandaag een honderdtal onderofficieren aan het 

modder delven gezet in het zwembassin. Toen hebben vier onderofficieren protest 

ingediend. Kwam voor oudere officier. Nog gevraagd keuze werk of niet. 

 
46 Dit betreft Pontonniers en Torpedisten, 7 R.V.A., 2 R.Lu.A. en restanten, die zich tussen 2 augustus 

1943 en 6 augustus 1943 meldden. 

47 Veel dagboeken spreken over Arbeitskommando’s vanuit Mühlberg. Het is echter beter om hier van 

Werkkommando’s te spreken, aangezien een Arbeitskommando iets wezenlijk anders is. 
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Consequenties aanvaarden. Twee terugtrekken, twee op transport naar Mühlberg met 

een ongewapende wachtman. Hier vier uur in de cel. Nu weer terug in het kamp. 

 

 
Het verdiepen van het reeds bestaande zwembad (Mühlberg foto 10425) 

 

Vannacht is een groep van de Marine op transport gegaan, wij zullen wel spoedig 

volgen.  

Een groep Nederlanders vertrekt in de richting van Leipzig. Aan het einde van de 

middag komen zij aan in een plaatsje Grossweitzschen, waar ze bij boeren en 

fruitkwekers gaan werken. Onder hen bevinden zich soldaat 22 RI Jacobus van den 

Berg (kgf 97278) en korporaal 22 RI Gerard Oele (kgf 97264). 48) 

 

De manschappen gaan deze week waarschijnlijk op transport. Ik weet eigenlijk niet 

wat het beste zal zijn, hier blijven of op transport. Voor post en pakketten is het beter 

hier, maar als je dan weer de verhalen van de jongens hoort die bij boeren hebben 

gewerkt en waar zij goed te eten hebben gehad, brengt je dat weer aan het twijfelen.  

Lezing van scheidsrechter Metz (kgf 104050). We mogen Hollands geld ontvangen, 

tot Fl 4.000,- toe. 

Straks krijgen we shag en de Lagermarken, waarvoor we hier bij aankomst Hollands 

geld hebben ingeleverd. Elke dag duurt ontzettend lang, van ‘s morgens 05.30 tot ‘s 

avonds 22.30 uur. Alle jongens verlangen er naar om op transport te gaan, zodat ze 

afleiding en werk hebben, het liefst worden ze bij de boeren te werk gesteld.  

 
48 Nationaal Archief, collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv 20 melding 3969, echter is deze gedateerd 

op 15-9-1943. Veel van de mutaties die gedateerd zijn op 15-9-1943 blijken volgens ego-documenten al 

in augustus 1943 te hebben plaatsgevonden. 
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Gisteren hoorden we een relaas van drie onderofficieren, ontsnapt uit 

krijgsgevangenschap uit een kamp in Trier, maar weer gepakt door eigen schuld op  

± 15 km van de Hollandse grens.  

We zijn nu voor de derde keer ingeënt tegen tyfus, dit is wel de laatste keer zoals 

beweerd wordt, voor de tijd van een jaar. Het inenten gebeurt door Russische 

doctoren, evenals voor de röntgenfoto’s die van ons genomen zijn. Heel wat jongens 

hebben zich tijdens het inenten gedrukt wat volgens mij nadelig voor henzelf kan zijn. 

Mocht er een epidemie uitbreken dan zijn de gevaccineerde personen (enigszins) 

gevrijwaard tegen de tyfus. Ik heb onder de nieuw aangekomenen enige bekenden uit 

de bokswereld ontdekt; “Kid Smiling” (Emile Ameerun kgf 98232), Emile P. Ravensberg 

(kgf 97768), Frans Romeijn (kgf 97804) en nog wat anderen. Het plan is geopperd om, 

als we nog vóór zondag hier zijn, in het theater een sportmiddag te organiseren. Dit 

met medewerking van boksers, gewichtsheffers en een trapeze-acrobaat.  

We hebben shag gehad, maar het geld nog niet. Ik heb weer één van die buien, 

waarin ik in huilen zou kunnen uitbarsten, probeer me er zoveel mogelijk tegen te 

verzetten maar het komt steeds weer.  

              

Vanavond ben ik met Rinus naar de Franse barak geweest, waar Raymond Voissin ligt. 

We hebben wat gepraat over de oorlog en daarna hebben Rinus en ik buiten onze 

soep met aardappelen op een kleine metalen bus, waar we een kacheltje van 

maakten, opgewarmd en daarna opgegeten. Nu lig ik op m’n krib driehoog en schrijf 

dit, Rinus zit te kaarten. Ik ga nu maar slapen, terwijl ik aan jou denk en vannacht van 

jullie zal dromen.  

 

‘s Avonds zijn alle onderofficieren geconcentreerd in een gemeenschappelijke barak. 

Nadat de beroeps- en naderhand ook de dienstplichtige onderofficieren geweigerd 

hadden vrijwillig te gaan werken, wordt blijkbaar door de Duitse autoriteiten 

aangenomen dat zulks ook het geval is met de rest van de onderofficieren. Ik heb dus 

mijn koffers dankbaar opgenomen en ben verhuisd van barak 25A naar 16B. De sfeer 

onder de onderofficieren is direct heel wat bezadigder, beschaafder kan ik wel 

zeggen. 

 

Vandaag zijn twee Nederlanders aangekomen (sergeant Hendriks kgf 106513 en 

sergeant Den Otter kgf 106522) uit Stalag IV-g Oschatz. 49) Ze hadden tien dagen 

gewerkt in het kdo 235 Rud. Sack te Leipzig en daar het werk geweigerd. 50)  

Te 18.00 uur heeft een van deze onderofficieren, die veertien dagen terug 

uitgezonden was met een transport tuinders, zijn wederwaardigheden verteld, zulks 

met een vermanende toon voor eventuele toekomstige vrijwillige werkers. Hun reis 

was betrekkelijk behoorlijk. Zij reisden met ± 15 mannen in coupés onder geleide van 

twee Duitse Gefreiter. Aangekomen in Leipzig werden zij evenwel in plaats van in 

tuinderijen, ondergebracht in de fabriek van landbouwwerktuigen en granaten van 

Rudolf Sack. Zij werden gelegerd boven in de fabriek en hadden totaal geen 

bewegingsvrijheid. Op hun protesten werd geantwoord dat het vermoedelijk een 

vergissing betrof, doch er momenteel niets aan te veranderen viel. Ondertussen waren 

 
49 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 236 en 2.13.98 inv. 20 melding 

587. 

50 Dagboek Doornewaard p. 59. 
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zij netjes gelijmd. ‘s Morgens 04.50 uur reveille, 05.00 uur appèl. 6.00 uur in de fabriek 

bij de ovens en walsen waar zij onder ondraaglijke hitte gloeiende staven ijzer hadden 

te bewerken. Dit was alles staande werk tot ‘s avonds 17.15 uur. Tussen 08.30 en 09.00 

uur een kwartier rust; van 11.45 tot 12.30 vliegensvlug eten. Afgemat konden zij dan 

na afloop van het werk weer hun kwartier boven de fabriek opzoeken. Bij de gratie 

Gods mochten zij een keer ’s avonds, toen het buitengewoon heet was, op het 

fabrieksterrein aan een smerig vies afvoerkanaal gedurende één uur een luchtje 

scheppen, afgezonderd van de buitenwereld. De eerste dag reeds moesten 

verscheidenen naar het ziekenrapport. Het eten was gelijk aan de rantsoenen hier in 

het Lager en totaal onvoldoende om dergelijke arbeid te verrichten. De volgende 

dagen zakten meerdere mannen achtereenvolgens onder het werk van slapte in 

elkaar. Uit ingesteld onderzoek bleek het gros finaal ondervoed. Nogmaals werd door 

de vier bijbehorende onderofficieren een scherp protest ingediend, waarop prompt 

de strengste dreigementen volgden. Zij werden voor het alternatief gesteld; werken of 

overplaatsing in een strafkamp in Polen. Twee van de onderofficieren trokken zich 

alsnog terug, waarop de andere twee (sergeant Hendriks kgf 106513 en sergeant Den 

Otter kgf 106522) op transport gesteld werden naar Mühlberg en gedurende vier uren 

afzonderlijk in een cel geplaatst. Thans lopen zij weer vrij in het kamp rond.  

Deze causerie was voor ons voldoende. 

 

Woensdag 11 augustus 1943 

Vandaag hadden de Duitsers de lol 25 onderofficieren met de revolver uit de barak te 

jagen en aan het schoonmaken van een ontruimde barak te zetten. De deur werd 

gesloten en zij hadden de boel te reinigen. Het stikte er van de luizen en ander 

ongedierte; de reinste zwijnenstal. De jongens die daar in gelegen hebben, hebben op 

een mestvaalt gelegen. Hopen vuil, blikken en bussen kwamen te voorschijn. 

We zien van Russen, die ongemerkt vanuit hun kamp naar onze keuken zijn gelopen, 

dat zij met twee handen rotte aardappelen, schillen of ander afval, van de zandgrond 

oprapen en dit alles opeten. We zien ook nog andere taferelen. ‘s Morgens op de 

poepdoos “de knobbels”, is het ook een drukte van belang. In ons kamp zijn vier 

knobbels met elk 40 zitplaatsen.  

 

 
Knobbeltoilet, foto mogelijk na de bevrijding van het kamp 

(Mühlberg foto zonder nummer) 
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Vandaag erwtenwater. Dun! En aardappelen. Velen eten geen aardappelen wegens de 

diarree. Vreselijk erg bij sommigen. Niet te stelpen. Het beste zou waarschijnlijk zijn 

om een paar dagen niet te eten. Maar dat durven we ook moeilijk. Iedere keer meer 

eten is een hoop, dat het nu goed gaat. Je wordt er zo slap en lusteloos van. 

 

Rinus en ik hebben onze was gedaan, wel niet zoals thuis, maar toch tamelijk schoon. 

We hebben met koud water moeten wassen en het wasgoed buiten op het verdorde 

gras gedroogd. Vandaag hebben we erwtensoep gegeten met aardappelen, welke 

tamelijk slecht waren. Vanmiddag naar een cabaretmiddag geweest, opgevoerd door 

het OK-Cabaret: “Opgesloten Knapen Cabaret”, met medewerking van allemaal 

gevangenen. Het was een vlotte en amusante middag, waarbij we onze zorgen voor 

een ogenblik vergaten.  

 

Vanavond zijn er 130 mannen aangewezen, ikzelf op een aparte lijst van een man of 

10, zodat er voor ons kans is dat we voorlopig even hier blijven en met elkaar op 

transport gaan. Liefst gaan we natuurlijk naar de boeren51), met 10 mannen is het dan 

behoorlijk. De 130 mannen die nu zijn aangewezen, gaan met 80 en 50 mannen naar 

de (fabriekswerk in Saksen).  

We hebben kaas gegeten, waar een flinke dosis lucht van afkwam. Heel wat jongens 

moesten de kaas niet hebben, zodat de liefhebbers een driedubbele portie hadden.  

Hedenavond: gevechten ten westen van Wjasma (zal dus wel gevallen zijn) en 

Bjelgorod (idem). Gerucht: Gevallen zijn: Nowowossiest, Bjelgorod, Wjasma, Er wordt 

gevochten in Smolensk! Zou dus hard gaan. 

 

Donderdag 12 augustus 1943 

Het weer is wat opgeknapt. Weer zon en veel wind. De temperatuur blijft koud.  

We moeten weer langer op appèl blijven, want er mankeert weer wat. 

 

Vanmorgen werden de mensen uit barak 25 die gister waren opgeschreven 

aangewezen en gaan morgen op transport naar Dresden; zij zijn vandaag samen met 

hun dekens ontluisd. 52) Allen hebben beenkappen gekregen; een novum. Vanavond 

heb ik afscheid genomen; in ’t bijzonder van Leonardus Coers (kgf. 97260) en Jan 

Dooms (kgf. 97250), die morgen naar Dresden gaan. 

Ons overgebleven groepje zal, met anderen later opgekomenen, in een andere of 

dezelfde barak worden gehuisvest. Van de voor komende zondag in elkaar gezette 

sportmiddag, zal nu niet veel meer terecht komen daar alle jongens nu uit elkaar zijn. 

De 17 man, die over zijn van onze barak, gaan na het avondbrood naar een andere 

 
51 De voorstelling die men hierbij had was, dat er bij de boeren meer en beter te eten zou zijn. De 

mannen die naar een boerenkommando zijn gegaan kregen echter meestal geen betere voeding en 

moesten zeer zwaar werk leveren tegen te weinig eten en te weinig rust. 

52 Het ging hier om een groep van tenminste 60 en mogelijk 70 Nederlanders die naar het 

Arbeitskommando Sachsenwerke te Niedersedlitz gestuurd werden (NIMH, collectie 415 Mojet, inv. 25 W. 

van Ede). Administratief werd deze groep pas op 15 september 1943 overgeplaatst (Nationaal Archief 

collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv 20 melding 4128, 60 man). 
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barak. Hedenavond een order dat vijftig onderofficieren weg moeten naar Oostenrijk, 

Stalag XVIII-c.53) Er komt schot in, volgende week zijn we allemaal weg. 

Indien in het kamp een berichtje uit de buitenwereld de ronde doet, gaat dat als een 

lopend vuurtje rond, en wordt naar gelang de belangrijkheid, steeds sensationeler en 

vergroot. De overgebleven jongens van onze barak moesten vanavond naar een 

andere barak. Daar houden zij ‘s avonds een overzicht van de gebeurtenissen van den 

dag, huishoudelijk en politiek. Er is daar een marinekorporaal, een plaatsvervangend 

barakkenchef, die alles plat uitlegt en alles durft te zeggen.  

 

Vanavond een lezing van sergeant Brouwer over “Controle op de Staatsuitgaven”. 

Dagelijks hebben wij een lezing. Zij zijn leerzaam en tijdverdrijvend. 

 

Communiqué: het nieuws vermeldt gevechten in westelijke richting in Rusland. 

Opnieuw het gerucht: in Smolensk al gevechten. Sergeant Van Pelt komt om 21.30 uur 

met orders aan; had hij net even moeten halen: morgenvroeg om 06.50 uur moet 50 

mannen van barak 16a met deken klaar staan, er werden weer jongens aangewezen 

voor een transport. M’n zwager Antoon werd ook aangewezen. Rinus, ik en de andere 

jongens van ons groepje ook. Zoals gezegd werd, gaan we morgen of overmorgen 

naar een Stalag XVIII-c in Oostenrijk. Dat is dan weer een lange en vermoeiende 

treinreis van twee á drie dagen. 

 

Vrijdag 13 augustus 1943 

Weer al paar dagen slecht. Kouder. Vaak regen en veel wind. 

Om 06.50 uur gaan de vijftig mannen met twee dekens aantreden. Twintig mannen 

komen terug. Dertig mannen weg naar Lager in Oostenrijk, voor Lager-

werkzaamheden is gezegd. Waar? Sergeant Van Pelt ook weg. 

 

We zijn ontluisd, ook onze dekens en kleding; dat is fijn weer een flinke warme 

douche en daarna eten wat we vanmorgen niet hebben gedaan, omdat het nog te 

vroeg was. We schrijven een kaartje naar huis om onze verandering te laten weten. 

We hopen maar dat zij het spoedig weten en dat we in Oostenrijk er niet met alles op 

achteruit zullen gaan. We zouden beenkappen krijgen; niets gehad, lopen nog steeds 

met sokken over de broekspijpen. Het eten is vandaag goed geweest; gruttepap en 

groenten. Van de Franse sportleraar, welke mij les gaf, kreeg ik wat chocola en een 

zakje witte bonen. Hij verzocht mij, na de oorlog eens te schrijven, om een keer in 

Parijs te boksen. Hij was bevriend met Jeff Dickson. Weer zijn we van barak gewisseld. 

Van een bevriende Fransman kregen we aardappelen, kaak en chocola. We zijn eens 

een kijkje wezen nemen in de Franse barakken, als het etenstijd is. Zij hebben 

absoluut geen klagen, doordat zij regelmatig pakketten ontvangen. Er staan altijd, als 

zij aan het eten zijn, jongens klaar met schaaltjes en pannetjes die krijgen wat er is 

overgebleven en dat valt altijd reuze mee. Op het laatst hebben m’n maat en ik daar 

ook even gestaan, maar ik vond het zo beroerd om te kijk te staan voor een hap eten, 

dat we maar zijn weggegaan; misschien praat ik later wel anders!  

Een lezing gehad van een beroepsofficier over zijn ervaringen opgedaan bij een 

ontvluchtingspoging. Moeten om 21.15 uur al binnen zijn. Daar de censor met verlof 

 
53 Het betrof hierbij niet alleen onderofficieren, in deze groep bevonden zich ook de soldaten zoals A. 

Merki en A. van Zalen, die beiden een dagboek bijgehouden hebben. 
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gaat, wordt de post niet voor maandag uitgereikt. Strop, al zal er nog wel niets voor 

mij bij zijn. Maar wie weet. 

 

Maïspap of kanariezaadpap, we weten niet wat het is. Grote portie. Ook nog 

groentesoep erbij. Nemen meesten niet. Pap lekker. 

 

De barak naast ons is vergeven van de wandluizen. Onder de Heilige Mis gebeden 

voor thuis, opdat mijn vrouw, vooral de moeilijkheden die nu op haar schouders 

alleen rusten, moedig zal dragen. Nieuwe gevangenen, Russen, Engelsen, Amerikanen 

waaronder vliegers en Fransen aangekomen. De Engelsen zijn vol goede moed en 

zeggen dat de oorlog met Kerstmis voorbij is. Eigenaardig dat juist de Engelsen zo vol 

goede moed zijn. De Fransen vertelden dat 1/3 van Berlijn plat lag. De Engelsen 

konden niet geloven dat wij nog niets van het Rode Kruis kregen. De Duitsers geloven 

maar niet dat wij krijgsgevangenen zijn. Ze houden ons voor politieke gevangenen. 

Wij hebben gestaakt zeggen ze en daarom zijn wij hier; de Duitse voorlichting. 

 

Ter gelegenheid van het vertrek van de dertig onderofficieren naar een kamp bij 

Salzburg in Oostenrijk, vlak bij de Italiaanse grens (Stalag XVIII-c Markt Pongau?) 

wordt door gezelschap O.K. onder leiding van Theo van Reijsen een avondje gegeven 

in onze barak. Oorspronkelijk in theater bedacht, maar mocht niet doorgaan, daar de 

Dolmetscher er niet was. Een plankiertje gemaakt in barak, wat banken bijeen 

gesleept en daar ging de zaak draaien. Verschillende aardige nummertjes ten beste 

gegeven, o.a. wachtmeester Hulmer (Wachtmeester M. Hulmer kgf 104040) van de 

beroeps zong enige oude soldatenliedjes. De Hawaii-band die versterkt was met een 

zanger. Javaans type met blinkende tand in lachende mond, zoals dat hierbij zo hoort, 

zingt bekende krontjongliedjes in zijn smerige soldatenpak. O.a. “Sarina” en “Hei-hei”. 

Een ander aardig nummer was “Popeye, the Sailor Man”. Aardige imitatie van deze 

sterke man met de spierballen aan de onderarmen. Gewichtheffer Theo Flemminks 

speelt bekende en minder bekende wijsjes, die we meezingen kunnen. Een 

conferencier, in Haagse onderofficierskringen wel bekend, Lou van der Mark 

(Korporaal L.H.M. van der Mark kgf 97973) houdt ons enige tijd aangenaam aan de 

praat. Begint met zich te verontschuldigen, wanneer hij soms plotseling, schijnbaar 

zonder enige reden, van het toneel moet verdwijnen met een angstig gezicht. De 

oorzaak daarvan zal men moeten zoeken in de voeding hier. Hij vertelt o.a. de mop 

dat hij een vrouw uit Echt heeft. Toen ik in Echt in de echt werd verbonden, zei de 

ambtenaar tegen me: “Aangezien U als niet-Echtenaar met een vrouw uit Echt in de 

echt bent verbonden, is het gewoonte dat U een bepaald bedrag hier stort in een 

kas”. Ik vroeg hoeveel dat dan ongeveer was. “Ja, zoveel als mijn vrouw mij waard 

was”. Ik in een royale bui op zo’n dag, vind een ouderwets 2,50 gulden stuk. Geef hem 

dit. Bekijkt dit, kijkt mijn vrouw aan en geeft mij uit eigen zak 1,50 gulden terug! Theo 

van Reijsen zingt liedjes, o.a. “Jan Oliebol”. De krontjongliedjes komen dan weer. 

Velen van ons zitten boven op de kribben of in de middelste krib. Aardig gezicht zo, 

van bovenaf. Het valse licht in je ogen. Van de liedjes word je wat weemoedig. 

Tenslotte wordt de vertrekkenden een goede reis, standvastigheid enz. toegewenst. 

En tot weerzien in het vaderland. 
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Hedenavond niet veel nieuws. Bij Ladogameer grote slag. Afgeslagen zeggen Duitsers. 

Andere fronten niet veel strijd. Op Sicilië nog gevechten. Luchtaanval op Turijn. Veel 

slachtoffers. 

Minimaal 140 mannen vertrekken naar Arbeitskommandos van Stalag XVIII-c. 54) 

 

Zaterdag 14 augustus 1943 

Weer is slecht. Regenbuien. Hele nacht regen. 

Vandaag zijn 30 onderofficieren (en 110 soldaten) vertrokken naar Salzburg in 

Oostenrijk. Tevens zijn vijftien mannen vertrokken naar een Arbeitskommando van 

Stalag IV-d Torgau. Onder hen bevond zich soldaat P.J. Siebel kgf 103041.55) De 

vijftien mannen kwamen terecht in het boerenkommando te Bösewig. 

 

De keuken in handen van de Fransen. Nu twee Nederlandse koks er in (de twee 

beroeps onderofficieren, die uit Stegskop gevlucht waren en weer gepakt). Wat men 

te koken, bakken of braden heeft, voorin de kantine plaatsen met briefjes eraan met 

naam, barak en nummer. Kom over een paar uur maar eens kijken! Wordt hand aan 

gehouden. Is maar goed ook, want anders werd de keuken overstroomd. 

“Een Servische markt” nu in plaats van een Perzische markt, zoals een bekend 

muziekstuk heet. Vanavond is er zowaar muziek. Theo Flemminks met zijn accordeon. 

Brugmans en Bos zitten er met hun Poolse vrienden, die ook in deze barak liggen 

naast de accordeonist. Een groot aantal Nederlanders, Serven en Polen staat erom 

heen. De Nederlandse jongens zingen vaderlandse liederen. De Polen en Serven zien 

lachend toe. Onderwijl staan anderen wat 

achteraf te handelen. Men schreeuwt elkaar wat in het oor, om boven het zingen uit 

te komen, over de prijs van een paar wollen sokken. Neen, “fünfzehn” beduidt de Serv 

met zijn vingers het aantal aanduidend. “Verstehen, Kamerad?”. “Nein, zu wenig” brult 

de Nederlander. Een ander loopt met een stropdas achteloos in zijn hand. Al gauw 

lukt zijn toeleg en steekt een Serv er de hand naar uit. “Wieviel” is de stereotype 

vraag. “Brot?”. “Kein Brot, nicht viel Brot, Kamerad”. Enz. 

 

Zondag 15 augustus 1943 (Maria Hemelvaart) 

Vandaag wegens hevige regen geen 

defilé. Eén barak die op morgen-appèl te laat was, moet uur in de regen staan van 

07.30 uur tot 08.30 uur. Doornat. 

Plechtige Mis, bloemen op het altaar. Vanmorgen viel onder het appèl weer een 

onderofficier flauw van de zwakte. Ik voel me ook niet lekker, diarree, dat is een ziekte 

die hier veel heerst.  

In het Lazaret worden geen zieken meer opgenomen. Slecht weer, geen parade.  

Heel de dag sjouwen ze hier met eten.  

Middageten: aardappelen en goulash, de Hongaarse kost. Dit laatste komt neer op: 

bouillon met wat vlees. Smaakt echter heel goed: als groentesoep. Aardappelen pellen 

en er doorheen kneden tot papje. Smaakt ons wel. Al gauw echter weer honger. 

 
54 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3886 (wrsch 60), 3887 (20), 3888 

(60), 3889 (60).  

55 Abgang Stalag IV-b Mühlberg am 15-9-1943 nach Stalag IV-d Torgau Nationaal Archief collectie 

2.13.98 inv. 20 melding 4044. De datum van 15-9-1943 is hier een administratieve en niet de feitelijke 

datum van het transport. 
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Vanmiddag een concert in het Franse theater. Het gebodene was alleszins de moeite 

waard. Het orkest bestond uit ± 25 man, waaronder vier Nederlanders. Voor de 

strijkinstrumenten was een ruime plaats ingeruimd. Ik heb dan ook geweldig genoten. 

Aan het slot ging een oorverdovend, langdurig applaus op, zodat met toegift werd 

besloten. Een half uur na het concert zou op het kampterrein een estafette in 

snelwandelen gehouden worden. Ook hier was veel belangstelling voor. 

 

In het Lazaret stierf om 16.15 sergeant J.R.H. Lewis (kgf 105967) van de Grenadiers 

aan een hartverlamming.56) Dat is het vierde sterfgeval.  

 

’s Avonds om 19.00 uur plechtig lof en wijding van het nieuwe Lieve Vrouwenbeeldje: 

Onze Lieve Vrouwe met de prikkeldraad.  

 

  
Onze Lieve Vrouwe met het prikkeldraad (foto uit De Pastorie van Mühlberg) en rechts het beeldje tegen 

een pilaar in de Franse kapel (foto internet) 

 

Na het lof processie naar de kapel. ’s Avonds maansverduistering. De Tommies komen 

vannacht zei een grappenmaker, want de Duitsers verduisteren de maan ook al. Een 

goede tijding was dat we deze week tabak kregen. 

 

Communiqué vermeldt zware bombardementen in Rome. Op Sicilië terugtocht tot 

achter de Etna. In Rusland zware strijd. Volgens Duitsers krijgt de Rus gebrek aan 

mensenmateriaal, aangezien hij de nadruk gaat leggen op de technische wapenen, 

waarvan hij ongekende hoeveelheden in de strijd werpt: artillerie, slagvliegtuigen, 

granaatwerpers, vlammenwerpers, pantserwagens. De Engelsen moeten al bier maken 

uit aardappelschillen! 

 

 

 
56 Het betrof Lewis, J.R.H., (kgf 105967) geboren 6 augustus 1915 te Rotterdam, overleden 15 augustus 

1943 Mühlberg, begraven Neuburxdorf graf 423, later overgebracht naar het Ereveld Loenen, vak E 117. 
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Maandag 16 augustus 1943 

Vanmorgen wakker geworden. Na een nacht vol dromen. Luchtalarm geweest. M. van 

Hest (kgf 98025) heden middag met nog tien mannen op werkkommando.57) 

Vanmiddag hebben wij onze was gedaan met koud water, borsteltje en zeep. In de 

zon laten drogen. Tabak is op. Papsoep, krampen in mijn buik. M. van Hest met de 

rest terug; geen auto’s. Morgen vertrekken. 

 

Er is deze week een Engelse vliegenier als krijgsgevangene in het lazaret gebracht. Hij 

was nabij Utrecht met zijn toestel afgeschoten. Zijn kameraden waren daarbij allen 

omgekomen. Als alle Amerikanen en Engelsen was hij zeer optimistisch en rekende op 

nog slechts 2 maanden. Hij vertelde interessante dingen over vliegtuigen en de vele 

bombardementen op Duitsland. 

 

Vanmiddag was er een ballet in het Franse theater. Muziek en ballet stonden op zeer 

hoog peil en moet zeer zeker als kunst aangemerkt worden. Een tafereel vertolkte een 

fabel van La Fontaine: ”de Leeuw en de rat” en werd schitterend uitgebeeld. Ballet en 

muziek waren ontworpen door Franse krijgsgevangenen. Werkelijk prachtig. Het is 

fenomenaal wat het handjevol Fransen hier al presteert. Voorwaar een prachtige 

middag. 

 

Om 21.30 binnenappèl. Reden? Men mompelt dat er een Fransman tussenuit is.  

Of in verband met de nu reeds vroeger invallende duisternis? 

De pakjes en brieven die we vandaag dachten te krijgen laten op zich wachten. Tot 

onze grote teleurstelling kan de facteur slechts vijf kaarten uitreiken voor in ontvangst 

nemen van pakketten en er zijn geen brieven, want de Dolmetscher komt niet terug 

van verlof voor vrijdag a.s.!! Groot is onze verontwaardiging. Er zijn nota bene meer 

dan 100 pakjes en er zullen er wel heel wat bijgekomen zijn, wellicht zijn er nu 200 of 

meer en er mogen er maar 60 in totaal aan de Nederlanders uitgereikt worden. 

Waarvoor is dat dan? En waarom is er geen plaatsvervanger voor die Dolmetscher? 

Die vent kan wel nooit terugkomen. Er liggen duizenden brieven te wachten, nu al! 

Brief gekregen om naar huis te schrijven.  

 

Communiqué vermeldt hevige strijd in Rusland, vooral W-Bjelgorod. Milaan weer 

zwaar gebombardeerd. Nog strijd op Sicilië. Sondermeldung: 170.000 bruto tonnage 

uit een konvooi west van Gibraltar, door torpedovliegtuigen tot zinken gebracht. 

Gerucht: Berlijn gebombardeerd. (vannacht luchtalarm hier in kamp). 

 

Dinsdag 17 augustus 1943 

Velen van ons maken er gewoonte van vlak voor morgen-appèl opstaan, gauw wat 

kleren aanschieten, naar appèl. Terug in barak, na kleine omwandeling over kamp, 

weer in bed en slapen tot uur op 10. Om tijd te doden. 

 

 
57 Van Hest maakte waarschijnlijk deel uit van een groep die op 16 augustus 1943 vertrok naar het 

Arbeitskommando van Kirchbachse Werke A.G. in Coswig, maar na een week al weer terugkwam naar 

Mühlberg om daarna door te reizen naar het Arbeitskommando te Brüx (meerdere Personalkarten in 

archief Arolsen, o.a. 97869, 97899, 97932, 97935, 97936, 97937, 97938). Van dit transport zijn in het 

Nationaal Archief geen Ab- of Zugangslisten bekend.  
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Diarree en vannacht eruit gemoeten en vanmorgen allen zich bijna verslapen. Om 

05.40 uur kwamen ze ons wekken. Vlug aangekleed en naar de WC. Van eten komt 

niets. Brood laten roosteren. Hevige krampen in mijn buik. Op bed liggen en WC 

bezoek. Tabak gekregen pakje van twintig gram pijptabak kost 30 pfennig. Brief 

geschreven naar huis. Lezing van een oud-gijzelaar (De Greef, kgf 97868). 

 

Door de gezamenlijke vertrouwensmannen en de hoofdvertrouwensman van de 

Nederlanders wordt een vergadering belegd in de kantine. Betreft bespreking van een 

eventueel verzoek aan de mogendheid waaraan onze belangen zijn toevertrouwd, om 

te willen doen bevorderen dat onze post en pakketten sneller doorkomen, met 

toelichting hoe de stand van zaken hier is. Tevens wijzen op de gevallen van 

mishandeling die zich voordoen. De rechten die ons volgens het Traktaat van Genève 

toekomen, daarop willen zij staan. 

 

Vanmiddag weer goulash met aardappelen. De goulash ruikt en smaakt voortreffelijk 

als bordje soep. We pellen aardappelen en kneden die er door. 

 

Hedenavond een zeer interessante voordracht van Sergeant W. de Greef (kgf 97868) 

uit Rotterdam, die 15 maanden als gijzelaar in St. Michielsgestel zat, over “Mijn 

ervaringen als gijzelaar”. De sergeant zat daar o.a. met Jhr. Mr. Gustave A.M.J. Ruijs de 

Beerenbrouck, lid Tweede Kamer der Staten Generaal, wethouder Haantjes uit 

Enschede (Jan Haantjes, op 16 oktober 1942 gefusilleerd als represaille), directeur 

sterrenwacht Utrecht (de Vlaming M.G.J. Minnaert, tevens hoogleraar), Graaf O.E.G. 

graaf van Limburg Stirum, OvJ, op 15 augustus 1942 gefusilleerd als represaille), 

dominees, kapelaans, enz. Hij schildert op zeer onderhoudende wijze hun leven. Hun 

voortdurende angst in het begin, de gelatenheid later, het krachtige zich één voelen, 

ondanks alle verschillen in rang, stand, godsdienst. Allen Nederlanders, zich bewust 

dat als zij hun leven zouden moeten offeren, dit gebeurde in het belang van het 

vaderland en die daarom alle persoonlijke interesses en persoonlijk geluk geringer 

achtten. Hij verhaalde ook de vaak geraffineerde wijzen, waarop de bewakers om de 

tuin geleid werden en hoe ze dan toch hun familie bezochten, bijvoorbeeld door 

specialistisch onderzoek in Den Bosch. Bezoek van Rauter, die o.a. tegen een gijzelaar 

die in ondertrouw was en die vroeg te mogen huwen zei: “Waarom zouden we een 

weduwe meer maken?”. Hoe ze, toen de vijf, die later doodgeschoten zijn voor de 

springstofaanslag in Rotterdam, samen gebeden hadden en in de Bijbel gelezen. Hoe 

groot toen het saamhorigheidsgevoel was. Tot slot sprak hij een woord tot ons allen, 

er op wijzende, hoe veilig wij hier zitten in vergelijking daarmee. Laten ook wij voet bij 

stuk houden en tonen ware Nederlanders te zijn. Laten we een voorbeeld nemen aan 

die gijzelaars. En tot slot gedacht hij onze vrouwen, die het moeilijker hebben dan wij. 

Wij staan samen, helpen en steunen elkaar door de moeilijkheden heen. Onze 

vrouwen staan alleen, vaak met aardse zorgen opgescheept en zij denken en piekeren 

vaak zo veel. Een slotwoord werd gesproken door Smi Metz, die de aanwezigen 

verzocht voor de daar gevallen Nederlanders een minuut stilte in acht te nemen. En 

als één man rezen wij overeind, zelfs degenen die op de bedden zaten gingen staan. 

We zagen daar niets geks in. Wij verwijlden ons een ogenblik bij die 5 mannen, die 

daar hun bloed moesten laten vloeien en de meesten zullen toen aan thuis 

gedacht hebben. 
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Communiqué vermeldt nog hevige strijd in Rusland over hele front. Sicilië 

afweergevechten. Volgens bericht Duitse zender om 19.00 uur zou de strijd op Sicilië 

gestaakt zijn. Milaan wordt weer zwaar gebombardeerd. 

 

Woensdag 18 augustus 1943 

Afgelopen nacht weer luchtalarm gegeven. Sommigen hebben ook ver verwijderd 

gedreun gehoord. Dat is 2e maal deze week. 

Nog diarree en over moeten geven. Brief gepost. Heerlijk weer. Aardappelen 

gebakken in de keuken. Uitvaartdienst voor Sergeant Lewis van de Grenadiers die 

vandaag begraven wordt. Zeer warm weer. Enige beterschap in mijn diarree. Van 

17.00 tot 19.00 uur wacht geklopt. Twee pakjes tabak ontvangen. Gebakken 

aardappelen mislukt. Sicilië ontruimd door de As. 

 

Vandaag wordt onze dode kameraad begraven. Het is de sergeant Justus Lewis 

(sergeant J.R.H. Lewis kgf 105967), 27 jaar oud, afkomstig uit Rotterdam. Pas sinds 8 

maanden getrouwd. Is op zondag j.l. gestorven ten gevolge van ontzettende diarree, 

gevolgd door (volgens de Duitse dokter) hartverlamming. Vandaag wordt hij 

begraven in Neuburxdorf op zelfde kerkhof waar ook de grenadier Jansen rust. Van 

onze groep gaan twee mannen mee en verder van alle aanwezige wapenen per barak 

een man. Totale groep 50 mannen. De Officier van Gezondheid 1e klasse Dr. Van der 

Giessen, die vrijwillig hier is, gaat met drie ziekenverplegers, eveneens vrijwilligers, ook 

mee. Bij ons Kip en Van Brummelen (kgf ?). Vier Duitse militairen moeten ons 

begeleiden. Om 08.00 uur marcheren we af. Onderweg rusten we nog even onder 

dennenbomen langs de weg. Langs oud boerenhuis, waar veel ganzen lopen, gaan we 

door een laantje van lindeboompjes met laaghangende takken. Ze schijnen nooit 

gesnoeid te zijn. Door ijzeren hek op eigenlijke kerkhof. Kortste gedeelte wat 

geboomte, ongeveer 40 à 50 meter. Aan linkerzijde van het middenpad, dat naar een 

soort kapel loopt, waaraan een klok hangt en waarop een kruis staat, zijn de graven 

van de Duitse ingezetenen van het dorpje. Grote stenen, mooie en minder mooie, 

familiegraven. Meeste dragen onderschrift “Ruhe sanft”. Ook “Für uns zu jung, aber es 

war Gottes Will”. Rechts zijn de rijen kruisen te zien, ongeveer 450 mannen. Fransen 

meest, enkele Engelsen, Serven. Geen Russen. Soms wat bloemen erop. Soms een 

marmeren plaatje met opschrift. Voor de kapel wachten we even. Dan komt door 

laantje een lage boerenwagen aanrijden, bespannen met 2 zwarte paardjes en 

bestuurd door Duitse soldaat. We stellen ons in 2 gelederen op aan weerszijden van 

het laantje, met front naar elkaar toe. “Geeft Acht!”. En zo rijdt de kist, waarop 2 grote 

kransen van sparren- en dennengroen liggen, aan ons voorbij. Door toelopende 

Fransen, die hier alle dagen werken, graven verzorgen enz., wordt de kist op klaar 

gezette baar gezet. De kransen - waarvan één 2 grote linten draagt, het ene met 

opschrift “Die Deutsche Wehrmacht”, het andere met hakenkruis, en een krans zonder 

iets (van de kameraden?) - worden zorgvuldig op de baar geschikt en de Franse 

geestelijke, bijgestaan door 2 misdienaars en enkele zangers, verricht de kerkelijke 

ceremoniën. Het wijwater, dat hij met een palmtakje sprenkelt, tikt op de linten en de 

kist, een ruw geschaafde naar Frans model. Wij staan allen erom heen geschaard, met 

ontbloot hoofd. De doordringende stem van de geestelijke, die gekleed is als de 

andere Franse krijgsgevangenen in bruin pak met lange pantalon, klinkt over het 
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kerkhof dat met een stralende zon is overgoten. Het kruis op zijn borst schittert, het 

wierookvat zwaait en de doordringende geur dringt in onze neusgaten. Dan nemen 4 

van ons de kist en dragen hem, onder klokgelui – een oude kreupele Duitser steunend 

op zijn stok trekt het klokkentouw – naar de geopende groeve. Wij allen volgen. Wij 

scharen ons om het graf, de rechthoekige kuil in de bruine lemige aarde. Een Duits 

vuurpeloton onder commando van een Feldwebel, staat langszij de kist. Opnieuw bidt 

de geestelijke zijn gebeden en de zangers antwoorden met hun eentonig dreunen van 

stemmen. Een Frans fotograaf, die ook aanwezig is, neemt een foto. De krans met het 

felgekleurde lint voor op de kist, één van ons houdt de andere krans in de hand. 

Hierna treedt Sergeant Boon naar voren en spreekt enkele woorden ter nagedachtenis 

van onze overleden kameraad Justus Lewis, memorerende het jonge geluk dat zo ruw 

is verstoord. Het grote “waarom” treedt weer aan. “Maar laten we berusten in Gods 

altijd wijze raad, waarin het anders besloten was. Wij gedenken ook de jonge weduwe 

en bidden God om kracht in haar grote leed. Justus Lewis, kameraad, gij rust niet in 

vaderlandse bodem, dat heeft niet zo mogen zijn, evenwel kameraad, rust in vrede”. 

 

 
Begrafenis van sergeant Lewis. Links in zwart uniform vermoedelijk Goos Doornewaard.  

(Mühlberg foto 80393) 

 

De geweren van het vuurpeloton wijzen schuin omhoog. Op het korte, zacht 

uitgesproken commando, knetteren 3 maal de salvo’s ver weg galmend over de 

velden, weerkaatsend tegen een dennenbos. Dan treden de Franse helpers naar voren 

en laten langzaam de kist zakken. De kransen liggen er naast, op het taluudje dat 

boven het laatste graf is gemaakt als een bloemperk zoals soms in ons vaderland. Dan 

marcheert het vuurpeloton af. De geestelijke treedt naar voren, tekent met het 

palmtakje in wijwater gedoopt een kruis boven de kist, dan beneden en reikt het over 

aan de misdienaar; vervolgens maken wij allen hetzelfde gebaar in eerbiedige stilte. 

Sergeant Boon dankt vervolgens de aanwezigen namens de familie van de overledene 

voor de laatste eer hem bewezen. Wij brengen dan allen, één voor één voor het graf 
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tredende, de militaire groet. De plechtigheid is hiermee afgelopen en we marcheren 

weer naar het Lager. 

 

Koolsoep met havermout is vanmiddag de kost. Goed eten maar erg dun.  

De Feldwebel Eilitz is vanmorgen de barak doorgesnuffeld en heeft alles wat aan de 

wand hing in het stof gesmeten. Eetketels, overalls, pannen enz. 

Communiqué vermeldt: Sicilië volgens plan ontruimd. Monsterlijke overtocht over 

straat van Messina, die 14 dagen duurde. Alle wapens en voorraden overgebracht, 

ondanks pogingen van de Engelsen met sterke luchtmacht en zeestrijdkrachten de 

Duitsers af te snijden. Hoe bestaat het! We zouden er veel voor willen geven het 

politieke weekbericht van de andere zijde eens te horen. Turijn zwaar 

gebombardeerd. Grote activiteiten in de lucht boven Italië en westelijke bezette 

gebieden. 

 

Zojuist een woedende razzia door een heethoofdige Feldwebel op de zaal. Stuk voor 

stuk werden onder driftige opmerkingen en scheldpartijen bij haast alle kribben alle 

soorten voorwerpen als eetketels, jampotten, schoenen etc. er onderuit gehaald en 

door de zaal geslingerd zover ze maar vliegen wilden. Het was een vermakelijk 

moment. 

 

Donderdag 19 augustus 1943 

Laatste dagen stralend zomerweer, het is snikheet. 

Diarree. Voor het eerst middageten meegegeten. Een partij Serviërs moeten naar huis. 

Afscheid onderling door kussen.  

 

Het gebeurt tegenwoordig vaak, dat er in de loop van de morgen een Feldwebel de 

barak in komt draven die roept “Zwei Mann” of “Zwanzig Mann” naargelang hij nodig 

heeft. Hij wijst dan maar aan die hem voor de voeten lopen. ’t Een of ander karweitje 

heeft hij dan weer op te knappen. O.a. gistermorgen moest er een barak uitgegast 

worden naast de onze. Ook voor harken, bloemen gieten, water op de grasstroken 

naast de barakken. Eén zegt tegen hem: “Wir sind Unteroffiziere, wir brauchen nicht zu 

arbeiten!” waarop hij zegt: “Was, nicht arbeiten? Menschenskind, du machst mir lachen! 

Du und du und du und ….., komm mit!”. Wij leren er van, dat we ons zoveel mogelijk 

“drukken” in de morgenuren. Weg uit de barak, of achter de kribben waar je niet in 

het oog valt. 

 

Communiqué: Italië luchtaanvallen. Grote luchtactiviteiten en van zeestrijdkrachten. 

Gerucht: landing bij Napels. Duitse krant vol over glorieuze overtocht over straat van 

Messina. Goebbels: “De verdiende eindoverwinning kan ons niet meer ontgaan. Ons 

moreel blijft standvastig”. In Rusland duurt grote strijd voort. De dertig mannen van 

de koloniale reserve, die vandaag uit Nederland aankwam 58), vertellen dat Charkov is 

gevallen en Smolensk omsingeld. 

De Dolmetscher (die werkt op de censuur) is vandaag van verlof teruggekeerd.  

 
58 Dit betreft personeel van het KNIL, dat zich 10 augustus 1943 meldde en dat volgens de Zugangsliste 

op 22-8-1943 arriveerde. 
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Maar morgen moest meneer eerst gaan schieten! Vandaag wordt door Van Namen 59) 

een protestbrief verstuurd: 

 

Den Heer Gezant van het Koninkrijk, Zweden 

Excellentie, 

Geeft eerbiedig te kennen, Van Namen Jacobus, kgf nr 107300, te Stalag IV B Mühlberg 

a.d. Elbe, vertrouwensman van de zich aldaar bevindende Nederlandse 

krijgsgevangenen, - dat zich verschillende symptomen van ondervoeding, diarree, 

duizelingen enz. voordoen, waardoor hij twijfelt, of wel voldaan wordt aan art 11 van 

het Verdrag van Genève van 27-7-1929, -dat ingevolge art 11 de gevangenen de 

gelegenheid moet worden geboden om zelf extra 

voorraden levensmiddelen toe te bereiden. De gelegenheid daartoe is onvoldoende, op 

sommige dagen zelfs geheel verboden,- dat ingevolge art 2 de krijgsgevangenen o.a. 

met menslievendheid moeten worden behandeld. Zulks is hier niet het geval: 

verschillende malen is het reeds voorgekomen, dat Duitse militairen tot mishandeling 

overgingen, o.a. slaan met gummistok, klap in het gezicht, bedlegerige krijgs-gevangene 

met pistool bedreigd en gestoten,- dat ingevolgde art 40 de censuur van de 

correspondentie en de controle van de postzendingen in het kortst mogelijke bestek 

dient te geschieden, - dat de toestanden in het kamp IV B zodanig zijn, dat brieven 

dagenlang op het bureau blijven liggen en op censuur wachten, omdat de enige censor 

meerdere malen afwezig is uit hoofde van andere diensten of verlof, terwijl vele 

krijgsgevangenen reeds 2 à 3 maanden geen post hebben ontvangen,- dat aan 

onderofficieren werkzaamheden worden opgedragen, welke naar hun mening niet in 

overeenstemming zijn met het bepaalde in art 27, o.a. graafwerk, het reinigen van met 

ongedierte (wandluizen) besmette barakken, die niet door henzelf bewoond worden, - 

reden, waarom adressant Uwe Excellentie verzoekt, een onderzoek ter plaatse te willen 

doen 

instellen. 

Hoogachtend, 

w.g. Van Namen 

 

Een groep van veertig mannen waaronder Frits Gielen (kgf 97982) is vertrokken van 

Mühlberg naar Arbeitskommando Königswartha, dat onder Stalag IV-a Hohnstein valt. 

Fijne reis per autobus; 200 km. Zijn nog door Bautzen gekomen. 60) 

De zwemvijver is in orde. 

 

Vrijdag 20 augustus 1943 

Het belooft een zonnige dag. Zeer warm. 80 graden F in de zon. Iedere morgen zien 

we tegenwoordig om goed 06.00 uur de gloeiende zonnebol snel rijzen boven de 

 
59 Soldaat Van Namen was de hoofdvertrouwensman voor de Nederlanders in Stalag IV-b Mühlberg. Hij 

behoorde tot de groep Nederlanders die afkomstig was uit Stalag XI-a Altengrabow, maar hij had daar 

niet een gelijksoortige functie. In geen enkel ego-document is sprake van een verkiezing van de 

hoofdvertrouwensman in Mühlberg, zodat moet worden aangenomen dat Van Namen door de Duitse 

kampbewaking is aangesteld in zijn functie. Zijn rang van soldaat lijkt daarmee een bewuste provocatie 

van de Duitsers jegens de aanwezige Nederlandse onderofficieren. 

60 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4126 van 15 september 1943 

Abgang Stalag IV-a Hohnstein. 
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barak in het oosten. Zandstorm vanmiddag. Onweer, geen regen. Zand jaagt met 

grote wolken. 

 

In het Krankenrevier is, naar verluidt, een geval van de besmettelijke ziekte difteritis 

uitgebroken. Achtentwintig mannen vervoerd naar het Lazarett. Diarree is over.  

Erwtensoep. Corvee. Geen boter.  

 

Iedere dag vertrekken er groepjes Nederlandse Arbeitskommandos. Af en toe komt er 

een onderofficier terug, die het niet kon bolwerken en protesteerde. Er zijn twaalf 

onderofficieren aangewezen voor een transport naar Brüx. Gaat voorlopig nog niet 

door. M. van Hest (kgf 98025) moet naar Brüx.  

 

Een ploegje van zes onderofficieren moet vandaag kampwerkzaamheden uitvoeren 

voor Unteroffizier Binneberg, zoals bloemengieten in het Duitse Lager buiten ons 

kamp. De bloemengieterij wordt ook een lijntrekkerij. In 1 ½ uur tijd doen we met z’n 

drieën twee kleine perkjes. Dan gaan we de rest van de tijd in de zon zitten en uit het 

oog. De oppassers zien we niet. Het geeft je toch al weer een heel ander gevoel als je 

niet steeds dat prikkeldraad om je heen ziet. Anderen hebben een paar wagens 

steenkolen moeten vervoeren, weer anderen hebben de hoofdstraat moeten sproeien. 

Erwtensoep met kool is vanmiddag het menu. Overal zit tegenwoordig kool in. Er zijn 

geen aardappelen. 

’s Avonds lezing door De Greef (kgf 97868) over: “De verhouding van het individu tot 

de samenleving”. Wordt met interesse naar geluisterd. Is onderhoudend spreker. 

Gisteravond over “politiek”. 

 

Zaterdag 21 augustus 1943 

Zeer warm.  

Vanmorgen om 04.00 uur moesten de beroepsonderofficieren de Franse burger-

krijgsgevangenen naar station Neuburxdorf brengen. Hun bagage op grote wagens 

volgeladen, trekken. Van Brummelen (kgf ?) gaat ook mee. De Fransen vertelden 

onderweg dat ze wel terug moesten. Velen van hun groep waren ondergedoken. Een 

sigaret leverde het nog op. Op de terugweg af en toe rusten. Bij voorkeur naast 

aardappelveld. Quasi ervoor gaan zitten en achter je rug een aardappelpol plunderen. 

Alle beetjes helpen. Van Brummelen brengt weer maaltje mee. Om 07.30 uur terug in 

het Lager. 

 

Vanmorgen 08.00 uur weer gaan werken bij Unteroffizier Binneberg. Wij vormen thans 

een vaste werkploeg, onder leiding van de Pool Kapka. Deze Pool is thans ruim 7 jaar 

van huis: 3 jaar militaire dienst in het Poolse leger en 4 jaar krijgsgevangenschap. Het 

is een aardige knul, die goed Duits spreekt. Unteroffizier Binneberg is vurig Nationaal 

Socialist, maar van inborst niet slecht. Het is de bedoeling dat elk van ons een speciaal 

baantje toegewezen krijgt o.a. voor bureau en ordonnansdienst, magazijnbediende, 

schoonmaken van kamertjes. Al met al hebben we het niet kwaad getroffen. 

Vanmorgen hebben we wat rondgeklungeld met een bezem en in een tijdsbestek van 

2 ½ uur een straat van ± 50 meter aangeveegd. Het merendeel van de tijd hebben we 

in de zon gezeten en geredeneerd met een aantal schildwachten. Al snel bleek dat de 
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posten hun buik vol hebben van de oorlog en bliksems goed inzien dat alles voor hen 

verloren is. 

 

’s Avonds cabaret van O.K. met een geheel nieuw programma. Er was een telepaat 

aanwezig, die krasse staaltjes liet zien. Enkele Duitse officieren, die het cabaret met 

hun tegenwoordigheid vereerden, werden op een community-singing van 

vaderlandse liederen vergast, dat het hen groen en geel voor de ogen werd. Met rode 

zeer onvriendelijke koppen zaten zij, tot ons aller vermaak, onrustig op hun bank heen 

en weer te schuiven. 

 

De zon gaat onder, groot en rood boven het vlakke, enigszins ademende land. En 

troep Serven zit in kleermakerszit op hun jassen. Eén heeft een banjo en tokkelt. Een 

ander zingt eentonige liedjes erbij. Ze luisteren aandachtig, met hun grote snorren. 

 

Zondag 22 augustus 1943 

Zeer warm. Al vroeg in de morgen is het hier een temperatuur zoals we die in 

Nederland op de heetste dagen op het middaguur kennen. Geen wolkje, enkel 

windzuchtje, een wervelwindje dat over het land tolt. Stoffig! 

 

Op het zondagsappèl om 09.30 uur werd kledinginspectie gehouden. Een groep groot 

77+14 (een ander telde er 95 of 124) onderofficieren is vanmiddag teruggekeerd uit 

Brüx, omdat ze niet wilden werken. Onder andere sergeanten De Heer (kgf 96555), 

Van Amerongen (kgf 96451) en Willem Bijl (kgf 96961).61)  

Korporaal Adrianus (Bep) van Dongen (kgf 97066 en zich daar voordoend als 

sergeant) bij O en O, werkte mee in het Franse cabaret en is in Brüx gebleven. 

Ze hadden tegen werk daar geprotesteerd. Enkelen waren als zogenoemde 

Kolonneführer reeds ingezet geweest. Taak om de jongens aan het werk te zetten. 

Dadelijk protesteren. Een Hauptmann vroeg hen nogmaals te kiezen. Niemand trad 

naar voren. Hij zei toen ook, dat ze het recht hadden te weigeren volgens het Verdrag 

van Genève. Blijkt weer uit, wat wij ook ervoeren in Mühlberg, dat de officieren over 

het algemeen wel reëel zijn. 

 

Weinig koolsoep met veel aardappelen. Smaakt vrij goed vandaag. Om 10.30 uur al 

eten halen. Zo vroeg! De dag nog zo lang! 

 

Communiqué: strijd in Rusland nog steeds voortgezet bij Isjoem, Staraja Roessa, 

Bjelgorod, Wjasma en zuidelijk van Ladogameer. Deze namen al weken in 

Wehrmachtsbericht. Italië: grote activiteit in de lucht en te water. Zal wel spoedig weer 

iets op volgen. Iedere dag artikelen in blad Völkischer Beobachter (strijdblad van de 

Nationaal Socialistische Beweging van Groot-Duitsland) (bovenschrift: “Vrijheid en 

Brood” waar de jongens vaak “Suppe” achter zetten) over het moreel van de Duitsers. 

De Engelsen en Amerikanen willen een oorlogspropaganda zonder weerga inzetten. 

Felle artikelen daartegen. Iedere dag nog nabeschouwing van de prestaties van de 

 
61 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4195 van 22 augustus 1943, 

waarvan 77 van Stalag IV-c naar IV-b, Abgang Stalag IV-c Wistritz en inv. 20 melding 587 (waarvan 2 

bladzijden met 14 man vanuit Stalag IV-c, vermoedelijk foutief bij deze melding zijn gevoegd en tot een 

andere melding behoren). 
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Duitsers op Sicilië. Herinnerd wordt aan 1918 en de beloften van de Engelsen en 

Amerikanen toen. “Een gewaarschuwd volk met zo’n voorbeeld voor ogen is niet 

vatbaar voor dergelijke propaganda”. 

 

Er zijn 97 mannen gearriveerd uit Holland. Ze zaten in een trein die gedeeltelijk 

bestond uit Nederlandse officieren voor Stanislau en Nederlandse onderofficieren en 

manschappen voor Mühlberg. Ze kregen de nummers 98282 tot en met 98378. 62)  

Onder hen bevindt zich een groep van de Kolonialen (KNIL-ers).  

De soldatenmoeder M.A. Hiddink-de Haan is tot aan Hannover meegereden met dit 

transport maar haar deel van de trein is daar afgekoppeld en ook direct verder 

gegaan naar Stanislau. 63) Ze heeft de 29 opgespaarde koekjes meegenomen naar 

Polen. Dit transport naar Mühlberg betrof de laatste groep die zich via advertenties 

moest melden. Er zouden later nog kleine groepjes worden aangevoerd die waren 

opgepakt. Met het arriveren van de laatste grote groep startte het Stalag IV-b met het 

organiseren van de grootschalige afvoer naar de Arbeitskommandos, die 

(administratief) op 15 september 1943 (maar in de praktijk al in augustus 1943) zou 

plaatsvinden. Aankomst van tenminste enkele onderofficieren, elf sergeanten en een 

wachtmeester vanuit een Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz. 64) 

 

Maandag 23 augustus 1943 

Het weer is vannacht totaal omgeslagen. Frisse noordwestenwind. Hele dag regen.  

Onze groep (twintig mannen) vandaag corvee. Sprenkelen en vegen met de 

ongelukkige bezems, waslokaal schoonmaken, w.c. behandelen met chloorkalk. 

Een andere groep is buiten het kamp geweest op corvee. Paaltjes uit de grond halen. 

Een stuk beschimmeld brood gehad waar ik blij mee was. Charkov gevallen. 

Middagpot: kanariezaad (heet officieel Hirsche), koolrabisoep en aardappelen.  

Brood: een vijfde kuch, marmelade, thee. 

 

Een ploegje onderofficieren is aangewezen om morgen naar Wittenberg te 

vertrekken. Onze jongens hebben wijselijk gevraagd, bij dit kleine Kommando van 

vijftig mannen ingedeeld te worden, daar ze anders over enkele dagen toch bij een 

groot Arbeitskommando zullen worden ingedeeld. Wachtmeester P.A. van Haastrecht 

(kgf 96417) gaat met hen mee. Het altijd maar niets doen ligt hem helemaal niet. Of 

heeft hij andere plannen? Hij heeft het daar zo af en toe wel eens over. Volgens de 

Fransen is Wittenberg een goed Kommando. 

Om 21.30 uur appèl.  

Toegegeven in communiqué: strijd bij Charkov. Reeds gevallen? Gerucht doet de 

ronde. Bij Italië lucht en vloot activiteit. 

 

Dinsdag 24 augustus 1943 

Vandaag weer zonnig. 

Afgelopen nacht hebben sommigen veel vliegtuigen gehoord. Licht was uit in het 

kamp. Volgens gerucht dat al gauw de ronde doet: Leipzig! 

 
62 Dit betreft personeel van het KNIL, dat zich 10 augustus 1943 meldde en een bonte verzameling 

restanten. 

63 Archief Eemland, inv. 0116-9 verslag Nefkens reis naar Stanislau, 

64 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend (voorblad ontbreekt). 
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We zien op het morgen-appèl de onderofficieren naar Wittenberg vertrekken. 

Eten: aardappelen, koolsoep. ¼ kuch, kaas, boter. De kaas zijn de meesten nu dol op. 

Zolang die tenminste niet in zó verregaande staat van ontbinding verkeert als we eens 

hadden. 

 

Twee briefkaarten gekregen (om te versturen naar huis) waarvan één verzonden met 

een lijst wat ze niet in de pakjes mogen doen. Lezing van Scheffer (kgf 106849), 

Nederlands kampioen zwemmer crawl, over de techniek van het zwemmen. Flink 

aantal belangstellenden. Speciaal vanavond over de techniek. Hij belooft nieuwe 

lezing over ervaringen tijdens wedstrijden. 

 

Alle Nederlanders verzamelen op terrein voor de kapel. Er wordt wat geteld en 

nummers genoteerd. We snappen er niet veel van. Enfin, we zullen het eerdaags wel 

vernemen als weer Arbeitskommandos uit de bus komen. 

Nieuws: Engelse krijgsgevangenen brachten het nieuws mee, dat Berlijn met 1.800 

vliegtuigen twee uur lang gebombardeerd is. Hoe zou Frans het maken? Pakje tabak 

gekocht voor 10 pfennig. Aankomst vier Nederlanders uit Stalag IV-g Oschatz. 65) 

 

Woensdag 25 augustus 1943 

Afgelopen nacht weer luchtalarm geweest. Sommigen hebben vliegtuigen horen 

overvliegen. 

 

Middageten: erwtensoep. Heerlijk en niet zo dun. Daarbij: koolrabisoep, die de 

meesten maar niet aanraken om de vieze smaak na dit lekkere beetje. Geen 

aardappelen vandaag. 

 

Geld opgegeven voor kampmarken. Corvee gehad, perken en plein van papier 

zuiveren. Een bordje snert voor middagmaal. Om 14.45 uur moesten we op appèl 

voor Brüx. Er werden onze namen en nummers opgenomen, vervolgens vroeg de 

Fransman of we vrijwilligen waren. Hierop werd eenstemmig met “nee” geantwoord. 

Hierop konden wij gaan. Het transport van ons onderofficieren gaat niet door.  

’s Avonds om 18.30 uur weer appèl, nu van alle Hollanders weer werd een 

werkkommando samengesteld met vijfentwintig onderofficieren. Ik werd er nu niet 

voor gepikt, wel mijn maat, voor Brüx. 

 

Donderdag 26 augustus 1943 

Afgelopen nacht weer luchtalarm en vliegtuigen. 

Het transport voor Brüx is ontluisd als voorbereiding op het vertrek, maar de 

onderofficieren zijn niet opgeroepen. Een hemd en zakdoek gewassen. Corvee. Lezing 

van de Greef over de gijzelaars. We kregen vanavond broodpap van beschimmeld 

brood. Voor morgenvroeg hebben we nu niets. Met mijn maat over onze vrouwen en 

kinderen gesproken. Hoe zouden zij zich houden? Weer een partij onderofficieren 

erbij gekregen. Ze liggen nu met 167 mannen in de barak.  

 

Eten: aardappelen, dikke pap, koolrabisoep, broodpap (Kuch erg beschimmeld).  

 
65 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 236. 
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Communiqué: courant van gisteren: de voorpagina getooid met zes koppen. Het 

binnenlands bestuur is gewijzigd. Von Neurach afgetreden als Rijksprotector van 

Bohemen en Moravië (op verzoek). Dr. Frick die tot heden minister van Binnenlandse 

Zaken was, neemt zijn plaats in. Himmler, leider van de SS en chef van de Duitse 

politie, wordt minister van Binnenlandse Zaken. De Reichs Arbeits Dienst wordt los van 

Binnenlandse Zaken en komt rechtstreeks met zijn leider Hierl, onder de Führer. 

Gerucht: De Turken zijn Bulgarije binnengevallen. Sofia reeds bezet. Sebastopol op de 

Krim is gevallen. Ook Stalino (tegenwoordig Donetsk, Oekraïne) en Mariopol 

(tegenwoordig Mariupol, Oekraïne). In Rusland hevige gevechten. Overal afgeslagen 

(?). Luchtaanval op Berlijn. 60 toestellen neergeschoten. Bevolking leed verliezen. 

 

Drie Nederlandse TBC-patiënten (Van der Wal, Van Roosmalen en Faems) worden 

overgebracht naar het Reserve Lazarett te Schmorkau dat onder Stalag IV-a Hohnstein 

valt. 66)  Van Roosmalen en Faems zouden op 18 maart 1944 als “DU-verklaard” naar 

Nederland terugkeren. Van der Wal zou tot na de bevrijding in Schmorkau blijven. Na 

terug-brenging naar Nederland is hij op 4 november 1945 te Woensel overleden.  

 

Vrijdag 27 augustus 1943 

Vanmorgen is weer groot transport Nederlanders naar Arbeitskommando vertrokken. 

Er zijn jongens van Arbeitskommando teruggekomen die zeggen: “In Wittenberg 

slecht”. 

 

Driehonderd mensen naar Brüx vertrokken, waaronder Van Hest (kgf 98029) en Louis 

Schuerman (kgf 98129). Vannacht veel gedroomd en vlooien, dus slecht geslapen. 

Veel zieken in onze barak. Heel de dag honger. Laatste tabak gebruikt. Lezing over 

kamperen. Veel praatjes in het kamp: we zouden allemaal naar huis gestuurd worden, 

omdat alles fout liep in Holland. Smolensk gevallen, nog 25 km voor Minsk. De Turken 

Sophia binnengetrokken. Opleven in het kamp.  

 

Eten: erwtensoep. Dun, dun, zoek de erwten! Aardappels veel. ’s Avonds koude 

aardappelen gegeten. 

 

Tenminste 249 mannen vertrekken naar Arbeitskommando 451 Brüx van Stalag IV-c 

Wistritz. 67) 

Aankomst van soldaat Houtman (kgf 106271) uit Stalag IV-g Oschatz. 68) 

 

Zaterdag 28 augustus 1943 

Op ziekenrapport geweest voor mijn ontstoken ogen. Ogen vol zalf. Variété avond. 

Geruchten in het kamp over vrijlating van krijgsgevangenen voor ambtenaren. Er 

verschijnt geen Völkischer Beobachter meer. We gaan een tombola houden voor 

Koninginnefeest.  

Eten: kanariezaadpap, aardappelen, kuch, boter en suiker. Koude aardappelen 

gegeten. 

 
66 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3895. 

67 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 3907 (36), 3908 (36), 3909 

(36), 3910 (36), 3911 (36), 3912 (36), 3913 (33). 

68 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 238. 
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Cabaret “O.K.” treedt hedenmiddag op in het theater. Ook Franse dokter en 

Nederlandse dokter uitgenodigd. Een Frans orkestje, waarin ook 2 Nederlanders 

zitten, speelt keurig. Een daverend applaus geoogst. Een van de nummers die in de 

smaak vallen is: “De muzikale rechtszitting”. 

Koken in waslokaal is door cabaretavond wat verlaat, zodat om 21.00 uur het 

waslokaal nog vol rook hangt. We houden ons hart vast, dat de Unteroffizier Lipschutz 

(de pijp) zal komen bij het avond-appèl. Tot onze grote opluchting komt alleen een 

soldaat die er nu niet bepaald intelligent uitziet (openstaande mond, grote, dubbele 

brillenglazen). Merkt niets, althans zegt niets.  

Communiqué niets bijzonders. Over Turkije niets gehoord. 

’s Avonds cabaret met medewerking van een gecombineerde Frans- Hollandsche 

jazzband, die zich uitstekend weerde met twaalf mannen sterkte en niet onderdeed 

voor de Ramblers en dergelijke. 

 

Zondag 29 augustus 1943 

Heel de nacht gedroomd van feest, lekker eten en drinken. ’s Morgens slecht weer. 

Geen groot appèl. Middageten peentjes met pelkartoffelen. ’s Middags diarree. Voor 

de Fransen sportfeest. Voorbereiding Koninginnefeest. Het Rode Kruis in Den Haag 

geeft naar het schijnt geen goede voorlichting. Ze mogen naar ons zoveel pakjes 

sturen als ze thuis willen en geen twee per maand. Koning Boris dood; hart-

verlamming, of vermoord? 

Eten: wortelsoep en aardappelen. Smaakt ons. Kuch, boter, worst. 

Communiqué: geen couranten aanwezig in de leeszaal vandaag.  

Geruchten: Russen hebben Smolensk omsingeld. 750.000 mannen ingesloten. 

Opgerukt tot Minsk. Morgen zal er een groep onderofficieren naar Falkenberg 

moeten om daar kolen te lossen. 

 

Maandag 30 augustus 1943 

Vanmorgen regen. Geen generaal-appèl. Blij toe! Zo’n regendag knap je hier wat van 

op. Vanmorgen werden we, twintig man, aangewezen voor het corvee 07.00 uur 

aantreden. Met zeventien mannen melden we ons. We moesten buiten het kamp, bij 

de leemputten gaan graven met de Russen. We stonden eerst wat vreemd te kijken 

naar onze schoppen en naar de grond. Tenslotte moesten we dan gaan beginnen. 

Kiepkarren volladen, die dan door ossen werden weggebracht. Die ossen moesten al 

vlug weg en wij konden ze zelf wegduwen. Met de Russen hadden we al gauw contact 

door omwisseling van vloeitjes om tabak. Het vlotte met ons werk niet al te best, 

waardoor een van ons (van Voordt kgf ?) eingesperrt werd. Even later kreeg weer een 

ander een trap onder zijn broek, omdat hij niet vlug genoeg was. De eigen 

schildwachten vonden het verregaand en de Russen beduiden dat we hem omver 

moesten slaan. We zullen er rapport van indienen. Na deze incidenten werd verder 

gewerkt. Tegen 11.00 uur moest het spoor verlegd worden en kwamen een paar 

Russen bij ons praten. Het bleken officieren te zijn, goed onderlegde lui. Ze waren bij 

Wiasmo gevangen genomen in 1941. Eerst hadden ze het over thuis, toen over de 

leerplicht. Van zeven tot vijftien jaar op school. Met hun achttiende jaar werken. De 

kerken in Rusland hadden 50.000.000 bij elkaar gebracht voor pantsers. Veel kerken in 

Rusland zeiden ze. De een tekende ons het verloop van het nu aan de gang zijnde 
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offensief uit. Kiev zou volgens hen ingesloten zijn. Wat de Duitsers over Rusland 

schreven was allemaal propaganda zei hij. Om 12.00 uur weer naar het kamp en we 

moesten protesteren zei onze begeleider. Dat hebben we gedaan, maar het haalt 

niets uit. We moeten kampwerk doen, verder wordt er een kamp in Polen 

klaargemaakt voor onwerkwillige onderofficieren en een gedeelte gaat naar daar. 

Pakjes en brieven mogen van Generaal Christiansen in onbeperkte hoeveelheden 

worden gestuurd. Te biechten geweest bij Franse pater. Lezing van De Greef. De oude 

vertrouwensman is afgezet en een nieuwe is gekozen. Van de Hauptmann de tien 

geboden gehad voor ons onderofficieren om ons aan het werk te krijgen, zo niet naar 

Polen. Briefkaart naar D. v.d. Wekken.  

Sergeant Hüsen (kgf 106140) vertrekt naar Stalag III-d (Berlijn).69) 

Aankomst van twee Nederlanders uit Stalag IV-c Wistritz.70) 

 

Dinsdag 31 augustus 1943 (Koninginnedag) 

Vanmorgen werden we gewekt door de vrolijke tonen van een harmonica. Het is 

vandaag Koninginnedag. Vlug wassen, schoenen poetsen en om 05.45 uur werd de 

dagorder voorgelezen door blokchef F. Boon en het Wilhelmus gezongen.  

 

“Dagorder: Onderofficieren, korporaals en manschappen van de Nederlandse Land- en 

Zeemacht. Heden 31 augustus 1943, herdenken wij de geboortedag van H.M., onze 

geëerbiedigde vorstin Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-

Nassau, Hertogin van Mecklenburg-Schwerin, enz., enz., enz. Onze hartelijke en 

bijzondere gelukwensen gaan uit tot haar, draagster van Oranje, waaraan ons hart is 

verpand. Zo gedenken wij in onze gelukwensen eveneens allen. Die haar lief en dierbaar 

zijn. Moge God onze Koningin Zijn hulp en trouw in rijke mate schenken. 

Haar in gezondheid en kracht bewaren, opdat Haar arbeid de vruchten moge dragen 

die zullen leiden tot de bevrijding van ons land en volk, zowel van het Moederland als 

van de gebiedsdelen in Oost en West. Groot is de afstand die Haar en ons gescheiden 

houdt, doch in de geest zijn wij vereend. Moge het ons gegeven zijn spoedig weder 

verenigd onze arbeid tot zegen van land en volk te mogen verrichten op vaderlandse 

bodem.  

Leve Koning Wilhelmina! 

Leve het Huis van Oranje! 

Leve ons Vaderland!” 

 

Appèl, Mis en daarna douche. Aangewezen voor kampcorvee met mijn maat. Moesten 

stutten naast boompjes zetten in de hoofdstraat. Unteroffizier Lipschutz deed het 

leeuwen gedeelte.  

’s Avonds feestprogramma zoals ze het thans niet mogen doen. Daarna Lof, met Te 

Deum voor de Koningin. Na het lof kregen we bij de uitgang van de Franse pater een 

Engelse sigaret. Daarna appèl en tombola in de barak. Allen hadden we een prijs. Ik 

een doosje lucifers en een rolletje verband. Er werden ook nog prijzen beschikbaar 

gesteld voor na de oorlog, een colbert kostuum, japon van f 35,=, salonkleed, sigaren, 

sigaretten, druiven, fruit, taarten, enz., enz. Een heel gezellige avond. 

 
69 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4070 van 27-12-1943. Hij zou 

later doorgaan naar Christianstadt en Obertraubling. 

70 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 228. 
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Woensdag 1 september 1943 

Vannacht werden we wakker van bominslagen en vliegtuiggeronk. Ergens is een 

luchtaanval geweest. Weer hetzelfde corvee. Vanmiddag een brief gekregen om te 

verzenden. Ik wacht ermee tot volgende week. Misschien heb ik dan wel post van 

thuis. Tevens twee pakjes Franse sigaretten gekocht van 60 pfennig per pakje. Daar wij 

nog steeds geen kampgeld gekregen hebben, hebben de Serviërs het meeste 

voorgeschoten. Een pakje voor ons en een voor hen. Zodoende roken we toch weer. 

Ook kregen we nog een stukje zeep, wel op tijd, want mijn zeep is juist op. De zeep 

die we kregen is niet zo slecht. De stemming onder ons onderofficieren is niet zo 

goed meer als dat hij geweest is. Veel gekanker en gepraat om niets.  

Het aantal Nederlanders in Mühlberg is niet uit officiële rapporten bekend, maar zal 

rond 2696 hebben bedragen. 71) 

 

 

Donderdag 2 september 1943 

Heel de voormiddag kampcorvee. Deze bestond om met vijftien mannen een kar met 

zand te laden en deze voort te duwen en trekken naar de aangewezen plaatsen naast 

de barakken. Zwaar werk, vooral dat trekken. Vanmiddag een pannetje erwtensoep. Bij 

de post vanmiddag werd mijn naam afgeroepen. Blij, post van thuis. Toen ik de kaart 

in mijn handen kreeg zag ik dat het de kaarten waren die ik 11 augustus naar vader 

en moeder gestuurd had. De antwoordkaart was geprüft en daar stond niets op. Wat 

was dat een teleurstelling voor me. Dat is meer dan erg.  

Zo’n grote rotzooi. Drie weken, zo’n kaart hier laten liggen. Nu is mijn verlangen naar 

huis nog groter geworden. Lezing over een smid. Vanavond eindelijk kampgeld 

ontvangen. Eindelijk. Er mag geen post meer in de pakketjes mee verzonden worden. 

Wel in een apart pakketje. Woensdagnacht is Berlijn gebombardeerd. Ontvangen 

kampgeld 3,53 Mark. 

 

Vrijdag 3 september 1943 

Eerste vrijdag. Barakcorvee. Voor de eerste maal mijn haar laten knippen. De Russen in 

Kaukasus doorgebroken. Mijn kaart werd zo spoedig mogelijk doorgezonden. De 

vijfde Hollander, A.P. Bouwens is vandaag gestorven.72) Hij had het aan het hart.  

Er wordt flink gestolen in onze barak. Italië beneden Napels is in Engelse handen 

zeggen ze. Lezing van de heer Cooimans (kgf ?) over wielrennen. Gerucht: Engelsen 

waren nog maar geland in Calabrië. 

 

Zaterdag 4 september 1943 

Kampcorvee weer met wagen met zand rijden, bestemming hoofdstraat.  

Gevangen Britse Indiërs aangekomen.  

Goed middageten. De Engelsen zouden geland zijn in Nederland. God en Onze Lieve 

Vrouwe bescherme vrouw en kinderen en familie, opdat ze toch maar gespaard 

mogen blijven. Er zijn een paar jongens gepakt met koken in de knobbel en in de 

barak.  

 
71 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 

72 Het betrof Bouwens, A.P. (kgf 98249) geboren 8 augustus 1907 te Eisendijke, overleden op 3 

september 1943, begraven te Neuburxdorf graf 424, later overgebracht naar het Ereveld Loenen vak D nr. 

422. 
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Een groep Brits-Indiërs (Mühlberg foto 80189) 

 

Van Voordt is uit de petoet ontslagen. Zijn cellulaire straf was hem wel aan te zien. 

Zijn ervaringen waren niet van de prettigste verhaalde hij. De cel was precies 

uitgemeten 6½ bij 8 passen groot. Het enige meubilair bestond uit een houten brits, 

waarop hij overdag niet mocht liggen. De eerste drie dagen werd hij niet gelucht. Alle 

eigendommen waren hem afgenomen. Zijn brood heeft hij gesneden met een nagel-

vijltje, dat zij bij de visitatie over het hoofd hadden gezien. Een hartstochtelijk roker 

zijnde en zich afschuwelijk vervelend, heeft hij enkele keren sigaretjes gerookt van 

gedroogde aardappelschilletjes en krantenpapier gerold. Dat beviel hem toch niet 

bijster. Het was om kapot te gaan, zegt hij. 

 

Zondag 5 september 1943 

Met het morgenappèl om 07.30 uur en met het appèl om 09.30 uur moesten wij 

uittreden om voor de Lagerkommandant te verschijnen. We krijgen biergist bij ons 

middageten om de diarree te bestrijden. Veel aardappelen en weinig soep. De 

gesnapte jongens zijn niet gestraft maar zijn een kachel toegezegd. Ik moet veel 

denken aan huis. Heb ook heel de dag honger. De Engelsen en Amerikanen winnen 

veld in Italië, Voetbal tussen Frankrijk en Nederland. Mijn ogen doen weer pijn. 

Wij zijn van Barak 16B verhuisd naar de speciale barak 14B voor werkploegen. 

 

Maandag 6 september 1943 

Dagorder: Vandaag, 6 september, is het 45 jaar geleden, dat H.M. Koningin Wilhelmina 

de regering aanvaardde. Stellig is het nu geen tijd om dit feit feestelijk te herdenken, 

maar evenmin mag het onze aandacht ontgaan. 

Het moederland is bezet, evenals ons grondgebied in de Oost, nochtans staan de 

gebiedsdelen in de West onder Haar directe regering.  

Moeilijk zijn de omstandigheden, waaronder Zij voor de bevrijding van de bezette 

gebiedsdelen werkt, maar wij geloven met Haar in de uiteindelijke overwinning op hen, 
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die het vermochten ons land hier en in het verre Oosten te bezetten door middel van 

gewapende overmacht.  

Moge het Haar gegeven zijn de bevrijding te bewerken en al Haar onderdanen te voeren 

tot het belijden van en tot een daadwerkelijk streven naar een schone eenheid. 

Een eenheid, die zal leiden tot hernieuwde glorie van ons vaderland.  

Een eenheid, die wij allen tezamen vinden in “Oranje”. 

Moge dit onze gelukwensen zijn aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. 

 

Brief naar huis geschreven. Naar de film geweest “Kora Terry” kostte 30 pfennig. 

Amerikanen 40 kilometer boven Napels geland. Frankfurt am Main platgegooid. 

Brieven met te klein schrift en buiten de lijnen worden vernietigd. Dan heeft er mijn 

brief ook kans op. Broodplankje gemaakt. 

 

Van Voordt heeft zich vrijwillig aangemeld voor de arbeidsinzet; gemeentereiniging in 

een plaatsje nabij Berlijn. Dat valt me reusachtig van hem tegen. Hij ligt er bij mij uit. 

 

Dinsdag 7 september 1943 

Dagorder: “Vandaag 6 september 1943, is het 45 jaar geleden dat H.M. Koningin 

Wilhelmina de regering aanvaardde. 

Stellig is het nu geen tijd om dit feit feestelijk te herdenken, maar evenmin mag het 

onze aandacht ontgaan. Het moederland is bezet, evenals ons grondgebied in de Oost, 

nochtans staan de gebiedsdelen in de West onder Haar directe regering. Moeilijk zijn de 

omstandigheden, waaronder Zij voor de bevrijding van de bezette gebiedsdelen werkt, 

maar wij geloven met Haar in de uiteindelijke overwinning op hen, die het vermochten 

ons land hier en in het verre Oosten te bezetten door middel van gewapende 

overmacht. Moge het Haar gegeven zijn de bevrijding te bewerken en al Haar 

onderdanen te voeren tot het belijden van en tot een daadwerkelijk streven naar een 

schone eenheid. Een eenheid die zal leiden tot hernieuwde glorie van ons vaderland. Een 

eenheid, die wij allen tezamen vinden in “Oranje”. Moge dit onze gelukwensen zijn aan 

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.” 

 

Vanmorgen om 07.00 uur corvee: spitten in de leemkuil omgedoopt tot leeuwenkuil, 

dat duurde tot 11.00 uur. Voor middageten spinazie met pelkartoffelen. Toen voor de 

middag kregen we weer corvee in een barak: de strozakken versjouwen en de vloer 

vegen met nog 10 mannen. Moe als een hond, duizelig, hongerig. ’s Avonds O.K. Daar 

moeten twintig mannen vrijwilligers naar de leemkuil. Veel gepraat, maar er gaan er. 

Principes gaan overboord voor post en een extra portie aardappelen per dag. Mijn 

sigaretten zijn ook weer op. Broodplankje verder afmaken.  

Bouwens begraven. 

 

Woensdag 8 september 1943 

Heel de dag niets gedaan. ’s Middags regen. Mariadag. Voor ons een dag van gebed 

voor de vrede. ’s Morgens communie voor opgedragen, ’s avonds Lof voor de vrede. 

Hergroepering groepen, veel gekanker.  

 

Van morgen vroeg bereikte ons het heugelijke nieuws van Italië ’s capitulatie. Welk 

een enthousiasme, welk een uitbundige vreugde dit teweeg bracht onder de 
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gevangenen is met geen pen te beschrijven. De kranten in de leeszaal, ook al zijn zij 

Duits, worden gretig verslonden. Clandestien horen we de verdere berichten. 

 

Donderdag 9 september 1943 

Corvee bij (Feldwebel) Kunde. Grond omspitten en mest aanbrengen. Italië 

gecapituleerd, door de Duitse zender bekend gemaakt. Wij, heel het kamp 

optimistisch. Eén briefkaart gehad in plaats van twee, omdat wij niet werken. Britse 

Indiërs werden eingesperrt omdat zij het nieuws te druk opnamen. Verhuisd naar 

barak 21-B. Zout gekregen.  

 

 
Een begrafenis op 9-9-1943 (waarschijnlijk soldaat Bouwens die op 7-9-1943 werd begraven) 

(Mühlberg foto zonder nummer, uit Dick van Maarseveen Fotograaf in krijgsgevangenschap) 

 

Vrijdag 10 september 1943 

Duizend Russen aangekomen. Ze zeggen van werkkommandos in Italië. Is het 

werkelijk zoals ze het gisteren zeiden? Het staat in de kranten. Schelden op een reuze 

manier. 

Vanochtend barak corvee. Fijn een mooi boek gelezen: de Saint in New York. Een 

verfrissing voor den geest. Om 8.00 uur appèl in de barak, want om 8.30 uur spreekt 

de Führer. 

 

Zaterdag 11 september 1943 

’s Morgens pakken houtwol halen buiten het kamp. De wachtposten hadden niet naar 

de rede geluisterd en steken zelfs de gek met de Ober-Gefreiter.  

’s Middags kwamen de eerste krijgsgevangen Italianen een paar honderd, binnen. 

Alpenjagers uit de Brennerregio’s. Zij komen waarschijnlijk rechtstreeks uit hun 

garnizoenen, want allen zijn zij model gepakt. Een regiment Alpenjagers heeft zelfs 

een volledig muziekkorps bij zich.  
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De Brits Indiërs en de Fransen hebben reuze lol; de Engelsen moesten hun kamp 

ontruimen. Wij hebben er dekens naar toe moeten brengen. Het gaat goed. Nog geen 

post ontvangen van de week.  

Een groep van 95 Nederlanders komt vanuit Stalag IV-c Wistritz aan.73) 

Er zijn 53 mannen gearriveerd uit Holland. Ze krijgen de nummers 98379 tot en met 

98431. Tijdens dit transport is Van Bruinisse (kgf 98677) ontsnapt. 74) 

Een groep Nederlanders vertrekt naar Amersfoort om te worden vrijgelaten, onder hen 

bevindt zich soldaat Hoekman (kgf 106183). 

 

 
September 1943, aankomst Italianen  

(foto zonder nummer uit Achim Kilian, “Mühlberg 1939-1948”, fotograaf onbekend) 

 

Zondag 12 september 1943 

Bij het grootappèl werden de koppels afgenomen. We mogen het fornuis nu officieel 

gebruiken. Voetbalspel van de Fransen. ’s Avonds lezing over de artillerie. Eens naar 

de Italianen gaan kijken. Het zondagavond praatje met mijn maat over thuis. Bijna 

heel mijn rantsoen kuch opgegeten! 

Het Italiaanse muziekkorps gaf een openluchtconcert. Ik kan niet anders zeggen dan 

dat het af was. Hoogst dankbaar waren zij voor het applaus van ons toehoorders aan 

de andere zijde van het prikkeldraad.  

 

Vandaag zijn de korporaals L.A.P.M. Cuppens kgf 97799 en Robert J.V. Isphording kgf 

97794 ontvlucht. 75) 

 
73 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 238 van 15 september 1943 

Abgang Stalag IV-c Wistritz. 

74 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 125 repatriëringsformulieren. 

75 Repatriëringsformulier korporaal Cuppens. 



82 
 

 
Het groot-appèl (Mühlberg foto 80303) 

 

Maandag 13 september 1943 

Geen corvee vandaag. Mijn was gedaan, sokken gestopt, knopen aangezet, was 

gedroogd. Nog een nieuwe broodplank gemaakt. Briefkaart verstuurd naar mijn 

vrouwke. We moesten weer verhuizen naar 16B. Veel vlooien in de nieuwe strozakken. 

Bij het slapen gaan ontdekken ze in de barak wandluizen.  

 

Het Italiaanse muziekkorps was het Horst Wessellied aan het repeteren. Het is 

onbegrijpelijk volk. De meesten hier in het kamp voelen een ingekankerde haat tegen 

hen. Vooral de Fransen zijn verbitterd op hen en zijn nog niet vergeten, dat zij 

indertijd in de rug aangevallen werden. Zij weigeren op enigerlei wijze te helpen bij de 

ontluizing of registratie. Dit werk is tenslotte gebeurd door de Serven. 

 

Dinsdag 14 september 1943 

Corvee, barak 21 schoonmaken. Een generaal komt op inspectie. Weer meerdere 

Italiaanse krijgsgevangenen. Een wetsteen gevonden. Duizelig met het oprichten uit 

gebukte houding. Ondervoeding? Duizenden Italianen worden aangevoerd. Ze 

worden ondergebracht in tenten op het noordwestelijke terreindeel (Heimkehrlager).  

We zijn verhuisd naar barak 21B. O.K. avond. 

 

Woensdag 15 september 1943 

Heel de nacht zijn de Italianen ontluisd. Vanmorgen kwamen er weer meer aan.  

Nu zijn er ongeveer 6.000 mannen. Wij zijn opnieuw verhuisd en wel naar Barak 17 B, 

aan de overzijde van de kampstraat, omdat één kampzijde leeg moet voor de 

Italianen. Wij moeten thee naar de Italianen toe brengen. Ze duwen 600 mannen in 

een barak, dat is met zijn tweeën of drieën in een krib. Verder is elk stukje grond 

bezet door tweemans tentjes; een frisse beweging ’s nachts. 
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Heerlijke maissoep met vlees en aardappelen gehad. Vanmiddag kwam de eerste 

zending levensmiddelen van het Engels Argentijnse Rode Kruis; drie vrachtwagens vol. 

Opleving in het Hollands kamp. Verder hebben we nog strozakken en dekens aan 

moeten slepen voor de Italianen. Vanavond weer fotocursus. Oh, wat zitten er een 

heerlijkheden in die Rode Kruis pakketten. Ook zijn er particuliere pakketten 

aangekomen, ongeveer 2.000. Ik ben er nu misschien ook wel bij. Onze Lieve Vrouw 

van zeven smarten daar ter eere was het Lof met rozenhoedje. Met Italiaan gesproken. 

Hij was geen fascist.  

Volgens de Ab- und Zugangslisten zijn in totaal 1841 mannen vertrokken naar 

verschillende Arbeitskommandos: 

• 843 mannen vertrokken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein. 76) 

• 340 mannen soldaten en korporaals vertrokken naar verschillende Arbeits-

kommandos van Stalag IV-d Torgau. 77) 

• 103 mannen vertrokken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-f 

Hartmannsdorf. 78) 

• 555 mannen vertrokken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-g 

Oschatz. 79) 

• vier mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 80) 

 

Donderdag 16 september 1943 

Corvee Kunde. Nog maar steeds komen er nieuwe Italianen aan. Op een gegeven 

ogenblik moesten we de in beslag genomen goederen van de Italianen gaan 

vervoeren. Daar werd zo nu en dan wel eens wat gevonden. 

Kunde is een vaste ploeg, verdient 7 pfennig per dag en extra eten als er over is.  

Wij, mijn maat en ik, hebben ons vandaag er maar voor vast opgegeven. ’s Avonds 

kregen we al extra middageten, aardappelen met soep. De aardappelen hebben we 

fijn gebakken. Wat was dat heerlijk. We konden vanavond niet naar het rozenhoedje, 

want de Italianen liggen in tenten voor het kapelletje. Nog een sigaret opgelopen van 

een Italiaan. Een kaart en een brief gehad om t verzenden. 

 

  

 
76 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 4407 (60), 4115 (60 waaronder 

enkelen kdo Röderau), 4116 (60), 4117 (60), 4418 (melding mist), 4119 (3), 4120 (60 deels naar kdo 1111 

Dresden, Heidenau, Gittersee), 4121 (60), 4122 (60), 4123 (60), 4124 (60 naar verschillende kdos), 4125 

(60 velen naar kdo Heidenau), 4126 (60 waaronder Gielen die 19-08-1943 naar Königswartha vertrok), 

4127 (60 waaronder Pols die 5-8-1943 naar Arb.kdo 460 Riesa vertrok), 4128 (60 verschillende Arb.kdos), 

4129 (60 deels 6-08-1943 waaronder Lens die naar Arb.kdo Gröditz vertrok). De datum van de meldingen 

komen dus niet overeen met de data van het daadwerkelijke vertrek uit Stalag IV-b en ook niet met de 

data van daadwerkelijke aankomst in Stalag IV-a. 

77 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 4039 (40), 4040 (60), 4041 

(60), 4042 (60), 4043 (60), 4044 (60). 

78 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 3942 (55), 3943 (48) en 

2.13.98 inv 27 melding 180 (103). 

79 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 3949 (45), 3950 (60), 3951 

(56), 3952 (59), 3953 (58), 3954 (57), 3955 (58), 3956 (51), 3957 (57), 3958 (54). 

80 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3969 (5 man, waarvan er 1 op 

15-10-1943 vertrok en de overige 4 op 15-9-1943). 
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Vrijdag 17 september 1943 

Mis in de universiteit. Nog steeds komen er Italianen aan. Corvee “leemput” heeft ook 

hetzelfde als Kunde. We kregen nu twee Italiaanse witte broodjes en een portie snert 

voor extra. Ook nog een extra briefkaart van Kunde.  

Gisteren heeft de Duitse kampleiding een grootscheepse actie op touw gezet om de 

Italianen te bewegen vrijwillig door te vechten. Een generaal stond boven op een 

platform te schreeuwen over Hunger en Schweinen en Familien en Vaterland, dat het 

door het hele kamp te horen was. Kampterrein en straten waren door schildwachten 

afgezet, zodat geen der overige krijgsgevangenen zich in de nabijheid kon ophouden. 

Voor de raampjes van de knobbels hebben we vol aandacht het schouwspel 

gadegeslagen. Van al die duizenden zijn zegge en schrijve 65 mannen vrijwilligers 

uitgetreden en dat waren vanzelfsprekend fascisten. Zo gaat het goed. Bij het 

afmarcheren der Italianen, bewogen enkele Hollanders al te dicht om en nabij deze 

macaroni eters, zodat een Duits onderofficier in woede ontstoken en onverwacht een 

van hun overhoop schoot. Met een beenwond werd hij naar het Lazarett gebracht. 

Drie andere Hollanders werden eingesperrt. 

Sigaretten zijn op. Misschien krijgen we morgen tabak.  

 

Zaterdag 18 september 1943 

Corvee Kunde. Meer Italianen en zo’n 67 Hollanders. Deze waren ondergedoken. Voor 

de Italianen moesten we tentzeilen wegbrengen. We kregen 1/3 witbrood. Van het 

Rode Kruis kregen we onze eerste uitdeling: busje corned beef van 340 gram en 10 

Virginia sigaretten. Deze waren geschonken door Nederlanders in Argentinië en 

waren bedoeld als Kerstgeschenk. Een schaartje gevonden. Broodplank afgewerkt. 

Messen geslepen. Geen telappèl ’s avonds. 

Er wordt opgericht een Commissie tot bevordering van de onderlinge 

verstandhouding onder de Hollanders, dat is hard nodig. Voor het naar bed gaan, nog 

heerlijk kuch met corned beef gegeten. 

 

In de Kartei merkte Halbe Tjepkema het volgende op: Hadden inschrijving onder 

andere van ondergedoken Nederlanders. Toevallig trof ik Rietbroek (Kgf. 98399) uit 

Fahrenheitstraat, was ook opgepakt. Ook nooit gedacht. Zag er vreemd uit met zijn 

kaalgeknipte kop. Hebben nu heel veel werk door Italiaanse krijgsgevangenen. Zodat we 

zaterdag en zondag moeten doorwerken. Zodoende vliegen de dagen om en een week is 

niets. 

 

De groep die op deze dag aankwam bestond uit 67 man. Zij ontvingen de nummers 

98379 tot en met 98445. 

 

Zondag 19 september 1943 

Mis in het theater met Fransen, Polen. Na de Mis geconsigneerd voor Oberfeldwebel 

Ulbricht, dus geen appèl. Middageten: koolsoep met aardappelen. Namiddag met 

wagen naar Neuburxdorf om zieke Fransman af gaan halen. Nog een biertje gekocht 

voor 23 pfennig. Groot extra portie middageten. Italianen weer appèl. Fransman 

neergeschoten en drie Hollanders ingespert van onze barak. Lekker gegeten en  

’s avonds buikje helemaal vol. Geen Lof. Twintig cent Italiaans geld gevonden op 

straat. 75 Italiaanse vrijwilligers vertrekken. 
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Maandag 20 september 1943 

Heel de dag regen. 

Mis en communie in de universiteit.81) Om 07.15 uur Oberfeldwebel. Er zijn weer 

Italianen binnengekomen en 1.500 tot 2.000 Engelsen uit Italië. Om 09.00 uur al vrij 

wegens slecht weer. Lekker middageten, havervlokkensoep en aardappelen. 

Aardappelkoek laten bakken, heerlijk. Bruin, maar niet lekker. Lezing over 

kunstgeschiedenis door een kunstschilder Jansen (kgf ?). 1/5 kuch, suiker, 

kunsthoning. Italianen aangekomen in de barak naast ons.  

Kou gevat en mijn maat diarree. Pakjes tabak ontvangen. 

 

Dinsdag 21 september 1943 

Regen. Mis enz. als voren.  

Half witte broodje gekregen van de Oberfeldwebel. Om 13.00 uur weer vrij. Van het 

Argentijnse Rode Kruis een half pond roomboter en een bus gecondenseerde melk 

gekregen. 

 

De nieuwsberichten zijn de laatste dagen prima. Geruchten zeggen dat er opstand is 

uitgebroken in Kopenhagen. Zo gaat hij goed. Ondertussen stroomt het nog steeds 

aan met krijgsgevangenen. Niet alleen duizenden Italianen, maar ook Engelsen en een 

groep Zuid-Transvalen. Onder deze nieuwkomers bevond zich waarschijnlijk  

Private E. Norreys die bij Tobruk gevangen was genomen en via Italië en een 

Arbeitskommando op Sicilië naar Mühlberg kwam. 

 

 
De geschematiseerde reis van Private E. Norreys van Tobruk via Italië en Sardinië naar Stalag IV-b Mühlberg  

(reconstructie door E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018) 

 

 
81 De Universiteit was de benaming van een Franse barak, waar men kon studeren, lezen, ontspannen. 
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Dat gaat als maar door. Nieuw-Zeelanders vertellen vol enthousiasme dat binnen zes 

weken zeer zeker grote dingen te verwachten zijn. Turkije zou Bulgarije aangepakt 

hebben en aan het Oostfront trekken de Moffen in allerijl terug. Algehele 

frontverkorting of gladstrijken van de plooien noemt men dat. Brjansk en 

Novorossiysk (een havenstad in het zuiden van Rusland) zijn volgens de Völkinner 

Berichter “volgens de plannen” ontruimd. 

 

Woensdag 22 september 1943 

Mis enz. als voren. Ontluisde kleding weggebracht. Een boterham Kuch gekregen van 

de Oberfeldwebel. Drieëntwintig Griekse officieren aangekomen. Wortelsoep met 

aardappelen. Veel kou gehad en regen. Ben vaste corveeploeg van 10 mannen voor 

de barakken. ’s Middags tot Onze Lieve Vrouwe gebeden, dat ik deze week post 

mocht ontvangen. Na de middag dekens naar de Grieken gebracht en hun bed 

opgemaakt. Om 8 uur de eerste post gekregen: een briefkaart. Ik kon wel huilen van 

geluk.  

Vanavond O.K. in het Franse theater, met een goochelaar er bij.  

Rome zou ingenomen zijn. Door de geallieerden in Frankrijk drie landingen. De goede 

weg. Voor avondeten geroosterd brood, roomboter en Nestlé gecondenseerde melk. 

Heerlijk, lekker. 

 

 
Etiket van Nestlé poedermelk (collectie Johan van Hoppe) 

 

Donderdag 23 september 1943 

Extra gebeden onder de Mis en Communie voor mijn gezin. Om 11.00 uur snert 

gegeten. Toen weer tot Onze Lieve Vrouwe gebeden om post van thuis. Om 12.00 uur 

kreeg ik post, een brief van mijn vrouwke. Wat was ik daar blij mee. Het was prettig 

nieuws. Alles goed thuis. Vlug een kaart teruggeschreven van ontvangst en haar 

bekend gemaakt dat ze zoveel mag schrijven als ze wil. De kleintjes groeien heerlijk. 

De brief wel tien keer gelezen. Lezing van Scheffers. Extra snert gehad, een goed 

portie. Een neusverkoudheid. 

 

Vrijdag 24 september 1943 

Mis als voren. Engelsen aangekomen met officieren via Italië, waaronder Zuid-

Afrikanen. Wij kregen sigaretten en een stuk heerlijke kaas van een Schot. Een pakje 

tabak krijgen we morgen van Opa (Oberfeldwebel Ulbricht). 
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Zaterdag 25 september 1943 

Een paar duizend Italianen aangekomen en een beetje Russen. Heel de dag Opa 

geholpen met de Italianen hun rommeltje af te nemen. Souvenirs gevonden en een 

brood met een pak surrogaatkoffie. Als er iets kwijt was, stak Opa het op ons 

Hollanders. Van het Rode Kruis gehad: zeep, tien Amerikaanse sigaretten en 400 gram 

gehakt. 

 

Zondag 26 september 1943 

Naar de Mis geweest. Dekens gesorteerd tot 11 uur. Brief verstuurd naar het vrouwke. 

11.00 uur middageten, 90 mannen 1 emmer soep en aardappelen, voldeed.  

’s Middags gewerkt. Veel extra eten, boek gelezen. 

 

Maandag 27 september 1943 

Van ’s morgens 07.30 tot 23.30 gewerkt bij Opa om gevangen Italianen van het 

nodige te ontlasten. Veel sigaretten opgedaan en een portie rauwe aardappelen. 

Weinig eten. Veel vrijwilligers onder de Italianen die weer terug naar het front gaan. 

Met duizenden worden zij op transport gesteld voor arbeidsinzet. Vandaag moest 

2000 mannen op transport en uitgerust worden. Dat wil zeggen dat hun spullen 

nagenoeg allemaal afgenomen werden en minder goede Duitse in de plaats terug. Ik 

noem eetketels, veldflessen, dekens, messen etc. Vele Hollanders, het is jammer het te 

moeten constateren, hebben dit uitgebuit door een levendige ruilhandel te drijven. 

Eetketels en veldflessen werden voor een appel en een ei verscharreld.  

Bleef het daartoe beperkt, alla. Doch de Italianen, die evenals wij in het begin 

rammelen van de honger ruilen maar al te graag een horloge of inktpen en andere 

snuisterijen voor een beetje eten. 

 

 
Italiaanse eetketel (gavetta), door Private E. Norreys overgenomen van een Italiaan en  

later in gebruik genomen door soldaat N. van der Lek (kgf 96837)  

(foto en voormalige collectie E. van der Most) 
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Er werd geschoten op Russen die op het terrein kwamen.  

‘s Nachts luchtalarm. Een winterjas gekregen omdat het erg koud was. ’s Nachts heb 

ik er onder geslapen. Aankomst van een Nederlander uit Stalag IV-c Wistritz. 82) 

 

Vandaag heb ik in stomme verwondering de Hitler Jugend gadegeslagen.  

In het Heimkehrlager is een compagnie van deze jongetjes (8 tot 14 jaar oud) 

ondergebracht. De hele dag door worden zij door Duitse militairen onderricht in de 

krijgskunde. Ze leren exerceren, schieten enz. tot zij er bij neervallen. Fanatiek zijn zij 

genoeg. Zij lopen met volle bepakking; model ransel, dolkmessen etc. Een treurig 

gezicht. Het schijnt dat reeds talloze Duitse troepen met jongens van 15 en 16 jaar 

aan het Oostfront zijn ingezet. Enfin, temeer een bewijs van de kritieke situatie, waarin 

Duitsland verkeert. 

 

Het cabaret vanavond was weer knal. Er was een heel vermakelijke scène bij een 

community singing “De hele stad staat op stelten, Hiep hoera voor ’t garnizoen”.  

Bij het zingen van dit refrein marcheerde een colonne militairen met heibezems op de 

schouder onder zeer komische gebaren het toneel op.  

De achterste in politie uniform liep hinkedepink (als Seyss-Inquart) en stak 

triomfantelijk zijn arm naar voren. De zaal bulderde van het lachen.  

 

Dinsdag 28 september 1943 

Weer bij de Italianen gewerkt. Mooi weer. Van het Rode Kruis chocolade en twee ons 

kaas gehad. Tot 9 uur gewerkt. Heel weinig extra eten. Sigaretten gedeeld. 2.300 

Italianen doorgedraaid. Aankomst van een Nederlander uit Stalag IV-c Wistritz.83) 

 

Woensdag 29 september 1943 

Om 07.45 uur, na Mis en Communie, weer begonnen. Wat kuch extra. Geen honger 

meer. Kan zelfs overhouden. Tot 18.00 uur gewerkt aan Italianen. Jofele lui. 

Aardappelen geschild met jas aan. Moe in mijn voeten. Sigaretten gedeeld. Broodzak 

van Italiaan gekregen. De laatste Italiaan had een levende kip. 

 

Wij allen (Kommando Binneberg, bestaand uit Polen en Hollanders) hals over kop met 

een grote wagen naar het kampterrein van het Heimkehrlager om dekens en 

tentzeiltjes van de Italianen in te laden. Ontzaggelijke stapels lagen er. In 

aanwezigheid van een Duitse soldaat zochten zij ieder voor ons een deken of tentzeil 

uit, welke wij na schichtig rondkijken onder de tuniek tussen de broek moffelden. Met 

onnatuurlijk dikke buiken, zeer zeker in dit kamp, begonnen wij ons werk. Wij bleken 

echter teveel in de gaten te lopen, want plotseling stond een onderofficier voor mij en 

greep onder mijn jas. Gelukkig had ik het tentzeil op een wenk van sergeant Jan 

Leenheer (kgf 107674) tijdig weten weg te futselen. Hij ving dus bot. Jan slipte er met 

een zeiltje door en heeft het vannacht als bedzak gebruikt. Hij was er uitstekend over 

tevreden. 

 

  

 
82 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 228. 

83 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 228. 



89 
 

Donderdag 30 september 1943 

Na de Mis met Communie vlug naar de WC, etc. en om 07.45 uur beginnen. Eerst 

opruimen in het Abganglager, vervolgens weer Italianen controleren. Erwtensoep van 

Opa en 1/12 Kuch. De bij de controle afgenomen goederen naar barak 7A gebracht in 

apart kamer, voor Opa.  

Om 17.00 uur eindelijk extra snert, heel groot portie. ¼ koek van het Engelse Rode 

Kruis, hutspot en marmelade. Een briefkaart extra en een brief. Brief naar huis, kaart 

naar oude lui en familie Klos. Last van de snert gehad. 

 

Vrijdag 1 oktober 1943 

Niet naar de Mis gekund, want om 07.00 uur moesten we beginnen. De controle was 

gauw afgelopen. Een officier kwam vertellen dat alles geen oorlogsbuit was, dat civiel 

niet afgenomen mocht worden. Wij kregen dus vrijaf tot 16.00 uur. Toen moesten we 

een klein beetje militaire goederen gaan halen. We kregen nog een zak met cake van 

Italiaanse officieren. Klein portie extra, maar we hadden weer aardappelen gekookt. Zij 

die niet buiten het kamp willen werken moeten zich tussen 4 en 10 oktober melden 

bij Dr. Pilz.84) Koffie gezet en zwart gedronken, heerlijk.  

Vanavond een interessante lezing gehad in de Franse universiteit over 

kunstgeschiedenis. Het betrof in hoofdzaak schilder, bouw- en beeldhouwkunst vanaf 

het tijdperk der Egyptenaren tot heden. Zeer interessant. Vooral de ontwikkeling van 

de bouwende en schauwende typen onder de kinderen vanaf het tweede jaar. Kerken 

en tempel bouwden Egyptenaren- Grieken- Romeinen en later de Romaanse-

Gotische-Rococo en Renaissance stijl etc. Dergelijke lezingen stel ik steeds zeer op 

prijs. Ze liggen geheel in mijn lijn. Ik snak ook naar vak lectuur.  

Dat zal mijn gevangenschap aanmerkelijk kunnen verlichten. 

Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 743.85) 

 

Zaterdag 2 oktober 1943  

Om 08.00 uur beginnen te werken, na Mis en Communie militaire goederen gehaald. 

Souvenirs.  

Pompoenensoep met aardappels. ’s Avonds goed portie extra. Sokken, pr. handdoek. 

Onder de douche geweest en ondergoed ontvangen van kamp. Vroeg naar bed. 

Vervelende avond gehad, door gedachten aan thuis. Veel Engelsen, Zuid-Afrikanen en 

Italianen aangekomen. 

Er vertrekken elf mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 86)  

Zij werden mogelijk tewerkgesteld bij het bouwbedrijf van Max Gotthilf Richter te 

Leipzig. 

 

Zondag 3 oktober 1943 

Een zieke Italiaan viel naar het appèl gaande tegen de grond. In de Mis kreeg iemand 

het op zijn zenuwen. Vrij aardige rode kool soep met aardappels. Koffer gerangschikt. 

 
84 Dr. Pilz was in het kamp de permanente vertegenwoordiger van het Arbeitsamt uit Mühlberg.  

Hij ronselde mannen voor de Arbeitseinsatz (Arbeitskommandos). 

85 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 

86 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 254 (11), dit betreft een 

Abgangslist van Stalag IV-b die als Zugangsliste gearchiveerd is onder Stalag IV-g. 
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Souvenirs opgeborgen. Draad gewonden op klosje. Weer Engelsen. Luchtalarm om 

09.30 tot 10.00 uur. Amper geslapen. 

 

Maandag 4 oktober 1943 

Mis en Communie. Vannacht de klok een uur teruggezet. Een uur langer geslapen. 

Om 08.00 uur goederen halen uit barak 108. Verder vrij. Een beetje soep, honger. Om 

14.30 uur weer werk tot 17.00 uur. Engelsen en Italianen. Geen extra portie, zelf 

aardappels gekookt. Om 17.00 uur blote body’s parade voor de dokter. Drie 

gevangenen vrij gekomen. Om 19.00 uur weer gewerkt. ’s Avonds weer aardappels 

geschild en vroeg donker. Sigaretten gekocht. Aan sergeant J.J. Braat (kgf 107396) 50 

pfennig en 40 pfennig voorgeschoten. Koffie gekookt. 

Er vertrekken 11 mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-f Hartmannsdorf. 87) 

Zij werden waarschijnlijk allen tewerkgesteld in het Arbeitskommando Freiberg F-24. 

 

Dertig mannen onderofficieren moesten naar de Duitse officierskeuken om wortelen 

en kool te snijden. Hoe ik ook protesteerde dat ik “Krank” was en tot het kommando 

Binneberg behoorde, niets mocht baten. Het was voor slechts vijf minuten beweerde 

hij. Ondertussen was ik er een hele middag zoet mee en bekwam in de openlucht, 

waar dit werk moest gebeuren, nog een tweede kou erbij, zodat ik vannacht heb 

liggen bulderen van het hoesten. Wij hebben ons, zoals vanzelf spreekt, te goed 

gedaan aan de peen en de zakken volgepropt. Een aardig intermezzo beleefden wij 

tijdens het werk. Een Duitse kok, een dik chagrijnig lijf met een goedkoop stalen 

brilletje op de punt van zijn neus, poogde driftig uit te leggen hoe de kool op de 

juiste manier moest worden fijngesneden. Een onzer antwoordde komisch dat deze 

jongens geen Duits verstonden. “In Zehn Jahren sprechen Sie allen Deutsch” blafte de 

rotmof spinnijdig. Waarop de Hollander in kwestie laconiek van repliek diende: ”In 

zwei Monate sprechen Sie Holländisch”. Nog nooit heb ik daarop een mof zo woedend 

gezien als die zak. Hij stond te briesen en verhaalde hakkelend van toon het gebeurde 

aan een tegen de keukendeurpost leunende onderofficier, een rotmof met één oog 

(het andere waarschijnlijk aan het Oostfront gebleven). Deze een door en door 

partijman ontstak daarop eveneens in woede en brulde de Hollander toe bij hem te 

komen. Alsof zijn neus bloedde bleef deze evenwel rustig doorschrabben op zijn 

peentjes: “Worteltje boven”. Het resultaat was, dat de mof hem achter de keukendeur 

sleurde en zulk een watjekouw op zijn gezicht verkocht dat hij suizebollend met een 

vuurrode rechter wang weer naar buiten tolde. Hiermede was het incident 

ogenschijnlijk afgelopen. De Hollander zal echter protesteren bij de Hauptmann. 

Een interessante lezing door Bingers (kgf ?) over “Militaire belevenissen in Ned-Oost-

Indië”. 

 

Dinsdag 5 oktober 1943 

Om 08.00 uur in het kledingmagazijn begonnen te sorteren. Geen post. Van het Rode 

Kruis een ons roomboter, een bus extract soep en twaalf vitaminetabletten. ’s Avonds 

O.K. avond. Brood geroosterd. 

 

  

 
87 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 4069 (11). 
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Woensdag 6 oktober 1943 

Om 08.00 weer kledingmagazijn. ’s Middags pompoenensoep met aardappels. Geen 

post of pakket. Overjas halen. Weer kledingmagazijn. Veel Engelsen. Extra brood met 

leverpastei en soep met aardappels, klein beetje. Nog geen pakket of post. Bed 

bestrooid met luizenpoeder. Brandkaart naar huis gestuurd. Tien mannen vertrekken 

naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-g Oschatz. 88) 

 

Donderdag 7 oktober 1943 

Een half uurtje gewerkt. Vijf zakdoeken en handdoek gewassen en gedroogd. Snert. ’s 

Avonds nog geen pakket. Extra eten was erwtenwater. Eigen gekookte aardappels 

gegeten. Was en scheerzeep van het kamp gekregen. Met nieuwe vriend, J. Sas (kgf 

97953), koffie gezet, brood geroosterd en koek van hem gehad. De andere vriend 

heeft zich aangesloten bij anderen, die meer hadden dan ik.  

Een interessante lezing van W. de Greef bijgewoond “Jeugdopvoeding”. 

 

 
Doosje met vitaminetabletten (collectie Johan van Hoppe) 

 

Vrijdag 8 oktober 1943 

Bij barak 108 tentzeilen en dekens opgehaald. Woorden gehad met oude vriend over 

zijn eeuwig te laat komen. Meteen bracht hij ander mee. Zouden we nog eens over 

praten, vooral over die liefde van één kant. Een brief en twee kaarten gehad. Rode 

koolsoep met aardappels. Knopen aangezet aan broeken jas. Amerikanen geland in 

Dalmatië. Busje ham extra en tien Argentijnse sigaretten gekregen. Ook kaart van 

thuis en brief van Frans. Reuze blij ermee. Zeep ontvangen.  

Dick Hol hield een interessante lezing “Wat is muziek”. 

 

Zaterdag 9 oktober 1943 

Weinig gewerkt. Was gedaan. Er zijn 49 onderduikers aangekomen. Van dit transport 

zijn er onderweg vijf of zes ontvlucht en één is doodgeschoten. Een Roosendaler, 

korporaal Videler (kgf 98480), is er ook bij. Het schijnt een mooi stelletje te zijn, want 

 
88 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3948 (10). 
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tijdens de reis zijn ze uit de wagon gebroken en hebben getracht om deze af te 

koppelen. 

Ze krijgen de nummers 98446 tot en met 98494. Als laatsten van deze groep worden 

de officieren ingeschreven, waaronder majoor Voesten (kgf 98489) Ds. de Kluis (kgf 

98491).  

 

Heerlijk gegeten: 3½ kilo aardappels, ½ pond bonen en een bus hutspot. Fijn was dat, 

buikje vol. Luchtalarm 21.00 uur. Aan J. Braat geleend 20 pfennig voor een pakje. 

 

Veertien mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein. 89) 

Zes mannen, onderofficieren, vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van 

Stalag IV-d Torgau. 90) 

Vier mannen onderofficieren vertrekken naar het Arbeitskommando Zöblitz van Stalag 

IV-f Hartmannsdorf. 91) Onder hen bevindt zich Ch.J. Entrop (kgf 106853), één van de 

auteurs van het boek “Prikkeldraad”. 

Vanmiddag vertelde men op de zaal dat thans officieel bekend is dat alle 

onderofficieren naar een kamp in Polen zullen worden overgebracht. We zullen 

evenwel niet op de zaken vooruitlopen en maar rustig afwachten. 

 

Zondag 10 oktober 1943 

Nog een twee uur gewerkt. Om 11.00 uur eten. ’s Middags voetbal, Holland tegen 

Servië, 5 tegen 2. Brief naar mijn vrouwke geschreven. ’s Avonds vraaggesprek met de 

aalmoezenier en veldpredikers over de toestand in Holland. De geweldige 

belangstelling bleek wel uit de tot de nok toe gevulde zaal. Het was dan ook werkelijk 

alleszins de moeite waard. De behoefte aan geestelijke verzorging liet zich thans des 

te harder voelen. Het gehoor hing aan hun lippen.  

De uitzending van de geestelijken heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Reeds in 

het begin van de krijgsgevangenname der onderofficieren en manschappen was 

besloten evenals bij de officieren en reserve officieren geestelijke verzorging mee te 

zenden. Zowel van Katholieke als van Protestantse zijde was alles in orde gebracht. 

Kerksynoden, Kerkenraden etc. hadden hun fiat onmiddellijk gegeven; de H.H. 

geestelijken stonden reisvaardig. De toestemming, dat was eind juni, van de 

commissaris Rietveld, werd evenwel geweigerd. Vele andere Duitsers waren in dit 

verband betrokken, ik noem Hauptmann Klaus. Als oorzaak werd genoemd het feit 

dat een Nederlandse veldprediker bij het vertrek van de reserve officieren een rede 

had gehouden, die op zodanige vaderlandse leest was geschoeid, dat hij daarmee te 

veel buiten zijn boekje is gegaan. De Duitsers althans zetten er een streep onder: 

”Voortaan geen geestelijke verzorging meer voor de Hollandse krijgsgevangenen”. Na 

veel heen en weer gesjouw is dan eindelijk toestemming gegeven en zijn de heren 

goed in het kamp aangekomen. Officiële berichtgeving is van de Duitse instantie niet 

gedaan. Ook in Amersfoort was niets bekend. Afgaand op een officieuze mededeling 

heeft o.a. de veldprediker op stel en sprong zijn zaken behartigd. Koffers gepakt, 

 
89 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4114. 

90 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4038. 

91 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3944 (4). 
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uniformen laten innemen door kleermaker. Secretaresse aangenomen voor de 

lopende correspondentie en binnen drie dagen vertrokken.  

De houding van de Nederlanders ten opzichte van de krijgsgevangenen was 

aanvankelijk van dien aard dat men hen als landverraders beschouwde. Naderhand is 

men evenwel toch in gaan zien dat onderduiken voor iedereen toch ook niet mogelijk 

was. Hoe was het immers, de mensen die de grootste monden open hadden van 

onderduiken, hadden duizend en één bezwaren als men daartoe bij hen om hulp 

aanklopte. Zij hadden geen plaats, verwachtten familie, etc. etc. Het was zelfs zo erg 

dat toen een officiersvrouw bij familie aanklopte om hulp bij de samenstelling van een 

postpakket zij als antwoord kreeg: ’Aan landverraders geven wij niets!” Waarop de 

vrouw zeer terecht antwoordde: ”Zijn onze Hollandsche Krijgsgevangenen dan minder 

dan diegenen die zich vernederd hebben door een knieval te maken en hun hand uit 

te strekken naar zo’n blauw papiertje?” Bovendien hebben de krijgsgevangenen 

gehandeld als militair. Zij zijn weliswaar in gevangenschap, maar onder behoud van 

hun principes. Immers zij kwamen als soldaat, doch niet om te werken.  

Ondanks vele dreigementen en deportatie naar Polen, blijft het merendeel hardnekkig 

voet bij stuk houden. De moffen krijgen ons nooit, zij zullen ons ook nooit begrijpen. 

Ook aan de overkant van de Noordzee begint steeds meer de mening veld te winnen 

dat onderduiken voor het gros onmogelijk was. 

Om 20.00 uur Lof. Koud ’s avonds. 

Ds. de Kluis voor het eerst hier gepreekt over Lukas 8:50: “Vrees niet, geloof alleen”. 

 

Maandag 11 oktober 1943 

Even gewerkt. Toen mijn sloffen gerepareerd. Het heeft gevroren ’s nachts. Engelsen 

en Italianen. De oven in de barak aan om te koken. Lof in het kapelletje om 16.30 uur. 

Om 19.30 uur weer vraaggesprek. Nu weten we weer alles wat er in Holland gaande 

geweest is. 

 

Dinsdag 12 oktober 1943 

In de kapel. Gewerkt van 08.00 tot 10.00 uur. Scheren. Tien Argentijnse sigaretten van 

het Rode Kruis. Gebomb jam bij ons brood. Lof om 16.30 uur. Om 18.00 uur sergeant 

W. de Greef (kgf 97868) over jeugdvorming. Een beetje vet gekregen van F.M. Videler 

(kgf 98480). Koffie van J. Braat. Lezing de Greef over jeugdvorming. Klein beetje extra 

eten. Er arriveren zes soldaten uit het Arbeitskommando Wülknitz van Stalag IV-a. 92) 

 

Woensdag 13 oktober 1943 

Het vriest de laatste nachten al behoorlijk. Ook overdag is het verduveld koud. Een 

koude gure wind waait door het kamp. Gewerkt tot 11.00 uur. Weinig middageten. 

Diarree. Twee weken hoofdpijn. Geen extra eten. Haar laten knippen. Lezing 

kunstgeschiedenis. De oven brandt in de barak. 

Volgens de geruchten van vanmorgen zouden de Russen de Poolse grens 

overschreden hebben en de Krim zijn afgesloten. Zo gaat het goed. De elasticiteit van 

het Duitse front is toch verbazingwekkend! 

 
92 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4431 (35 man, waarvan er 6 uit 

Wülknitz kwamen). NB. dit is een van de zeer zeldzame Ab- und Zugangslisten waarop een 

Arbeitskommando is vermeld. 
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Vandaag mag er officieel nog steeds niet gekookt worden in de barakken. Wij doen 

het evenwel clandestien al sinds een viertal weken. Het is voor een deel onbegrijpelijk 

waar al de brandstof vandaan komt. Maar het is er. Ieder die in een werkploeg zit, 

tracht dagelijks een aantal briketten mee te smokkelen. Vanmorgen kwamen de 

jongens van de PIPA (Ploeg v/h Pionierspark), met een grote wagen hout 

voorgereden, welke als de weerlicht in kettingvorm de barak werd leeggedragen. Alles 

van “Comme ci comme ça”. Als er een mof de zaal opkomt, zal hij het hout nergens 

meer kunnen bespeuren. Het ligt overal onder de kribben verborgen. 

 

Donderdag 14 oktober 1943 

Geen werk. Gekaart. Kaart van thuis. Pap gehad van mijn maat. Kopje bouillon. Geen 

pakje. Kaart naar huis geschreven. Eigen eetketel verruild voor vet.  

De O.K. avond was weer een groot succes. Een Frans musetteorkest verleende zijn 

medewerking en was buitengewoon goed. 

 

Vrijdag 15 oktober 1943 

Heel de dag gewerkt. Diarree, moe en zwak. Tweehonderd pakjes uitgereikt. Ik was er 

nog niet bij. Van Jan (Braat) een koek gehad en koffie gekookt. Heel weinig snert 

gehad. Vandaag zijn we allen door de Hollandse dokter H.J. van der Giessen (kgf 

97201) onderzocht. Als resultaat verhuisden enkelen naar het Krankenrevier.  

Zaal 23 a in onze barak is onder quarantaine gesteld, omdat daar tyfus gevallen zijn 

ontdekt. Voorlopig voor de duur van 8 dagen. Daar 23 a en b een gemeenschappelijk 

waslokaal hebben, moeten wij ons thans behelpen met 2 kraantjes in het 

voorwaslokaal.  

Een man vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 93) 

 

Zaterdag 16 oktober 943 

Goed geslapen. Briefkaart gehad. Sigaretten en zeep van het Rode Kruis, Aardappelen 

geschild bonen gekookt. Niet gewerkt. Schoon kampgoed en baden. Film geweest, 

daarna heerlijk gegeten; aardappelen met witte bonen, bus hutspot, uien in boter 

gebraden en Carnex. Fijn hoor. Brief van het kamp gekregen.  

 

Zondag 17 oktober 1943 

Plechtige Mis van onze aalmoezenier. Om 10 uur generaal appèl. Om 11.20 

middageten met pap van mijn maat. Achterna driehonderd pakketten uitgereikt; ik 

nog steeds niets. Hoe zou dat zitten? Om 14.30 uur Lof. Een van ons heeft zijn eerste 

Heilige Communie gedaan.  

Bij de protestanten voor de eerste maal in krijgsdetentie: Heilig Avondmaal. 

We mogen op order van het O.K.W. uit Holland geen gewone brieven meer 

ontvangen en ook geen gewone pakketjes. Briefkaart gestuurd. 

 

Maandag 18 oktober 1943 

Geen werk. Erwtensoep. Diarree. 

 

  

 
93 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3969 (5 man, waarvan er 1 op 

15-10-1943 vertrok en de overige 4 op 15-9-1943). 
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Dinsdag 19 oktober 1943 

Italianen aangekomen. Werk. Goudrenetten gekregen, heerlijk. Nog geen pakje. 

Bergen op Zomenaar met Ausweis naar huis, zal langs mijn vrouw gaan. Heerlijk zacht 

weer. Lezing van dokter H.J. van der Giessen: “Grepen uit de gezondheidsleer”. 

 

Woensdag 20 oktober 1943 

Veel werk. Weinig eten, vroeg honger. ’s Avonds kreeg ik mijn eerste Ausweis voor 

een pakje. Wat werd ik blij! Eindelijk eten van thuis. Leipzig gebombardeerd. Van 

20.30 tot 22.15 uur luchtalarm. 

 

Donderdag 21 oktober 1943 

Veel werk. Pakje gehaald, vol met heerlijkheden. Geen datum erop. Hoeveelste is het? 

’s Nachts bijna niet kunnen slapen van blijdschap. Koffie gezet en koek gegeten. 

Lezing over muziek. 

 

Vrijdag 22 oktober 1943 

Weinig werk. ’s Middags antwoordkaart van D. v.d. Wekker en een Ausweis voor een 

pakje. Het bleek het eerste pakje te zijn, dat ze verstuurd heeft. Heerlijk wat voel ik me 

nu blij en mijn zorgen voor honger zijn op de vlucht. Lieve zorgzame vrouw. Lezing 

van dominee over een reis naar het zonnige zuiden. ’s Avonds nog heerlijk gesnoept 

van het gezondene. 

 

Zaterdag 23 oktober 1943 

Vandaag geen werk. Van 1 tot 20 december wordt het verzenden van pakjes versperd. 

Deze pakjes kunnen ze in november sturen. Vandaag weer eigen maal aardappelen, 

bruine bonen, gehakt en saus met mijn maat lekker gesnoept. A.M. de Jong 

vermoord.94) Washandje met zeep verloren bij het naar de douche gaan.  

Ad Verhulst heeft bij het Kommando Binneberg zijn ontslag gekregen. 

 

Zondag 24 oktober 1943 

Fijn ontbijt met basterdsuiker, kaas. Briefkaart geschreven naar huis. Missiezondag.  

Voetbal tegen de Fransen. Naar het Lof. Lekkere maaltijd met stijve gortepap 

achterop.  

Ik woonde een lezing bij van Guus Scheffer (Johannes Constantijn (Stans) Scheffer (kgf 

106849)), de kampioen zwemmer (Nederland 1933) die sprak over zijn vrouw, Nida 

Senff, de Olympisch kampioene. 

Er zijn 45 mannen gearriveerd vanuit Holland. Zij waren hoofdzakelijk ondergedoken 

en werden na te zijn verraden gevangengenomen. Ze krijgen de nummers 98495 tot en 

met 98539. Onder hen bevonden zich korporaal Luuk Kuijk (kgf 98535) en 

wachtmeester Joop Viaene (kgf 98531), die beiden een dagboek bijhielden.  

 
94 Adrianus Michiel de Jong (Nieuw-Vossemeer, 29 maart 1888 – Blaricum, 18 oktober 1943) was 

een Nederlandse schrijver. Hij publiceerde zijn meeste werk onder eigen naam (A.M. de Jong), 

maar enkele werken werden onder pseudoniem uitgegeven (Frank van Waes, Herbert D. Ross). In 

1942 werd De Jong wegens zijn socialistische sympathieën door de Duitsers gearresteerd, maar al 

snel weer vrijgelaten wegens zijn slechte gezondheid. Als represaille voor de moord  op een aantal 

NSB'ers werd De Jong in 1943 vermoord door Nederlandse SS'ers, een van de zogenaamde 

Silbertanne-acties. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Vossemeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1888
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaricum
https://nl.wikipedia.org/wiki/18_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aktion_Silbertanne
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Toen ik vanmiddag in het waslokaal mijn kleren stond te wassen, bemerkte ik dat een 

der onderduikers, die juist passeerde een oud mobilisatievriend: soldaat Klaas de 

Groot (kgf 98499) uit Rotterdam bleek te zijn. Natuurlijk een hartelijke begroeting en 

heen en weer gevraag, ophalen van oude koeien etc. Temeer blijkt hieruit weer dat de 

wereld maar klein is. Van De Groot vernam ik tevens dat met het transport ook 

kaptein J.M.H. Libois (kgf 98492), die tijdens de mobilisatie in Sterksel bij onze 

Compagnie was gedetacheerd, meegekomen was. Inmiddels heb ik hem al gesproken. 

Dat zijn de eerste twee oude mobilisatie-vrienden, die ik tijdens mijn gevangenschap 

ontmoet. 

 

Vandaag zijn Gerard met zijn vriend Co Corstanje vanuit Dresden op bezoek geweest. 

Wat een heerlijke verrassing was dat. Toen ik hoorde dat er bezoek voor mij was, wist 

ik dat dit niemand anders dan Gerard kon zijn. Het is niet te beschrijven welk een 

ontroering dit onder onze omstandigheden teweeg brengt. Het zong en juichte in mij 

en ik kon niet gauw genoeg bij de Lagerführung komen. De post die ik meekreeg naar 

het Außenlager -want in het eigenlijke kamp mogen de bezoekers niet komen- liep 

me niet hard genoeg. We mochten 1 ½ uur praten in het bijzijn van een censor. Van 

deze Rijksduitser hadden we evenwel geen hinder. Hij zat rustig onder het genot van 

een pappiecossie een tijdschrift door te bladeren! We konden dus naar hartenlust 

onze gedachten uitwisselen. Anderhalf uur was nog veel te kort, om alle 

wederwaardigheden te vertellen. Beiden, Gerard en Co, zagen er patent uit. Het 

mankeert hen dan ook aan niets. 

Nadat eerst de Hollanders de toegang tot de keuken was ontzegd, zijn vandaag alle 

werkers in de aardappelloods bedankt. Zij hadden n.l. in tien dagen tijds kans gezien 

zegge en schrijve 7000 kg. Kartoffeln achter over te drukken. Alles gaat hier van 

“Comme ci comme ça”. Kolen, hout, aardappelen, witte en rode kolen etc. Het is 

vermakelijk ’s morgens de wagens met Kartoffeln en kolen het kamp in te zien rijden: 

aan weerszijden van de wagens lopen hele colonnes Hollanders nonchalant te 

slenteren. Nu en dan ziet men vliegensvlug een arm uithalen en een rode kool onder 

de jas frutselen of aardappelen in de broekzakken. Tussen licht en donker ’s avonds 

ziet men een soort begrafenisstoet; twee mannen met een kist tussen hen in. Bij 

aanhouding door een Duitse schildwacht blijkt de inhoud uit kolenstof te bestaan, 

bestemd om ballen van te draaien. Deze ballen worden in de Franse keuken gemaakt 

van houtzaagsel en kolengruis met water aangemaakt. Dat is voor ons Hollanders 

evenwel werk. Op de barak aangekomen, blijkt onder het laagje stof een enorme 

hoeveelheid briketten opgeslagen. De oven in de barak brandt er daarom lustig op 

los. 

 

Maandag 25 oktober 1943 

Het blijft mooi weer.  

Weinig werk. Brief en twee briefkaarten gekregen. Er komen nog 5.000 Italianen.  

Soldaten De Bruin (kgf 106736) en De Wilt (kgf 105753) vertrekken naar verschillende 

Arbeitskommandos van Stalag IV-a Hohnstein. 95) 

 

  

 
95 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4059. 
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Dinsdag 26 oktober 1943 

Veel werk. Brief van mijn vrouw ontvangen van 14 oktober. Nog geen pakje voor mij. 

Mijn maat heeft al zijn pakjes nu binnen, zeven stuks. Prettige O.K. avond. De 

beperking is opgeheven. 

 

Op verzoek van de Barakkencommandant sergeant Rudolf Schiferli (kgf 106026) is Ad 

Verhulst ‘s morgens met hem op bezoek geweest bij de vertrouwensman van de 

onderofficieren Hulmer en een en ander uiteengezet over de onkameraad-

schappelijke houding van der Linde. Hulmer beloofde hem eens op het matje te zullen 

roepen. Bovendien zal zijn naam genoteerd worden voor na den oorlog. Zijn verraad 

zal ‘m dan nog wel eens berouwen. 

 

Woensdag 27 oktober 1943 

In de universiteit. Weinig werk. Nogal veel middageten. Extra stuk Kuch met worst. 

Ausweis voor een pakje. Lezing over luchtverkeer. 

Vandaag wederom twee Rode Kruis pakketten. Eindelijk dan de lang aangekondigde 

tabak en sigaretten, ik heb daarop al enkele weken zitten tandhakken. 

Er werd bekend gemaakt dat er Arbeitskommandos zullen worden weggestuurd. 

Morgen, donderdag 28-10-1943 zal ik weer uit Mühlberg weg moeten. Voor het 

vertrek op Kommando moesten we 's avonds tevoren nog ontluisd worden, waarbij 

we nog in onze naaktheid een promenade maakten. Daarom nog even gelachen......... 

Soldaten Zeelenberg (kgf 98446) en Schrijver (kgf 98471) vertrekken naar 

verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a Hohnstein. 96) 

Sergeant Morel (kgf 106507) komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau. 97) 

Veertig mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-g 

Oschatz in of nabij Leipzig. 98) 

 

Donderdag 28 oktober 1943 

In de universiteit. Om 08.00 uur pakje halen om 09.30 uur had ik het. Het was van mijn 

ouders. Moord pakket; met havermout, koeken en hagel. Als ze nu maar niet krom 

liggen voor mij. ’s Middags al pap gekookt, heerlijk. Extra eten. Weinig werk. Mooi 

weer. ’s Avonds om 21.00 uur rozenhoedje in barak 23A. 

Drieënveertig mannen vertrekken naar Arbeitskommandos van Stalag IV-g Oschatz. 99) 

De meesten van hen (mogelijk allen) vertrokken eerst naar het Arbeitskommando 

Nerchau, om daarna naar een Arbeitskommando in Leipzig (veelal HASAG) te gaan. 

Onder hen bevond zich korporaal Kuijk. 

 

De Lagerführung heeft een opgave geëist van alle Nederlandse krijgsgevangenen, 

gesplitst in hen die kampwerk hebben en onder vermelding van de rang. Nu ik zonder 

werk ben, was ik aanvankelijk wel wat ongerust voor arbeidsinzet op transport 

gezonden te zullen worden. Sergeant majoor Cornelis Hendrik Kieboom (kgf 106025), 

die de lijsten klaar moet maken, heeft me evenwel als werkzaam zijnde bij Binneberg, 

 
96 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4059. 

97 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 695. 

98 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3967 (40). 

99 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 3968 (43). 
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opgegeven. Dat zullen we wel mazzelen, zegt hij. Komt er wat van, dan wist ik niet 

beter, of je werkt nog steeds. 

 

Het gappen van de Hollanders bij de moffen is soms beangstigend. Toen ik 

gistermiddag op mijn krib een saffraantje lag te verdampen, kwamen juist twee 

slapies van het werk terug met twee rugzakken volgepropt met genees- en 

verbandmiddelen, die zij in het Aussenlager bij het Lazarett achterovergedrukt 

hadden. Schichtig omkijkend pakten zij alles vliegensvlug op hun krib uit en 

verdeelden. Om mijn mond te stoppen werden mij ook enige pakjes verband 

toegeworpen, die ik natuurlijk dankbaar accepteerde. Goed beschouwd vind ik dit feit 

niet erg, gezien het respectabele aantal medicamenten dat van ons bij de 

Pakkettenausgabe wordt afgenomen. 

 

Vrijdag 29 oktober 1943 

Weinig werk. Aardappelen en pap gekookt. Moe in mijn benen. Poolse sigaretten van 

Opa: 7 Pfennig de 50 stuks. ’s Avonds gelezen. Veel last van vlooien. 

 

 
Verpakking van 100 sigaretten uit het Generaal-Gouvernement. Met propaganda-opdruk: 

V Deutschland siegt an allen Fronten (collectie Johan van Hoppe). 

 

Zaterdag 30 oktober 1943 

Weinig werk. Pap middageten. Extra brood van Opa. Zelf bereide maaltijd: 

aardappelen, bonen, jus en pap. Politiek weekoverzicht. Een brief en briefkaart 

ontvangen. Onder de douche. 

 

Gisteren zijn er in het Engelse kamp relletjes geweest, onder een nieuw transport.  

Zij beklaagden zich over de gebrekkige legering. Moesten notabene op de planken 

slapen. Als protest hebben zij alles kort en klein geslagen. Het is anders verbazend 

wat die lui al niet bij zich hebben. Complete elektriciteitsmaterialen, telefoon-
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materialen etc. werden hen bij visitatie afgenomen. Daar hadden zij uren voor moeten 

sjouwen.  

 

Zondag 31 oktober 1943 

Christus Koning. Geen werk. Koud maar droog weer. Briefkaart naar ouders en brief 

naar het vrouwke. Om 15.00 uur Lof met drie Heren: een Franse een Italiaanse en onze 

aalmoezenier. Koffie met koek. Veel geruchten. 

Preek over “Houdt sterk aan in het gebed, (en waakt in hetzelve met dankzegging)” 

Kolossenzen 4:2. 

Een Nederlander (soldaat Stuiver 98336) komt aan vanuit een Arbeitskommando van 

Stalag IV-f Hartmannsdorf. 100) 

 

Maandag 1 november 1943 

Allerheiligen. De Kunde-ploeg wordt teruggebracht van dertien op acht mannen.101)  

Geen werk, veel gelezen. ’s Avonds tot 20.00 uur een Pool, Fransman en Nederlands 

aalmoezenier. Pap gekookt. 

 

De wildste, opwindendste geruchten doen sinds gisteren de ronde. Het schijnt 

uitgelekt te zijn dat in Londen sedert een vijftal dagen ernstige 

vredesonderhandelingen gaande zijn tussen Duitsland en de geallieerden. 

Vermoedelijk met de bedoeling het Russische gevaar tijdig te keren. Ook een 

Hauptmann liet zich vanmorgen tegenover één onzer in die geest uit. Hij deelde 

spontaan enkele appels uit (hij kwam van verlof terug) en zei dat wij waarschijnlijk 

spoedig naar huis zouden gaan, omdat er momenteel gewichtige dingen gebeuren, 

die de afloop van den oorlog snel zullen bespoedigen. De Fransen sluiten reeds 

onderling weddenschappen af en rekenen nog op enkele dagen. Ook de Engelse en 

Amerikaanse gevangenen zijn vol van het nieuws. Een Zuid-Afrikaner vertelde 

vanmiddag dat de leiding van de Nazipartij van Hitler op Himmler zou zijn 

overgegaan. 

 

Lezing van vier onderduikers. De woordvoerder verhaalde hoe zij als grenscommies in 

Limburg langs officieuze weg reeds in februari 1943 bekend waren met het 

voornemen tot terugvoering van de Nederlandsche Weermacht in krijgs-

gevangenschap. Als goede Nederlanders besloten zij zich daaraan te onttrekken en 

vertrokken de 1e maart met elk 75 gld. op zak naar België, om via Frankrijk, 

Zwitserland te trachten te bereiken. Hun eerste adres was bij een stel Russen in Visé, 

waar zij te horen kregen dat juist twee dagen tevoren de route was verraden. Goede 

raad was duur; niettemin besloten zij de sprong te wagen op eigen initiatief. Langs 

vele omwegen en kronkelpaden, dikwijls door de mazen van de Gestapo glippend, 

passeerden zij de Franse grens. Het passeren van de Franse grens op zichzelf was heel 

eenvoudig. Bij aanhouding dan bleken hun papieren niet in orde, waar bij het noemen 

van het woord “patriot” was de zaak spoedig in ’t reine. Slechts werd de weinige 

bagage, die uit acht tassen bestond, aan een inspectie onderworpen en konden zij 

hun reis vervolgen. Het woord “Patriot” was naderhand dikwijls gelijk aan het “Sesam 

 
100 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 233. 

101 De Kunde-ploeg betrof een werkkommando van Stalag IV-b Mühlberg dat verschillende 

werkzaamheden buiten het kamp verrichtte. 
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open U”. Van vele Fransen werd veel behulpzaamheid geboden. Als overal waren er 

evenwel ook weer streken, waar de bevolking meer bevreesd was voor de moffen. Dit 

was onder meer het geval in de omgeving van de demarcatielijn, die weliswaar 

officieel was opgeheven toentertijd, maar in feite toch nog een zeer strenge controle 

was blijven bestaan. Tot het middel door een riviertje wadend, werd de lijn zonder 

ongelukken overschreden. Het weinige geld begon toen danig te slinken, daar het 

treingeld en het eten, dat alles in het zwart moest worden gekocht, veel opeisten. Na 

veel wederwaardigheden bereikten ze eindelijk de Zwitserse grens, waar zich 

eigenaardig een drie dubbele afgrenzing bevond. Voor de eigenlijke Zwitserse grens 

bevond zich namelijk een ongeveer 250 meter brede strook grond bezet gebied. 

Daarna kwam weer de demarcatielijn. Door prikkeldraadversperringen heen wisten zij 

Zwitsers grondgebied ongehinderd te betreden. Een geweldige triomf, zoals men 

begrijpen zal, na zulk een lange, moeizame en avontuurlijke reis. In Zwitserland 

brandden de vele felle lichten van een stad, wat onmiddellijk het verschil met Frankrijk 

benadrukte. Op deze lichten afgaande, kon niet mis gelopen worden en vervolgden zij 

door bergen hun tocht. Als oriënteringspunt was door enkele Fransen een trambaan 

genoemd. Deze was spoedig bereikt. Hier aangekomen zagen zij plotseling een man 

op zich toekomen, die een Zwitserse douanebeambte bleek te zijn. Ontvluchten 

tussen de aan weerszijden van de trambaan opgaande steile ijsmuren was ten 

enenmale onmogelijk. Dus afwachten. Papieren bleken natuurlijk niet in orde, zij 

hadden niet anders dan hun persoonsbewijs. Op hun verlangen de Nederlandse 

consul in Zwitserland te willen spreken, zei hij dat dit mogelijk was, maar zij eerst mee 

terug moesten naar het douanekantoor op de grens om enkele formaliteiten te 

vervullen. Inderdaad werden daar de nodige formulieren ingevuld. Na afloop hiervan 

werd de chef uit zijn bed getrommeld en bleek weldra dat zij danig in de maling 

genomen waren. Zij moesten onmiddellijk weer terug de grens over naar Frankrijk. 

Zeer terecht merkten onze vier vrienden op dat zulks onmogelijk was en zij alleen 

uitgeleverd wensten te worden aan de Nederlandse regering. Hier wist de douane 

chef wel raad op zei hij. Een douane werd heen gezonden en tot hun verbazing zagen 

zij, op Zwitsers grondgebied dus, twee Duitse militairen het wachtlokaal 

binnenstappen die gelastten hen onmiddellijk te volgen. Vervolgens werden zij met 

geweld de grens overgebracht en zagen al hun plannen in duigen vallen. Daarvoor 

hadden zij alles opgeofferd. Bij verhoor door Duitse officieren werd medegedeeld, dat 

zij zouden worden “erschossen”. Zij werden tot op het vel gevisiteerd. (intussen 

hadden zij kans gezien, ongezien enkele brieven in de kachel te verbranden) en 

werden achtereenvolgens beschuldigd Joden te zijn, spionnen, etc. etc. Na door een 

Duits gericht tot drie maanden veroordeeld te zijn, begonnen zij een lange 

rondzwerving door vele gevangenissen. Tijdens dit gevangen houden, mislukte nog 

een ontvluchtingspoging. Na een vijftal maanden dan eindelijk werden zij 

getransporteerd naar Holland en vervolgens vervoerd als krijgsgevangenen naar 

Mühlberg. 

 

Dinsdag 2 november 1943 

Een kwartier voor de reveille verzamelen enkelen van ons, blokcommandant, 

barakkencommandant en nog enkelen onder leiding van Paul Leenheer, in civiel 

gymnastiekleraar te Weesp, in het waslokaal voor gymnastiekoefening. Heerlijk fris 
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verschijnen we daarna op het appèl en ondervinden minder dan de overigen hinder 

van de kou. 

Geen werk. Knopen aan jas en broek gezet. Mooi weer. Brief ontvangen van ouders. ’s 

Avonds Lof voor de gelovige zielen. Dat Franse Lof viel mij veel tegen. 

 

Vandaag is er weer een transport van 24 Hollanders uit het kamp vertrokken naar 

Innsbruck in Oostenrijk. Het betrof hier mensen met een zgn. L.A. 2 en 3; dit zijn 

mensen die alleen “lichte arbeid” mogen verrichten. Zij moeten bij Hollandse 

officieren corveewerkzaamheden gaan verrichten. Zo wordt het geringe hier nog 

aanwezige aantal Hollandsche krijgsgevangenen successievelijk uitgekamd. Nu ik 

zonder werk ben, is het dus zaak me zo veel mogelijk te drukken. 

 

Er kwam een mof controleren wat wij stookten in de ovens. Het was niet te verbergen 

dat wij briketten stookten, want de oven lag barstend vol. De man was razend en zou 

de zaak melden. Tot nu toe waren er rond 30.000 kg kolen uit de opslagplaats 

achterovergedrukt. 

 

Woensdag 3 november 1943 

Geen werk. Veel mist. Briefkaart van ons Jos. Pap gekookt. Aardappels met kroten. Jan 

pakje gehaald. Koeken gegeten. Concert van het symfonieorkest. Heerlijke muziek. 

Duitse en Franse componisten. Allerlei geruchten over vrede en nederlagen. Voor 

achtergeblevenen van gestorven Nederlandse krijgsgevangenen is 22120 

Hoofdbestuur Nederlandse Rode Kruis Den Haag, Prinsessegracht 37. 

 

 
Een van de orkesten van Guus Valten, met rechts mogelijk fotograaf Adam met klapcamera 

(NIMH collectie 415 Mojet, Mühlberg foto 80638). 
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De Russen zijn thans officieel in de Zuidelijke sectoren van het Oostfront 

doorgebroken volgens het Franse communiqué. Een Duitsche Zeitung was er gisteren 

niet. 

 

Donderdag 4 november 1943 

Kast en bed verplaatst in Lagerrevier. Zakdoeken, sokken gewassen. Laatste koeken 

opgegeten. Lezing van aalmoezenier Voesten over Rome en het Vaticaan. De groeten 

gehad van generaal Winkelman. Nog geen pakje ontvangen.  

 

Vrijdag 5 november 1943 

Heden nacht flink gevroren. Geen werk. Heel de dag binnen. Extra deken gehad. 

Lezing over muziek. 

 

Zaterdag 6 november 1943 

Een koude gure wind blaast over het kampterrein. 

Geen werk. Politiek weekoverzicht. Fijne maal genoten van ons zelf: bruine bonen. 

Extra deken. 

Vandaag hebben wij voor ’t eerst officieel brandstof toegewezen gekregen. Dagelijks 

50 kg briketten en bruinkool. Reeds de eerste maal hebben wij kans gezien de mof 

met de uitdeling belast, voor 50 kg door zijn neus te boren. 

Vanmiddag is er weer bioscoop geweest in het Franse Theater “Op een nacht in Mei” 

met Marika Rökk. Daar de voorgaande films niet bepaald daverend waren, ben ik 

vanmiddag maar niet gegaan. En ziet, deze keer komen de jongens opgetogen terug. 

Enkele Zuid-Afrikanen zijn vanmiddag clandestien gekleed in Hollandse uniformen 

ons kamp binnen geslopen om tezamen met enkele Hollanders de filmvoorstelling te 

kunnen bijwonen. 

Het politiek en militair weekoverzicht vanavond in het kader van de O.O. lezingen was 

zeer optimistisch. Verbazend is het welke vorderingen de Russen de laatste weken 

maken. Ook het binnenlandse nieuws uit Holland wordt niet vergeten. Zo vernam ik 

o.a. over een moord te ’s Heer Abstkerke (Baarsdorp) op een 71 jarige man door 

zekere J.V. te Middelburg. Het is interessant hier deze berichten van zo dicht bij huis 

te horen. 

 

Zondag 7 november 1943 

Eerste sneeuw, koud weer. 

Sergeant J.C. Sas (kgf 97953) jarig. Appèl bij moeten wonen. Veel middageten. Kiev 

ontruimd. Extra eten en lekkere pap, we zijn boordevol. 

 

De zondagavond was denderend. Een viertal Engelsen onder leiding van een Zuid-

Afrikaanse Captain heeft ons n.l. in onze barak vergast op een nummertje jazz-muziek 

waar je als liefhebber je hartje aan kon ophalen. Alles moest clandestien geschieden, 

waarom wij er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan gaven. De Captain ligt als officier in 

barak 15A, d.i. in ons lager, terwijl de overigen, Engelse onderofficieren, uit het andere 

lager moesten komen en de Duitse schildwacht passeren. De Captain flikt ‘m dat 

dikwijls zonder overwegende moeilijkheden. Gisteren toonde hij in de duisternis 

doodleuk een vodje muziek papier, dat een Ausweis moest voorstellen.  
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Na een beschouwing, de mof begreep er natuurlijk niet veel van, antwoordde hij: 

”Gut, Gut, passieren Sie”. Een andere keer zei de captain niets, maar vouwde zijn 

handen en maakte een kruis, waarmede hij te kennen wilde geven, dat hij naar de kerk 

wilde. Er waren drie reusachtige accordeons met elk een aantal registers. De lui 

speelden als de duivel. De drummer, als de anderen een professioneel was in één 

woord, enorm: Het geheel was af, vooral de mimiek erbij was prachtig. Alles was 

show, zodat wij ons kostelijk amuseerden. Een der accordeonisten ging zo in het spel 

op, dat hij het bij elke geslaagde variatie het uitschaterde van verrukking.  

De drummer daarentegen, een type als Buster Keaton, de beroemde Amerikaanse 

filmartiest, vertrok geen spier van zijn gezicht. Zijn bewegingen waren evenwel 

fantastisch. Hoe die kerel goochelde met zijn attributen is onbegrijpelijk. Vooral in de 

Tiger Rag leefde hij zich uit. Het was een tof stelletje. Hoe het er gekomen is weet ik 

niet, maar in de hoek van de barak, tussen de kribben verscholen, werd tijdens de 

muziek een vaatje bier aangeslagen. Erg ondeskundig blijkbaar, want het schuim 

spoot als een warmwaterbron tot tegen het plafond, zodat alles in de omgeving dreef. 

Ook de heren geestelijken, de kapteindokter en 4 Engelse officieren vereerden ons 

met hun gehoor. Natuurlijk kon dit alles niet ongestoord voorbijgaan, want het lawaai 

had weldra ook de andere barakken bereikt. Deze, eveneens tuk op afleiding, kwamen 

zij als vliegen op een lik stroop, naar onze barak gestroomd, waar het aan de ingang 

weldra een gedrang werd om binnen gelaten te worden. Onze uitsmijter moest er dan 

ook spoedig aan te pas komen, met gevolg dat weldra de nodige rake klappen vielen 

en de muziek even plotseling af moest breken. Na veel geharrewar en tussenkomst 

van de aalmoezenier en de predikant was de zaak eindelijk gekalmeerd. Wij moesten 

daarom de andere barakken weren, omdat de Engelsen zo min mogelijk gevaar 

moesten lopen om door de moffen gesnapt te worden. Allen hadden zij zich daartoe 

ook in Hollandse uniformen gestoken, zodat zij van ons niet te onderkennen waren. Al 

met al werd het een prachtige avond. 

 

Maandag 8 november 1943 

Appèl binnen. Geen werk. Hirschepap met suiker maar dun. Van onszelf aardappelen 

met rode kool gegeten. ’s Avonds van Opa een halve Kuch met leverpastei en extra 

pap. Brief van ouders. Thuis hebben ze na 6 september nog niets gehoord van mij. 

Turkije zou in oorlog zijn.  

Er zijn weer Hollanders aangekomen. Onder hen de officieren Kooning (kgf 98540), 

Schoonekamp (98541), Grosheide (kgf 98542) en Beijerman (kgf 98543) die de 

volgende dag zullen doorreizen naar Oflag XXI-d/z Schildberg.  

Aannemende dat de nummering van deze groep werd gestart bij de officieren, ontving 

de groep de krijgsgevangenennummers 98540 tot en met 98573. Dat zijn 34 mannen. 

 

1e Luitenant Grosheide beschreef de route vanaf het station Neuburxdorf naar het 

kamp als volgt: 102) Maandagmorgen 8 november 1943 wordt alles uitgeladen. De 

zware bagage van officieren en manschappen wordt achtergelaten onder bewaking 

van een schildwacht. Zij zal vanwege het Lager worden afgehaald. Vervolgens wordt 

afgemarcheerd naar het Lager Mühlberg, dat niet al te ver van het station is gelegen. 

Onderweg ontmoeten wij eerste Nederlandse mede-krijgsgevangenen, allen gekleed 

in oude Franse uniformen. Op de toegangsweg tot de meest nabij zijnde ingang van 

 
102 Archief Eemland, inv. 0198-191 Grosheide. 
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het Lager passeren nog allerlei groepjes Russische krijgsgevangenen, die beertonnen 

verslepen. Hun tempo is nog kleiner dan dat van een drentelaar. De ingang blijkt 

toegang te geven tot de Russische afdeling van het Lager en wij moeten dan ook nog 

een geheel eind langs het prikkeldraad marcheren voor de voor ons bestemde 

toegang te bereiken. 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat Grosheide de volgende route liep: vanaf het 

emplacement Neuburxdorf eerst langs de oostelijke toegangspoort van het kamp, 

vervolgens langs de zuidelijke prikkeldraadversperring en naar de westelijke 

toegangspoort. Andere krijgsgevangenen beschreven ook dat zij eerst langs het 

prikkeldraad liepen en daarbij werden toegejuicht door mede-krijgsgevangenen in het 

kamp. Een groot deel van de krijgsgevangenen (mogelijk alle), is waarschijnlijk dezelfde 

route naar het kamp gelopen. 

 

Dinsdag 9 november 1943 

Goed van 7A naar Russenkamp gebracht. Veel Engelsen. Om 10.10 uur Ausweis voor 

een pakje. Om 14.00 uur gaan halen. Pakje van 10 oktober; reuze pakje. Engelse 

sigaretten gekocht voor 8 Mark. J. Sas ook een Ausweis. 

Rond 20.00 uur proberen drie mannen (een onderofficier en twee mannen van de 

politie) te ontsnappen in de aanhangwagen achter de tractor, die elke dag ’s avonds 

het brood haalt in Riesa. Deze trailer had ’s middags Rode Kruis pakketten voor de 

Tommies gebracht. Een pracht van een kans derhalve. Zou het lukken dan konden zij 

in Riesa ’s avonds kwart voor negen rechtstreeks met een trein door naar Maastricht. 

Het ging evenwel te overhaast en onvoorbereid, want toen de auto voor de 

Lagerführung stond, werd de schijnwerper van de Hoofdpoort er op gezet en zij 

dientengevolge in hun kraag gepikt. Het avontuur nam zo al spoedig een onverwacht 

einde. Thans lopen zij in de rode broek.  

 

Alsof alles op de spits wordt gedreven werd gistermorgen een andere Hollander, 

sergeant instructeur Radier (kgf 104330) genaamd, verdacht van spionage, door drie 

Duitse officieren weggevoerd. Deze Radier was altijd al een eigenaardig heerschap.  

Hij spreekt bijna alle Europese talen en heeft in het kamp reeds talloze baantjes 

gehad, o.a. ook bij Binneberg, waar hij het twee dagen uithield. 

 

De officieren die bestemd zijn voor Oflag XXI-d/z Schildberg (Kooning 98540, 

Schoonekamp 98541, Grosheide 98542 en Beijerman 98543) vertrekken vandaag 

onder begeleiding van een Gefreiter (soldaat 1e klasse) en een gewone soldaat. 103) 

 

Woensdag 10 november 1943 

Geen werk. Jan zijn pakje gehaald. ’s Middags kreeg ik twee Ausweisen. Om 14.30 uur 

moest ik mijn pakjes gaan afhalen. Allebei over de post. Een van mijn vrouw en een 

van mijn ouders. Allebei goed overgekomen. Ik ben er zo blij mee. Aan de goede 

zorgen van thuis zal ik het mede te danken hebben als ik gezond in Roosendaal 

terugkom. Op het doosje van de smeerkaas stond: “hier zit een brief in”. Maar 

ondanks dat ik het doosje en inhoud grondig heb nagekeken: geen brief. Wat heb ik 

daar spijt van. Brief naar huis gestuurd. 

 
103 Archief Eemland, inv. 0198-191 Grosheide. 
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Donderdag 11 november 1943 

Guur weer, geen werk. Een brief van mijn vrouw van 2 november. In deze brief kon ik 

merken dat iets haar dwars zat. Ze schreef niets opgewekt. Dat drukt mij ook zwaar en 

maakt het leven hier niet aangenamer. Tijdens het cabaret was er luchtalarm. 

 

Vrijdag 12 november 1943 

In de nieuwe kapel. Geen werk. Brief van vrouw van 26 oktober. Leuke brief, maakt 

weer veel goed. Slecht weer. Pap gekookt van tarwekorrels, heel lekker. Aan noveen 

bezig. 

Er is weer een contigent afgeschoten Engelse vliegers aangekomen. Onder hen 

bevonden zich o.a. twee Hollanders, die boven Duisburg waren neergehaald. Het is 

ongelooflijk hoe de Tommies verzorgd worden. Nauwelijks gearriveerd, worden zij 

door bemiddeling van het Rode Kruis voorzien van nieuwe onder- en bovenkleding, 

schoeisel, eten etc. Die vliegeniers kregen onder meer prachtige witte plunjezakken 

met blauwe rand om jaloers op te worden. 

 

Zaterdag 13 november 1943 

Om 07.30 uur direct aan het werk. Achterste gedeelte van barak 108 ontruimen, 

kribben, enz. eruit. Slecht weer. Commissie van het Internationale Rode Kruis in het 

kamp geweest. De vertrouwensmannen hebben navolgende punten met hen 

besproken: pakjes Rode Kruis, kleding, groenten, werk voor onderofficieren, 

brandstof, werkkommandos. Daar is een Engelse onderofficier in Mühlberg 

doodgeschoten. Lekker gegeten, bruine bonen en aardappelen met pap achterop. 

Rumoerige pest nacht. 

Soldaat Dietvorst (kgf 107133) vertrekt naar een Arbeitskommando (waarschijnlijk Kdo 

1115 Heidenau) van Stalag IV-a Hohnstein. 104) 

 

Zondag 14 november 1943 

Slecht weer. Veel regen en wind. 

Geen generaal appèl. Briefkaart naar mijn vrouw. In barak 21A Engelse-Hollandse 

band.  

De complete Engelse band zou ’s avonds in barak 23B muziek geven.  

Om 19.00 uur kregen we echter appèl twee Engelsen en een Fransman waren 

ontvlucht. De Fransen waren die dag naar Neuburxdorf geweest voor onthulling van 

een monument voor in krijgsgevangenschap overleden militairen. Drie Engelsen 

hadden van deze gelegenheid gebruik gemaakt om in Franse kleren te ontsnappen. 

Weg cabaretavond. Onder elkaar hebben we er evenwel toch nog wat van weten te 

maken. Het vaatje bier dat wij ter eere van de Engelse gasten hadden binnengerold 

hebben we zelf maar koud gemaakt.  

 

 
104 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4411. 
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Detail uit een plattegrond van Stalag IV-b door Meeuwis vervaardigd. Zichtbaar is de kampstraat met 

boven en onder de barakken. Barak 21A ligt aan de kampstraat, 23B aan de achterzijde (collectie 

Meeuwis). 

 

Maandag 15 november 1943 

Het is erg koud vriesweer. 

Appèl binnen en buiten. Er klopte weer iets niet. Nu bleek een Rus te zijn ontsnapt. 

Half gekleed moesten wij allen naar buiten, waar wij in de felle kou hebben staan 

tandhakken voor ongeveer een uur. Het ontvluchten zat dus wel in de lucht. 

 

Daarna Mis enz. Sergeant Harry Rietbergen (kgf 106991) verjaart. Feest: koffie met 

koek. Van de Engelsen zouden we een Rode Kruis pakket krijgen.  

Hout gaan halen in afgebrand bos. Tegenwoordig om 20.00 uur avondappèl (was 

21.00 uur). 

 

Dinsdag 16 november 1943 

Door twee mannen een klein pak gehaald bij 108. Er werd weer wat vermist en een 

Duitser kwam bij deze twee de lucifers controleren; vond er niets. Briefkaart van mijn 

ouders en van de familie Klos. Pap gegeten van brood, havermout en pudding. Lezing 

van de dominee. Om 15.30 uur rozenhoedje, niet naar toe geweest. Na het 20.00 uur 

appèl bridgedrive. Van het Deense Rode Kruis een busje melk gehad dat we met drie 

mannen moeten delen. 

 

Woensdag 17 november 1943 

’s Nachts gevroren. Geen werk. Ik moest van 1.20 uur ballen draaien. Lekker bruine 

bonen met aardappelen gegeten. Om 17.00 uur rozenhoedje. Om 17.30 uur cabaret. 

Luchtalarm. Brief van Genève over de Rode Kruis pakketten.  
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Weer cabaret gehad, deze maal minder goed dan vorige week. Evenwel weer druk 

bezocht door de Engelsen. Soldaat Kelderman (kgf 107719) vertrekt naar een 

Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein. 105) 

 

Donderdag 18 november 1943 

De moffen worden met de dag beroerder. Vanmorgen kwam de beruchte Lippschutz 

de barak binnen gestoven. Als een kat sloop hij tussen de kribben door en zocht en 

zocht. Prikte met een eind hout in de houtwolzakken en haalde allerlei verboden 

voorwerpen te voorschijn, die hij als een briesende leeuw in ’t wilde weg over de 

grond slingerde. Hier een pan, daar een ketel ginds smeet hij een emmer, waar 

wasgoed in stond te weken, zonder meer finaal leeg, zodat de was dreef in de drek 

van modder en zeepsop. Onder de kofferrekken haalde hij een doos gereedschap 

weg. Hamer, beitel, zaag, combinatietangen etc. stak hij met een duivelse lach bij zich. 

“Ha, comme ci comme ça“, hoonde hij. ”Das sind Eigentümer”, verweerde de 

barakkenchef. “Was! Eigentum, es gibt kein Eigentum hier. Sind Sie ganz verrückt”.  

En hij dreef af onder hoongelach van de aanwezige Hollanders! 

Geen werk. Pap gekookt en chocolade gezet. Weer luchtalarm. Gedamd met sergeant 

J.C. Tieman (kgf 96602). 

Aan het Russische front gaat het met rasse schreden vooruit. Volgens geruchten 

afkomstig van een Hollander in civiel, zouden de Russen in Siberië 17 miljoen mannen 

klaar staand hebben om de moffen de laatste stoot toe te brengen. Ze vorderen thans 

minstens 15 kilometer per dag. Alleszins reden om optimistisch te zijn dus. 

 

Vrijdag 19 november 1943 

Geen werk. Kerstkaart getekend. Lezing over muziek. Boek met tekeningen (40 stuks 

van Jansen gekocht) kosten 5 á 7 gld. Negende dag van de noveen. Met Transvaler 

kennis gemaakt op de lezing. Rozenhoedje. 

 

Zaterdag 20 november 1943 

Na de Mis werd een van onze barak gedoopt, hele plechtigheid. Geen werk. Zout 

avondeten: aardappelen, kapucijners en mokkapap. Groot Lof. Bijna door mijn tabak 

heen. Turkije zou de vliegvelden aan de Engelsen afgestaan hebben. Uit Italië trekken 

de Duitsers weg.  

 

Zondag 21 november 1943 

Generaal appèl. Koud weer. Goede portie middageten. Engelse zieken in onze barak. 

Veel Engelsen komen hier eten. In barak 21A Engelse band. Franzosen met volleybal 

verloren van de Hollanders en Serviërs. Lezing over moderne luchtvaart. Lof. Moeder 

van Jan haar verjaardag. 

 

Maandag 22 november 1943 

Slecht weer, regen. Geen werk. Jan heeft weer een Ausweis. Lof. Luchtalarm van 19.40 

tot 21.40 uur. Geen appèl. Soldaten Den Harder (kgf 107911) en Verheugd (kgf 97160) 

vetrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.106) 

 

 
105 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4448. 

106 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4419 (of 4411). 
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Dinsdag 23 november 1943 

Slecht weer. ’s Middags nog even gewerkt: Russisch spul voor het ontvlooien gehaald. 

Mes gevonden en ongepelde aren koren. Jan weer drie Ausweisen. Lezing over 

scheepvaart. Rozenhoedje. Weer luchtalarm van 19.45 tot 21.15 uur. Gisteravond is 

Berlijn met 2.000 vliegtuigen 1½ uur gebombardeerd.  

Wij hebben bij het kaarslicht gezongen, terwijl ginds de mensen in doodsangst zitten. 

 

Woensdag 24 november 1943 

Om 08.00 uur naar Opa. We moesten om 10.00 uur volledig terugkomen, er was niets 

te doen. Een brief en twee briefkaarten gehad. Jan Sas weer een Ausweis, voor mij 

nog steeds niets. Pap gekookt. Een portie Kuch en een koek als feest opgegeten. 

Weer luchtalarm. Gisteren Berlijn weer gebombardeerd. Pétain onder bewaking van 

de SS. Veel met mijn gedachten thuis. Ausweis voor boeken. 

Soldaat De Hommel (kgf 97146) vertrekt voor de tweede maal naar een 

Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.107) 

O.K. avond. Theo Flemming speelt op zijn “pensklavier” een uitdrukking van de Zuid 

Afrikaners, overgenomen en heel het koor zingt uit volle borst de liedjes mee. 

 

Donderdag 25 november 1943 

Werken: dekens brengen naar Heimkehrer.108) Om 09.00 uur boekje de Klok halen. 

Erwtensoep. Berlijn van 23.00 tot 04.00 uur gebombardeerd, ook Leipzig. Eindelijk 

weer een Ausweis. Rozenhoedje. Weer luchtalarm. Hoe zou het met Frans zijn? Wat 

zou ik graag iets van hem horen. 

 

Vrijdag 26 november 1943 

Pakje van mijn vrouw gehaald: koeken, havermout, suiker, enz. ’s Middags weer een 

Ausweis. Na werkzaamheden tentpalen wegbrengen. Pakje gehaald van ouders. Mijn 

voeten doen zeer. Hitler dood zeggen ze. Landing bij Dieppe. In Berlijn 6.000 doden, 

enz. Vandaag om 21.00 uur luchtalarm.  

Lezing over menage geld. 

 

Zaterdag 27 november 1943 

Vandaag is dominee A.T.W. de Kluis jarig. 46 jaar wordt hij. Na het telappèl 

vanmorgen hebben wij hem een ovatie gebracht en als stoffelijke blijk van 

belangstelling een oorkonde aangeboden. Deze oorkonde was zeer kunstig 

ontworpen door onze barakkenvriend v. Doorn. Op de voorzijde een stuk prikkeldraad 

waarachter een Hollandse soldaat met een statig zeekasteel in de armen (de predikant 

is Rotterdammer). Aan de binnenzijde links: Aangeboden door Uw medebewoners van 

barak 23 B ter herdenking aan Uw 46e jaardag te Mühlberg. Rechts in het midden een 

rode driehoek, waar omheen onze handtekeningen. Het geheel prachtig 

geornamenteerd met rood-wit-blauw. 

Om 07.45 uur voor werk gaan kijken; geen werk. Er is sneeuw gevallen. Lekker dikke 

pap gehad. Briefkaart van vrouw. Naar het Godsdienstonderricht geweest. Lof. Erwten, 

laatste aardappelen en pap. 

 
107 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4419 (of 4411). 

108 De Heimkehrer waren tijdelijk ondergebracht in het Heimkehrlager in de noordwestelijke hoek van 

het kampterrein. 
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Circa zestig nieuwe Hollanders aangekomen. Het betreft waarschijnlijk 65 mannen.  

Als eerste van deze nieuwe groep werd het vrijwillige medische personeel ingeschreven. 

Ze ontvingen de krijgsgevangenennummers 98574 tot en met 98638. 

Onder hen bevinden zich sergeant verplegers De Boer (kgf 98574), Marijnisse (kgf 

98576), Lieve (kgf 98577), korporaal ziekenverpleger Romberg (wrsch kgf 98582) en de 

officieren van gezondheid Nolke (kgf 98585, Boet (kgf 98586) en Fries (kgf 98587). 

 

Zondag 28 november 1943 

Om 09.30 uur groot appèl. Brief naar vrouw en briefkaart naar ouders met 

gelukwensen voor moeders verjaardag. ’s Avonds pap.  

 

Maandag 29 november 1943 

Melden voor werk bij Opa. Werken. Mijn hele portie Kuch opgegeten.  

In Holland strijd tussen gewone Hollanders en NSB’ers. Rozenhoedje, enz. 

Soldaat Bruinsma (kgf 103307)komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau. 109) 

 

Dinsdag 30 november 1943 

Geen werk. Slecht weer. 

Lezing door de aalmoezenier. Briefkaart van ouders ontvangen.  

Rozenhoedje en noveen.  

 

Woensdag 1 december 1943 

Slecht weer.  

Brief en briefkaart gekregen om te schrijven. Tekeningen gemaakt. Rozenhoedje. 

Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 746.110) 

 

Donderdag 2 december 1943 

Schoon vriesweer. 

Werk in het Engelse kamp. 1.500 mannen naar St Jozefdal. Eerste les in schaken. 

Luchtalarm van 19.30 tot 21.30 uur. Rozenhoedje, geen appèl. 

 

Vrijdag 3 december 1943 

Vriesweer. 

Eerste vrijdag van de maand. Geen werk. Schaken. Extra gebeden voor de vrede. 

Rozenhoedje. Pakje gehaald van ouders. Brief ontvangen van vrouwke.  

De oogst is binnen en kolen krijgt ze ook.  

Weer een Hollander, A.C.A. Engering (kgf 108074) overleden in het Lazarett aan 

difterie. 111) 

 

Zaterdag 4 december 1943 

Vriezen, het is snijdend koud.  

 
109 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 459. 

110 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 

111 Het betrof Engering, Anthonius Cornelis Marie, geboren 28 oktober 1919 te Schiedam, korporaal bij 

4 R.I., overleden 3 december 1943 te Neuburxdorf en daar begraven graf 442, later overgebracht naar 

Ereveld Loenen vak C 185. 
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Opa’s kamer moeten doen. Naar Godsdienstonderricht geweest. Ausweis voor een 

pakje. Sinterklaas voorbereidingen. Mededelingen op appèl: 2312 pakjes van het 

Internationale Rode Kruis en Deense Rode Kruis (± 2160 blikjes melk) zijn onderweg, 

verder boeken enz. Schaken. 

 

Tijdens een onderhoud met de Lagerkommandant, Hauptmann König, werd 

vanmiddag het volgende bekend gemaakt:  

1. Omgang met Russen, in welke vorm ook, is streng verboden. Bij niet naleving 

daarvan kan dit catastrofale gevolgen voor de Hollanders hebben, daar b.v. alleen 

spreken met Russen al als communistische propaganda wordt aangemerkt.  

2. De laatste dagen zijn er veel diefstallen gepleegd, o.a. is er gestolen: konijnen, 

cokes; cokeshokken zijn opengebroken, uit barakken is belangrijk materiaal 

gestolen. De Hollanders moeten niet vergeten, dat zij in krijgsgevangenschap zijn 

= bewaarstaat. In dergelijke gevallen kan tot onmiddellijke afstraffing worden 

overgegaan, zonder voorafgaand verhoor.  

3. Het dragen van Engelse uniformen door de Hollanders is ten strengste verboden.  

4. De hoofdstraat mag alleen gebruikt worden door voertuigen, Duits personeel, 

colonnes, arbeidscommando’s. Enkelingen dienen naast de hoofdstraat te lopen en 

rechts te houden.  

5. In de gedragshouding der Hollanders kan aanleiding worden gevonden hen een 

goed Kerstfeest te bereiden. 

 

Morgen vieren wij St. Nicolaasdag. Wij hebben allen op een lootje dat wij van te voren 

getrokken hebben een cadeautje met gedicht ingeleverd, welke nu in enkele 

postzakken staan te wachten op uitdeling door de Sint en Zwarte Piet. Berlina, de 

eeuwige knutselaar, heeft met ongelooflijke kunstigheid, mijter, roe, baard, kleed etc. 

gemaakt. Korporaal Achilles (kgf 105971), hij kan de r niet uitspreken, zal als St. 

Nicolaas fungeren en Ghibbels (kgf ?), een onooglijk klein roodharig brillemannetje 

als zwarte Piet. Theo Flemming zal voor de muzikale opluistering zorgen. Van de 

moffen krijgen we avondpermissie tot elf uur, behoudens luchtalarm; en die kans 

daarop is groot. We beginnen daarom maar vroeg, nl. 6.30 uur. Vol vertrouwen klopt 

ons hart. 

 

Zondag 5 december 1943 

Vriezen. Groot appèl om 08.40 uur. Heel koud. Geval van difterie in onze barak. We 

mogen er niet meer uit. Briefkaart naar ouders.  

 

Tijdens het appèl op het buitenveld waren voor de eerste maal de Britse Indiërs 

present. Deze lui ondergaan een straf, omdat zij elk werk, zelfs kantoorwerk, voor de 

Duitsers weigeren. Zelfs het eten moet door anderen worden gebracht. Onlangs 

moesten zij voor straf een halve dag in de houding staan, maar zij ondergaan alles 

met stoïcijnse kalmte. De moffen kunnen geen vat op hen krijgen. In verband met hun 

bijzondere religie krijgen deze Hindoes ook speciaal voedsel. 

 

Sint op bezoek in de barak. Er wordt op de deur gebonsd ….. het wordt stil op de 

barak. Dan in een sfeer van eerbied en ontzag schrijdt de Heilige man statig binnen, 

staf in de hand, op de voet gevolgd door Zwarte Piet. Prachtig is de Sint gekleed in 
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het wit-rode ambtsgewaad van de aalmoezenier. Een groot koperen kruis hangt voor 

zijn borst. Zelden heb ik tevoren een dergelijke St. Nicolaas gezien. Een daverend 

hoera gaat onder ons op. Na een welkomstwoord van Schiferli, bestijgt de goede Sint 

het geïmproviseerde podium. Piet sjouwt zuchtend enkele zware, uitpuilende 

postzakken naast de zetel en Sint begint zijn proloog. Dan halverwege zijn toespraak 

komt onder wild getrappel door de buitendeur een andere Sinterklaas te paard 

binnengereden……Stomme verbazing; nieuwsgierig rekken wij de halzen, staan op, 

springen op de banken en tafels om het schouwspel maar goed te kunnen zien. Na 

een luid gejuich …stilte. Onder daverend applaus en gelach wordt het paard, 

bestaande uit twee jongens verdikt met een grote deken en een beschilderde 

kartonnen doos als kop, waarop twee houten klossen als oren, door Piet weggeleid. 

Onder het bijval maakt het paard de raarste capriolen. Nu begint een verbaasd, 

amusant, verontwaardigd twistgesprek tussen de twee Sinterklazen. Zij beschuldigen 

elkaar onder grote hilariteit van bedrog. De nieuw binnengekomen Sinterklaas maakt 

naast de eerste een sjofele indruk. Zijn witte mijter is gegarneerd met prikkeldraad en 

in het midden prijkt een rode driehoek, kenmerk van de krijgsgevangenen. De krul op 

zijn staf is eveneens van prikkeldraad. Zijn kleed wordt gevormd door een deken, 

“comme ci comme ça”. Zeer origineel en zinnebeeldig uitgedrukt. Op terechtwijzende 

toon vraagt hij Sint no. I of hij lid is van de vakgroep van Sinterklazen en of hij lid is 

van de partij. Luid gelach. Sint I meent dat no II een surrogaat Sinterklaas is, die hem 

in de wielen rijdt. Zo gaat het een tijdje onder de nodige kwinkslagen door, totdat zij 

de wijste partij kiezen en vriendschap sluiten, alhoewel mokkerig en elkaar verder 

nogal eens een stuk gevend. Beiden verhalen van hun reis. No. II had de reis gemaakt 

in een goederen wagon met nog 48 Sinterklazen. Veel kon hij niet meebrengen, want 

alles is op de bon, maar toch…….. Engelse sigaretten kon hij op de Zwarte Markt voor 

elk van ons nog 20 stuks op de kop tikken. Beurtelings deelden zij vervolgens de vele 

cadeaus uit, onder het voorlezen van de bijbehorende gedichten. Menigeen krijgt een 

open doekje, wat voor de overigen de lachlust opwekt, terwijl de persoon in kwestie 

dan meestal een verongelijkt gezicht trekt. Als dan na veel pakpapier het presentje te 

voorschijn komt vrolijken de gezichten weer op en is de stemming weer O.K. Maar 

goed dat onze vrouwen en andere familie de pakketten zo goed verzorgen. Hoe 

moesten we anders aan het papier gekomen zijn.  

De één kreeg enkele sigaretten, borstplaat, een appel, een ander een jusblokje, 

imitatiesigaar, scheermes etc. Afgewisseld door muziek gaat zoo het feest door, totdat 

we bij achten even moeten onderbreken voor het telappèl door de Duitsers. De beide 

Sinterklazen natuurlijk mede achter in het gelid. De dienstdoende onderofficier aan ’t 

tellen .. vijf, tien, vijftien, twintig …vijftig .stomverbaasd ziet hij dan ineens de drie 

verkleedde gevangenen staan. Is hij nou gek of zijn zij nou gek … nog eens kijken …. 

meer vooroverbuigen .. zijn ogen puilen uit van verbazing, daar begrijpt hij geen 

sikkepit van. Even staat hij zo als met stomheid geslagen. Dan telt hij verder met 

onbewogen gezicht. Wij gaan verder, steeds amusanter. Ook ik krijg mijn cadeau met 

hekeldicht. 

 

Maandag 6 december 1943 

De dokter heeft ons tegen difterie ingesmeerd in onze keel. Deuren gaan dicht. Pakje 

van mijn vrouw. Brief naar mijn vrouw.  
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Vanmiddag pakje gehad van het Amerikaanse Rode Kruis, inhoud: 60 sigaretten, 

corned beef, zeep, melkpoeder, chocolade, biscuit, zalm, pruimen, oranje limonade, 

suiker, koffie. Jammer dat ik er niets van naar huis kan sturen. De koffie en chocolade 

bewaar ik. Heerlijkheden waar ze thuis niet aan kunnen komen. Voorlezen van de 

Johanna-Marie. 

Drie Nederlanders (3 sergeants) komen aan vanuit Stalag IV-d Torgau. 112) 

 

Vandaag zijn we begonnen met de uitgifte van een geïllustreerde krant. Verbazend 

interessant. Ik zal een en ander in mijn dagboek overnemen. Het verhaalt vooral over 

de belevenissen op onze eigen barak. Het geheel maakt een keurige, fleurige indruk, 

tussen de met de hand geschilderde lettertjes geestige illustraties. De kop vooral is 

karakteristiek. Door een eind prikkeldraad wordt de naam van het blad aangegeven: 

Kampblad “Prikkels” en daaronder “(Honni) On y soit qui mal y pense” In de 

linkerhoek: Stalag IV B, Mühlberg, No. 1, 6 Dec. ‘43 Speciale editie, Barak 23 B. 92 

In de rechterhoek: Redactie: Harry v. Westen en Jan van Doorn. Verschijnt ongeregeld.  

Dan volgen de verschillende artikelen:  

Terreur: Naar onze speciale verslaggever mededeelt opereert er de laatste tijd in 

barak 23 B een terreurbende, die er werk van maakt in de nachtelijke uren personen 

van het manlijk geslacht te mishandelen! Ook houden zij zich bezig met het roven van 

dekens. Of dit tekenen zijn van kindsheid kunnen wij niet met zekerheid zeggen. De 

vorige week is onze geachte hoofdvertrouwensman slachtoffer van deze bende 

geworden. Hij werd ’s avonds ± 22 uur besprongen door een aantal onguur uitziende 

individuen, die hem een kastijding toedienden, zodat hij enige dagen geen zittend 

leven heeft gehad. Mocht deze terreur voortgang vinden, zal zij met tegenterreur 

gebroken worden. Dan komen deze licht schuwende elementen in die hoek te zitten 

waar de klappen vallen. Men zij gewaarschuwd.  

Vol verwachting klopt ons hart: Aangezien ons de laatste dagen verschillende 

geruchten ter ore waren gekomen, over het arriveren van “Internationale” Rode kruis 

pakketten, hebben wij ons gewend tot den Heer E(ykelaar), toegevoegd 

administrateur aan den hoofdvertrouwensman. De Heer E. ontving ons op de hem 

eigen vriendelijke wijze en deelde ons desgevraagd mede, dat er inderdaad pakketten 

waren aangekomen, ook zijn van Deense zijde blikjes melk onderweg. Van het 

Nederlandse Rode Kruis kan men muziek, spelen e.d. verwachten. Voorwaar we gaan 

voorruit. Ook was ons van onbetrouwbare zijde ter ore gekomen, dat de heer E. den 

laatste tijd groothandel dreef in Engelse sokken, aangezien hij vanwege zijn 

zelfingenomenheid naast zijn schoenen liep en daardoor veel sokken sleet. De Heer E. 

deelde ons desgevraagd mede dat dit vuige laster is.  

Mededeling: Personen, die aanspraak maken op het zg. “extra eten“ wordt hierbij 

medegedeeld, dat vanaf heden de pannen voor 14.- u. ingeleverd moeten worden in 

de welbekende hoek. Zij kunnen na 17.- uur gevuld worden teruggehaald. Voor hen, 

die reeds voordien hun pannen inleverden is een speciale regeling getroffen. Zij 

dienen hun pannen op de daarvoor beschikbare bank te plaatsen. De anderen moeten 

de pannen onder de bank deponeren, daar zij dienst moeten doen als druppelvanger. 

Indien na deze verdeling eventueel nog eten overblijft zal dit verdeeld worden onder 

hen, die deze maatregel saboteren en door het leven gaan onder het motto: 

“Eerlijkheid duurt het langst” De Commissie v/d voedselvoorziening w.g. (onleesbaar).  

 
112 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 863. 
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Politiek en Frontnieuws: Oostfront: “Wat doe je in de kou “ Zuidfront: “ We gaan 

naar Rome”.  

Uitspraken van grote mannen: Onze speciale correspondent uit New York meldt ons 

dat president Roosevelt in een vergadering van senatoren verklaard heeft, dat de 

Japanners toch maar rare Chinezen zijn.  

Vragenhoekje ???? J.B. “Wat is volgens U de beste methode om een volksverzameling 

uiteen te jagen?” Antwoord: gaat U eens met de hoed rond voor de Venek (Venek = 

vereen. ter bevordering v/d gemeenschapsgedachte onder krijgsgevangenen). Enige 

flink gebouwde mannen gevraagd, in staat zijnde een Amerikaans pakket in één keer 

op te eten, om als lijfwacht te dienen voor de redactie van dit blad. Een blik 

woesteling We vernemen van betrouwbare zijde, dat het den laatsten tijd 

voorgekomen is dat een zeker persoon, Argentijnse sinaasappeljam zit te eten uit een 

Hollandsche appelstroopblik. Ook zou corned beaf uit dergelijke blikken 

geconsumeerd worden. Een vergissing van huisgenoten? Nadere inlichtingen worden 

gaarne ingewacht bij den Hoofdwantrouwensman.  

Vraag en Aanbod: Serviër, rechterbeen missende, zoekt kennismaking met 

medekrijgsgevangene, linkerbeen missende, om voor gezamenlijke rekening een paar 

schoenen te kopen. Brieven onder motto “Tauschen”.  

Aanbiedingen: Oppassend jongmens, door omstandigheden buiten zijn wil werkloos, 

zoekt een hem passende werkkring als oppasser bij heer alleen, voor het verrichten 

van alle voorkomende bezigheden. Zoals schoenen poetsen, scheren, koken, wassen 

enz. Hij is specialist in het opmaken van bedden en het opsporen van ongedierte. 

Verlangd loon 50 pfennig per dag en eventuele kliekjes. Brieven onder motto: Heeren 

en knechten.  

Sportnieuws: Zaterdag j.l. is de voetbalwedstrijd tussen de timmerploeg en een elftal 

samengesteld uit schoen- en kleermakers door laatstgenoemden glansrijk gewonnen. 

Vooral de Back A (Kerborm) (de bekende blauwe vogel) van de timmerlui timmerde 

aan den weg. Toen de spelers na de wedstrijd naar de barak terug keerden, konden zij 

geen pap meer eten en zeggen.  

Aan onze lezers: Bijdragen, vragen enz. worden gaarne tegemoet gezien.  

De Redactie.  

 

Nadat wij het St. Nicolaasfeest zondag op de barak gevierd hadden, was er vanavond 

in het Franse theater een feest voor alle Hollanders tezamen. Terwijl juist een 

toneelstukje aan de gang was en wij vol spanning in doodse stilte het verloop 

volgden, stoven ineens onder luid Indianengehuil achter uit de zaal vier Zwarte Pieten 

naar voren, sloegen links en rechts met hun heibezems in het rond en joegen alles op 

het podium uit elkaar. Wat een consternatie! Heel plechtstatig daarachter volgt de 

Sint op zijn schimmel. De gebruikelijke welkomstwoorden beantwoord door de 

heilige, waarna hij audiëntie verleent aan de verschillende nationaliteiten hier in het 

kamp, die het St. Nicolaasfeest niet kennen, maar graag kennis wilden maken met de 

goeie man. Nederlander, Engelsman, Zuid Afrikaan, Br. Indiër, Serviër, Fransman, Rus 

etc. elk haspelt zijn eigen landstaal, doorspekt met Hollandsche woorden, opdat het 

gesprokene door een ieder redelijk is te volgen. Elk doet dat in zijn eigen aard. De 

Serviër begint al direct over tauschen, de Rus heeft het over Molotov vuurwerk aan de 

Dnerpa, kur, de Hindoes over Salem Melijkem etc. Dan komt het boek van Sint 
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Nicolaas op tafel en velen onder ons krijgen een reprimande of goedkeuring op het 

toneel te incasseren.  

De band zorgt voor de nodige muzikale opluistering. De clou vormt wel de uitdeling 

van de cadeautjes. Er was namelijk als toegangsprijs een pakje bedongen. Ieder kreeg 

dus een ander pakje terug. Een zeer vrolijke, geslaagde avond, om nooit meer te 

vergeten. Vooral de St. Nicolaascantate van Lou Raaimans met zijn koor was keurig. 

Zoo is het St. Nicolaasfeest naar volle tevredenheid verlopen, en zien wij Kerstmis en 

Oud en Nieuw weer tegemoet. Ons aller wens is niettemin de volgende keer thuis te 

zijn. 

 

Dinsdag 7 december 1943 

Tot 07.30 uur geslapen. Toch een appèl. Een grote keuken, allemaal lekkers bakken.  

’s Middags drie kaarten van mijn vrouw. ’s Avonds twee brieven en een kaart en een 

Ausweis voor een pakje. 68 kisten appels aangekomen van het Nederlandse Rode 

Kruis. Uit brieven van mijn vrouw begrijp ik haar niet altijd goed. De ene keer 

verwijten, de andere keer lief. Liedjes door Max v.d. Hoek (kgf ?). 

 

Woensdag 8 december 1943 

Om 09.00 uur opgestaan. Nog steeds vriezen. Bij de zending van het Amerikaanse 

Rode Kruis zijn tevens 480.000 sigaretten. Van vrouw St. Nicolaaspakket ontvangen. 

Reuze blij er mee. De borstplaat fijn gemaakt. Het sneeuwt. Kou in mijn nek, veel 

hoesten. Voorlezen. Bus sardientjes opgegeten. Rozenhoedje in de barak. Om 23.00 

uur naar bed. 

 

Donderdag 9 december 1943 

Om 09.00 uur opgestaan. Om 11.00 uur heerlijke koffie met melk gedronken. Jan is 

een goede kok. Lekker middagprakje, bruine bonen met aardappelen met melk. 

Vriezen en sneeuw.  

’s Avonds cabaret in de barak. De stemming blijft goed. Om 0.30 uur naar bed. 

Twee Nederlanders ontsnappen, door weg te lopen uit een Arbeitskommando dat 

buiten het kamp moet werken. Het gaat om J. Viaene (kgf 98531) en Piet ??. Als 

resultaat van hun ontsnapping was er eergister kofferinspectie. Koste wat het kost 

wilden de moffen de koffers van de voortvluchtigen in beslag nemen. Al hun moeite 

bleek evenwel tevergeefs. Alles was met de Noorderzon vertrokken. 

De twee ontvluchters worden echter de volgende dag op het station van Bad 

Liebenwerda aangehouden en weer gevangengenomen 113) 

Twaalf Nederlanders vetrekken naar Arbeitskommandos van Stalag IV-a Hohnstein. Een 

aantal van hen gaat werken in een Lazarett te Dresden.114) 

 

Vrijdag 10 december 1943 

Vriezen en sneeuw. 

Om 07.30 uur opgestaan, scheren, wassen, eten en schrijven. We kregen 50 Pall Mall 

sigaretten van het Amerikaanse Rode Kruis en goed drie kilo appels uit Holland.  

 
113 Aantekeningen J.J. Viaene NIMH collectie 444. 

114 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 756 (doorgestreept, maar geen 

ander nummer). 
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Muziek in de barak, lezingen, enz. We hebben het nu beter dan de Duitsers en ook, 

jammer genoeg, dan thuis. 

De twee ontsnapte Nederlands (Viaene en ?) zijn opgepakt op het station van 

Liebenwerda. 

 

In de Universiteit is het 278-jarige bestaan van het korps Mariniers herdacht. Eén 

minuut stilte werd betracht voor de 27 gevallen kameraden in Mei ’40.  

Gereleveerd werd hun moed en plichtsbetrachting aan de Maasbrug. De Greef 

besloot de herdenking met woorden van dank en hulde aan het voorbeeldige korps 

met de hoop dat zij weer spoedig door de straten van Rotterdam mogen trekken met 

hun tamboers en pijpers o.l.v. tamboer-majoor Nijhuis, die hier in het kamp is en dat 

zij weer spoedig hun nieuwe kazerne Sas van Gent, genaamd naar de eerste 

commandant, mogen betrekken. 

 

Zaterdag 11 december 1943 

Het is een witte wereld buiten; sedert enkele dagen heeft het gesneeuwd. Het 

landschap is sprookjesachtig veranderd. Zelfs het kamp lijkt nu mooi. Italianen en 

Engelsen zijn in de kampstraat bezig met zand strooien. De Duitse schildwachten 

lopen in hun strooien overschoenen. Op het zwembassin hebben de Tommy’s al 

geschaatst. Hoe zij aan de schaatsen komen mag Joost weten. Temeer daar de ijzers 

een reuze handwapen vormen tegenover de moffen. Messen met punten zijn nota 

bene niet geoorloofd. Nog meer sneeuw hangt er in de lucht, want de hemel is 

potdicht, grijs van de sneeuw. 

 

Om 09.00 uur opgestaan. Nu wordt binnen zitten best vervelend te worden. Veel 

hoesten. Er komt meer. We krijgen haring van Denen en een pakket van het 

Nederlandse Rode Kruis. Er komt weinig post door en pakjes zo goed als niet. 

Heerlijke melkpap gegeten. Voorlezing van Hollands Glorie. Om 20.00 uur naar bed 

gegaan. 

 

Zondag 12 december 1943 

Om 08.30 uur zalf. Onder elkaar de Mis gelezen in het waslokaal. Met Amerikaanse 

margarine boter mijn ontbijt opgepeuzeld. We worden echte snoepers. Een 

middagmaal mijnheertje, vooraf erwtensoep, echte, met gehakt. Aardappelen met 

melk en boter, knolraap gebakken gehakt en jus. Achterop vanillepudding met 

pruimen. We hadden volop en konden niet opstaan van dikte. ’s Nachts verloor een 

man 320 sigaretten met pokeren. Ik vroeg naar bed. Lezing over Holland gehouden. 
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Brief van het Deense Rode Kruis met een zending van 750 kg haring. 

Deze zending ging naar Stalag V-a Ludwigsburg (NIMH, collectie 408 Vos). 

 

Maandag 13 december 1943 

We hopen dat deze dat voor ons de laatste is om binnen te zitten. Koude dag omdat 

de ramen gerepareerd werden. Protest tegen voorlezing van Hollands Glorie. Ik 

verveel me. Het busje met zalm opgegeten. Om 20.00 uur naar bed. Er was ook nog 

midden in de nacht een twistgesprek over Hollands Glorie. 

 

Dinsdag 14 december 1943 

Niet zo koud. Dreigt naar sneeuw of regen. Nog steeds binnen blijven. Veel hoesten 

die nacht. De dokter op de barak geweest. 50 sigaretten Amerikaanse leger en pakje 

tabak met vloeipapier van het kamp. Canadese pakketten onderweg. Onze 

huispakketten ook met schade aangekomen. Intelligentietest gehouden onder elkaar. 

Doessa gepasseerd? Een van ons is met keelpijn en koorts naar bed. 

Nieuwe kampkrant “Prikkels” met veel tekeningen is vandaag uitgekomen. 
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Woensdag 15 december 1943 

Goed weer. Er gaan geruchten dat we spoedig vrijgelaten zullen worden. Nog meer 

pakketten zijn aangekomen. Onze zieke heeft geen difterie. Intelligentietesten tussen 

Kunde-ploeg en Kartoffelmietters.115) De Kunde-ploeg won. Voorlezen. Gerucht gaat, 

dat 800 Italianen weggaan. 

 

Donderdag 16 december 1943 

Kiespijn gehad. Om 06.30 uur eruit, want om 07.00 uur baden. We zijn dus weer vrij.  

Duitsers uit Turkije. Hongarije roept zijn troepen van oosten terug. O.K. avond. 

Italianen weg. Luchtalarm.  

Weer een transport vertrokken. Er vertrekken 52 mannen naar diverse 

Arbeitskommandos van Stalag IV-f Hartmannsdorf. 116) 

 

Vrijdag 17 december 1943 

Koud weer, gevroren.  

Weer Mis en Communie. Een Engels Rode Kruis pakket van de stad Birmingham 

inhoud 183 stuks en nog 50 sigaretten gekregen. De Duitsers kwamen onze 

drooglijnen van de zoldering verwijderen. Turkije in overleg met Duitsland zeggen ze. 

Brand in de barak. 

Er komen drie mannen aan vanuit een Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz.117) 

 

In het Russische kamp woedde een felle uitslaande brand, welke aanvankelijk zulke 

afmetingen aannam, dat door de felle vrieswind die er woedde, wij dachten dat het 

hele kamp een prooi van de vlammen zou worden. Huizenhoog schoten de enorme 

vuurtongen omhoog en in een immense zwarte grillige angstaanjagende rookwolk 

dansten, joegen duizend vonken over ons heen. Het leek een vuurspuwende berg. 

Naar bleek dat de Röntgenbarak achter de Russische keuken in lichterlaaie stond. Nu 

wil het geval dat in een afdeling van de keuken en aangrenzende Russische kantine 

alle Nederlandsche Rode Kruis pakketten en sigaretten liggen opgeborgen. Men kan 

zich onze bezorgdheid daarover indenken. Dankzij het krachtdadig ingrijpen van de 

Lager Feuerabwehr, bestaande uit Fransen en het vrijwillig nathouden van de daken 

van keuken en kantine door de Hollanders kon het vuur na hard zwoegen bedwongen 

worden. Tijdens deze brand werd het elektrisch licht afgesneden, vermoedelijk door 

kortsluiting, wat evenwel niet zo bar erg was, omdat wij vol aandacht het schouwspel 

buiten gadesloegen, hierbij de snerpende kou trotserend. Ik had twee jassen 

aangetrokken plus mijn bivakmuts, die nu goede diensten bewees. 

 

Onder deze omstandigheden was het heel eenvoudig te realiseren welk een ramp het 

zou zijn om hals over kop uit een brandende barak te vluchten zonder enige 

bezittingen. Te denken aan de paniek die in de overvolle barakken ongetwijfeld zou 

ontstaan. Deze brand heeft in elk geval onze ogen geopend, vooral tussen en op de 

kribben niet te roken. 

 

 
115 De Kartoffelmieters was een ploeg die aardappels inkuilde en weer uitgroef. 

116 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4420 (52). 

117 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 3 op 17-12-

1943). 
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Zaterdag 18 december 1943 

Koud weer. Bij Opa de kamers weer gedaan. Die Serv die er altijd werkte wilde ons op 

het laatst alles laten doen. Protest. Denemarken zendt weer 100 kg kaas. In het Lof 

begon de voorbereiding voor Kerstmis. 

 

Zondag 19 december 1943 

Daar we om 08.00 uur generaal appèl hadden, konden we na het gewoon appèl geen 

Mis doen. Communie konden we gaan, maar Hoogmis om 09.00 uur. Regen in de 

middag. Morgen weer een dopeling. 

 

Maandag 20 december 1943 

Tijdens het ochtendappèl maakt Hauptfeldwebel de Voogd bekend, dat tijdens de 

Kerstdagen een “Godsvrede” zal heersen, waarbij het ons geoorloofd is om op eigen 

manier te bewegen tussen het prikkeldraad waar en hoe wij willen. Er zal geen appèl 

zijn en de lichten kunnen de ganse nacht door blijven branden. Op ons verzoek zullen 

wij met de kerstdagen onze aardappels en zuurkool rauw verstrekt krijgen. Dit om ook 

de koks een vrij en ongedwongen Kerstfeest te gunnen.  

Geen werk. Weer een dopeling om 16.30 uur. Al drie dagen ¼ Kuch. Sokken gestopt, 

vervelend werk. Het is nu tot en met 1 januari Godsvrede. Een Italiaan is overleden. 

Om 19.30 uur luchtalarm. 

 

Dinsdag 21 december 1943 

Koud weer. De winter is begonnen, het kampterrein is één grote modderpoel 

geworden van gesmolten sneeuw en ijsklonten. Nederlandse krant van 13 december 

1943 gelezen. Wel eens prettig, nieuws uit eigen land. Geen werk tot aanstaande 

maandag. Pannenkoeken gebakken. Ik heb veel last van vlooien. Jonge Russen in het 

kamp van 14 tot 18 jaar. Sigaretten en Deense gecondenseerde melk. 

Wachtmeester Rijke (kgf 97676) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g 

Oschatz.118) Soldaat Arie Glansdorf (kgf 108011) komt aan uit een Arbeitskommando 

van Stalag IV-d Torgau119) 

 

Woensdag 22 december 1943 

Vrij goed weer. Kachel verwisseld. Weer geen post. We wachten maar weer af. Gekaart 

met de Serven (Tarts). Aardig spel. Zal dit ook thuis leren. 

 

Donderdag 23 december 1943 

Goed weer. Hout gesprokkeld. De pakketten zijn gekomen. Amerikaanse Rode Kruis 

en Hollandse Rode Kruis pakketten ontvangen en een tinnetje met vijftig sigaretten. 

Weer gekaart met de Joego’s en de Russen. Luchtalarm. Gerucht gaat, dat de Russen 

op 30 á 40 Km van de oude grens zijn. 

 

Vrijdag 24 december 1943 

Goed weer. Aardappelen schillen. Dubbele portie eten. Was goed. 

 
118 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 1 op 21-12-

1943). 

119 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 4428. 
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Broodpap gemaakt, was heerlijk. Geschaakt met 2 Russen. Versiering van barak. Veel 

geloop van Engelsen, Brits Indiërs, Russen, Italianen, Fransen, Polen, Zuid-Afrikanen, 

Serven. Om 24.00 uur Nachtmis. Er arriveert een groep van circa 69 Nederlanders, zij 

krijgen de nummer 98639 tot en met 98707. Onder hen bevond zich soldaat Bas 

Brouwer (kgf 98665?) wiens dagboek bewaard is gebleven. 

 

Zaterdag 25 december 1943 (Eerste Kerstdag) 

Na de Mis gegeten. Wat naar bed. Om 05.30 uur wakker gezongen door het koor, dat 

alle barakken langsging en ieder met mooie oude kerstliederen uit de slaap wekte.  

In de Mis kreeg ik het even te kwaad. De barak is heel mooi. Brief en briefkaart naar 

mijn vrouw. Heerlijk gegeten. Kerstspel in het theater. Hauptmann (König) aanwezig 

en diep onder de indruk. Engelsen, Rus, enz. op de barak, tot 01.00 uur ‘s nachts. 

 

Het zéér bijzondere Kerstfeest! Om 06.45 uur gewekt door een vierstemmig 

mannenkoor. Stille Nacht, Ere zij God en Gloria. Diep ontroerend. Na het appèl om 

07.30 uur leest Doorneveld in de zaal voor allen onder doodse stilte het 

Kerstevangelie. 

 

Kerstmis 1943 

Voorbereidingen voor het kerstfeest werden getroffen vanaf zondag 19 december.  

De Commandant, Oberfeldwebel Voogd, deed op het generaal appèl de mededeling 

dat er Godsvrede in het kamp zou heersen gedurende de Kersttijd. Dat houdt in, dat 

de kampleiding heel wat soepeler en toegeeflijker zou zijn, als anders de gewoonte 

was. Fouten en tekortkomingen van de voorbije tijd zouden vergeten zijn. We konden 

dat in deze dagen goed merken op de appèls in de barakken controles. We verkregen 

een Kerstboom en groen om de barak te versieren. De Engelsen mochten zich nu vrij 

onder ons bewegen. Wij behoefden geen kampwerk te verrichten, zodat we ons 

geheel aan de versiering konden wijden. 

 

De 23e kregen we een Amerikaans en een Hollands Rode Kruis pakket en een tinnetje 

van vijftig sigaretten. We konden er de Kerstdagen met een gerust hart tegemoet 

gaan. We hadden meer vlees en Kuch dan ze thuis met geen mogelijkheid bij elkaar 

krijgen. Zo’n pakketje moesten we naar huis kunnen sturen, maar dat mag niet, 

jammer genoeg. Er werd een wedstrijd uitgeschreven om de barakken zo mooi 

mogelijk te versieren en er werd het beste gegeven. Onze barak werd een juweeltje. 

Van de Lagercommandant werden orders uitgegeven tot hoe laat we op de 

verschillende feestdagen bewegingsvrijheid hadden. Met de feestdagen tot 01.00 uur 

‘s nachts.  

Voorbereidingen werden getroffen voor het stoken van de ovens, want dat zou 

nachtwerk worden, aangezien de hoeveelheid die gekookt moest worden. Nachtmis 

hadden we om 24.00 uur in ons kleine houten kapelletje, net een stal. De kapel was 

ook versierd en er stond een mooi stalletje. Hier, in de gewijde stilte van ons kerkske, 

werden onze gedachten onweerstaanbaar naar huis getrokken en we hebben hartelijk 

voor onze familieleden gebeden en is het Kerstkindje vurige aanbevolen. De 

aalmoezenier hield zijn preek en we waren allen, ook hij, onder de indruk. Toen de Mis 

om ongeveer 01.30 uur uit was, terug naar de barak, die nu voltooid was en zo’n 

echte Kerststemming had, met zijn lichtjes, groen en gedekte tafels. Onze kameraden 
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hadden een Kersttafel, bestaande uit koffie en koeken bereid. Het geheel maakte een 

overweldigende indruk. Om 04.00 uur naar bed en om 06.00 uur werden we gewekt 

door een koor dat Kerstliederen zong. Mooi, wat mooi! Na het appèl om 07.30 uur 

kwamen de Transvalers, Engelsen, Brits-Indiërs, Italianen, Fransen, Russen, enz. de 

barak overstromen om te kijken. Geheel de dag tot diep in de nacht bleef dat zo. ’s 

Avonds en ook ’s middags werden door ons de barakken van die mensen bezocht. De 

Engelsen maakten er een Carnaval van en zeer ordinair. De Russen hadden enkel een 

Kerstboompje. De Italianen hadden een Kerststal gemaakt. De Fransen, Polen, Serven, 

Tsjechen niets. Door de Russen werden we heel kameraadschappelijk behandeld en 

onthaalden ons op zang, muziek en dans. De volgende dag voetbalmatch Engeland 

tegen Holland met muziek en hoge hoeden. Het terrein was een modderpoel. Wij 

winnen met 2 tegen 3. ’s Avonds, Eerste Kerstdag een Hollands Kerstspel in het 

theater. De Hauptmann was ook aanwezig. Het spel was door de dominee en de 

aalmoezenier in elkaar gezet. Orkest en groot koor onder leiding van een Hollander. 

Het was af. 

De Hauptmann dankte na afloop in enkele sobere woorden. Hij was diep onder de 

indruk en hij begreep waar een klein volk zijn kracht uit putte. ’s Middags Tweede 

Kerstdag, veel Engelsen op eten genood. Russen kwamen balalaika muziek geven. De 

barak was stampvol geheel de dag. We hadden ook de eerste prijs met de versiering 

van de barak. Dat bracht sigaretten op. 

De avond werd doorgebracht in muziek, eten en praten met de verschillende 

nationaliteiten. Het waren twee onvergetelijke dagen, deze Kerstdagen, doorgebracht 

in krijgsgevangenschap.  

 

 
Kerststal gemaakt door Italianen 

(foto zonder nummer in De Kluis, Mühlberg foto 80227). 

 

Zondag 26 december 1943 (Tweede Kerstdag) 

Om 10.00 uur Engeland tegen Holland: 2 – 3. De voetballers vertrokken met 

doedelzakspelers voorop naar het veld. Met muziek (“It’s a long way to Tipperary”) en 

hoge hoeden, waarop “Hup-Holland”. Snert. Muziek van Russen in de barak. Nog 
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meer bezoek. Eerste prijs bestaat uit vijf sigaretten de man (zie beschrijving “Kerstmis 

1943”). Na de avondwijding op bezoek bij de Hindoes. Ze spreken aardig goed Engels. 

In de barakken zijn zestien Hindoes, vijftig Sikhs en de rest Mohammedanen.  

 

Maandag 27 december 1943 

Verslapen. Geen werk. Pakje van ouders. Voorlezing. Geen blauwe tram meer. Mist en 

regen. 

 

 
Scene uit het Kerstspel, Kerstmis 1943 

(Mühlberg foto zonder nummer in Pastorie van Mühlberg). 

 
Scene uit het Kerstspel, Kerstmis 1943 (Mühlberg foto 80445 uit Dick van Maarseveen  

en daar foutief gedateerd 1944, vergelijk de bovenstaande foto uit Pastorie van Mühlberg). 
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Dinsdag 28 december 1943 

Geen werk. Pakje van mijn vrouw. Kan een pakje van thuis. Bij de Engelsen heerst 

nekkramp. Zang van Italiaan. Tinnetje met vijftig sigaretten. Van mijn vrouw ook nog 

tabak, dat moest ze niet doen. Ik heb nu rookwerk genoeg. Moet boek “Het Beloofde 

Land” van H. de Greef. 

Om 17.30 uur een lezing over Korps Motordienst. 18.30 dagsluiting, waarna eten, 

appèl en babbelen.  

Elf mannen komen aan vanuit een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz.120) 

 

Woensdag 29 december 1943 

Het is koud in de barak, de kachels worden aangemaakt. 

Geen werk. Twee brieven en een briefkaart van mijn vrouw en ouders. Een briefkaart 

verzonden naar mijn vrouw. Om 19.35 uur luchtalarm. Alle lichten uit. Er worden 

kaarsen aangestoken (er was juist een lezing aan de gang over de Kaffers). Geen 

appèl. Veel vlooien. 

 

Donderdag 30 december 1943 

Koud en guur weer. 

Bad. Geen werk. Met Rus gepraat over Rusland. Hij vond ons een mooi volk. Een brief 

en een briefkaart gehad. Verkouden. Busje gecondenseerde melk van Zweden en 

sigaretten (vijftig stuks Pall Mall), twee haringen. Een zesde brood.  

 

Vrijdag 31 december 1943 

Geen werk. Twee haringen van Zweden Rode Kruis. Oudejaarsavond en nacht. Heel 

het kamp op stelten gezet om 04.00 uur. Zingen door buitenlanders, een ongelooflijk 

tumult. Zingen handen klappen, voeten stampen, kortom een heidens kabaal. 

Italianen hebben in barak gezongen. Veel vlooien. 1/5 brood.  

Na de 15.00 uur pap, naar het politiek jaaroverzicht (van 16.00 tot 17.20 uur). Zeer 

interessant. 

Daarna op 17.30 uur Oudejaarsavonddienst. Een zeer ontroerend mooie preek van Ds. 

de Kluis. 

 

Oudejaarsavondprogramma:  

1. Theo Flemminks Hollandse melodieën van het afgelopen jaar  

2. De slag bij Waterloo. Achulles, Roskam en Vonk  

3. Russisch orkest onder leiding van Andre Eiropetrow  

4. Een avontuurtje in de hoofdstad, Barendse  

5. Vioolsoli Wolthof. A. Canzinella, D ‘Ambrosio. B. Romance Andaluzad Sarazate  

6. Kamer 13. Achilles, Eskes, Vonk  

7. ?????????????( Die grote stad Zaltbommel Boon als invalide matroos)  

8. ‘N Nimwergspraotje met en veur allemaal, Rutten  

9. Russisch orkest onder leiding van Andre Eiropetrow  

Pauze  

10. De gebroken spiegel, Achilles, Roskam, Vonk  

A. Vioolsoli door F.J. Boon  

 
120 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 11 op 28-12-

1944). 
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11. De Arke Noach, Mul, de Jong (auteur), Goudswaard, Noteboom  

12. Theo Flemminks  

13. Nieuwjaarswens, Barakkenchef  

14. Thomasvaor en Pieternel  

15. Slotwoord. 

 

In de plaats van nr. 9 van het programma werd een Amerikaanse verkoop 

georganiseerd met als prijs de snor van Pabst. Deze snor is de trots van sergeant 

Pabst (kgf 105878), maandenlang heeft hij er aan gewerkt om zijn huidig model te 

verkrijgen. ‘s Morgens vroeg draaide hij reeds netjes de puntjes bij en ‘s avonds was 

hij bezig met brillantine, etc. Er moest dan ook een list gebruikt worden om hem op 

het podium te krijgen. Eenmaal aan handen en voeten met een ouderwets stevig touw 

gebonden, was de zaak eenvoudig. Er werd flink geboden, zodat de snor een batig 

saldo van ruim 30 mark opbracht, wat in het fonds van de nagelaten betrekkingen 

werd gedeponeerd. Het moment waarop de snor werd afgeknipt was enig.  

Er waren enkele mannetjes voor nodig om Pabst in bedwang te houden. Netjes 

verpakt in een enveloppe werd de snor daarop aan den koper overhandigd. 

 

Rond 02.00 uur ‘s nachts werden wij vergast door een rondtrekkend Italiaans koor, dat 

enkele liederen ten gehore bracht. Geweldig mooi en aandoenlijk. Een ongelooflijk 

tumult. Zingen, handen klappen, voeten stampen, kortom een heidens kabaal. Helaas 

geen sfeer voor rustige meditatie. Zo de nieuwjaarsnacht in. 

 

Zaterdag 1 januari 1944 

Sneeuwstorm. 

Omstreeks 05.00 uur in de morgen kwam een jolige groep Hollandse feestvierders 

onder luid indianengehuil, gewapend met pannen en deksels, potten waarmee zij een 

hels lawaai maakten, onze barak binnengestormd om het nieuwe jaar in te luiden. Het 

was onmogelijk om daar door heen te slapen. De aanvoerder van het gezelschap, 

voorzien van een oorverdovende rommelpot, zong een Engels kampliedje. Nauwelijks 

had hij een regel gezongen of het hele koor barstte los in een gekrijs en gejoel, dat 

horen en zien verging, daarbij dapper gebruik makend van hun slaginstrumenten. Het 

was hels, het was oorverdovend, het was of het leven door merg en been trok, maar 

toch origineel. De Engelsen bij wie zij ook een bezoek brachten, hebben zich krom 

gelachen. 

 

Eén uur geslapen. Mis. Macaroni, kaas en corned beef gegeten. Eten naar Russen en 

Italianen. We kregen 1/8 brood.  

Vanaf 18.30 uur O.K. avond in de kantine. Programma voor de feestavond, met 

medewerking van het Frans toneel en het Cabaret O.K. Conferencier: Theo van Reysen.  

 

1. Aunt Jemina’s Birthday Orkest Guus Valten  

2. Italiaanse zanger  

3. Christmas Swing Orkest Guus Valten.  

4. Nieuwjaarswens door Thomasvaer en Pieternel Nico Spitza en Guus Valten.  

5. Russische zang, dans, muziek Mr. Dalau, Musquin Bouvier.  

6. Goochelaar H. Bakkeloo.  
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7. Accordeonsolo h. Flemming Pauze  

8. Definition of swing met dans Mr. Houdin.  

9. Themot ( Burlesque nummer) Mr. Perros  

10. Tap Dance Mr. Musquin en Mr. Housiz  

11. Music, Maestro Please Orkest Guus Valten.  

12. Pech, schets door J. Mens, C. Radier,N.  

13. Vocaal. Trio Mr. Houdin, Noé Taillandier.  

14. Stampeda Orkest Guus Valten.  

15. Finale.  

 

Om 20.00 uur binnen in plaats van om 22.00 uur. De Engelsen kwamen om 22.30 uur 

ketelmuziek brengen.  

Er is ’s nachts tweemaal luchtalarm geweest en er is in de omgeving gebombardeerd. 

 

Zondag 2 januari 1944 

Eigen middagpotje. Er was weer geen brood. Later kwam er. We kregen nu 1/3 brood. 

De versiering afgebroken. We hebben geen werk meer, bedankt. Verschillende 

personen zitten vol met pukkeltjes en het jeukt verschrikkelijk. 

 

Maandag 3 januari 1944 

Ausweis voor een pakje. 

 

Dinsdag 4 januari 1944 

Pakje van mijn vrouw, van het Engelse Rode Kruis en vijftig sigaretten. Weer 

geruchten dat wij naar Polen gaan. Russen ook in Polen. Veel last van vlooien. 

 

Woensdag 5 januari 1944 

Het is de laatste nachten weer behoorlijk aan het vriezen, zodat in een koude van 

rond 25 graden. 

’s Morgens naar het ziekenrapport voor de Stabarzt. Terwijl we wachten komt het 

gerucht van een transport van 60 manschappen (Kommando) en 80 tot 95 

onderofficieren naar de omgeving van Krakau (Kobierzyn) bevestigd. Lijst 

bekendgemaakt van hen die weg moeten. Van onze barak 13 mannen. De 

aalmoezenier gaat misschien ook mee.  

Direct komen er nog velen die te elfder ure willen proberen om nog vrijgesteld te 

worden. Na drie uur gewacht te hebben blijkt dat de Stabarzt niet komt. Morgen 

terug om 08.30 uur. In de barak hoor ik dat Loe, Gerard en ik bij het Kommando 

horen. Afwachten dus wat morgen de dokter zegt. Een van de jongens die 

morgenvroeg op transport moeten naar een vliegveld, heeft de moed gehad zich van 

driehoog tussen de kribben te laten vallen. De dokter onderzoekt hem nu onder 

doodse stilte. Opname in het Krankenrevier zal wel noodzakelijk zijn. Voor een 

dergelijke courage staan wij allen perplex, daar nemen wij onze pet voor af. 

Sokken gestopt. Ausweis gekregen en twee brieven.  
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Donderdag 6 januari 1944 

Vanmorgen om 08.30 uur zou de Stabarzt komen. Om 09.30 uur horen we dat het 

weer is uitgesteld tot 14.00 uur. Om 10.30 uur op pad voor ontluizing. Vreselijk lang 

wachten. Pas om 13.00 uur terug. 

  

 
Op kommando (NIMH collectie 415 Mojet, Mühlberg foto 80289). 

 

Pakje gehaald van 30 november. Vandaag Kerstfeest van de Russen. Wij hebben ons 

eten voor hen afgestaan. Cinema en Kerstspel. 23e week.  

Vijftig mannen gaan op Arbeitskommando. 

 

Vrijdag 7 januari 1944 

Lang morgenappèl. Er was een man zoek van het Arbeitskommando.  

Om 12.40 uur weer buiten aantreden. Onze bruine Franse overjassen moesten we 

inleveren en kregen er groene Russische jassen voor in de plaats. De gemeenste truck 

die ze evenwel uithaalden, terwijl wij buiten aangetreden stonden en de barakken 

derhalve leeg, was dat zij in deze tijd een sluiptocht over onze barakken ondernamen 

en alle jassen, merendeels Engelse jassen en broeken, die wij van de Tommies kregen 

en ruilden, in beslag namen. 

 

Onze kameraden zijn naar barak 9A. Een Ausweis en briefkaart van mijn ouders gehad.  

Vijftig sigaretten. 

Om 08.30 staat Gerard van ’t Hul voor onze neus. Te elfder ure is hij van het 

Kommando afgevallen en gaat nu morgen afzonderlijk op transport naar Radeberg 

(als verwarmings-technieker?). Het transport onderofficieren gaat morgen weg en 

moet nu voorbereidingen treffen. Volgens de Kluis gaat het om 95 mannen (Pastorie 

p. 69). Later worden de mannen in een barak opgesloten en zijn ze niet meer te 

bereiken voor Ds. de Kluis. 
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De Ober Stabartz is er en dat wekt onder de LA3-ers de nodige onrust, Allen moeten 

weer langskomen. Bij velen wordt LA3 veranderd in LA2 (NB LA3, 2 en 1 is 

respectievelijk zeer lichte, lichte en gewone Lager Arbeit). 

Er ging een transport van circa 19 mannen naar Arbeitskommandos van Stalag IV-d 

Torgau.121) In dit transport ging onder andere soldaat W.M. van Zijl kgf 98703 mee naar 

kdo L-122 Lönnewitz. 

 

Zaterdag 8 januari 1944 

Na de Mis zagen we onze makkers circa 95 mannen vertrekken naar Stalag 369.122)  

Ze waren vanaf 03.00 uur al op. Onze barak zal waarschijnlijk ontbonden worden. 

Pakje van mijn ouders. Ons werd de maat genomen voor Engelse pakketten van het 

Rode Kruis, ook de maat van schoenen. Weer een Ausweis. 

’s Avonds een lezing over televisie. 

 

Zondag 9 januari 1944 

Regen. Mis. Geen generaal appèl. Boek gelezen, titel: “Het beloofde land” van H. de 

Greeve. Soep, aardappels met zuurkool en veel rijst.  

Weer 92 mannen aangekomen, waaronder drie aalmoezeniers.123) Daarvan is er 1 voor 

Brüx (De Sain ging naar Brüx), 1 voor Offenbach (v.d. Vliet ging naar Ludwigsburg) en 

1 voor Altengrabow (Stulemeijer ging naar Altengrabow). 

Geen veldpredikers, ondanks de vele verzoeken daartoe van Ds. de Kluis (zie p. 71).  

De nieuw aangekomen 93 mannen kregen de krijgsgevangenennummers 98708 tot en 

met 98800. 124) Onder hen bevinden zich: Jhr. A. van Lennep (98709), Mr. F.J.J. Trapman 

(98708). Mr. A. van Os (98713), H.W. Spoor (98714), C.D. Hoek (98774), C.A. Lugten 

(98715), Th.S. ten Doesschate (98718), W.J.H. IJzereef (98716), Fr. De Graaf (98717). 

 

Met dit transport is ook soldaat C.A. van Zadelhoff (kgf 98755) aangekomen, die later 

een aluminium sigaretten doosje zou overnemen. Dit doosje is vrijwel zeker door een 

Russische krijgsgevangene gemaakt uit restanten van oude messtins of borden. Het 

doosje is vermoedelijk gemaakt in opdracht van een Engelse krijgsgevangene en later 

overgenomen door Van Zadelhoff. 

 

Het is de grote dag van het H. Avondmaal. Van de 500 mannen waren er meer dan 

100 aan het Avondmaal, de kerk was vol. De avondmaalbekers waren vier gele bekers. 

De broodschalen waren een paar goede aluminium borden. De tafellakens waren 

twee beddenlakens. Aan elke tafel zaten 20 mannen. Het bijzondere was dat we van 

verschillende kerkgenootschappen waren en ook van verschillende nationaliteiten.  

Er waren vrij veel Zuid-Afrikaners. Dankzegging was in barak 23B. Ds. de Kluis sprak 

over Matth. 18:28. 

 

 
121 Verslag W.M. van Zijl kgf 98703 voor Bond van Wapenbroeders, in NIMH en NMM collectie Mojet. 

De Ab- und Zugangsliste is niet in het Nationaal Archief bewaard. 

122 Stalag 369 Kobierzyn lag in het Generaal-Gouvernement (Polen) en gold als een strafkamp. In de 

praktijk was het een gewoon kamp zonder bijzondere maatregelen. Nationaal Archief collectie 

krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4598 (95 man, van 1 blad zijn 12 namen verloren gegaan). 

123 Mogelijk betrof het 93 man, nummer 98708 t/m 98800. De genoemde drie waren de majoor-

aalmoezeniers Van de Vliet, Stulemeijer en De Sain. 

124 Archief Eemland 0116-10, transport van 7 januari 1944. 
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Het aluminium sigaretten doosje  

(foto en voormalige collectie E. van der Most). 

 

Maandag 10 januari 1944 

Het sneeuwt op het ogenblik weer behoorlijk. Grote dikke vlokken dwarrelen in een 

dicht wolk op de aarde neer en toveren een wit tapijt, waarover het gaan zeer 

bemoeilijkt wordt en de nodige modder in de barakken teweegbrengt. De 

doordringende kou is hierdoor eindelijk geweken. 

Pakje gehaald van een vreemde uit Rotterdam, A. Saaman, Nieuwe Binnenweg 360. 

Hoe bestaat het? Jan ’s middags twee pakketten van thuis. Ik ’s avonds twee 

Ausweisen. Om 17.20 uur kregen we bericht, dat de aalmoezenier geïnterviewd werd. 

Wij als de bliksem er naar toe. Aalmoezenier Stulemeijer, een uit Amsterdam en een 

uit Breda. Het gaat er maar raar aan toe in Nederland. Joden erg, huizen wegbreken 

en met de levensmiddelen is het ook erg. Per maand kunnen ze op de bonnen 

uitgeven f 14,40. 

De (reserve-)officieren die meekwamen met het transport van 9 januari gaan binnen 

enkele dagen op transport naar Oflag XXI-c Grüne bei Lissa (ze zouden daar 13-1-

1944 aankomen). 

 

Dinsdag 11 januari 1944 

Vriezen, lekker weer. 

Ged. Mis. We moeten om 08.00 uur bij Opa zijn voor werk. Om 09.00 uur twee pakjes 

gehaald van vrouw en ouders. Om 10.00 uur weer naar Opa, we moesten om 14.00 

uur terugkomen. Weer geruchten over Polen. Vijftig sigaretten en een haring. 

Kleerluizen in de barakken. De aalmoezenier zou ons over moeten halen om te gaan 

werken. Dat doet hij niet. Bij Jan had die kerel, die al eens gestraft was voor diefstal, 

een stuk koek uit zijn doos gehaald. Jan verkocht hem opstoppers.  

Er is kleerluis ontdekt in de barak. Bij een van de mensen zag de dokter een 

exemplaar. Bij nader onderzoek kwamen er meerdere uit zijn kleding en uit de haren 

onder zijn oksel. Nu wordt morgen de hele zaak weer ontluisd. Het belooft een drukke 

dag te worden. 
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Vandaag moeten de LA2-ers en LA3-ers zich weer opgeven voor transport.  

Wat heeft dat nu weer te betekenen? 

Aalmoezenier F.P.M. van de Vliet (kgf 98710) gaat naar Stalag V-a Ludwigsburg. 

 

Woensdag 12 januari 1944 

Bij het appèl een reuze sensatie beleefd. Het is namelijk een gewoonte geworden, dat 

onze mannen tot één minuut voor het appèl in bed blijven liggen en de mof, die het 

appèl komt afnemen, soms 5 à 10 minuten moest wachten. Dit schijnt diverse malen 

bij de Lagerführung te zijn gerapporteerd, want vanmorgen stoven tegen 06.30 uur 

twee Hauptfeldwebels en een Gefreiter met getrokken pistool de barak op: “Was ist 

hier los? Sind Sie denn ganz verrückt verdammte Holländer. Hinaus Schweine dass du 

bist!“ Met beide benen tegelijk de lucht inspringend, wierp Feldwebel de Voogd zich 

op Roskam (mogelijk sergeant 1e klasse Bastiaan Roskam kgf 104323), die ziek zijnde 

in de eerste krib lag te slapen. Met een woeste ruk smeet hij hem met het hoofd 

tegen de betonnen vloer. Ik dacht dat hij er door heen ging, zulk een doffe klap gaf 

het. Roskam ineens klaar wakker, was razend van woede “Godverdomme!!” brulde hij. 

”Verdomde rotmof” en hij zou hem bij de keel gegrepen hebben. Links en rechts 

werden onze mannen het bed uitgeslagen en anderen kregen klappen voor hun 

achterkop of stoten met het pistool in de rug. Ik had, omdat ik altijd vroeg op ben en 

reeds aangetreden stond voor ’t appèl, een prachtig gezicht op het gebeuren. “Hinaus 

mit euch. Draussen antreten!” Als gekken wierpen zij zich tussen ons en als hazen 

moesten wij zien dat we buiten kwamen, daar zij schuimbekkend van woede in staat 

waren om te vuren. In tijd van enkele minuten stond dan ook alles aangetreden.  

Ik had kans gezien nog mijn overjas te grijpen en tussen de kribben door naar buiten 

te glippen. Maar meer dan 50 % van ons kwam zo het bed uitgerold en stond buiten 

ongekleed in pyjama op blote voeten in de ijskoude sneeuw. Om het te besterven 

natuurlijk. De komische noot ontbrak hierbij niet. Een buurman in het gelid staand, 

eveneens op blote voeten en vroeg mij of ik één of ander had om ze te bedekken. 

Niets dan enkele natte zakdoeken. Niet erg; hij de snotzakdoeken rond zijn voeten 

gewikkeld en geschuild onder mijn jas. Om te gieren van het lachen gewoonweg. Zo 

lieten zij ons minstens 20 minuten staan tot er afgefloten was, “Ihr habt es Ihnen selbst 

zu verdanken ob es Ihnen gut oder slecht geht“ zei de Voogd. “Aber das versprech ich 

Ihnen, Sie werden mich kennen lernen freche Hunde dass euch seit.” 

 

Ausweis voor pakje. Pakje gehaald van ouders. 

 

’s Avonds op het appèl opnieuw feest. Ditmaal was de Gefreiter, die ’t appèl afnam, 

vergezeld van Feldwebel Ulbricht, de mof die ons de truck met de jassen geleverd had. 

Hij begon onmiddellijk met een grote bek op te zetten en pikte alle mensen met 

Engelse kleding aan eruit. Alles uittrekken en inleveren, “Sie werden das Sprichwort 

wohl kennen: wer das letzten lacht, lacht am besten. Das wird Ihr erleben.” Op barak 

23A was de Voogd te midden van de opgestelde mensen gesprongen en had één der 

mannen een stomp op de kin gegeven, omdat hij, beweerde hij, gerookt had. “Neen” 

antwoordde de Hollander, ik heb niet gerookt”. Wammes, een andere klap op de kin. 

“Neen ”zei de Hollander weer. Wammes, een derde stomp op de kin, zodat het halve 

kunstgebit uit elkaar lag.  
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De moffen schijnen er allemaal reuze de pee in gehad te hebben, want zes Holl. 

onderofficieren, die koffers moesten dragen voor Holl. officieren, die op transport 

gingen naar een Off. Lager kregen de bajonet in hun achterwerk omdat zij niet vlug 

genoeg liepen. 

 

Kaart van Rusland gaan maken tot ’s nachts 24.00 uur. Last van vlooien. Goede 

geruchten over oostfront. Vriezend. 

 

Donderdag 13 januari 1944 

Vriezen en sneeuwen. Middagslaapje.  

De kameraden (die naar Krakau gingen) zijn maandag in hun nieuwe kamp 

aangekomen.  

Niet zo goed als hier. Zeer pijnlijke voeten. Niet naar rozenhoedje. Nieuwjaar bij de 

Serven. Geen appèl. Het was een dag vol wilde geruchten, respectievelijk: 

• Zestig divisies ingesloten in Rusland, 

• Vredesonderhandelingen al tien dagen aan de gang, 

• Het lot van de divisies zal in drie dagen beslist zijn, 

• Hiermee de strijd in het oosten, 

• Duitsland roept de hulp in van de geallieerden, tegen Rusland!!! 

• Invasie in Frankrijk en België, ook in Nederland en Noorwegen, 

• Parachutisten in Nederland, België en Denemarken. 

Mij dunkt, het kan zo wel! 

 

Aalmoezenier majoor Stulemeijer (kgf 98711) vertrekt naar Stalag XI-a Altengrabow.125) 

Er komen een man uit Stalag 369 Kobierzyn aan in Mühlberg.126) 

Er komen een man uit Stalag IV-d Torgau aan in Mühlberg.127) 

 

Vrijdag 14 januari 1944 

’s Morgens bij het appèl om 06.30 uur, kwam de Duitse kampleiding. Bij het appèl zei 

de Duitser die het appèl afnam even te blijven staan omdat de Hauptfeldwebel 

achteraan kwam en nog iets had mede te delen. Wij hadden natuurlijk geen flauw 

idee wat gaande was. Hoefden evenwel niet lang te wachten. “Sprechen und verstehen 

Sie Deutsch”, wendde de binnenkomende Hauptfeldwebel De Voogd zich tot Schiferli. 

“Jawohl”. “Also, übersetze genau was ich sage. Sämtliche Holländer verlassen um 08.00 

Uhr das kamp um auf transport zu gehen. Pünktlich 08.00 Uhr ist alle Gepäck fertig. Es 

wird nichts nachgeschickt. Auch die Kranken haben zu folgen und werden so nötig 

getragen”. Die Decken werden beim Tore überhändigt“.  

Met stomheid geslagen stonden wij te luisteren. Alle Hollanders, niemand 

uitgezonderd op transport. Daar moest iets aan de knikker zijn. Misschien een grote 

stad gebombardeerd, dat wij puin moeten ruimen, of plaats maken voor civiele 

bevolking, of allen tegelijk naar Polen.  

 
125 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 156. 

126 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 1 op 13-1-

1944). 

127 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 1 op 13-1-

1944). 
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De gissingen waren vele. Doch hoe het ook was, als razende begonnen wij te pakken. 

Alles in het wilde weg, omdat wij slechts één uur de tijd hadden. Nu pas bleek wat een 

rommel wij in de loop der tijd bijeen gegaard hadden. Ikzelf had stapels bagage, wat 

ik onmogelijk kon meesjouwen. ± 20 kg. bruine bonen wilde korporaal Brouwer voor 

me meenemen. ± 4 kg. uien moest ik achterlaten, alsmede vele gebruiksvoorwerpen 

als ketels, etensscheppen, drie Duitse dekens, (die ik niet mocht hebben), dito drie 

Duitse handdoeken, etc. etc.  

Alle barakken waren afgesloten en bewaakt door schildwachten. Enkele minuten na 

achten werden de barakken 21A en 21B leeggehaald, vervolgens onze barakken 23A 

en 23B. Alles moest nog even vlug gebeuren, want de moffen stonden te schelden en 

te kankeren en de zaak op te jagen op een minder mooie manier. Mijn Italiaanse 

rugzak op de rug, waarop mijn dekens gebonden, dan mijn houten kist met een 

draagband om mijn schouders hangend en mijn rieten koffer eveneens om mijn 

schouders hangend, had ik geloof ik wel een 100 kg. te versjouwen. Door stromende 

regen tot over de enkels in modder stappend, ging het in rijen van 5 mannen naar 

barak 108 waar de gebruikelijke visitaties plaatsvinden van uit het kamp gaande 

transporten. Daar werden wij op het achterliggende terrein bijeengedreven in 

afwachting van de komende dingen. Onderwijl plensde de regen met vlagen op ons 

neer. Een paar honderd onder ons, konden een onderdak vinden in de aldaar staande 

legertenten, ook ik. Het lekte er ook behoorlijk en de grond trok koud. Hadden wij al 

natte voeten van het waden door de enorme modderplassen, kan men zich indenken 

dat het verblijf ook daar allesbehalve een pretje was. Weldra bleek dat het 

aangezegde transport een verzinsel was en dat louter een grondige inspectie van 

iedere Hollander zou plaatsvinden. Onze woede kende geen grenzen, maar 

machteloos waren wij. Zij hadden ons een ingemene truck geleverd. Aanstonds 

kwamen de eersten de visitatiebarak uit, enkelen onder hen in hun onderbroek of 

hemd, omdat al hun Engelse kleding was afgenomen. Daar stonden zij dan in hun 

naakje in de plenzende regen. De eerste rapporten kwamen al spoedig door. Zij 

nemen alle Engelse kleren af, alle Italiaanse kleren en voorwerpen, alsmede civiele 

kleding en Reichsmarken. Alle koffers worden tot het kleinste onderdeeltje toe 

onderzocht. Elk busje wordt opengemaakt en nagekeken. Tot op het blote lijf wordt 

gefouilleerd en elke naad van je pak nagekeken. Nou daar konden wij het mee doen, 

we stonden er dus mooi op en wisten wat te doen. In een ommezientje waren alle 

Engelse kleren uitgetrokken en her en der onder de grond gestopt. In mijn tent 

begroeven ze hun spullen aan de rand van de tent in de grond en staken met hun 

mes reuze gaten in het kostbare zeildoek als kenmerk om de plaats later terug te 

vinden. Clandestiene brieven werden bij de vleet verbrand en begraven. Het was reeds 

ruim half drie eer ik aan de beurt kwam. Heel de boel werd onderste boven gesmeten 

en mij werd daarbij afgenomen mijn burger broek en colbertjasje, mijn gabardine 

regenjas en stropdas. Daarna nog de visitatie die het ergste was. Ze lieten je 

spiernaakt uitkleden en keken zelfs in je achterwerk. Bij dat grapje waren minstens 20 

visiteurs werkzaam onder toezicht van minstens 6 officieren. Terwijl ik nu weer 

inpakte, werd ik door een officier naar voren geschopt om in te rukken, zodat ik 

ongeveer tussen de lijfvisiteurs belandde. Terwijl ik zo opkeek, had ik ’t idee dat ze 

veronderstelden mij reeds gehad te hebben en ben ik brutaalweg naar buiten gestapt 

zonder verdere visitatie. Dat heeft me weer enkele zweetdruppels bespaard, want elk 

briefje in je portefeuille werd van A tot Z nagelezen. Ieders idee is, dat inspectie niet 
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zozeer de verboden kleding betrof, maar naar een speciaal voorwerp, vermoedelijk 

een radiozender en wapens werd gezocht. Een broekriem met knopen gegarneerd 

van alle nationaliteiten werd b.v. afgenomen, omdat men volgens een der officieren 

daar wel iemand mee dood kon slaan. Intussen hadden de moffen ook op onze 

barakken een strooptocht ondernomen en elk gaatje, elk richeltje nagekeken, ja zelfs 

het plafond opengebroken en daarboven alles nagezien. Met sadistische vreugde 

hebben zij het Nederlandse wapen met de twee Leeuwen “Je maintiendrai” afgerukt 

en stukgetrapt. Vervolgens hebben onder hun leiding de Italianen en Russen de 

barakken moeten leeghalen aan datgene wat achtergelaten was. Zo zijn alleen voor 

onze barak 12 wagens nodig geweest om heel de bende weg te slepen. Als ware 

jakhalzen hebben de Italianen zich de zakken volgepropt aan allerhande 

achtergebleven levensmiddelen, kleding, etc. etc. Rode kruis dozen boordevol met 

havermout hebben ze weggesleept. En onze boeken lopen ze te verkopen bij de 

Serven en Fransen. Alle strozakken hadden zij binnenste buiten gekeerd. Ook de 

moffen van de visitatiezaal hebben van onze machteloosheid geprofiteerd. Duizenden 

sigaretten hebben zij gebruikt. Sommigen gaven een busje met 50 sigaretten tegelijk 

om een civiel kledingstuk te redden. Bij mij was dit niet mogelijk vanwege de vele 

officieren. Bij Kieboom namen ze hem brutaal een pakje Amerikaanse sigaretten af: 

“Das kann ich rauchen“, praten er verder niet over en stopten het in hun zak. 

Toch was er ondanks alles weer een zonnestraal, want eenmaal terug in de barak, 

bereikte ons het vreugdevolle nieuws, dat in Engeland alle verkeer ter beschikking van 

de Weermacht is gesteld en volgens geruchten inmiddels in Frankrijk op 3 plaatsen 

een invasie plaats had. In de Lagerkeuken gaat het gerucht dat ook in Holland een 

invasie plaats had en dat zij reeds 140 km. zijn opgerukt. Maar dit laatste lijkt ons 

tamelijk onwaarschijnlijk. 

Om 15.30 uur waren we weer terug in een schoongemaakte barak.  

Om ongeveer 18.50 uur reeds luchtalarm, ingeleid door een drietal zware 

afweerschoten. Tot bij negenen, daarna floepte het licht weer aan, maar van korte 

duur, want 5 min. later : floep .. weer uit. Drie bommen in de buurt gevallen.  

Heel moe, dus goed geslapen. De Rode Kruis pakketten zijn gesperd, we hadden 

teveel. Regen en koud.  

 

Zaterdag 15 januari 1944 

Er is vandaag weer het een en ander geordend wat gisteren door de inspectie in de 

war was geraakt. Het tekort aan dekens is aangezuiverd, eetketels, enz. Bij de PiPa een 

groot deel van de boeken teruggevonden. Mijn keteltje gekregen, om te koken, want 

alles was weggehaald op vrijdag. Godsdienstonderricht van 14.00 tot 15.00 uur.  

’s Avonds cabaret en luchtalarm. 

 

Zondag 16 januari 1944 

Mis na het appèl. Er was geen generaal appèl meer.  

Vanmorgen bij de gewoonlijke zondagmorgenparade moesten wij Hollanders geheel 

afgezonderd aantreden: Uitgelekt was al spoedig dat kledinginspectie zou plaats 

hebben en in de tijd dat wij buiten aangetreden stonden, zou de barak geïnspecteerd 

worden en alle Italiaanse rugzakken en wat dies meer zij meegenomen. We hadden 

evenwel onze voorzorgsmaatregelen genomen. Het geheel viel nogal tamelijk mee. 
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We kregen een flinke reprimande van De Voogd en alle mensen met blauwe jassen 

moesten zich uitkleden om een groene in ontvangst te gaan nemen. 

 

Mijn voeten doen veel pijn in de schoenen. Veel last van vlooien. Heerlijk middagmaal: 

bruine bonensoep, aardappelen met kool en vlees, pappudding en appelpudding. We 

kunnen weer opgeven om ons ondergoed naar huis te sturen. 

 

Maandag 17 januari 1944 

De morgen ging heen met gewone huiselijke bezigheden en enkele boodschappen 

onder andere barak 15, waar het Hollandse Bureau is. 

Voetbal tussen Rotterdam - Amsterdam en Den Haag - provincies. Briefkaart van 

vrouw en ouders. Brief naar vrouw. Onder het Lof lezing en uiteenzetting van de Mis. 

 

Dinsdag 18 januari 1944 

Voetbal tussen de winnaars. Pakketsperre van het Rode Kruis voor een maand zeggen 

ze. Voetbal enz. De Italianen zijn vandaag overgebracht naar het Russenkamp, omdat 

ze hun dekens hadden gebruikt als kleding. 

Soldaat de Kubber vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz.128) 

Er komt een man uit een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz aan in 

Mühlberg.129) 

 

Woensdag 19 januari 1944 (verjaardag prinses Margriet) 

Bij het appèl werd een dagorder voorgelezen inzake de verjaardag van Prinses 

Margriet, gevolgd door driewerf hoera. 

Na het eten de tweede inenting tegen tyfus gehad. Zeer primitieve gelegenheid. 

Uitkleden in de wachtkamer, goed over de arm en zo naar de dokter. Weer aankleden 

op de gang (aan beide kanten de deur open en kleren op de stenen vloer. 

Met een rol de keien gelijk moeten rollen. Lekkere pannenkoeken gegeten. 

Tarwebloem met eieren, water aangemaakt met een halve eetlepel zout. 

Er komen twee mannen uit een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz aan in 

Mühlberg.130) 

 

Donderdag 20 januari 1944 

Zonnige weer.  

Uit Löhnwitz (Lönnewitz), waar mijn groep zit, waren goede berichten. Alleen hadden 

de heren nog geen pakketten of sigaretten. Een van de mannen (Vink kgf ?) is 

eingesperrt, omdat hij in een Engelse barak werd aangetroffen. 

Briefkaart van D. v.d. Wekken. O.K. avond. Luchtalarm van 19.30 tot 20.45 uur en licht 

uit. In de buurt heeft het flink gespookt. Voorlezing. Deense kaas en sigaretten. 

Er komen zes mannen uit een Arbeitskommando van Stalag VII-a Moosburg aan in 

Mühlberg.131) 

 
128 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 4404. 

129 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 1 op 18-1-

1944). 

130 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 2 op 19-1-

1944). 

131 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 6 op 20-1-

1944). 
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Vrijdag 21 januari 1944 

Zonnig weer.  

‘s Middags gewerkt. Fecaliën met grond ondergegooid. 

’s Avonds luchtalarm. Ausweis voor pakje. 

Lezing over ervaringen van een krijgsgevangene in Oostenrijk en Polen.  

Vandaag is bekend gemaakt dat een stapel brieven uit Holland is vernietigd omdat 

men zich niet had gehouden aan het schrijven op de regels. 

 

Tijdens het luchtalarm heeft Voogd zich weer eens laten gelden. Geheel onverwacht 

kwam hij de barak op en eer we er erg in hadden, had hij van de eerste twee tafels 

reeds de kaarsen weggekaapt. Aan de achterste tafel hadden zij de kaars weg kunnen 

moffelen, waardoor Voogd zo in woede ontstak dat hij de tafel met alles wat daarop 

was aan thee, koffie, bussen melk etc. onderste boven trapte. Bij de Fransen is hij ook 

geweest: “Jullie hebt zes kaarsen branden“, zei hij “dus verwacht ik dat onmiddellijk 

deze 6 kaarsen worden ingeleverd”. Zeven kaarsen leverden de Fransen in. De Brits 

Indiërs overviel hij tijdens hun gebed, als gevolg waarna hij een flinke aframmeling te 

incasseren kreeg, iets waarnaar wij reeds lang gehunkerd hebben. 

 

Zaterdag 22 januari 1944 

Vannacht was er een paar keer luchtalarm. Weer hier in de buurt aardig gespookt. 

Pakje met ondergoed verstuurd en pakje van vrouw gehad. Catechisaties.  

Onder de avondwijding (bij het begin) ging het licht uit. De spreker heeft het te lezen 

hoofdstuk verteld en is daarna uit het hoofd verder gegaan. Tegen het einde ging het 

licht weer aan. 

 

Zondag 23 januari 1944 

Koud, er staat een straffe wind. 

De hospitaalsoldaten zijn vertrokken. Generaal appèl van 08.00 tot 09.00 uur op het 

sportterrein. Aan het einde van het appèl een toespraak waarin nog eens wordt 

benadrukt wat verboden is. Volgens hardnekkige geruchten zullen alle gewone 

soldaten deze week het kamp moeten verlaten. Vragenuurtje van 16.00 tot 17.00 uur. 

Storm. Last van vlooien. 

 

Maandag 24 januari 1944 

Kou gevat in mijn nekspieren. Niet kunnen slapen van de pijn.  

Er vertrekken negen mannen naar diverse Arbeitskommandos in Niederschlema van 

Stalag IV-f Hartmannsdorf.132) 

 

Dinsdag 25 januari 1944 

06.30 uur appèl. 07.00 uur eten. 10.30 uur uitreiking van sigaretten en melk.  

11.00 uur uitdelen van het eten, aardappelen en peen. 12.00 uur eten. 

16.00 uur uitreiking 1/6 Kuch, boter, suiker en kaas. 20.00 uur appèl. 

Zes verplegers zijn terug naar Nederland (de Kluis p. 79, datum mogelijk eerder). 

 

Woensdag 26 januari 1944 

De meeste onderofficieren moeten vandaag naar een andere barak. 

 
132 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4443 (9). 
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Bericht dat Officieren uit Stanislau zijn vertrokken naar Neu Brandenburg. Een 

afgevaardigde van het Zweedse gezantschap is geweest. Volgens vertegenwoordiger 

zijn 12.000 uniformen door Hollandse Regering in Londen aangekocht voor de 

krijgsgevangenen. Rode Kruis pakketten eveneens verzonden in opdracht Ned. 

Regering in Londen. 133) 

 

Donderdag 27 januari 1944 

Koud en guur. 

Naar de dokter geweest. Onder hoogtezon gezeten.  

Luchtalarm van 20.00 tot 22.00 uur. Veel vliegtuigen overgekomen. 

 

Vrijdag 28 januari 1944 

De vorige avond is Berlijn gebombardeerd. 

Morgen krijgen we een half Amerikaans pakket. 

Vandaag is de eerste “Kampecho” uitgekomen, naast onze “Blubber”. 

Gewoon luchtalarm van 22.00 tot 22.30 uur en het licht gaat weer eens uit.  

 

Zaterdag 29 januari 1944 

Onder de hoogtezon. Een half Amerikaans pakket. ’s Middags met tien mannen naar 

Mühlberg. Bier gedronken en Mühlberg bezichtigd. Het is een mooi plaatsje. Ik heb er 

ook, als aandenken, een plaatje gekocht wat om een wandelstok past. Ausweis 

gekregen. Haring aangekomen van Zweden. 

 

Zondag 30 januari 1944 

Geen generaal appèl. Heerlijk gegeten. Voetbal Fransen, Serven tegen Hollanders: 1 

tegen 2. Pakje kleren gemaakt voor thuis. Luchtalarm ‘s middags en ‘s avonds.  

Een nieuw transport Hollanders. Dat gaat maar door. Ze komen meestal op zaterdag.  

Het betrof een transport van 44 mannen dat op 27 januari uit Amersfoort was 

vertrokken en dat krijgsgevangenennummers 98801 tot en met 98844 ontving.  

Er zijn acht officieren bij. 134) Onder hen bevonden zich: W. Kunzel (kgf 98838), Mr. D.J. 

Veegens (kgf 98840), Jhr. W.C.A. Alberda van Ekenstein (kgf 98837), M.S. Rozelaar (kgf 

98844), J.L.I. Baruch (kgf 98841), K.N. Dubbelman (kgf 98843), Th. Schultze (kgf 98842). 

 

Eindelijk ook een majoor veldprediker, Den Boeft (kgf 98839) uit Kralingen, tevens de 

kapiteins Veegens (kgf 98840) en Schell (kgf 98833). Eén veldprediker, terwijl er ten 

minste tien nodig zijn. Er zouden er drie komen met dit transport. Den Boeft vertelde 

dat men in Holland moeite had de twee anderen te vinden en dus kwam hij alleen. 

Het Kommando Mittel Deutsche Stahlwerke in Gröditz zou zijn opgeheven. 

 

Maandag 31 januari 1944 

De verjaardag van prinses Beatrix wordt op gepaste wijze gevierd. 

Pakje gehaald van ouders. De kribben verplaatst.  

Hollanders binnengekomen. Er zijn er bij die voor de tweede keer komen.135) 

 
133 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 106 het betrof een bezoek door Österlind. 

134 Archief Eemland, inv. 10 lijst van 27 januari 1944 met, naast den Boeft, de namen van 7 officieren. kgf 

98837 t/m 98844. Daarnaast omvatte het transport waarschijnlijk nog 36 man (kgf 98801 t/m 98836). 

135 Onder hen bevond zich de majoor-veldprediker Den Boeft, die later naar Brüx ging. 
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Dinsdag 1 februari 1944 

Vandaag ontluizen van dekens en kleding. Zelf geen beestje gemerkt, doch er zijn er 

genoeg in de barak. Fijn een bad, maar het is een hele temptatie en rommel. Eerst 

even buiten wachten, dan naar binnen en uitkleden. Een klein half uur nakend 

wachten, daarna baden met ongeveer 3 mannen onder één, niet te ver sproeiende 

douche. Vervolgens drogen bij een apparaat en daarna nog drie kwartier nakend 

wachten in een vrij koud lokaal, waarbij een paar deuren telkens open zijn. Dan 

komen de dekens en kleren. Een reuze uitzoekerij doch eindelijk hebben we onze 

spullen en dan is het gauw gebeurd. In de barak eerst een poosje gezeten om uit te 

rusten van de vermoeidheden. Brief verstuurd naar vouw. Tinnetje sigaretten 

gekregen, vijftig stuks Turkisch (Engelse Rode Kruis) en vier harinkjes (Deense Rode 

Kruis). 

 

Woensdag 2 februari 1944 

Engelsen gedoopt. Mis met drie Heren. Invasie in Holland, België en Frankrijk 

(geruchten). Alle pakjes worden prima nagekeken. Gewassen. Alles wordt kapot 

gemaakt, rollen pepermunt opengemaakt, koek, boter en kaas doorgesneden. 

Bericht over vertrek van de LA-ers naar een officierslager.  

 

Donderdag 3 februari 1944 

Om 12.00 uur Blasiuszegen. Spannende Engelse voetbalspelen. De pakketjes worden 

grondig nagekeken op brieven, sinds een handige Hollander op een 

pakketbevestiging had geschreven dat hij de brief in het pakket had gevonden. Alle 

pakketten worden nauwkeurig onderzocht. Een koek wordt in kleine stukjes 

gesneden. Busjes worden open gemaakt. De jam wordt met een spijker doorgeroerd. 

Drie Nederlanders (Kapitein arts Hendrik v.d. Giessen 97201, Officier van geneeskunde 

H. de Witt 97209 en korporaal verpleger Sandrikus Ros 97210) gaan terug naar 

Nederland.136) 

 

Vrijdag 4 februari 1944 

Vanmorgen vlug opschieten in verband met de bespuiting van de barak. Tijdens dit 

spuiten ben ik naar de universiteit geweest. Na terugkeer in de barak, uitreiking van 

een half Amerikaans pakket, ook voor de nieuwelingen. Elke keer valt het weer op hoe 

geweldig zo’n pakket is. 

Om 12.30 uur aanbidding en eerherstel voor uitgesteld Sacrament. Bidden voor lauwe 

katholieken in het kamp. Amerikaanse parachutisten aangekomen, ze zijn gevangen 

genomen bij een raid in Noord Italië. Mis hersteld op 23 februari.  

 

Zaterdag 5 februari 1944 

Eisenhower heeft gezegd voor Kerstmis allemaal thuis. Twee briefkaarten van mijn 

vrouw. Marie-Louise heeft zweren. Arme kleine meid, arm vrouwke. Foto is klaar, 

verlangen naar huis. Ausweis. Sneeuw. 

Kerkenraadsvergadering als voorbereiding op de oprichting van de Prot. Chr. Kerk in 

Mühlberg. 

 

 

 
136 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4413 van 21 maart 1944 
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Zondag 6 februari 1944 

Sneeuw. 

Nogal wat ruzie over een gestolen of vermiste handdoek, enz. Verder nogal rommelig 

door een te houden inspectie die niet gekomen is. Een groep van circa 100 Partizanen 

binnengekomen uit de Balkan en zitten nu in barak 15A.137) Ze zijn totaal uitgeput en 

uitgehongerd. Eten voor hen verzameld. Arme mensen.  

Soldaat Van Vuuren (kgf 271653) vertrekt naar Arbeitskommando 1175 Radebeul van 

Stalag IV-a Hohnstein.138) 

 

Maandag 7 februari 1944 

Het heeft gevroren. Later Regen. 

Pakje gehaald van vrouwke. Boek gelezen. Kaart van vrouwke. Luchtalarm. 

Wachtmeester Balhuis (kgf 98831) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-f 

Hartmannsdorf.139) 

 

Dinsdag 8 februari 1944 

Hollanders gedoopt. We krijgen minder eten. Ausweis. Een vereniging gesticht voor 

lezingen onder krijgsgevangenen in ons kamp.  

Om 15.00 uur komt het bericht dat de LA1, LA2 en LA3 en Schönung mensen niet uit 

de barak mogen in verband met een vertrek naar een officierslager. 

Na de avondwijding blijkt er een geval van Difterie in barak 23A. De patiënt moet op 

staande voet naar het Lazarett. Wij moeten nu 8 dagen in quarantaine blijven en 

mogen de barak niet uit. Het vertrek naar het officierslager is nu uitgesteld of gaat 

niet door.  

Sergeant verpleger Siep de Boer 98574 gaat vanavond op transport naar Oflag XXI-c 

Grüne bei Lissa.  

Arij de Kubber vertrekt naar Stalag IV-c Wistritz (2.13.98 inv 20 melding 4404). 

 

Woensdag 9 februari 1944 

Koud, sneeuw en zon. 

Communie. Werk. Pakje van thuis met koeken van L. Visschenberg. Twee briefkaarten 

ontvangen. Het pakje is weggestuurd op 8 februari. 

Barak 23A geïsoleerd wegens difterie. 

Om 18.30 uur lezing door De Greef over geestelijke stromingen in deze tijd. 

 

Donderdag 10 februari 1944  

Twintig Argentijnse sigaretten, een busje melk en twee harinkjes ontvangen. Veel 

verlangen naar de foto’s en dus naar huis. Gerucht over instorting van front in het 

oosten. 

’s Avonds lezing over strafgevangenkampen in Duitsland, daarna cabaret. 

Vijf Nederlanders komen aan vanuit Stalag IV-c Wistritz.140) 

 
137 Met “partizanen” werden soms ook de ondergedoken Nederlanders bedoeld, die actief zouden zijn 

in het verzet. 

138 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 geen meldingnummer op kaft. 

139 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 398 (1). 

140 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 282 van 27maart 1943 Abgang 

Stalag IV-c Wistritz. 
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1 Nederlander (soldaat De Heij 98691)komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau.141) 

 

Vrijdag 11 februari 1944 

18.30 lezing van Loe Raayman 98475 over de Rotterdamse brandweer. 

20.00 uur vermaak, stoktrekken in een teil met water, eetwedstrijd met cacaopasta, 

denksport en Hypnose. Onderbroken door een kwartier luchtalarm. 

 

Zaterdag 12 februari 1944 

Als voren. Zondagmorgenappèl voor het eerst buiten. 

Besluit is genomen tot oprichting van de Nederlandse Protestantse Noodgemeente te 

Mühlberg.  

 

Zondag 13 februari 1944 

In de quarantainebarak kerk gehouden. Erg primitief. De kachel is een probleem want 

nu niemand de barak uit mag kan niemand hout halen. Er zijn te weinig kolen. 

Preek van Ds. De Kluis over: Jesaja 12:1: “Gij hebt altijd gelijk als ik met U twist”. 

 

Maandag 14 februari 1944 

Sneeuw. 

Schots pakket gehad. Het laatste in het kamp aanwezig. 

Een groep van 53 man, tenminste 41 soldaten en 8 officieren (98845 tot en met 

98897) komen aan in het kamp. Ze waren op 10 februari uit Nederland vertrokken.142) 

Onder hen bevinden zich de officieren: P.J. Tiggers (kgf 98886), H.H. van Gorkum (kgf 

98888), W.G. van de Laan (kgf 98885), J. Kok (kgf 98884), Br. J.L. Taets van Amerongen 

(kgf 98889), Br. Mr. A.J.A. Sweers de Landas Nijborgh (kgf 98890), S.J. van Ewijk (kgf 

98887), J.H. Rubens (kgf 98891). 

 

Er vertrekken zes mannen naar diverse Arbeitskommandos van Stalag IV-f 

Hartmannsdorf.143) 

 

 
141 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 459. 

142 Archief Eemland, inv. 10 lijst van 27-1-1944 en 10-2-1944. 

143 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4447 (6). 
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Deel van de mannen die binnenkwamen op 14 februari 1944, waaronder fotograaf van Weele  

(foto in Leidsch Dagblad 24 december 1994). 

 

Avondwijding van Ds. de Kluis: Psalm 39 “Mijn hoop is op U alleen”. 

 

Dinsdag 15 februari 1944  

Van 20.00 tot 22.00 uur luchtalarm. 

 

Woensdag 16 februari 1944 

Vanmorgen ontluizen. De isolatie van barak 23A is weer opgeheven. 

Majoor-veldprediker den Boeft (kgf 98839) vertrekt naar Stalag IV-c Wistritz.144) 

 

Donderdag 17 februari 1944 

Weer veel verhuizingen, 37 mannen naar andere barakken en 38 uit anderen 

barakken. 

 

Vrijdag 18 februari 1944 

Geen vermeldingen 

 

Zaterdag 19 februari 1944 

Veel drukte vanwege een bezoek van een generaal (ging weer niet door). 

 
144 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 364 (1). 
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De laatste dagen veel gesprekken over een invasie, vooral door artikelen in de 

Hollandse couranten. 

 

Zondag 20 februari 1944 

Vriezen en sneeuw. Twee maal luchtalarm. Tien sigaretten van het Argentijnse Rode 

Kruis gehad. Gewerkt. Pakje van vrouwke met foto’s. Ben heel blij, ze zijn mooi. Twee 

brieven gehad. Van zaterdag op zondag weer veel vliegtuigen overgekomen. Berlijn 

en Leipzig zijn gebombardeerd. 

 

Maandag 21 februari 1944 (Aswoensdag) 

Foto in krib opgehangen. Geruchten over evacuatie van Zeeland, West-Brabant. 

Vlektyfus in het kamp. Veel gebeden voor thuis en dat wij elkaar toch gezond naar 

lichaam en geest mogen terugzien. 

 

Dinsdag 22 februari 1944 

Prachtweer. 

 

Woensdag 23 februari 1944 

Postpakketten zending naar huis stopgezet.  

Twee mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.145) 

 

Donderdag 24 februari 1944 

Korporaal Videler (kgf 98480) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g 

Oschatz.146) 

 

Vrijdag 25 februari 1944 

Vanmiddag kwam er een krant uit Holland van 23-2-1944 met het schokkende bericht 

dat Enschede, Arnhem en Nijmegen zwaar gebombardeerd waren. Ook was er een 

bericht dat meisjes tot 30 jaar zich moeten melden voor arbeidsinzet in Nederland. 

Tot slot is er bericht dat er behalve de Zuid-Hollandse eilanden, ook Zeeland en 

Brabant binnen 14 dagen moeten evacueren. Velen van ons hebben daar relaties die 

er op een of andere manier bij betrokken zijn.  

Duitsers krijgen nieuwe instructies, ze mogen niet meer slaan, zelfs de Russen niet. 

Plotseling krijgen we sterkere lampen.  

Tien mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.147) 

 

Zaterdag 26 februari 1944 

Weinig bijzonderheden. 

 

Zondag 27 februari 1944 

Vandaag voor het eerst kerk in de ochtend 09.30 – 10.30 uur. Er waren wel 250 

bezoekers, dus zo’n 30% van de kolonie. Vanavond moesten ineens 26 mannen uit 

 
145 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4547 (2). 

146 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 4502. 

147 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding betreffende kgf 98722 tot 

98852. 
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onze barak naar andere Hollandse barakken. Er komen nu bij ons 51 mannen van 

zeven verschillende nationaliteiten. 

 

Maandag 28 februari 1944 

Vandaag werd door de barakkenchef meegedeeld dat geen Italianen, Engelsen of 

Amerikanen in de Hollandse barakken mogen komen, maar wij ook niet in hun 

barakken.  

Dit om de verbreiding van vlektyfus te voorkomen. Er zouden al 47 gevallen van 

vlektyfus zijn. In het kamp zijn al enige barakken gesloten en die blijven 21 dagen 

geïsoleerd. De luizen schijnen binnen gebracht te zijn door partizanen. De ontluizing 

schijnt dus niet al te best te werken. In onze barak ligt sergeant P.C. Alleman (kgf 

97454), Bredanaar en vader van vijf kinderen ziek. Hij is pas uit het Krankenrevier 

ontslagen. Daar heeft hij zes weken gelegen voor longontsteking. Na twee dagen had 

hij weer 41° koorts. Wij dachten aan longontsteking. 

 

 
Ziekenzaal met Nederlandse patiënten (Mühlberg foto zonder nummer). 

 

Tegen 20.00 uur ’s avonds kwam de dokter en na onderzoek moest hij weer 

opgenomen worden. Na ontluizing werd hij in het revier opgenomen als tyfus patiënt. 

Een van ons heeft luizen op zich gevonden. Zijn ondergoed ging de kachel in. 

Kamphuis geeft diner ter eere van zijn 4-jarig huwelijk. 

Twee mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.148) 

 

Dinsdag 29 februari 1944 

Heel de barak 21B werd door ons ’s morgens aan bedden, leeggehaald en terdege 

schoongemaakt en wordt voor 3 weken geïsoleerd. Soldaat Bastiaan Aleman (kgf 

107611) zou vlektyfus hebben. Er zijn nu 34 gevallen van tyfus in het kamp. 

Geen luizen meer gevonden. Na de schoonmaak met Jan een fikse wandeling 

gemaakt. De kapel en de universiteit zijn gesloten. Toen we na onze wandeling terug 

 
148 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding betreffende kgf 98722 tot 

98852. 
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bij de barak kwamen, stond er reeds een post bij de deur. Dat betekende weer 

opsluiting. En ja hoor, de barakkenchef gaf juist door, dat we ’s middags ontluisd 

zouden worden met dekens, strozak en kleding. We gingen in twee groepen. De 

eerste groep om 12.30 uur en de andere om 13.30 uur. Toen wij om 13.30 uur gingen 

kwamen er vier Fransen om de barak te ontluizen (bespuiten). Daar was niets van 

gezegd en ik had mijn foto in mijn krib laten hangen. Bij de ontluizing kreeg ik nog 

gelegenheid om terug naar de barak te gaan, onderweg werd ons gezegd dat er weer 

Amerikaanse pakketten, 752, waren aangekomen. Die komen goed van pas. In de 

barak vlug de foto eraf gehaald en in veiligheid gesteld. Op de terugweg kregen we te 

horen, dat er ook 140 particulieren pakketten waren aangekomen. Om 16.00 uur 

kwamen we in het bad. Eerst werd ons lichaam onthaard. Onder de douche vonden 

we nog een luis. De Italianen die voor ons waren, waren hieraan debet. In de 

droogkamer zagen we een Italiaan zo mager als een geraamte. Ieder beentje van zijn 

skelet konden we zien zitten. Ze kwamen van Brüx en waren vijf maanden 

krijgsgevangen. Totaal ondervoed. Billen zo dik als een bovenarm. Om 18.00 uur terug 

in de barak.  

 

We kregen te horen dat er zes Hollanders ontvlucht waren. Ze hadden zieke Fransen 

van Neuburxdorf moeten gaan halen. Het blijkt te gaan om Frank van der Wolff (kgf 

98544) en soldaat J.H. Stoffels (kgf 98630). Beiden werden later bij Osnabrück weer 

opgepakt (repatriëring Stoffels). 

 

Er zijn twee wagons voor de Hollanders aangekomen. Een met Amerikaanse 

pakketten en een met thuispakketten. Het ziet er dus naar uit, dat we er gauw beter 

voor komen te staan. 

Morgen komen er bovendien Franse sigaretten. 

 

Woensdag 1 maart 1944 

Vandaag is de Franse barak 32 B eveneens gesloten. Het schijnt catastrofaal te 

worden. In de ontluizing waar de patiënten eerst door moeten alvorens in het 

hospitaal te worden opgenomen, zijn 2 partizanen in het badlokaal doodgebleven. 

Vermoedelijk werd dit voornamelijk door uitputting veroorzaakt. De symptomen zijn 

huidvlekken, duizeligheid en hevige koortsen. Groot weerstandsvermogen is een 

eerste vereiste. De patiënten liggen dan ook afzonderlijk in het Krankenrevier. Het is 

het gestel dat je door de crisis moet helpen komen; anders kan men er niets aan 

doen. Toch schijnen de Duitsers een serum uitgevonden te hebben, waarbij de 

patiënten met 80 % zekerheid er doorgehaald kunnen worden. Echter wordt dit serum 

hier niet gebruikt, omdat het schaars is en broodnodig aan de fronten voor eigen 

manschappen. Al met al een vreselijke ziekte, die, wanneer niet krachtdadig 

aangepakt, moordige gevolgen kan hebben.  

 

We hebben nu geen appèl meer. Om 06.30 uur hoorden we ze buiten lopen.  

Het morgenappèl is weer buiten. Wij sliepen tot 09.00 uur.  

’s Avonds werd het avondgebed in het waslokaal gebeden.  

 

Donderdag 2 maart 1944 

Sneeuwstorm. 
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Tot 09.00 uur geslapen.  

De vertrouwensman J. van Namen maakt bekend, dat hij hedenmorgen werd 

geroepen bij Hauptmann König, die hem opdroeg het volgende bekend te maken bij 

de Nederlandse Krijgsgevangenen te Stalag IV B: De Hauptmann spreekt zijn 

misnoegen uit over de vlucht van 6 Nederlandse Krijgsgevangenen op 29 februari 

1944, die opdracht hadden zieke kameraden van de trein te Neuburxdorf te halen en 

deze aan hun lot overlieten. Hij kan achting hebben voor een krijgsgevangene, die uit 

het kamp ontvlucht en een kogel riskeert, doch vindt de handelwijze van deze zes 

Nederlanders zeer laf en gemeen. Van deze order moet een afschrift op het bureau 

van den Hauptmann worden gedeponeerd. 

Toen kwamen ook de Amerikaanse pakketten; weer vlees, boter, suiker, biscuits, 

chocolade en 100 sigaretten. Daar was ik erg blij mee, want alles is op.  

Weer een van ons naar het Krankenrevier gebracht; het tweede geval van vlektyfus. 

Het totale aantal gevallen in het kamp breidt zich de afgelopen dagen gelukkig niet 

erg uit. Verder nog een pleuritis geval, alles in barak 21B. ’s Avonds een loterij voor 

onze zieken. Jan en ik lootten een schrijfmap. Voorlezing en daarna begon het 

nachtleven. 

 

Vrijdag 3 maart 1944 

Zeer koud, het heeft flink gevroren vannacht.  

Vanmorgen met tien onderofficieren naar Neuburxdorf geweest om een transport 

krijgsgevangenen uit Holland op te halen. Het enige wat wij te doen hadden was op 

het station de bagage van de drie meegekomen aalmoezeniers (Wilmink, Baas en 

Mulders) te ontladen. Heen en terug, hadden daardoor een flinke wandeling in de 

koude vrieslucht, terwijl een ijzige wind ons om de oren blies en het bloed in onze 

body onstuimig liet stromen. Om 07.00 uur vertrokken, kwamen wij rond 10.30 uur 

weer heerlijk verkwikt van de mars terug. Het transport bestond voornamelijk uit 

onderduikers / zwarte handelaar. Al bij al niet veel zaaks. Een van hen heeft syfilis. Een 

der officieren was de vliegenier Majoor Hendrik van Weerden Poelman (kgf 98950). 

De nieuwe groep van vijf officieren en 57 soldaten ontving de krijgsgevangenen-

nummers 98898 tot en met 98954 en komt ’s avonds binnen het kamp. Ze waren 1 

maart 1944 uit Nederland vertrokken. Deze heren waren deels kaalgeschoren. 

Onder hen bevond zich: van Weerden Poelman (98950), J.A. Moll (98953), A.M.H. van de 

Venne (98954), C. Laan (98952), H. Dalenoord (98951). 149) 

Wat pap gekookt, want we krijgen nog maar vijf aardappelen. 

Vanmiddag mochten we gaan luchten. Daar troffen we in barak 108 de nieuwe 

Hollandse krijgsgevangenen, drie aalmoezenier erbij, wat officieren de rest 

onderofficieren en manschappen.150 ) Eén is er bij een ontvluchting, doodgeschoten in 

Amersfoort.151) Majoor H. van Weerden-Poelman (kgf 98950) is er ook bij. ’s Avonds 

met Van der Berg (kgf ?) over burgerbouwkunde gesproken en met Jan geschaakt tot 

’s nachts 01.30 uur. We hebben drie partijtjes gespeeld en ik heb ze alle drie verloren. 

’s Avonds hebben we de mededeling gekregen, dat de volgende morgen om 07.15 

 
149 Archief Eemland, inv. 10 lijst van 1-3-1944. 

150 Dit waren de groepen die op 14-2-1944 (49) en 3-3-1944 (58) aankwamen. Onder hen de 

aalmoezeniers B.J. Wilmink (kgf 98947), C. Baas (kgf 98948) en A.M.W. Mulders (kgf 98949).  

151 Dit betrof Piebe van der Molen (kgf geen) geboren 3 februari 1916. Hij werd op 20 februari 1944 bij 

een ontvluchtingspoging te Amersfoort doodgeschoten (zie repatriëring A. van der Galien, kgf 98899). 
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uur de aalmoezenier in het waslokaal de Heilige Communie zou uitreiken. Jammer dat 

hij vanmorgen dat niet heeft kunnen doen met de eerste vrijdag. 

 

Zaterdag 4 maart 1944 

Op de vastgestelde tijd Ons Heer ontvangen door de verbindingsdeur in het 

waslokaal. Wat is dat toch een groot geluk en troost, dat dit mogelijk is. Arme jongens 

op de Arbeitskommandos die dit niet hebben. God bij de dankzegging vurig gebeden 

dat mijn gezin, familieleden en ik, elkaar gezond en wel terug mogen zien. Weer terug 

naar bed tot 09.30 uur. Weer weinig eten.  

’s Middags werden we weer gelucht. Tijdens het luchten gaf Mühlberg luchtalarm. Er 

werd gefloten en wij moesten verzamelen om weer naar de barak te gaan. Onderweg 

stuurde Opa (Oberfeldwebel Ulbricht), ons terug met de opmerking: “Scheisse, das 

geht immer so”. Wij terug, onder het zingen van: “Ouwe taaie”. Het duurde niet lang of 

het signaal veilig werd gegeven. Kort daarop hoorden we de vliegtuigen. Ze waren 

boven de wolken, dus niet te zien. Toen het uurtje om was, terug naar de barak. Wel 

een veertig pakketten uitgereikt, maar wij waren er niet bij; we zitten op de bodem. 

Ook nog geen post. Het wordt voor beiden tijd. 

’s Middags met nog vier kameraden domino gespeeld. Geschaakt met Jan en twee 

partijen verloren. Om 01.30 uur naar bed. De dokter heeft gezegd dat we drie weken 

vast zitten. 

 

Zondag 5 maart 1944 

Heerlijke zon die het ijs en sneeuw doet smelten. 

Om 08.15 uur Heilige Mis in de wasgelegenheid van barak 21A. De Mis werd 

opgedragen op het fornuis. Ook konden we weer de Heilige Communie ontvangen. 

Flink gebeden voor mijn vrouw en kindertjes, dat we elkaar toch gezond naar lichaam 

en ziel terug mogen zien. Geschoren, maar me niet kunnen wassen, omdat er geen 

water was. Water kregen we pas om 15.00 uur, na het luchten. Geschaakt en weer 

verloren. Jan heeft pudding met pruimen gekookt. Van de keuken kregen we acht 

pelkartoffelen en gortsoep voor jus. 

’s Avonds lijdensmeditatie in het waslokaal. Het lijdensverhaal vind ik nu veel mooier 

en versta ik nu beter dan in de kerk. Een kameraad, op Arbeitskommando in Brüx, 

heeft bij het bombardement op Nijmegen, zijn ouders, broers en zuster verloren. 

Arme jongen, zelf op een slecht Arbeitskommando en dan dit er nog bij. Verder de 

avond doorgebracht met lezen en schaken. Sokken gewassen. 

 

Maandag 6 maart 1944 

Vanmorgen in de vroegte (03.00 uur opgestaan) de drie aalmoezeniers en andere 

officieren, die vorige week vrijdag gekomen zijn, naar de trein gebracht. Met tien 

mannen hadden wij hun bagage te sjouwen, nadat wij hooggaande woorden gehad 

hadden met de dienstdoende onderofficier van de Lagerführung over het al dan niet 

gebruiken van een wagen. Het werd een hele zwoegpartij, die evenwel door de 

wandeling terug ruimschoots werd vergoed. Een aardig moment was het wachten in 

het station tussen de civiele reizigers. Arrogant bewogen wij ons onder hen onder het 

dampen van geurige Virginia’s. Van de Meeberg (wrsch. kgf 105968) liet hen daarbij 

watertanden door een tablet chocolade aan te breken en rond te delen. Wij 

overtroffen de Duitsers door onze kennis van de Duitse taal, onze manieren en zekere 
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ignatie. Nog meer verwonderde gezichten trokken zij voor de wijze waarop wij de 

begeleidende schildwachten commandeerden en de zaken regelden in plaats van de 

laatsten zelf. 

Majoor vliegenier van Weerden-Poelman (kgf 98950) is naar Oflag 67 Neubrandenburg 

vertrokken. 152) 

Aalmoezenier Majoor Wilmink (kgf 98947) vertrekt naar Stalag IV-a Hohnstein.153 ) 

Drie mannen vertrekken naar een Arbeitskommando (waarschijnlijk Arbeitskommando 

Radeberg Mühlstrasse) van Stalag IV-a Hohnstein.154) Onder hen bevindt zich soldaat 

Arie Rietveld (kgf 98778). 

Een Nederlander (wachtmeester Balhuis 98831) komt aan vanuit een Arbeitskommando 

van Stalag IV-f Hartmannsdorf.155) 

Geen post en geen pakketten. Een paar pantoffeltjes besteld voor mijn vrouw, bij een 

Italiaan. De eerste schaakpartij gewonnen van Jan. Een mooi boek gelezen. Om 24.00 

uur naar bed. Het sneeuwt al weer. 

 

Dinsdag 7 maart 1944 

Om 07.30 uur de Heilige Communie ontvangen, daarna terug naar bed tot 10.30 uur. 

Dat lange slapen spaart een maaltijd uit.  

 

Vandaag was het een zwarte dag voor de Hollandsche Zwarte Handelaren. De 

tuinlieden, die vanmiddag van het werk terugkeerden naar het Lager werden 

gefouilleerd en al hun artikelen afgenomen. Harry Swing (waarschijnlijk soldaat G.H. 

van Schelt kgf 98721) had 8 kg. brood bij zich en sergeant Willem van Schalkwijk (kgf 

105866), die in de Duitse keuken werkt, werd een zak achterovergedrukte 

aardappelen ontnomen. 

Om 12.00 uur kreeg ik een brief. Weer gelucht en toen zagen we weer een postauto 

vol pakketten en wij, Jan en ik, krijgen maar niets.  

Om 20.00 uur ‘s avonds, werd er meegedeeld dat we vannacht om 02.00 uur weer 

ontluisd moeten worden. Nu gaan we van te voren maar niet naar bed, eerst maar 

ontluizen, dan slapen. Gelukkig hoeven we de strozakken nu niet mee te nemen.  

 

Woensdag 8 maart 1944 

’s Nachts om 02.00 uur ontluisd. Het was heel zacht weer en om 04.30 uur waren we 

weer terug in de barak. Om 05.00 uur lag ik onder de wol en sliep tot 11.00 uur.  

Vandaag moesten de tuinlieden allen op de Lagerführung komen ter verantwoording. 

Na langdurig kruisverhoor werd het in beslag genomen brood, in totaal 160 kg, onder 

de werkploegen verdeeld. Het heeft de Lagercommandant niet mogen gelukken uit te 

vinden welke Duitse militairen in deze ruilhandel de hand hadden. 

’s Middags werden we weer gelucht. Het duurde deze keer maar een half uurtje, 

omdat er op het terrein waar we gelucht werden, Engelse pakketten werden gelost. 

Een vliegtuig werd naar beneden geschoten, maar het was te ver weg om te kunnen 

onderscheiden of het een Tommie of een Duitser was.  

 
152 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4600 van 14 maart 1944. 

153 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 

154 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding betreffende kgf 98722 tot 

98852. 

155 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 307. 
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De pantoffeltjes voor mijn vrouw zijn ook klaar. Het is deze dagen (8 maart tot 10 

maart) weer druk met Kommandos. Alles wordt leeggezogen. Het officierskommando 

schijnt ook weer nader te komen. 

 

Donderdag 9 maart 1944 

Om 07.30 uur weer Heilige Communie. Daarna terug naar bed. In de krant het 

overlijdensbericht gelezen van A.P. Borghouts. Een condoleancekaart verstuurd.  

 

 
Bron: Dagblad van Noord-Brabant 28 februari 1944. 

 

’s Middags kreeg ik een pakje. Het was een pakketje van Nellie Vriends, allemaal voor 

de boterham, niets voor pap of middagmaal. Maar het is vulling en nog wel lekker 

ook. De hagelslag en jam zijn heerlijk. We kregen een brief in plaats van twee 

briefkaarten. De brief gauw naar huis gestuurd. Vandaag niet gelucht. Ze hadden 

zeker geen tijd. De post voor onze deur wist er geen raad mee toen er niemand kwam 

en we buiten bleven staan. Op het laatst gingen we uit ons zelf maar naar binnen. 

Gisteren hebben ze Berlijn overdag gebombardeerd. Gelukkig dat Frans er niet meer 

zit. Ik zit nu 32 weken gevangen.  

 

Vrijdag 10 maart 1944 

Wachtmeester Jan Langeraar (kgf 97737) heeft vanmorgen 2 ½ uur in de cel gezeten 

omdat hij bij het opstellen van het Kommando Binneberg voor de Lagerführung niet 

goed in het gelid opgesteld stond. Toen we opstonden werd ons bekend gemaakt, 

dat we om 11.00 uur weer ontluisd zouden worden. Nu moest de strozak er wel bij. 

Alles weer ingepakt en om 11.00 uur naar de ontluizing. Toen we daar kwamen 

stonden er al een stoot Engelsen. We konden weer terug naar de barak tot 12.30 uur. 

Geen eten in de tussentijd. Om 13.00 uur konden we binnen. Na onze kleren weer in 

de oven gebracht waren, konden we onder de douche. Na de douche de kwast en 

toen in de droogkamer. Om 15.00 uur waren we in de barak terug. Om 16.00 uur onze 

strozakken en dekens gaan halen. Alles weer op zijn plaats en het was O.K. avond. Van 

Denemarken kregen we een busje gecondenseerde melk en wat marmelade.  

’s Avonds lag er weer sneeuw. 

 

Zaterdag 11 maart 1944 

Om 10.30 uur wakker geworden. Jan heeft ook een pakje. Niet gelucht vandaag 

omdat we er geen zin in hebben. De pantoffels voor mijn vrouw heb ik in mijn bezit. 

Ze kosten 1½ portie brood met boter, maar ze zijn dan ook mooi. Harinkjes gekregen. 

Er vertrekken twee soldaten naar een Arbeitskommando van Stalag IV-f 

Hartmannsdorf.156) H. Buurma (kgf 98811 en G.W. Ritzema (kgf 98809) vertrekken naar 

een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein (zie Abgang van 13-3-1944). 

 

 
156 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4619 (2). 
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Zondag 12 maart 1944 

De winter houdt nog steeds aan. 

Vanmorgen vroeg heeft er een schoorsteenbrand gewoed in de postbarak, ten 

gevolge waarvan veel waterschade ontstond aan de daar opgestapeld liggende 

postpakketten. Slechts een viertal pakketten werd door het vuur vernietigd. Als gevolg 

van waterschade kreeg ik vanmiddag bij elkaar 3 postpakketten van een recente 

datum in ontvangst te nemen, allen van eind februari en maart j.l. De Franse 

brandweerploeg heeft zich kranig geweerd en erger weten te verhoeden. 

Na ontvangen van de Communie, de Misgebeden onderling gebeden. Niet gelucht.  

De onderlinge verdraagzaamheid wordt er niet beter op. Twee partijen schaak 

gespeeld.  

De tyfusepidemie schijnt gestabiliseerd te zijn. Zondagmorgen werd Barak 56A in 

quarantaine gesteld; overigens zijn er geen gevallen bekend. De Hollandse barak 21B 

is deze week voor de derde maal ontluisd. In het Krankenrevier zijn twee Italianen 

gestorven omdat zij, uitgehongerd als zij waren, te veel koolsoep ineens gegeten 

hadden. De omgekeerde wereld dus. 

 

Maandag 13 maart 1944 

Heilige Communie. Slecht weer. Weer niet gelucht. Van het Nederlandse Rode Kruis 

zijn weer een gedeelte pakketten aangekomen. ’s Avonds was er nog brand in de 

postbarak. Hollandse pakketten zouden er verbrand zijn. Wij Hollanders zijn altijd de 

dupe als er wat gebeurt. Zes mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos 

van Stalag IV-a Hohnstein. 157) 

 

Dinsdag 14 maart 1944 

Om 11.00 uur uit bed gekomen. Ik verveel me gruwelijk. Vanmiddag na het luchten 

werden de pakketten met waterschade uitgereikt; het viel nogal mee. Tien pakketten 

waren er verbrand. Van mij was er niets bij. ’s Avonds kreeg ik een Ausweis voor een 

pakje. We krijgen ook weer Franse sigaretten van het kamp; kosten 1,= kampmark. 

Voor brief 1,= kampmark voorgeschoten. “Mens erger je niet” gedaan.  

Sergeant Elfrink (kgf 98260)komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau.158) 

 

Woensdag 15 maart 1944 

Communie om 07.15 uur. Daarna terug naar bed tot 09.00 uur. Om 10.30 uur kwamen 

de pakketjes. Het was er een van mijn vrouwke. Het was een mooi pakje; bonen en 

havermout, daar zijn we het beste mee. Verder hagelslag, hongingblok en sigaretten. 

Het komt allemaal best van pas. Jan Braat had een spoorpakket: kosten 2,= 

kampmarken. Die heb ik voorgeschoten. Aan Stouten (kgf 107094) tien sigaretten 

voor zijn pakje. Nu nog post en de zaak is weer Oké. Om 14.00 uur kwam ineens 

bericht dat onze isolatie werd opgeheven. We stonden ervan te kijken; de drie weken 

zijn nog niet om. Wij naar buiten. Het was mooi weer. Hier en daar zagen we nog een 

post bij een barak staan. De Engelsen die in 14A zitten zijn maar een uur vrij geweest, 

toen moesten ze weer terug. De kapel en het theater blijven gesloten tot Pasen 

voorlopig. Om 08.00 uur merkte ik dat uit mijn door op bed een blik corned beef was 

 
157 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding betreffende kgf 98722 tot 

98852. 

158 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 536. 
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verdwenen. Bij de nieuw aangekomenen moet er een lang vingerige bij zitten. Dat kan 

nu toch niet meer achterhaald worden. Uitkijken is voortaan geboden. Om 17.00 uur 

kreeg ik twee briefkaarten van mijn vrouw en een Ausweis voor een pakje. In de 

kaarten stond weer geen goed nieuws.  

Om 18.00 uur hadden we een concert van de Hollandse band in onze barak. Om 20.00 

uur weer appèl. Om 22.00 uur naar bed. Lang liggen woelen en draaien. Ik moest als 

maar aan thuis denken. Aan mijn jeugd, ouders, verkering, verloving, oorlog, huwelijk, 

kinderen, werk en leven. Het bracht me alles in een downstemming, in de put. 

Eindelijk viel ik in slaap.  

 

Donderdag 16 maart 1944 

Sneeuw. 

Het eerste wat mijn onderbuurman zei, toen hij wakker werd was, dat ik zo had liggen 

draaien. Jonge, jonge, wat was dat gek geweest. We moesten om 06.30 uur klaar 

staan voor appèl; binnen, want het sneeuwde weer. Wij hadden ons opgesteld, maar 

er kwam niemand om appèl te houden. Ze vergaten ons gewoon. Om 07.30 uur Ons 

Heer ontvangen. Ik voel me nog steeds gedrukt. Om 10.00 uur mijn pakje. Het was er 

een van 28 januari. Wonderlijke resultaten van de Duitse posterijen krijgen we te 

ondervinden. We krijgen vandaag ook geen brieven om te schrijven: er zijn er geen 

meer. Alles werkt mee om mijn stemming gedrukt te houden. Van het kamp kregen 

we Servische sigaretten en tabak. De kapperszaak is voor de Hollanders alleen 

dinsdag en woensdag geopend. Een uurtje gewandeld. De Hollandse Rode Kruis 

pakketten zijn eindelijk aangekomen.  

In totaal 33 Nederlandse DU-verklaarden en verblijvend in het reserve Lazarett 

Elsterhorst vertrekken naar Nederland.159) De groep vertrekt uit het Heimkehrlager van 

Mühlberg en met de vertrekkende ploeg probeert 1e luitenant van Beusichem 

(mogelijk kgf 98723) tevergeefs te ontsnappen. 

 

Vrijdag 17 maart 1944 

Om 06.30 uur appèl. Om 07.30 uur Communie. Het is slecht weer. Om 10.00 uur 

kregen we de Hollandse Rode Kruis pakketten. Wat zijn ze mooi en veel beter dan het 

eerste pakket. Er zit vet, worst en snoep in. De Victoriekoekjes zouden een heerlijkheid 

zijn voor mijn kleintjes. Voor de vrouw het vet en de suiker, jam en stroop. We vinden 

het een mooier pakket dan de Engelse pakketten. ’s Middags lekkere pap gekookt. 

We kregen schoon ondergoed met dode luizen en vlooien er in. Daar trekken we ons 

al niet veel meer van aan, zo diep zijn we al gezonken. Dat moest ons vroeger eens 

overkomen zijn, dan hadden we gerild van afschuw. Een boek gelezen.  

’s Avonds wat gewandeld. Na 20.00 uur goede berichten ontvangen. 

 

Zaterdag 18 maart 1944 

Na ons wekken en wassen, moesten we voor het appèl naar buiten. Het was goed 

weer en daarom heerlijk fris. Toch vergeefs gewacht op de aalmoezenier tot goed 

07.30 uur. Hij was geweest, maar ze hadden ons vergeten te waarschuwen. Juist toen 

ik aan het eten was, werd mijn naam afgelezen voor corvee. We moesten de Duitse 

keuken van kolen voorzien. In het kolenhok moesten we de kuipen volladen en 

daarna met twee mannen wegbrengen naar de kelder onder de keuken. De kolen 

 
159 Archief Eemland 0116-10. 
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moesten we in een stortplaats gooien. We leerden hier een paar echte gemoedelijke 

Duitsers kennen. Fijne mensen die hart hebben voor krijgsgevangenen. Zulke lieden, 

Heren, maken dat wij ons nog als mens voelen. Om 11.00 uur waren we er mee klaar. 

De neus, ogen, enz. verzadigd met kolenstof. Om 12.00 uur kreeg ik weer een Ausweis 

voor een pakje. ’s Avonds veel vliegtuiggeronk in de lucht. Om 21.00 uur floept het 

lucht uit: luchtalarm. Onze vertrouwensman heeft naar de Rode Kruizen geschreven 

van diverse landen, onder andere Spanje, Turkije, Portugal. 

 

Zondag 19 maart 1944 

Om 07.30 uur buiten appèl. Om 08.00 uur Heilige Mis in het waslokaal voor onze 

barak. Het is koud en guur weer. Om 12.00 uur lekker gegeten: soep, gebakken 

aardappelen, met worteltjes en vlees, pap met pruimen na. In de namiddag geschoren 

en op mijn krib met de foto in mijn handen aan thuis liggen denken. Hoe zou het daar 

nu zijn? Zouden ze ook wel eens op stille ogenblikken aan mij denken, of zou het 

verflauwen daar het al zo lang duurt? Zij hebben afleiding, gelukkig, met de kleintjes, 

bezoek, enz. Het is half vasten daar merken we hier niets van. Hoofdpijn.  

 

Maandag 20 maart 1944 

Weer binnen appèl, daarna Communie ontvangen. Feest van de Heilige Jozef. Veel 

sneeuwbuien. Pakje gehaald om 09.30 uur van mijn ouders van 17 februari. Ik kan 

bijna niet praten, schor. De laatste Fransen zijn vanavond uit Lemberg hier 

aangekomen. De Russen zijn nog 60 Km van deze plaats verwijderd. De bagage van 

deze lui zat in Hollandse postzakken. Ook zouden de Russen in Bessarabië zitten. 

Vandaag erwtensoep, niet gaar, en pannenkoeken. Heel klein stukje brood gehad.  

’s Avonds “mens erger je niet” gespeeld. 

 

Dinsdag 21 maart 1944 

Lente, volop sneeuw, binnen appèl. Pakje gehaald door Jan. Haar laten knippen. 

Ausweis gehad.  

 

 
Zinken EKM 98989 van soldaat Antonius J. Rijnders  

(foto en voormalige collectie E. van der Most). 
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Woensdag 22 maart 1944 

Nog sneeuwen. Pakje gehaald, het was van mijn vrouw. Heerlijk gedroogde 

boterhammen. Een Rijksduitser ontmoet, hij is een zwager van Louis Schuerman (kgf 

98129). Hij is in Roosendaal bekend. Dat doet een mens toch weer eens goed. Brief 

naar mijn vrouw geschreven. 

Corvee gehad in het Schaftlager buiten het kamp. Een aardige wandeling, maar ijzig 

koud in de snijdende wind, die over de vlakke sneeuwvelden woei. 

 

Donderdag 23 maart 1944 

Vandaag is het weer totaal omgeslagen. Een warm vrolijk voorjaarszonnetje koestert 

het kamp. 

We zitten al vijf dagen bijna zonder water. Erwtensoep met worst gekookt. Ze was te 

sterk gekruid. Jan heeft een brief gehad van thuis. Tussen Haarlem en Amsterdam 

staat veel onder water. Hoe zal het er in Nederland uitzien? Weer een Ausweis voor 

een pakje gehad. Jan ook. 

De vlektyfus is nog steeds niet over, maar van uitbreiding schijnt geen sprake. Tien 

Engelse barakken zijn nog steeds in quarantaine. 

 

Vrijdag 24 maart 1944 

Weer volop sneeuw. Om 07.30 uur voor werkzaamheden naar barak 12A. Hier hing 

een tekeningetje van een klein jongetje op zijn tantes schoot met opschrift “Zit je 

lekker Anton?” “Ja tante”.  

We moesten puin gaan halen om plassen mee te dempen. Om 10.03 uur het pakje 

gaan halen. Het was van mijn vrouw, de anijshagel en de bonen met sigaretten waren 

door elkaar. Anijshagel met tabak is zo lekker niet, maar opgegeten wordt het. We 

kregen twintig Engelse sigaretten. Kaarten om te schrijven waren er weer niet. Van 

Argentinië is ook weer een zending aangekomen. Zes kisten zijn ervan gestolen.  

Om 22.00 uur ’s avonds was er weer luchtalarm. De vliegtuigen waren toen ook al te 

horen. Ik sliep al een heel poosje, toen er ineens een groot gedreun was. Een raam 

sloeg kapot en er was ineens veel geschreeuw in de barak. Daar werd ik wakker van. 

Sommigen gingen buiten kijken en ze zagen een rode gloed. Waar het was wisten ze 

niet. Achter het Lazarett bleken bommen te zijn neergekomen zonder 

noemenswaardige schade aan te richten. Na enkele uren alarm werd het stil, alleen 

rondom het kamp brandt het nog steeds met onverminderde hevigheid. Licht- en 

watertoevoer zijn afgesneden. 

 

Er komen tenminste 55 mannen aan uit Nederland. Ze ontvangen de nummers 98955 

tot en met 99000 en nummers 271001 tot en met 271009. 

Onder hen bevindt zich Dr. A.D. Erkelens (kgf 98958) die in Nederland voor de keus 

werd gesteld om of in krijgsgevangenschap naar Kobierzyn te gaan, of de gevangenis in 

te gaan. Onder hen tevens vaandrig/2e luitenant Harry Pais (kgf 98960), 1e luitenant J.J. 

Jacobs (kgf 98959), vaandrig Barend Booy (kgf 98957), 2e luitenant Jacobus Baggelaar 

(kgf 98956). 160) 

Tevens bevond zich onder hen sergeant Van de Voorde (kgf 271004) uit de 

Nieuwstraat 20 Middelburg (die volgens Ad Verhulst op vrijdag 24-3-1944 aankwam). 

 
160 Archief Eemland 0116-10 het transport vertrok 21 maart 1944 uit Amersfoort en zal waarschijnlijk 

niet eerder dan 22 maart in Mühlberg geweest zijn. 
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Zaterdag 25 maart 1944 

Om 06.30 uur was er nog geen licht of water. Iets moet er dus geraakt zijn van de 

elektrische werken of leidingen welke ons kamp van het een en ander voorzien.  

Het is zaterdag, Maria’s Boodschap, Dubbel Lieve vrouwkes dag, dus goed weer. Voor 

07.30 uur het kamp rondgewandeld. Om 07.30 uur hadden we een Mis in de 

wasgelegenheid, mooier kon het al niet. Nu heb ik eens echt tot God kunnen bidden 

voor mijn meiske, opdat zij onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw tot een 

degelijke katholieke vrouw moge opgroeien. Dat God moge geven dat ik haar 

spoedig mag terugzien. ’s Avonds weer luchtalarm. Vorige avond Berlijn, Halle en 

Leipzig gebombardeerd. Gedrukte stemming. 

 

Zondag 26 maart 1944 

Buiten om 07.30 uur appèl. Weer sneeuw. Om 09.00 uur Heilige Communie.  

Middagmaal: macaroni-soep, aardappelen met peen en erwten, pudding met ananas 

achterop. Geslapen, daarna met Jan geschaakt. Twee van de drie partijen gewonnen. 

Briefkaart aan ouders geschreven. Weer luchtalarm. Gedrukte stemming. 

 

Maandag 27 maart 1944 

Om 07.15 uur Communie. Niet behoeven te werken. Sneeuwen. Mijn koffer verpakt en 

het pakje voor thuis klaargemaakt. Brief gaan schrijven. Geen post. Gedrukte 

stemming. De Noodgemeente bestaat vandaag uit 140 belijdende leden en 101 

doopleden. Deze behoren tot twaalf verschillende kerkformaties. Er is een RK dooplid 

die op catechisatie is en Protestant wil worden. Er zijn in het kamp ongeveer 200 

Katholieken. Samen met de Protestanten maakt dat 441 mannen. Het hele Hollandse 

blok omvat ongeveer 750 mannen, ruim 300 mannen zijn dus noch Protestant, noch 

Katholiek, dat is 40%. 

 

Dinsdag 28 maart 1944 

Idem als 27ste. Alleen vandaag een tinnetje melk en twintig sigaretten van het Rode 

Kruis. ’s Avonds kreeg ik een brief en een briefkaart van mijn Lies. Alles weer goed met 

de kleintjes. Gelukkig. Brief verder afgeschreven. 

  

Woensdag 29 maart 1944 

Als voren. Verder niets gedaan, alleen baden. Briefkaart van ouders. 

Een transport Engelsen en Z. Afrikanen ter sterkte van ± 700 mannen vertrokken naar 

Thorn bij Danzig. Te oordelen naar de vijf dagen marsverpleging een lange reis. 

Gelijkertijd ging een militair transport voor het Oostfront mede. De controle bij het 

verlaten v/h kamp was zeer streng: Kampstraat afgezet, controle nummerplaatjes.  

‘s Nachts tevoren drie Engelsen ontsnapt; dat gaat dagelijks door. 

 

Donderdag 30 maart 1944 

Niets te doen. Sneeuwbuien. Brief schrijven. 

Een geïmproviseerde cabaretavond op de barak ter eere v.h. 12 ½ huwelijksfeest van 

sergeant Fred Boon (kgf 107501), onze barakchef. Van een oude wekker, ergens bij de 

Pipa opgeduikeld heeft een horlogemaker van barak 23A een moderne klok voor ons 

gemaakt, welke ’s morgens prompt om 06.00 uur alarmeert voor het opstaan. 

 



151 
 

Vrijdag 31 maart 1944 

Het weer was vandaag buitengewoon mooi, een echte warme stralende voorjaarsdag, 

welke doet hopen dat het voorjaar nu uiteindelijk en daadwerkelijk haar intrede zal 

doen. 

Heilige Communie. Vanmorgen tijdens corvee in het Aussenlager werden zware en 

lichte mitrailleurs in stelling gebracht onder de nodige nervositeit. 

Heerlijk zonnig weer. ’s Middags aardappelen moeten schillen voor de officierskeuken 

van 16.00 tot 17.00 uur. Om 17.00 uur kregen we onze gaven van Argentinië: corned 

beef, kalfsvlees, een half pond boter, tablet chocolade, kaas, zeep, twintig sigaretten, 

gecondenseerde melk.  

Stanislau is gevallen. Het kamp van onze officieren was daar.161)  

Zeeland is zo goed als geheel onder water gezet, Vlissingen wordt verder ontruimd. 

De isolatie wordt zondag opgeheven, gelukkig. De Hollanders konden zich opgeven 

voor een vakantie door te brengen in Engeland. Nu konden ze al kennis maken met 

hun gastheren (1 april grap). 

 

Zaterdag 1 april 1944 

Weer sneeuwbuien en zonneschijn. 

Nog een aprilmop: er zou een wagon met pakketten in Mühlberg aangekomen zijn en 

onze verslaggever werd uitgenodigd om hem om 07.00 uur mee te gaan lossen. Er 

heerste grote verontwaardiging in het kamp toen bleek dat het maar een mop was. 

De laatste keer in het waslokaal het rozenhoedje gebeden.  

Er zijn Italiaanse krijgsgevangenen uit Athene aangekomen. Ze hadden elf tot twaalf 

dagen in de trein doorgebracht. Er was nog een dode bij ook. 

Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 679. 162) 

 

Zondag 2 april 1944 

Om 05.45 uur liepen ze bij ons al in de barak rond, omdat het zo’n heerlijk weer was. 

Om 07.30 uur appèl buiten.  

 

Het kolenprobleem is altijd een probleem geweest. Konden wij als werkbarak onszelf 

tot dusverre nog altijd redden, door extra kolen, op barak 23A is het geval moeilijker. 

Nadat langzaam aan alle droogrekken en houten afrasteringen waren verdwenen, 

hebben wij gisteren een topprestatie geleverd, die elke brutaliteit de loef afsteekt. 

Midden op het veld staat namelijk een enorm platform, ± 4 m2 en op 4 dikke palen 

ca. 3 à 4 meter boven de begane grond. Hoe zij het klaarspeelden, weet ik niet, maar 

in tijd van 10 min., juist voor het appèl na het invallen v/d duisternis, was het hele 

zaakje verdwenen. Ik vraag me af hoe de Duitse generaal, als vorig jaar bij de 

binnenkomende Italianen, bij de te verwachten Hongaren zijn monster lange 

redevoeringen tot aansporing voor vrijwillig doorvechten, zonder platform moet 

toespreken. Als de moffen het geval bemerken, zal er in ieder geval aardig wat 

zwaaien. 

 

 
161 Op 10,11 en 12 januari 1944 ontruimde de Duitse kampbewaking Stanislau. De officieren werden 

overgebracht naar Oflag 67 Neubrandenburg, ten noorden van Berlijn. 
162 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 
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De quarantainemaatregelen zijn opgeheven. Alles kan nu weer doorgaan, de 

cursussen, de clubs, voetballen, etc. 

Na het appèl was het Mis in de kapel. Omdat het Palmzondag was, werd het een 

lange Mis. Wat is het toch heerlijk dat je weer in een kapel een Mis kunt bijwonen. Na 

de Mis eten en aan thuis denken. Weer lekker gemiddagmaald. De Mattheüs Passion 

zou te beluisteren zijn voor ons in de universiteit, maar daar kwam niets van omdat de 

zender van Leipzig er tussen zat. We zijn toen maar gaan zonnen bij de vijver. De 

kleine Serviër was met bootjes aan het varen. Voetballen mag ook al weer. Ieder een 

palmtakje gekregen onder de Mis; van maat. 

 

Maandag 3 april 1944 

De tijd verzet. Een uur korter geslapen. Mooi weer, maar koud op het appèl. De zon is 

nu nog niet op ’s morgens. Mis en Communie. Voor de Mis een morgenwandeling 

gemaakt met Jan. De Engelsen zijn weer aan het voetballen geslagen.  

 

 
Engels voetbalteam dat bestond uit vele beroepsvoetballers. 

(Mühlberg foto 80767) 

Fijn gekookte witte bonen met corned beef. Om 17.00 uur kreeg ik een Ausweis. Om 

20.00 uur buiten appèl, daarna direct naar binnen.  

Vandaag is korporaal Joan Smidt van Gelder (kgf 98955) naar Oflag 67 

Neubrandenburg vertrokken. 163 ) 

 

Dinsdag 4 april 1944 

Appèl buiten. Geen Mis. We moesten gaan werken. We moesten naar het Duitse 

kamp, kolen en cokes in barakken en de verwarmingskelder brengen. We kregen en 

emmer karnemelkse pap mee van de Duitse keuken. Heel de morgen geregend, maar 

 
163 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 los stuk zonder meldingnummer. 
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toch was het warm. Eén oven brand maar. ’s Morgens stonden we te laat op appèl 

aangetreden, daarom moest onze barak vijftig mannen extra leveren voor werk.  

’s Middags moesten we om 13.30 uur weer aantreden, gingen om 14.00 uur. Onze 

post kwam ons al tegen. We werden ook gefouilleerd aan de wacht op chocolade. 

Onderweg zongen er een paar van ons Duitse liedjes. Daar werd onze post kwaad om, 

dat mochten we niet. Toen we aan het Duitse kamp kwamen konden we terug, er was 

niets te doen. Toen naar het voetballen gaan kijken. Pakje van ouders, n.b. met suiker 

die ze zelf zo hard nodig hebben.  

Vandaag is een Engelsman begraven, die vorige week tijdens het stelen van kolen in 

zijn buik werd geschoten. 

 

Woensdag 5 april 1944  

Geen werk. ’s Middags Paasbiecht gesproken bij Hollandse aalmoezenier. Geen post 

en pakketten. Vier partijen schaak met Jan gespeeld en allemaal verloren. Heb 

vandaag zo’n echt zaterdag gevoel over me. Ben gewoon kinderlijk gelukkig. 

 

Vandaag is een ongeluk gebeurd tijdens een rugbymatch. Een Fransman, die met een 

beerwagen naar de achter het sportveld gelegen tuinen moest, had daartoe het 

sportveld over te steken. Toen op zijn verzoek, door de hitte van het spel, aan zijn 

roep geen gehoor werd gegeven, gaf hij de paarden de zweep, waarop deze met een 

ruk voorruit sprongen. Een van de spelers, die juist met de bal wegsnelde kwam 

daartoe noodlottiger wijze voor de aanstormende paarden te vallen, waardoor hij met 

bruut geweld de ijzeren paardenhoeven in zijn ribbenkast gedrukt kreeg. Kermend 

van de pijn zich omdraaiend kreeg hij bovendien nog de wielen van de wagen over 

zijn benen. In zwaar verminkte toestand moest het slachtoffer naar het Krankenrevier 

worden overgebracht. “Aanrijding in een krijgsgevangenenkamp” is wel uniek. 

 

Donderdag 6 april 1944 (Witte Donderdag) 

Internationale Mis in het theater. Een Mis met drie Heren en vier misdienaars en groot 

koor: heel indrukwekkend. Mijn Pasen gehouden en kerkelijk en veel voor Lieske en 

de kinderen gebeden. Geen werk, dus naar aanbidding in de kapel. De kapel is heel 

mooi in het wit bekleed. Het is hier alles veel mooier en plechtiger dan thuis. We 

hebben ook de rest van de Argentijnse liefdesgaven gekregen. Rosbief, ham, Carnex, 

vitaminetabletten, twee repen chocolade, dertig sigaretten, gedroogde groenten, 

namelijk boontjes, een ons boter. Het regent weer, een kou gevat. 

 

’s Avonds een concert gehad in het theater; strijkkwartet met werken van Schubert, 

Schumann en eigen compositie van de cellist Darsi, een melancholieke compositie, 

ingezonden aan het Int. Studentenfonds te Geneve, naar aanleiding van een 

uitgeschreven prijsvraag voor krijgsgevangenen. Het gebodene stond op een hoog 

peil, het waren uitsluitend beroepsmusici met conservatoriumopleiding, en werd ook 

door de buitenlanders zeer gewaardeerd. 

 

Vrijdag 7 april 1944 (Goede vrijdag) 

’s Morgens kerkdienst, Johannes 19:24 “Dit nu hebben de krijgsknechten gedaan”. 

Plechtigheid in het theater. Om 12.00 uur Kruisweg in de kapel en om 18.00 uur 

Lijdensmeditatie en Zondagsdienst. Het gerucht ging dat ’s avonds de Mattheüs 
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Passion zou worden uitgezonden over de radio. Fred Boon (wrsch kgf 107501) ging bij 

Opa toestemming vragen om de uitzending te mogen bijwonen. Die gaf geen 

toestemming, waarop Fred naar de Hauptmann ging, die het wel toestond. Bijna het 

hele Nederlandse blok zat om 20.00 uur in de universiteit naar de Mattheüs Passion te 

luisteren. Duitse uitzending, heel mooi. 

 

Zaterdag 8 april 1944 

Mis in het theater. Pakje gehaald van vrouwke. Ze is ongeduldig en nieuwsgierig naar 

pakje dat ik over het Rode Kruis verstuurd heb. Ze heeft me ook spek gestuurd de 

lieverd. Jammer dat je ook niet iets van onze lekkernijen naar huis kunt sturen. 

Voetbalwedstrijd tussen Engelse R.A.F. en de Army. De R.A.F. met 4 tegen 3 

gewonnen. Er waren circa 5.000 tot 6.000 toeschouwers op banken, tafels en pipa-

karren. Een uur van te voren was alles al bezet.  

Het is heel mooi weer. Schaken leer ik nooit geloof ik. Ik heb weer alle partijen 

verloren op één na. Briefkaart gekregen om te schrijven.  

 

Weer 71 Hollanders binnengekomen.164) Ze krijgen de nummers 271009 tot en met 

271080. Onder hen bevonden zich acht officieren die op 13 april zouden doorreizen 

naar Oflag 67 Neubrandenburg. Onder hen bevonden zich: J. Lagas (kgf 30493 / 

271010 ?), van Zwol (kgf 271016), R.H.J. van der Hout (kgf 271012), E. Raams (kgf 

271014), J. Walter (kgf 271015), W.L. Jacobs (kgf 271013), N.D. van Goethem, H. 

Engelmoer (kgf 271021). 165) Van een aantal mannen is niet bekend welk 

krijgsgevangenennummer zij kregen. 

Cornet Nicolaas Diederik van Goethem wist tussen Oldenzaal en Bad Bentheim uit de 

trein te ontsnappen. Hij wist daarna uit handen van de Duitsers te blijven.166) 

 

Zondag 9 april 1944 (Pasen) 

Kerkdienst: Lucas 24:5b: “Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet maar 

Hij is opgestaan”. ’s Avonds: (Lucas 24:21) “Wij echter leefden in de hoop dat Hij het 

was die Israël verlossen zou”. 

 

Mis in de kapel. Na de Mis gezamenlijke koffietafel met de aalmoezenier. Heerlijk 

gemiddagmaald. ’s Middags een Rugbywedstrijd van de Amerikaanse Army tegen de 

R.A.F. Er kwam eerst een band marsmuziek ten gehore brengen. Er waren natuurlijk 

weer drie mannen verkleed als vrouw. De Army won de wedstrijd. Ik vind er niets aan, 

maar dat zal wel zijn omdat ik de spelregels niet ken. Weer een Ausweis voor een 

pakje gehad. Op mijn krib liggend de foto van mijn gezin eens bekeken. Een briefkaart 

naar vrouwke en een naar ouders geschreven. 

 

Maandag 10 april 1944 (Tweede Paasdag) 

Heel mooi zomers weer.  

De Engelsen zetten de banken voor de match van hedenmiddag tussen profs en 

amateurs direct na het appèl al klaar. Dat zal me weer een drukte worden.  

 
164 Zie dagboeken Meeuwis en Tjepkema. Van dit transport is geen complete transportlijst en geen 

Zugangslist bewaard gebleven. 

165 Archief Eemland, collectie Nefkens 116-10. 

166 Nationaal Archief, collectie 1001. 
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Vanmiddag lagen de eersten bij de vijver al te zonnebaden. De wedstrijd was snel en 

met mooie momenten. Ze eindigde in gelijkspel: 2 tegen 2. Na de wedstrijd had ik 

met sergeant Jaap Tieman (kgf 96602) een Rotterdammer en een chauvinistisch stuk 

mens, een woordenwisseling over de wedstrijd. Volgens hem stond de wedstrijd op 

het peil van een middelmatige tweedeklasser. Hij kon het beoordelen, hij voetbalde al 

vanaf zijn zesde jaar en had zo veel eersteklassers zien voetballen, dat hij in deze wel 

bevoegd was, enz. Ik was met de meesten van oordeel, dat het een eersteklas spel 

was. Zijn arrogant optreden prikkelde me. Hij weet in alles en over alles altijd het 

beste. Dat maakte me vandaag driftig en werd scherp.  

Ik moet me een beetje intomen, want zo wordt het te gek met me. Ik moet kalmer 

worden, anders kennen ze me thuis niet meer terug dus me gaan oefenen in 

verdraagzaamheid. Maar die vent kan ik vooreerst niet meer uitstaan. Ik moet als ik 

thuis kom ook eens een nieuw gebit aanschaffen. Het praten wordt me moeilijk, ik slis 

geregeld, omdat mijn tanden los staan en ik geregeld op mijn tong bijt. Morgen 

reserve voor arbeid. Omdat het een beetje regende was het appèl binnen. Ze worden 

wel bezorgd om onze gezondheid. 

Vandaag zijn 32 nieuwe leden in de Noodgemeente en werden er zeven gedoopt. 

Tekst: Spreuken 23:26 “Geef mij Uw hart”. 

 

Dinsdag 11 april 1944 

Bij het morgenappèl wisten ze weer niet wat er gedaan moest worden. Eerst was het 

zeggen binnenappèl, toen moesten we naar binnen, goed en wel binnen aangetreden 

moesten we weer naar buiten. Het was een heerlijke morgen en het weer was ook 

lenteachtig warm. Om 10.30 uur een pakje gehaald van mijn vader en moeder. 

Moeder had er een klein briefje in gedaan, daar stond op, dat ze niets van me 

hoorden. Dat kan, omdat ik nu een kaart naar Jo Borghouts gestuurd heb.  

De uitreiker van de pakjes maakte me een compliment over de verpakking van de mij 

toegestuurde pakjes, omdat ze zo goed ingepakt werden. “Vakkundig” zei hij. Weer 

suiker in het pakje. Moeder moest dat niet doen, ze kunnen het thuis zo goed 

gebruiken. Odessa is ook ontruimd. Hollands Rode Kruis pakketten zijn ook weer 

aangekomen. Vanmiddag een gekostumeerde voetbalmatch door de Engelsen.  

 

Woensdag 12 april 1944 

Mooi weer.  

Geen werk. Vandaag zijn de meesten al in korte broek en nemen zonnebaden. 

Hollandse Rode Kruis pakketten aangekomen. Voetballen voor Hollanders, ik zie liever 

de Engelsen. Kiespijn, al mijn tanden raak ik hier kwijt. 

 

Donderdag 13 april 1944 

Mooi weer.  

Brief van thuis. Kertsch [Krim red.] gevallen. De appèls zijn een lolletje tegenwoordig. 

Veel verschil met vroeger.  

Aankomst drie Nederlanders uit Stalag IV-c Wistritz. 167) 

 
167 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 343 (4 waarvan 3 op 13-4-1944 

en 1 op 28-4-1944). 
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Vertrek van acht officieren en een soldaat naar Oflag 67 Neubrandenburg. 168) 

 

‘s Avond in barak 23A een jazzconcert door een Italiaanse band m.m.v. twee zangers. 

Vooral de zangers met hun prachtige, weke stemmen dwongen mijn bewondering af. 

Vol aandacht heb ik zitten luisteren naar Sole Mio, Mama en andere specifiek 

Italiaanse liederen. 

 

Vrijdag 14 april 1944 

Voor werk aangewezen, om 11.00 uur beginnen. Voor de omgang werden we eerst 

gefouilleerd op chocolade. Vervolgens naar het Duitse kamp, waar we de as- en 

vuilnisbakken moesten legen. ’s Middags kreeg een Duitse voerman die aan het 

Russische front gewond was, van een Oberfeldwebel een standje omdat de leidsels 

niet goed bevestigd waren. De soldaat diende hem van antwoord en vond het niet 

mooi hem een standje te geven waar krijgsgevangenen bij stonden. Om 16.30 uur 

waren we terug in de barak en hadden toen ook een Hollands pakket gekregen; een 

bijvullingspakket met tabak, sigaretten en sigaren. Heel mooi weer. 

‘s Avonds in het Franse theater een radioshow door Guus Valten en zijn orkest m.m.v. 

Lou Raayman. Een geweldige show, breed opgezet met prachtige aankleding. Het 

mooiste van wat ik tot op heden op dat gebied hier zag. Aardig was het de Engelse 

Crooner een Hollands liedje te horen zingen. Zijn prestatie werd met donderend 

applaus begroet [zie tevens dezelfde beschrijving in andere dagboeken op maandag 17 

april]. 

 

Zaterdag 15 april 1944 

Goed weer. Volop zonnen, het lijkt wel een sanatorium.  

’s Middags weer een mooie Engelse voetbalwedstrijd gezien. Met Latijnse les 

begonnen. Ik draag geen kousen meer. Er gaan thans zeer sterke geruchten over 

invasie. Geruchten, die volgens de Engelsen, gelijk zijn als die ten tijde voor de 

capitulatie van Italië. Er wordt druk gewed. 

 

Zondag 16 april 1944 

Drukkend warm weer. Servische Pasen. 

Om 05.30 uur kwam een post ons al wekken, bijna twee uur vroeger. We moesten veel 

vroeger aantreden. De “padres” en geestelijken in het eerste gelid, daarachter de 

orderlies [Engelse term voor ziekenverzorgers] en de oppassers. Het hele kamp is op 

de been, alle naties staan opgesteld. Het wemelt van de Duitse soldaten. Overal 

stonden posten, ook op de wachttorens, bewapend met zware mitrailleurs die op het 

kamp gericht worden. Waar het voor diende wisten we niet, maar we konden maar 

weer een vijf kwartier aangetreden staan. Het was gelukkig mooi weer. Later op de 

dag bedenken we dat het appèl in de ochtend een generale repetitie is geweest voor 

een liquidatie van het hele kamp en om erachter te komen hoeveel tijd er nodig zou 

zijn om een liquidatiebevel uit te voeren. 169) 

Na het appèl Mis. Weer lekker gegeten; ons Zondagsmaal.  

Na de middag voetbal Holland tegen Frankrijk: 2 – 2.  

 
168 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4601 (9). 

169 Het is niet bekend of er in andere krijgsgevangenenkampen rond dezelfde datum gelijksoortige 

oefeningen zijn gehouden. 
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Rugbywedstrijd Z. Afrika – Australië: 21 – 0. 

 

Zojuist weer een opwindend gerucht gehoord: invasie op 7 plaatsen in Frankrijk. 6 

plaatsen teruggeslagen, 1 plaats in Duinkerken vastgezet met 6 pantserdivisies. 

 

Maandag 17 april 1944 

Van de Postführung is een order gekomen dat het gebruiken van Italiaanse brieven en 

kaarten in het vervolg verboden is. Bij controle was namelijk gebleken dat van de 180 

brieven door de Nederlanders gepost, 1 - 130 Italiaanse waren. 

Brief gekregen om te schrijven. ’s Avonds O. en O. avond: radioshow. Lou L.J. Raaijman 

(kgf 98475) was conferencier; hij was enorm. Eerste optreden van de Nederlandse 

Showband onder leiding van Guus Valten. 

 

 
“Kriegsgefangenen Teatergruppe”, het Jazz orkest Guus Valten, met links met trombone F.A. (Guus) 

Valten (Mühlberg foto 80458). 

 

Een Engelsman zong een Hollands liedje; wat hebben we gelachen met hem. 

Italiaanse, Servische en Franse brieven en / of briefkaarten worden niet meer 

doorgelaten bij de sensor. 
 

Dinsdag 18 april 1944 

Brief geschreven naar mijn vrouw. Een Ausweis voor een pakketje te ontvangen. 

Bewolkt weer. Hoofdpijn. De boompjes in en de bomen buiten het kamp staan al in 

teer jong groen. Mooi is dat. 

 

Woensdag 19 april 1944 

Pakje van vrouwke gehaald. Het was een half boerenbrood. Met Engelse les 

begonnen. Eens kijken of ik dat hier kan bolwerken om het Latijn en het Engels door 

te studeren. De ambitie voor iets wordt zo vlug getemperd en verwaarloosd. Van het 

brood met Jan heerlijk gegeten. Het is brood van boerin Peeters denk ik. Een beetje 
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brokkelig, maar heerlijk, vooral met lamsvlees. Gisteren hebben we namelijk een 

Argentijns Rode Kruis pakket gekregen, inhoud: vijf blikjes vlees, een blikje 

marmelade, twee tabletten chocolade, 150 gram koffiebonen en 750 gram suiker. 

Sergeant Van Buijtene (kgf 104045) kwam vanmiddag met een paar Duitsers reclame 

maken voor een Arbeitskommando. Het is wel ver met hem gekomen, dat hij zich 

daar al voor leent. Hij maakte er een model Kommandootje van om het de lui hier zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Hij kreeg geen succes. 

 

Donderdag 20 april 1944 

Einde van eerste noveen. Kampwerk verricht, de blikjes op een wagen geschept en 

naar het Geschäftslager gebracht. Bij de Engelsen hebben ze een complete markt van 

levensmiddelen en kleren. Twee Engelsen staan met een kraam buiten, daar kan je 

kopen met sigaretten. Onze Poeskoker (Sergeant J.C. Poestkoke, kgf 96530) stond er 

recht tegenover met zijn waren op de vuilnisbak. Naar Latijnse les. De onderwijzer is 

een student die hakkelt. 

 

Vrijdag 21 april 1944 

Pakje van ouders gehaald, Erin zat tabak van eigen teelt, gegeven door Jan en Jo 

Schrauwen en weer basterdsuiker van thuis. Argentijnse liefdesgaven gekregen: 

twintig sigaretten, een half pond boter en tien vitaminetabletten. ’s Avonds weer 

vliegtuigen, die heel laag over onze hoofden vlogen tijdens het appèl. Dat doen ze de 

laatste dagen geregeld bij morgen- en avondappèl en ook nog overdag. Nieuwe, de 

tweede, noveen begonnen. 

Soldaat Schapink (kgf 107458)komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau. 170) 

 

Zaterdag 22 april 1944 

Koud weer. Voetbal tussen de Engelsen en de Schotten. Zeer straffe wind. Voor de 

Schotten 3-2. Weer eens een pestdag gehad. Er werd mededeling gedaan dat we 

geen kolen meer kregen voor onze ovens. Nu moeten we weer naar de Franse keuken 

met onze potten en pakketjes en dat voor 2.700 mannen. 

In het Franse theater werd een concert gegeven door het Nederlandse orkest van 

Guus Valten. De zaal was stampvol.  

 

Zondag 23 april 1944 

Kalme, mooie dag. De vrouwen en meisjes van onze bewakers zijn hun mannen weer 

op komen zoeken.  

Voor de protestanten die hier zijn wordt sinds kort een korte avondwijding gehouden, 

die geleid wordt door Vonk, diaken van de NH Kerk te Rotterdam. Vanavond wordt er 

voor het eerst een hele godsdienstoefening gehouden. 

 

Maandag 24 april 1944 

Heerlijke dag, vol zon. Barak 21A zijn hun strozakken naar buiten aan het brengen. 

Daar hebben ze weer eens last van wandluizen. Ik vond op mijn slip-over een dode 

kleerluis. Dat ding uitgetrokken en daar de rand van de hoofdopening toch kapot was, 

deze uitgetrokken. Pakje gehaald van mijn vrouwke. Briefkaart geschreven naar haar. 

 

 
170 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 592. 
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Dinsdag 25 april 1944 

Regenweer, dus binnen blijven. ’s Middags twee brieven van mijn Lieske gehad. Mijn 

pakje is aangekomen. Juffrouw Braat had het thuis gebracht. Nu schrijft mijn vrouwke 

nogal moeilijk, geen punten of hoofdletters, maar alles aan elkaar vast. Nu geloof ik 

eruit te kunnen opmaken dat het pakje thee kapot was. Jammer, als er nu maar niet 

teveel uit kwijt is. Hoe het kapot heeft kunnen gaan snap ik niet goed, want ik had het 

in een schoen gestopt. De chocolade vond de kleine meid lekker en ze troggelde het 

ook nog van Ger af; de deugniet. Groot is ze ook, net zo groot als Walter en Joke, 

maar dikker. Wat moet dat een brok van een kind zijn. Maar ik vind niet aardig dat ze 

stoute Pappie tegen mijn foto zegt ‘s avonds. Wie zou ze dat geleerd hebben en 

waarom? Uit zichzelf doet een kind dat niet en waarom moet iemand het dan haar 

leren? Zou ik wat gedaan hebben? Zou ze nu geen scheve voorstelling van haar vader 

krijgen? Ik wil geen boeman voor mijn kind zijn als ik terugkom. Het zal toch al 

ellendig genoeg zijn als ze me dan niet zullen herkennen. Maar kom, zo erg zal het 

wel niet worden hoop ik. de kleine Ger loopt ook al; zo’n vlug kereltje. Frans zou weer 

terug moeten. Ik hoop dat hij er wat op vindt. Ik zie hem niet graag in Duitsland. Jules 

is nu ook met zijn bijzit getrouwd, voor de wet natuurlijk. Hoe bestaat het. Gefeest is 

er nog van dege, er was aan niets gebrek. Sommige mensen hebben ook veel geluk. 

Toch zou ik niet met hem willen ruilen. De aalmoezenier heeft een 

huwelijksconferentie gehouden, de eerste van een serie van zes. Er was veel gehoor, 

ook van Protestanten en Heidenen. De inleidende conferentie ging over: ideaal 

huwelijk. Hij besprak het op Katholieke grondslag. Hij kan zijn woordje wel zeggen en 

stond op het eind van zijn voordracht in vuur en vlam. Ik hoop er veel goeds van op 

te steken. Ik wil mijn vrouw en kinderen een gelukkig leven bezorgen door te doen zo 

veel als in mijn vermogen ligt. De goede God moge me hierbij helpen. 

Soldaat Johannes Jansen kgf 106649 gaat terug naar Nederland. 171) 

 

Woensdag 26 april 1944 

Gewerkt tot 09.00 uur, Strozakken vullen, een 40 stuks met 15 mannen. Opa laat 80 

mannen aantreden, waarvan hij er 40 van naar de barak terug stuurde. De drukkers 

had hij te pakken. De Fransen verschenen te laat op appèl. Ze konden tot 21.00 uur op 

de appèlplaats blijven staan, van goed 18.30 uur af. Geflankeerd door twee posten. 

Sokken gestopt. ’s Morgens tracht sergeant Evert Gerrit Mul (kgf 106008) te 

ontsnappen, maar wordt bij het verlaten van de poort gegrepen omdat hij een 

Engelse broek droeg. Al snel kwam onder deze broek een civiele broek tevoorschijn. 

Korte tijd later zat hij in de gevangenis. Vandaag is het de herdenkingsdag voor in de 

oorlog 14 – 18 voor gevallen Nieuw-Zeelanders en Australiërs, die bestond in een 

bijeenkomst en rondgang van genoemde nationaliteiten. Voor mezelf kan ik deze 

herdenkingen moeilijk vatten. De meesten van de kgf. hebben vanwege hun leeftijd 

de toenmalige strijders amper of niet gekend. 

 

Donderdag 27 april 1944 

Vanmorgen waren er 21 en de Serven de pineut die op de appèlplaats moesten 

blijven staan. Nu tot 08.00 uur. Van de Hollanders was reeds de helft er tussenuit 

getrokken. Guur weer. Latijnse les van 16.00 tot 17.00 uur. Om 17.30 uur naar het 

 
171 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4616 van 13 mei 1944 
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theater. Nu kregen we een Hollandse hypnotiseur te zien.172) Hij stak zich met spelden 

door de handen, stond op glasscherven en ging er met zijn rug op liggen, terwijl er 

nog iemand op zijn borst ging staan. Hij maakte zich helemaal stijf, hypnotiseerde de 

zaal en ging er toen met een experimenteren.  

Jan Braat heeft ook bericht gehad van zijn vrouw over het pakje. Van het 

Internationale Rode Kruis zijn vandaag over de 1.700 Amerikaanse pakketten 

binnengekomen. Er komen er nog meer, ze duwen alles vol. Eveneens bij de Engelsen, 

die hebben er van Nieuw-Zeeland gekregen.  

 

 
Aalmoezenier Dr. W.G.H. Voesten kgf 98489 

(bron: www.stichtingerfgoedstein.nl). 

 

Vrijdag 28 april 1944 

Koud, guur weer, Een Amerikaans pakket no. 10 gekregen met 100 sigaretten 

“Morris”, een blik melk, drie blikjes met vlees, twee blikje met boter, suiker, blikje jam, 

blikje koffie, staafjes chocolade, zeven vitaminen, caken.  

Aankomst van een Nederlander uit Stalag IV-c Wistritz. 173) 

 

 
172 Zie “Prikkeldraad” p. 110, de hypnotiseur was sergeant P.J. Kuijpers (kgf 96824). 

173 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 343 (4 waarvan 3 op 13-4-1944 

en 1 op 28-4-1944). 

http://www.stichtingerfgoedstein.nl/
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Voedselpakket nr 10 Amerikaanse Rode Kruis 

(bron: internet) 

 

Zaterdag 29 april 1944 

Guur weer. Voetbalwedstrijd tussen Welshen en Ieren: 0-0.  

Een nieuw transport van in totaal 93 personen arriveert, waaronder een dominee, vijf 

doctoren, veertien verplegers, een beroeps officier, zes reserve officieren, een 

vaandrig, een sergeant / luitenant politie troepen (P.A. Jong kgf 271085), 62 soldaten 

(in het transport reisden ook drie Franse soldaten mee).  

De 93 Nederlanders ontvingen de nummers 271081 tot en met 271173. 174)  

Onder hen bevonden zich:  

de dominee en doctoren majoor-veldprediker Ds. B. van Ginkel (kgf 271093), Dr. L. 

Koster (kgf 271089), Dr. W.A. Kaltofen (kgf 271090), Dr. H. Stigter (kgf 271091), Dr. 

Potter (kgf 271094), Dr. H.F. Thoss (kgf 271092),  

de verplegers P. van Dijck (kgf 271098), J.J. Mol (kgf 271099), P. van de Meeberg (kgf 

271100), H.W. van Helden (kgf 271101), Th.J.C. de Jong (kgf 271102), Huijbers (kgf 

271103), Drenth (kgf 271104), L.J. Triep (kgf 271106), H. Bosch (kgf 271105), H.L.J. 

Kouwenhoven (kgf 271107), J.G. Steenvoort (kgf 271108), J.L. Jongejan (kgf 271095), Th. 

Kik (kgf 271097),  

de officieren J. Boerman (kgf 271096), C.J. Schreuder (kgf 271081), A.W. Brummelman 

(kgf 271083), J.H. Klein Staarman (kgf 271086). Fr. Wisburn (kgf 271087), C.J. van 

Kempen (?), Jhr. W.J. van Citters (kgf 271084), J.C. Bulterman (kgf 271082), Th. Diepen 

(kgf 271088), P.A. Jong (kgf 271085). Van veel Nederlandse manschappen uit dit 

transport zijn de namen niet bekend. 

De majoor-veldprediker Van Ginkel (kgf 271093) zou enkele dagen later doorreizen 

naar Oflag XXI-c. Ze kregen onderdak in barak 17B, de barak naast ons. Jan Sas (kgf 

97953) heeft er een kennis bij. We mogen tot 21.00 uur buiten blijven. 

De Engelsen voeren het stuk “Outward Bound” op (de Kluis p. 130). 

 

 
174 Archief Eemland, collectie Nefkens 116-10. 
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Mühlberg foto’s 80473 en 80479 (links het bord “Outward Bound” 

 

Zondag 30 april 1944 

Heel de morgen, na de Mis, was gewijd aan de nieuw aangekomenen. Hedenmiddag 

kwamen de vliegtuigen weer overvliegen. Nu vloog er een vliegtuig echter zo laag 

over dat het stukken maakte. Het vloog een goede meter boven het sportveld. Met 

het optrekken voor de prikkeldraad, sloeg het met de staart een Engelsman zijn 

hersenen in en een andere had een gebroken been.175) Deze had de hersens van zijn 

kameraad op zijn jas. De prikkeldraadomheining tussen het Russenlager en het onze 

 
175 De hierbij omgekomen krijgsgevangenen was de Canadees Herbert David Mallory (zie Dave 

Mcintosh “Fill in the Gaps”). 
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is over een lengte van ± 50 m. in zijn geheel weggerukt. En het vliegtuig vloog onder 

de elektrische draden door. Grote consternatie in het kamp.  

 

Nederlandsche doctoren en verplegers eveneens een Franse aalmoezenier zijn 

terstond aanwezig. Geen Duitsers evenwel. Als een Feldwebel, ”Opa” de plek nadert 

wordt hij onder hevige protesten en gejoel teruggewezen. “Met een onderofficier 

wens ik niet te praten, ik moet een officier hebben “zegt de Engelse vertrouwensman 

allesbehalve vriendelijk. Spoedig daarop keert Opa op zijn schreden weer, gevolgd 

door een officier en een wacht van 24 man, die onmiddellijk de plaats van het ongeluk 

afzetten met opgestoken bajonet. Als het stoffelijk overschot bijeen gerold in een 

tentzeil op een brancard, wordt weggedragen staan alle aanwezigen in de houding en 

brengen de militaire groet. In het Grippenlager ligt een afgerukte voetbalschoen en 

enkele losgeraakte spiraaltjes v/h vliegtuig. 

 

Een Nederlander riep verwensingen naar een officier van de Wehrmacht en werd 

daarop ingesloten (De Kluis p. 135). De Hauptmann was diep onder de indruk, 

trouwens heel de kampleiding. De brokstukken die gemaakt waren, werden weldra 

gerepareerd, zodat de herinnering zo spoedig mogelijk te doen verminderen.  

’s Avonds werd een dagorder voorgelezen, omdat Prinses Juliana verjaarde. Briefkaart 

naar ouders geschreven met felicitatiekaartje erbij getekend voor mijn vrouw’s 

verjaardag. ’s Avonds zware gesprekken over het Koninklijke Huis, Indië en over 

Vaderlandsliefde.  

 

Maandag 1 mei 1944 (Dag van de arbeid) 

De 1e mei is in het teken van den dag van de arbeid ook hier in het kamp herdacht. 

Dit bestond dan in het vrijaf geven van alle werkploegen in dit lager. Bij de Pipa is 

werkappèl gehouden, waarbij aan v. Doorn en Toon Bertina een medaille van 

verdienste werd uitgereikt. De Russen vierden deze dag op hun eigen wijze door het 

zingen van liederen, waartegen door de moffen niet eens gereageerd werd. 

 

We hebben zondagsdienst. ’s Middags twee soorten pap, gort en macaroni. De 

macaroni is veel lekkerder met vlees gekookt. Weer een lezing over “de kaffers en hun 

gewoonten”. 176) Nu had hij het ook over vrijen, huwelijk, bezoek, oorlog en 

gesprekken. Veel gelach om zijn platte gezegden. Het Griekse alfabet opgekregen. 

 

Dinsdag 2 mei 1944 

Briefkaart van ouders ontvangen. Busjes platgeslagen en etensschaaltjes wezen halen 

bij het Geschäftslager.  

 

Woensdag 3 mei 1944 

Brief aan vrouwke geschreven. Slecht weer, veel wind en stof. Voetbalmatch tussen de 

profs en de amateurs: 1 – 3. Portret laten maken. 

Van het Amerikaanse Rode Kruis een pakket ontvangen. 

Vanuit Genève zijn muziekinstrumenten aangekomen. 

 

 
176 De lezing werd verzorgd door een Transvaler. 
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Van de week (waarschijnlijk 29-4-1944) is weer een nieuw transport uit Nederland 

aangekomen ter sterkte van 102 mannen. Zij ontvingen krijgsgevangenennummers van 

ongeveer 271066 tot en met 271162. Nadat op de grens bij Bad Bentheim een 

ontvluchtingspoging was ontdekt en daardoor de drie wagons tot twee werden 

ingekrompen met extra bewaking, wisten in Hannover toch nog drie mannen de 

benen te nemen. Op slinkse wijze was het geweer van de schildwacht onder het 

houtwol gestopt en geledigd van patronen. Onder andere zijn er weer geestelijken bij 

en doctoren en verder geneeskundig personeel ter aflossing. Vandaag komt ineens 

dokter De Vries met de nieuwe dokter Potter, een Zuid-Limburger van het KNIL.  

Bij het nieuwe transport is ook korporaal ziekenverpleger Paul Meeberg (kgf 98172 / 

271100) die nu reeds voor de tweede maal vrijwillig hier is. 

 

Donderdag 4 mei 1944 

Pakje van mijn vrouw ontvangen. Portret laten maken. Latijnse les.  

Vandaag hebben Dr. Fries (officier van gezondheid 2e klasse A.W. Fries kgf 98587), 

Romberg (korporaal ziekenverpleger W.K. Romberg kgf 98578), Van Duren kgf 98575), 

Westerbeek (ziekenverpleger kgf ?) en H.M. Klunder (ziekenverpleger kgf. 97208) 

afscheid genomen. Ze hopen morgen naar Holland te vertrekken. 
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NIMH collectie 415 Mojet, inv. 27 A.W. Fries  
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Vier Nederlanders komen aan vanuit Stalag IV-c Wistritz. 177) 

 

Na het avondappèl was er een grote optocht van de Hollanders. Er was een 

weddenschap tussen een Hollander en een Serviër. Kerkhof had met enkele Serven 

van de kleermakerij gewed om 2 plakken chocolade en een aantal sigaretten na het 

avondappèl van het hoge platform gekleed en wel in het zwembassin zou duiken. 

Toen dit ter ore kwam van Frieling wilde hij voor Piet Kerkhof niet onder doen en 

besloot gelijktijdig mee te doen. Dit deed de theatercommissie voorstellen iets op 

touw te zetten en er een openluchtcabaret van te maken. Aldus werd besloten. Ook 

onder de vreemde nationaliteiten was het op til zijnde evenement als een lopend 

vuurtje rondgegaan, zodat onmiddellijk na het avondappèl een run ontstond naar het 

zwembassin en duizendkoppige menigte zich stond te verdringen in afwachting van 

de komende dingen. Omstreeks tien voor half negen komt weldra een optocht van 

onze barak 23B in de richting van het zwembassin. Voorop Neptunus als een 

tamboer-maitre met zijn drietand zwaaiend en daarachter drie accordeons en een 

geïmproviseerde Turkse trom. Dan enkele oude mannetjes en een dame van de 

avond, een fakir. Na een ereronde marcheert het hele geval, gevolgd door de 

supportersclub “De Schemertafel” naar het platform, waarop de cabaretleider, een 

gebogen mannetje met rood piekerig haar en een ijzeren brilletje, de avond inleidt 

onder doodse stilte van de aanwezigen. Hierop begint de fakir uit de hoogte op de 

menigte neerziend zijn massa suggestie, bestaande uit het bekende samenvouwen 

van de handen op de borst. En natuurlijk zijn het de twee zwemhelden, die de handen 

niet meer van elkaar kunnen krijgen en op het platform moeten komen. Nadat 

Kerkhof, onder doodse stilte het ijskoude water heel plotseling induikt, volgt Frieling 

met de kepie over ogen en oren gedrukt al heel spoedig onder de suggesterende Wet 

v/d fakir al wankelend achteruit stortend. Dan volgt een daverend applaus en de kapel 

zet in: “Aan den oever van de stille Vliet”. Beiden blijven onder heftig rumoer van het 

publiek rondspartelen en zwemmen daarop hun ereronde. Dan heel onverwacht krijgt 

Neptunus een por in zijn rug en duikelt verward in witte lakens en drietand het 

tweetal achterna. Schaterend gelach natuurlijk. Neptunus, alias Harry Swing of S.H.A. 

v. Schelt (kgf ?), laat zich niet intimideren. Midden in het bassin heft hij met een 

stentorstem zijn toreadorslied aan: Ahoy! Ze willen ons in Londen lokken, etc. Na 

nodige poespas is dan het zwemfestijn afgelopen en wordt Frieling in triomf druipend 

van het koude water op een brancard het veld opgedragen. Hierna volgt nog een 

dolle rit met een Pipawagen met Neptunus als een Romeinse veldheer op de bok. De 

dame, wordt door de Serven in hun barak gelokt en in de duisternis – het licht werd 

uitgedraaid – vieren de Serven hun overtollige energie bot. Even later komt zij (hij) 

met afgetrokken rok en broek en opengescheurde blouse naar buiten gestrompeld. 
 

Vrijdag 5 mei 1944 

Na het appèl moesten we eerst gaan baden. Daar het tevens eerste vrijdag van de 

maand is, moest ik de Heilige Mis en Communie ontvangen. Ook om eens flink voor 

mijn gezin te bidden op deze dag. Ja, ik heb veel aan huis moeten denken deze dag. 

Geen post voor me vandaag. ’s Middags had Jan voor pannenkoeken gezorgd.  

’s Avonds lezing over de invasie.  

 
177 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 380 Abgang Stalag IV-c 

Wistritz. 
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Liedje ter gelegenheid van de terugkeer van de vrijwillige ziekenverzorgers  

(NIMH collectie 415 Mojet, inv. 27 A.W. Fries)  
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Zaterdag 6 mei 1944 

Twee Ausweisjes gekregen. Vandaag is een transportje van zeven mannen uit 

(Arbeitskommando) Brüx gekomen. 178) 

 

Zondag 7 mei 1944 

Bij het morgenappèl kledingcontrole door Opa voor ons Hollanders. Sommige 

Hollanders hadden er de reuk van gekregen. Dat waren zij, die Engelse kleding aan 

hadden. Daar er al Engelsen aan het rondlopen waren, voegden deze Hollanders zich 

bij hun. Telkens zag je er een paar starten. Toch had Opa nog succes, een twintig 

mannen moesten hun pakjes op het veld, in de kou, uittrekken. Einde van de derde 

noveen.  

 

Maandag 8 mei 1944 

Een pakje gehaald van mijn vrouw en één van mijn ouders. Nog geen post ontvangen. 

Zouden ze me vergeten zijn? Dat valt toch niet mee, als je zo niets op je verjaardag 

krijgt. Heel koud weer vandaag. Door de Transvaler weer de lezing van “de kaffers en 

hun gewoonten”. Twee briefkaarten gehad.  

‘s Avonds de Engelse show "Music in the cage" bezocht. De revue begint in een 

Aziatisch café-restaurant, waar diverse Engelse militairen alsmede civielen hun vertier 

zoeken. Revue girls en lady crooners treden in het café op. Daar doorheen is een 

liefdesverhaal geweven van een Engelse onderofficier en een chansonnière. Als de 

laatste pressie uitoefent om haar mee te nemen naar Blighty, komt telefonisch het 

bericht dat alle militairen met grote spoed moeten verzamelen wegens 

alarmtoestand. Dan bij het afscheid wordt men teruggevoerd naar London en ziet 

diverse toneeltjes die zich plegen af te spelen in Hyde Park: een paar meisjes, 

standwerkers, prostituees, city-guardsman met zijn geliefde etc. etc. Daarna het slot 

weer in het Aziatisch restaurant. Decors prima, kleding af en revers niet van echt niet 

te onderscheiden. Ik was met Arie Brouwer, op slinkse wijze wisten wij ons te 

verschuiven naar een gereserveerde plaats op de 5e rij, waarvan een Fransman de 

dupe werd. 

 

Dinsdag 9 mei 1944 

Briefkaart van mijn vrouwke ontvangen met felicitaties voor mijn verjaardag. 

Amerikaans pakket ontvangen met 120 sigaretten. Over Paula Geerts gelezen.  

Lezing door de aalmoezenier over “wederzijdse hulp“, 

 

Woensdag 10 mei 1944 

Na het appèl herdenking van de 10 mei 1940. Om 09.00 uur Requiemmis voor onze 

toen gevallen kameraden. Avondwijding: Ds. de Kluis over: (2 Samuël 1:27) “Hoe zijn 

de helden gevallen en de krijgswapenen verloren”. 

 

  

 
178 Het gaat hier vrijwel zeker om een groep Nederlandse onderofficieren die in Brüx het werk hebben 

geweigerd, waaronder sergeant J.M. Kardolus (kgf 104245). Deze onderofficieren zouden later voor straf 

naar Stalag 369 Kobierzyn worden gestuurd. 
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Donderdag 11 mei 1944 

Lekkere warme dag. Je ziet weer veel blote body’s. Zonnebaden is nu aan de orde van 

de dag. Zwemmen doen we geheel in natura. Het schaamte gevoel verdwijnt 

grotendeels hier. Ze schamen zich hier niets meer.  

We werken geheel de dag; grond omspitten tussen ons kamp en dat van de Russen. 

’s Middags ontving ik een briefkaart van mijn ouders en een brief van mijn lieveling. 

Het was een heel gelukkige brief. Allen zijn nu kerngezond. Moeder schreef dat 

mijnheer Weemaes me al wel was komen opzoeken.179) Die komt dus ook, maar hij is 

nog niet hier.  

 

Vrijdag 12 mei 1944 

Voor het eerst volleybal gespeeld, een heel aardig spel.  

De laatste tijd was het gewoonte clandestien kolen uit de Lagerkeuken te gappen 

door bemiddeling van de koks, die op onze barak liggen. Die kolen waren bestemd 

voor het Liebesgabemagazijn. Vanmorgen zijn Jüng en Van Overeem met hun 

kruiwagen, waarop een uitpuilende zak, gegrepen en in de cel gestopt. Ook de kok 

sergeant Spoelstra (kgf 98190) moest zich even later op de Lagerführung komen 

verantwoorden. Zwijgend stonden sergeant Jüng (kgf 106585) en v. Overveen 

(waarschijnlijk sergeant van Overeem kgf 98495) met hun gezicht voor de 

Hauptmann. Het schijnt dus met een sisser af te lopen. 

 

Zaterdag 13 mei 1944 

Idem als vorige dag. 

Vanavond was het weer buitengewoon rumoerig op de barak. De jongens hadden een 

nieuw vermaak uitgevonden in de oprichting van de M.E.S.T (Middel Europese 

Speelgoed Tract). Ieder die mee wilde doen had een functie in de vorm van directeur, 

personeelschef, buitend. vertegenwoordiger, rechtskundig adviseur, econ. voorlichter, 

ingenieur, typistes, etc., etc. Jüng was Directeur Dol, Lou Raayman = Doller en Dolst. 

Dus dol, doller en dolst. Zoo was het ook gisteravond op de algemene vergadering 

die onder veel belangstelling werd gehouden. Na verslag door de hoofdboekhouder 

en de buitenlandse vertegenwoordigers ontstond een dermate tumult onder de 

toehoorders, dat de vergadering onmogelijk gemaakt werd en de een den ander niet 

kon verstaan. Van alle kanten werd geroepen voor muziek: M.U.Z.I.E.K. MUZIEK!!! 

Steeds doller werd het. Weldra vlogen proppen papier en dozen naar de 

vergadertafel, zodat de aanzittenden in allerijl dekking hadden te zoeken. Steeds 

doller werd het. En eenmaal op zijn dolst stonden alle op de barak aanwezige tafels 

en banken op en door elkaar gestapeld als barricade voor de aanvliegende dozen, 

blikjes en zelfs emmers water die te midden van de puinhopen gesmeten werden. 

Sommigen dreven van het nat, terwijl de openstaande koffer van Achilles dreef. Alles 

ging erg vriendschappelijk toe en werd als een goede grap opgevat, behalve door de 

typische Harry Swing, die gedacht had zich eens flink op de voorgrond te dringen en 

zich deze kans nu ontnomen zag. Met een woedend gebaar smeet hij de koffer van 

de accordeon dicht (het klavier moest als schrijfmachine dienen) rukte de proppen 

papier onder zijn blouse weg (zijn gesimuleerde buste) en stormde naar voren, greep 

een op de oven staande bus Klim melkpoeder en smeet die in razernij omhoog naar 

 
179 Bedoeld is majoor aalmoezenier Karel Weemaes (kgf 271177) die volgens het dagboek Verhulst op 

21 mei 1944 in Mühlberg aankwam. 
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Rutten, die driehoog op de kribben het strijdgewoel gadesloeg en juist een kan water 

had geworpen. Hij stond midden in de roos, want verblind door de rondvliegende 

melkpoeder, stortte hij als een blok omlaag tussen de kribben. Bewusteloos door de 

val en gewond op de neus tussen de ogen bleek spoedig doktershulp noodzakelijk. 

Deze constateerde een kneuzing en lichte zenuwschok. Zoo eindigde deze rumoerige 

avond nog onverwacht. 

 

Zondag 14 mei 1944 

Mooie warme dag. ’s Middags van 13.00 tot 16.00 uur geslapen. Dat wreekte zich ’s 

avonds natuurlijk weer. Er wordt nu veel in het zwembad gezwommen en allemaal in 

natura. Gek, maar aanstoot neem je er niet aan, we vinden het heel gewoon. ’s Avonds 

begon het te regenen. Om 23.00 uur naar bed, maar ik kon de slaap niet vatten en 

toen gingen mijn gedachten zo intens naar mijn vrouw, dat ik de slaap helemaal niet 

meer te pakken kreeg. Ik had niet kunnen denken dat me dat nog zo zou aanpakken. 

Na nog een sigaret gerookt te hebben, kon ik eindelijk om een uur of 01.00 uur in 

slaap komen. Weer vele geruchten vandaag over de invasie. 

 

Maandag 15 mei 1944 

Koud, slecht weer. Niet ter Communie geweest, is toch niet gezellig. Ik mis er wat mee 

en de goede stemming is er mee weg. Een pakje gehad van mijn ouders van 3 mei. 

Zou er van april weer één kwijt zijn? De koffiebonen “Santos” in een melkbus gedaan. 

Nu hoop ik maar dat de reuk en de smaak er aan blijven. Zondagavond is het 

Russentheater door Hauptmann König geopend. Hauptmann König is zelf in de vorige 

oorlog ook krijgsgevangen geweest in Siberië, van 1917 tot 1922. 

 

Dinsdag 16 mei 1944 

Een briefformulier ontvangen om naar Holland te schrijven. Lezing door de 

aalmoezenier over “verkering”.  

 

Woensdag 17 mei 1944 

Brief naar mijn vrouw geschreven en briefkaart naar ouders. Vier onderofficieren 

vertrokken naar officierenkamp Ilag VII Tittmoning. 180) Het zijn sergeant Kruiswijk (kgf 

98600), wachtmeester Vos (kgf 98604), wachtmeester Scheepbouwer (kgf 98623 en 

sergeant Bik (kgf 98624). Dit werk was alleen voor vrijwilligers onderofficieren en voor 

LA3-ers. Klaas Doorneveld (kgf 96990) die noch onderofficier, noch LA3-er was, kon 

toch mee toen 1 van de onderofficieren (mogelijk Bik) uitviel. ’s Avonds gingen deze 

mannen al naar barak 27A. Ook wachtmeester Abraham Martinus kgf 104209 ging 

mee naar Tittmoning. 

 

Donderdag 18 mei 1944 (Hemelvaartsdag) 

Sportdag. Volleybal, voetbal. Er werden 200 geboeide Russen binnengebracht. 

Vandaag en gisteren zijn bokswedstrijden gehouden in het Engelse kampement. In 

het midden van het veld stond een prachtige boksring opgesteld ongeveer 1 meter 

boven de begane grond en daar omheen de banken voor de toeschouwers. Een band 

 
180 Het gaat hier om onderofficieren die in Ilag VII Tittmoning het kamp in gereedheid brachten voor de 

aankomst van de officieren uit Oflag 67 Neubrandenburg. Deze onderofficieren zouden als ordonnans in 

Tittmoning blijven. Van de vier onderofficieren zijn geen Ab- und Zugangslisten bewaard gebleven. 
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luidde het programma in. Alle gewichten waren vertegenwoordigd. Het was 

interessant wat bleek uit daverend applaus na elke ronde. Zelfs enkele Duitse 

officieren, w.o. de kampkommandant, lieten van hun belangstelling blijken. 

 

Vrijdag 19 mei 1944 

Vandaag gewerkt. Barakkeninspectie gehad. 

In het begin van de week is Kamma van de B. ontvlucht. Drie dagen is hij gedekt op 

het telappèl. De vierde dag werd hij gepakt in Mühlberg. Hij had daar al die tijd zitten 

wachten op een andere kameraad die na zou komen en om een of andere reden niet 

kon komen. Heel zijn straf is gistermiddag afgelopen. Het heeft hem niet veel leed 

gedaan. Vermoedelijk in verband met het ontvluchten van Kamma hebben de 

Duitsers in de R.A.F. compound een diepgaande controle gehouden aan de hand van 

de nummerplaatjes van de pasfoto's. Als resultaat werden 43 mannen uitgepikt die er 

niet hoorden en bestonden uit Russen, Albanezen, etc., die de plaatsen van gevluchte 

Engelsen en Canadezen innamen. Het is niet onmogelijk dat deze remplaçanten het 

kamp zijn binnengesmokkeld. 

 

Zaterdag 20 mei 1944 

Er zijn minimaal 84 mannen (70 onderofficieren en soldaten) gearriveerd vanuit 

Holland. Ze krijgen de nummers 271174 tot en met 271256. Ze zijn 18 mei vertrokken 

uit Amersfoort. 181) Onder hen bevinden zich: veldprediker Jan de Waard (kgf 271174), 

aalmoezenier Jan de Boer (kgf 271175), veldprediker Ulbe Elgersma (kgf 271176) en 

kapelaan Karel Weemaes (kgf 271177). Verder E.J. Hemmes (kgf 271179), P.P. Paul (kgf 

271178), K.O. de Vries (kgf 271180), J. van de Akker (), D.F.W. de Haas (kgf 271182), L.H. 

Takens (kgf 271181), C. van Rijen (), F. van Helsingen (), F.T.P.J. Kimmel (kgf 271189), 

H.M. Leopold (kgf 271185), P.C. Snorn (30027 en mogelijk een nieuw nummer 2711??).  

 

’s Avonds om 20.00 uur gingen de vertrouwensman en wat Hollandse 

krijgsgevangenen de nieuwe Hollandse krijgsgevangenen halen.  

De Hauptmann König heeft met de verschillende vertrouwensmannen en de 

aalmoezenier en dominee een onderhoud gehad van anderhalf uur lang. Hij heeft met 

hun over de mogelijkheid gesproken van een invasie. Welke maatregelen er dan 

getroffen moeten worden om orde en tucht in het kamp te handhaven. Als er iets 

gebeurt zullen de sirenes loeien en moeten we naar buiten en ons op het sportveld zo 

spoedig mogelijk opstellen (N.b. zie tevens de liquidatie oefening op 16 april 1943). 

 

Zondag 21 mei 1944 (Moederdag) 

Zonnig, ‘s middags onweer. 

Vannacht is weer een transport uit Nederland aangekomen, 83 mannen waaronder 13 

officieren. Woensdagmorgen vertrokken, waren zij pas zaterdagnacht hier. De reis is 

gegaan over Bremen, dan recht naar het zuiden en verder kris kras naar de plaats van 

bestemming. Zij kregen krijgsgevangenennummers van ongeveer 271174 tot en met 

271256. Onder hen bevinden zich de geestelijken De Waard (271174), De Boer 

(271175) en Elgersman (271176). 

 

 
181 Archief Eemland 0116-10 transportlijsten. 
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Afgelopen week zijn enkele kleine Kommandos vrijwillig vertrokken. Onze leider van 

het Nederlandse toneel, beroepsacteur, is maandagmiddag naar Mühlberg 

vertrokken, waar hij in dienst komt bij een hotellier. Nu is Harry Virage (kgf ?) bij een 

wandeling daar geweest en had er twee aardige geëvacueerde Berlinnerinnen 

ontmoet die daar eveneens in dienst zijn. Volgens de verhalen die de ronde doen 

heeft hij het er reusachtig goed getroffen. Door dit voorbeeld hebben velen zich 

inhalig laten verleiden eveneens op kommando te gaan en wel naar een Rittergut 

achter Riesa. Onder hen waren Frichling (kgf ?), Foppe (kgf ?), Koster (kgf ?), Paket (kgf 

?) e.a. Spottend noemen wij het een seksuele nood-kommando. Tevens zijn deze 

week een 28-tal onderofficieren vrijwillig vertrokken naar een Off. Lager (Tittmoning) 

voor orde dienst voor de Nederlandse officieren. Het is de vraag nu maar, of zij 

werkelijk naar de officierslager gezonden worden.  

Een ander vrijwillig Kommando was bestemd voor een remonte depot voor het 

africhten van paarden. Hiervoor werden cavaleristen en artilleristen gevraagd. 

Waarschijnlijk is wachtmeester Viaene (kgf 98531) hier naartoe gegaan. 

 

Kapelaan Weemaes was in de kapel. Na de Mis heb ik hem gesproken. Hij kende mij 

niet meer en ik had er in de kapel ook moeite mee om hem te herkennen in zijn 

nieuwe pakje. Hij had de groeten voor mij van ouders en ons Lena. Verder zou hij mij 

nog wel meer vertellen. Toon de Guytenaere (kgf 271142) van “de Singer”, is ook 

meegekomen.182)  

 

Een Nederlandse soldaat van barak 17B is door zijn vrienden, voor het feit dat hij een 

wittebrood gestolen had, buiten aan een schandpaal gebonden. Het was gelijk het 

plaatje van, "Van Rossems' troost". Toen een grappenmaker in 6 later op een bord 

geschilderd had: "Ik ben een dief", gingen de protesten op, omdat iets dergelijks niet 

aan de andere nationaliteiten behoort te worden prijsgegeven. Zo was hij weer 

spoedig uit zijn benarde positie bevrijd. De barakkenchef heeft hem verder 

onderhanden genomen. 

 

Frankrijk en België worden zwaar gebombardeerd. Mocht ons landje maar verder 

gespaard blijven. 

 

Maandag 22 mei 1944 

Mijnheer Weemaes zit in het Heimkehrlager, met hem gesproken.  

 

Dinsdag 23 mei 1944 

Weer eens gevoetbald. ’s Avonds met de amateurs tegen de Fransen. De eindstand 

was 0-0. 

Het valt niet mee als het zo lang geleden is. ’s Avonds kwam mijnheer Weemaes 

afscheid nemen, hij vertrekt morgenvroeg om 04.00 uur naar Torgau.  

Twee Nederlanders (soldaten Hiemstra 106927 en Kuiper 97613) komen aan vanuit 

Stalag IV-d Torgau.183) 

 

 
182 Zie voor een andere en meer betrouwbare schrijfwijze van deze naam 13juni 1944 tot 17 juni 1944.  

De Guytenaere was in Roosendaal verkoper van de Singer naaimachines. 

183 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 629. 
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Woensdag 24 mei 1944 

Geen bijzonderheden. 

 

Donderdag 25 mei 1944 

Vanmorgen zijn de officieren die met het laatste transport uit Nederland zondag j.l. 

hierheen kwamen op verder transport gegaan naar het officierslager (Oflag 67 in 

Neubrandenburg). Zoals gebruikelijk was ook thans de hulp aangevraagd van een 

aantal Nederlandse krijgsgevangenen voor het dragen van de bagage. In dit geval 

was voor 15 mannen aangevraagd. Dertien mannen waren vanmorgen present en 

werden als zodanig ook op het morgenappèl afwezig gemeld. Dat was dus in orde. 

Echter blijkt dat 2 Engelsen zijn meegegaan en onderweg ontsnapt. Bij terugkeer in 

het Lager hadden de dertien Nederlanders zich te melden voor de Lagerführung.  

Toen Opa vroeg wie onder hen Duits sprak, was er niet één. Toen ze even later binnen 

waren voor onderhoud met de Hauptmann verstonden ze ineens allemaal Duits, tot 

stomme verbazing van Opa. De Hauptmann vond hun houding zeer laf. Hij kon het 

billijken dat men trachtte te vluchten, omdat dit het recht van de krijgsgevangenen is. 

Maar dat wij Nederlanders, die dezelfde taal spraken als de Duitsers, dezelfde zeden 

en gewoonten hadden, Engelsen hielpen ontvluchten, die zich niet ontzagen hun 

eigen vrouwen en kinderen en familie, hun steden te bombarderen, dat vond hij 

schandelijk, dat was laf.  

Prompt kwam even later op de barak de mededeling, dat de dertien mannen precies 

14.00 uur voor de Lagerführung aangetreden moesten staan, gepakt en gezakt voor 

transport. Waarschijnlijk naar een strafkamp. Theo Klessens (kgf 105674) en zijn 

vriend, die op onze barak liggen, hebben zich onmiddellijk als de medeplichtingen 

aangemeld. Hopelijk zal het transport nu tot hen beperkt blijven. De ontvluchting van 

twee mannen werd pas ontdekt in het kamp terug, omdat zij de hele terugweg de 

begeleidende post aan een bepaalde kant van de wagen aan de praat gehouden 

hadden. Vóór de Lagerführung werd controle gehouden aan de hand van de 

nummerplaatjes en de Personalkarte met foto's en vingerafdrukken, waarbij uitkwam 

dat twee Engelsen gevlucht waren. De dertien mannen zijn na melding bij de 

Lagerführung bij de Roodbroeken ondergebracht. Alle Liebesgaben en 

voedingsmiddelen zijn hen afgenomen, "Mit Weihnachten bekommen Sie es zurück" 

was het antwoord. 

 

Bij het appèl werd bekend gemaakt, dat we onze bagage weer moesten pakken. We 

kregen weer controle en moesten naar de visitatiebarak 108 waar wij achter op het 

terrein onder strenge bewaking werden gesteld. De barakken werden eerst 

onderzocht door hoge officieren van de SS, SD en Gestapo. Alles werd grondig 

nagekeken. Hierna kwamen wij aan de beurt, door dezelfde officieren. Ze waren 

schappelijk en beleefd. Er werd wat burgerkleding enz. afgenomen. Om 13.00 uur 

waren we weer in onze barak. Het is altijd een lollig gezicht als je de Hollanders 

gepakt en gezakt ziet sjouwen.  

 

De reden voor de uitgebreide inspectie was waarschijnlijk een aangetroffen 

vluchttunnel, die begon onder de barak van de Engelse padre (De Kluis p. 146).  

Deze was al tot buiten het kamp gekomen, maar stortte in toen een ploegende boer 

eroverheen reed. 
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Engelse ontvluchtingstunnel  

(foto zonder nummer in “Pastorie van Mühlberg”). 
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De barak van waaruit de gang werd gegraven (collectie Rijksmuseum, foto zonder nummer) 

 

Gelukkig was er de avond tevoren door de Engelsen gewaarschuwd, omdat bij hen 

een order gekomen was, dat zij gisteren niet voor 09.00 uur op het grote veld achter 

onze barakken mochten komen. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen waren dus 

tijdig genomen. Mijn administratieve bescheiden, clandestiene brieven, had ik een 

pakketje van gemaakt en achter in de oven in de schoorsteenbuis onder de andere 

weggeborgen. Tijdens het wachten bij barak 108 beleefden wij nog een aardig 

intermezzo met Opa.  

Op het extra afgesperde terrein zijn namelijk barakken met invalide Italianen, alsmede 

Hollandse officieren die tijdens de visitatie niet naar buiten mochten komen. Toen wij 

van barak 23B als laatsten aan de beurt kwamen en het terrein dus bijna verlaten, kon 

je hier en daar de Italianen zien zoeken naar peukjes sigaretten. Hun geluk groeide 

steeds aan, zodat het de aandacht trok van Opa, die als een briesende leeuw het veld 

opschoot en schreeuwde de weglopende Italianen achterna "Stehen bleiben, stehen 

bleiben, Schweinehunde. Ich schiesse". En werkelijk trok hij zijn pistool. Maar de 

Italianen verstonden net zo min Duits als een zeehond Maleis; die bleven dus 

doorlopen, waarop Opa het pistool maar weer opborg, maar op de hoek van een der 

barakken één van hen toch nog in de kraag kon krijgen. Een geweldige klap in het 

volle gezicht volgde. Na het intermezzo pikte hij mij in zijn verbolgenheid uit om 

papiertjes te rapen. Nu daar was ik gauw mee klaar. 

’s Avonds naar het theater om naar een uitvoering te luisteren instrumentaal en 

vocaal met orkest onder leiding van Dirk Hol (kgf 96576). Na het appèl flink moe van 

al dat gesjouw. 
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Opa getekend door Ton Tempelman 

 

Vrijdag 26 mei 1944 

Briefkaart ontvangen. Twee Ausweisjes ontvangen. Vandaag ook weer een Amerikaans 

Rode Kruis pakket.  

Vandaag zijn drie mannen van de Kartei eingesperrt en bij de Roodbroeken in 

voorarrest gesteld wegens sabotage. Zij onttrokken zich herhaaldelijk aan het werk. 

Het waren sergeant Levassier (kgf 98328), sergeant van Otten (kgf 107208) en 

sergeant den Riet (kgf 105729) van onze barak 23 B. 

Mocht Onze Lieve Vrouwke spoedig onze gebeden verhoren en dat we weer naar 

vrouw en kinderen mogen gaan. 

 

Zaterdag 27 mei 1944 

Twee pakjes ontvangen. Het roggebrood was bedorven. Briefkaart van ouders gehad. 
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Zondag 28 mei 1944 (Pinksteren, Eerste Pinksterdag) 

Vandaag mooi zonnig weer en de hele dag gezonnebaad aan het zwembassin.  

Kerkdienst: Handelingen 2:4: “En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, 

enz.” 

Kort na de middag op alle twee de dagen Amerikaanse vliegtuigen boven ons kamp. 

Ze strooiden van die zilverpapier-reepjes uit. Heel het kamp stond te kijken. Ze waren 

op een hoogte van 7.000 tot 8.000 meter. Voetbal van (Nederlanders tegen) de 

Italianen 0-1, Fransen 1-0, R.A.F. en Army 3-1. 

 

Vanmiddag heeft een Hollander van de bovenste springplank zulk een ongelooflijke 

duik genomen in het daarvoor te ondiepe bassin, dat hij zijn nek er bij brak (6e 

rugwervel gebroken). Bewusteloos werd hij uit het water opgehaald en naar het 

Krankenrevier vervoerd. Er is een kleine kans dat hij het leven zal behouden. 184) 

’s Avonds muziek buiten.  

 

Maandag 29 mei 1944 (Pinksteren, Tweede Pinksterdag) 

Ook vandaag is het schitterend weer geweest. Ieder zocht het buiten, de barakken 

waren nagenoeg uitgestorven.  

Kerkdienst: Handelingen 19:2: “Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen?”. 

Tussen de middag werden wij vergast op het overvliegen van honderden Engelse en 

Amerikaanse bommenwerpers, begeleid door talrijke jagers. Niemand die in de 

barakken bleef. Allen stonden bijeen gedromd naar de ijle blauwe witte lucht te turen, 

waar als zilveren watjes de machines zwaar stotend hun weg kozen. In de 

onmiddellijke nabijheid werden vier machines omlaag geschoten. Of het Britse dan 

wel Duitse machines waren, is niet te zeggen. Het was in elk geval sensationeel een 

parachutist omlaag te zien komen. Men zegt dat ook in Mühlberg parachutisten zijn 

neergekomen. Volgens een radiomededeling van de Groszdeutschen Rundfunk zou 

het de aanvallende vliegtuigen onmogelijk zijn geweest tot boven Berlijn door te 

dringen. Maar als ik zo de geweldige massa in de lucht zag, lijkt me dat onmogelijk. 

 

Dinsdag 30 mei 1944 

Vandaag weer snikheet weer geweest. 's Morgens wat gezonnebaad. 2 uur een partij 

volley-ball gespeeld. 's Middags wat gestudeerd in handboek IW.  

Van de Lagerführung is een order gekomen dat de Nederlanders voortaan precies 

21.30 uur 's avonds in de barakken moeten zijn en voor 23.00 uur in bed. Het is 

verboden zoals veel gebeurt de hele nacht op te zitten. Wanneer de Nederlanders 

zich in de toekomst niet beter gaan gedragen, zullen zij in het quarantainelager 

worden ondergebracht. Dit zou betekenen, slapen op de planken, geen 

kookgelegenheid, geen licht, geen water en vooral weinig bewegingsvrijheid. Het is te 

hopen dat het zo ver niet komt. Nadat lange tijd geruchten waren gegaan dat de 

Nederlanders naar huis zouden terugkeren, schijnt het thans positief vast te staan. 

Enkele jongens van de Kartei en Abwehr beweren persoonlijk desbetreffende 

administratieve bescheiden gezien te hebben. Het is wel opmerkelijk dat de Duitsers 

 
184 Cornelis G. Dekker (kgf 271217), geboren 12-1-1919 te Den Helder, Soldaat bij 21 R.I., overleden 24-

8-1944 te Mühlberg aan een fractuur van de 6e halswervel, begraven Neuburxdorf graf 544, herbegraven 

gemeentebegraafplaats Huisduinen Erehof (bron: Oorlogsgravenstichting). Waarschijnlijk is er van de 

begrafenis geen foto gemaakt. Zie tevens 28 augustus 1944. 
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zich meerdere malen in die geest tegenover velen van ons hebben uitgelaten. Hoe het 

geregeld zal worden d.w.z. wie de gelukkigen zullen zijn is nog een groot vraagteken. 

Verwacht wordt dat de goed oppassende werkers en zij die bijzondere prestaties 

geleverd hebben, de voorkeur zullen genieten. Ook verwachten wij binnen enkele 

dagen officiële mededelingen hier omtrent. Het is alleszins begrijpelijk dat de 

gemoederen onder ons zeer bewogen zijn. 

Lezing door de aalmoezenier. 

 

Woensdag 31 mei 1944 

Feestdag “Union Day” van de Zuid-Afrikaners. ’s Morgens aangevangen met een 

kamp defilé en daarna atletiek. ’s Middags voetbal en Rugby. Bij de Rugby kregen we 

eerst kafferdansen. De Afrikaners hadden zich helemaal zwart gemaakt en zich 

verkleed als kaffers. Zelfs ossenwagens met werkelijke ossen bespannen, voor deze 

speciale gelegenheid door de Duitsers afgestaan, waren aanwezig. 

Op 16 december 1944 zou er eveneens een feestdag plaatsvinden bij de Zuid-Afrikaners. 

De onderstaande foto’s kunnen dus ook van 16 december 1944 dateren. 

 

 
Defilé voor Afrikanen dag (Mühlberg foto 80642). 
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Optreden van de Zuid-Afrikaners (Mühlberg foto 80671). 

 

Donderdag 1 juni 1944 

Vandaag minder mooi weer, maar toch nog mooi en warm. 

Alle L.A. 1, 2 en 3-ers moeten morgenmiddag 14.00 uur achter het theater verzamelen 

voor onderzoek door Dr. Potter met mede name van alle L.A. bescheiden. Zij die niet 

aanwezig zijn, worden geschikt geacht. Men wil de Duitsers blijkbaar een slag voor 

zijn, er wordt door hen namelijk weer gerommeld.  

Het is ons nog eens uitdrukkelijk verboden met de mensen in de strafbarak 7B 

(roodbroeken) te praten. Gistermiddag is er voor dit vergrijp een Nederlander de kast 

ingedraaid, maar na een halve dag al weer ontslagen. 

Vanavond zal er groot proefalarm gehouden worden voor het hele kamp. We moeten 

21.00 uur, d.i. een half uur eerder dan anders, in de barakken zijn, waarna de nachtrust 

intreedt. Op een voor ons onbekend tijdstip zal door sirenegeloei het begin van het 

alarm aangekondigd worden, waarop wij allen met grote snelheid buiten moeten 

aantreden. Het einde van de alarmoefening zal aangekondigd worden door trompet 

of fluitsignaal, waarna wij ordelijk naar de barakken moeten afmarcheren zonder 

zingen of fluiten. De Hauptmann dringt op vlotheid aan, rekening houdende met het 

feit dat het eerstdaags ernst kan zijn. Van onze houding zal de houding van de 

aanwezige posten afhangen. De bedoeling is om na te gaan hoe snel 14.000 mannen 

kunnen aantreden, zonder een paniek te veroorzaken. Omstreeks 21.30 uur werd het 

alarm werkelijk gegeven. En tot mijn grote verwondering waren de Nederlanders 

onder de eersten die buiten waren. Rondom het ganse kamp stonden achter het 

prikkeldraad honderden Duitse soldaten opgesteld met geweer en mitrailleur in den 

aanslag, waarmede duidelijk gedemonstreerd werd dat elke putsch onzerzijds met 
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kracht de kop ingedrukt zou worden. Vier Nederlanders komen aan vanuit een 

Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz. 185) 

 

Harry Swing (waarschijnlijk soldaat G.H. van Schelt kgf 98721) gaat morgen met 

negentien andere soldaten van 17B op transport naar een staalfabriek, waar vandaan 

reeds talrijke zieke Italianen zijn teruggekomen. Het schijnt er niet bepaald florissant 

te zijn. 186) 

 

Vrijdag 2 juni 1944 en Zaterdag 3 juni 1944 

Opvoering van het eerste Hollandse toneelstuk “Het Paardenmiddel”. 

We mogen geen overjas meer aandoen zonder vergunning. 

 

Zondag 4 juni 1944 (Trinitatiszondag) 

Het weer in de laatste 2 dagen, koud en guur. Vandaag schijnt het weer wat op te 

klaren. 

Om 06.30 uur appèl, want om 09.00 uur grote parade van alle gevangenen. De Duitse 

Oberstleutnant Stossier nam de parade af. Het was ontegenzeggelijk een imposant 

schouwspel een dergelijke massa voorbij te zien trekken. Het defileren werd 

opgevrolijkt door de Engelse muziekkapel. Dick van Maarseveen heeft van elke 

nationaliteit foto's genomen. De Oberstleutnant betuigde zijn dank voor de 

gedisciplineerde houding van de Nederlanders. Wij hadden dan ook bij wijze van 

uitzondering eens ons best gedaan. Volgens de Duitsers van de Lagerführung werd de 

beste indruk gemaakt door de Engelsen, No 2 de Polen, No.3 de Nederlanders. Hierbij 

dient evenwel opgemerkt dat wij door meer kleding van uiteenlopende pluimage bij 

voorbaat gehandicapt waren. 

 

 
Wekelijkse parade van de Nederlandse krijgsgevangenen, de foto is mogelijk van een andere datum 

(NIMH collectie 415 Mojet, Mühlberg foto 80678). 

 
185 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 393. 

186 Het betrof waarschijnlijk Stalag IV-a Kdo Gitttersee, metaalgieterij August Hütte. 
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Het Laatste Kerkelijk feest: Zondag der Trinitatis (Drie eenheid). Preek over: “Waarom 

ben ik een Christen”. (Verzoening, Vergeving en Vernieuwing). 

 

Maandag 5 juni 1944 

Roosendaal de 31e mei gebombardeerd; 63 doden.187 ) Waar zou dat gebeurd zijn? 

Denkelijk bij of in de buurt van het station of de lijnen. Bij het Rode Kruis aan laten 

vragen hoe het met mijn families gesteld is. Nog een pakje van mijn ouders 

ontvangen. 

Amerikaanse pantser zijn Roma ingetrokken. 

 

Onder de mensen in het Heimkehrlager die naar huis repatriëren sergeant Huib 

Brouwer (kgf 95670) ontmoet. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt hem een 

pakket mee te geven met de volgende inhoud: 15 stukken Amerikaanse toiletzeep - 1 

pak pruimen - 1 pak rozijnen - 2 busjes cacao - 1 doos Santes koffiebonen - 4 pakjes 

thee - 1 zakje peper - 1 busje koffie - 80 Am. sigaretten - 1 plak chocolade. 

 

Sinds vandaag is er een enorme deining in het kamp. Het feit is dan dat door de 

Duitse Lagerführung alle barakkenchefs en blokchefs benevens het merendeel van het 

personeel van 12A afgezet zullen worden. Een bepaalde kliek voornamelijk bestaande 

uit beroepsonderofficieren is aan 't rommelen geweest en heeft met gebruikmaking 

van de ex- N.S.B.'er maar nog steeds pro Duits zijnde Kanters (kgf 97252) de zaak aan 

het rollen gebracht. Achter de schermen hebben zij de zaak bekonkeld bij de Abwehr. 

Niets was de Duitsers aangenamer. Immers hebben wij Nederlanders hen de laatste 

tijd genoeg last bezorgd. De greep naar de macht nu is gericht op reorganisatie en wil 

voor 100 % discipline van de Nederlandse kolonie.  

Zo zal majoor tamboer A. Heinhuis (kgf onbekend) van de Marine blokchef worden, 

Gerritse (waarschijnlijk wachtmeester Gerritsen kgf 107416), beroepscavalerist, zal in 

de plaats van Enghelaar (mogelijk sergeant Engelmoer kgf 271021) komen ter 

behartiging van de geldzaken. Hij kan een A wel niet van een B onderscheiden, maar 

dat hindert niet. Voorts zal G. van der Veer (kgf 98608 of 106166), N.S.B.er en vriend 

van Kanters, barakkenchef worden, ook al zo'n linke jongen. De Greef, die zich altijd 

heeft voorgedaan als een oprecht, vroom en vooruitstrevende man zal eveneens een 

leidende functie op 12A gaan bekleden. In ieder geval hebben wij bij de andere 

nationaliteiten een modder figuur geslagen. Zoals steeds met dergelijke dingen, 

komen nu ook de talrijke corrupties aan het licht. Het één riekt nog erger dan het 

ander. Goed zo, dat is de weg naar verbetering. Zo zullen we wel komen tot een 

betere maatschappij. Echte Nederlandse mentaliteit die er thans heerst. Corruptheid 

op grote schaal. Ik wil maar geen voorbeelden aanhalen. Egoïsme, afgunst, 

wantrouwen. En het is opmerkelijk dat de komst van de aalmoezenier en dominee ook 

geen verbetering hebben gebracht, integendeel met hun geestelijk voedsel nog meer 

verdeeldheid hebben gebracht. Zij geven daarvoor dan ook zelf het beste voorbeeld. 

Neem de dominee, wekelijks een groot pakket met allerhande kostbare artikelen als 

koffie, thee en sigaretten naar huis plus het nodige geld. Dat kan hij van zijn eigen 

 
187 Op 31 mei 1944 troffen bommen de Bloemenmarkt, Dominéstraat, Ludwigstraat, Emile van Loonpark, 

Oranjeplein, Stationsstraat, Turfberg (gasfabriek) en Havendijk (kandijfabriek Van Gilse en zuivelfabriek 

Het Anker). Er vielen in totaal 76 doden, 68 mensen raakten zwaargewond en 107 licht gewond. 
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Rode Kruis pakketten, van zijn verdiensten van 90 pf. per dag ook niet doen. Neem de 

blokchef Boon, dominees voornaamste volgeling, zwarte handelaar op grote schaal. 

Wekelijks 1 à 2 pakketten naar huis. En deze mensen prediken het Christendom. Bah, 

wat een mensen. Zij spelen een dubbele rol. Het op transport zetten van Harry Swing 

is ook niet zonder hun medeweten gebeurd. Mooie jongens hoor! Dat zijn mensen die 

zich omgeven door een sfeer van vroomheid, waardigheid, opofferingsgezindheid etc. 

etc. Intellectueel noemt zich dat. Men moet evenwel al een zeer goed leugenaar zijn 

om twee keer hetzelfde te liegen. Vandaag zal vermoedelijk de zaak wel officieel 

bekend gemaakt worden en zien wij deze dus met spanning ten einde. 

 

Dinsdag 6 juni 1944 (D.-Day) 

Dag van geruchten. L. Notenboom (kgf 107764) heeft een kaart uit Roosendaal 

ontvangen. Het bombardement moet hoofdzakelijk op het station plaats hebben 

gehad. Nu ben ik al een beetje gerustgesteld, maar toch ben ik nog benieuwd. Ik zou 

graag nadere gegevens hebben. Of moeder al thuis was, of nog op het station 

aanwezig was, of onderweg? We krijgen ook maar geen kranten. De invasie moet ook 

aan de gang zijn, namelijk in Frankrijk. Rome is in het bezit van de geallieerden. Heel 

de dag hebben vliegtuigen, grote kisten voor vervoer, in de richting van Frankrijk 

gevlogen. We weten nog niet wat we ervan moeten denken. Toch schijnt het waar te 

zijn. We kregen een Duits communiqué, daar stond in van landingen. Hitler heeft ook 

gesproken en gezegd dat “Het vaderland was in gevaar”.  

In de Duitse officierskantine is de radio door de Hauptmann Königer, een S.D'er 

weggenomen. Post zal nu ook wel niet meer doorkomen en het zal zaak zijn onze 

voorraad levensmiddelen zo economisch mogelijk te verdelen. Het spreekt wel vanzelf 

dat onze gedachten met bezorgdheid uitgaan naar het vaderland, waar wij evenals in 

België zeer zeker een dezer dagen meerdere landingen verwachten. Maar echt 

Nederlands wordt deze bezorgdheid met de nodige grappen verborgen. 

Van het Argentijnse Rode Kruis twintig sigaretten gekregen. 

 

Woensdag 7 juni 1944  

Er is gisteravond door de barakkenchef Schiferli nog eens extra gewezen op de ernst 

van de toestand. Er wordt verzocht kalm en rustig te blijven en de Duitsers in geen 

geval te tarten. Het is raadzaam zeer zuinig met de levensmiddelen om te springen, 

want het is te voorzien wanneer de pakketzending uit Nederland eenmaal stop staat 

en de Duitse ravitaillering spaak loopt, een hongerperiode voor de deur staat. Nu het 

algemeen bekend is dat de barakkenchef en het blokpersoneel op de wip zitten, mag 

het bekend zijn dat gistermorgen een conferentie is belegd, waarbij gebleken is dat 

over de toestand en mentaliteit van de barakken rapporten zijn uitgebracht. Vooral 

onze barak 23B slaat een slecht figuur, want het is ook bij de Duitsers bekend, dat het 

speciaal bij onze barak een rotzooi is op de appèls. Er niet veel aandacht wordt 

geschonken aan het appèl, er wordt geknoeid en met steentjes gegooid, krijgertje 

gespeeld, kopje geduikeld etc. etc. De Engelsen zouden dat "Camp- Happy" noemen. 

Ondanks het feit dat het allen op onze barak bekend was gister dat er zwarigheid was, 

waren er toch nog elementen die te laat op 't appèl verschenen en zich genoodzaakt 

voelen tegen te werken. Gelukkig is het bekend wie deze mensen zijn en als wij door 

hen de dupe mochten worden en in het Vorlager, dat inmiddels vrij is gekomen, 

zullen deze aanstichters aan de Duitsers terstond bekend gemaakt worden. Het zijn 
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ook steeds dezelfde mensen die de hele nacht door aan de tafel zitten te bomen en 

anderen uit de slaap houden. Zij gebruiken dan mooie woorden als "saboteren", maar 

zij die dit zo hard roepen, kruipen altijd achter de schermen en durven de 

consequenties niet te dragen. Als er maar één Duits uniform verschijnt is het deurgat 

te klein om allen naar buiten te persen. Deze onredelijke sujetten verzieken voor ons 

de zaak, vooral nu de toestand ernstig is en ons alles boven 't hoofd hangt. Het is 

zaak schouder aan schouder te staan om deze moeilijke periode door te komen. 

Eendracht maakt macht. 

 

Donderdag 8 juni 1944 

Vanavond een lezing gevolgd van de dominee de Kruis met als onderwerp: "De Kerk 

ten opzichte van het Sociale Vraagstuk". Op zijn betoog zelf nu was niets in te 

brengen, daar valt geen speld tussen te krijgen. Maar zijn uitgangspunt als zou de 

kerk een instelling van God zijn, is aanvechtbaar. 

 

Vrijdag 9 juni 1944 

De invasieberichten houden ons momenteel elke minuut van den dag bezig. Er wordt 

geredeneerd, gedebatteerd en gewed. Veler veronderstelling is dat Duitsland binnen 

enkele weken zal opgeven en wij Nederlanders spoedig thuis zullen zijn. De Duitsers 

hier in het kamp bewaren een angstvallig stilzwijgen. De burgers buiten het kamp zijn 

aanmerkelijk optimistischer en vol vertrouwen op een goede afloop. Zij verwachten 

dat binnen 10 dagen de geallieerden in zee teruggeworpen zullen zijn. Wat 

propaganda al niet vermag. 

Bulk van Argentijnse Rode Kruis ontvangen met twintig sigaretten.188) Briefkaart van 

huis ontvangen, alles oké thuis. Gelukkig, het is een pak van mijn hart. Maar nu weten 

we nog niet waar er gebombardeerd is. Briefkaart naar huis geschreven. Twee pakjes 

van Comité Venlo. 

 

Er zijn 61 mannen gearriveerd: 1 beroepsofficier, 11 reserve officieren en 49 

manschappen. 189) Ze ontvingen de nummers 271257 tot en met 271318.  

Aangenomen wordt dat de registraties zijn gestart met de drie geestelijken: de majoor-

veldpredikers Hoekzema (kgf 271257 bedoeld voor Oschatz), Peters (kgf 271258 bedoeld 

voor Fallingbostel) en Bronsgeest (kgf 271259 bedoeld voor Torgau). Verder zaten in dit 

transport H. Isbrücker (kgf 271263), J. van den Berg (kgf 271260), E. de Visser (kgf 

271261), J.M. Bus (kgf 271268), J. Hendrichs (kgf 271266), F.J.M. Jacobs (kgf 271264), 

B.A.M. de Pauw (kgf 271262), T. van der Ploeg (kgf 271265), E. Hop (kgf 271267). 

 

W. de Greef (kgf 97868), destijds gijzelaar te Vucht, is naar de Wehrmachts-

gevangenis te Torgau gebracht voor verhoor. Vandaag is hij in het kamp in de cel 

gezet. Wat de reden hiervan is, is ons allen onbekend. 

 

  

 
188 Een bulk is een aanduiding voor een groot pakket levensmiddelen. De aanduiding was onafhankelijk 

voor het land van oorsprong. 

189 Archief Eemland 0116-10 transportlijsten. 
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Zaterdag 10 juni 1944 

Het weer is vandaag onaangenaam. 

Vanmiddag 14.00 uur cupfinale voetbal der Engelsen, geëindigd met een 2-1 

overwinning van Newport op Liverpool. Voor Liverpool kwamen uit: Elliott 

(goalkeeper), Beecham, Hunt, Gray, Robinson, Taylor, Keenon, Mc Carthy, Herrett, 

Grantham en Holt.  

Voor Newport kwamen uit: Moss (goalkeeper), Beveridge, Guest, Mason. Hunter, 

Roberts, Gomoar, Lecke, Chapman, Mc Cabe en Whitfield.190) 

 

Vanavond naar een toneelstuk geweest van de Fransen. Het spel was uitstekend.  

Wat mij echter opvalt is de verwijfdheid en het overdrukke van de Fransen.  

De tussentijdse muziek van Robert Darri's orkest was als steeds goed te noemen. 

Weinig invasieberichten, maar het Wehrmachts communiqué van heden was 

bijzonder goed, omdat er uit blijkt dat de geallieerden overal terrein winnen.  

De Duitse Radio heeft vanmorgen helemaal geen berichten doorgegeven, alleen 

propaganda.  

De Joden wordt de schuld gegeven van dit ontzaglijk verschrikkelijke bloedbad. 

 

Zondag 11 juni 1944 (Sacramentsdag) 

Preek van Ds. De Kluis over geval v. Ananias en Saffira “Doen alsof”. 

Groot feest in het kamp, het feest van Hemelvaart en vandaag gevierd met een 

processie door het kamp. Achter barak 108 was de Mis in de openlucht, bijgewoond 

door alle nationaliteiten. Na de Mis in processie met het Allerheiligste naar het 

Krankenrevier. Hier stond een rustaltaar. Van hier naar de kapel. Hier was een heel 

groot rustaltaar gebouwd, mooi versierd en veel bloemen.  

 

 
11 juni 1944 Sacramentsdag, de processie in de kampstraat van Stalag IV-b Mühlberg  

(Mühlberg foto 80683). 

 
190 Een plaquette en een programmafoldertje met daarin de namen van de elftallen zijn op 10 februari 

2022 geveild als lot 1101 bij veilinghuis Stroud te Gloucestershire  
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11 juni 1944, Sacramentsdag, de heilige Mis in de openlucht in Stalag IV-b Mühlberg  

(Mühlberg foto 80684). 

 

Maandag 12 juni 1944 

Krant van 1 juni: geen nieuws over de bomaanval, wel enige doodsberichten onder 

andere Marie Vrooman, Stan Luysterburg, J. Tasters. Iemand heeft een kaart 

ontvangen daar stond in: weg waren Hotel Buysen, Rembrandt, Vincent van 

Oosterhout. Het wordt al anders. Ik zou wel eens een krant willen hebben waar wat 

meer in stond.  

Het nieuws van de invasie komt schaars door. Uit alles blijkt echter dat de zaak reden 

tot optimisme geeft en de geallieerden massa's materiaal en troepen aan land 

brengen om de grote slag te kunnen aanvangen. Er zijn nog vele mogelijkheden bij 

de huidige stand van zaken, maar mijn gevoel zegt mij dat deze oorlog in 

tegenstelling tot veler optimistische gedachten nog wel eens langer dan twee 

maanden kan duren. Ik zal tenminste blij zijn voor Kerstmis thuis te zijn. 

 

Dinsdag 13 juni 1944 

Na vele dagen triestig weer, weer kunnen zonnebaden. 

's Avonds een voordracht van de Succes club bijgewoond. Het was een succes.  

Guus Valten en zijn “Swing Septet” verleende zijn medewerking. 

 

Woensdag 14 juni 1944 

Vannacht was er invasie van een groot leger vlooien want omstreeks 02.00 uur zag ik 

een tiental jongens in hun hemd of zelfs naakt onder het lamplicht naarstig zoeken 

naar de indringers. Natuurlijk ging dit gepaard onder het nodige lawaai, zodat weldra 

uit meerdere hoeken op- en aanmerkingen heen en weer vlogen van slapeloze mede 

krijgsgevangenen. 
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Vanmorgen bekend geworden dat vanaf 09.00 uur alle Urlaub ingetrokken is. Het 

schijnt ernstig te worden. Met de Engelse houtploeg, die dagelijks met honderdvijftig 

mannen in een nabij gelegen barak hout sprokkelen zijn eergisteren drie mannen 

ontsnapt. Daar bij in- en uitgaan van het kamp elk Kommando nauwkeurig wordt 

geteld, hadden zich drie Engelsen uit het kamp tegen het terugkeren van de 

sprokkelploeg bij de Postbarak opgesteld en wisten zich zodoende bij het 

binnenkomen van de sprokkelploeg zich daar handig tussen te werken. Het heeft de 

voortvluchtigen aan niets ontbroken, want elk lid van de sprokkelgroep had een deel 

van hun uitrusting bij zich. Het schijnt in ieder geval aan de Duitsers bekend 

geworden te zijn, want toen na zes uur de ontsnapping ontdekt was, werd de 

sprokkelploeg bij het verlaten van het kamp op den lijve gefouilleerd. Per man mag 

niet meer dan 5 sigaretten en 2 reepjes chocolade, benevens een dubbele boterham 

meegenomen worden. 

Vanavond O.K. cabaret geweest. Dat onze smaak verwend is moge oorzaak zijn van 

het matig enthousiasme. Na het avondappèl vergadering geweest van alle voetballers, 

waarbij Eef Mul tot onze sportleider is gekozen. Mej. Meta blijft commissielid. 

Vanmiddag vergadering van de Succes club bijgewoond en aangemeld als lid. 

 

Paleisrevolutie. Jaap Tieman (kgf 96602) voelde zich beledigd en nam ontslag als 

groepscommandant. Wees zelf (tegen alle democratie in) Werner (kgf 96992) als 

opvolger aan. Velen uit de groep namen daar geen genoegen mee. Na gehouden 

stemming werd Kruimel (kgf 108089) met 13 stemmen (tegen 4, blanco 1) gekozen. 

Werner zeer verbolgen.  

’s Avonds OK cabaret. Aardige dingen. Bij tweede verloting van ondergoed en 

dergelijke, won ik een handdoek. 

 

Donderdag 15 juni 1944 

Vandaag zijn vier Nederlanders van de Post: de sergeanten Goudswaard (kgf 107337), 

Loohuys (kgf 107504), Swaab (kgf 107506) en Posthumus (kgf 107503) naar Berlijn 

geweest om blanco brieven en kaarten bij de drukkerij op te halen. Het is voor hen 

een prachtig uitstapje geweest met vele ervaringen. Van Berlijn is niet veel meer over, 

eindeloos zijn de totaal vernietigde huizenblokken. Alleen het op instorten staande 

puin wordt weggeruimd, zodat de zwart geblakerde gevels een sinistere aanblik 

leveren, die op de bevolking haar invloed niet mist. De nog overgebleven bevolking 

beweegt zich stil en gelaten, praat zacht en een glimlach komt niet op hun gezichten. 

Zelfs op de stations, die zeer druk zijn, is het zo stil dat de luidspreker met haar 

berichten en aanwijzing meestal schrikkend werkt. In de stad zelf is het tram en 

treinverkeer (Untergrund) - Schnelltrambahn etc. nog intact, maar auto's ziet men 

weinig meer. Het geeft te denken dat op "Unter den Linden" met zijn eertijds 

beroemd grote gebouwen thans nog slechts is overgebleven de Brandenburgertor, de 

Amerikaanse en Engelse Ambassade en een bekend standbeeld dat evenals vele 

anderen is ingemetseld. Een teken des tijds is ook het feit dat in Berlijn talloze 

bordelen met Franse meisjes zijn. 

Van de keuken zijn enkele Nederlanders naar Leipzig geweest om vleeswaren op te 

halen. Wat de Duitsers bezielt met ons deze gunsten te verlenen is een vraagteken. 

Trouwens in allerlei kleinigheden zetten zij de laatste dagen hun beste beentje voor.  



187 
 

's Zondagsmorgens koffie, gistermiddag Pickels bij de Pellkartoffeln, snert en pap nog 

nooit zo goed geweest. Verschillende Duitsers beijveren zich ook in de grootst 

mogelijke voorkomendheid. Vanmorgen notabene kwam er één, die anders nogal 

behoorlijk van zich af kan bijten, heel parmantig de barak opgestapt en drukte 

spontaan als een heel oude vriend de hand van Schiferli, onze barakkenchef. Dat de 

laatste heel beduusd stond te kijken is alleszins begrijpelijk. 

 

Vrijdag 16 juni 1944 

Gisteravond een interessante lezing gevolgd van de Protestantse Noodgemeente te 

Stalag IV B door Ds. de Kluis: “Vorm en inhoud van het oude Testament". De 

bedoeling was om speciaal aan de niet gelovigen de bijbel, in het bijzonder het zoo 

dikwijls aangevochten O.T. te verklaren en vooroordelen te weerleggen. Spreker deed 

dit dan ook op interessante wijze. In bijzonder de uitleg van het scheppingsverhaal 

trok mijn bijzondere aandacht. 

 

‘s Avonds een Variété bezocht in het Engelse theater “Let’s rais as length”. De show 

was een echte soldaten show en zou nu niet bepaald voor damesogen bestemd zijn. 

Ik denk daarbij aan de Apachenscène en de scène waarin Bill Ray het theater koopt. 

De spelkwaliteit en enscenering waren echter uitmuntend en beter dan ik tot heden in 

dit kamp zag. Alles werd met veel vlotheid en sier ten tonele gebracht. Het is 

onbegrijpelijk hoe de Engelsen steeds weer opnieuw de nodige attributen, diens 

kleding etc. bij elkaar krijgen. De sigaretten spelen hierbij wel een grote rol. Men 

bedenke even dat met sigaretten een gloednieuwe piano werd aangeschaft.  

De damesrokken worden treffend weergegeven: damesnegligé, smokings, alles is 

aanwezig. Er komen dan ook dagelijks ongeveer 5 à 6 honderd sigaretten binnen van 

het plaats bespreken. Daar kan dus wel een en ander mee gedaan worden. Ga even na 

dat ik die morgen bij het plaats bespreken bijna 2 ½ uur in de rij gestaan heb, van ‘s 

morgens 06.45 tot ± 09.30 uur. Ik was niet eens de eerste, want er stonden wel een 

honderd mannen voor me. 

 

Zaterdag 17 juni 1944 

Eindelijk de kranten gehad waar wat instond over het bombardement van 

Roosendaal. Waar precies gebombardeerd was stond er natuurlijk niet in. Wel de 

lijsten van de slachtoffers en daar naar konden we afleiden waar het zo ongeveer 

gebeurd was. Bloemenmarkt, Domine- en Vuchtstraat, Dahliaplein, Haven, 

Kandijfabriek en Anker. Slachtoffers: Janus Somers met vrouw, de Guytenaere, Jan 

Lanooy enz. Over de vader van Toon de Guytenaere durfden we niets aan hem te 

zeggen. We hebben de aalmoezenier onder de arm genomen en die heeft het hem 

medegedeeld. De jongen was er natuurlijk kapot van. En wij vonden het niet prettig. 

Je kunt die jongen met niets beter helpen dan door hem stilletjes zijn verdriet uit te 

laten huilen en maar niets te zeggen. Briefkaart van thuis gehad door vader 

geschreven. De foto van mijn gezin heb ik met een punaise tegen de onderkant van 

de krib van mijn bovenslaapje geprikt. Nu zie ik elke morgen het eerst mijn gezin als 

ik mijn ogen open en wens ik ze goedemorgen. Donder-, vrij- en zaterdag Triduüm 

voor de vrede, gelijk met ons vaderland. Brief geschreven naar mijn vrouwke. De 

Engelsen en Amerikanen zijn geland op Elba en op de kust van de Riviera zegt men. 

Fietsen schoongemaakt aan de Lagerführung.  
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‘s Middags een lezing van de Succesclub bijgewoond, die ditmaal clandestien 

gehouden werd in Barak 27B, dat momenteel leeg is. V. Dijk, commissielid hield een 

voordracht over het onderwerp “Spreken in het openbaar”. Binnen enkele weken zal ik 

een lezing moeten houden op het gebied van de Soc. en Arb. Wetgeving. Mijn 

onderwerp beheersend geloof ik wel dat het zal lukken. 

 

Zondag 18 juni 1944 

Pakje gehaald.  

Er worden de laatste tijd weer veel vrijwilligers onder de onderofficieren gevraagd. 

Deze week bijvoorbeeld weer voor een aantal weken kersenplukken te Meissen nabij 

Dresden. Vijfenveertig mannen hebben ze daarvoor nodig. Boerenkommandos komen 

nogal veelvuldig voor. 

 

Maandag 19 juni 1944 

Begin vorige week zijn de Engelsen begonnen met het egaliseren van het voetbal-

terrein. Dit is een geweldig karwei. Toch is het flink opgeschoten en zal eind deze 

week alles wel gereed komen. Gisteren, zondag, hebben wij Nederlanders ook eens de 

handen uit de mouwen geslagen. We deden dit op Amerikaanse manier onder de 

vrolijke muziektonen van Guus Valtens orkest. 

Vijf kameraden gaan terug naar huis, omdat ze een broer bij de SS hebben. 

In totaal vertrekken negentien mannen naar Nederland, overwegend DU-

verklaarden.191) 

 
Brouwer Huibert Martin (Huib) 96570 

Brouwer Bastiaan (Bas) 98665 

Burgh van der Hendrik Johannes (Puck) 106735 

Ferment Marinus Gerardus 107710 

Hiemstra Jelle 106927 

Hoogland Jacobus (Cos) 96879 

Kiens Petrus Johannes 106901 

Kuiper Arie 97613 

Neuteboom Hendrik 106282 

Plomp Johannes 106943 

Reinhardt Willem 106455 

Rosien Andries 107053 

Siskens Johannes Theodorus (Jo) 105652 

Taets van Amerongen Joost Louis 98889 

Tebbens Pieter Frederik 97831 

Tielman Frederik 106915 

Toorn van de Pieter M. 97647 

Verstraeten Cornelis 97875 

Verwoerdt Antonie 107252 

 

Vanmorgen is het transport van het Heimkehrlager, waaronder Huib Brouwer  

vertrokken. Bij visiteren op zaterdag heeft zich nog een zeer ernstig incident 

voorgedaan, dat zeer ernstige gevolgen zou kunnen gehad hebben, ware niet 

onmiddellijk door onze vertrouwensman ingegrepen. Een der repatriërenden werd 

namelijk gesnapt met een groot aantal brieven in zijn koffer, die zoals te verwachten 

viel niet bepaald vleiend waren voor de Duitse activiteiten. Had de knaap nu maar 

 
191 Dagboek Bas Brouwer. De negentien zouden op 22 juni 1944 in Amersfoort aangekomen zijn. 
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sigaretten afgeschoven aan den censor, dan was het wel losgelopen. Maar zelfs met 

een koffer vol rookwaren was deze sufferd nog te gierig één pakje af te geven. Met 

resultaat natuurlijk dat alle brieven in beslag genomen werden. Onmiddellijk is daarop 

onze Nederlandse kampleiding aan het werk getogen en al zou ook het hele 

Liebesgaben-magazijn er aan opgeofferd moeten worden, te voorkomen dat deze 

brieven doorgegeven zouden worden naar de Abwehr. Want in dit geval zouden niet 

alleen de briefschrijvers streng gestraft worden, maar zelfs het gehele Nederlandse 

kamp onder de aller strengste controle komen te staan en zou zeer zeker het 

dreigement van de laatste weken om ons in quarantaine over te brengen, uitgevoerd 

worden. Het heeft wat gekost, maar alle narigheden zijn daar dan toch mee 

voorkomen. 

 

Dinsdag 20 juni 1944  

Op het moment dat ik dit schrijf, loopt er juist een Duitse schildwacht met het geweer 

over de schouder te leuren met een Duits civiel brood. Hij wil er een busje cacao voor 

hebben. Het is toch al bijzonder ver gekomen dat zij nota bene op klaarlichte dag zich 

tot dergelijke ondermijnende handelingen laten verleiden. Het is wel de moeite waard 

onmiddellijk in mijn dagboek te vermelden. 

 

Woensdag 21 juni 1944 

’s Avonds werd er een Engelsman bij de Russen PiPa doodgeschoten.192) 

 

 
Detail tekening kamp met het Russen Pi(onier) Pa(rk)  

in de noordoosthoek van het kamp (collectie Meeuwis). 

 

 
192 De Russen Pi-Pa (Pionier-Park) is het terreindeel in de noordoostelijke hoek van het kamp. 
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De Engelse onderofficier Robert Mac D. Brown kgf 260639 werd doodgeschoten bij 

het plukken van aardbeien.193) Hij was met een bal aan het spelen en die rolde door 

het prikkeldraad in een aardbeienbedje. Een post genaamd “baby face” stond drie tot 

vier meter van hem af. De Engelsman kroop door het prikkeldraad om de bal terug te 

halen (en tegelijk wat aardbeien te plukken) en werd van vijf meter afstand door het 

hoofd geschoten. Hij stierf ’s avonds nog in het Krankenrevier. Aanleiding tot relletjes 

en dubbele posten in de hoofdstraat.  

Veel Amerikaanse toestellen boven ons kamp. Heel de lucht was vol blinkende 

toestellen. 

 

Donderdag 22 juni 1944 

Barak 21A en B zijn vandaag gegast, zodat de bewoners naar de leegstaande barak 

27A en B moesten verhuizen. Bij eerste intrede in laatstgenoemde barak sprongen de 

vlooien al bij bosjes tegen de jongens op, zodat zij de kwelgeesten met beide handen 

van hun benen moesten weren. Het krioelde er eenvoudig van de vlooien en luizen. 

Meteen werd besloten dan maar in te trekken bij de overige Nederlandse barakken, 

wat ook gedaan werd. Het is wel wat behelpen met de ruimte, maar het is maar voor 

twee dagen en dus te overkomen. Ik kwam in 27A. Hier moesten we op de planken 

slapen. Dat viel nogal mee. Vrijdag werd ik gekozen als voetballeider voor onze barak. 

Zaterdag kreeg ik een kaart en een briefkaart van mijn vrouw. Koud en guur weer 

vanaf donderdag. Russen hebben offensief ingezet nu gebleken is dat de invasie 

werkelijkheid gebleken is.  

 

Vrijdag 23 juni 1944 

Ook Wiersma (waarschijnlijk kgf 104180) beleefde enkele dagen terug, dat de Duitsers 

schietgraag worden, toen hij even over 21.30 uur nog vlug naar buiten wilde om zijn 

deken van de draad te halen. Nauwelijks had hij zich enkele stappen naar buiten 

gewaagd of fluitend vloog vlak achter hem een kogel in de grond. Spierwit was hij in 

no- time weer binnen natuurlijk. Op dezelfde avond dat de Engelsman 

doodgeschoten is, werd ook nog een van zijn collega’s met de bajonet in zijn 

achterwerk geprikt omdat hij evenals Wiersma te laat buiten was. Vandaag wordt de 

Engelsman begraven. 

 

Zaterdag 24 juni 1944 

Vanmiddag wordt het opnieuw geëgaliseerde voetbalterrein geopend met een grote 

match professionals tegen de amateurs (1 – 1). Uit het feit dat vanmorgen 05.30 uur al 

met banken werd gesleept moge de belangstelling blijken. Ik zal vermoedelijk de 

match niet zien omdat Toon twee kaartjes heeft voor het Franse theater, waar een 

concert gegeven wordt van lichte klassieke muziek. De tijden zullen wel ongeveer 

samenvallen en ik prefereer nog altijd het laatste van de twee. 

 

Zondag 25 juni 1944 

Preek over Ananias van Damascus, een echte Christen. Stil zijn om Gods stem te 

kunnen horen, gehoorzaam aan Zijn bevel; liefde hebben en bescheiden zijn. 

Wedstrijd A elftal tegen B elftal: 3 – 1. 

 

 
193 Achim Kilian p. 152. 
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Maandag 26 juni 1944 

Terug naar 21B. Ontluizen en baden. Stevig verkouden. 

 

Dinsdag 27 juni 1944 

De gangetjes tussen de kribben hebben thans een naam gekregen op initiatief van 

Lou Raayman. Met zwarte letters prijken nu aan den ingang de namen: Grote Markt, 

Javastraat, Coolsingel, Laan van Meerdervoort, Heerenstraat, Havenstraat, Luzern-

straatje, Vuile hoek, etc. Ik zelf woon in de Javastraat 1 ste 11. Het is makkelijk om 

precies de plaats aan te wijzen van een persoon die men zoekt. Voorts voor het 

wekken 's morgens en bij het distribueren van de was. Lou is thans bezig met het 

aanleggen van een adreslijst. Dat is een groot bord waarop onze visitekaartjes 

aangebracht worden. Van het kersenkommando dat onlangs vertrokken is, zouden er 

reeds eenenzeventig mannen zijn ontsnapt. Er gaan geruchten dat nu alle vrijwillige 

kommandos zullen worden ingetrokken.  

Een groep van twaalf mannen komt vanuit Stalag IV-c Wistritz aan.194) 

 

‘s Avonds heeft Ds. de Kruis weer een lezing gehouden, die bestond uit de 

beantwoording van gestelde vragen. Met uitzondering van het onderwerp over 

afsterven van de ziel en het laatste oordeel waren de meeste vragen van 

ondergeschikt belang. 

 

Woensdag 28 juni 1944 

Een afgevaardigde van het Zweedse gezantschap is bij ons in het kamp op bezoek 

geweest.195) Bij de gelegenheid werd geconstateerd dat sergeant Willem de Greef (kgf 

97868) zich in de gevangenis bevindt. 

 

Donderdag 29 juni 1944 

Ofschoon aarzelend wordt het weer wat beter en kan er weer gezonnebaad worden. 

Vanmorgen zijn er weer grote groepen geallieerde bommenwerpers over komen 

vliegen in de richting Berlijn. Het ganse kamp stond buiten naar de blauwe lucht te 

staren. 

 

Vrijdag 30 juni 1944 

Maandag ontluisd. ’s Morgens na het appèl allemaal met onze dekens en kleren naar 

het badlokaal. Onze kleren en dekens in de ontluizing, wij zelf onder de douche. Om 

09.30 uur waren we weer in onze eigen vertrouwde barak, onder de oude kameraden. 

Het was net of je thuis kwam. Gek dat zo’n vuile barak die van alle gemakken 

gespeend is, zo kan trekken. Je voelt je er op je gemak in en gezellig zou ik haast 

zeggen. De laatste vlooien werden nog eens met chloorwater doodgespoten. We 

zitten nu weer in een tamelijk schone barak. Woensdag werd er gestemd voor 

barakken voetballeider. Ik werd uit vijf gegadigden gekozen met het grootste aantal 

stemmen. Nu is het officieel. Direct hadden we al een tabelletje vergaderingen. 

Oorlogsberichten gunstig. Donderdag een pakje van mijn vrouw. Brood was niet meer 

te gebruiken, sigaretten helemaal beschimmeld, de tabak muf. Jammer van het pakje. 

 
194 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 407 van 27 juni 1943 Abgang 

Stalag IV-c Wistritz. 

195 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 106 het betrof een bezoek door Gavrell. 
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Donderdag veel Amerikaanse en Engelse vliegtuigen boven het kamp. Een mooi, maar 

angstwekkend gezicht, die zilveren vogels. 

Vrijdag een pakje van vader en moeder met suiker er in. Dat moesten ze niet doen. Ik 

heb suiker genoeg hier. De Zweedse gezant heeft het kamp bezocht, hij kwam naar 

ons kijken. Met drie mannen een Amerikaans pakket gehad.  

 

Weer een transport van circa 92 Hollanders aangekomen, waaronder 29 officieren en 

62 onderofficieren en soldaten. Ze waren 28 juni uit Nederland vertrokken.196)  

Ze werden op willekeurig volgorde ingeschreven en ontvingen de nummers 271319 tot 

en met 271410. Onder hen bevinden zich: J. Bosch (271392), J.A. Collard (271406), 

H.J.B. Dekema (271404), M.H. van Dulm (271381), H. Groeneveld (271398), P.V.J. 

Hamburg (271408), G.J.P.H. van Hemsbergen (271382), D.A. van Hilten (271396), R. 

Kamerbeek (271389), P. Knoester (271387), G.E. Mathon (271393), J. Meuldijk (271401), 

J.W. Middelink (271386), S.A.W. Mies (271402), P.A. Muller (271383), A.J.W.J. Losecaat 

van Nouhuijs (271409), W.F.L. Otten (271394), J.B. Plasschaert (271385), W. Reijenga 

(271400), R.S.J. Schmüll (271384), H.J. Smit (271391), J.M.B.M.F. van Strien (271397), 

C.C.F. Streijers (271395), C.J.A. Snorn (271410), B.J. Verhoeven (271403), J.G.S.P. van de 

Werf (271390), C.J.J. de Wit (271399), B.J. de With (271405), P.C. Witte (271388). 

Tevens de majoor-aalmoezenier Vos de Wael (kgf 271379) en de majoor-veldprediker 

Terlaak-Poot (kgf 271380), die beiden kort na aankomst doorreisden naar Ilag VII 

Tittmoning. 

 

Met acht mannen naar Neuburxdorf geweest om de zware bagage van gearriveerde 

Nederlandse krijgsgevangenen uit Nederland op te halen. Het transport, dat wij 

onderweg ontmoetten, bestond uit dertig officieren en zestig manschappen. Zij waren 

zichtbaar verheugd na een driedaagse reis met veel luchtalarm en weinig comfort, de 

eerste Nederlanders in Duitsland te ontmoeten. Zij zagen er, vooral met hun 

ongeschoren gezichten, niet bepaald fleurig uit. Hun eerste bange vraag was hoe wij 

het hier hadden. Toen wij hier en daar wat Engelse en Amerikaanse sigaretten 

uitdeelden viel al gauw een pak van hun hart en kregen ze al wat meer praats. Nadat 

wij bij het station in Neuburxdorf de achtergelaten zware bagage op onze wagen 

geladen hadden, bleek de helft er niet op te kunnen en moest getelefoneerd worden 

naar het Lager om een tweede wagen. Met de nodige overredingskracht wisten wij de 

begeleidende post er toe te krijgen ons toe te staan in Gasthof Bahnhof een biertje te 

drinken. Daar hebben wij heel gezellig een uurtje in de tuin doorgebracht. Aten er ook 

nog aardbeien. Ons vrolijke gezelschap werd nog verrijkt met de komst van een 

Schauspielerin, die aldaar optrad in een miniatuur-circus. Het was wat wij noemen een 

internationale hoer, wat dan ook op haar gezicht te lezen stond. Haar eerste vraag 

gold een sigaret. Ook de vrouwen, die in het café thuishoren bleken gek te zijn op 

allerlei Rode Kruis waren als chocolade, koffie, etc. Daar kun je hier heel Duitsland 

mee kopen. We tikten zodoende een kistje aardbeien en een zak uien op de kop. 

Toon heeft zijn nummer en naam in het café achtergelaten en het is niet onmogelijk 

dat hij eerstdaags aldaar tewerkgesteld zal worden als Tischler. Hij zal het daar zeer 

zeker niet slecht hebben. Op de terugweg hadden wij nog een kort maar interessant 

gesprek met een bejaarde landbouwer, die omstreeks 22.00 uur, nog volop op zijn 

akker werkte. Hij moet sinds enkele weken op zijn 73 jarige leeftijd nog op 'n 6 km. 

 
196 Archief Eemland 0116-10 transportlijsten.  
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verwijderde ...fabriek gaan werken. ´s Morgens 05.00 uur weg, ´s avonds 18.00 uur 

terug. "Der Hitler ist verrückt" zei hij balorig. "Er hat uns beschwindelt". Bij twaalven in 

het lager terug hebben wij nog een aardige aardbeienfuif op de barak gehad. 

 

In de krant stond dat we voortaan per maand zullen krijgen van thuis een vijf kilo 

pakket en een van het Hollandse Rode Kruis. Fijn, dan hoeven ze thuis niet zoveel 

meer te zorgen en voor ons blijft het hetzelfde. 

Arie Brouwer is vanavond twee keer flauw gevallen. De eerste keer aan de tafel, terwijl 

ik juist een kop koffie stond klaar te maken, sloeg hij als een blok over de bank, zodat 

hij nog net de ketel heet water ondersteboven sloeg. Aanvankelijk dacht ik dat het 

een grap was, totdat ik zijn starre ogen zag. Na op zijn krib door de dokter 

onderzocht te zijn, is hij ter opfrissing ongeveer een uur later nog een rondje in de 

open lucht gaan maken en bij de kantine keuken tegen het prikkeldraad gevallen, 

waarmee hij bovendien een bloedende schram aan de rechterslaap opliep. Zelf 

vermoedt hij dat het in verband staat met de voetbalwedstrijden, die hij de laatste 

dagen speelde en hij daardoor oververmoeid was. Hij heeft in zijn jeugd echter al 

meer last van flauwten gehad. Het is niet onmogelijk dat het een soort epilepsie is. 

 

Zaterdag 1 juli 1944 tot en met Zaterdag 8 juli 1944 

Geen post van thuis. Met de post gaat het er aller beroerdst aan toe. Er wordt zo goed 

als geen post binnengebracht. Veel hoopvol nieuws in de kranten. De vooruitzichten 

op een vrede worden reëler. Zaterdag heb ik voor het eerst aan de krant gewerkt. 

Kramp in mijn vingers van de pen vasthouden. Hoe je daar ook al minder in wordt. 

Zaterdagmiddag was ik op het sportterrein en daar hoorde ik een kinderstem zingen. 

Ik keek de weg af en daar kreeg ik een blond meisjeskopje in de gaten. Het liep heen 

en weer zoals een kind dat kan doen. De kleine meid heb ik nagekeken tot zo wijd ik 

kon, toen kon me geen voetbal meer bekoren en ben ik naar binnen gegaan en op 

mijn krib gaan liggen. Hoe lang zal het nog duren voor ik de mijnen weer terugzie? 

Weer een noveen begonnen voor een spoedige vrede en dat we zelf en onze families 

elkaar gezond en wel mogen terugzien. 

Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 853.197) 

 

Maandag 3 juli 1944 

Het is lekker warm weer vandaag. 

Een afgevaardigde van het Zweedse gezantschap is bij ons in het kamp op bezoek 

geweest.198) 

 

Vanmorgen is in het Auffanglager in een der Russische barakken een onderaardse 

gang ontdekt, die twee meter diep over grote afstand onder het prikkeldraad liep 

naar de overkant van de weg buiten het kamp. Het werk was al zo ver gevorderd dat 

elk ogenblik de gang doorgestoten zou worden naar de oppervlakte. Waarbij dan 

natuurlijk een massale ontvluchting het gevolg zou zijn geweest. Vele hoge officieren 

waren onmiddellijk ter plaatse. Het schijnt dat deze hele Russische barak 's avonds 

onder zware bewaking is weggevoerd. 

 
197 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 

198 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 106 het betrof een bezoek door Mayer & 

Rossell. 
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Vanmiddag zijn er in Compound D Noord weer bokswedstrijden geweest. Er vloeide 

rijkelijk bloed, zoals dat bij een boks meeting dan ook hoort. De hoofdpartij was de 

ontmoeting van de beste Engelse bokser tegen de Nederlander "Kid Smiling"  

[de Surinamer Emile Ameerun]. Zelfs de kampcommandant Oberstleutnant Stossier, bij 

wie Kid oppasser is, was present om zijn pupil aan het werk te zien. De strijd was 

vrijwel gelijk opgaand en eindigde met een puntenoverwinning van de Engelsman. 

 

 
Rechts de Nederlandse West-Indiër “Kid Smiling” (Emile Willy Ameerun kgf 98232) bokst tegen  

links de Engelsman “Taffy Jones” ook wel “Billy Price” (Mühlberg foto 80697) 

 

Nadat eerst bij de Russen in het Auffanglager een onderaardse gang was ontdekt, was 

dit ‘s avonds in de R.A.F.-compound hetzelfde geval. De gang was volledig gestut en 

voorzien van elektrisch licht. Nu is meteen tot klaarheid gebracht waar de gestolen 

lampen en draden zijn gebleven. Uit onze barak was op een gegeven moment tachtig 

meter draad gestolen, zodat wij ruim een week zonder licht zaten. De laatste gang is 

ontdekt doordat een dorsmachine op het nabij gelegen korenveld door de grond 

zakte. 

 

Dinsdag 4 juli 1944 

Wedstrijd gezien van American Football. Niet veel aan. 

’s Avonds voetbal Den Haag tegen Zuid: 3 – 1. 

 

Woensdag 5 juli 1944 

Het is flink wat afgekoeld na het onweer, dat gepaard ging met hevige regenbuien. In 

de verte rolt nog de donder. Helemaal is het onweer nog niet voorbij. De buien 

vormen zich aan alle kanten. 

Vanmiddag heeft iedereen weer zeventig stuks sigaretten ontvangen. 
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Oorlog gaat voorspoedig. Gerucht dat Wilna gevallen zou zijn. Bericht uit Geneve dat 

er 360 kisten bulk met 248.000 sigaretten en 2502 Amerikaanse pakketten onderweg 

zijn. 

 

Donderdag 6 juli 1944 

Het weer is zacht, maar zwaar bewolkt. Om 13.00 uur was er een onweersbui, waarbij 

een zeldzaam natuurverschijnsel was te bewonderen. In zuidwestelijke richting scherp 

afgetekend aan de hemel twee windhozen. Steeds lager kwamen de respectievelijke 

zakken omlaag. Dan weer trokken ze op en werden de zakken of slurven korter en 

soms weer langer. Dat duurde een tijdje en langzaam zagen we dat het in de verte 

verdween. Dit is de eerste keer dat ik een dergelijk iets heb gezien. Vanmorgen 

hebben we weer een Canadees Rode Kruis pakket ontvangen.  

 

Vrijdag 7 juli 1944 

Het is warm weer. 

Met de Kartoffeln is het de laatste tijd treurig gesteld. Op zijn hoogst drie stuks, niet 

van de beste kwaliteit en dat twee, soms drie keer in de week. De overige dagen is het 

linzen of gort, of snert, die veelal uit overjarige erwten van uiteenlopende soort 

bestaat. 

Honderdvijftien jarige bestaan van de Grenadiers & Jagers. Voetbal: Grenadiers tegen 

Jagers: 1 – 5. 

 

Zaterdag 8 juli 1944 

Het is weer heet. We lopen de hele dag buiten met alleen een kort broekje en een 

paar schoenen of klompen aan. ’s Avonds gaan we met dit kostuum ook weer onder 

de wol. We zijn langzamerhand bruin geworden door steeds uren lang te zonnen. 

Zaterdagavond is ten bate van het fonds een extra Amerikaanse verkoop gehouden 

ten bate van de nabestaanden der slachtoffers bij het bombardement te Brüx. 

Verkocht werd een Oude Saksische pijp met toevoeging van enkele officiële 

kampfoto's, welke een opbrengst hadden van ± 850 Mark. De verkoop werd o.l.v. Lou 

Raayman, onze theater leider, opgevrolijkt met muziek en sketches. 

 

Zondag 9 juli 1944 tot en met Zaterdag 15 juli 1944 

Het is vandaag weer snikheet, een echte zomer.  

10 juli een brief van vrouwke gekregen. Briefkaart naar huis verstuurd.  

Woensdag een Argentijnse bulk aangekomen, 10 ton met 280.000 sigaretten. 

Donderdag uitdeling van de bulk.  

Vrijdag Hollandse Rode Kruis pakketten aangekomen. Zaterdag twee pakketjes van 

thuis over juni. De laatste. Het brood was weer bedorven en nu was het nog wel 

gedroogd. Arme schat, nu heeft ze haar best zo gedaan en nog is het niet goed 

overgekomen. De gehele week aan de “Kampecho” gewerkt. Plezierig werk. Zaterdag 

weer een brief van thuis gehad met getroffen wijken van Roosendaal door het 

bombardement. Vrijdag en zaterdag gevoetbald. Dat is me slecht bekomen. Ik schei 

er mee uit, ik ben er te oud voor geworden, kan niet meer mee op het laatst. Slecht 

eten, weinig aardappelen, ongeveer vier stuks en rare groenten. 
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Dinsdag 11 juli 1944 

Plotseling kraakt de hele barak in haar voegen, in de richting van de keuken, niet veraf 

zijn twee keer achter elkaar bommen gevallen en niet zulke kleintjes ook. Onthutst 

kijken wij elkaar aan. Boven het kamp horen wij het laatste vliegtuig heenspoeden in 

de richting Leipzig. In de omliggende dorpen, Mühlberg, Neuburxdorf, Altenau en ook 

in het kamp wordt groot alarm geblazen. Tegen de gewoonte in veel te laat. 

Ofschoon verder geen machines meer worden gehoord, duurt het nog ongeveer een 

kwartier eer "vrij" geblazen wordt. Ik rook mijn sigaret op en begeef me weer maar 

naar bed, want het is donders koud, zodat ik als de anderen zit te klappertanden. 

 

Wij hebben vanmiddag weer wat meer aardappels, ofschoon het een zootje puin is. 

Verder wat rapensoep met hier en daar een worteltje. Met verlangen, meer dan ooit 

tevoren, zien wij de nieuwe aardappeloogst tegemoet, want het aardappelrantsoen is 

de laatste maand aller treurigst, Denk even in, hoogstens drie keer per week een 

rantsoen van drie Pellkartoffeln, waarvan de helft afval is. Overige dagen Hirschepap 

(wij noemen dat vogeltjeszaad pap; ook al niet van het beste, want het vet is er van te 

voren al uitgeperst, zodat je niet moet denken er dik van te worden). Soms ook wel 

eens erwtensoep, beter gezegd erwtenaftreksel, waar per ongeluk wat vooroorlogse 

kikkertjes in achtergebleven zijn. Daar ook de ovens wegens gebrek aan brandstof 

niet meer branden is het al bijzonder moeilijk met dat spul wat goeds te fabriceren. 

 

Woensdag 12 juli 1944 

Vandaag een uitzonderlijk jubileum: twee paar verloofden waarvan een paar reeds 

ondertrouwd geweest. Een teken des tijds. 

 

Donderdag 13 juli 1944 

De Nederlander civilist Bast (kgf 98401) komt aan vanuit een Arbeitskommando van 

Stalag IV-f Hartmannsdorf. 199) 

 

Vrijdag 14 juli 1944 en Zaterdag 15 juli 1944 

Geen bijzonderheden. 

 

Zondag 16 juli 1944 tot en met zaterdag 22 juli 1944 

(Preek Efeze 5:1) “Wees navolgers van God, als geliefde kinderen”. 

 

Het eerste werkkommando van korporaals en manschappen, die in het kamp werkten, 

moest maandag weg naar Leipzig om puin te ruimen van het bombardement op het 

station en omgeving van 2 juli 1944. Maandag ging het tweede Kommando, samen 61 

mannen.200) Onze muziek- en toneelvereniging krijgt er een zware klap mee. Bijna het 

hele orkest valt hiermee in elkaar, omdat de leider Guus Valten en de overige leden 

Theo Flemminks (kgf 106954), Wilthoff (kgf ?), Davids (wrsch kgf 271044), Hovener 

(wrsch Hovens kgf 107365), etc. onder de pechvogels zijn. 

Ik heb veel last van hoofdpijn. Dinsdag kregen we een Hollands Rode Kruis pakket en 

ik een briefkaart van mijn ouders.  

 
199 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 468. 

200 Dagboek sergeant C.A. Meeuwis. 
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Donderdag voetbalvereniging en samenstelling van de Sixes. Vrijdag 125 gram spek 

en veertig Argentijnse sigaretten en tevens een briefkaart van mijn vrouw. Veel pijn in 

mijn rug, nek en ogen. Denk dat het een kou is. Zaterdag weer briefkaart van vrouw. 

Aanslag op Hitler. 

 

De Engelsen worden reeds enkele dagen door Gestapo agenten gecontroleerd. Het 

gerucht gaat rond dat een Duitse spion die zich als Engelse krijgsgevangene uitgeeft, 

vermist wordt. Overal is gezocht: in het theater, de vloeren zijn opengebroken, de 

plafonds weggerukt en zelfs in de knobbel is gezocht. Er wordt gefluisterd dat het 

individu door de Engelse Intelligence Service vermoord is en bij stukjes en beetjes in 

meerdere ovens tegelijk is verbrand (NB de werkelijke reden is waarschijnlijk het 

zoeken naar een ontsnappingstunnel). 

 

Maandag 17 juli 1944 

Vandaag 1/10 broodrantsoen. 

Soldaat Fakkel (kgf 107893) komt aan vanuit Arbeitskommando Brüx van Stalag IV-c 

Wistritz. 201) 

 

Dinsdag 18 juli 1944 

“Waldkommando”. Hollands pakket ontvangen, inhoud: 500 gram suiker, 1 worst, pak 

Sanovite, ontbijtkoek, 6 rollen biscuits, 1 pakje smeerkas, 250 gram melkpoeder, 6 

pakjes soep (met alle andere pakjes soep enz. voor Italianen gegeven), 1 blik 

appelstroop, 1 blik jam, 200 gram peulvruchten, 200 gram suikerwerk, 200 gram vet, 

40 gram tabak, 20 sigaretten, 10 sigarillos (geruild voor 30 Am. sigaretten). Snoepjes 

zijn verrukkelijk. Pak kunsthoning geruild tegen blik jam. bus oranje marmelade blik 

jam. Drie Nederlanders komen aan vanuit Arbeitskommando Brüx van Stalag IV-c 

Wistritz. 202) 

 

Woensdag 19 juli 1944 

Geen bijzonderheden. 

Uitvoering van “Storm op het Kanaal”. Heel goed. 

 

Donderdag 20 juli 1944 

Aanslag op Hitler. 

Vanmorgen een reuze sensatie beleefd. Het was ongeveer kwart over negen dat met 

Bert in het Engelse Lager wandelend, met razende vaart een vrachtauto passeerde, 

volgeladen met gewapende Duitse soldaten, onmiddellijk gevolgd door een trailer, 

eveneens volgepropt met soldaten van de S.S. in volle bewapening. "Well Bert" 

merkte ik op "there's something rolling in the street". Nauwelijks had ik de woorden 

beëindigd of de auto's stopten midden in het kamp en in een ommezwaai waren drie 

barakken (49, 54 en 56) omsingeld, waarna een grondige onderzoeking van de 

barakken begon. Alles, maar dan ook letterlijk alles, werd onderste boven gesleurd. De 

kribben (bedden) onderste boven gevist, boeken uit hun banden getrokken, de 

vloeren opengebroken, kortom in elk gaatje en hoekje werd gezocht. De razzia 

duurde tot in den middag, blijkbaar met de bedoeling een radio ontvangsttoestel op 

 
201 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 459. 

202 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 514. 
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te sporen of mogelijk om de vermiste Duitse spion te achterhalen. Zekerheid omtrent 

hun bedoelingen hebben wij nog niet. Drie mannen zijn in arrest gesteld. een van hen 

was in het bezit van een bajonet. De razzia veroorzaakte een geweldige opschudding 

in het kamp. Rondom de bewuste barakken stond het zwart van de toeschouwers. 

Bert, die in 49A ligt, had een strop, omdat hij niet voor in de namiddag naar binnen 

kon. Zijn bed en de daarop bevindende persoonlijke bezittingen verkeerden in de 

grootste wanorde, maar vermissen deed hij niets. Ander kgf. vermisten sigaretten uit 

hun Rode Kruis dozen. 

 

Vrijdag 21 juli 1944 

Een transport van 60 mannen gearriveerd vanuit Holland. Ze zijn 19 juli uit Nederland 

vertrokken en vandaag in het kamp aangekomen.203) Ze krijgen de nummers 271411 

tot en met 271470. Onder hen bevonden zich: 

Kapitein-vlieger J.L. (Juul) Zegers (kgf 31358), W.H. Acksen (kgf 271413), Ir. C. Bosman 

(kgf 271414), J.A. Ducard (kgf 271415), J.J. Hoogstad (kgf 271417), W.R. de Jong (kgf 

271418), J. Vermeijden (kgf 271412), Mr. J. Hoogendoorn (kgf 271416).  

 

Tijdens het transport zijn verschillende mannen ontvlucht (waaronder wachtmeester 

Boluijt (kgf 271422) en kapitein-vlieger Juul Zegers (kgf 31358), die bij Oldenzaal uit 

het transport ontsnapten. Verder ontsnapte soldaat Th.H.M. Koeders (kgf 271451) op 

14 juli 1944 te Bad Bentheim. Hij werd na te zijn gepakt door de SD mishandeld. 

Van deze vier ontvluchters is er één doodgeschoten.  

Juul Zegers behoorde tot de groep officieren die eerder ontsnapte tijdens het transport 

van Stalag 371 Stanislau naar Oflag 67 Neubrandenburg. Hij wist toen Nederland te 

bereiken, maar werd later toch weer gevangen genomen. Zijn ontsnapping uit de trein 

naar Mühlberg was succesvol en hij wist tot aan het einde van de oorlog uit handen van 

de Duitsers te blijven. 

 

 
 

Onder de ontsnapten bevond zich ook de majoor veldprediker Bruinis van Garderen 

(kgf 271411) uit Maassluis, die bestemd is voor het Stalag 369 Kobierzyn. Bovendien 

twee Middelburgers: sergeant J. Minderhoud (kgf 271427) en sergeant A. Verburg (kgf 

271440), respectievelijk zwarte handelaar en beroepsmilitair aan de S.D.O.A. 

  

‘s Morgens zijn de moffen op onze barakken aan het zoeken geweest onder en tussen 

de kribben, gebruikmakend van een pikhouweel om de grond om te woelen. Daarbij 

was het intermezzo met de Barakkenchef sergeant majoor Metz (kgf 104050) op 21A.  

Bij de aanmerking van de Haupt Feldwebel (de kolenboer) antwoordde Metz: “Es is 

fabelhaft was wir mit den Materialen erreichen. Wir haben sogar keine Besen zum 

Arbeit". Bij doorzoeking van zijn eigen krib haalde de Feldwebel notabene tien bezems 

onder de krib weg. 

 
203 Archief Eemland 0116-10 transportlijsten; 1 beroepsofficier, 7 reserve officieren en 52 manschappen 

en soldaten. 
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Zaterdag 22 juli 1944 

Barak12A heeft weer een van haar gebruikelijke blunders gemaakt. Terwijl zij vorige 

week het vuur uit de schoenen gelopen heeft om talrijke soldaten van de 

kommandolijst geschrapt te krijgen, bevorderde zij gisteren de tewerkstelling van een 

onderofficier. Een der onderofficieren van die laatste transporten uit Nederland, die 

sinds zes weken hier aanwezig is, vroeg uit verveling op 12A om een baantje.  

Dit is goed, zei sergeant Lenselink (kgf 107081) en stapte meteen naar de Duitse 

blokchef Kemp, waarna zij gedrieën naar de PiPa gestapt zijn. De commandant van de 

PiPa had er wel oren naar, omdat herhaaldelijk moeilijkheden zich voordoen met de 

aanwezige soldaten.  

Het gevolg hiervan is dat de positie van soldaat Bertina (kgf 107260) en soldaat 

Lippens (kgf 108300) om zich in de toekomst bij de samenstelling van nieuwe 

transporten te handhaven, veel zwakker is geworden. Begrijpelijk dat sergeant Van 

Doorn (kgf 107107), de Nederlandse Dolmetscher van de PiPa, op hoge poten met 

Bertina naar 12A is gestapt om de zaak recht te zetten. Wij onderofficieren, hebben de 

morele plicht, zoveel mogelijk het op kommando zenden van soldaten te voorkomen, 

waar mogelijk. Wij mogen daarom nooit vrijwillig gaan werken en zeker niet in 

kampkommandos. Barak 12A geeft hierin wel een slecht voorbeeld. 

 

 
Het pionierpark van Stalag IV-b Mühlberg (Mühlberg foto 80261). 

 

Vanmiddag is er weer door een schildwacht op een Engelsman geschoten, die een 

voetbal van achter het prikkeldraad bij het Russenlager wilde weghalen. 

 

Zondag 23 juli 1944 

Vannacht een sensatie beleefd. Ik lig al enkele uren wakker, kan niet slapen. De luizen 

en vlooien werken er niet toe mee om de slaap te bevorderen. Juist als ik omstreeks 

half drie indommel, word ik ineens wakker door de wetenschap dat het luchtalarm is. 

Inderdaad zijn de lichten uit. Vreemd is, dat je dergelijke dingen voelt. Als ik even later 

op weg ben naar het nachtprivaat, word ik in het portaal plotseling tot een staan 

geroepen door het kraken van een geweerschot in de duisternis op het veld nabij de 
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ontluizingsbarakken. Als ik me verwonderd sta af te vragen wat de oorzaak wel kan 

zijn, volgen kort achter elkaar nog zes schoten. Het zevende schot fluit rakelings langs 

onze barak. De kogel had net zo goed dwars door de barak kunnen gaan. Dan is het 

hoog tijd enige dekking te zoeken, maar juist gaan de lichten buiten en binnen weer 

aan en daarmede is het incident afgelopen. Buiten klinken stemmen van Duitsers. 

Vermoedelijk hebben zij een vluchteling neergeknald. 

Het blijkt achteraf dat vannacht vier Russen hebben getracht te ontsnappen. Twee 

ervan zijn doodgeschoten en een andere zwaar gewond. De vierde is ontsnapt. 

 

Maandag 24 juli 1944 

De Duitse groet ingesteld voor de militairen. Er zijn 1800 Russen aangekomen. Zij 

hebben de 1200 km. lange tocht vanuit Polen te voet af moeten leggen. De Duitse 

posten waren nog vermoeider dan de Russen. Vandaag bereikt ons het bericht dat 

Turkije vannacht 3 uur in den oorlog is gegaan. Volgens de Fransen zou een nieuwe 

landing bij Lorient hebben plaats gevonden. 

 

Dinsdag 25 juli 1944 

Twintig Argentijnse sigaretten gekregen en pijn aan allebei mijn ogen met veel tranen. 

 

Woensdag 26 juli 1944 

Geen vermelding. 

Een Nederlander (korporaal De Vries 106241) komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau. 204) 

 

Donderdag 27 juli 1944 

Naar de dokter met mijn ogen geweest. Dr. Potter is een Bergen op Zomenaar. Kent 

nog enkele Roosendalers van de HBS. Hij hoorde direct aan mijn taal dat ik Brabander 

was. Het resultaat van zijn onderzoek was, dat ik oogdruppels kreeg, tweemaal daags 

en een zonnebril moest dragen.  

 

Vrijdag 28 juli 1944 

Grote feestdag. Lisa verjaart vandaag en wordt 32 jaar. ’s Morgens niet gaan 

druppelen, want ik moest naar de Mis voor haar besteld. Na de Mis kwam de 

aalmoezenier mij feliciteren. Heb hard gewerkt aan de krant, zodat mijn ogen weer 

pijnlijker waren. Maar de beste afleiding om niet te veel behoeven te denken. ’s 

Middags extra pap gekookt en ’s avonds een rol biscuits opgegeten. Ik hoop maar dat 

mijn vrouwke de bloemen voor haar besteld heeft gekregen. Ik had zo graag mijn 

pakket van haar, vandaag ontvangen, omdat daar de foto in zit van mijn kleintjes. Het 

heeft niet zo mogen zijn. We kregen vandaag Argentijnse bulk en dertig sigaretten. Er 

waren tezamen 13 stuks, vlees, chocolade en een groot stuk zeep. Zeep heb ik nog 

genoeg voor een jaar. Wat zouden ze er thuis blij mee zijn met zulke fijne toiletzeep, 

vooral voor de kleintjes. 

 

Zaterdag 29 juli 1944 

Geen bijzonderheden. 

 

  

 
204 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 673. 



201 
 

Zondag 30 juli 1944 

Dag van de wildste en gekste geruchten. Het kamp van Kobierzyn zou ontruimd zijn. 

Voetbal tegen Italianen: 6-0 voor de Italianen. ’s Avonds tegen de Russen deze 

verloren met 4-3. De spil van hen had 1 arm. Het voetbal staat bij hen nog in de 

kinderschoenen. Ze zijn sportief. Veel Russen aangekomen. De Hollanders uit 

Kobierzyn zouden ook aan het station zijn.  

 

Maandag 31 juli 1944 

De Partei groet wordt ook in het kamp streng gebracht. Op den eersten dag geeft dit 

tijdens het appèl afname aanleiding tot een incident, doordat barak 32A al te 

luidruchtig aan haar leedvermaak uiting gaf. Tot straf moest de hele barak blijven 

staan. 

 

Het is de 38e verjaardag van onze aalmoezenier W.G.H. Voesten (kgf 98489). 

Gemeenschappelijke maaltijd, daarvoor portie brood, boter en suiker ingeleverd. 

Schilderij van het kapel interieur en een kamp album met onze namen aangeboden, 

daarna foto gemaakt.  

 

 
In het midden met ellenboog op tafel: Aalmoezenier Voesten. Rechts van hem dominee De Kluis 

en links van hem dokter Thoss. Geheel rechts het aangeboden schilderij (Mühlberg foto 80724). 
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Wilde geruchten over Dr. Goebbels en het oostfront. Franse tentoonstelling wezen 

bekijken over Parijs; heel mooi.  

’s Avonds kwam de dominee die naar Kobierzyn vertrokken was terug.205) 

Soldaat Weistra (kgf 98699) komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau.206) 

 

Dinsdag 1 augustus 1944 

Broek en jas genaaid. Twintig sigaretten, gedroogde groenten en kaas gekregen. 

Kobierzyn is ontruimd, met achterlating wat niet noodzakelijk was. Ze hebben 100 km 

moeten lopen voor ze op een trein konden. Brief geschreven naar vrouw. 

De Engelsman Thomas Fielder (kgf 270030) ontsnapte uit het kamp, maar zou enkele 

dagen later weer terugkomen. 

 

Zware controle op de nieuwe aardappels. Er is circa 7000 kg. ontvreemd uit de 

aardappelloods. Morgen voor 't eerst nieuwe aardappels op het menu. 

 

Woensdag 2 augustus 1944 

Brief van vrouwke ontvangen. 

Sergeant Tander (kgf 271251) komt aan vanuit Stalag IV-d Torgau.207) 

 

 
205 Dit betreft Ds. van Garderen (kgf 271411), zie tevens het dagboek van sergeant 1e klasse Marcus de 

Zee. 

206 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 673. 

207 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 749. 
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Donderdag 3 augustus 1944 

Briefkaart van vrouwke ontvangen en pakket over juli. Geen foto er in en Lisa schreef 

of ik ze al had ontvangen. Die hebben ze er dus in Den Haag uitgehaald. Ook een 

brood maar daar hadden ze gedroogd brood, gort en erwten voor in gedaan. Van de 

foto vind ik het erg jammer, nu moet ik misschien twee maanden wachten voor ik die 

hier heb. En ik verlang zo naar hen. 

 

Vrijdag 4 augustus 1944 

Gevoetbald met de veteranen. 

De soldaten Hoskens (kgf 106158) en Druppers (kgf 96938) komen aan vanuit 

Arbeitskommando Brüx van Stalag IV-c Wistritz. Ze worden vrijgelaten naar Nederland 

vanwege het bezit van een blauwe Ausweis.208) 

 

Zaterdag 5 augustus 1944 

Er arriveren Amerikaanse krijgsgevangenen, een 800, uit Frankrijk en 1500 Russen uit 

Riga.  

Er arriveert een nieuw transport van 118 mannen uit Holland, waarvan 2 beroeps-

officieren, 3 reserve officieren en de rest manschappen. Ze waren op 3 augustus uit 

Nederland vertrokken. 209) Aangenomen wordt dat de registratie is gestart met de 

officieren. Ze ontvingen de nummers 271471 tot en met 271588. Er zijn twee 

Roosendalers bij, een sergeant J.J. Melissen (kgf 271508) en kapitein C. Bosman (kgf 

271414).  

Verder zaten in dit transport A. Moelands (kgf 271471), H.J. Scheffer (kgf 271472), L.T. 

Franse (kgf 271473), F. de Iongh (kgf 271474), Mr. S. Makkinga (kgf 271475). 

L.T. Franse (kgf 271473) is reserve kapitein bij de Jagers en kapitein bij de Staatspolitie, 

die later voor problemen zorgt bij de reserve officieren in Oflag XXI-c Grüne bei Lissa en 

de oudere officieren in Ilag VII Tittmoning. 

Moeilijkheden met de kampkrant. 

 

Zondag 6 augustus 1944 

Volgens de kranten wordt de zondag ingeschakeld in het arbeidsprogramma. Nu was 

het de vraag maar, of wij krijgsgevangenen, hier ook dan mee moesten doen. Dat 

bleek al gauw; het morgenappèl werd vervroegd. Het werd een gewoon doordeweeks 

appèl. Er gingen al spoedig stemmen op dat krijgsgevangenen op 1 dag in de week 

rust hadden, dus protesteren. Of het helpt moeten we weer even afwachten. De 

Duitse bewaking heeft het natuurlijk ook niet graag, dat ze zondags dienst moeten 

doen, want dan komen hun vrouwen, enz. voor niets. ’s Avonds moesten we ook om 

21.00 uur binnen zijn. 

 

Maandag 7 augustus 1944 

Geen vermelding. Zonnebaden. 

 

Dinsdag 8 augustus 1944 

Vandaag weer naar vrouwke geschreven. Amerikaans pakket no. 10 gekregen. 

Lezing: "Het kind in zijn spel en zijn fantasie". 

 
208 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 435. 

209 Archief Eemland 0116-10 transportlijst vermeldt 118 mannen. 
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Woensdag 9 augustus 1944 

Een paar duizend Russen binnengekomen. 

De aalmoezenier begint vandaag met een retraite. 

 

Donderdag 10 augustus 1944 

De barak ontluisd en tijdelijk ondergebracht in barak 27A. Op mijn slaapplaats na de 

ontluizing dode en levende wandluizen gevonden. Ben wat vies. 

 

Vrijdag 11 augustus 1944 

Een Nederlander (soldaat Luyken 106937) komt aan vanuit Arbeitskommando Brüx 

van Stalag IV-c Wistritz. 210) 

 

Zaterdag 12 augustus 1944  

De Engelsen voeren het toneelstuk “The Barretts of Wimpolestreet” op (De Kluis 171). 

Het is een stuk dat speelt in de tijd van Queen Victoria. Een prachtig stuk met een 

historische achtergrond. Wekenlang hebben de voorbereidingen geduurd, enkele 

spelers hebben zelfs hun baard er voor laten staan. Het decor en de kostuums zijn 

schitterend. 

 

 
Datum niet zeker, gelet op de kleding mogelijk “The Barettes of Wimpolestreet” 

(Mühlberg foto 80780) 

 

Zondag 13 augustus 1944 

Om 06.00 uur gewekt. Voor 06.30 uur kwamen ze ons al mededelen dat het 

zondagappèl weer om 07.30 uur gehouden werd. Wij hebben weer overwonnen.  

Voor de eerste maal nieuwe aardappelen. 

 
210 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 527. 
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Maandag 14 augustus 1944 

Geen vermelding. De Duitsers jagen veel achter de Russen aan in het kamp. 

 

Dinsdag 15 augustus 1944 

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Hollandse Rode Kruis pakket gekregen. ’s Avonds om 

21.00 uur als we binnen moeten blijven ging sergeant R. Posthuma (kgf 108033) van 

barak 21A naar buiten. Hij werd door de post gearresteerd en meegenomen. 

Posthuma schijnt tegengestribbeld te hebben. Hij werd om 21.10 uur doodgeschoten 

bijna voor barak 18A. Hij kreeg drie schoten. Eén in zijn buik, één in de borst en één in 

zijn hals. Hij was op slag dood zeiden ze. Hij heeft nog lang daar gelegen. Hij was 28 

jaar, pas geworden en was wat raar bij z’n hoofd. Dat verwekte grote consternatie in 

het Hollandse kamp.  

Sluiting van retraite.  

 

Woensdag 16 augustus 1944 

's Avonds tot kwart voor negen op 't appèl gestaan wegens moeilijkheden bij het 

tellen van de Fransen en Polen.   
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10. In het Schaftlager 

Donderdag 17 augustus 1944 (aankomst groep onderofficieren uit Kobierzyn) 

In het Schaftlager 

Om ongeveer 05.30 uur kwam de groep uit Kobierzyn aan op het emplacement van 

Neuburxdorf en bleek er weer een man in de wagon door de warmte bevangen.  

De dokter was erbij gekomen en die heeft hem bij de opengemaakte deur neergelegd 

om weer bij te komen. Om ongeveer 07.00 uur was het alles klaarmaken om te 

vertrekken. Het was prachtig weer en het beloofde heet te worden. De bagage uit de 

wagon gehaald en neergelegd tussen de dennen. Het bleek dat we niet alles tegelijk 

mee konden krijgen. Het eerste incident kwam al toen er een klein meningsverschil 

ontstond en de hoofdvertrouwensman de majoor Tromp van een fanatieke bewaker, 

een Gefreiter, de loop van een geweer tegen zijn borst gedrukt voelde. Dat was de 

eerste kennismaking met het kamp Mühlberg a/d Elbe. Na veel heen en weer 

geschreeuw zagen we ook nog een zeer oude Feldwebel of zoiets. Met noemde hem 

“Opa”. Later hebben we gezien wat een haat dat deze man had tegen alles wat 

Nederlander was. Hij schreeuwde dat we al onze bagage moesten meenemen en wat 

bleef staan was verbeurd verklaard en al zulke dingen meer. Dit bleek toch niet 

mogelijk en we lieten de helft staan. Eindelijk was het afmarcheren. Het was ellendig 

heet en de colonne werd er niet kleiner op. Steeds ging er een of meerderen uit het 

gelid om water te drinken bij een woning langs de kant van de weg. Af en toe hield de 

colonne halt om uit te rusten. Door al deze omstandigheden was de colonne wel 

driemaal zo lang geworden en de bewakers scholden en vloekten en jaagden ons op 

om vlugger te worden, maar het hielp niet veel. Zeker na een groot half uur kwamen 

we in het zogenaamde Schaftlager aan. Dit lag een heel stuk van het eigenlijke kamp 

af.211) 

 

 
Tekening van een tent door Ton Tempelman 

 
211 Deze zin bewijst dat het niet om het “Heimkehrlager” of het “Vorlager” gaat, maar om het ten westen 

van het hoofdkamp gelegen separate Lager waar ook de Duitse wacht was ondergebracht. 
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Er stond een eenvoudige prikkeldraadafrastering omheen en een acht tot tiental heel 

grote tenten zagen we er staan. Er bleek een groot aantal Russen in te zitten, want 

zodra wij het hek ingaan of wij zagen ze opkomen. Haveloos en echte schooiers 

bleken het te zijn, lompen en vuile kleren aan en natuurlijk hadden ze honger. Wie 

had dat nu niet in het rijk van Hitler en Co. We werden ondergebracht in twee grote 

tenten waarin het natuurlijk erg heet was. We konden nu een beetje gaan uitblazen en 

in da namiddag gingen we met de tweede ploeg weer terug om onze overige bagage 

op te halen. Daarbij raakte ik menige zweetdruppel kwijt, want het was een grote 

stevige kartonnen doos waar een tiental Amerikaanse pakketten ingezeten hadden. 

Hij zat vol met allerlei levensmiddelen en woog zeker wel een vijftien tot twintig kilo. 

Met riemen van mijn koffer had ik er een soort ransel van gemaakt en hem over mijn 

rug gehangen, maar ontelbare malen tijdens de terugmars naar het kamp heb ik hem 

moeten verwisselen. Na aankomst had ik van de wandeling vele blaren op mijn voeten 

gekregen. 

In het kamp werden we al geel gauw belegerd door de Russen, die ons natuurlijk met 

allerlei lastig vielen, namelijk eten en sigaretten. Vele sigaretten hebben we aan hen 

gegeven, want er waren jongens bij van een jaar of 13 en ouder, jonge jongens dus, 

die met welbehagen een sigaret rookten. Ook eten hebben we voor hen 

bijeengebracht, wat ze later zeer ordelijk onder elkaar verdeelden, iets waar wij nog 

wel een puntje aan konden zuigen. We liepen al gauw in een kort broekje en wilden 

ons wassen, maar er was in het hele kamp maar een pomp aanwezig waar je dus in de 

rij moest gaan staan om je beurt af te wachten. De Russen waren vindingrijk en ook zij 

gingen zo lopen, om tussen ons in te komen, want aan een blote rug kon je niet zien 

of het een Rus of een Nederlanders was. Maar voor een sigaret deden zij veel en 

daarvoor gingen ze voor je in de rij staan om je een emmer water te geven waar we 

onder elkaar een heerlijk bad van namen. Je kon merken dat zoiets bij hen een 

onbekend iets was, want ze keken ons met grote ogen aan. Ze hebben er heel wat 

voor over gehad om maar eten te krijgen van ons. Als ze werden gesnapt was het niet 

meer mooi om aan te zien. Kolfslagen werden aan hen rijkelijk uitgedeeld en men liet 

hen in de houding staan, gaf hen met gestrekte vuist een klap, links en rechts in het 

gezicht en daarna enige harde kolfslagen in de lendenen of in de rug of een harde 

trap tegen hun achterste. Je kon merken dat de moffen het met plezier deden. Ja, nu 

kon je begrijpen wat die Russen dag in dag uit te verduren hadden. Ik zag na zo’n 

geval een Rus zijn vuisten ballen en met haat in zijn ogen de bekende beweging 

maken van kop eraf, ons daarbij aankijkende. En je kon er niets tegen doen, ze waren 

niet te houden, om nu de kans er was bij ons te bedelen om eten. Wat een leven, wat 

een vernedering, de ene mens tegen de andere. ’s Avonds toen ik net in het stro lag 

kwam er nog post binnen. En ja, er was ook nog een briefkaart voor mij bij. Ook deze 

dag zijn er weer vele indrukken en voorvallen geweest die we na jaren nog niet zullen 

vergeten.  

 

Vrijdag 18 augustus 1944 

In het Schaftlager 

De mannen uit Kobierzyn komen in Stalag IV-b aan. Om 13.30 uur met de tweede 

ploeg afgemarcheerd naar het hoofdkamp om te baden en te ontluizen. Dat ontluizen 

is een mop, voor ons zeker, want niemand van ons heeft ongedierte.  
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We zijn wat dat aangaat veel te zindelijk op ons lichaam. Maar ja, het moet gebeuren, 

daar ontkom je niet aan. Het bad was heerlijk en het knapte ons een stuk op. Gelukkig 

hadden we geboft want ons bagage behoeften we niet mee te nemen, die mochten 

we op de wagens laden en werd zo naar het kamp gebracht. Na het baden ingeënt 

tegen pokken en tyfus, iets waar de moffen bang voor zijn, omdat uit de laatste ziekte 

weer de zogenaamde vlektyfus komt en wat geweldig besmettelijk is. Duizenden zijn 

op die manier in de kampen om het leven gekomen. Vooral de Russen hebben vele 

offers gebracht. We werden na het bad door een uitgang gebracht waar Italianen ons 

een voor een nakeken of wij luizen hadden en natuurlijk op die plaatsen van ons 

lichaam waar we haren op hadden. Ook de kleren kwamen eindelijk uit de ovens en 

toen konden we ons eindelijk gaan aankleden. Daarna was het afmarcheren en we 

waren in het eigenlijke kamp. Boven de grote poort van dit kamp stond te lezen: 

M.Stammlager IV-b Mühlberg aan de Elbe (Duitsland). 

We kwamen met ongeveer 200 mannen te liggen in barak no. 17. De eerste indrukken 

van dit kamp waren voor ons niet gunstig. Het was een groot verschil met Polen. De 

nationaliteiten zitten niet afzonderlijk, maar alles ligt hier door elkaar. Je hoort steeds 

andere talen speken en er zit hier van alles; Engelsen, Amerikanen, Canadezen, 

Russen, Zuid-Afrikanen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Polen, Russen, Zuid-Slaven, 

Belgen, Fransen, Italianen en dan de Nederlanders. Veel zal ik er niet hebben 

vergeten. En dat alles loopt dan door elkaar heen te wandelen en te praten, het is een 

grote spraakverwarring die je hoort. 

Er is een grote kampstraat, die loopt dwars door het kamp en links en rechts staan 

dan de barakken met daarachter terreinen die voor de sport worden gebruikt. Dan 

zijn er nog verschillende andere barakken met prikkeldraad afgezette blokken, onder 

andere het Russenkamp en een barakgedeelte waar de R.A.F. in zit, maar zij kunnen er 

vrij in- en uitgaan. 

We liggen in kribben met drie mannen boven elkaar. De ligging gaat nog al. Om 20.00 

uur is het appèl en om 21.00 uur moet iedereen op het signaal van de Nederlandse 

hoornblazer, de barak ingaan, op straffe van neergeschoten te worden, als een 

patrouille je na die tijd in de openlucht ziet. 

Het telappèl gaat er rauw aan toe, geen muts of ander hoofddeksel op, geen jas aan, 

een groot verschil waar wij vandaag zijn gekomen. Als je maar aanwezig bent dan is 

het in orde denken ze waarschijnlijk. Ik was erg moe en heb de eerste nacht in het 

kamp goed geslapen. Sergeant Posthuma is vandaag begraven in Neuburxdorf. 
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Begrafenis van sergeant Reinder Posthuma  

(collectie familie Posthuma, NIMH, collectie 415 Mojet, Mühlberg foto 80772). 

 

Zaterdag 19 augustus 1944 

In het Hauptlager 

Om 06.30 uur is het eerste telappèl en moeten we aantreden op het achterterrein / 

voetbalterrein en daarna om 20.00 uur, dus twee keer per dag.  

Al om 09.00 uur beginnen de Engelsen met voetballen en zie je reeds aardige 

wedstrijden. Maar in de avonduren, ongeveer om 18.30 uur is het de mooiste 

wedstrijd van de hele dag die je dan te zien krijgt. Vele beroepsvoetballers zitten er in 

al die elftallen van de Engelsen en je ziet wedstrijden die je in Nederland nooit zult 

zien. Ook de Russen, de Fransen en de Nederlanders hebben een elftal op de been 

gebracht. 

Als je een ronde om het kamp maakt ben je al een heel stuk tijd kwijt. Het wemelt er 

van de mannen om de benen op die manier los te maken. Verder doen de Engelsen 

aan Rugby, cricket, worstelen, enz. Allemaal dingen waar je wel eens naar gaat kijken. 

De tijd gaat op die manier nogal vlug om. Het eten is natuurlijk slecht en wij boffen 

dat we veel eten in ons bezit hebben. Wat is nu bijvoorbeeld voor ons pompoensoep? 

Voor deze tijd hebben we nooit van gehoord. Maar we zijn door en doorvoed en daar 

kunnen we een tijdje op leven. 

Het is een drukte van belang want het is een doorgangskamp. De een gaat, de ander 

komt. Een echt geroezemoes van Arbeitskommandos die vertrekken. 

Vandaag is sergeant G. Riezebos (kgf 271335) overleden. Hij was niet zo erg ziek; 

difterie, maar zijn hart begaf het plotseling. 

 

Er arriveren in totaal 70 mannen vanuit Holland, waaronder 15 officieren en 55 

onderofficieren en manschappen. Ze zijn op 17 augustus uit Nederland  
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vertrokken.212) Ze ontvangen de krijgsgevangenennummers 271589 tot en met 271658. 

De registratie is gestart met de nieuw aangekomen officieren. Onder hen bevonden zich 

de volgende officieren: L. van Dorp (kgf 271589), J. van Esch (kgf 271590), J.F.M. Fabrie 

(kgf 271591), J. Freseman Gratama (kgf 271592), A.A. de Groot (kgf 271593), Mr. C.E. 

Massée (kgf 271594), Jhr. P.H.G. Nahuijs (kgf 271596), Mr. P.L.J. Reijenga (kgf 271597), 

J.W. Scheffer (kgf 271598), Dr. J. van Soest (kgf 271599), Mr. G.H. Stein (kgf 271600), 

P.H. van der Trappen (kgf 271601), M. Vermeer (kgf 271602), N.C.S. Vroom (kgf 

271603).  

 

Twee Nederlanders (vertrouwensman Brüx sergeant Jansen 104299 en sergeant De 

Wilde 105861) komen aan vanuit Arbeitskommando Brüx van Stalag IV-c Wistritz.213) 

 

Zondag 20 augustus 1944 

In het Hauptlager 

Voor het eerst sinds wij in krijgsgevangenschap zitten heb ik om 09.30 uur een 

godsdienstoefening meegemaakt, begeleid door Ds. A.T.W. de Kluis (kgf 98491), een 

Nederlands Hervormd predikant uit Rotterdam, die hier sinds oktober 1943 zijn werk 

doet. De dienst werd opgeluisterd door een mannenkoor. Het geheel leek net te zijn 

of je in je eigen kerk zat ergens in Nederland. Om 20.00 uur was het avondwijding in 

de zogenaamde universiteit. Deze zondag is gauw omgegaan. 

Twintig mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-c 

Wistritz.214) Ze kwamen hoofdzakelijk terecht in de Arbeitskommandos van Teplitz-

Schönau en Böhmisch-Leipa. 

 

Maandag 21 augustus 1944 

In het Hauptlager 

Voor het eerst een brief naar huis toe geschreven.  

In de middaguren is er weer een 40-tal Hollanders aangekomen, voornamelijk 

onderduikers, maar je weet niet precies of er ook verkeerde elementen onder zitten,  

met name NSB’ers.215)  

Om 19.0 uur was er een voetbalwedstrijd Holland-De Beeren, uitslag 5-3.  

Er is nogmaals een streng verbod gekomen om niet na 21.00 uur de barak uit te 

komen, gezien het treurige van vrijdagavond. Er zou onmiddellijk geschoten worden. 

Wij hebben nu in het kamp twee predikanten, namelijk Ds. de Kluis en Ds. B.J. van 

Garderen (kgf 271411). Hij telt bijna 60 jaar en een ieder heeft bewondering voor 

hem, om op zijn leeftijd zich hiervoor nog op te geven. Ds. van Garderen was bestemd 

voor ons kamp Kobierzyn in Polen, maar hij keerde weer terug omdat er niemand in 

mocht vanwege de verplaatsing naar hier. 

 
212 Archief Eemland 0116-10 transportlijsten. 

213 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 436. 

214 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 621 (als Abgangslist van Stalag 

IV-b Mühlberg ten onrechte gearchiveerd onder Stalag IV-c Wistritz). Van deze groep is uit NIMH 

collectie 1001 echter ook een melding 4075 bekend met datum 8-9-1944. De melding 621 is mogelijk 

een vergissing, of een niet uitgevoerd transport. 

215 Volgens Willem Bijl kgf 96961 was met het nieuwe transport de zogenaamde Knuppelaar of “Beul 

van Ommen” meegekomen. Het gaat hier om Marinus (Rien) de Rijke kgf 271654.  
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Ook de RK krijgsgevangenen hebben nu hun 2 verzorgers, Pater J. de Boer (kgf 

271175) van ons kamp uit Polen, die bij ons was en de Aalmoezenier die hier reeds 

aanwezig was. 

Ds. de Kluis heeft hier een aparte kerkenraad en zodoende heeft hij een nood-

gemeente gevormd om later degenen die hier gedoopt en aangenomen zijn, straks 

een bewijs te laten geven dat dit allemaal officieel is gebeurd. 

 

Dinsdag 22 augustus 1944 

In het Hauptlager 

Hedenmorgen om 09.00 uur wederom een landgenoot aan de schoot der aarde 

toevertrouwd. Hij was in het Lazarett alhier gestorven.  

 

 
Begrafenis sergeant Riezebos op de begraafplaats in Neuburxdorf, graf 543 

(Mühlberg foto 80775) 

 

Het is nog steeds erg heet. Om 18.30 uur een voetbalwedstrijd gezien van Mühlberg 

tegen Kobierzyn, uitslag 1 tegen 0. Wij hebben per 4 mannen een Nederlands Rode 

Kruis pakket ontvangen. 

Soldaat Hendrik Mulder (kgf 271531) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag 

IV-a Hohnstein.216) 

 

Woensdag 23 augustus 1944 

In het Hauptlager 

Er zijn 44 paar schoenen van het Internationale Rode Kruis ontvangen. Ze moeten 

verdeeld worden over 200 mannen van onze barak. Het was niet gemakkelijk hoe dit 

te verdelen en het slot was dat ze zijn verdeeld met de uitslag dat verschillenden een 

 
216 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5265. 
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paar schoenen hebben geloot, die ze eigenlijk niet nodig hadden. Zo gaat het 

meestal. In de namiddag een brief naar huis geschreven. 

 

Donderdag 24 augustus 1944 

In het Hauptlager 

Om circa 12.00 uur veel bekijks in de kampstraten, want er klonk een machtig geluid, 

aanzwellend en wegstervend, van zeker wel een paar honderd vliegtuigen die op zeer 

grote hoogte over het kamp vlogen. Het was een machtig gezicht, vooral als de zon 

het geheel bescheen. Vanmiddag een brief van thuis ontvangen. 

Vandaag is soldaat C.G. (Kees) Dekker (kgf 271217) overleden aan de gevolgen van 

een gebroken nek, weken geleden al opgelopen bij een duik in het zwembad. 

Besloten wordt om de komende sportdagen toch door te laten gaan. 

 

Nachtfoto's genomen door van Weelen (kgf 98849) (de Christus figuur). 

 

Vrijdag 25 augustus 1944 

Vandaag wederom twee brieven en drie briefkaarten van thuis ontvangen. Alles wel. 

Ook hebben we per man twintig stuks sigaretten ontvangen. 

 

Zaterdag 26 augustus 1944 

Het is zeer warm. 

 

In het Hauptlager 

Vanmorgen om 06.30 uur op het telappèl bekend gemaakt, dat wij allemaal om 08.00 

uur gepakt en gezakt klaar moeten staan om te vertrekken naar het zogenaamde 

Schaftlager, hetzelfde lager waar de mannen uit Kobierzyn bij aankomst een dag in 

zijn geweest.  

Er broeide allang iets, er zijn wrijvingen tussen de Duitsers en de Nederlanders. Alles 

wordt ons verweten, het geringste wat er gebeurt schuift men op onze schouders. 

Maar de andere nationaliteiten mogen alles doen. Die hebben, om de Engelsen te 

noemen, bijvoorbeeld het prikkeldraad van hun ramen afgehaald en de Duitsers 

zeggen er niets van. Maar ja, hun sigaretten schijnen machtig veel invloed op de 

Duitsers uit te oefenen. 

Men geeft ons van alles de schuld en ook Opa 217) heeft hierin zijn aandeel. Die leeft 

ervan op als hij de verdomde Hollanders een pil kan draaien en dat is hem nu gelukt. 

Na de vele vernederingen die hij aan ons heeft gedaan, had hij een mooie kans om dit 

tegen ons uit te spelen. Iedereen loopt te mopperen en de stemming is beneden alle 

peil gedaald. Want er waren sportspelen in orde gemaakt die klonken als een klok en 

die vallen nu ook in het water. 

Men heeft ons goed te pakken en de moffen gnuiven van plezier. Als reden geven zij 

op dat er een groot transport Amerikanen is aangekomen, die onderdak moeten 

hebben. Zeker wel een 1500 mannen zeggen zij. Honderden Amerikanen staan in het 

bos inderdaad te wachten op een onderdak. 

 

Afijn, wij zijn de slachtoffers van hun woede. Als wij aan dit lager denken, dan is het 

met weinig plezier, want alles spot met de meest denkbare begrippen van zindelijk en 

 
217 Oberfeldwebel Ulbricht (zie dagboek Meeuwis)  
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dergelijke. Met meer dan duizend mannen en dan nog de Russen erbij, is er zegge en 

schrijven één pomp om te wassen en voor drinkwater te gebruiken. Grote tenten met 

vuil stro te vies om erop te slapen, want ook de Russen hebben hierin gelegen. Wij 

zijn als de dood zo bang voor eventuele kleerluizen, want daar komt vaak de vlektyfus 

van. Een open latrine waar je met je achterste op een lat zit. Een grote hoop lege 

levensmiddelen-blikjes waar het krioelt van de vliegen. Dat zal voor onbekende tijd 

ons verblijf worden.  

 

 
De hoop lege conservenblikjes  

(foto zonder nummer uit “de Pastorie van Mühlberg”, Mühlberg foto 80231) 

 

In het Schaftlager 

Om 09.00 uur zijn wij met ruim een duizend mannen afgemarcheerd uit het 

hoofdlager naar het Schaftlager en daar zitten wij nu in ons nieuwe verblijf. De 

Kobierzyners liggen gelukkig bij elkaar. Wij hebben de bovenste houtwol waar wij op 

moeten slapen eraf gehaald en opnieuw wat uitgespreid en de deken erop gelegd. 

Dan is het niet zo onsmakelijk als je ligt. Een deken is toch nog beter, dan met je 

lichaam zo op dat vuile houtwol te gaan liggen. De bagage maar aan het voeteneinde 

en toen waren wij klaar. 

Wij liggen met ruim 210 mannen in 1 tent, gelukkig nogal ruim, want wij zijn geen 

Russen in de ogen van de Duitsers maar ook Germanen, net als zij, waar zij altijd zo 

prat op gaan. 

In de tent is het overdag snikheet en niet uit te houden. Het is er broeierig heet en het 

zweet staat spoedig op je hoofd. Vandaar de hoofdpijn die ik ervan heb gekregen. 

Maar toch nog vrij goed geslapen in de nacht die daarop volgde. Het eten de 

zogenaamde thee en koffie alles moet vanuit het grote kamp aangebracht worden en 

als het komt dan is het meestal nog koud ook. En voor de rest zit je je eigen vreselijk 

te vervelen, want de oppervlakte is voor zoveel mensen veel te klein. 
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Het avondappèl duurt lang, de Prüfers onderzoeken of er Engelsen of Amerikanen 

tussen ons zitten. Om 21.00 uur de tent in en er niet meer uit. Ik slaap best want ik 

ben moe. De geplande sportdag kan vanwege de verhuizing niet doorgaan. 

 

Zondag 27 augustus 1944 

In het Schaftlager 

Om 07.00 uur reveille, 07.30 uur appèl. Daarna ontbeten. Dan komen de 

aalmoezenier, de dominee en de dokter uit het hoofdlager. Heilige Mis in het 

Schaftlager en in de open lucht, we zingen een Gregoriaanse Mis.  

Het is weer zondag, de eerste in dit kamp en we zitten tussen twee grote tenten in op 

onze zitvlakken, want Ds. de Kluis is bij ons gekomen voor een openluchtsamenkomst. 

Het is een heerlijke preek geweest, die aan velen weer de moed gaf om op God te 

vertrouwen, ondanks vele dingen die wij in deze niet begrepen. Om 17.00 uur tegen 

de muur van een stenen gebouwtje onze avondwijding gehouden, ook al in de 

openlucht. Het was een zondag om niet gauw te vergeten. De Ds. de Pater en ook de 

dokter mogen niet in het kamp slapen. Is dat ook plagen? Het is erg warm geweest 

vandaag. We hebben de man ieder twintig sigaretten ontvangen. 

 

Waarschijnlijk vandaag 27 augustus 1943 is soldaat Cornelis Gijsbertus (Kees) Dekker 

(kgf 271217) begraven te Neuburxdorf, graf 544. Uit Nationaal Archief collectie 

2.13.5220 inv. 200 blijkt dat hij zonder kist werd begraven. 

 

 
Mogelijk begrafenis Dekker (Mühlberg foto nummer 80777) 

 



215 
 

 
 

Aangezien de begrafenis van soldaat Dekker voor zover bekend ook niet is vermeld in 

een dagboek, kan er voorlopig van uit gegaan worden dat hij zonder een 

afgevaardigde van de Nederlanders en zonder eerbetoon is begraven. 

 

Maandag 28 augustus 1944 

Vannacht een kort maar hevig onweer met veel regen. 

 

In het Schaftlager 

In het donker veel met elkaar liggen praten, omdat het ergens doorlekte en de 

desbetreffende in de drup lagen, wat nu niet bepaald zo prettig was. Gisteren nog een 

brief naar huis geschreven. Gisternacht is de kampwacht in het hoofdkamp leeg 

gestolen, door wie? 

Om 07.15 uur Heilige Mis tussen de tenten. De dokter (H.J. Potter kgf 271094 en 2 

ziekenverplegers) in het Schaftlager aangekomen met de Pater om in het Schaftlager 

te blijven.218) Zij slapen in een zelf meegebrachte tent. Er komt nog een flinke 

onweersbui. Het wordt ’s avonds als de zon weg is, ook behoorlijk fris. Ik blijf maar 

binnen. 

 

Dinsdag 29 augustus 1944 

Het is vandaag fris, bewolkt. 

 

In het Schaftlager 

Van 09.30 tot 11.15 uur onder leiding van Ds. de Kluis een Bijbelbespreking gehad 

over Marcus 12. Natuurlijk in de openlucht. We hebben geweldig veel last van de 

 
218 Archief Eemland 0116-10 Potter was met het transport van 27 april 1944 naar Mühlberg gekomen en 

verbleef sinds zijn aankomst in het hoofdkamp. 
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vliegen. Ze zitten overal op en steken je overal waar ze de kans toe krijgen. Je kunt 

niets laten staan, want ze zitten onmiddellijk met tientallen erop en dat is een zeer 

onsmakelijk gezicht en ook besmettelijk, want ze komen ook van de latrine vandaan. 

De latrine is nu verplaatst naar het andere eind van het kamp. Die er was is 

dichtgedaan met aarde. We hebben allen een pakje kaas ontvangen. 

Vandaag is er een flink fornuis op het terrein geplaatst, onvoldoende natuurlijk voor 

de ruim 1000 mannen die hier liggen. 

 

Woensdag 30 augustus 1944 

Het is ’s morgens koud bij het opstaan en ’s avonds is het precies hetzelfde. Je kunt 

goed zien dat de zomer ten einde loopt, maar het kon onder deze omstandigheden 

erger zijn. 

 

In het Schaftlager 

Vanavond is er een protest voorgelezen betreffende onze behandeling. Eén naar het 

OKW en de andere naar het Internationale Rode Kruis te Genève. Het zal wel niet veel 

uithalen. Een derde exemplaar van het protest is opgestuurd naar de beschermende 

mogendheid Zweden. 

 

Donderdag 31 augustus 1944 (Koninginnedag) 

Het weer is slecht vandaag, regenbuien, wind en het is koud. 

 

In het Hauptlager 

De achterblijvers in het kamp meer dan ooit in de luizenplaag verzeild op de 

Italiaanse barak 31B. 

 

In het Schaftlager 

Op deze verjaardag van onze Koningin is de gebruikelijke order door de 

opperschipper voorgelezen. Dit gebeurde al vroeg, want om 07.00 uur was iedereen 

hiervan in kennis gesteld. Na het morgenappèl maken we een carré en dan leest de 

schipper de dagorder voor, gevolgd door een hoeraatje.  

Als verrassing kregen we op deze dag ieder een Canadees pakket met 100 sigaretten. 

In de middaguren sportspelen gehouden, onder andere kelnerlopen, hardlopen met 

hindernissen, Engelse kruiwagen, enz. In de avonduren zang van het mannenkoor en 

het mondharmonica-zestal. Daarna prijsuitreiking. 

 

Vrijdag 1 september 1944 

’s Morgens is het flink koud, later komt er een sterke wind opzetten. 

 

In het Schaftlager 

Vanmorgen voor het eerst een lekker pannetje havermout opgegeten. Dit kan nu 

weer, want er is een fornuis en een kookpot bijgekomen onder een soort afdak, met 

een capaciteit van een kleine duizend mannen. Dit scheelt een stuk, want als je van 

Hitler zijn eten moeten leven, dan is het slecht voor je lichaam. Teveel om van te leven 

is het niet. Daarom deze zogenaamde bijvoeding van je eigen. We werden 

afgemarcheerd naar het kamp om te gaan baden. Dat was eens een echt uitstapje. 

Het bad deed ons goed en verfriste ons allen. 
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Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 1306. 219) 

 

Zaterdag 2 september 1944 

Het weer is fris en het waait. 

 

In het Schaftlager 

We zitten vandaag al weer een week in dit lustoord van Hitler en het einde hiervan is 

nog steeds niet bekend. Er zijn nu twee fornuizen en twee kookketels om voor ons 

zelf te koken. 

Vandaag heb ik een groot deel van de dag op het stro gelegen met een boek om uit 

te lezen. Om 21.00 uur moeten we de tenten in en laten verschillende zangers zich 

horen. Ook de harmonicaclub en adjudant Dekker met “Vrouwen in Artis”. Het is wel 

gezellig zo, ondanks alle beroerdigheid. 

 

Zondag 3 september 1944 

Het is knap koud vanmorgen. Er staat een sterke, koude wind. 

 

In het Schaftlager 

Om 08.00 uur Hoogmis. 

Vanmorgen om 09.30 uur heeft Ds. de Kluis gepreekt over Joz. 14, Hij is ons tot steun. 

Een harde wind waait er vandaag en bovendien is het fris. De berichten die we horen 

en lezen zijn goed. 

 

Maandag 4 september 1944 

In het Schaftlager 

Sinds onze aankomst hier zijn er steeds kleine troepjes landgenoten bijgekomen, 

onderduikers, enz. enz. Maar er schijnen ook onbetrouwbare elementen onder te 

zitten. Het is niet gemakkelijk om deze eruit te halen. Na het taptoe signaal als we 

allemaal binnen zijn, speelt Heres (Sergeant Hiebe Heres, kgf 104451) op een 

geleende harmonica. Dat is gezellig want het is nog te vroeg om te gaan slapen. 

 

Dinsdag 5 september 1944 (“Dolle Dinsdag”)  

Het is vandaag voor het eerst beter weer. Hoe lang nog zal het duren, eer we hier 

vandaan gaan? We hebben nog steeds niet het pakket van de maand juli jongstleden 

van thuis ontvangen. 

 

In het Schaftlager 

Na het appèl ’s morgens hebben we altijd een openluchtmis. Tegen het keetje van de 

aalmoezenier en de dokter is een afdak van zeildoek gemaakt, waar de Mis gelezen 

wordt. ’s Middags komt het bericht door, dat de Amerikanen ’s morgens Breda 

genomen hebben en vervolgens Tilburg en Den Bosch. Zij zijn opgerukt tot Oss. 

Vier mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein 220) 

 

 

 
219 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 

220 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 geen meldingnummer op kaft. 
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Woensdag 6 september 1944 

Het is vandaag prachtig warm weer en de tijd gaat traag voorbij.  

 

In het Schaftlager 

Ds. de Kluis is zo goed als elke dag bij ons in het kamp en gaat verder met zijn lezing 

over Marcus. Vanmiddag heb ik voor het eerst sedert een week weer eens 

aardappelen met soep gegeten.  

Acht mannen vertrekken naar een Arbeitskommando (mogelijk Niedersedlitz) van 

Stalag IV-a Hohnstein. 221) 

  

Donderdag 7 september 1944 

Een zomerse dag vandaag. Het is prachtig weer. 

  

In het Schaftlager 

Morgenochtend een pakket van thuis halen, namelijk dat van de maand augustus. 

 

Vrijdag 8 september 1944 (Mariageboorte) 

In het Schaftlager 

Zoals gewoonlijk om 07.00 uur Heilige Mis en Heilige Communie en het 

palingkraampje! 

Om 09.30 uur uit het hoofdkamp het pakket opgehaald. Het bleek te zijn van 2 

augustus jongstleden. Ook een ieder vandaag een plak chocolade en een busje 

gecondenseerde melk ontvangen. Soldaat Van Tilburg (kgf 271538) vertrekt naar een 

Arbeitskommando in Dresden van Stalag IV-a Hohnstein. 222) 

 

Zaterdag 9 september 1944 

Vannacht is het slecht weer geweest. 

 

In het Schaftlager 

Om 19.00 uur weer een troep landgenoten, ongeveer 89 mannen aangekomen.  

Die zijn dinsdag jongsleden (5-9-1944) uit Amersfoort vertrokken.  

De officieren werden op alfabetische volgorde ingeschreven in Mühlberg, waardoor de 

alfabetische transportlijst uit Amersfoort grote overeenkomst vertoont. De manschappen 

en onderofficieren werden op willekeurige volgorde ingeschreven.  

Ze kregen de krijgsgevangenennummers 271659 tot en met 271747. 223) 

De registratie werd gestart met de officieren. Onder hen bevonden zich de officieren: 

A.J.W. van Agt (kgf 271659), P.R. Alkema (kgf 271660), J.H. ter Bals (kgf 271661), H.B. 

Bokern (kgf 271662), L. van Delden (kgf 271663), M. Eisma (kgf 271664), C.L.H. Engel 

(kgf 271665), J.L.M. van Erp (kgf 271666), H.W. Filarski (kgf 271667), S.J.B. Heunders (kgf 

271668), B.G. Hilhorst (kgf 271669), K. Huizing (kgf 271670), A. Jurjans (kgf 271671), L. 

Korsten (die niet in Mühlberg werd geregistreerd), K.N. Korteweg (kgf 271672), J.A. Kruijs 

(kgf 271673), J.K. Mulder (kgf 271674), P.F. Nanninga (kgf 271675), J. Outshoorn (kgf 

 
221 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5265. 

222 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 geen meldingsnummer op kaft, wrsch. 

eveneens melding 5265, maar naar een ander Kommando. 

223 Het transport omvatte bij vertrek waarschijnlijk 96 man, waaronder circa 23 officieren, 69 

manschappen, 3 Amerikanen en 1 Engelsman (Eemland, collectie Nefkens 116-10). 
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271676), Baron van Rijckevorsel (kgf 271677), L. Schothorst (kgf 271678), J.H. Vierdag 

(kgf 271679), H. van de Westeringh (kgf 271680), W. de Valk (kgf 271681).  

 

 
Verzinkt ijzer EKM 271695 van wachtmeester Wubben (collectie NIMH) 

 

Het transport omvatte verder de volgende onderofficieren en manschappen: 

W. Abbink (kgf 271719), F. Bauw (kgf 2716??), G. van Baaijen (kgf 271682), N. van der 

Bent (kgf 271683), G. van de Bospoort (kgf 271708), B. Brus (kgf 271707), Joh. de Bruijn 

(kgf 271717), H. Bronsema (kgf 271685), H. de Cocq (kgf 271702), J. Demaree (kgf 

271721), A. Doleweerd (kgf 271722), A. van Dijk (kgf 271727), E. Dijkhuis (kgf 271718), 

A. Dijkhuizen (kgf 271736), W.J. van Duijn (kgf 271684), A. Demmenie (kgf 271739), B. 

Eding (kgf 271686), J.W. Eggersman (kgf 271747), P. van der Eijk (kgf 271697), L.J.M. van 

Eijk (kgf 271715), K. Faber (kgf 271698), P. Fopma (kgf 271737), M.H. Geerlings (kgf 

271709), T.M. Homan (kgf 271706), H. van Horik (kgf 271687), G.J. Huizinga (kgf 

271688), J.G. Jacobs (kgf 271723), G. van der Jagt (kgf 271714), F. Jansen (kgf 271738), 

J. Katerberg (kgf 271735), M.L. Kerens (kgf 271712), W. Kooistra (kgf 271716), H. 

Kremers (kgf 271730), D.C. Knook (kgf 271689), Ch.C.A. Kraamer (kgf 271690), J.W. 

Kuipers (kgf 271734), J. Leenhouts (kgf 271703), M.W. Lensvelt (kgf 271743), Ch. Lorie 

(kgf 271711), H. Lunsing (kgf 271699), G.A. Mensch (kgf 271741), M. van de Meer (???), 

H. Morel (kgf 271744), Joh. De Mos (kgf 271713), A. van Mourik (kgf 271704), B.J. Nel 

(kgf 271720), A.O. Oostermeijer (kgf 271746), Joh.C. Pierot (kgf 271710), H.J.C. Porth 

(kgf 271728), B. Pultrum (kgf 271725), B.J. Richter (kgf 271740), Joh. Rouwet (kgf 

271724), H. Rüde (kgf 271726?), W. van Schellen (kgf 271691?), W.H. Schoens (104901, 

271795), T. Schoeman (???), Joh.A.M. Van der Schot (kgf 271692), G.J. Siegrist (kgf 

271693), K. Topman (kgf 271694), F. Tupker (???), H. Visser (kgf 271700), T. de Vlieger 

(kgf 271733), S. de Vries (kgf 271732), P. Wagenmakers (kgf 271745), Joh. Wardenaar 

(kgf 271701), C.J. Worsteling (kgf 271731), G. Wubben (kgf 271695), A. Zweerts (kgf 

271705), M. Zegers (kgf 271696).  

Wachtmeester Wubben (kgf 271695) die in dit transport zat, beschreef dat kort voor 

Almelo er vier onderofficieren en een luitenant ontsnapten.  

Het is aannemelijk dat reserve 1e luitenant L. Korsten één van de ontvluchters was die 

niet meer werd gegrepen. De vier onderofficieren waren mogelijk: F. Tupker 
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(waarschijnlijk niet meer in krijgsgevangenschap geraakt), T. Schoeman (waarschijnlijk 

niet meer in krijgsgevangenschap geraakt en mogelijk W.H. Schoens (later in 

krijgsgevangenschap met kgf 271795) en een nog onbekende.  

Zij zagen er in het algemeen mager uit.  

 

Bij aankomst in Mühlberg schreef Wubben: “We werden in verschillende tenten 

ondergebracht. Ik en nog vijf van mijn beste kameraden werden ondergebracht in 

tent nummer 1. Daar lagen wij met 400 mannen. Zo had men vijf grote tenten plus 

een kleine barak voor de Aalmoezenier en de dokter, de tentchef was een sergeant 

1ste klasse G.H. ten Dam (kgf 104048). Onze vertrouwensman was sergeant A.W.G. 

Schagen (kgf 105379). (…) Ook in de open lucht, tegen de barak van de Aalmoezenier, 

was een altaar gemaakt. De beschildering daarvan was zeer mooi en door de jongens 

zelf gemaakt. Onze Aalmoezenier was Pater Majoor aalmoezenier W.G.H. Voesten (kgf 

98489) uit Limburg, een zeer vriendelijke en goede man, een pracht predikant.” 

 

Zondag 10 september 1944 

In het Schaftlager 

’s Morgens om 04.00 uur werd ik wakker van de kou en heb toen niet meer geslapen. 

Om 06.00 uur moesten wij opstaan, want om 06.30 uur was er appèl. 

Om 08.00 uur gezongen Heilige Mis. 

 

Om 09.30 uur kerkdienst onder de blauwe hemel met zang van het kerkkoor. Als tekst 

had Ds. de Kluis Psalm 84. Ook deze morgen heeft dit ons gesterkt, getroost en 

opgebeurd. Weer een brief weggedaan naar huis. Sinds 25 augustus jongstleden geen 

post van thuis meer ontvangen. De Duitsers voelen nattigheid, het onlangs 

voorgelezen protest over de ligging in het kamp en al de andere bijzonderheden die 

hiermee verband houden hebben de heren Duitsers niet geslikt met het gevolgd dat 

het protest en het telegram niet verzonden mogen worden. De kampcommandant 

heeft het geweigerd. Zoiets kan je van dit Herrenvolk verwachten. ’s Avonds heeft 

Kamphuis een overzicht. Nieuwe gezichtspunten geeft hij niet. 

 

Maandag 11 september 1944 

Vannacht en vanmorgen was het knap koud. Koude nachten en ochtenden. 

 

In het Schaftlager 

Gelukkig dat we zaterdag een deken erbij gekregen hebben. 

In de middaguren weer alarm. Verschillende golven Amerikaanse en Engelse 

bommenwerpers vlogen op grote hoogte voorbij, net alsof het luchtruim voor hen 

alleen was. Duitse vliegtuigen waren er in geen velden of wegen te zien. Volgens de 

berichten is Tilburg nu genomen. 

 

Dinsdag 12 september 1944 

Overdag is het lekker weer. 

 

In het Schaftlager 

Vanmiddag een ieder per twee mannen een Nationaal pakket van het Nederlandse 

Rode Kruis ontvangen. Het telegram is toch weg, dit werd vanmiddag bekend 
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gemaakt. Ook vanmorgen weer grote formaties Amerikaanse en Engelse 

bommenwerpers gezien op grote hoogte, met begeleiding van jagers erbij. Velen van 

ons stonden hun hals te verrekken om het te zien. Het geronk was niet van de lucht. 

Weer een ieder twintig sigaretten ontvangen. 

’s Avonds als we allemaal binnen moeten zijn en te “bed” liggen, krijgen we een 

vioolconcert door een Mühlbergse krijgsgevangene. 

 

Woensdag 13 september 1944 

In het Schaftlager 

Om 08.30 uur aantreden aan de poort, daarna afmars naar het hoofdkamp. 

‘s Middags eten we koude aardappelpuree met zoute vis en een stukje boter. Het 

smaakt toch ook. Daarna krijgen we per twee mannen een Nationaal pakket.  

Vandaag in het kamp bezoek gehad van een Duitse generaal. Er gingen vandaag ook 

geruchten dat we op 26 september weer teruggaan naar ons oude kamp. 

 

Donderdag 14 september 1944 

Volgens de berichten begint de oorlog ons land te naderen. Dit blijkt uit de Duitse 

bladen die we wel eens lezen. 

 

Vrijdag 15 september 1944 

Vannacht was het niet zo koud maar vanmorgen wel. Het is nog steeds prachtig weer.  

 

In het Schaftlager 

Een ieder heeft twintig sigaretten en een blikje corned beef ontvangen. We hebben 

Nederlandse couranten ontvangen van 6 tot 8 september jongstleden. Heldendaden 

van de NSB’ers, die nu reeds de plaat poetsen, alleen al vanwege de geruchten dat de 

Engelsen in aantocht waren.  

Vandaag komt het bericht dat de Amerikanen op 15 kilometer van Den Bosch staan. 

De krant van 5 september vertelt dat Max Blokzijl en van Vloten vertrokken zijn.  

’s Avonds hebben we weer concert in de tent, harmonica, mondorgel en zang. 

 

Zaterdag 16 september 1944 

Het is vandaag knap heet. 

 

In het Schaftlager 

Vandaag weer met twee mannen een Nationaal pakket van het Nederlandse Rode 

Kruis ontvangen. Dat van augustus is nu binnen.  

 

Er arriveren 23 mannen, vijftien officieren die zich deels vrijwillig (*) hebben gemeld 

en zeven onderofficieren en manschappen, die allen met een transport op 12 

september 1944 uit Amersfoort zijn vertrokken. In het transport bevonden zich ook elf 

geallieerde gevangenen van andere nationaliteiten 224)  

De Nederlanders ontvangen de krijgsgevangenennummers 271748 tot en met 271770.  

  

 
224 Archief Eemland Nefkens 0116-10. De met * voorziene namen zijn op de lijst voorzien van de 

aantekening dat zij zich als officier vrijwillig hebben gemeld. 
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Onder hen bevonden zich: W.A. Almekinders* (kgf 271754), J.F. Bertram* (kgf 271755), 

J.A. Eilers* (kgf 271756), W.F.K. Gouwe (kgf 271757), P. Huizenga* (kgf 271758), M.W.C. 

Huijsse* (kgf 271759), L.C.J. Kruijne* (kgf 271760), P. Noomen* (kgf 271761), J.P.B. 

Pfältzer (kgf 271762), M.C.H. van Raan* (kgf 271763), J.A. Rademaker (kgf 271764), 

F.M.M. Smolders* (kgf 271765), H.M. van Triet* (kgf 271766), A.J.C. Vlaskamp (kgf 

271767), F.A.A. Willemse (kgf 271768). 

 

7 Manschappen  

H. van Andel (kgf 271769), R. Boogaard (kgf 271748), P.J. van de Burgt (kgf 271749), 

H.A. Eijsten (kgf 271750), N.A. van der Endt (kgf 271751), K.H. de Vries (kgf 271752), B. 

Wynia (kgf 271753). 

 

11 Geallieerden 

Bouier Benen (Marokaan), Louis W. Baurenfeind (Amerikaan), Franklin Bilderback 

(Amerikaan), Stanley E. Cupps (Amerikaan), Reginald E. Hayden (Amerikaan), Joseph 

Lapanja (Amerikaan), Ivor D.J. Morgan (Amerikaan), Alfonso A. Speranza (Amerikaan), 

Robbert Tolley (Amerikaan), Howard Wittmer (Amerikaan), William Woodward 

(Amerikaan). 

 

Nu is er het bericht dat in Noordoost Brabant gevochten wordt, ten westen van de 

Maas. Den Bosch wordt nog steeds maar niet genoemd. Wat gebeurt daar? 

 

Zondag 17 september 1944 

In het Schaftlager 

Om 08.00 uur plechtige Hoogmis, daarna uitstelling en Lof, tot slot zingen we het 

Domine Salvum Fac. Onder het Lof worden onze huisgezinnen en het Vaderland en al 

onze bloedverwanten aan het Heilige Hart toegewijd en in de Goddelijke Bescherming 

aanbevolen. 

Vanmorgen hoorden wij dat er (gisteren of eergisteren) een transport van ongeveer 

drieëntwintig  mannen is aangekomen, namelijk NSB’ers, de meesten in hun uniform 

van de WA.225) Dit naar aanleiding dat er in Holland bekend schijnt gemaakt te zijn, 

dat zij die niet safe zijn, of niet meer met Duitsland willen meedoen, zich op konden 

opgeven om als krijgsgevangenen weggevoerd te worden.226) 

Om 09.30 uur Ds. de Kluis gepreekt over Joh. 4.  

Ook vanmiddag weer een brief naar huis geschreven. Nog steeds geen post van thuis 

meer ontvangen. 

 

 
225 Het betrof het transport van totaal 33 man, waarvan 6 Amerikanen, 3 Engelsen en 1 Canadees 

(Eemland 0116-10). Van de 23 hebben zich er 10 vrijwillig gemeld (Archief Eemland 0116-10). 

226 Acht van de vrijwillig gemelde officieren zouden later naar Stalag III-b Fürstenberg gaan en daar in 

Duitse dienst treden. Zij zijn mogelijk niet gerepatrieerd en vulden bij terugkeer geen 

repatriëringsformulier in. 
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In Nederland breekt de spoorwegstaking uit als gevolg van de bovenstaande oproep. 

 

 
Soldaat Van Koert werd vanuit het “Zeltlager” opgenomen in het Res. Lazarett (NIMH collectie 1001) 
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Maandag 18 september 1944 

In het Schaftlager 

Het is een wonder in onze ogen, maar het is nog steeds droog sinds wij hier in het 

Schaftlager zijn gekomen. Om 15.00 uur in het hoofdkamp een lekker bad genomen. 

Het is nog steeds niet bekend wanneer we hier weggaan. 

’s Avonds hebben we het weekoverzicht door Kamphuis. Er is nu een bericht dat er 

parachutisten zijn neergelaten bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Is alles waar wat 

in de vorige berichten gezegd werd? 

 

Dinsdag 19 september 1944 

In het Schaftlager 

Alles lag reeds in bed en het zal tussen 22.00 en 24.00 uur geweest zijn, toen we tot 

ver in de omtrek de sirenes hoorden; luchtalarm tot ver in de omtrek. Onmiddellijk 

daarop hoorden wij de vijandelijke vliegtuigen overkomen. Het duurde een hele tijd 

eer ze voorbij waren. Een ieder van ons heeft vandaag een bus marmelade en twintig 

sigaretten ontvangen. 

Om 20.30 uur werd bekend gemaakt dat we morgen het tentenkamp uitgaan en weer 

naar het hoofdkamp terugkeren. Vreugde bij ons allen toen dit nieuws bekend werd. 

 

Algemene nabeschouwingen over het zogenaamde Schaftlager 

Tijdvak 26 augustus tot 19 september 1944 

De ligging en de hygiënische toestand in het tentenkamp van het Schaftlager tartten 

elke beschrijving. De ligging was in grote tenten, waar zeker een driehonderd mannen 

in konden liggen. Op houtwol en dan nog gebruikt door de Russen, konden we ons 

lichaam neerleggen. Wij lagen echter op een of meer dekens om tenminste met ons 

lichaam niet in aanraking te komen met eventuele luizen, enz. als die er soms waren. 

Voor meer dan duizend mannen was er zegge en schrijven één pomp in het hele 

kamp aanwezig. Zodoende moest men in de rij gaan staan om ook eens aan de beurt 

te komen, waarbij dan de een of ander de zwengel ter hand nam om het water op te 

pompen. Juist in deze periode was het warm weer en werd er veel geplast met water, 

zodat het vaak minuten duurde eer je aan de beurt kwam. Gelukkig was het water 

zuiver en van goede kwaliteit. Bijvoeding kon in de eerste dagen voor ons niet worden 

bereid omdat er geen kookgelegenheid was. Je was aangewezen op het beroemde 

potje van Hitler en Co. en dat was in die dagen niet veel bijzonders. Vooral pompoen-

soep was bij hun geliefd en dat was in onze ogen niet veel bijzonders. Het eten was 

bij aankomst zo goed als koud omdat het uit het hoofdkamp moest komen. 

Het wekelijkse baden viel wel in de smaak omdat dit voor ons een uitstapje 

betekende, met een behoorlijke wandeling erbij. Verder viel er de hele dag niets te 

beleven. Men had niets te doen en vermaak of verpozing bestond er voor ons niet.  

De oppervlakte was klein, ongeveer 250 meter in het vierkant. In de tenten was het 

overdag niet uit te houden vanwege de hitte die er binnenin heerste. Je was wel 

gedwongen om de hele dag buiten te blijven en dat verveelt heel gauw. Verder was er 

de grote last van de duizenden vliegen, die overal op gingen zitten als je wat 

onbeheerd liet staan. Letterlijk alles moest opgeborgen worden. De stank van de 

latrines rook je al van verre als je er op af ging. En de grote hoop lege levens-

middelenblikjes was een eldorado voor de vliegen die zich tegoed deden aan de 

overblijfselen die er nog in zaten. 
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De stemming was dan ook niet bepaald goed. Het gelukkigste was, dat wij geen 

honger meer leden dankzij de pakketten van het Rode Kruis uit Genève. En toch, bij 

terugblik hierop was het een wonder in vele van onze ogen, dat het steeds droog is 

gebleven. Ds. de Kluis was iedere dag bij ons in het kamp en er was geen 

avondwijding of hij was present. Ja, die godsdienstoefening onder de blote hemel op 

zondag of in de avonduren, waren heerlijke momenten voor hen die eraan 

deelnamen. Het gaf ons troost en bemoediging, waarin de Ds. ons voorging door ons 

voor te houden dat dit alles toch een doel voor ons moest hebben. 

We waren weggegaan uit ons land, maar we moesten er rekening mee houden dat we 

ook anders terug zouden komen. Andere verhoudingen met onze vrouwen die nu 

alleen voor vele beslissingen kwamen te staan en die wij ook later anders terug 

zouden zien dan toen wij vertrokken. 

En dan dat moment op een avond, de draad liep langs de weg, een eenvoudige 

grintweg, die naar het dorp Mühlberg liep, toen we een paar vrouwen zagen 

aankomen. Velen van ons liepen toen langzaam naar de draad. En een ieder zag daar 

iets, het zij de benen, hetzij de gestalte, de loop en noem maar op, met liep mee en 

dat ging zo door, totdat de draad het verder voortschrijden verhinderde. Geen 

onvertogen woord werd gehoord, men zweeg, alleen maar kijken, kijken. Ja, het 

Bijbelwoord blijkt maar al te waar, uit Genesis 2 vers 18: “het is niet goed dat de mens 

alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij”. En dan op een 

zondagmiddag enige meisjes met een paar kleine kinderen, die door een paar van 

ons een stuk chocolade kregen, waarbij bleek dat deze kinderen niet wisten wat het 

was, laat staan dat ze de smaak ervan ooit hadden geproefd.  
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11. Terug naar het hoofdkamp 

Woensdag 20 september 1944 

Om 13.45 uur zijn we als ploeg, tent voor tent uit dit eldorado vertrokken en 

afgemarcheerd terug naar het hoofdkamp. De Nederlanders werden nu 

ondergebracht in barakken 17A en 17B, 21A en 21B, 23A en 23B, gelegen aan de 

hoofdstraat.227) De zwaarste bagage kan gelukkig op een wagen. Barak 17B is nu ook 

vol, zodat alle uit Polen gekomen onderofficieren nu in één barak liggen.  

Ik denk aan thuis nu we hier weten dat de Engelsen de grootste luchtlandingsinvasie 

om en nabij Arnhem hebben uitgevoerd. Wat zal er veel in ons uitgemergeld land 

kapot gemaakt worden. Nog meer ellende dan alleen de honger. Maar wat zal er bij 

velen blijdschap zijn nu ze de bevrijders binnen zien komen. Deze dinsdag van 19 

september zal wel niet gauw vergeten worden. Dat God hen mag sparen want de 

verbinding is nu ook verbroken. Men hoort dat de regering in Londen heeft bevolen 

dat iedere spoorwegman moet onderduiken, zodat het gehele bedrijf stilstaat en de 

moffen dus niet meer vervoerd kunnen worden en ze zelf hun aan- en afvoer ter hand 

moeten nemen, met alle ellende daaraan voor hen verbonden. 

Volgens de berichten zijn Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Tiel bezet. 

 

Donderdag 21 september 1944 

Vanmorgen in de nabijheid van het kamp herrie. Daar zitten namelijk de NSB’ers die 

zich het zekere voor het onzekere, maar gevangen hebben laten nemen en die in 

krijgsgevangenschap naar hier zijn afgevoerd.228) Ze menen zich straks na de 

ineenstorting van Duitsland te kunnen rechtvaardigen. Maar van onze kant is het 

verkeerd om hier samen te hokken. De Duitsers zijn toch al zo prikkelbaar op de 

Hollanders en één verkeerde daad en de poppen zijn aan het dansen en ze nemen 

maatregelen die ons zullen opfrissen. Eentje die er niets mee te maken had werd 

ingerekend, daar heb je het al.  

Vandaag ook nog gesproken met Polen die uit een ontruimd kamp bij Aken kwamen. 

Zij hadden eerst een paar dagen moeten lopen, een 50 km en toen konden ze pas op 

de trein worden gezet. Als je die Polen hoort, wat die te verduren hebben gehad, 

begrijp je pas hoe groot de haat moet zijn tussen Duitsland en Polen. Ja, deze Polen 

zitten nu al een jaar of vijf. Goed om geheel gedemoraliseerd te worden of reeds te 

zijn. Het vreselijke ervan is, dat ze geen bericht van thuis krijgen. Straks zie ik het 

ervan komen dat ze niet eens meer naar hun land terugkeren in verband met de 

Russen die er de baas gaan spelen. Dat is nog vreselijker na al die jaren hier achter 

prikkeldraad te hebben gezeten. Onze barak krijgt per dag 50 kilo kolen. De oven 

brandt en zet ik een bakje koffie. 

 

Vrijdag 22 september 1944 

Vanmorgen hebben we het Nationaal pakket van het Nederlandse Rode Kruis 

ontvangen en wel van de maand september. We hadden er hier niet meer op 

gerekend. Het was dus een bof en een extraatje voor ons allen. Post hebben we nog 

 
227 NA 2.13.98 inv 106. De mannen die waren ondergebracht in tenten in het Schatlager werden 

overgebracht naar 3 barakken in het hoofdkamp. 

228 Volgens “De Pastorie van Mühlberg”, blz. 184, kwamen er op 22 september 1944 zestien NSB’ers aan. 
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steeds niet ontvangen, maar vanmiddag tegelijk maar liefst drie brieven van thuis, 

alles was wel met hen. 

Vandaag is een transport met eenentwintig mannen aangekomen dat op 18 

september uit Amersfoort is vertrokken.229)  

Ze worden in dezelfde volgorde geregistreerd als op de transportlijst uit Amersfoort en 

ontvangen de krijgsgevangenennummers 271771 tot en met 271791. 

Onder hen bevinden zich: A. Kruidhof (kgf 271771), W. Langendonk (kgf 271772), C.J. 

van Dullemen (kgf 271773), J.G. van Dodewaard (kgf 271774), W.G. Egberts (kgf 

271775), B.N.M. van Huijgevoort (kgf 271776), C.A.H. van Hombergh (kgf 271777), M. 

Havermans (kgf 271778), H. Klompmaker (kgf 271779), F. Kooijmans (kgf 271780), 

W.G.J. Kentgens (kgf 271781), A.J. Yardin Millord (kgf 271782), G. Noppert (kgf 271783), 

A.A. van Oosterhout (kgf 271784), H.R. Palm (kgf 271785), G.B. Rooseboom (kgf 

271786), M.J. van de Snepscheut (kgf 271787), H. Thomas (kgf 271788), B. Veldhuizen 

(kgf 271789), R. Wolthuis (kgf 271790), P. Wagensveld (kgf 271791). 

 

Zaterdag 23 september 1944 

Er wordt hard gevochten in Noord-Brabant, bij Nijmegen en Arnhem. Wat zullen er 

weer vele slachtoffers vallen en wat zal er veel verwoest worden. Na de leeghaling van 

voedsel door de Duitsers nu nog de verwoesting van huizen, dorpen en noem maar 

op wat erbij hoort. Ja, we moeten wel de tol betalen om vrij te komen van Hitler en 

zijn trawanten. 

 

Zondag 24 september 1944 

Om 07.00 uur reveille, dan om 07.30 uur appèl. Daarna naar de Heilige Mis, waaronder 

de Heilige Communie. Om 08.00 uur ontbijt; Kuch met gestampte muisjes en zwarte 

koffie, om vervolgens om 09.30 uur naar de Hoogmis te gaan. Deze werd opgedragen 

voor onze gezinnen in het vaderland. Daarna kregen we om 11.30 uur pompoensoep 

met Pellkartoffels. De soep kon ik niet naar binnen krijgen. Toen ben ik mijn 

aardappels maar gaan pellen en heb ik ze met vet opgebakken. 

Vanmiddag om 13.00 uur was de zaal van de Engelsen, de zogenaamde theaterzaal, 

meer dan vol. Ds. de Kluis had als preek Gen. 2:7 en Joh. 14:1-7. 

Ik ben om 17.00 uur naar de grote voetbalwedstrijd Holland – Engeland geweest, die 

eindigde in een gelijkspel 2 – 2. Het was een mooie en spannende wedstrijd bij ideaal 

weer. Er speelden verschillende profs mee in het Engelse elftal en er waren ongeveer 

10.000 toeschouwers. Het was werkelijk interessant, je voelde zo echt het Hollandse 

bloed in je opkomen. 

Om 20.00 uur hadden wij politiek weekoverzicht met de nieuwsberichten van de heer 

Kamphuis. 

 

Vandaag een pechdag. Ofschoon gisteren reeds vaag bekend was dat ± 1000 

Engelsen naar een ander kamp zouden worden overgebracht, zijn deze vanmorgen 

vroeg toch nog heel onverwacht vertrokken. Het toeval wil dat al mijn Engelse 

vrienden daaronder begrepen zijn, nl. die van 29A en 57B. Al mijn plannen met Bert 

zijn nu de bodem ingeslagen. Maar dat is nu eenmaal het levenslot. Tot overmaat van 

ramp gaan ook dinsdag aanstaande de laatste Italiaanse overblijvers op kommando, 

waaronder mijn vrienden Sandro Ralucci en Antonio Branco. Voorlopig ben ik 

 
229 Archief Eemland, Nefkens 116-10. 
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daardoor op mijn Nederlandsche vrienden aangewezen, wat wel geen bezwaar is, 

omdat wij Nederlanders zijn, maar omdat hierdoor mijn relaties en mijn talenstudie 

aanmerkelijk geminiseerd is. Never mind, lang zal het wel niet meer duren. Nog een 

rukje en dan naar huis.  

 

Maandag 25 september 1944 

Het is koud en regenachtig weer.  

Om 05.30 uur opgestaan om mijzelf behoorlijk te kunnen wassen. Om 06.00 uur 

reveille en dan 06.30 uur appèl. Daarna mijn krib opgemaakt om vervolgens naar de 

Heilige Mis te gaan, waaronder de Heilige Communie. Om 08.00 uur ontbijt; Kuch, 

zwarte koffie en suiker. Na het ontbijt ben ik wat gaan wandelen. Om 09.00 uur ben ik 

naar een Engelse voetbalwedstrijd geweest. 

Weer een vijftiental Nederlanders in burger aangekomen, ja kunt niet zo gauw te 

weten komen wie dat zijn. 

 

Dinsdag 26 september 1944 

Naar een voetbalwedstrijd wezen kijken en vervolgens even naar de markt. Je moet 

weten dat er iedere ochtend markt is van ’s morgens 08.00 uur tot en met ’s middags 

14.0 uur. Daar kun je van alles kopen, verkopen en alles tegen sigaretten. 

 

Vanmorgen bij de keuken van ons kampgedeelte een Rus ontmoet. Hij werd 

ondersteund door twee andere lotgenoten. Het bloed liep met straaltjes van zijn 

gezicht. Veel kan hij niet gezien hebben, want hij was zeker met een kolf van een 

revolver bewerkt. Een Duitse soldaat zal de dader wel zijn geweest. Even verder stond 

een Feldwebel die erom stond te lachen. Ja, zo is de mens, het vele leed wat hij ziet 

verhard hem zodanig dat hij er om moet lachten en vooral als het je vijand is.  

Vier Nederlanders (een brigadier en drie sergeants) komen aan vanuit Stalag IV-d 

Torgau.230) 

 

Woensdag 27 september 1944 

Vanmorgen weer eens twee briefkaarten ontvangen, maar of ze in Holland zullen 

komen staat nog te bezien. Er komen af en toe ook officieren in het kamp aan. Zo zag 

ik een paar dagen geleden een majoor, twee luitenants en een militaire dokter, allen 

van onze weermacht.231) Ze komen hier voor een korte tijd en vertrekken naar een 

officierskamp. Zij hadden reeds een tijd als gijzelaars in een kamp vastgezeten. 

 

Donderdag 28 september 1944 

Bijzonderheden zijn binnengekomen omtrent de hevige strijd bij Arnhem, de 

zogenaamde Rode Duivels, Engelse luchtlandingstroepen. Ook de eerste gevangenen 

zijn hier in het kamp aangekomen. Het zijn Engelse soldaten met rode baretten op. 

Op de mouw van hun jas of blouseje staat een geopende parachute. Weer anderen 

hebben een ander onderscheidingsteken, namelijk een beeld ontleend aan de Griekse 

mythologie; het paard Pegasus.  

 
230 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 25 melding 795. 

231 De majoor betrof J.A. Rademaker (kgf 271764). De militaire dokter betrof officier van gezondheid 1e 

klasse W.F.K. Gouwe (kgf 271757), of officier van gezondheid 1e klasse J.P.B. Pfälzer (kgf 271762). 
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Ook de Duitse couranten hebben hele verhalen over de strijd bij Arnhem en 

zodoende weten we er iets van hoe verwoed er gestreden is, of wordt door de 1e 

Engelse luchtlandingsdivisie, gesteund door Poolse parachutisten.  

 

Vrijdag 29 september 1944 

Om 10.00 uur ontvingen we een busje corned beef, een busje pork, een pak 

melkpoeder en een stuk zeep en twee mannen een Amerikaans pakket no.10 (een 

zogenaamde “bulk”). 

Om 14.00 uur kwam er een Duitse order dat wij moeten verhuizen. Wij gaan nu weer 

naar een ander kampgedeelte, namelijk naar het voormalige R.A.F.-kamp achter de 

keuken.232  

 

 
Ligging van barak 45 (ingekleurd) in Stalag IV-b Mühlberg 

 

Dat wordt nu het Hollandse kamp. Het is daar een grote gribus en het zit vol met 

wandluizen, welterusten! Bagage overbrengen, opa maakt zich weer dik en trekt zijn 

pistool. Wij zijn er niet op achteruit gegaan en hebben nu een lege barak ter 

beschikking om in te richten als universiteit. De kookgelegenheid is meer en beter en 

de kolenvoorraad groot, want de R.A.F. had onder de grond en boven de plafonds 

ware mijnen aangelegd. Bij hun vertrek konden ze die moeilijk meenemen, net zo min 

als hun zelf getimmerde tafels en bankjes. 

 

In de avonduren H. van Beest (kgf 104307) gesproken. Hij was net aangekomen uit 

Stalag IV-c (Brüx). Hij zag er ook slecht uit. In Brüx schijnen zij het ook niet 

gemakkelijk te hebben gehad, vele bombardementen zijn er geweest in verband met 

de fabrieken van synthetische benzine die daar werd gemaakt. Vele slachtoffers zijn 

daar gevallen, ook krijgsgevangenen. 

Sergeant Van Beest (kgf 104307) komt aan vanuit Arbeitskommando Brüx van Stalag 

IV-c Wistritz.233) 

 

 
232 Op 31-10-1944 blijkt dat ze verhuizen naar barak 45B 

233 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 492. 
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Zaterdag 30 september 1944 

Vannacht erg slecht geslapen en met zware hoofdpijn opgestaan, zodat ik naar het 

Lazarett ben gegaan en een paar aspirines heb geslikt. Gelukkig dat de dokter mij en 

een landgenoot welwillend gezind was. Eerst dacht hij dat ik slechte ogen had en 

heeft hij mijn ogen onderzocht, maar dat was in orde.  

’s morgens naar het Hollandse concert geweest, onder leiding van het Hollandse koor, 

het salonorkest en het Mühlbergse en het Poolse koor afzonderlijk, gezamenlijk met 

en zonder orkestbegeleiding. Het is hetzelfde programma dat oorspronkelijk op 31 

augustus gegeven zou worden, maar toen zaten we in het Schaftlager. 

’s Middags heb ik een aardige voetbalwedstrijd gezien tussen de Schotten en Ieren, 

uitslag 3-1. Het was koud op het veld. Koorfoto’s gemaakt. 

 

 
30-9-1944 foto van het koor in het Franse theater  

(foto zonder nummer, collectie Theo Hamakers) 

 

Zondag 1 oktober 1944 

Om 09.30 uur een plechtige Hoogmis met vier misdienders en preek door pater Jan 

de Boer. We zingen meerstemmig en onder de Mis ga ik ter Communie. 

Vanmiddag kerkdienst onder Ds. van Garderen. Hij had zijn preek over Hebr. 12: 1-13, 

28-29. 

De kerkdienst was ook deze keer druk bezocht. Het is wel prettig te weten dat onder 

de kerkdiensten iedere zondag veel Zuid-Afrikaners aanwezig zijn, het bloed kruipt 

waar het niet gaan kan. Zij voelen zich aangetrokken tot ons, het is de 

stamverwantschap dat daaruit spreekt. 

Om 15.00 uur voetbalwedstrijd tussen de Engelsen en de Hollanders. Wij winnen met 

4-0, dat vind ik fijn. Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 1223.234) 

 

 
234 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 
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Maandag 2 oktober 1944 

Het is slecht weer vanmorgen, regen en wind.  

Vanmorgen een uur te vroeg opgestaan omdat de zomertijd ingetrokken was, wat 

ons niet bekend was.  

Weer hebben we een blanco brief ontvangen, maar wie weet of hij nog wel in 

Nederland zal aankomen. Het zal mij benieuwen of hij er aankomt en dan bedoel ik in 

Harderwijk. 

In het politiek weekoverzicht wordt de hoop geuit dat de oorlog eind oktober is 

afgelopen. Soldaat Schaaphok (kgf 271465) vertrekt naar een Arbeitskommando van 

Stalag IV-a Hohnstein. 235) 

Vijftien mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz. 236) 

 

Dinsdag 3 oktober 1944 

Het is koud vandaag. We zitten met 214 mannen in de barak, klein behuisd. Het is net 

een bijenkorf. Het zoemt en bromt er de hele dag, je loopt elkaar in de weg. 

Vanmorgen zijn hier wederom zesendertig onderofficieren en manschappen uit een 

kamp bij Trier aangekomen, onder andere drie onderofficieren uit Harderwijk te weten 

wachtmeester P. van der Meer (kgf 104186) en van Veen (kgf 104154). 237) 

Vier mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein. 238) 

 

Woensdag 4 oktober 1944 

Het is gelukkig niet koud. 

Van 19.00 tot 21.00 uur hebben we zitten kaarten. Daarna was er tot 22.00 uur 

luchtalarm en zaten we in het donker. 

 

Donderdag 5 oktober 1944 

Om 07.00 uur naar de Heilige Mis. 

Om 12.30 repetitie van het grote koor. 

Vanmiddag van 16.00 tot 18.30 uur geluisterd naar een muziekuitvoering in het 

Engelse theater, gegeven voor Nederlandse muzikanten. Wat gegeven werd was af. 

Voor de pauze een dansorkest van 15 man, na de pauze een symfonisch jazzorkest 

van 28 mannen. Het geheel onder leiding van een bekend landgenoot die voor 1940 

een leidende rol speelde in de radio op muziekgebied. De muziekliefhebbers hebben 

genoten, alles stond op een hoog peil. Alleen het knorren van je maag hield je af en 

toe van het ware genoegen af. 

Tot de toeschouwers behoorden onder meer de aalmoezenier, de veldprediker, de 

dokter, vele Duitse officieren, Engelse, Poolse, Franse en Amerikaanse officieren en 

andere krijgsgevangenen van vele nationaliteiten. ’s Avonds luchtalarm en ben ik 

maar naar bed gegaan. 

 

 
235 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5290. 

236 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 meldingen 5219 (in de lijst echter maar 

13 mannen). 

237 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 106 vermeldt 34 man afkomstig uit Arb.kdo 

Stegskopf die op 4 oktober 1944 in Mühlberg aankwamen. Zie tevens 2.13.98 inv. 21 melding zonder 

nummer (30 mannen) en 972 (5), vertrek 30-9-1944 uit Stalag XII-d over XII-a naar IV-b. 

238 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 
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Vrijdag 6 oktober 1944 

Vanmorgen om 07.00 uur moest een ploeg van ongeveer honderd mannen aantreden 

voor werkzaamheden buiten het kamp. Ze moeten naar de spoorlijn, waar we 

uitgeladen zijn. Daar moesten ze hout afstapelen dat niet voor het kamp bestemd is. 

De werkzaamheden werden geweigerd en voor straf moest iedereen tot 13.00 uur 

blijven staan. 

Om 14.00 uur was de ploeg terug en daarna kwamen de verhalen los van wat ze 

meegemaakt hadden. Men had hen ongeveer een drie kwartier van het kamp bij een 

spoorweghalte hout willen laten verladen, maar degene van ons die het bevel had, 

voelde al gauw nattigheid, want het waren geen kampwerkzaamheden. En toen had je 

de poppen aan het dansen, want er werd na kort beraad besloten om er geen hand 

naar uit te steken. Goede raad was duur. De Duitsers stonden een beetje met het 

geval verlegen en begonnen te dreigen om andere maatregelen te nemen. Maar ze 

bleven bij hun eenmaal genomen besluit en deden het niet. De Duitsers hebben hun 

toen tot ongeveer 13.00 uur laten staan, namelijk in het gelid. Maar al vlug gingen 

sommigen erbij zitten en roken. Er is ten scherpste tegen geprotesteerd, tegen 

dergelijke oorlogswerkzaamheden, die in strijd zijn met de Conventie van Genève. 

Toevallig waren alle onderofficieren die hiervoor waren gecommandeerd, afkomstige 

uit Polen en dat is een strop voor de Duitsers geweest. Voor een tweede keer zullen 

de Duitsers het wel niet meer doen. 

Het Wehrmachtsbericht zegt dat een geallieerde colonne 8 km zuidelijk van Tilburg is 

doorgedrongen. Noordelijk van de Rijn, bij Wageningen bevindt zich een 

bruggenhoofd. 

 

Ik ben om 16.00 uur naar een muziekuitvoering in het Franse theater geweest. 

Uitgevoerd door onze eigen jongens; heel mooi. 

 

Zaterdag 7 oktober 1944 

Om 09.00 uur gaan Groen en ik naar een Hollands concert, een bandshow. Voor de 

pauze jazzmuziek door een band van 16 man, waaronder 8 Engelsen. Daarna 

symfonische jazz. Het was mooi, we zaten op de eerste rij met besproken plaatsen, 

kosten 1 sigaret. 

Om 09.00 uur naar een voetbalwedstrijd en om 15.00 uur de Cup Finale; duizenden 

toeschouwers. 

In de vroege namiddag zat de lucht weer vol met Engelse en Amerikaanse vliegtuigen. 

Formatie na formatie vlogen op grote hoogte over het kamp heen. Steeds in groepen 

van ongeveer elf stuks. Het was een mooi gezicht. Na enige tijd hoorden we uit de 

verte hevige ontploffingen. Van een Engelse soldaat in het kamp voor het eerst een 

Nederlands muntbiljet en bankbiljet gezien zoals deze worden uitgegeven in het pas 

door de Engelsen bezette gebied van Nederland. Het waren biljetten van F 1,00 F 2,50 

en van F 10,00. 

 

Zondag 8 oktober 1944 

Om 08.00 uur Hoogmis in barak 34B. Alle Hollanders kunnen nu tegelijk de mis horen. 

Om 11.00 uur warm eten, dat wil zeggen als altijd pompoenensoep en wat 

Pellkartoffeln. Om 14.00 uur begon de wedstrijd Engeland-Holland.  
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De Engelsen hebben vier profs opgesteld dus ze moeten winnen. Ik kan niet blijven 

kijken, want om 15.00 uur moeten wij zingen in het Engelse theater. Het is een aardige 

uitvoering. Na afloop horen we, dat de Hollanders met 6-1 verloren hebben, een 

flinke nederlaag. 

De middagpreek in de Engelse toneelbarak was over Psalm 107: 1-19 en als tekst Hab. 

1:2.  Het was weer een volle dienst. In de namiddag een brief naar huis geschreven. 

Het zal mij benieuwen of hij nog zal aankomen. 

 

Maandag 9 oktober 1944 

Gisteren was het Wehrmachtsbericht dat er zwaar gevochten werd aan de Hollands-

Belgische grens in het bijzonder aan de Westerschelde en dat de Canadezen op 2 Km 

zuid van Tilburg stonden. Verder worden zware gevechten geleverd noordwestelijk 

van Nijmegen dus in de Betuwe. Die afdeling wil misschien doorstoten naar het 

bruggenhoofd bij Wageningen. Wat zal er veel kapot gaan in Brabant en Gelderland. 

Hoe zal het rond Den Bosch zijn? 

De enige sterke lamp die we zelf uit Polen hadden meegebracht, is gisteravond door 

een Duitser ingepikt. Om 18.00 uur is het buiten donker, maar vandaag was het een 

donkere dag en hebben de lampen aanhoudend gebrand. Er zijn veel ruiten uit de 

ramen en daarvoor is karton ingezet. Morgen gassen. 

 

Dinsdag 10 oktober 1944 

Een ieder kreeg vanmorgen de aanzegging zijn hele hebben en houden op te pakken 

en het ergens buiten de barak in de buitenlucht neer te leggen. De barak krijgt een 

grote beurt, niet om hem schoon te maken, maar om hem eens van binnen te 

vergassen en de wandluizen een onplezierige dag te bezorgen. Deze plaats is hoe 

langer hoe erger geworden en in de avonduren en ook overdag vallen deze lieve 

diertjes bij honderden van het plafond naar beneden, op je bed, enz. enz. Ook kruipen 

ze uit de naden van de kribben en van de wanden en bezorgen je menig vervelend 

uurtje. Ze steken je onherroepelijk grote bulten en het jeukt ellendig. Als je er één ziet 

en je drukt hem dood, dan verspreidt zich een akelige zoete lucht. Die lucht herken je 

onmiddellijk. Er zijn er honderdduizenden en nu hebben ze, de Duitsers, een soort 

cilinder met een grote slang er aan. Overal spuiten ze deze vloeistof onder 

atmosferische druk tussen de wanden van de kribben en naden en daar kunnen deze 

lieve beestjes niet tegen, want het verdampt ook nog. Alle vensters gaan dicht en bij 

duizenden liggen ze later dood op de grond. Het is maar een tijdelijke maatregel, 

want na één, twee of drie maanden zijn ze weer aardig vermenigvuldigd. Maar we zijn 

dan weer een tijd van de ergste plaag af en hebben er dan niet die last van als nu. Ze 

zijn ongelofelijk taai want één van ons heeft er eens één in een afgesloten jampotje 

gedaan. Het resultaat was, dat hij na maanden nog leefde, ondanks dat hij geen 

voedsel had gekregen.  

In de winter als het koud is zie je ze niet. Ze houden zich dan schuil of doen misschien 

een winterslaapje, maar zodra het voorjaar aankomt en het mooie weer er is, 

beginnen ze te ontwaken en beginnen ze tevoorschijn te komen en zich overal te 

vertonen. We hebben geboft dat het deze dag droog weer is, anders is de ellende 

nog groter, want waar moet je je spullen neerzetten?  

Vanmiddag om 16.30 uur waren ze met de barak klaar en konden we de spullen er 

weer inzetten. Maar oppassen, want het is op vele plaatsen nog nat en dat vuile goed 
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gaat er niet af. De stank van het gas is de eerste weken niet uit de barak te krijgen. 

Die lucht is zo doordringend dat je neusgaten er door geprikkeld worden, zodra je de 

barak binnenkomt. 

Vanmiddag hebben we ieder dertig sigaretten ontvangen, een potje Carnex, een pakje 

gedroogde groenten (boerenkool), een ons Duitse kaas en een half ons jam. De 

laatste drie stuks van het Deense Rode Kruis. 

Elf mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein. 239) 

 

Woensdag 11 oktober 1944 

Morgen beginnen er nieuwe cursussen, ik denk er een paar te volgen.  

Om 16.00 uur kwamen er zeven Hollanders uit Engeland, die gevochten hebben in 

Frankrijk, België en Nederland. Heel interessant, zij zijn bij Arnhem gevangengenomen 

(dagboek Wubben). Deze Nederlanders hebben bijna zeker een “Brits” 

krijgsgevangenennummer ontvangen en werden door de Duitsers als Engelsen 

beschouwd. Ze zijn niet terug te vinden in de Ab- und Zugangslisten in het Nationaal 

Archief of de lijsten in het Archief Eemland. 

 

Om 17.30 uur hangt mijn was. Ik doe mee aan een schaaktoernooi in onze barak. ’s 

Avonds speel ik mijn eerste partij en buiten verwachting won ik. 

 

Donderdag 12 oktober 1944 

Het zachte weer houdt nog steeds aan. We hebben sinds 23 september jongstleden 

geen post vanuit ons land meer ontvangen. Om 10.00 uur muziektheorie, om 13.00 

uur vergadering van het kerkkoor en om 15.00 uur mechanica. Zo schiet de dag 

vlugger op. 

 

Vrijdag 13 oktober 1944 

Gisteravond is in het Russische kamp een Rus die zijn hoofd door het raam had 

gestoken, door een schildwacht doodgeschoten. Een van de vele drama’s die er in dit 

Russenkamp gebeuren. 

Een mensenleven telt in deze dagen niet veel en zeker als het een Rus is.  

Bij de Engelsen zullen de Duitsers dat niet doen, want die hebben allang het 

prikkeldraad van hun ramen verwijderd en de Duitsers zeggen hier niets van. Is het 

soms de macht van de Engelse sigaretten? Zowaar nog een brief met de post 

ontvangen, wie had dat nog kunnen denken. Alles was nog wel. De brief was 

gedateerd op 14 september jongstleden. 

 

Zaterdag 14 oktober 1944 

Vandaag was het de dag van mijn verjaardag en dit is dan de tweede maal dat ik die 

in deze omstandigheid mee maak. Deze dag heb ik vele malen gedacht aan hen die 

thuis zijn en ik mag hopen dat de volgende maal deze dag bij vrouw en kinderen 

gevierd mag worden. 

Van 15.30 tot 16.30 uur biecht horen in de kapel. Ik ben ook geweest. In iedere hoek 

zat een aalmoezenier, namelijk een Franse, een Engelse en twee Hollanders. Vanwege 

het slechte licht is dat het enige wat je in de avonduren kunt doen. 

 
239 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 
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Zondag 15 oktober 1944 

Het weer is nog steeds goed, daar mogen we niet over klagen. 

De kerkdienst om 13.00 uur in de Engelse toneelzaal was druk bezet. Er werd 

gesproken over Heb. 11: 8-19. Het doet je prettig aan, bij deze kerkdienst vele Zuid-

Afrikaners te zien. Velen van hen zijn trouwe bezoekers. Ik heb nog twee briefkaarten 

naar huis geschreven. Het zal mij benieuwen of ze nog zullen aankomen. 

’s Middags naar de voetbalwedstrijd tussen het Engelse leger en Holland. De 

Hollanders verloren met 9-0. 

Om 16.30 uur in de lange kampstraat vele Engelsen en Amerikanen gezien die als 

krijgsgevangenen hier pas waren aangekomen. Ze zijn afkomstig van de hevige 

gevechten bij Arnhem en zijn afkomstig van de beroemde luchtlandingstroepen.  

De Engelsen waren te herkennen aan hun vuurrode baretten, de zogenaamde Rode 

Duivels. 

 

Maandag 16 oktober 1944 

Vele honderden en natuurlijk de Amerikanen en de Engelsen het meeste, stonden zich 

te vergapen aan de honderden Engelse en Amerikaanse vliegtuigen die tijdens het 

eten hoog over het kamp vlogen. Ze kwamen zeker terug van het bombarderen van 

de vele doelen. Het was een machtig gezicht al die vliegtuigen zo rustig alsof het een 

oefening was, in de lucht over te zien vliegen. Duitse jagers waren in geen velden of 

wegen te zien. Het lijkt wel of de beroemde Luftwaffe van de Duitsers van de 

aardbodem is verdwenen. 

 

Dinsdag 17 oktober 1944 

Harde regen.  

Een ieder heeft weer dertig sigaretten, een bus pork en een pak gedroogde spinazie 

ontvangen. Vanmiddag was het vertrek gekomen van de ongeveer 100 Poolse 

meisjes. Het was een hoera geroep en een gewuif van je welste. De Polen vertelden 

ons dat zij hadden meegevochten bij de grote opstand in de hoofdstad Warschau. 

Een Pool zag nog zijn verloofde, wat een tragiek, wat een ellende. Ja, de Polen moeten 

wel vreselijk lijden. Eerst de Duitsers en nu de Russen die hen straks met de knoet 

zullen regeren. Het is en blijft een prachtvolk. We hebben een blanco brief ontvangen. 

’s Avonds spreekt Kamphuis. 

 

De Zweedse Ambassadesecretaris is bij ons in het kamp op bezoek geweest.240)  

Het was juist etenstijd en hij kon toevallig de maden bewonderen die in het eten 

ronddreven. Het telegram en de brief die waren verstuurd naar aanleiding van ons 

protest betreffende onze ligging in het tentenkamp, het zogenaamde Schaftlager, had 

hij nooit gezien of ontvangen. We denken daar het onze van. Met andere woorden, de 

Duitsers zullen deze brief wel onderschept hebben. Daar zijn ze door de jaren heen 

echte meesters in geworden.  

Om 17.00 uur werd Wubben bij de Zweedse gezant geroepen om verslag uit te 

brengen over de behandeling van het transport waar hij ingezeten had.  

 

Bericht über den Besuch bei den niederländischen Kriegsgefangenen im Stalag IV-B 

Mühlberg am 17 Oktober 1944. 

 
240 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 106 het betrof een bezoek door Gavrell. 
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Die Reise wurde von dem Vertreter der Schutzmachtabteilung der Königlich 

schwedischen Gesandtschaft mit dem vom Oberkommando der Wehrmacht, Abteilung 

Kriegsgefangenenwesen, zur Verfügung gestellten Begleitoffizier, 

Hauptmann G. Müller, am 17 Oktober 1944 von Torgau aus angetreten. 

Nach der Ankunft im Stalag IV-b fand eine kurze Besprechung mit dem neuen 

Lagerkommandanten, Oberst Lührsen, über die dortigen allgemeinen Verhältnisse statt, 

anschliessend besichtigte der Vertreter die Unterkünfte der niederländischen 

Kriegsgefangenen. 

Seit dem letzten Besuch des Vertreters im Juni 1944 waren die niederländischen 

Kriegsgefangenen der Stalags 369 Kobierzyn und XII-d Trier in das Stalag IV-b versetzt 

worden, sodass sich am Besuchstage 1.266 niederländische Kriegsgefangenen im 

Hauptlager in Mühlberg befanden. Da sich schon nach dem Eintreffenden der 

Kriegsgefangenen aus Kobierzyn die vorhandenen Baracken als zu eng erwiesen, 

wurden sämtliche niederländische Kriegsgefangene am 26. August 1944 in einem 

Zeltlager ausserhalb des Hauptlagers untergebracht. Am 20. September 1944 wurden 

sie jedoch in drei größere und eine kleinere Holzbaracke verteilt. Diese Baracken, nebst 

einer Abortanlage und einem kleineren Sportplatz lagen am Rande des Lagers und 

waren durch Stacheldraht von den übrigen Baracken getrennt, jedoch hatten die 

niederländischen Kriegsgefangenen Zutritt zu den anderen Teilen des Lagers. 

Die Unterkünfte der niederländischen Kriegsgefangenen entsprachen durchaus den 

berechtigten Ansprüchen, waren zweckmäßig und hygienisch eingerichtet. Durch 

freiwilliges engeres Zusammenwohnen in den größerem Baracken hatten sich die 

Kriegsgefangenen in der kleineren Baracke Platz geschaffen, im Räume für kulturelle 

Zwecke einzurichten. Diese Baracke wurde darum von den Kriegsgefangenen „Die 

Universität“ genannt. 

Außer den früher erwähnten niederländischen Kriegsgefangenen befanden sich am 

Besuchstage zwei niederländische Ärzte und vier niederländische Geistliche im 

Hauptlager, sowie 24 niederländische Kriegsgefangene die in Zechs Arbeitskommandos 

zum freiwilligen Arbeitseinsatz -hauptsächlich in der Landwirtschaft- tätig waren. 

Unter den Ärzten und Geistlichen befanden sich der niederländische Stabsarzt Dr. A.D. 

Erkelens, der niederländische evangelische Pfarrer Major Bruinis van Garderen, und der 

niederländische katholische Geistliche Major Jan de Boer vom Stalag 369 Kobierzyn. Alle 

baten den Vertreter, ihre Gesuche um Versetzung in ein anderes Lager, wo sie 

notwendiger gebraucht würden, befürworten zu wollen. Diese Anliegen sind auch 

inzwischen von der Schutzmachtabteilung sowohl dem Auswärtigen Amt als auch dem 

Oberkommando der Wehrmacht unterbreitet worden. 

Nach der Besichtigung des Lagers hatte der Vertreter ein mehrstündiges Gespräch mit 

dem niederländische Hauptvertrauensmann des Stalags IV-b, Herrn Jan van Namen 

und seinem Sekretär. Bei diesem Gespräch waren auch die ehemaligen 

Hauptvertrauensleute der Stalags 369 und XII-d anwesen. 

Über die allgemeinen Lagerverhältnisse hatten die Hauptvertrauensleute keine 

besonderen Klagen hervorzubringen; sie wurden als erträglich bezeichnet. Jedoch 

wurden nachstehende Angelegenheiten zur besonderen Erörterung gebracht: 

1. Der Zustand der Kleidung und Schuhe der niederländischen Kriegsgefangenen war 

fast überall sehr schlecht. Der Vertreter, der bei der Lagerbesichtigung seine 

besondere Aufmerksamkeit auf die Bekleidung der Kriegsgefangenen hatte, konnte 

feststellen, dass die Kleidung zwar nicht zerrissen, doch sehr abgenutzt war. Ein 
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grosser Teil der niederländischen Kriegsgefangenen trug alte, abgenutzte deutsche 

Uniformen, von denen die früheren Kennzeichen entfernt waren. Da die 

Kriegsgefangenen der anderen Nationen in diesem Lager -mit Asunahme der 

sowjetischen- schon seit längerer Zeit Uniformen als Liebesgaben bekommen hatten, 

war die Empörung der niederländischen Kriegsgefangenen über diese Zurücksetzung 

verständlich, umsomehr, da sie mit den anderen Kriegsgefangenen im Lager 

beieinander waren. Die Bekleidungsfrage wurde von dem Vertreter bei der 

Schlussbesprechung mit der deutschen Lagerleitung eingehend erwähnt, wobei der 

Oberzahlmeister des Lagers erklärte, dass die Lagerleitung überhaupt keine neuen 

Kleidungsstäcke für die Kriegsgefangenen zur Verfügung hätte, jedoch bemüht ware, 

die Kleidungsstücke so gut wie möglich in Ordnung halten zu lassen, wofür eine 

genügende Anzahl von Schniedern und Schumachern im Lager beschäftigt wäre. 

2. Die Verpflegung sollte bisher –zuzüglich der Liebersgabenpakete- ausreichend 

gewesen sein. In den letzten Monaten jedoch ware sie knapper geworden durh den 

Fortfall der Pakete aus den Niederlanden. Die niederländischen Kriegsgefangenen 

sind daher jetzt nu raus 1 Liebesgabepaket pro Mann und Monat angewisen, was von 

ihnen als Ungerechtigkeit den britischen und amerikanischen Kriegsgefangenen 

gegenüber, die pro Mann und Monat 2 Liebesgabenpaketen erhalten würden, 

empfunden werde. Der Hauptvertrauensmann gab ausserdem an, nur Vorrat für 1 

Monat zu haben. Die Zubereitung der Mahlzeiten für die niederländischen 

Kriegsgefangenen wurden in sauberen, guteingerichtetetn Küchenanlagen 

vorgenommen, in Denen auch das Essen für alle anderen Kriegsgefangenen 

zubereitet wurde. 

3. Der Gesundheitszustand der niederländischen Kriegsgefangenen war im allgemeinen 

als gut anzusehen. Es befanden sic ham Besuchstage 33 niederländische 

Kriegsgefangene im Lazarett (davon waren 23 DU-erklärte) und 25 im Krankenrevier. 

Nach Angabe des niederländischen Arztes, Stabsarzt Dr Potter, soll keine ernstliche 

Erkrankung unter diesen Kriegsgefangenen herrschen. Ausser den im Lazarett 

befindlichen DU-erklärten, gab es im Lager noch 9 DU-erklärte, die alle seit längerer 

Zeit auf ihren Rücktransport nach Holland warten. Die Schutzmachtabteilung hat 

diese Angelegenheit wiederholt dem Auswärtigen Amt unterbreitet, doch von den 

zuständigen Behörden den Bescheid erhalten, dass die Rückführung der 

niederländischen DU-erklärten -mit Rücksicht auf die militärisch-politische Lage in 

den Niederlanden- zur Zeit nicht durchführbar wäre. Da die Frage der Rückkehr 

niederländischer DU-erklärter auch bei Besuchen des Vertreters in anderen Lagern 

erörtert und die Möglichkeit diese Kriegsgefangenen in neutrales Gebiet zu 

überführen, in Erwägung gezogen wurde, hat der Vertreter diese Frage den 

Repräsentanten des Overkommandos der Wehrmacht unterbreitet; der Vertreter 

glaubt annehmen zu können, dass das Oberkommando der Wehrmacht gegen diese 

Erwägung im Prinzip nichts einzuwenden habe. Die Zahnpflege war im Stalag im 

allgemeinen gut geregelt, doch gab es eine Anzahl niederländische Unteroffiziere, 

denen die dringend erforderliche Herstellung von Zahnprothesen unter der 

Bedingung zugesagt worden war, wenn sie sich freiwillig zum Arbeitseinsatz zur 

Verfügung stellen würden. Diese Anordnung sei getroffen worden, erklärte der 

Stabsarzt, weil grosser Mangel an Material zur Anfertigung der Zahnprothesen 

herrsche und aus diesem Grunde die arbeitenden Kriegsgefangenen bevorzugt 
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behandelt werden sollten. Die Schutzmachtabteilung hat bereits gegen die 

Anordnung der Lagerleitung beim Auswärtigen Amt Protest erhoben. 

4. Der Postverkehr mit den Niederlanden ist nun vollkommen eingestellt, sodass die 

niederländischen Kriegsgefangenen keine Nachrichten von ihren Angehörigen 

erhalten können und deshalb begreiflicherweise sehr beunruhigt sind.  

 

Das Internationale Rote Kreuz in Berlin, dem der Vertreter vor kurzem einen Besuch 

abstattete, ist über die vorerwähnten Angelegenheiten genauestens informiert worden. 

Es ist dem Vertreter versprochen worden, dass das IRK Seine besondere Aufmerksamkeit 

auf diese Vorkomnisse haben wird. 

Zum Schluss wird erwähnt, dass sich aus Gesprächen des Vertreters mit den 

Hauptvertrauens-leuten der nacht Mühlberg übersiedelten Stalags 369 Kobierzyn und 

XII-d Trier, bezüglich der Transporte der niederländischen Kriegsgefangenen Folgendes 

ergab: 

Kobierzyn: Der Transport wurden am 13. August 1944 in Güterwagen, in Denen je 50 

Kriegsgefangene mit Gepäck untergebracht waren, vorgenommen und verlief trotz der 

Enge, ordnungsgemäss und ohne Zwischenfälle. Um Fluchtversuche zu vermeiden, hatte 

man den Kriegsgefangenen die Schuhe und Erkennungsmarken abgenommen. Am 17. 

August trafen alle 399 niederländische Kriegsgefangene im Stalag IV-b ein. 

Trier: Am 11 September 1944 wurde das ganze Stalag XII-d aus Trier evakuiert. Im 

Hauptlager befanden sich damals 17 niederländische Kriegsgefangene, von denen 4 

wegen Krankheit in Trier zurückgelassen wurden und von denen bisjetzt keine 

Nachrichten vorlagen. Die Namen dieser Kriegsgefangenen lauten: L. v.d. Veen kgf 

104218 (werkelijk nummer is 104154), J. Jerphanion kgf 104192, C. Rijnkels kgf 104154 

(werkelijke nummer is 104218) und J. Van Buggenum kgf unbekannt (104207). Das 

gesamte Lager –nach Angabe des Vertrauensmannes etwa 5.000 Mann- musste ab Trier 

einen Fussmarsch von 120 Kilometer nacht Plait bei Koblenz zurücklegen, wobei die 

Kriegsgefangenen ihr Gepäck selbst tragen mussten. Die niederländischen 

Kriegsgefangenen jedoch hatten einen Wagen gefunden, auf den sie ihr Gepäck luden 

und den sie dann selbst zogen. Nach 6 Tagen, am 16 September 1944, kamen sie allen 

in Plait an, von wo aus die niederländischen Kriegsgefangenen sofort per Bahn nach 

dem Arbeitskommando “Stegskopf” befördert wurden, in dem sie am 17 September 

eintrafen. Über dieses Arbeitskommando hat der Vertreter anlässlich seines Besuches im 

Juli 1944 -Stalag XII-d Trier- berichtet. Während des langen Transportes hatten die 

Kriegsgefangenen nur zwei Mal etwas Brot und Käse bekommen. Durch mitgeführte 

Lebensmittel aus ihren Liebesgabenpakete hatten sie jedoch die niederländischen 

Kriegsgefangenen ziemlich gut unterwegs ernähren können. Aus dem 

Arbeitskommando “Stegskopf” wurden 34 niederländische Kriegsgefangene am 22 

September 1944 in das Stalag XII-a Limburg ad Lahn überführt, von wo aus sie -nach 

einwöchigem Aufenthalt- am 30 September 1944 per Bahn weiter nach Mühlberg 

transportiert wurden. Hier trafen sie -ohne Zwischenfall- am 4 Oktober 1944 ein. 

 

Abschliessend möchte der Vertreter bemerken, dass die niederländischen 

Kriegsgefangenen in diesem Stalag -bis auf ihre, durch Unterbrechung des Postverkehrs 

mit den Niederlanden hervorgerufen Sorgen um ihre Angehörigen in der Heimat un 

schlechte Versorgung mit Kleidung- einen, den Verhältnissen entsprechen ein 

zufriedenen und zuversichtlichen Eindruck machten.  
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Berlin, zur Zeit Hornow, den 30 Oktober 1944 

(get.) B. Gavrell Legionssekretär. 

 

Woensdag 18 oktober 1944 

Vanmorgen even voor 06.00 uur is bij barak 6B (gestraften) een Engelse 

krijgsgevangene door een Duitse schildwacht doodgeschoten. Zoals iedereen weet, is 

het ten strengste verboden dat men voor de zogenaamde reveille de barak verlaat. 

Volgens de Engelse lezing is deze soldaat bij de uitgang in een woordenwisseling 

gekomen met de Duitse post en heeft hij in zijn drift waarschijnlijk een stap naar 

buiten gedaan waarna het drama zich voltrok. Een mensenleven telt in deze dagen 

niet veel bij de Duitsers. Maar ja, je moet een Duitser zijn om een ongewapende 

krijgsgevangene dood te schieten. Daar schijnen ze een voorliefde voor te hebben. 

Maar de Engelse soldaat is dood en die kan het niet navertellen. En zo is dit kleine 

drama weer geweest en na een paar weken spreekt er niemand meer over. Dan is 

men het totaal vergeten. Het leven gaat zo snel. 

Vanmorgen ben ik naar het Franse theater geweest, waar een tentoonstelling 

gehouden wordt over het Franse gebergte. Het was een mooi geheel, met veel foto’s. 

Van 16.00 tot 17.00 uur les in kerkgeschiedenis door Dr. Voesten (Majoor 

Aalmoezenier W.G.H. Voesten kgf 98489). Heel interessant.  

Negen mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz.241) 

Zeven mannen vertrekken naar een boeren Arbeitskommando van Stalag IV-g  

Oschatz.242) 

 

Donderdag 19 oktober 1944 

Van 08.30 tot 09.30 uur naar het voetballen gaan kijken. Het was een zeer mooie 

wedstrijd. 

Gisteren zijn maar liefst negentien kisten met sigaretten, in totaal 30.000 stuks en de 

man dus 400 sigaretten, aangekomen. Gelukkig weer een rokertje voor ons allen. 

Vrijdag krijgen we een tinnetje van vijftig stuks. 

Soldaat van Velzen (kgf 97499)vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a 

Hohnstein.243) 

Soldaten Van Rijbroek (kgf 97180) en Beusekamp (kgf 106442) vertrekken naar 

Arbeitskommando 451 Brüx van Stalag IV-c Wistritz.244) 

Op de begraafplaats in Neuburxdorf werd door de Franse vertrouwensman Armand 

Lamothe in aanwezigheid van de Franse geestelijke Abbé Renoux de eerste steen 

gelegd voor het Franse monument. 

 

 
241 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5242. De melding noemt 

waarschijnlijk foutief Stalag IV-a als het nieuwe kamp en bevat van de 9 namen er 7 die in melding 5201 

zitten. 

242 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5201. 

243 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5253. 

244 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 644 (2 en meldingnummer 

644 doorgehaald). 
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Ontwerp voor het Franse monument  

(Mühlberg foto 80207). 

 

 
19-10-1944 leggen van de eerste steen van het Franse monument  

(Mühlberg foto 80416) 

 

Vrijdag 20 oktober 1944 

Mooi maar guur weer. 

Vanmorgen heeft een ieder vijftig stuks sigaretten, een scheermesje en een doosje 

lucifers ontvangen. 

 

Zaterdag 21 oktober 1944 

De kampkrant hangt er ook weer, met twee bijlagen, namelijk voor de Katholieken en 

de Protestanten. Om 11.00 uur kregen we erwtensoep. De erwten zijn zo hard als 

kiezelsteentjes. Om 18.00 uur zelf wat eten klaargemaakt. Vanmiddag een brief van 



241 
 

thuis ontvangen, allen waren gezond, maar de toestand is niet erg rooskleurig. De 

berichten melden dat Aken en Belgrado gevallen zijn. Nieuwe gevechten zijn er 

ontbrand noordoostelijk van Antwerpen. 

 

Zondag 22 oktober 1944 

Het was om 12.45 uur een plechtige kerkdienst in de Engelse toneelbarak, want er 

werden maar liefst zestien mannen bevestigd tot lidmaat. Vier werden er gedoopt. 

Het was een plechtig ogenblik zover van huis en achter het prikkeldraad, in de 

noodgemeente van Mühlberg. Ds. de Kluis sprak over Openbaringen 2: 8-11 en 

Johannes 18: 26. Het hele theater zat stijf vol. Er zijn voor de nodige sigaretten drie 

sterkere lampen gekocht. Nu hebben we gelukkig goed licht. Weer een brief naar huis 

geschreven. 

Acht officieren die zich vrijwillig hadden gemeld, gaan naar Stalag III-b Fürstenberg. 245) 

Vijftien mannen gaan naar een Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz. 246) 

 

Maandag 23 oktober 1944 

Het is druilerig weer, kil en somber. De toestand is in ons land niet rooskleurig en ik 

denk aan hen die thuis zijn. Geve God dat het niet meer lang mag duren. Een 

afgevaardigde van het CICR is bij ons in het kamp op bezoek geweest.247) 

 

 
23-10-1944 de hoofdvertrouwensmannen met in het midden in burger kostuums Erik Mayer van het 

CICR en links van hem de Nederlandse hoofdvertrouwensman Van Namen (vergelijk tevens de foto van 

Mayer in Schildberg) (Mühlberg foto 80852B) 

 
245 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 2 melding 5297. Deze acht waren op Dolle 

Dinsdag uit Nederland gevlucht en probeerden zich als krijgsgevangenen te verstoppen. Geen van de 

acht vulde bij terugkeer in Nederland een repatriëringsformulier in. Mogelijk waren ze bij terugkeer als 

NSB’ers herkend en bijtijds uit de trein gehaald. 

246 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5219 (15). 

247 D.J. Smidt, p. 159 het betrof een bezoek van het CICR door Erik Mayer & Rossell. 
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Om 17.30 uur in het donker gezeten wegens een luchtalarm. Van 18.30 tot 20.30 

wederom luchtalarm. Het is een triestige dag. 

 

Dinsdag 24 oktober 1944 

Vanmorgen heeft ieder van ons vijftig sigaretten en een halve plak chocolade, 

alsmede een busje hampastei ontvangen. ’s Avonds houdt Kamphuis zijn lezing. 

Volgens de Engelsen vechten zij op 5 km van Den Bosch. Ik ben benieuwd hoe 

morgen de berichten zijn.  

Bij 22.30 uur luchtalarm, lichten uit. 

 

Woensdag 25 oktober 1944 

Buiten is het koud en triestig. Er is geen zon en gelukkig is het binnen warmer dan 

buiten.  

 

Ik ben om 07.00 uur naar een Requiem Mis geweest voor een kameraad, die getroffen 

werd door een bombardement terwijl hij op kommando was. 

Om 15.00 uur werden Hollandse partizanen binnengebracht die gepakt waren bij 

Gennep.248) Deze heren hadden heel wat te vertellen. 

Om 20.30 uur lag ik reeds onder de wol. We hebben veel last van vlooien. Ze steken 

en ze bijten je dat het een lust is. Als je iedere dag een stuk of vijf tot tien vangt is het 

niet veel. 

Het Wehrmachtsbericht zei dat in de omgeving van Den Bosch zware gevechten 

geleverd worden met de 1e Canadese en het 2e Engelse leger. 

 

Donderdag 26 oktober 1944 

Het Wehrmachtsbericht spreekt van zware straatgevechten in den Bosch en dat de 

Engelsen uit het oosten en zuiden naar Den Bosch oprukken. Ook wordt er gezegd 

dat de Engelsen zuidelijke noordelijk van Den Bosch oprukken. Wachtmeester Kikken 

(kgf 98764) komt aan vanuit een Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz.249) 

 

Gisteren zijn de eerste 3 werkelijke Nederlandse krijgsgevangenen binnengebracht. 

Dit zijn jongens, welke bij het binnentrekken van de geallieerden zich vrijwillig hebben 

aangesloten. Het mag een wonder heten, dat zij door de Duitsers niet als para-primus 

zijn beschouwd. Misschien is dit dus het in het leven roepen van de Duitse Volkssturm 

niet meer consequent door te voeren. Wanneer dit het geval is, hebben onze jongens 

geluk gehad. Zij zijn bij de Engelse barakken ondergebracht. Waar de Engelsen 

volkomen zonder Liebesgaben van het Rode Kruis zitten, hebben wij een inzameling 

sigaretten gehouden, zodat aan elk vijfendertig sigaretten kan worden overhandigd. 

 

Vanmiddag voor het eerst de wekelijkse filosofische bijeenkomst van Ds. de Kluis 

bezocht, daarna de lezing van de Succesclub: "Brieven in het heden en verleden". 

vanmorgen op 12A een nieuw boek uit Genève ontvangen: "Essentials of Argument", 

hetwelk met het oog op mijn aanstaande lezing op volgende week woensdag over 

Bevolkingsproblemen, juist van pas komt. 

 
248 Vrijwel zeker maakten deze Hollanders deel uit van de Irene Brigade. 

249 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 492 en inv. 20 melding 4457 (36 

waarvan 1 op 26-10-1944). 
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Vrijdag 27 oktober 1944 

Steeds nog druilerig, koud en huiverig weer buiten. Het is vandaag flink kouder 

geworden. 

Er gaat geen dag voorbij of om een uur of 19.00 tot 20.00 gaan sirenes loeien en het 

licht gaat uit. Zodra de Duitsers een lichtje ontdekken in de barak komen ze als 

woedende stieren er op af. We zitten net in de driehoek Berlijn-Leipzig-Dresden. Als 

Berlijn een beurt krijgt van de R.A.F. dan zie je op 60 km de lichtfakkels in de lucht 

hangen en horen wij duidelijk de dreunen van de ontploffende bommen die 

neerkomen. Zelfs de zoeklichten en het afweergeschut zijn te zien en te horen. 

Hetzelfde is het geval met Leipzig dat is dichterbij. Dan zien wij de honderden 

zoeklichten langs de hemel gaan en horen we het afweergeschut blaffen. De 

ontploffingen zijn zo erg, dat de barakken af en toe staan te dreunen en te trillen. In je 

hart heb je medelijden met al de vrouwen en vooral de kinderen die in deze hel zitten. 

Het is te begrijpen dat er velen van deze vrouwen gek zijn of worden bij zo’n 

bombardement. En dan te denken aan de honderden, ja duizenden mensenlevens, 

waaronder ook krijgs-gevangenen zijn en de civiele arbeiders, ook van ons, die daar in 

de fabrieken moeten werken. 

Het Wehrmachtsbericht sprak vanavond van een trommelvuur door de geallieerden 

op het westelijke deel van Den Bosch. In zware gevechten in die gevechtssector waren 

er van 20 tot en met 26 oktober 180 pantsers afgeschoten. 

 

Zaterdag 28 oktober 1944 

Het blijkt nu dat bij de vele transporten Engelsen en Amerikaanse krijgsgevangenen 

die bij en rond Arnhem zijn gevangen genomen, ook vele Hollanders aanwezig zijn. 

Zij hadden een band van oranje om hun arm en waren in burgerkleding. Door de 

Engelsen en Amerikanen waren zij aangezocht om de orde te helpen handhaven, 

plunderingen tegen te gaan, te dienen als gids en dergelijke taken meer. Ze zijn nu als 

krijgsgevangenen behandeld, maar we geloven dat velen van hen zijn doodgeschoten 

als de Engelsen niet voor hun in de bres konden springen. Vooral tegen de 

Nederlanders zijn de Duitsers erg fel, want de tegenstand die de bevolking biedt heeft 

gemaakt dat de pistolen van de Duitsers los in de foedralen zitten. We weten het 

allen, een mensenleven heeft op het ogenblik weinig waarde vooral in de ogen van 

een Duitser. 

Het Wehrmachtsbericht zegt dat het front zich nu uitgebreid heeft vanaf de 

Westerschelde tot in de omgeving van Den Bosch. Vooral bij Bergen op Zoom zijn 

zware gevechten en Tilburg werd na harde gevechten door de geallieerden genomen. 

Heel Brabant zal wel in puin gaan. Over Den Bosch werd verder niets gezegd. 

Twee Nederlanders, sergeant Grote (kgf 98384) en soldaat Hamminga (kgf 98619) 

komen aan vanuit een Arbeitskommando van Stalag IV-f Hartmannsdorf. 250) 

Drie ontvluchtte en weer gevangengenomen Nederlanders komen aan vanuit Stalag X-c 

Nienburg. 251) 

 

  

 
250 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 641. 

251 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 4457 (36 waarvan 3 op 28-10-

1944). 
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Zondag 29 oktober 1944 (Feest van Christus koningschap) 

Vandaag is het zeer mooi weer. 

Om 08.00 uur in (barak) 34B een plechtige Hoogmis met drie Heren en vier 

misdienaars. We zongen de driestemmige Mis van Singenberger, het ging goed en 

het was de eerste maal in krijgsgevangenschap dat we een mis met drie heren 

bijwoonden. 

Het was om 12.45 uur een plechtige kerkdienst in de Engelse toneelzaal. Na afloop 

van de dienst was er avondmaalsviering onder Ds. de Kluis. Het was een plechtig 

ogenblik toen deze avondmaalsviering een aanvang nam. Ruim 200 mannen, ook ik, 

hebben aan dit avondmaal deelgenomen. Ook vele Zuid-Afrikanen waren bij ons 

aanwezig. Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte en er aan deelnam. Het was 

rustig en stil in mij en ik dacht aan het liefste wat ik had achtergelaten. Maar ik weet 

dat God voor hen zorgt, Hij is aan geen tijd en plaats gebonden. Er zijn in ons kamp 

en in barak 34A ongeveer 134 Polen gekomen om daar te blijven. Ze zijn afkomstig 

uit de stad Warschau en hebben meegevochten tegen de Duitsers. Er waren 

verschillende jongens onder hen van dertien en veertien jaar, sommigen in een soort 

uniform, anderen in burgerkleding. Verschillende van de deze kinderen hebben met 

eigen hand Duitse gevechtswagens buiten gevecht gesteld, door ze te overgieten met 

flessen brandende benzine. Ook maar op goed geluk twee briefkaarten geschreven en 

weggedaan. Je kunt het niet weten of ze eens zullen aankomen. 

’s Avonds het Wehrmachtsbericht dat spreekt van zware straatgevechten in Bergen op 

Zoom en in tal van andere plaatsen. Verder zijn de berichten dat Bergen op Zoom 

genomen is en dat de troepen 7 Km noord van Tilburg staan in Loon op Zand. Op die 

manier blijft er niet veel heel in Brabant. Over Den Bosch wordt niets gezegd. 

 

Maandag 30 oktober 1944 

Om 10.00 uur bezoek van Poolse officieren gehad, die op 15 oktober 1944 

gevangengenomen waren in Warschau. Wat een lijdensweg legt het Poolse volk af en 

wat een waanzin zie je om je heen. Zo zag ik vandaag vier Poolse jongens, die door de 

Duitsers gevangengenomen waren bij de strijd in de stad Warschau. Ze hadden bij 

elkaar genomen de leeftijd van 50 jaar. Ik dacht aan Bouke en Marcus, mijn eigen 

jongens en mijn ogen werden verdacht vochtig. De jongste werd door de grotere 

Polen erg vertroeteld en verwend, het is niet te verwonderen. 

Het Wehrmachtsbericht spreekt van zware gevechten maar ze moeten terugtrekken. 

De andere berichten zeggen dat de Duitsers terugtrekken over de Moerdijk en de 

Maas. Den Bosch is na zware straatgevechten ingenomen en ze staan 5 Km van de 

Maas. In Brabant is het dus haast afgelopen, gelukkig. 

 

Dinsdag 31 oktober 1944 

Het is de hele dag regen en nog eens regen. Het blijft maar door gieten. 

Om 06.00 uur wordt de reveille geblazen, maar onze barak 45B mogen we niet 

verlaten. Marsé (Sergeant T.A. Marsé, kgf 104932), die een paar dagen geleden 

opgenomen is in het Lazarett, blijkt difterie te hebben. Wij moeten in quarantaine 

blijven tot 10-11-1944. We zitten praktisch dus tot 10 november opgesloten, ruim 20 

mannen in een te kleine barak. 

Een ieder heeft weer ontvangen twee busjes pastei, twee busjes corned beef, een 

busje Carnex, een blik melk, een plak chocolade, 100 sigaretten, een half blik 
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marmelade en 1/3 kg roomboter. Gisteren is er een order voorgelezen, dat alle 

verpakte levensmiddelen voor 15-11-1944 moeten zijn aangebroken. Alle blikjes en 

pakken moeten dan open zijn. Door de verdeling van de Liebesgaben is het een 

ellendige herrie in de barak. Het lijkt wel een gekkenhuis. Vandaag hebben we 

wortelen als groentesoep en twee dagen hebben we al verse spinazie gehad, dat is 

een fijne groente. 

Als een lopend vuurtje ging vandaag de mare door het kamp: er zijn honderden 

Poolse meisjes aangekomen die gevangen zijn genomen bij de grote opstand in de 

stad Warschau.  

Deze meisjes hebben allerlei diensten verricht; koerierster, verbindingen, munitie 

aanbrengen, gewonden uit de gevechtszone wegvoeren en nog vele andere diensten. 

Ze zijn bij de capitulatie of bij gevechten door de Duitsers gevangengenomen en als 

gewoon soldaat behandeld. Je kunt direct zien dat het merendeel uit de zeer gegoede 

kring komt, want velen van hen dragen bontjassen, een bontmuts en laarzen met bont 

gevoerd. Je ziet ze in allerlei kleding, maar er zijn zo goed als geen ouderen onder 

hen, het merendeel is van de leeftijd van twintig of vijfentwintig jaar. Een enkele is wat 

ouder.  

 
Aankomst van de Poolse vrouwen in Mühlberg  

(Mühlberg foto 80829, foto zonder nummer uit “De Pastorie van Mühlberg”) 

 

Er zijn heel knappe meisjes bij. En nu zijn ze naar hier afgevoerd als mannen en 

worden ze beschouwd als krijgsgevangenen. Ze zitten naast het kampgedeelte van 

ons en de afscheiding bestaat uit een eenvoudige prikkeldraadversperring. Aan de 

andere kant lopen een paar Duitse schildwachten heen en weer. Er is maar één kraan 

in dit kamp, een soort pomp waar zij het water uit putten. Een ieder is dol en de Polen 

het meeste want een ieder staat te turen of ze soms bekende gezichten zien, 

familieleden, broers of zusters en dergelijke. Sommige Polen zie je huilen als ze heen 

en weer lopen en ze hebben dan een familielid ontdekt, de een zijn meisje, een ander 

zijn zuster, een ander een familielid. Er wordt gefloten en geroepen, er wordt 
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gezwaaid met zakdoeken en de schildwachten lopen onverstoord verder. Het is voor 

de meeste een vreemde gewaarwording zo vlak bij ons, die jonge vrouwen en meisjes. 

Je bent ze ontwend, maar nu je ze weer ziet zo vlak bij, is het een vreemde 

gewaarwording. Als de posten hun rug omkeren vliegen de gekste voorwerpen door 

de lucht over het prikkeldraad; levensmiddelen in allerlei vorm en van allerlei aard, 

sigaretten en teveel om op te noemen. Ze hebben de laatste twee dagen niet veel te 

eten gehad en ze hebben honger. Als er busjes met vlees overvliegen en ze rapen ze 

op zonder dat de Duitsers het zien, danken ze door te zwaaien. Ook vliegen er 

papiertjes verzwaard met een steen door de lucht om op die manier met elkaar in 

verbinding te komen. En ik sta het zo eens te bezien en begrijp dat een heel volk in 

oorlog is, niemand uitgezonderd. Wat een verschil met vroeger. De Duitsers 

waarschuwen om dit alles te laten, maar niemand die zich daaraan stoort. 

Het blijkt wel dat deze meisjes op zichzelf kunnen passen en flink van zich af kunnen 

bijten, wat blijkt uit een paar handelingen die te zien waren. Ze snauwen net zo terug 

als de Duitsers dat doen. Na een tijd te hebben gekeken ben ik weer weggegaan. Het 

was mij af en toe te machtig. 

 

Woensdag 1 november 1944 

Het is slecht weer, het regent aanhoudend. 

Vanmorgen is er een inzameling gehouden waaraan iedere natie heeft deelgenomen. 

Er zijn vele levensmiddelen afgestaan voor deze dappere Poolse meisjes, zie zo veel 

voor hun land hebben gedaan. Zij zelf noemen zich “de Vrouwenarmee van de stad 

Warschau”. Ook wij Nederlanders hebben ons aandeel rijkelijk gegeven, want ook wij 

weten wat het betekent om honger te hebben. Vanmiddag een blanco brief 

ontvangen. Ook barak 34A en 34B liggen nu vol met Slokwaken en met Polen uit 

Warschau.  

De berichten spreken van gevechten bij Geertruidenberg en Lage Zwaluwe. Over de 

omgeving van Den Bosch wordt in twee dagen al niet meer gesproken. 

 

Donderdag 2 november 1944 (Allerzielen) 

Het is mooi weer. We hebben 1 uur op het appèl moeten blijven staan, wegens 

onderduikers. 

Omstreeks 12.00 uur waren er veel jagers in de lucht. Daarna hoorden wij een 

luchtbombardement en het blaffen van het afweergeschut, zo hevig en zo erg dat de 

barakken op hun grondvesten stonden te dreunen. Het duurde zeker een half uur. 

Vermoedelijk is het een aanval op de stad Halle geweest.  

Wederom een briefkaart naar huis gestuurd. Zou hij nog aankomen?  

’s Avonds gelezen, dat weer onderbroken wordt door luchtalarm. 

Vier mannen vertrekken naar het Arbeitskommando Siemensglas in Freital van Stalag 

IV-a Hohnstein.252) Acht mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van 

Stalag IV-c Wistritz.253) Er vertrekken twee soldaten naar een Arbeitskommando van 

Stalag IV-f Hartmannsdorf.254) 

 

  

 
252 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 geen meldingnummer op de kaft. 

253 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5319 (8). 

254 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5259 (2). 
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Vrijdag 3 november 1944 

Het is mooi weer. 

 

Zaterdag 4 november 1944 

Om 08.00 uur plotseling appèl in de barak. De meesten lagen nog te bed. 

Het is guur weer en veel buiten komen doe je niet. Maar toch worden wij getrokken 

om te kijken naar hetgeen zich afspeelt bij de draadversperring van het kamp met de 

Poolse vrouwen uit Warschau. Er is nog veel bekijks en vele Polen staan te roepen. Zij 

hebben weer een bekende gezien en proberen in contact te komen door wederzijds 

als die gelegenheid komt, namelijk als de Duitse posten hen de rug hebben 

toegekeerd, een briefje over de draad te werpen. Op deze vreemde manier wordt de 

verbinding tot stand gebracht. Nog steeds vliegen vele levensmiddelen op de 

gewenste momenten door de lucht. De Engelsen zijn het die vele sigaretten naar de 

overkant werpen. Al met al is het er een rumoerige boel, maar wat een tragedie 

voltrekt zich daar. Er gaan verhalen dat er enige vrouwen bij zijn die zwanger zijn en 

die eerdaags een baby ter wereld moeten brengen. Of dit waar is, is natuurlijk niet na 

te gaan, maar als dit zo is, dan is het nog vreselijker dan het al is. Je kunt zien dat zij 

honger hebben geleden, want men zegt dat ze bij aankomst in geen twee dagen eten 

hebben gehad. Er schijnt heel veel te zijn gegeven, gezien de ontroerende 

dankbetuiging die is binnengekomen.  

Lezen en nog eens lezen, dat is het wat velen van ons doen om de tijd te doden. 

Gelukkig is er een massa boeken en als wij die allemaal hebben doorgelezen dan 

zullen we wel vrij zijn.  

De levensmiddelen worden nu ook schaars. Geen pakketten komen meer door vanuit 

ons land, in verband met de spoorwegstaking die vanuit Londen door de regering is 

gelast. Maar we zijn wat dat betreft de sigaar, want eten voor ons komt er op die 

manier niet meer door. Ook pakketten van het Internationale Rode Kruis van Genève 

zien we niet meer. De voornaamste reden hiervan is, dat door de aanhoudende 

bombardementen die de Amerikanen en Engelsen dagelijks uitvoeren, het hele Duitse 

vervoersapparaat volkomen lam is gelegd en hieronder zijn ook de spoorwegen. 

Om 17.00 uur is een Hagenaar aangekomen, die was woensdag 1 november 1944 nog 

in Den Haag.255) Ik was een beetje gerustgesteld omtrent het eten in Den Haag, want 

daar was ik erg benieuwd naar. 

Soldaten Wolthuis (kgf 271790) en Van der Eijk (kgf 271792) vertrekken naar 

Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.256) 

 

Vanavond is er bekend gemaakt dat er een dankbetuiging is gekomen en gericht aan 

de vertrouwensman van ons (van Namen). Deze dankbetuiging is gekomen naar 

aanleiding van de inzameling van levensmiddelen die bestemd was voor de Poolse 

meisjes. Hier volgt de schriftelijke brief: 

 

De Poolse vertrouwensman,  

M Stammlager IV-b Mühlberg aan de Elbe, 4 november 1944 

Ik heb de eer U en Uwe kameraden mijn hartelijke dank te betuigen voor de, in zo 

grote vorm getoonde hulp aan de Poolse krijgsgevangen vrouwen uit Warschau. Ik 

 
255 Dit betreft waarschijnlijk Sergeant P.C. van Helmond (kgf 271793). 

256 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5271. 
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haast mij U mede te delen, dat dit medeleven voor mij een bewijs is van de 

uitstekende kameraadschap. Ik voel het als een plicht mijn regering na de oorlog van 

deze houding van de Nederlandse krijgsgevangenen melding te maken. Moge de 

goede verhouding in de toekomst zich ontwikkelen tot welzijn onzer Volken. 

Bijgaande geef ik U het dankschrijven door van die krijgsgevangenen. 

Hoogachtend 

Rotmichi 

Pools vertrouwensman 

 

Aan de Heer van Namen 

Vertrouwensman der 

Nederlandse krijgsgevangenen 

Beste Kameraden, 

Uit onze landen gejaagd door de vreselijke oorlog, die de wereld omvergeworpen 

heeft, hebben wij elkaar gevonden in de Internationale massa van onbekende 

vrienden. Onze vriendschap is geboren uit eenzelfde verlangen en lijden, uit eenzelfde 

heimwee naar alles wat ons lief is, naar ons “thuis”, dat wij allen hebben verloren, 

tenslotte uit een eenheid van ontbering en krijgsgevangenschap. 

Wij herinneren ons thans, hoe wij met verontwaardiging hoorden van het nieuws over 

de veldslag in Holland en van de ruïnes die hij veroorzaakt heeft, toen niet 

voorziende, hoe dicht bij de stad Warschau was, bij het lot van Rotterdam. 

Gij allen weet wat het zeggen wil “een stad zonder huizen” en wat het lot is van meer 

dan een miljoen gezinnen die geen dak boven hun hoofd hebben. 

De onmiddellijke hulp die gij ons verschafte, dadelijk na onze aankomst, door een 

dergelijke overvloed van geschenken, die uit Uw pakketten komen, waarvan wij de 

prijzen kennen, deze hulp was voor ons het getuigenis van Uw begrip. 

Wij danken U met geheel ons hart. Wij zouden U gaarne de schuld van onze 

erkentelijkheid betuigen, door U in ons bevrijd Vaderland te begroeten. 

Wij beëindigen deze brief waarin wij U zeer hartelijk dank zeggen, door U toe te 

wensen, evenals aan ons zelf, sterk te blijven en vast te geloven in onze bevrijding, die 

reeds zeer dichtbij is. 

LEVE NEDERLAND           LEVE POLEN. 

De Vrouwensoldaten van de Poolse Armee van Warschau. 

 

Het Wehrmachtsbericht spreekt van gevechten noordoostelijk van Roosendaal. Op 

Walcheren zijn zware gevechten. 

Eindelijk schijnen de moffen de manier gevonden te hebben om de geheime radio 

ontvangtoestellen in hun werking te belemmeren. Regelmatig op dezelfde tijd van ± 

20.00 tot 20.30 uur gaat namelijk sinds enkele dagen het licht in het hele kamp uit. 

Het merkwaardige is dat de lichten in Neuburxdorf dan steeds blijven branden en 

overigens niets op eventueel luchtalarm wijst. Opvallend is verder dan dat sedert 

dienzelfde tijd geen Engelse nieuwsberichten meer worden doorgegeven. Dat de 

moffen voor dit foefje nu een jaar lang razzia's moesten houden…… 

 

Zondag 5 november 1944 

Het is mooi weer, maar koud.  
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Een brief naar huis geschreven. Af en toe eens een hap verse lucht ingesnoven en 

eens langs de draad gelopen en het drukke gedoe gadegeslagen bij het kamp van de 

Poolse meisjes. Naar verluid zouden de Polen toestemming hebben gekregen om een 

bezoek te brengen aan het Poolse kamp. Velen zullen hiervan wel profiteren om op 

deze wijze hun familieleden te begroeten. 

Om 14.00 uur is er een interlandwedstrijd Engeland-Holland. Ik ga onder de draad 

door om die wedstrijd te zien. Het is prettig om weer eens buiten in de frisse lucht te 

zijn. 

Het Wehrmachtsbericht spreekt van gevechten tussen Maas en Merwede en van een 

bruggenhoofd bij de Moerdijkbruggen. Brabant is nu wel geheel vrij. 

 

Het Franse monument op de begraafplaats Neuburxdorf wordt ingehuldigd bij welke 

gelegenheid een urn met aarde van het plateau van Gergovie wordt ingemetseld in 

het monument. 

 

 
5-11-1944 inhuldiging van het Franse monument te Neuburxdorf  

(Mühlberg foto zonder nummer, NIMH collectie Mojet) 
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5-11-1944 inhuldiging van het Franse monument te Neuburxdorf  

(Mühlberg foto 80826) 

 

Maandag 6 november 1944 

Het is bar slecht weer, met regen en wind. 

Het is vandaag een prettige en tegelijk een ongezellige dag, want vandaag is het 

twintig jaar geleden dat wij getrouwd zijn. Hoe zouden ze het thuis hebben, bij al die 

ellende en zouden ze allemaal nog gezond zijn? Het zijn veel vragen, maar ik kan ze 

niet oplossen. Maar er is wel dank aan God dat ik nog gezond ben en niet ziek ben 

geweest. Mijn verjaardagsmaal bestond uit een dubbel portie aardappelen met witte 

kool en een lekkere jus. Er is weer een transport Poolse meisjes aangekomen. 

De Moerdijkbrug is opgeblazen. 

 

Dinsdag 7 november 1944 

Regen en wind. 

De quarantaine wordt opgeheven, we kunnen ons weer vrij bewegen. ’s Avonds naar 

de kapel voor het avondgebed. Daarna houdt Kamphuis zijn overzicht. 

 

Woensdag 8 november 1944 

Het weer is slecht en we zitten in de kou. 

De reveille is een half uur verlaat. We hebben nu om 07.00 uur appèl. Vanmorgen 

was er geen water. De vertrouwensman maakte bekend, dat vrijdag alle sigaretten 

worden uitgedeeld. De reden hiervan is, dat verleden week een kist sigaretten van 

20.0000 stuks gestolen is. De kist werd later, geopend op de zolder van het magazijn, 

teruggevonden. De rest van de bulk wordt na 20 november uitgedeeld. Morgenavond 

om 18.00 uur komt de hoofdvertrouwensman Soldaat J. van Namen (kgf 10730) in 

onze barak voor een vraaggesprek. Die knaap heeft nooit ons vertrouwen gehad. 
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Tekening van Van Namen door Ton Tempelman 

 

Vandaag heeft de eerste onderofficier die in Arnhem woont, een brief van zijn vrouw 

ontvangen met droevig nieuws. Door de strijd in Arnhem is zijn kind gedood, zijn 

schoonmoeder zwaar gewond. Hij zit met zijn gedachten thuis en is versuft van deze 

slag. Gelukkig voor ons dat er een geestelijke verzorger is. Ds. de Kluis is al bij hem 

geweest, maar ook hij kan niet veel troost geven. Wie van ons zullen nog meer volgen 

en zeker hen die in de omgeving van Arnhem of in Arnhem zelf wonen. Ook twee 

blanco briefkaarten ontvangen. 

 

Donderdag 9 november 1944 

Om 17.00 uur ben ik naar het theater geweest voor een concert onder leiding van 

Guus Valten. Het was een mooi jazzprogramma afgewisseld met een paar schetsjes.  

’s Avonds wat gelezen. 

 

Vrijdag 10 november 1944 

Er zijn vier mannen uit Holland aangekomen, waarvan 1 die uit een eerder transport 

gevlucht was en weer gegrepen is.257). Zij waren op 6 november uit Nederland 

vertrokken. Ze ontvingen de nummers 271794 tot en met 271797. 

Onder hen bevond zich een officier, de 1e luitenant T. de Vries (kgf 271794).  

De reserve 1e luitenant de Vries werd op een eigenaardige manier het slachtoffer.  

 
257 Dit betreffen matroos W.H. Schoens (kgf 271795), soldaat H.J. Boer (kgf 271796) en soldaat G.H.J. 

Overmeen (kgf 271797). Schoens is degene die uit het eerdere transport van 5 tot 9 september 1944 

ontsnapte. Hij was overigens eerder ook al een keer als kgf 104641 uit Stalag V-a Ludwigsburg of een van 

de Arbeitskommandos ontsnapt en had daarna Nederland weten te bereiken. 
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Er werd eensklaps bij hem in de winkel te Zwolle huiszoeking gedaan en toen men 

ging snuffelen vond met een militair zakboekje. Zodoende was hij de sigaar, zoals wij 

zeggen en ontdekten de Duitsers dat hij reserveofficier was en zich niet gemeld had 

voor krijgsgevangenschap. 

 

Om 12.30 uur hebben we ieder 260 sigaretten ontvangen. Men heeft deze sigaretten 

maar ineens uitgedeeld, omdat bij controle uit de bergplaats in Mühlberg, waar 

zendingen levensmiddelen worden opgeborgen, liefst 20.000 sigaretten gestolen 

bleken te zijn. Hoe dat in zijn werk is gegaan en wie ons deze kool gestoofd heeft, het 

is niet na te gaan. Daardoor is de koopkracht van ons Hollanders, om te ruilen, een 

stuk achteruitgegaan. Want geld heeft hier geen waarde, maar de sigaret; daar doe je 

hier alles mee. Je koopt er de Duitsers meer om, zelfs de beruchte SS. Ja, zelfs de 

vrouwen en meisjes en nog veel meer dingen. En dan betekenen 20.000 stuks 

sigaretten geweldig veel. 

 

Nu, 4 uur, staat het hele kamp in rep en roer. Het is militair alarm voor de Duitsers. 

Opa loopt als een razende met helm, geweer, kortom volledig gepakt bij het hek rond 

te springen. Alle krijgsgevangenen moesten ogenblikkelijk hun werk verlaten en 

terugkeren naar hun resp. barakken. 16.20 uur kampalarm, d.w.z. dat alle 

krijgsgevangenen in de barakken moeten blijven, niemand mag buiten zijn. Het 

schijnt wel een grote oefening te worden, of zou het serieus zijn? Neen, het blijkt dat 

een generaal op bezoek is. 

 

Zaterdag 11 november 1944 

Vandaag is het slecht weer, zeer koud en regen. Deze nacht niet geslapen van de kou. 

Het was vandaag 26 jaar gelden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd en de 

wapenstilstand werd getekend. De Engelsen hebben vanmorgen dit feit herdacht. Met 

een hoornsignaal werd stilte in acht genomen. Ieder voor zover dit mogelijk was en 

dit kon doen, herdacht de miljoenen doden uit de jaren 1914-1918.  

Er vertrekt een man naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 258) 

 

Zij hebben zojuist weer een kat gevangen, een grote grijze. In het waslokaal hebben 

ze hem met een hamer een tik op de kop gegeven. Zij ligt nu in moten te braden op 

de oven, een heerlijke geur verspreidt zich prikkelend door de barak. Het meppen van 

katten vindt thans op vrij grote schaal plaats, ofschoon het dun gezaaid is met de 

dieren. Toon heeft al een hele week geloerd op een grijze kater, maar juist gisteren 

toen hij zijn kans schoon zag, was een ander hem net voor. Een voordeeltje dat onze 

neus voorbij gegaan is. 

 

Zondag 12 november 1944 

Het was een volle kerkdienst onder Ds. de Kluis in het Engelse theater. Hab.1: 1-4 en 

als tekst Hab. 1: 3. 

Ze zitten een kat te braden. Je ziet ze van alles eten. 

 

  

 
258 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5326 (23, waarvan 1 op 11-11-

1944). 
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Maandag 13 november 1944 

Het is zeer slecht weer met regen en wind. 

Het eten is krap en je krijgt weer hetzelfde lege gevoel in je maag als in de beruchte 

periode toen wij honger leden. De levensmiddelen zijn bij allen zo goed als op en je 

moet je nu alleen voeden van het beroemde Duitse voedsel, de zogenaamde Duitse 

soep. Je gaat met een leeg gevoel in je maag naar bed en je staat er ook weer mee 

op. 

Om 07.00 uur na het appèl kruip je maar op nieuw onder de wol, want daar ligt je het 

beste en ook is het onder de wol warm. Om een uur of tien sta je maar eens op, kleed 

je aan en ga naar het waslokaal om je te wassen. Het is dan wachten op het eten wat 

om ongeveer 11.30 uur komt. Een ieder is dan in de weer om zijn potje klaar te maken 

en op het vuur wat in de oven aan is, warm te maken. 

Kapitein Huijsse (kgf 271759), die zich op 14 september 1944 vrijwillig had gemeld, 

vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz. 259) 

 

Dinsdag 14 november 1944 

Het was mooi weer, maar wel koud. 

Van 14.00 tot 16.30 uur naar het Nederlandse theater gegaan om een muziek-

uitvoering bij te wonen die werd gegeven door een ensemble onder leiding van 

sergeant muzikant Guus Valten (kgf 105470), dansmuziek van een orkest van zestien 

man, allen Nederlandse muzikanten, afgewisseld door zang en liedjes. Het geheel was 

leuk van opzet, terwijl het gebodene op hoog peil stond. Dit theater wordt niet alleen 

door de Nederlanders gebruikt maar ook door de Fransen, Belgen en de Polen.  

Vandaag is er weer eens een collecte gehouden voor de nagelaten betrekkingen van 

overleden krijgsgevangenen. Het geld zal over Genève naar Holland gestuurd worden. 

 

Woensdag 15 november 1944 

Het is vandaag knap fris. 

Een bekendmaking van het OKW is ter kennis van ons gebracht, wat wij geen gesloten 

blikwerk in ons bezit mogen hebben. Zogenaamd is de reden dat vijandelijke 

valschermtroepen die eventueel hier zouden landen, van ons geen levensmiddelen in 

hun bezit kunnen krijgen. 

Ja, men moet toch een reden voor deze maatregel kunnen opgeven. Nog worden 

dagelijks pakjes, brieven enz. over de draad geworpen in het kamp van de Poolse 

meisjes. Wat een discipline heerst er onder deze meisjes, ook met het geven van 

commando’s en het marcheren. 

Wat een toestand, vrouwen die bescherming nodig hebben en die geschapen zijn om 

het nieuwe leven ter wereld te brengen, vechtend met het pistool of een geweer in de 

hand, doden andere mannen die zij als vijand van hun land beschouwen. Wat een 

duivels gedoe en je kunt het niet verwerken. 

 

Wij hebben onder andere Nederlandse couranten en ook Duitse couranten gezien 

waar foto’s instonden van het station in ’s-Hertogenbosch en als men die foto’s 

bekijkt, dan schijnt er veel verwoest te zijn. Waar moet dat naar toe? Als het zo 

doorgaat wordt heel ons land een grote puinhoop. Het station, de St-Jan, enz. hebben 

behoorlijk geleden en hun tol betaald. Deze foto’s waren afkomstig en stonden in het 

 
259 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 meldingen 5312. 
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dagblad “Het Volk”. Er schijnt een heleboel ellende te heersen en vader, moeder en de 

anderen hebben heel wat ellende meegemaakt als zij er tenminste heelhuids zijn 

afgekomen. 

Tegen de avond is er geen licht, water en brood. Na een tijdje krijgen we gelukkig 

licht en even later is er water en het brood komt ook. 

Vandaag is eerste luitenant Tjitte de Vries (kgf 271794) naar Oflag 67 Neubrandenburg 

vertrokken.260 ) 

 

Donderdag 16 november 1944 

Het is zeer koud met veel wind. 

Van 18.00 uur tot 19.30 uur is er een vraaggesprek tussen Radier (Sergeant instructeur 

C.G. Radier, kgf 104330) en een Poolse Onderofficier over de opstand in Warschau. 

Het gesprek wordt in het Engels gehouden. 

Het was een vraaggesprek in het Engels met een Pools aspirant officier van het 

ondergrondse Poolse leger. Het ging voornamelijk om hetgeen gebeurd is in de stad 

Warschau, namelijk de grote opstand van de Poolse ondergrondse strijdkrachten. De 

sergeant C.G. Radier (kgf 104330) vertaalde alles in het Nederlands. Hierbij kwam aan 

het licht wat er zo ongeveer is gebeurd en wat er aan voorafgegaan is. Deze aspirant 

officier heeft alles zelf meegemaakt en kon dus vertellen wat hij zelf heeft 

meegemaakt. Er was reeds lang een ondergronds geheim Pools leger, dat in het 

geheim oefeningen hield, ook wapens had, was verdeeld in onderdelen met hun 

eigen aanvoerders en een eigen opperbevel.  

De aanleiding tot het ontstaan van de grote opstand in de hoofdstad Warschau was 

gelegen in het feit, dat men bij de nadering van de Russische legers van Duitse zijde 

duizenden Polen ging commanderen om versterkingen en verdedigingswerken op te 

richten. Dat was het sein, althans voor de stad Warschau, om handelend op te treden. 

Dit leger kwam in actie, sloeg de Duitsers uit de stad en wilde zodoende de stad in 

hun bezit hebben als de Russen aankwamen. De revolutie in de stad heeft geduurd 

van 1 augustus tot ongeveer 2 oktober, toen was alle tegenstand gebroken en 

konden de Duitse troepen weer bezit nemen van Warschau. Verschrikkelijk veel 

burgers zijn gedood in de vreselijke straatgevechten met de Duitse troepen. 

Ieder burger die gevangen werd genomen met de wapens in de hand, werd op 

staande voet door de Duitsers doodgeschoten, niemand werd gespaard, zelfs geen 

vrouwen en kinderen. 

Men neemt met stelligheid aan, dat gedurende deze periode ongeveer 15.000 

burgers door deze handelingen zijn gesneuveld. De lijken lagen vele dagen lang in de 

straten en de verpestende lucht van de in ontbinding verkerende lijken vervulde de 

straten van Warschau. 

Ongeveer 15.000 mannen van het geheime Poolse leger zijn hierbij gesneuveld en 

duizenden gewond. De Poolse troepen waren slecht van wapenen voorzien, alleen 

handvuurwapens, handgranaten, pistolen en degelijke waren in hun bezit. Bij de 

gevechten die toen uitbraken namen ze natuurlijk de buitgemaakte wapens van de 

Duitsers over, maar het was en het bleef een ongelijke strijd. Toen de uitgebroken 

opstand aan de buitenwereld bekend werd, zijn de Duitsers de in hun handen 

vallende Poolse troepen als krijgsgevangenen gaan beschouwen, vandaar de grote 

transporten Poolse meisjes die in Mühlberg bij ons aankwamen.  

 
260 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5338 zonder datum. 
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De toestand werd voor de Duitsers zo gevaarlijk, dat ze er toe overgingen enige van 

hun keurdivisies naar Warschau te dirigeren, onder andere de bekende en ook 

beruchte Hermann Goering divisie en een beruchte SS divisie. Iedere Pool in 

Warschau vocht tegen de Duitsers. Kleine jongens van tien tot twaalf jaar gooiden 

flessen gevuld met benzine onder en tegen te Tijgertanks van de Duitsers en stelden 

ze zo buiten gevecht. Engelse vliegtuigen hebben na het bekend worden van deze 

opstand nog vele vluchten gemaakt om per parachute wapens, munitie en 

verbandmiddelen over te brengen, maar of zij vielen in Duitse handen, of zij vielen 

buiten de eigen linies. De omlaag geworpen munitie was niet te gebruiken en 

dergelijke meer. Vele Engelse vliegtuigen vielen in het Duitse flakvuur en toen bleek 

dat helpen niet mogelijk was, zijn de Engelsen ermee opgehouden. De Poolse troepen 

hadden zelfs op twee plaatsen over de Weichsel een brug geslagen om de aan de 

overzijde staande Poolse vrije troepen gelegenheid te geven zo Warschau binnen te 

komen en mee te helpen. Maar zij kregen een wenk van de Russen om niet mee te 

helpen en toen de Duitse vliegers de bruggen zagen, zijn ze door bombardementen 

vernield. 

Van niemand hadden ze steun en hulp te verwachten, want juist van hen die konden 

helpen; “De Russen”, bleven lijdelijk toezien hoe de toestand in vloed werd gesmoord. 

Een vuile politiek van de Sovjet Unie. Toen men op de grond niet meer verder kon 

vechten werd de strijd onder de grond voortgezet. Zelfs in de riolen werd gevochten 

met grote verbittering van beide zijden, maar niets mocht meer baten, men had het 

tevergeefs gedaan. 

De Duitsers hadden hun strijdmacht verdubbeld en op het einde vochten de Polen 

tegen vijf van de beste Duitse divisies. Op 2 oktober legde de Poolse bevelhebber van 

Warschau de wapens neer en was het afgelopen. Warschau was één grote puinhoop 

geworden, waar maandenlang de stank hing van de duizenden gesneuvelden, zowel 

van vriend als van vijand. Het geheime Poolse leger in Warschau had opgehouden te 

bestaan. 

Het was een boeiende lezing die deze Poolse aspirant officier hield en wij allen 

hadden bewondering voor het hele Poolse volk, wat reeds zo vele offers te verwerken 

kreeg en nog dagelijks offers moet brengen. 

 

’s Avonds hebben we accordeonmuziek, Lou Raaijman heeft de prijs van de 

harmonica, 2500 sigaretten, nog niet bij elkaar. Onze soep is de laatste dagen beter, 

want ze wordt nu apart gekookt in de keuken door een Hollandse kok. 

Volgens de berichten is het grote offensief oostelijk van Helmond begonnen. 

 

Vrijdag 17 november 1944 

De berichten zijn steeds hetzelfde. Het offensief is in gang en dat heeft zijn tijd nodig. 

Korporaal Tettero (kgf 106268) vertrekt naar Arbeitskommando Wülknitz van Stalag  

IV-a Hohnstein.261) 

 

Zaterdag 18 november 1944 

Vanmorgen naar de Konservenraum geweest en een blik melk en jam gehaald. Ik 

kreeg ze direct mee. Een paar dagen geleden ben ik mijn kam verloren en heb hem 

niet terug kunnen vinden. Vanmiddag heb ik een nieuwe in de shop gekocht, een 

 
261 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5323. 
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houten voor 80 pfennig. Om 15.00 uur koorrepetitie en daarna te biechten geweest. 

De berichten zeggen dat Weesem, 2 Km ten zuiden van Roermond, genomen is. 

Overal is vooruitgang. ‘s Avonds wat gelezen. 

 

Zondag 19 november 1944 

De kerkdienst was weer druk bezocht. Ds. van Garderen sprak over Marcus 13: 31-37 

en als tekst alleen “Waakt”. Het is een eigenaardig iets wanneer wij onder de dienst 

zitten te luisteren en in de verte de vliegtuigen horen die hun dodelijke last uitwerpen 

en de ontploffingen hoeren, zodat af en toe de theaterzaal op zijn grondvesten staat 

te dreunen. Vandaag hadden we erwtensoep, het smaakte goed. 

Om 14.30 uur een brief naar huis geschreven, hopende dat hij zal aankomen 

Nadat soldaat Toon Bertina (kgf 107260) woensdag op kommando is gegaan naar 

Fichtenberg, een dorpje ongeveer een uur gaans hier vandaan, ben ik met de 

wandelbeurt van de Pipa, hem vanmiddag op gaan zoeken. Hij werkt als enige knecht 

in Tischlerei Picl en heeft het er reuze goed aan eten en drinken. Terwijl overigens de 

eigenaresse (een oudbakken vrijgezel) als een moeder voor hem zorgt. Opgetogen 

verhalen deed hij over zijn donzen bed, met witte lakens, gebraden kip, eieren etc. 

Om te watertanden. Hij heeft goed om ons gedacht, want 's avonds ging ik terug met 

brood en melk, wat nu waarschijnlijk in de toekomst regelmatig elke week zal 

geschieden. 

 

Maandag 20 november 1944 

Het is niet koud vandaag. Gisteren was het mooi weer. 

De pakjes, brieven en dergelijke vliegen nog steeds over de draadversperring in het 

kamp va de Poolse meisjes. Er bestaat nog steeds grote belangstelling aan onze kant 

van de draadversperring. En de Duitse schildwachten hebben geen ogen genoeg om 

uit te kijken. 

Gisteren was er bezoek, meest Polen waren het, die toegang hadden gekregen en aan 

de schildwachten een getekend bewijs van de kampcommandant lieten zien. Het 

waren natuurlijk Polen die familieleden in het kamp hadden zitten. De Duitsers 

schijnen er geen haast mee te maken om deze meisjes van hier weg te sturen. 

Reserveofficier gezondheid 2e klasse Erkelens(kgf 98958) vertrekt naar 

Arbeitskommando 451 Brüx van Stalag IV-c Wistritz.262) 

Korporaal Van de Burgh (kgf 271749), die zich vrijwillig had gemeld, vertrekt naar 

Stalag IV-c Wistritz.263) 

 

Dinsdag 21 november 1944 

Voor het eerst zijn er brieven ontvangen via het Rode Kruis in Genève, uit het door de 

geallieerden bezette gebied van Nederland en wel uit Eindhoven. Van 16.00 tot 18.30 

uur een voorstelling bijgewoond in het Nederlandse theater, waar opgevoerd werd 

het toneelstuk getiteld “Gangsterclub”, een Frans toneelstuk in het Nederlands 

vertaald, in drie bedrijven. Het begeleidende orkest van onze muzikanten was mooi, 

maar het toneelstuk zelf viel tegen.  

 
262 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5391 (2, waarvan 1 op 20-11-

1944 en 1 op 21-11-1944). 

263 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5391 (2, waarvan 1 op 20-11-

1944 en 1 op 21-11-1944). 
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’s Avonds houdt Kamphuis zijn lezing, het grote offensief heeft overal voortgang. 

 

Soldaat Marsilje (kgf 96597) vertrekt naar Arbeitskommando Brüx van  

Stalag IV-c Wistritz.264) 

Vanmorgen vroeg zijn 1000 Poolse vrouwelijke officieren en onderofficieren naar een 

nieuw ingericht vrouwenkamp in Altenburg, zuid van Leipzig, vertrokken. Er blijven nu 

nog ongeveer 200 vrouwelijke soldaten over, plus de nodige zieken. Onder leiding 

van de Pipa zijn vorige week 11 mannen w.o. drie Hollanders (soldaat Kees Helder (kgf 

98570), sergeant Henri Lansberg (kgf 97866), etc.) vooruit gegaan om het kamp voor 

ontvangst gereed te maken. Thans worden een duizendtal Poolse kinderen in het 

kamp verwacht. 

 

Deze kinderen hadden in de opstand van Warschau tegen de Duitsers gevochten en 

waren begin oktober 1944 krijgsgevangen gemaakt. Ze zijn in Stalag 318 Lamsdorf 

geregistreerd en kregen daar nummers in de 103.xxx serie, die kort daarop in Mühlberg 

werden veranderd in nummers in de 305.xxx serie. In december 1944 werden velen van 

hen tewerkgesteld in de glasfabriek van Brockwitz, of in het Arbeitskommando van Fa. 

Steingut te Neusörnewitz (meerdere Personalkarten Arolsen inv. 11000020). 

 

 
De Personalkarte van de 12-jarige Pool Wieslaw Mirkowski (archief Arolsen scan 122417339) 

 

 
264 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5333. 
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De Personalkarte van de 12-jarige Pool Antoni Stepinski (archief Arolsen scan 122417343) 

 

Woensdag 22 november 1944 

Vanmiddag in de barak een gesprek gevoerd met 2 Nederlandse onderofficieren van 

het Franse vreemdelingenlegioen. Zij waren in Tunis door de Duitsers gevangen 

genomen. Uit al die gesprekken bleek wel dat deze heren heel wat avonturen hadden 

beleefd.  

Ds. de Kluis heeft van een collega uit Den Haag een brief ontvangen, waaruit bleek 

dat alles rustig was. Alleen hebben de Duitsers in hun grenzeloze vernielingswoede 

alle haveninstallaties in Rotterdam volkomen vernield. 

Vanmiddag komt er een delegatie van het Zweedse gezantschap (waarschijnlijk is het 

CICR bedoeld). Maar daar heb ik verder niets meer over gehoord. 265 

Er vertrekken twee mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz.266) 

 

Donderdag 23 november 1944 

Vandaag is een troep van ongeveer 200 Poolse jongens aangekomen, zogenaamde 

krijgsgevangenen. Het waren jongens in de leeftijd tussen acht en zeventien jaar; 

kinderen dus. Het is en blijft een droevig gezicht, deze kinderen te zien. In plaats van 

ouderliefde en een vriendelijk woord zijn ze als krijgsgevangenen hier aangekomen. 

Wat zal er van hun ouders bekend zijn? Leven die nog, of zijn ze ook gedood bij de 

vreselijke straatgevechten in de stad Warschau? Zo kan men hier iedere dag zien wat 

 
265 Er is op deze dag geen bezoek bekend (zie D.J. Smid in Onder de vlaggen van Zweden en van het 

Rode Kruis). Het dagboek Verhulst vermeldt op 23-11-1944 een bezoek van Erik Mayer van het 

Internationale Rode Kruis. Mogelijk wordt dat bezoek bedoeld. 

266 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5326 (23, waarvan 20 op 25-11-

1944). 
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een waanzin deze oorlog is. Niemand wordt ontzien. Ze zitten nu bij de meisjes in het 

kamp. Misschien dat die de jongsten van hen nog wat liefde kunnen geven en hun 

wat kunnen vertroetelen. Vele van de Poolse meisjes zijn reeds van hier vertrokken, 

waar naar toe is niet bekend. 

Ook is er bezoek geweest van het Internationale Rode Kruis, namelijk een Heer. 267) 

Nu, die kan en heeft dan ook deze ellende gezien. Het is een groot geluk dat deze 

vertegenwoordigers toegang hebben, want waren zij er niet, dan deden de Duitsers 

met ons wat zij wilden. 

 

Na aankomst van de heer Mayer, vingen de besprekingen om ± 10.00 uur aan. Eerst 

deelde de heer Mayer mede, dat het O.K.W. meer bezoeken van het Rode Kruis heeft 

toegestaan, zodat verwacht kan worden, dat we in de toekomst vaker een 

afgevaardigde in het kamp krijgen. Na het noteren van de namen v/d verschillende 

vertrouwensmannen en het opgeven v/d sterkte der naties met dokters en officieren 

kwamen enkele vraagstukken aan de orde. Door één der vertrouwensmannen werd 

opgemerkt, dat de barakken te klein zijn, in barak A moeten 216 man, in barak B 180 

mannen gelegerd worden. De oppervlakte van een A barak is 210 m2, de inhoud 1000 

m3, dat is per man ± 1 m2 en ± 4 m3. hieruit blijkt dat de barakken veel te vol zijn.  

De Heer Mayer noteerde deze gegevens en merkte op, dat deze klacht in ieder kamp 

tot uiting komt. De strozakken voorziening is slecht. Er is geen stro, de Duitsers 

gebruiken papierstroken en veel te weinig. Ook de bezems zijn slecht. Hiervan worden 

veel te weinig verstrekt. Ook 8 tot 9 bedplanken is te weinig.  

De Heer Mayer: van alle kampen zijn het steeds dezelfde klachten. Bezems zijn 

nergens te koop. Als ik in München bezems nodig heb, moet ik ze uit Zwitserland 

laten komen.  

Van Namen klaagde over het herstel der ruiten en de veel te lage waterdruk. Ook de 

kolenverstrekking is veel te weinig. Van 50 kg. per dag voor 4 kachels, kan alleen  

2 ½ uur gestookt worden om iets extra's te bereiden. Wij moeten zeker drie maal 

zoveel hebben. Het rantsoen dat hier verstookt wordt is veel te weinig. We krijgen hier 

300 gram brood en 483 gram aardappelen per dag. Officieel moet 10% meer worden 

verstrekt. De Heer Mayer: Deze klacht is in elk kamp hetzelfde. De was, die uitgereikt 

wordt, is vuil en nat. Deze klacht wordt genoteerd. Bekleding: Elke natie brengt zijn 

eigen klachten naar voren. Van Namen: Reeds 17 maanden zijn we nu in 

Krijgsgevangenschap, we hebben voortdurend geklaagd en nog steeds niets 

ontvangen. De Hr. Mayer zegt, dat het hem bekend is, dat de kledingtoestand van de 

Hollanders slecht is. De algemene klacht komt naar voren, dat door het onderling 

ruilen der kleding, de naties niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. De Heer 

Mayer wilt aan Genève voorstellen, om per natie een onderscheidingsteken in te 

voeren, als dit door het O.K.W. wordt toegestaan. Pakketten: Elke natie doet zijn 

opmerking. De Heer van Namen merkt op, dat sinds de Paketsperre we geen 

pakketten meer uit Holland krijgen. Waar kunnen we voorstellen, om net als de 

Engelsen ook 2 pakketten per maand te krijgen. Door wie worden de pakketten 

eigenlijk betaald, is het de regering in Londen? Waar moeten we een voorstel doen? 

De Heer Mayer: Ik weet niet wie de pakketten betaalt. Er zijn altijd rijken en armen 

geweest; de Italianen zijn er droevig aan toe en de Russen krijgen helemaal niets. De 

Heer van Namen: Ik dring er toch bij U op aan gelijkheid van pakketten voor iedere 

 
267 Het betrof een bezoek van Erik Mayer van het CICR en is foto 80852B van deze gebeurtenis. 
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natie te bewerkstelligen, zeer zeker voor de zieken. De Belgische vertrouwensman 

ondersteunt dit voorstel met klem. De Heer Mayer deelt mee, dat de verzending van 

pakketten stagneert door transportmoeilijkheden. Marseille is de toegangshaven, 

maar deze wordt uitsluitend voor oorlogsdoeleinden gebruikt. Onze gedelegeerde in 

Marseille let voortdurend op, wanneer er mogelijkheid bestaat, levensmiddelen door 

te laten. Van tijd tot tijd lukt dit, echter zeer weinig. Eenmaal zijn 2 schepen 

Götenburg binnengelopen, die zijn nu in Lübeck, maar de Zweedse regering maakt zo 

veel bezwaar, dat dit niet weer gebeurt. De Heer Mayer grijpt een brief met volgende 

inhoud: Aangetekend(?): 268 broeken--344 paar schoenen--3600 paar sokken--2556 

zakdoeken--810 bretels--450 scheerapparaten--32000 scheermesjes--1296 stukken 

scheerzeep--800 kammen--810 tandenborstels--2426 doosjes tandpoeder--80 stukjes 

toiletzeep--576 schoenborstels--728 doosjes schoensmeer--19152 knopen--4250 

naalden--8765 veiligheidsspelden--1569 klosjes naaigaren--6528 doosjes 

insectenpoeder. Wegens gebrek aan ons ten dienste staand rollend materiaal kunnen 

wij U tot onze spijt niet zeggen, wanneer de zending verzonden zal worden.  

‘s Middags had dokter Potter een kort onderhoud met den Heer Mayer. Aanwezig 

waren de 5 artsen der verschillende naties. Gesproken werd over de medicijnen, het 

verband, de verplichte ontluizing van ernstige patiënten, te weinig bedden in het 

Revier en Lazarett, te weinig bezoek aan het Lazarett, door tegenwerken bij de 

verstrekking der Ausweisen (moeten steeds getekend worden). De dokter heeft 

slechts 10 min. persoonlijk kunnen spreken, waarna de heer Mayer door de 

Kommandantur werd weggeroepen. De besprekingen waren nog slechts in 

aanvangsstadium en zijn in de kiem gesmoord. Slotconclusie: De besprekingen lieten 

een zeer onbevredigde indruk achter.  

Een Nederlander (sergeant Con 96554) komt aan vanuit Arbeitskommando Brüx van 

Stalag IV-c Wistritz.268) 

 

Vrijdag 24 november 1944 

Het is mooi helder weer en niet koud. 

Ik hoorde van de Vries dat er een mogelijkheid bestaat om over Lausanne een brief 

naar Holland te sturen. Dat ga ik ook proberen. 

Momenteel zijn ze een hond aan het braden, het wordt steeds gekker. 

 

Zaterdag 25 november 1944 

In de loop van de morgen hebben we de laatste restanten levensmiddelen van het 

Rode Kruis ontvangen. Alles is nu op en we hoeven niet te verwachten dat we nog iets 

zullen ontvangen. Trek je riem maar nauwer om je middel, want we zullen nog heel 

wat honger lijden eer we worden, of zijn bevrijd. 

We hebben vanmiddag allemaal moeten opgeven wat het adres is waar we wonen. 

Dit schijnt nodig te zijn voor het eventueel ontvangen van post, door middel van het 

Rode Kruis in Genève. De post die uit het bezette gebied komt, dus het gebied dat 

door de Amerikanen en Engelsen is bezet, gaat nu via Genève naar de Nederlandse 

krijsgevangenen alhier. Het maakt dus wel een hele omweg eer iemand het hier 

ontvangt. Venlo is nu het middelpunt van de aanval, het bruggenhoofd bij Roermond 

is gevallen. ’s Avonds wat gelezen, onderbroken door luchtalarm. 

 
268 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 527. 
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Er vertrekken 20 mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz. 269) 

 

Zondag 26 november 1944 

De Volkssturm was vanmorgen aan het schieten op de achter ons blok C gelegen 

schietbaan. (De daar dienst doende heuvel, is naar men beweert, de heuvel waarop 

indertijd Napoleon zijn troepen aanvoerde). 

 

Ik had vanmorgen corvee en moest het eten halen, zodat ik daardoor ook nog de 

kerkdienst misliep, wat ik erg jammer vond. Om 12.30 uur stonden we met een corvee 

bij de Engelse keuken voor het ontvangen van het dagelijkse rantsoen brood. 

Sommigen hebben een schot gehoord, ik in ieder geval niet, maar later bleek dat er 

een Rus was doodgeschoten. Achter de Engelse keuken ligt het Russenkamp, met 

twee in- en uitgangen. Bij deze staat een Duitse post. Nu stond er net een kwade of 

verkeerde Duitse schildwacht op post en zag dat onder het prikkeldraad een Rus 

doorkroop. Dat gebeurt iedere dag en niemand let erop. Maar deze moordenaar lette 

er wel op. Hij legde aan en schoot hem neer en alsof het nu zo moet zijn, in dergelijke 

gevallen is het altijd raak. Hij heeft geen tien tellen meer geleefd. Even daarna kwam 

er een Duitse Hauptmann, die schopte eens tegen de Rus aan, maar hij was dood. 

Kort daarna werd hij weggedragen door zijn kameraden. Weer een Communist 

minder zullen de Duitsers gezegd hebben. In de normale samenleving heet deze daad 

“moord”, maar nu lachen de Duitsers er om en geen mof eet er iets minder om. 

Ja, die Russen zien we overal in het kamp opduiken, maar het meest zien we ze in de 

grote vuilnisbakken graaien om etensresten te bemachtigen. Zij hebben nog meer 

honger dan wij.  

Ze krijgen geen pakketten en moeten het dus doen met het Duitse voedsel en dat is 

niet veel. Ze lopen er als landlopers bij, te vies om aan te pakken. Je ziet er van allerlei 

types bij, tot zelfs de Mongoolse types met hun spleetogen. Wij vertegenwoordigen 

de chaos zeggen ze en wij wachten onze kans af. Ook zij hebben in hun kamp hun 

eigen baraktheater, waar zij onder elkaar hun voorstellingen geven. Maar voor de rest 

zijn ze bij ons allen vreemd. Zo goed als niemand let op hun. Ook de Engelsen, wat 

dat aangaat, zijn zij niet als de rest en bemoeien zich niet met hen. Ze zijn aan zichzelf 

overgelaten.  

 

Van 18.30 tot 19.30 uur heeft er een Engelse band bij ons in de barak gespeeld. 

Eindelijk wat ontspanning. 

 

Maandag 27 november 1944 

Voor het eerst heeft het in de afgelopen nacht gevroren, maar overdag is het mooi 

maar koud weer. 

Ik heb voor het eerst klompen gehaald om aan te trekken. Ook wij lopen er nu net als 

de Russen als schooiers bij. Onze regering in Londen schijnt zich het bestaan van 

Nederlandse krijgsgevangenen niet bewust te zijn. Vaak zitten we te schelden op alles 

wat in Londen zit, maar het geeft ons niet. We zijn en blijven schooiers met onze 

haveloze uniformen. 

 
269 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5326 (23, waarvan 2 op 22-11-

1944). 
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Dan bijvoorbeeld de Engelsen; zij ontvangen om de drie maanden een heel nieuw 

uniform, schoenen, ondergoed en niet te vergeten sigaretten en pakketten met een 

rijke inhoud. Daar kunnen wij van watertanden. Daardoor ontstaat er een grote 

ruilhandel met de Engelsen, maar wat kunnen wij er aan doen? Het grote middel om 

alles gedaan te krijgen is de Engelse sigaret en die hebben wij niet. Alles draait om de 

sigaret. Wil je een paar schoenen machtig worden, dan kan je 300 sigaretten 

neerleggen, maar wel Engelse. Dan ben je de man en zo gaat het met alles wat je 

door ruiling in je bezit wil krijgen. Ja, de Engelsen hebben een grote macht in het 

kamp, ook vanwege het grote aantal dat zij hier in het kamp vertegenwoordigen. En 

de Fransen zien het met lede ogen aan, want zij waren eerst degenen die deze positie 

bezaten en als nummer één waren bij de Duitsers in de gunst stonden. Zij hebben op 

deze vlakte het grote kamp gebouwd, zij hebben het zien groeien en hebben er 

steeds de eerste viool gespeeld. Maar toen kwamen de Engelsen en langzaam is hun 

positie gedaald. En nu hebben ze in deze mannengemeenschap niets meer in te 

brengen. Het zijn en blijven de Engelsen en dat zal ook wel zo blijven tot onze 

bevrijding aan toe. 

Meerdere malen per week is er steeds opnieuw luchtalarm. Bij het donker worden 

begint het al en je kan er rekening mee houden dat het licht niet meer aangaat. Er is 

weer bekend gemaakt dat bij dit alarm onder geen voorwaarde iemand de barakken 

mag verlaten. Ben je levensmoe doe het dan, want dan is de kans groot dat je een 

kogel in je lijf krijgt van de een of andere Duitse patrouille, die een ronde doet. 

 

Dinsdag 28 november 1944 

Ook vannacht heeft het behoorlijk gevroren en overdag is het fris. Maar de zon schijnt 

en dat scheelt een heleboel. Vanavond had ik een geweldige hoofdpijn, zo erg dat ik 

over moest geven, iets wat niet vaak voorkomt. 

Drie soldaten vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.270) 

 

Woensdag 29 november 1944 

Het heeft gevroren en naderhand is het gaan regenen. Het is koud. 

Er doen geruchten de ronde dat ongeveer een honderdtal onderofficieren zich 

hebben opgegeven om te gaan werken. Het motief is natuurlijk dat ze hongerlijden 

en dat doet hen alles weer vergeten. Laten ze maar eens bedenken wat men in ons 

land moet lijden en waar een ieder ook honger heeft. Misschien wel net zo erg als 

onder ons. 

 

Donderdag 30 november 1944 

Het is regenachtig weer vandaag en er is vier keer luchtalarm geweest. 

Er wordt honger geleden onder ons allen. Men maakt veel jacht op katten en een 

kattenbout is een delicatesse. De boeren die hier met hun tonnenwagens in het kamp 

komen om de beerputten leeg te maken, namen eerst hun honden mee, maar als ze 

weer moesten vertrekken bleek de hond verdwenen te zijn. Hij was weg en bleef weg, 

want ook een hondenbout is op het ogenblik niet te versmaden. Zo ziet men dat 

katten- en hondenvlees met graagte door de Nederlanders wordt gegeten. Ja, ik 

hoorde vertellen dat het zelfs aan de Engelsen wordt verkocht, maar of dat waar is 

valt niet na te gaan. In ieder geval zullen de Engelsen het wel niet weten, dat zij 

 
270 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5337. 
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honden- of kattenvlees eten, maar zullen ze wel denken dat het varkensvlees of 

rundvlees is. Nu, voorlopig moet ik er niets van hebben. Mij niet gezien. 

 

Vrijdag 1 december 1944 

Nog steeds is het regenachtig en o zo koud. 

Nog steeds geen post ontvangen, alhoewel er bijna iedere dag post aankomt. Maar 

dat is afkomstig van hen die in de door de geallieerden bezette gebieden wonen, dus 

Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.  

Er zijn reeds veel Poolse meisjes van hier weggegaan. Waar de Duitsers ze naar toe 

sturen weet ik niet. 

’s Avonds krijgen we plotseling ongenodigd bezoek en worden onze twee sterke 

lampen in beslag genomen. 

De Nederlandse korporaal Luca (kgf 271237) komt aan vanuit een Arbeitskommando 

van Stalag IV-f Hartmannsdorf.271) 

Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 1269.272) 

 

Zaterdag 2 december 1944 

Triestig koud weer. 

Om 14.00 uur een pracht van een voetbalwedstrijd gezien tussen twee Engelse 

beroepselftallen, namelijk Engeland - Ierland. Het was de moeite waard, ondanks de 

koude en gure wind om daar naar te kijken. Zoiets zien we niet in ons land. De 

Engelsen wonnen deze wedstrijd met 1 tegen 0. Ieder elftal was gekleed in een apart 

shirt met broekje en voetbalkousen. Ieder elftal had een volledig stel verzorgers die 

de spelers zo nodig konden verzorgen bij kleine ongelukken. Ook de scheidsrechter 

was volledig gekleed, zoals dat gebruikelijk is. Naar schatting stonden er zeker een 

zevenduizend toeschouwers om de krijtlijnen te kijken. 

Er wordt een inzameling gehouden voor de Poolse kinderen die in ons kamp zijn. Ik 

heb een zakdoek en twee soeptabletten gegeven. Er wordt niet veel gegeven, want de 

mensen hebben haast niets meer. 

 

Vanmiddag in het Empire Theater een musical show "Spring Song in Jeniffer" bezocht. 

Goede show, buitengewoon goed verzorgde aankleding. 

 

Zondag 3 december 1944 

Het is zeer guur en koud weer. 

Vandaag kwamen Dr. Piekema (kgf 31987) en 2e Luitenant C. de Wit (kgf 31258 / 

271399) vanuit Holland aan (zie J.P.C. van Doorn in “Van mijn grafiek houd ik toch het 

meest”, p. 49 en dagboek Wubben). Deze hadden veel nieuws, onder andere dat alle 

mannen van 17 t/m 40 jaar weggehaald werden. Zij zijn reeds op 31 oktober en 7 

november gevangen genomen en rond 22 november op transport gegaan vanuit 

Amersfoort. 273) Behalve Piekma, De Wit zaten in dit transport ook 

H. Verstegen (kgf 119426), F.L. Hummelman (kgf 1194??), H.W. Levi (Zuid-Afrikaan, kgf 

1194??), W.A. Janssen (kgf 119425), W.T. van de Velden (kgf 119428) die evenwel niet 

naar Stalag IV-b maar naar Dulag/Stalag XI-b gingen omdat ze niet als Nederlanders 

 
271 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 697. 

272 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 

273 Archief Eemland, Nefkens 116-10 namenlijst. 
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beschouwd werden. Van enkelen van hen is dankzij de repatrieringsformulieren toch het 

krijgsgevangenennummer bekend. 

Vanavond hebben ze een causerie gehouden over de toestand in Nederland. Het 

betrof hoofdzakelijk plaatselijk nieuws. 

 

Om 13.00 uur ging Ds. van Garderen voor in de kerkdienst. Zijn preek was naar 

aanleiding van Math.21: 33-43. In de morgenuren om 11.30 een bezoek gebracht aan 

barak 36A bij dokter Piekema (kgf 271798) uit Apeldoorn. Hij was gevangen genomen 

op het vermoeden van ondergronds werk tegen de Duitsers. Hij was heel blij toen hij 

mij zag, ook Heijboer was erbij. Hij gaf ons een stevige hand. Met nog een officier van 

de artillerie (1ste luitenant W. de Wit (kgf 271799)) was hij hier gisteren aangekomen. 

Hij was door de Gestapo gearresteerd en als officier en krijgsgevangene naar hier 

gebracht. Hij mag nog boffen dat men hem niet naar een concentratiekamp heeft 

gebracht. Met hun tweeën hebben wij van 15.30 tot 16.45 uur in onze barak het 

laatste nieuws over ons land verteld. 

Vele vragen werden er aan hen gesteld en al met al is het niet opwekkend wat men 

heeft gehoord. Zij zullen wel vlug van hier vertrekken naar een officierslager. 

 

Maandag 4 december 1944 

Het is nog steeds guur en koud. 

In de avonduren eensklaps inspectie in de barak door en Duitse patrouille en twee 

grote lichtpunten van het elektrische licht werden eruit gehaald. De verlichting van 

onze grote barak bestaat nu uit vijf lampen van ieder 35 watt sterkte. Veel is er op 

deze manier niet te zien als het donker is, maar het is voldoende om je ogen ermee te 

verprutsen. Die moffen zijn ook zulke echte schoften, eerst laten ze je clandestien 

grote lampen kopen, dat wil zeggen voor een paar honderd sigaretten, en als hij een 

poosje in ons bezit is, komen ze weer controleren en nemen zij onder veel 

geschreeuw en herrie ons de lampen weer af. Vervolgens herhaalt zich opnieuw het 

spelletje. De lampen zijn weer terug te krijgen voor de nodige sigaretten en dan gaat 

het weer een tijdje goed. Op deze manier komen deze moffen aan hun rookartikelen. 

Een zachte manier van afpersen en je doet er niets tegen. Ook met de verwarming is 

het treurig gesteld. De betreffende oven in de barak is maar een uur of vier per dag 

aan, want meer kolen zijn er niet beschikbaar. De oven wordt dus aangemaakt, even 

voor het eten, zo ongeveer tegen een uur of elf, zodat een ieder zijn eten klaar kan 

maken. Dan heb je tenminste een hete hap en kan je tenminste smakelijker klaar 

maken dan het zo maar op te eten, zoals het uit de pot geschept wordt. De 

vertrouwensman maakte bekend dat er wat pakketten waren aangekomen en dat we 

morgen per twee mannen een Amerikaans pakket nummer 10 krijgen. Dat is een 

prettige St Nicolaasviering. 

 

Dinsdag 5 december 1944 

Het is de dag van de verrassingen, want het is St-Nicolaas. Maar hier zal wel van deze 

cadeautjes en dergelijke verrassingen niet veel terecht komen. Maar we hebben toch 

te vroeg geroepen, want we werden om 10.00 uur verrast met een Amerikaans pakket 

no. 10 voor twee mannen. Wie had dat nu kunnen dromen? Want deze pakketten 

waren pas aangekomen en zijn dus meteen aan ons uitgedeeld. Een verrassing waar 

we God voor hebben bedankt, want er gebeuren nog steeds wonderen. Alleen heb ik 
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deze keer gedacht hoe zouden ze het thuis hebben, zijn ze allen nog gezond en is 

alles nog zoals vroeger? Maar er is niemand die mij hierop een antwoord kan geven. 

’s Middags kregen we een uiteenzetting te horen over het kerstspel door Dirk Hol 

(Sergeant Dirk Hol, kgf 96576). Het belooft wat moois te worden. 

Er vertrekken drie mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz.274) 

 

Het st. Nicolaasfeest is dit jaar niet gevierd als vorig jaar, wat moet toegeschreven aan 

de oorlogsomstandigheden, in het bijzonder het gemis van berichten van thuis en van 

pakketten. Lou Raayman als primitieve Sinterklaas, gekleed in een tentzeil en een 

Nederl. Helm - god mag weten, waar hij die vandaan gehaald heeft - op zijn kop, 

werd bijgestaan door twee zwarte Pieten, Piet Jüng en Toon Vester, de vertolker van 

"Hilda in de Gangsterclub" - eveneens primitief in hansop en zwart gemaakte smoelen 

en heibezems in de hand. De hele ceremonie duurde nog geen half uur, zij bestond in 

het voorlezen van een adres aan de barakbewoners en rijmelarijen van Piet Jüng. 

 

Woensdag 6 december 1944 

Om 20.30 werd een bekendmaking voorgelezen dat een Servische krijgsgevangene, 

die bij een alleen wonende boerin werkte, deze boerin had vastgebonden en haar 

daarna had verkracht. Het Duitse standgerecht had hem veroordeeld tot de dood met 

de kogel en het vonnis was al voltrokken. Of dit nu een reclamestunt van de Duitsers 

was, om ons bang te maken, of dat het iets anders betekent; ik weet het niet. 

De berichten zijn goed, spreken steeds van vooruitgang. Blerick, ten westen van 

Venlo, is genomen. 

 

Er vertrekt een transport naar Dresden, waarin zich ook Wubben bevindt. 

In het transport naar Dresden gingen de volgende mannen mee: 

Bree van, Wilhelmus Petrus 104211 korporaal 

Broer, Pieter   271159 wachtmeester 

Eijk van der, Pieter  271697 korporaal 

Faber, Nicolaus  271698 korporaal   

Maas, Marinus   271034  soldaat 

Neeuwveld, Gerard Johan 271364 Menagemeester 

Oldenhof, Marinus   108053 sergeant 

Opstal van, Petrus  271341 sergeant 

Praster, Dirk   108109 soldaat 

Sloot van der, Arend  271610 sergeant 

Turksma, Andries  271522 sergeant 

Voorst van, Gerrit  271322 sergeant 

Vos, Frederik   271496 korporaal 

Wubben, Ferardus  271695 wachtmeester 

 

Soldaat Kees Helder (kgf 98570) is vorige week uit het nieuwe vrouwenkamp 

Altenburg, ± 40 km. voorbij Leipzig, teruggekeerd. Zijn onsamenhangend relaas  

-hij is een slecht verteller- was niet bepaald optimistisch te noemen. Het is een oud 

vervallen kamp, dat voordien als strafkamp diende voor de Gaullisten en als zodanig 

 
274 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5377 (4 waarvan er 3 op 5-12-

1944 vertrokken). 



266 
 

nu gebruikt wordt voor de Poolse vrouwensoldaten. Het krioelt er bovendien van de 

wandberen en ander ongedierte. Het eten is er bar slecht te noemen. Tijdens het 

morgenappèl bezwijmen regelmatig talrijke vrouwen. Als er geen verandering komt 

zullen er velen van hen het loodje leggen. Zij verruilen al hun kleinoden en sieraden 

als gouden ringen en horloges voor een appel en een ei; wat uiteindelijk tot seksuele 

excessen leidt. Vrouwenbewaking is er niet, het zijn allen mannelijke snakken. Eén der 

Gefreiters is 61 jaar, oud burgemeester van Altenburg, dit vertelde hij in vertrouwen 

fluisterend in Kees zijn oor, nadat hij voordien voorzichtig geïnformeerd had of hij 

Hollander was. De kok in de slecht geoutilleerde keuken, met pré-historische 

kookpotten, schildert Kees als de klokkenluider van de Nôtre-Dame. Terwijl de 

bestanddelen van de voeding toch al bar slecht is, is deze kok er niets aan gelegen de 

bereiding althans goed te doen zijn. Als badgelegenheid hebben de vrouwen een 

klein primitief washok, zodat slechts beperkte groepen tegelijk kunnen baden. De 

mannelijke Pipa werkploeg, die in het kamp werkt, loopt daar ongehinderd rond te 

midden van deze badende vrouwen, zoals die van hun moeder op de wereld gebracht 

zijn.  

Kees beleefde in die geest ook een netelig avontuur tijdens het repareren van een 

kachel in één der barakken. In peignoir gehuld vervoegde zich één der Poolse 

vrouwen bij hem en vroeg hem belangstellend op de schouder tikkend, waarom hij 

toch altijd zo in gedachten verzonken was. Verbouwereerd omdraaiend met zijn 

gehurkte houding, keek hij tegen het blanke vrouwenlichaam aan dat met de 

geopende peignoir zichtbaar was. Niets bemerkend ging zij in het Duits verder met 

vragen, onderwijl Kees met een vuurrode kop haastig doorwerkte. Heel verwonderd 

begreep zij eindelijk wat de reden van zijn ontstemdheid was, waarop zij de peignoir 

dichtsloeg en verdween. In verband met het omliggende industriegebied van 

synthetische oliefabrieken wordt er dag en nacht door geweldige formaties 

gebombardeerd; onophoudelijk moeten de vrouwen dekking zoeken in de 

Splittergraben! Van de zijde der 2 Hollanders, soldaat Kees Helder en sergeant Henri 

Lansberg (kgf 97866), zowel als de overige nationaliteiten worden de vrouwen 

materieel zoveel mogelijk geholpen. Volgens Kees is het te midden van zoveel ellende 

onmogelijk enige seksuele bijgedachte er op na te houden. Deze vrouwen zijn 

werkelijk diep te beklagen; ik ben blij dat wij hen in ons Lager nog zo goed hebben 

kunnen helpen. In een accordeon zijn honderden brieven van hen meegesmokkeld 

naar hun Poolse verwanten in ons kamp.  

 

Donderdag 7 december 1944 

Het is koud, regenachtig en winderig en ook binnen is het echt huiverig. Geen warmte 

die je tegenkomt als je de barak binnen gaat, want de kolen worden zo goed als niet 

door de Duitsers verstrekt. Wat zal het straks worden als het gaat vriezen en het echt 

winter gaat worden? Ik moet er maar niet aan denken dat we dat mee gaan maken. 

Ondanks de honger, de grauwe eenzaamheid die je hier overal tegen je hebt, vliegen 

de dagen toch vrij vlug om. 

Veertien mannen vertrekken naar Arbeitskommandos van Stalag IV-a Hohnstein.275) 

 
275 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5352 (de kaft vermeldt 19 

mannen). 
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Drie soldaten vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-d Torgau.276) 

 

Vrijdag 8 december 1944 

Om 09.30 uur wordt er eerst een Hollander gedoopt. Dat is een interessante 

plechtigheid, die ook lang duurt. Het is de zevende doop al in krijgsgevangenschap. 

Het licht is slecht en dat kan je merken als je in de avonduren zit te lezen. Je moet als 

het ware vlak onder een lamp gaan zitten om het behoorlijk te kunnen zien. Velen van 

ons hebben reeds een leesbril aangevraagd, maar of dit door de Duitsers verstrekt zal 

worden is een andere vraag. Soldaat Praster (kgf 108109) vertrekt naar 

Arbeitskommando Riesa van Stalag IV-a Hohnstein. 277) 

 

Vandaag is er uit de Lagerkeuken een heel varken gestolen, met gevolg dat tot 

tweemaal toe onze barakken aan een grondige inspectie werd onderworpen. Geen 

pannetje op de oven werd overgeslagen. Wat zij wel vonden waren talrijke civiele 

broden en ettelijke dozen verse aardappelen; een slechte dag voor de zwarte 

handelaars! 

 

Zaterdag 9 december 1944 

Er is weer post uitgedeeld, maar niet voor mij. Je wordt jaloers als je hen ziet die zo 

gelukkig zijn iets te ontvangen. Ik heb vannacht slecht geslapen, denk aan thuis en 

meer van die muizenissen, doen je geen goed.  

’s Morgens in de rij gestaan om plaatsen te bespreken voor de toneeluitvoering van 

onze toneelclub uit Polen, nr 369. Van 14.00 tot 16.00 uur een pracht van een 

voetbalwedstrijd bijgewoond, namelijk een wedstrijd Nederland tegen Frankrijk. Het 

Nederlandse elftal won met 5 tegen 1.  

Om 19.15 tot 20.00 uur een bidstonde in de kapel voor de nood in ons land. 

Verschillenden gingen voor in gebed. De leiding was in handen van de oude Ds. van 

Garderen, onze krasse 60-jarige veldprediker. Ook Ds. de Kluis was natuurlijk 

aanwezig. Treffend haalde Ds. van Garderen in zijn gebed aan van een Zuid-Afrikaan, 

die ook voor ons land bad, omdat hij met banden van bloed met de onze verbonden 

was en ons land ook zijn land was. Deze bidstonde was druk bezocht en het heeft 

velen van ons goed gedaan dat dit heeft plaatsgevonden. De kapel is een barak vlak 

bij, of liever op het voetbalveld. De ene helft is ingericht voor de katholieken, de 

andere helft was in gebruik bij de Engelsen die hier hun samenkomsten hielden. Nu 

maken wij er ook gebruikt van, om er onze dagelijkse samenkomsten om 19.00 uur te 

houden. Soms in het donker, soms ging het licht eensklaps uit, maar wat gaf dat, want 

wij zongen met ons allen een bekende psalm of gezang. Af en toe onder het licht van 

flakkerende kaars, terwijl we buiten de vliegtuigen hoog over hoorden gaan en wij de 

dreunen van het afweergeschut hoorden en de barak af en toe wat stond te schudden 

van de ontploffingen. Het gaf ons niets, wij wisten dat wij veilig waren. En dan, na de 

samenkomst weer in het duister weg naar de barak, oppassend voor kuilen en andere 

obstakels die je tegen kon komen. Daar zijn heerlijke en gezegende herinneringen aan 

verbonden. Ook hielden wij daar de Bijbelcursussen, onder andere over de 

Openbaring van Johannes. ’s Avonds geschaakt, maar afgebroken wegens luchtalarm. 

 
276 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5378. De kaft vermeldt 5 man, 

de overige 2 vertrokken 14-12-1944. 

277 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 



268 
 

Vier mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.278) 

Sergeant Luca (kgf 271237) komt aan uit Stalag IV-f Hartmannsdorf. 

 

Zondag 10 december 1944 

Voor een volle zaal in het Engelse theater preekte Ds. de Kluis over Jes. 9: 1-7, tekst 

Hab.2: 1. Een preek tot bemoediging en vertroosting voor ons allen. Wederom waren 

vele Zuid-Afrikanen onder de toehoorders. 

 

Maandag 11 december 1944 

Vandaag is er hier voor het eerst sneeuw gevallen. Als men alles zo bekijkt, dan lijkt 

het niet gewaagd om te zeggen dat dit wel de laatste maal zal zijn dat wij dit in 

Duitsland meemaken. 

Soldaat Schüller (kgf 98151) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a 

Hohnstein.279) 

 

Dinsdag 12 december 1944 

Nog steeds ontvangen we geen post uit het door de Duitsers bezette Nederlandse 

gebied. Laten we maar bidden dat God alles wel zal maken met hen die zijn 

achtergebleven. Het valt je af en toe moeilijk om te denken waarom zit ik hier en 

maak ik al deze ellende mee? Je weet er geen antwoord op te geven, maar toch heeft 

God er een bedoeling mee, dat is zo vast en zeker, daaraan twijfel ik niet.  

 

Woensdag 13 december 1944 

Het is koud in de grote barak, want er is maar een heel klein beetje kolen om de oven 

mee aan te maken. Hoe zouden ze het thuis maken, zouden ze allen nog gezond zijn? 

Plotseling kunnen we om 12.00 uur baden. Om 13.30 uur naar de toneelvoorstelling 

Z.B.B.H.H. in drie bedrijven, dat we ook in Polen hebben gezien. Het is een alleszins 

geslaagde voorstelling. 

Tien mannen vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.280) 

 

Benno van der Weide (kgf 271327) is met twee collega "onderduikers" gevlucht 281). 

Het vluchten ging vrij gemakkelijk in zijn werk. Tijdens het corvée blikjes rijden naar 

de afvalplaats op de weg naar Neuburxdorf. Ze waren met tien corveeërs in totaal 

onder geleide van een oude half gare post, die te suf was om uit zijn ogen te kijken. 

Piet Jüng (kgf 106585) wist hem op handige wijze om de tuin te leiden door het quasi 

vinden van halve markstukken tussen de vuilnisrommel, waarvan deze onderduikers 

dankbaar profiteerden. De post wist niet eens hoeveel man hij hoorde te hebben, 

want toen hij bij de hoofdpost zich afmeldde, gaf hij 7 mannen op. De posten zetten 

rare ogen op- en afgaande op het Zettel, schold hij de man de huid vol dat er tien 

moesten zijn. De corveeërs die met hun wagen al bijna de binnenpoort doorgereden 

waren moesten teruggekomen, maar intussen hadden zich drie daar rondslenterende 

 
278 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 

279 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 

280 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5380 van 28 januari 1945. 

281 Onder de vluchters bevonden zich mogelijk ook Dirk van der Kwaak kgf 98877, die in 1992 een 

medaille kreeg wegens verwondingen opgelopen bij een ontsnapping in december 1944 uit Mühlberg, 

Jan Gerrit van Oosten (kgf 271131) en Thomas Franciscus Johannes de Haas (kgf 271173). 
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Nederlandse krijgsgevangenen aangesloten, zodat het aantal van tien met het Zettel 

overeen stemde en de zaak beklonken was. De Post zei maar niets meer, ofschoon zijn 

gezicht één en al ongelovigheid was. Het mooiste van de affaire is, dat de 

voortvluchtigen door het feit dat zij reeds enkele maanden ondergedoken zaten niet 

eens gemist worden en geen onmiddellijke positieve opsporing hebben te duchten. 

Toch zullen zij niet ver komen, omdat zij geen voedselvoorraad bij zich hebben. 

Vanmorgen heb ik met Eef Mul samen de spullen van Van der Weyde, alias Jongmens 

of Dufour in veiligheid gebracht, opdat deze onmiddellijk aan hem kunnen worden 

overhandigd, wanneer hij over enkele dagen in de "bunker" zal zijn aangeland. 

 

Donderdag 14 december 1944 

Het is weer guur weer buiten, want we krijgen hier de volle laag omdat het kamp op 

een kale vlakte ligt. Als dat zo doorgaat, dan gaat de winter wel zeer vlug in. 

Twee soldaten vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag IV-d Torgau. 282) 

Sergeant Hoogendorp (kgf 97788) en soldaat Kuyten (kgf 105957 komen aan vanuit een 

Arbeitskommando van Stalag VI-g Oschatz.283) 

 

Vrijdag 15 december 1944 

Het heeft vannacht aardig gevroren en het blijft doorvriezen. Er staat een gemene 

wind. We lopen de hele dag te rillen van de kou, niet alleen binnen in de barak, maar 

natuurlijk ook daar buiten. Buiten blaast een echte vrieswind, die door al je kleren 

heengaat. Het beste ligt men nog onder de wol, daar is het althans nog warm.  

Men is druk bezig met het maken van kerstversieringen voor de barak, sterren, 

lichtjes, lantaarns in verschillende soorten. Een ploeg van ongeveer zes mannen is er 

mee zoet. De vertrouwensman heeft ’s avonds bekend gemaakt, dat er een zending 

van het Deense Rode Kruis was aangekomen, namelijk 200 kg havermout, 50 kg spek 

en gedroogde groente. Er zijn nog wat Amerikaanse pakketten over, dus met Kerstmis 

hebben we toch nog wat!  

 

Sergeant Juriaans (kgf 98892) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g 

Oschatz.284) 

 

Zaterdag 16 december 1944 

Het is deze dag voor de Zuid-Afrikanen een zeer gewichtige dag. Ze vieren en 

herdenken de “Dingaansdag” van het jaar 1838. Die dag dat men de strijd moest 

aanbinden tegen het Zoeloeleger. In het Boerenkamp werd voor het begin van deze 

bloedige strijd door Ds. Celliers gebeden, dat zij deze strijd mochten winnen. En het is 

dan ook wonderlijk gegaan, want het grote en geduchte Zoeloeleger werd zo goed 

als geheel verslagen. Ter ere hiervan wordt deze dag ieder jaar herdacht, als een 

belofte om dat niet te vergeten. En aangezien de Zuid-Afrikanen geen eigen dominee 

hebben, hebben ze gevraagd of Ds. de Kluis op deze gewichtige dag de dienst voor 

hen wil leiden. En natuurlijk is dit gebeurd en Ds. de Kluis heeft deze dienst geleid.  

 
282 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 28 melding 831. 

283 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 812. 

284 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5377 (4 waarvan er 3 op 5-12-

1944 vertrokken). 
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Er zijn vele Zuid-Afrikanen, maar het leukste is dat er nog veel meer Nederlanders 

aanwezig zijn. De zaal van het Engelse theater was stikvol toen Ds. de Kluis zijn dienst 

aanving. Ook een Engelse dominee is aanwezig. Die komt helemaal uit Nieuw-Zeeland 

en verzorgt ook een gedeelte van deze dienst. Als tekst had Ds. de Kluis genomen 

psalm 46, met gebed en psalmgezang werd de dienst geopend en gesloten. Ruim 200 

mannen waren bij deze dienst aanwezig.  

Om 14.00 uur de voetbalwedstrijd Engeland - Schotland bijgewoond. Het merendeel 

van de spelers was beroepsvoetballer. De Engelsen wonnen deze fraaie wedstrijd met 

2 tegen 0.  

 

Soldaat Van der Steen (kgf 271520) vertrekt naar Arbeitskommando Riesa van Stalag 

IV-a Hohnstein.285) Twee korporaals vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag 

IV-d Torgau.286) 

 

 
“Zuid-Afrikanendag” (Mühlberg foto 80667) 

 

 
285 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 

286 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5386. 
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“Zuid-Afrikanendag” 16-12-1944 (Mühlberg foto 80668). 

 

 
“Zuid-Afrikanendag” 16-12-1944  

(Mühlberg foto 80670). 
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“Zuid-Afrikanendag” 16-12-1944  

(Mühlberg foto 80671). 

 

Zondag 17 december 1944 

Om 13.00 uur preekte Ds. van Garderen in de Engelse theaterzaal. Ook nu weer was 

de zaal zo goed als geheel vol. Ook op deze zondag gaf de samenkomst ons een 

bemoediging om te vertrouwen op onze God.  

Om 13.30 uur naar een Poolse voorstelling, een cabaretprogramma. Het was aardig. 

Een briefkaart naar huis geschreven, wie weet komt hij nog door en ontvangen ze 

thuis eens bericht van ons hoe wij het maken. 

 

Maandag 18 december 1944 

Het wordt hoe langer hoe wonderlijker en je moet je maar niet verbazen over hetgeen 

je hier aanschouwt. Er zijn vandaag ongeveer 1500 á 1700 mannen politie hier 

aangekomen. Het is het gehele politiekorps van de hoofdstad Kopenhagen. Een 

maand geleden zijn zij afgezet en gevangen genomen en vervangen door Duitse 

politie en SS. De reden schijnt dat er een staking was en zij natuurlijk geen 

handlangersdiensten voor de Duitsers wilden doen. Dit was te lezen in een Duitse 

courant die onder onze ogen kwam. Maar de werkelijke reden zal wel anders zijn, 

maar dat horen wij niet precies. Zij hebben eerst in het beruchte Duitse 

concentratiekamp Buchenwald gezeten, daar hebben zij heel wat ellende 

meegemaakt en natuurlijk zijn daar ook slachtoffers gevallen. Het schijnt dat de 

Zweedse regering zich met dit geval bemoeid heeft en nu zijn zij naar hier gebracht. 

Allen lopen in hun politie-uniform en zij zitten in een afzonderlijk kampgedeelte. Wat 

een toestanden, het wordt hoe langer hoe gekker. Maar het ergste leed is door hun 

geleden, want nu zullen zij het wel beter krijgen. Er waren verschillende zieken onder 

hen, die direct naar het kamp Lazarett zijn gebracht. 
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Deze Denen werden op 19 september 1944 gevangen genomen en inderdaad in eerste 

instantie overgebracht naar Buchenwald, van waaruit zij op 18 december 1944 naar 

Mühlberg werden getransporteerd. In Mühlberg werden zij geregistreerd en ontvingen 

een Erkennungsmarke uit de 309.xxx en 310.xxx series. De meesten van hen zouden kort 

in Mühlberg blijven en op 24 december 1944 tewerkgesteld worden in het 

Arbeitskommando Leipzig Oberbürgermeister. Anderen gingen: 

op 3 januari 1945 naar Steinbruch Metzner in Grimma, 

op 7 januari 1945 naar Witznitzer Kohlenwerke te Grosszössen,  

of op 22 januari 1945 naar Salzdetfurth AG te Wyhra. 

Dit waren allemaal steen- of kolengroeves. 

 

 
Personalkarte van de Deense Hoofdwachtmeester van politie Hugo Bathum (Arolsen inv. 11000020) 

 

Dinsdag 19 december 1944  

De boeken over de pakketten van de hoofdvertrouwensman zijn gecontroleerd door 

de barakvertrouwensmensen. Alles was in orde, maar 2000 sigaretten waren niet 

verantwoord. Daar kon hij ook geen verklaring voor geven en zodoende is besloten 

hem het beheer van de pakketten te ontnemen. Dat berust nu bij de 

barakvertrouwensmensen. Het is een flinke stap in de goede richting. Als van Namen 

nu nog vervangen wordt door Tromp, dan is de zaak helemaal in orde.  
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Drie sergeants, een korporaal, een wachtmeester en een soldaat vertrekken naar een 

Arbeitskommando van Stalag IV-d Torgau.287) 

 

Woensdag 20 december 1944 

Om 08.15 uur eerst naar de Gulden mis. Daarna repetitie in het theater voor het eerst 

met toneel. Het is er ellendig koud, maar de onderlinge samenhang is toch al goed. 

Groenestijn zorgde voor mijn eten. ’s Middags ben ik mijn kooi ingedoken om warm 

te worden. ’s Avonds houdt Kamphuis zijn lezing. De Duitsers zijn sedert vier dagen 

een offensief begonnen en doorgebroken. De berichten daarover zijn schaars. 

Er wordt flink gewerkt aan de barakkerstversieringen, lampenkappen, sterren en vier 

dennengroenkransen met kaarsen, hangen al. 

 

Donderdag 21 december 1944 

Om 08.30 uur generale repetitie met de spelers in kleding. Het is een prachtig 

kerstspel, voorstellende hoe de wereld het kerstfeest ziet en verwerpt of aanvaardt. 

Eerst een ouverture, dan volgen acht schetsen: een druk zakenkantoor waar Freek 

ontbreekt, de kampstraat waar Freek is, dan een café, de vrouw van Freek alleen thuis 

met het kinderen op kerstavond, een RK-kerk met het begin van de mis, een 

Protestantse godsdienstoefening met voorlezing van het Kerstevangelie, dan het 

slagveld in de Kerstnacht waar een soldaat sterft en als slot een kerstgroep van 

Bethlehem en in aanbidding voor het kindje, alle medespelers, terwijl het koor een 

prachtig Gloria zingt. Alle taferelen zijn omlijst door passende muziek en zang, alles 

gecomponeerd en onder leiding van Dirk Hol (Sergeant Dirk Hol, kgf 96576). 

Frans van Maanen (Sergeant F.J.H. van Maanen, kgf 106076) heeft de leiding over het 

toneelspel. Het is zeer indrukwekkend en ontroerend. 

Bootsma heeft geboft want hij ontving met de post twee brieven van thuis. Alles was 

vrij goed. 

In de namiddag met zes mannen een Amerikaans pakket no. 10 ontvangen en van het 

Deense Rode Kruis een pakje gedroogde boerenkool een half ons havermout en ¾ 

ons gerookte spek. 

Veel is het niet, maar het is toch welkom voor onze hongerige magen. 

Tweede luitenant Cornelis de Wit (kgf 271399) vertrekt naar Oflag 67  

Neubrandenburg.288 ) 

Soldaat Van de Velde (kgf 271580) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a 

Hohnstein.289)  

Sergeant Luca (kgf 271237) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-f 

Hartmannsdorf.290) 

 

Vrijdag 22 december 1944 

Vannacht is nog vrij plotseling in het Krankenrevier overleden de sergeant 1e klasse 

F.J. Blikkendaal (kgf 105363); open TBC. 291) Arme vrouw met de kinderen die nu zo 

 
287 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5386. 

288 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 los stuk. 

289 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. 

290 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5389 (1). 

291 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5478. 
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achterblijft en dit straks te horen krijgt van het Rode Kruis. Weer een makker die in 

vreemde grond begraven moet worden. 

 

Tegen etenstijd komen de mensen terug die met een wagen groen hebben gehaald 

voor versiering van de barakken. Dat hebben ze van de week al meer gedaan en er 

hangt een lange slinger van groen door onze barak met lampjes eraan en 

Kerstmannetjes. De wagen met groen is aan de hoofdpoort in beslag genomen. Dag 

groen! 

Om 14.00 uur begint de eerste voorstelling van het Kerstspel en om 17.00 uur de 

tweede. Ze zijn prachtig geslaagd en maakten indruk. Het was voor ons een hele ruk 

van 13.30 tot 19.30! De dominee hield nog een toespraak in het Hollands en in het 

Duits, het was maar zeer matig wat hij zei. 

 

 
Kartoffelmieters aan het werk, de foto is waarschijnlijk van andere datum 

(Mühlberg foto 80166) 
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Kartoffelmieters aan het werk, de foto is waarschijnlijk van andere datum  

(Mühlberg foto 80817) 

 

De drie voortvluchtige onderduikers van vorige week, van der Weide (kgf 271327), van 

Oosten (waarschijnlijk kgf 271131) en de Haas (waarschijnlijk kgf 271173) zijn in de 

buurt van Maagdenburg gepakt en worden thans stevig verhoord op de Abwehr. Het 

gevolg is dat nu de vierde onderduiker ook weer opnieuw wordt gezocht. 

 

Zaterdag 23 december 1944 

Vannacht heeft het hard gevroren, ongeveer -15 graden Celsius. In de barak is het zo 

fris dat je met je jas aanzit. Iedereen is huiverig en koud. De hele barak is van binnen 

versierd met kransen van dennengroen, zoals lampen, slingers en tot slot een 

versierde Kerstboom. Alles ter ere van het aanstaande Kerstfeest. De kerststal in de 

hoek van de barak wordt ook mooi. Piet Jansen (Sergeant P.J.A. Jansen, kgf 97035) 

heeft de beelden gemaakt en geschilderd. 

Bij de orders die werden voorgelezen werd bekend gemaakt, dat een krijgsgevangene 

in het donker buiten in een beerput was gevallen, omdat het betreffende deksel eraf 

was. Zeker meegenomen om het in de oven te verstoken. Het is reden om in het 

duister niet te dicht bij de barak te lopen, maar er een eind vandaag te blijven, omdat 

deze beerputten vlak naast de barakken zijn en men dan geen kans heeft om er in te 

vallen. 

De chef maak een Duitse order bekend, dat er met Kerstnacht geen bewegings-

vrijheid is, de lichten mogen tot 01.00 uur blijven branden. We hebben dus geen 

nachtmis in het theater, dat is erg jammer. Maar er wordt een oplossing gevonden! In 

onze barak komt pater de Boer in de andere barak Dr. Voesten en in de derde barak 

een Franse priester overnachten en om 23.30 uur twee stille missen opdragen. Zo 

hebben we toch onze nachtmis! We laten ons niet kisten, de priesters zullen bij de 

Hauptmann protesteren. 

Een Deense politieman Anton Bertelsen (IV-b kgf 310106) is overleden. 292) 

 

 
292 Achim Kilian p. 161. 
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Tekening van Hauptmann König dor Ton Tempelman 

 

Zondag 24 december 1944 

Om 09.30 uur Hoogmis. Op de tafels staan overal aardige kerststukjes, een gezellig 

gezicht. 

Om 13.00 uur kerkdienst onder leiding van Ds. de Kluis in het Engelse theater. 

Gepreekt over Hab.2: 1-4 en als tekst vers 2. De zaal was weer erg vol.  

Tot 21.00 uur mogen we buiten zijn. ’s Avonds ben ik met Groen door de barakken 

gegaan om te zien hoe de verschillende naties Kerstfeest vieren. Bij de Engelsen en 

Amerikanen hangen wat slingers, maar geen kerstversiering. Ze kijken je na of je een 

dief bent. Daar is het niks. Bij de Fransen niets geen versiering maar wel muziek. Er is 

een toneeltje opgericht. Dat zien we in iedere Franse barak. Bij de Serven ook niets te 

zien. De Slowaken hebben een altaartje gemaakt. Een grote dennentak tegen de wand 

met heiligenplaatjes en een papieren kruis. Alles heel eenvoudig, want ze zijn pas vier 

dagen in die barak. Ze zijn eerst met de Denen in quarantaine geweest. We hebben 

even met die lui gepraat in het Duits. Het zijn eenvoudige maar toch hartelijke 

mensen. In de achterste barak in ons lager zijn een aantal Aziaten ondergebracht. Ze 

hebben geen tafels of banken of dekens. Wat een behuizing en wat een laagstaand 

volk! Vuil en rumoerig. Het slaat gewoon rauw om je hart!  

De Polen maken nog de beste indruk. In hun barakken vinden we aan het eind overal 

een kerststal en een prachtig opgesierde kerstboom; bont, maar mooi. Ook houden 

ze hun kerstmaaltijd gemeenschappelijk en besteden daar alle zorg aan. 
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Hun pakketten hebben ze er schijnbaar expres voor bewaard. De lekkerste hapjes zijn 

er te zien. Ook gebruiken ze tafellakens al zijn het dan kranten. In een barak was er 

een poppenkast gemaakt met aardig aangeklede poppen. De Polen maakten nog de 

beste indruk. Bij de Italianen zijn we niet geweest, daar gaan we morgen wel eens 

kijken. 

 

Vanmorgen om 9.00 uur is sergeant Blikkendaal is begraven op het kerkhof van het 

leger der naamlozen. Ik meen dat het kerkhof ligt bij het dorpje hier vlak bij het kamp, 

namelijk Neuburxdorf. In de kerkdienst werd dit droevige gebeuren herdacht. 

 

 
Begrafenis van sergeant 1e klasse Blikkendaal  

(Mühlberg foto 80777) 

 

Maandag 25 december 1944 (eerste Kerstdag) 

Om 07.00 uur, allen lagen nog te bed, begonnen de Kerstklokken te luiden (op 

grammofoonplaten) en zong het kerkkoor van ons “Stille nacht”, “Ere zij God” en “Nu 

zij ‘t welle kome”. Het klonk ons allen plechtig in de oren.  

Om 08.00 uur was ik aangewezen om eten te brengen naar de arrestanten. Het was 

erg koud en in de kampstraat hadden de Engelsen een pul met pap laten vallen. Heel 

gauw streken er een troepje Russen op af om met hun lepels alles van de straatstenen 

op te scheppen en zo goed en zo kwaad als het kon het meteen maar op te eten. 

Arme stakkers, zij lijden nog meer honger dan wij. 

De kerkdienst in het Engelse theater werd geleid door Ds. van Garderen en was zeer 

druk bezocht. Hieronder volgt de orde van de dienst zoals deze plaatsvond.  

Votum: Koor: Ere zij den Vader. 

Voorzang: Gezang 10, vers 1, 5 en 7. 

Lezen: Lucas 2: 1-7, gemeente zingt gezang 147, vers 1. 
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Lucas 2: 8-14, gemeente zingt gezang 149, vers 2. 

Gebed. 

Grote kerkkoor: ”Stille nacht, heilige nacht” 

Prediking over Lucas 2: 10-12 verdeeld in 

1 Horen. Gemeente zingt gezang 113, vers 1, 

2 Geloven. Gemeente zingt gezang 89, vers 2, 

3 Knielen, Gemeente zingt gezang 28, vers 1, 

4 Aanbidden, Gemeente zingt gezang 26, vers 2. 

Grote kerkkoor “Ere zij God”. 

Dankzegging 

Gemeente zingt gezang 27, vers 11. 

Zegen  

Koor en Gemeente: Amen. 

 

Om even over 01.00 uur moeten de katholieken verzamelen bij de poort. De posten 

komen er in een flink tempo. In de pas natuurlijk, marcheren we naar het Franse 

theater. Het is een lange colonne dus zijn er veel andersdenkenden bij. Pater Voesten 

draagt de mis op, pater de Boer is diaken en Père Renoux subdiaken. Het theater is 

helemaal vol, maar iedereen kan zitten. Het zingen gaat maar tamelijk, vind ik. Later 

hoor ik dat men het toch mooi gevonden had. Onder de eerste mis gaan we te 

Communie en onder de stille missen zingen we kerstliederen. Het is mooi, maar in de 

kapel zou het toch intiemer, stemmiger geweest zijn, maar de kapel is te klein. Pater 

Voesten hield een korte kerstrede. Na afloop teruggemarcheerd 

 

 
Kerstspel 1944 (foto zonder nummer uit Pastorie van Mühlberg) 
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Kerstspel 1944 (foto uit “Pastorie van Mühlberg” en Mühlberg foto 80445) 

 

 
De medewerkers aan het Kerstspel 1944 (Mühlberg foto 80927) 

 

Er zijn in de loop van de dag de eerste transporten van circa 1300 Amerikaanse 

krijgsgevangenen hier aangekomen, afkomstig van het Duitse Ardennenoffensief dat 

op 16 december jongstleden is aangevangen. Het zal wel een wanhoopsoffensief van 

de Duitsers zijn.  
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Amerikaanse gevangenen uit het Ardennenoffensief  

(foto uit “De pastorie van Mühlberg”, Mühlberg foto 80953) 

 

Deze jongens zien er erbarmelijk uit. Velen hebben bevroren voeten, armen of benen 

en bij aankomst werden ze gesteund door hun gezonde makkers weggebracht naar 

het Krankenrevier. Zelfs de Duitse soldaten stonden af en toe met hun hoofd te 

schudden over zoveel ellende. De Amerikaanse soldaten staan er met verbeten 

gezichten bij te kijken en er zou niet veel voor nodig zijn om onbesuisde dingen te 

doen. Ze schijnen dagenlang in de gesloten spoorwagons te hebben gezeten, zodat 

het niet te verwonderen valt, dat ze vele bevroren ledematen hebben. Ook hebben ze 

grote honger, want eten schijnen ze niet veel gehad te hebben. Ze verkopen hun hele 

hebben en houden om aan sigaretten te komen, want daar verlangen ze schijnbaar 

nog het meeste naar. Het Krankenrevier is bijna te klein om al deze zieke Amerikanen 

op te nemen. Wat een ellende als je dat ziet. En de Amerikanen schelden en vloeken 

en tieren dat het een lust is. Zo behandeld te worden zeggen zij, dan moet je die 

moffen zien die bij ons gevangen genomen zijn (worden). Die vreten hun lichaam zat 

en ze liggen als prinsen. Maar onze regering zal het weten, daar kunnen de moffen 

van op aan. Ze zitten tijdelijk in het Heimkehrlager, het kamp waar de Poolse meisjes 

inzaten, die nu allen weg zijn. 

 

De Amerikanen ontvingen Erkennungsmarken in de 31x.xxx serie. Velen van hen zouden 

binnen enkele weken op transport worden gesteld naar een Arbeitskommando dat 

veelal bestond uit werk in een steengroeve. 
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Kerstkaart verstuurt vanuit Stalag IV-b Mühlberg (collectie Sam Brouwer) 

 

Dinsdag 26 december 1944 (tweede Kerstdag) 

Vandaag is het pap, maar het is zowat enkel water. Het wordt naar de keuken 

gebracht en geprotesteerd, maar het helpt niet. De etenhalers kunnen het zo weer 

meenemen. De hoofdvertrouwensman van Namen wordt er ook bij geroepen, doch 

laat lang op zich wachten. Als iemand hem daarover een opmerking maakt, zegt hij: 

“Denk je soms dat ik een loopjongen van jullie ben?” En dat is je vertrouwensman! 

Vanmiddag om 14.00 uur naar het Nederlandse theater gegaan, waar opgevoerd 

werd het “Kerstspel 1944”. In acht taferelen liet dit stuk ons zien, die geloofden en niet 

geloofden in het Kerstfeest. Het was prachtig en het was vaak ontroerend wat de 

spelers ons te zien gaven. Het gehaald werd opgeluisterd door het grote zangkoor. 

Het 1e gedeelte “Het zakenkantoor” 

Het 2e gedeelte “Onderlinge gesprekken” 

Het 3e gedeelte “De herberg” 

Het 4e gedeelte “De huiskamer” 

Het 5e gedeelte “R.K. en Prot. Kerkdienst” 

Het 6e gedeelte “Het slagveld” 

Het 7e en 8e gedeelde besloten met de “Aanbidding bij de Kribbe”. 

De zaal was vol en er waren vele officieren bij, Engelsen, Amerikanen enz. enz. Ook 

vele Duitse officieren. Ja, zelfs Duitse soldaten die een paar uur hadden moeten lopen 

om dit te kunnen zien. Allen waren onder de indruk van dit Kerstspel. Het prachtige 

spel van onze muzikanten was af en wij allen waren stil, ook na afloop van hetgeen we 

hadden gezien. 

 

De dominee heeft vandaag post uit Rotterdam ontvangen van zijn vrouw van half 

november. Die schreef, dat er al 52.000 mannen uit Rotterdam waren weggehaald. 

De voedselvoorziening was ook heel slecht, 1 kg aardappelen in de week, heel weinig 

brood, geen vet, boter of brandstoffen. Er komen alleen nog maar vrouwen in de kerk. 
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In de grote steden vooral schijnt het ontzettend slecht te zijn. Een Deense politieman 

Thomas Nielsen (IV-b kgf 310133) is overleden. 293) 

 

 
Kerstspel 1944 met in het midden met armband Ds. A.T.W. de Kluis  

(Mühlberg foto 80927) 

 

Woensdag 27 december 1944 

Het is koud buiten, er zijn op het ogenblik al vries temperaturen overdag en in de 

nacht van ongeveer twintig graden onder nul. Binnen in de barak is het erg fris en 

velen van ons liggen het grootste deel van de dag onder de dekens.  

Vanmorgen moesten we een uur op het appèl blijven staan, omdat we te laat waren. 

Dat mag ons niet meer gebeuren, anders moeten we naar het lager achter de 

ontluizing en daar zijn geen kachels en is geen water. 

Door de vele bewoners die er in de barak liggen is er veel condenswater aan het 

plafond, wat af en toe omlaag valt. En als in de morgenuren de ramen van de barak 

open gaan, om wat te luchten, dan ziet men grote wolken stoom de ramen uitgaan. Er 

zijn zo goed als geen kolen. 

 

Donderdag 28 december 1944 

De vertrouwensman heeft bekend gemaakt, dat de havermout en het laatste restje 

bulk onder de zieken en de commando’s verdeeld zal worden. Van Namen heeft dat 

op eigen gezag gedaan en over dat beheer is hij ontheven. Over die havermout is al 

veel te doen geweest. 

Vanmiddag was ik gelukkig, want er was een brief van thuis met de post gekomen. Hij 

was van 17 oktober jongstleden, dus dat is al meer dan twee maanden geleden dat hij 

verstuurd is uit ons land. In de brief stond dat allen nog gezond waren. Laten we God 

vragen dat dit nu nog zo mag zijn op het moment dat ik deze brief lees. 

 
293 Achim Kilian p. 161. 
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Bootsma heeft ook een brief gekregen maar deze is van jongere datum, namelijk van 

2 december jongstleden. Ook daar was thuis alles nog goed. Ik heb in de grote 

vreugde een brief naar huis geschreven, terwijl ik zo goed als zeker weet, dat men 

hem toch niet ontvangen zal. Maar hoop doet leven en zo is het ook hier mee gesteld. 

 

Vrijdag 29 december 1944 

Vanmorgen na het appèl moesten we aantreden om een heerlijk bad te nemen. Daar 

knapte we van op. Het was warm, ondanks de koude buiten. 

Sergeant Prenger (kgf 96420) en wachtmeester Meijer (kgf 98965) komen aan vanuit 

Weimar.294) 

 

Zaterdag 30 december 1944 

Het is ruim 19.00 uur en het is tijd om naar de avondwijding te gaan. Een kleine vijf 

minuten lopen. Maar het stormt van je welste en het sneeuwt behoorlijk. Een gemene 

wind die je door merg en been gaat, blaast in je gezicht. Dat zal van deze nacht niet 

veel wezen om met vliegtuigen boven Duitsland te zitten. Na afloop vlug naar de 

barak en onder de wol gekropen, want daar is het nog het warmste. 

Korporaal van Dongen (kgf 98651) en Sergeant Scheltes (kgf 271136) vertrekken naar 

een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein. 295) 

 

Voor de Amerikanen is het Kerstfeest dit jaar al heel onaangenaam. 6400 Amerikaanse 

krijgsgevangenen zijn in de loop der dagen binnengebracht. Een enorm plaatsgebrek 

is daardoor ontstaan. Zelfs talloze opslagplaatsen en werkplaatsen moesten in gebruik 

genomen worden en de Engelsen slapen thans met 2 mannen in een krib. Er gaat een 

hardnekkig gerucht dat wij Hollanders weer zullen moeten verkassen, zoals in 

augustus naar het Schaftlager. Thans heet het dat wij naar het Auffangslager zullen 

gaan. De omstandigheden zijn er onder het huidige jaargetijde al even beroerd als 

indertijd in het tentenkamp, want het betekent met 100 mannen opgepropt in kleine 

uitgeleefde provisorische barakjes, zonder kribben; dus op de grond liggen en dat 

met 20 graden vorst. Verder geen voldoende was- en kookgelegenheid. Onder de 

huidige voedselpositie al een heel onaangenaam vooruitzicht. De Lagerführung heeft 

daar voor een aantal strekkende argumenten aan onze Hauptvertrauensmann Van 

Namen voorgelegd. De motieven zijn o.a. dat wij de Duitse kampleiding de laatste tijd 

weer veel overlast brengen door Taucherei, onttrekken aan het inleveren van dekens 

en eettafels en kribben plankjes en vooral het herhaaldelijk te laat op het 

morgenappèl verschijnen. 

Al met al zijn de Amerikanen er nog beroerder aan toe, sectiesgewijs worden zij het 

Krankenrevier binnengebracht en tientallen zijn reeds geamputeerd aan bevroren 

handen en voeten. In totaal zijn 28 onder hen van de kou en honger bevangen, 

overleden. Er zullen er nog wel meer vallen. Ook de Denen worden met tientallen naar 

het Krankenrevier gedragen, hen gaat het in het Auffangslager, ondanks hun tien 

daagse Rode Kruis pakketten ook niet naar den vleese. 

 

 
294 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5543 (36, waarvan 2 op 29-12-

1944). 

295 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. Het nummer van 

Dongen is foutief op de Abgangslist. 
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Zondag 31 december 1944 

Er gaat deze dag veel in je hoofd om en het is niet te verwonderen. Deze laatste dag 

van het oude jaar doet je aan veel terugdenken. Deze gedachten zijn niet prettig als al 

die afgelopen maanden van het oude jaar aan je ogen voorbij trekken en zeker niet 

de maanden in krijgsgevangenschap, maar toch, ondanks alles, ondanks de grote 

honger, heb ik reden tot grote blijdschap. Want ondanks alle ellende en honger mag 

ik God danken, die heeft mij steeds gespaard en bewaard, ook hen die thuis zijn. Om 

13.00 uur in de kerkdienst onder Ds. de Kluis in het Engelse theater, was deze 

wederom geheel bezet. Psalm 90, sprekende over de tekst 2 Tim.2: 4, vers 7b: “Ik heb 

het geloof behouden”. Wie dat in deze wereld zeggen kan, in deze toestand, zoals wij 

hier zitten, die is rijk. Ondanks dat hij hier met honger in zijn lichaam zit, ondervoed 

en nog vele dingen meer, zei Ds. de Kluis. 

Een kaart naar huis en naar vader en moeder gestuurd. Om 19.00 uur ging het licht 

weer uit, luchtalarm, om 19.03 uur het dreunen van het bombarderen was net 

weggestorven, ging het licht weer aan en meteen naar de kapel gegaan voor de 

Oudejaarsavondpreek. 

Het was Ds. van Garderen die hier sprak over 2 Korinth.4. Om 20.30 uur weer terug 

gaande, was het flink koud onderweg. Harde wind met af en toe wat sneeuw. Om 

21.30 uur onder de wol gegaan en lag ik te denken aan deze laatste dag van het jaar 

1944 en hoe de toestand thuis zou zijn. Ondanks alles was er bij mij toch vreugde van 

binnen. Een jaar in deze ellende, was dit geen reden om te denken: dit heb ik aan God 

te danken, die heden en morgen en in eeuwigheid steeds dezelfde is en blijven zal. 

Tijdens de dienst maakte Ds. van Garderen ons bekend, dat in het Krankenrevier was 

overleden onze landgenoot soldaat P.H. Tegelaers (kgf 96438). Het was tevens een 

dag van luchtalarm. Vanmiddag een keer, vanavond twee keer, vannacht ook een paar 

maal, steeds maar opnieuw luchtalarm. Meerdere malen hoorden we de explosies van 

de vallende bommen. Wat moet dat daar een hel zijn en wat een slachtoffers zullen er 

op die plaatsen vallen. Vandaag zijn er ongeveer 4000 Amerikanen aangekomen 

(J.P.C. van Doorn in “Van mijn grafiek houd ik toch het meest”, p. 49).  

Vandaag is soldaat Tegelaers (96438) in het Lazarett overleden.296) 

 

Maandag 1 januari 1945 

Vanmorgen vele handen gedrukt, met de hartgrondige wens, dat dit de laatste maal 

zal zijn en zij in de loop van dit jaar thuis zullen zitten. De avondwijding om 19,00 uur 

onder Ds. de Kluis was over psalm 20: 8. 

Van 20.15 tot 21.45 komt Lou Raayman en nog iemand als Thomasvaer en Peternel 

hun relaas zingen. Het zit prachtig in elkaar en het is gezellig. Later komt uit (barak) A 

nog zo’n stel en laten de gebeurtenissen in Kobierzyn de revue passeren. Dit is ook 

knap gedaan en duurt eventjes 1½ uur! Alles wordt weer in herinnering gebracht. Het 

is dan ook gelijk bedtijd. 

Soldaat Bertina (kgf 107260) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-d 

Torgau.297) 

Het aantal Nederlanders in Mühlberg bedraagt 1216.298) 

 

 
296 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5432. 

297 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5475. 

298 Achim Kilian p. 106 op basis van Bundesarchiv Militärarchiv RW 6/v. 450-453. 
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Dinsdag 2 januari 1945 

Om 08.15 uur uitvaartmis voor Tiggelaars. 

In de namiddag een briefkaart naar huis geschreven. Ook nog een blanco brief 

ontvangen. 

Twee sergeants en een wachtmeester vertrekken naar een Arbeitskommando van Stalag 

IV-d Torgau.299) 

 

Woensdag 3 januari 1945 

Er zijn onder ons, en zeker in een gemeenschap van mannen, altijd mensen die door 

hun onbesuisde daden een gevaar vormen voor anderen en het geheel daardoor in 

gevaar brengen. Daarom heeft het blokhoofd de opperschipper Heerschap van de 

Duitsers strafbevoegdheid gekregen en zij die tegen de regels zondigen worden door 

hem gestraft met een soort streng arrest, zoals het reeds bij de Engelsen gebeurt. Een 

aparte cel of cellen zijn voor dit doel door de Duitsers beschikbaar gesteld. Jammer 

dat deze maatregel niet veel eerder is genomen. 

 

 
Begrafenis van (waarschijnlijk) Soldaat P.H. Tegelaers op 3 januari 1945  

(Mühlberg foto 81030) 

 

De strenge winter is heel wat minder geworden. Gelukkig maar, want een ijskoude 

barak is geen pretje. Om 20.00 uur een overzicht gehad van het oorlogsgebeuren en 

wel dat van het afgelopen jaar. Kamphuis was natuurlijk de spreker. 

Het Soesterkwartier in Amersfoort is zwaar getroffen. 

Soldaat Berndsen (kgf 271800) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-d 

Torgau.300) 

 
299 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5386. 

300 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5475. 
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Korporaal Meijer (96987) en soldaat Daalhuizen (kgf 271116) komen aan vanuit Stalag 

IV-g Oschatz.301) 

 

Donderdag 4 januari 1945 

De vorst is weg en het dooit gelukkig. Pas om 20.00 uur hebben we ons dagelijkse 

rantsoen brood ontvangen. Sergeant H. van Beest (kgf 104307) kwam mij opzoeken. 

Hij had een kaart ontvangen van zijn vrouw en dochter. Zij zijn gezond en zitten nu in 

Loenen. Arnhem is een totaal ontruimde stad geworden waar niemand in mag wonen. 

Een eldorado voor de Duitsers om te stelen of te plunderen. Hij was met dit bericht 

erg blij. De rest komt later wel, zij zijn gezond, daar komt het op aan zei hij tegen mij.  

Uit Rotterdam komt bericht: ”geen eten, kolen, licht of gas. De trams zijn ook al weg.” 

Het lijkt daar hopeloos slecht. In Den Haag waren winkels geplunderd van Simon de 

Wit en de Gruyter. Een aantal mensen daarvoor doodgeschoten en als 

afschrikwekkend voorbeeld zeven dagen op de trottoirs laten liggen met bewaking. 

Vier mannen komen aan vanuit Stalag VI-a Hemer.302) Drie van hen hebben in Stalag  

VI-a Hemer hun krijgsgevangenennummer gekregen (53903 t/m 53905). 

 

Vrijdag 5 januari 1945 

Vanmiddag weer vele malen luchtalarm, dat gaat maar door. Het schijnt dat er geen 

einde aan kan komen, je ziet hele formaties naar het westen vliegen, leeg en dan weer 

grote formaties die in oostelijke richting gaan, naar de doelen om hun bommen te 

laten vallen. 

Van Bootsma hoorde ik dat het station Harderwijk aan het eind van november 1944 

een flinke beurt had gekregen. Vliegers hebben een trein beschoten, zodat ook het 

station er van langs kreeg. Er was veel schade, vooral glas, waarschijnlijk zijn er ook 

slachtoffers gevallen. Zullen ze daar in de onmiddellijke nabijheid geweldig 

geschrokken zijn? 

Soldaat Gerben van der Veer vertrekt naar Ilag VII Tittmoning.303) 

Korporaal Den Biesen (kgf 271421) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag  

IV-a Hohnstein.304) 

 

Zaterdag 6 januari 1945 

In de middaguren is er wederom een transport Amerikanen in het kamp aangekomen. 

Ze zagen er ellendig uit. De ellende stond op hun gezicht te lezen. Zonder overjas bij 

dit weer, zijn ze in de spoorwagons gezet. Velen konden niet meer lopen en werden 

door hun makkers naar het badlokaal gedragen. Volgens verhalen die je hoort, 

moeten verschillenden van hen dood zijn aangekomen. Et is zo jammer, dat men dit 

nooit met zekerheid kan zeggen. Het blijven altijd maar verhalen. Voor de Grieks-

Katholieken is het vandaag om 21.00 uur Kerstfeest. 

 
301 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5543 (36, waarvan 2 op 3-1-

1945). 

302 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5543 (36, waarvan 4 op 4-1-

1945 op de Zugangslist lijkt het alsof hij uit XI-a Altengrabow kwam, maar uit de repatriëringen van 

53903 en 53904 blijkt dat het om VI-a Hemer ging). 

303 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5547 van 5 januari 1945 / 13 

maart 1945 

304 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding onbekend. Het nummer van 

Dongen is foutief op de Abgangslist. 
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Bij de Serven uit zich dit feest in het overdadig eten, een zeldzaamheid, want ze 

hebben nog pakketten, in het zingen van liederen en in het zeer luidruchtig doen. Wat 

dit met Kerstfeest te maken heeft is mij niet duidelijk.  

 

Zondag 7 januari 1945 

De preek in de kerkdienst om 13.00 uur ging over Lucas 2: 25-40, tekst 34 en 35. 

Het weer is weer erg koud en het vriest weer behoorlijk. Om 20.00 uur in de avond lig 

ik al in bed, want daar lig ik warm. In de barak is het een vreselijke eentonige boel en 

je loopt te huiveren van de kou. De luchtalarmen zijn hoe langer hoe veelvuldiger 

geworden en als het bijvoorbeeld om 19.00 uur luchtalarm is en de lichten gaan uit, 

dan hoef je er niet op te rekenen dat voor 22.00 het licht weer aangaat. 

Vanmiddag zag ik weer honderden Amerikanen binnenkomen, zij hebben vannacht 

buiten in het bos geslapen en een gedeelte in de kolenloodsen. Dit transport is 16 

dagen onderweg geweest en is half bevroren en verhongerd in open kolenwagens 

vervoerd. In één wagen haalde men 10 doden weg. De Amerikanen zijn teveel 

gewend aan luxe en comfort opdat zij dergelijke ontberingen ongedeerd vermogen te 

doorstaan. Verder is het niet de bloem van de Amerikaanse natie, want over het 

algemeen zijn het echte gangster typen. Ofschoon dergelijke ontberingen 

demoraliserend werken is het toch verheugend dat zij nu hier zijn om zich te wassen 

en de godganse dag in hun krib liggen te rusten. Het is alles behalve een propaganda 

deportatie! 

 

Maandag 8 januari 1945 

Koud is het buiten en koud is het binnen en je denkt in deze omstandigheden aan 

thuis. Er komen zoveel vragen op je afstormen, dat je ze niet meer kan beantwoorden. 

Maar een ding is er zeker waar, ook zij zitten in de kou, want thuis zullen ze ook zo 

goed als geen brandstoffen hebben. Het verlangen om naar huis te gaan vervolgt je 

vaak iedere dag. 

Vanmiddag in een andere barak iemand gesnapt die een ander zijn deken had 

gestolen en hem had verkocht om aan het nodige eten te komen. Het is een heel 

onderzoek geweest voordat dit aan het licht is gekomen. Hij is door de opperschipper 

die zich stafbevoegdheid verleend heeft, gestraft met 14 dagen streng in de 

Hollandse cel. Ja, de mentaliteit is bij velen van ons zoek. Het motto is bij deze 

mensen “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Het dunne laagje van de 

zogenaamde beschaving is er onder deze omstandigheden vlug afgesleten. Honger is 

een erge vijand. 

 

Dinsdag 9 januari 1945 

Het heeft vannacht hard gevroren en het was bitter koud. 

 

Woensdag 10 januari 1945 

Vandaag nog dezelfde kou en geen nieuws onder de zon. 

Wachtmeester van Aalten (kgf 271486) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag 

IV-d Torgau.305) 

  

 
305 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5458. 
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Donderdag 11 januari 1945 

Er is de afgelopen nacht veel sneeuw gevallen en het is nog behoorlijk koud. 

Vandaag zijn de eerste luitenant officier van gezondheid Frederik Piekema (kgf 271798) 

en William de Wit (kgf 271999) naar Oflag 67 Neubrandenburg vertrokken.306) 

 

 
Het heeft gevroren, de datum van de foto kan een andere zijn  

(Mühlberg foto 80934). 

 

Vrijdag 12 januari 1945 

Het dooit weer. Vanmorgen is er gevraagd wie er in Leiden wonen. Leiden is 

gebombardeerd en nu wil men nagaan of er hier familieleden zijn van de vele 

slachtoffers die er zijn gevallen. 

Soldaat Van der Beek (kgf 271125) vertrekt naar een Arbeitskommando (Teplitz-

Schönau) van Stalag IV-c Wistritz. 307) 

 

Zaterdag 13 januari 1945 

Een van ons heeft een brief van thuis ontvangen, waarin stond dat een V1 of V2, de 

vliegende bom, in Heemstede was neergekomen, zonder te ontploffen. Alle huizen in 

een bepaalde omtrek moesten direct ontruimd worden. Ergens anders zijn er ook drie 

neergekomen zonder te ontploffen en zonder ongelukken te veroorzaken. Als je de 

verschillende Amerikaanse soldaten zo hier en daar ziet, dan heb je medelijden met 

hen. Je kan aan hen zien dat ze veel ellende hebben meegemaakt. Vele Engelse en 

Amerikaanse soldaten die uit bezet Nederlands gebied afkomstig zijn en toen 

krijgsgevangen zijn gemaakt, hebben buiten het Nederlandse bankpapier ook veel 

nieuwe dubbeltjes en kwartjes en ook soms guldens in hun bezit. Deze laatst van het 

jaar 1933. Wat men hier in het kamp voor fantastische prijzen voor verschillende 

voorwerpen of iets anders betaalt volgt hier: 

60 Engelse sigaretten voor F 150,= 

100 sigaretten voor $ 1000,= 

Een brood van ongeveer 2 kg en dertig stuks sigaretten voor £ 100,= 

“Het kan verkeren” zou Brederode zeggen. 

 
306 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5482. 

307 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5542. 
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Van Piet Brusse (kgf 97464) is vanavond zijn jasje van zijn bed gestolen. Het 

aangrenzende venster was ingedrukt, zowel het prikkeldraad weggetrokken. De 

inhoud van de jaszakken, o.a. bestaande uit pen, horloge, sigaretten, portefeuille, 

maakt het verlies gevoelig. Het achteroverdrukken is weer volop in zwang; Dirk Zorn 

(kgf 108086) miste enkele dagen terug twee dozen verse aardappelen. Het is zaak 

thans alles goed op te bergen. 

 

Zondag 14 januari 1945 

Vanmiddag preekte Ds. de Kluis om 13.00 uur in het Engelse theater uit Hab.2: 5-20. 

Als tekst het twintigste vers. De hele zaal was weer vol van voren tot achter. Tijdens de 

dienst die tot 13.45 uur duurde, hoorden wij de dreunen van de bombardementen, 

die Engelsen en Amerikanen aan het uitvoeren waren. Het was hevig en af en toe 

stond de grote barak op zijn grondvesten te schudden en toch wij luisterden intens 

naar hetgeen Ds. de Kluis ons had te verkondigen, ondanks dat de ruiten aan het 

rinkelen waren. Ik denk dat het Berlijn, Leipzig of Halle geweest moet zijn, aangezien 

wij net in deze driehoek zitten. 

Van 20.15 tot 21.45 weer het licht uit en in het donker en weer hetzelfde als in de 

middaguren tijdens de godsdienstoefening. En vannacht bij het wakker worden weer 

hetzelfde feit en dat alles in nog geen 24 uur tijd. 

 

Sergeant Van Schalkwijk (kgf 105866) uit de Duitse Kommandantenkeuken bracht 

vanavond het bericht mee, dat wij zaterdag en zondag nu positief gaan evacueren en 

wel in 4 groepen. Ik hoop dat de Duitsers ook nu te laat zullen zijn en dat wij evenals 

de 12 andere kampen in Oost Duitsland door de Russen zullen worden bevrijd. De 

Russische legers naderen ons kamp al behoorlijk; volgens de berichten zouden zij nog 

70 mijl van Dresden verwijderd zijn, wat neerkomt op een goede honderd km. van 

Mühlberg. Dit blijkt ook wel uit de toenemende bedrijvigheid in de lucht. Om de 

haverklap is het luchtalarm. 

 

Maandag 15 januari 1945 

De luchtbombardementen schijnen in hevigheid toe te nemen. Vanmorgen weer 

luchtalarm en in de afgelopen nacht is er niet één, maar twee maal luchtalarm 

geweest. Om 18.30 uur weer hetzelfde liedje van ongeveer twintig minuten. Met nog 

één hebben we ons geabonneerd op de Völkischer Beobachter, het beruchte lijfblad 

van de partij. Zo blijven we bij en weten ook een en ander wat er af en toe in te lezen 

staat, maar natuurlijk met een Duitse bril bekeken. 

 

De Duitse kranten komen sinds een veertiental dagen maar heel sporadisch meer uit. 

In deze periode heb ik er maar een vijftal ontvangen. 

 

Dinsdag 16 januari 1945 

Het is vandaag en vooral in de ochtenduren erg mistig met rijpvorming. In ongeveer 

12.00 uur toch weer een luchtalarm. Je kon de dreunen van het bombardement 

duidelijk horen. Ook om 19.45 uur was het weer precies hetzelfde liedje, maar dit maal 

niet zo lang. 
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Aan de Lagerführung is vandaag een opgave gedaan van wie van ons al dan niet 

marsvaardig is. Vanzelfsprekend werden al aanstonds aan deze maatregel de nodige 

geruchten vastgeknoopt. Het heette aldus de lezing van de aalmoezenier dat 1000 

Hollanders morgen, evenals de Polen zouden moeten gaan werken aan de 

verdedigingswerken in Mühlberg. Een ander commentaar wil dat de hele bubs zal 

worden geëvacueerd op korten termijn. Volgens mij is het slechts een onderdeel van 

de voorbereidingsmaatregelen voor een eventuele evacuatie. 

 

Sergeant Hendriks (kgf 106513) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-d 

Torgau.308) 

Er komen zes mannen aan vanuit Stalag XI-b Fallingbostel.309) Het gaat om de nummers 

271951 tot en met 271956 die via Bocholt naar Fallingbostel waren gekomen, maar 

pas in Mühlberg een kgf nummer kregen, meestal kapiteins. Er lag er een onder mij, 

afkomstig uit Limburg. Van Zeeland weten zij heel weinig; het is er heel erg zeggen zij 

algemeen, maar positieve gegevens weten zij niet te geven. 

 

Woensdag 17 januari 1945 

Gisterenavond toen ik al op bed lag, was het weer luchtalarm. Je hoorde de bommen 

neerkomen, je hoorde erg duidelijk de dreunen, ook van de barak en het schieten van 

het afweergeschut. Waar dat geweest is zal het wel een erge en afschuwelijke hel 

geweest zijn. Zo wordt de zaak murw gemaakt, dag in dag uit, nacht in, nacht uit, 

zonder oponthoud. En het blijkt uit alles, dat dit de Duitsers boven het hoofd 

gegroeid is. Ze kunnen het niet meer verwerken. 

 

Vannacht is er weer tweemaal luchtalarm geweest en zeer druk gevlogen. Gisteren 

overdag kwamen telkens zware Duitse transportkisten over, allen in de richting 

Dresden. Twee derde van Dresden schijnt in de prak te liggen, maar dat lijkt me voor 

zo'n grote stad nogal rijkelijk veel. Dat het zwaar getroffen is, blijkt uit de uitlatingen 

van de aldaar afkomstige Duitse militairen. 

 

Donderdag 18 januari 1945 

Vandaag weer lang in bed gebleven. Het weer is er naar en met een lege maag 

rondlopen is ook niets. 

Met ingang van vandaag is onze barak wegens een difteriegeval in quarantaine. Ze 

zijn daarmede zeven dagen over tijd, want het geval Reusing(kgf ?) is reeds lang in 

het Lazarett opgenomen. Duits organisatietalent! Nog twee dagen, dan is het al weer 

voorbij, twee rustdagen derhalve. 

 

Vrijdag 19 januari 1945 

Twee zegels voor pakketten ontvangen. Of het nog wat zal worden moet je maar 

afwachten. Je mag ze alleen naar je familie en naar een particuliere instelling sturen. 

Het is gemeen koud en het stormt er ook nog bij. Om 15.30 uur een lekker bad 

genomen. 

 

 
308 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5458. 

309 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5543 (36 waarvan er 6 op 16-1-

1945 aankwamen). 
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De Lagermeister was weer heel streng. Het is bijna onmogelijk op het lijf iets mee te 

nemen. Hij zei gisteren dat de eerste de beste, die hij snapt, naar de Lagerführung 

gebracht zal worden. 's Avonds bij beëindiging van het werk mogen in plaats van vijf 

voortaan maar drie Kartoffeln meegenomen worden. Vooral onder de Mieters heeft 

dit veel verontwaardiging gewekt, temeer daar de algemene rantsoenen weer 

verlaagd zijn. Het week aardappelrantsoen is notabene met 750 gram verminderd.  

's Maandags krijgen wij in plaats van een zesde maar een negende broodrantsoen 

mee en in de pap en erwtensoep wordt in 't vervolg geen meel meer gedaan. 

 

Zaterdag 20 januari 1945 

Zojuist, het is nog vroeg in de morgen, is een diefstal van twee grote koffers en een 

Rode Kruisdoos met inhoud, ontdekt precies naast mijn bagage. Het bagagerek staat 

vlak bij het raam, en vermoed wordt dat de Russen van de overzijde er debet aan 

hebben, want onder het raam was een kistje geplaatst om het naar binnen klimmen te 

vergemakkelijken. Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit dat bij de 

Russische knobbel twee koffers zijn teruggevonden. De slachtoffers zijn Eef Mul (kgf 

106008), Stan van de Loo (kgf ?). 

Ik heb vanmiddag een landgenoot gesproken die met de Polen had meegevochten in 

de grote opstand van het ondergrondse Poolse leger in de stad Warschau. Als je al 

die ellende hoort en de heldendaden van deze Poolse troepen, dan wordt het je te 

bar om het lang aan te horen. 

 

Er vertrekken acht mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-f Hartmannsdorf. 
310) 

 

Zondag 21 januari 1945 

Ds. van Garderen sprak in de kerkdienst om 13.00 uur over de voorbereiding van het 

heilig avondmaal op 28 januari aanstaande, naar aanleiding van Jes. 49 en als tekst 

Esther 4. 

We hebben weer enig nieuws van het front gehoord, onder andere dat de Russen op 

sommige punten de Opper-Silezische grens hebben bereikt. Ook zijn na 

straatgevechten de stad Krakau en Kobierzyn, plaatsen die wij goed kennen, door de 

Russen bezet. 

Voor het eerst van mijn leven heb ik hier een ijshockeywedstrijd bijgewoond, namelijk 

tussen een Pools en een Frans team. De Polen waren stukken sterker. Het werd 

gehouden op het ijs van de open zweminrichting van het kamp. Het gaat alles razend 

snel en het is boeiend om een wedstrijd te bekijken. Ook weer een brief naar huis 

geschreven. 

 

Maandag 22 januari 1945 

Vandaag bijna de hele dag op bed gelegen. Ik was huiverig, koud en had erge 

hoofdpijn. 

 

Dinsdag 23 januari 1945 

In de namiddag weer een brief van thuis ontvangen. Hij was gedateerd van 8 

november 1944. 

 
310 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5557 (8). 
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Toen was alles nog goed, maar nu? Ook van Beest, die mij kwam waarschuwen dat hij 

een brief had ontvangen, de eerste sinds zijn vrouw en dochter in Loenen wonen. Ook 

daar was alles goed. Ik ben vroeg onder de dekens gekropen, want ik voel mij nog 

steeds trillerig en verkouden. Korporaal Swaab (kgf 96998) vertrekt naar een 

Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein.311) 

 

 
Franse krijgsgevangenen schaatsen op de dichtgevroren bluswatervijver  

(foto 12705 vóór 1943 van onbekende vermoedelijk Franse fotograaf). 

 

Woensdag 24 januari 1945 

Het sneeuwt en het is akelig koud buiten de barak. We hebben veel last van de 

vlooien, een stuk of veertig iedere dag vangen is helemaal geen bijzonderheid. Nog 

steeds grieperig en verkouden en dus maar in bed blijven. Je moet je wel in acht 

nemen, aangezien wij door ondervoeding geen weerstand in ons lichaam hebben en 

zodoende bijvoorbeeld vlugger blootstaan om een longontsteking op te lopen. En 

wanneer je die hier krijgt, ben je niet geheel zeker of je het er gezond zal afbrengen, 

in een Krankenrevier waar het letterlijk aan allerlei medicamenten en dergelijke 

ontbreekt. 

 

Donderdag 25 januari 1945 

Vanmorgen kreeg een ieder van ons van het Deense Rode Kruis een half pond 

gedroogde klipvis en een pakje gedroogde groente. Het was meegekomen met de 

auto’s die hier rechtstreeks de pakketten, enz. afleveren bestemd voor de Deense 

politiemannen van de stad Kopenhagen. Die hebben geen gebrek, ze zwemmen 

letterlijk in de vette levensmiddelen. Wij kijken met schele ogen naar al die 

 
311 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5546. De naam van Swaab is 

foutief op de Abgangslist. 
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heerlijkheden en het water loopt ons letterlijk uit de mond. En de vergelijking die wij 

maken met onze regering in Londen is dan niet zo fraai. 

De korporaals Doddema (104054) en Maaten (kgf 106240) vertrekken naar een 

Arbeitskommando (bakkerij) van Stalag IV-c Wistritz.312) 

Sergeant Blomert (kgf 107061) vertrekt naar een Arbeitskommando van Stalag IV-d 

Torgau.313) 

 

Vrijdag 26 januari 1945 

Geen vermelding. 

 

Zaterdag 27 januari 1945 

Vanmiddag allen ongeveer twee ons tot een half pond fijne zoete kaas ontvangen van 

het Deense Rode Kruis. Het smaakte heerlijk. Al kan het niet veel zijn, de Denen 

vergeten ons toch niet. Bovendien blijkt uit alles, dat de Duitsers, in tegenstelling met 

ons land, Denemarken niet hebben leeggeplunderd zoals zij dat bij ons hebben 

gedaan. Anders konden die Denen dit nooit aan ons geven. 

Er vertrekken drie mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz.314) 

 

Zondag 28 januari 1945 

Het weer is buitengewoon koud. Er staat een gemene wind die je door merg en been 

gaat, een fijne jachtsneeuw stuift over het kamp. In de barak zit of sta je te huiveren 

en het grootste deel van deze dag kruip je onder de dekens. 

Vanmiddag van 12.45 tot 14.00 uur in het Engelse theater kerkdienst. Ds. de Kluis ging 

in deze dienst voor. Het avondmaal werd gevierd en er waren ongeveer 170 mannen 

die daaraan hebben deelgenomen. Het was een plechtig en ontroerend moment, toen 

het brood werd rondgedeeld en de avondmaalsbeker met wijn rondging. Er was bij 

velen van ons reden tot dankbaarheid en velen zullen in stilte gebeden hebben tot 

God, voor wat zij in dit ogenblik meemaakten. 

Een avondmaalsviering in een mannengemeenschap. Wie had dat kunnen dromen, 

om daar bij te zijn? Het waren niet alleen Nederlanders, maar ook Zuid-Afrikanen die 

aanzaten aan de dis des Heren.  

 

‘s Avonds is er ingebroken in het aardappelmagazijn. Het was er toen wij binnen 

kwamen een ware ravage. Aan de zijkant van de loods was een ruit ingedrukt en de 

tralies weggebroken en over een behoorlijke lengte was het stro van de 

aardappelhopen weg, zodat diepe zwarte gaten ons aangaapten. In totaal wordt het 

verlies op 1500 kg. geschat. Uit enkele corpus delicti, zoals een vliegkap en een RAF 

handdoek, die achtergelaten waren, bleek spoedig wie de daders zijn geweest. Met 

gevolg dat onmiddellijk na de ontdekking een onderzoek werd ingesteld op de RAF 

barakken. Bij elkaar werden slechts drie kilbags teruggevonden; een magere oogst 

dus. 

 

 

 
312 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5542. 

313 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5569. 

314 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5545 (8 man waarvan er 3 op 

27-1-1945 vertrokken). 
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Maandag 29 januari 1945 

Het is koud en ik ben tot ongeveer 10.30 uur in bed gebleven. Dat is nog de beste 

plaats, want om in de barak te lopen is niets. Trouwens het merendeel doet dit. Ook in 

de namiddag een briefkaart naar huis geschreven. 

 

Dinsdag 30 januari 1945 

Gelukkig is het vandaag heel wat zachter geworden, maar er zijn lage temperaturen 

geweest. Hoe zou het thuis zijn, met alles, eten, kleding, kolen en zo vele andere 

zaken? En niet te vergeten de gezondheid van hen allen? Je weet er geen antwoord 

op te geven en geeft het over aan God, die het wel zal maken. 

Er komen vijf onderofficieren aan vanuit Stalag XII-d Trier, ze zijn op 26 januari uit Trier 

vertrokken en via Stalag XII-a Limburg ad Lahn naar Stalag IV-b gereisd.315) 

 

Woensdag 31 januari 1945 

Het is vandaag gaan dooien en de hevige kou is gelukkig weer weg, maar voor 

hoelang. 

We hebben nu de laatste twee maanden weer met honger te kampen, we staan er 

mee op en gaan ermee naar bed. Het is net als in het begin van onze 

krijgsgevangenschap in Altengrabow. Langzaam komen er weer gevallen voor van 

ondervoeding. Ook zijn er velen die Tuberculose krijgen. Ingevallen wangen, een 

grauwe gore kleur, het zijn weer de bekende tekenen, die erop wijzen dat het met ons 

allen hard bergafwaarts gaat. We behoeven niet meer op pakketten te rekenen, want 

in ons land is de spoorwegstaking en in Duitsland is het een chaos, want door de 

geweldige bombardementen die maar steeds doorgaan is het hele verkeerswezen in 

de soep en daar is ook het spoorwezen inbegrepen. Wij horen wel geruchten dat er 

ergens grote zendingen pakketten voor ons aanwezig zijn, maar ze kunnen niet naar 

hier vervoerd worden. We schieten daar dus niets mee op. En het beroemde eten van 

Hitler en Co. wat we hier krijgen is op het ogenblik zes of zeven pelaardappelen en 

een beetje groente uit water met 300 gram brood per dag, 5 x 30 gr boter en wat 

toespijs. Zoals men kan zien is het niet veel bijzonders om daarvan te leven. Het 

gevolg is, dat wij en ook ik zelf, tweemaal per dag eten, namelijk om 11.30 uur het 

zogenaamde warme eten en om 18.00 uur een stukje brood.  

Je droomt weer van fijne maaltijden en je wordt wakker met het speeksel in je mond. 

Als je een boek leest, sla je het gedeelte waar het over eten gaat over, want je kan er 

niet tegen. 

 

Een grote groep Amerikanen is vandaag vertrokken naar het Arbeitskommando in de 

steengroeve van Fa. Schoch & Barthel in Böhrigen (archief Arolsen). 

 

Donderdag 1 februari 1945 

Om 20.03 uur weer eens luchtalarm. De strepen in de lucht van de zoeklichtbundels 

waren weer met tientallen in de verte tegen de verduisterde hemel te zien. Je hoorde 

weer het blaffen van het afweergeschut en het dreunen van de neergekomen 

bommen. De geallieerden schijnen nu ook al bommen te gebruiken van ongeveer 10 

ton, of 10.000 kg per stuk. Het is bijna niet te geloven. Ditmaal was het weer Berlijn 

 
315 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 21 melding 1397 (5). 
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dat een afstraffing kreeg. De lichtfakkels die de R.A.F. neerlaat, zijn van hier uit op 

deze afstand nog gemakkelijk te zien. 

Er vertrekken vier mannen naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz.316) 

 

Vrijdag 2 februari 1945 

Dooi, mooi, gelukkig voor ons dat het koude weer weg is. In de avonduren was het 

weer luchtalarm. Ook vannacht weer tweemaal hetzelfde. Je lag te trillen in bed en de 

barak voelde je dreunen. 

Er vertrekt een man naar een Arbeitskommando van Stalag IV-g Oschatz.317) 

 

Zaterdag 3 februari 1945 

De temperatuur is een stuk beter. De dooi houdt aan en het zonnetjes schijnt. 

Soldaat Dirk van Eijk (kgf 97889) komt aan vanuit Arbeitskommando Brüx van Stalag 

IV-c Wistritz.318) 

 

Zondag 4 februari 1945 

Om 13.00 uur kerkdienst onder leiding van Ds. van Garderen in het Engelse theater, 

waar de dominee sprak over Jes. 55, tekst Num. 11: 23. 

In de middaguren zijn hier in het kamp de Nederlandse reserveofficieren aangekomen 

uit het officierskamp Lissa. Ze hebben een moeilijke tocht achter de rug. Door het 

grote offensief van de Russische legers hebben zij het kamp moeten verlaten en net 

bijtijds, want een half uur nadat het kamp verlaten was, kwamen de eerste Russische 

pantserspitsen er aan. Te voet en met een klein gedeelte van hun bagage, konden zij 

direct vertrekken. Bijna alle levensmiddelen moesten daar achtergelaten worden, 

alsmede vele andere bezittingen van hen. Overnachtend in de verlaten boerderijen en 

huizen, etend van de levensmiddelen die men daar vond, heeft men op die manier 

dagen lang gelopen in westelijke richting. Het was een volkomen chaos wat zij 

hebben gezien van de vluchtende Duitse bevolking. Die trok weg om niet onder de 

Russen te komen. Ja, het waren de eerste verschijnselen die ze daar zagen van de 

volkomen ineenstorting van het Duitse rijk. En nu zullen ze hier wel enige dagen 

verblijven in het zogenaamde Heimkehrlager en dan weer vertrekken, waarschijnlijk in 

de richting van Berlijn. Ja. de eerste tekenen van de volkomen ineenstorting zijn nu 

reeds waar te nemen. Zeker 120 km hebben zij te voet afgelegd. 

Ook nog een brief naar huis geschreven in de hoop dat zij hem thuis nog zullen 

ontvangen. 

 

Het kamp is volop aan het pakken voor de vermoedelijke evacuatie naar Leipzig. 

Volgens de lui die op de Kartei werken, zou dat aanvankelijk aanstaande woensdag 

zijn, maar naderhand 14 dagen zijn uitgesteld. Gistermiddag zijn er gedurende een 

uur lang vluchtelingen uit het oosten voorbij getrokken met allerhande huifkarren, 

grote en kleine. Het leek wel een volksverhuizing. Vandaag zijn er 493 Nederlandse 

reserveofficieren en enkele honderden Italiaanse officieren binnengekomen, allen uit 

 
316 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5545 (8 man waarvan er 4 op 1-

2-1945 vertrokken). 

317 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5545 (8 man waarvan er 1 op 2-

2-1945 vertrokken). 

318 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23 melding 587. 
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een kamp (Stalag VIII-c Sagan) op de vroegere Pools-Duitse grens. De wildste 

geruchten doen de ronde. Luchtalarm is niet van de lucht. Alles wijst op de naderende 

Russen. Laat ze maar gauw komen, nog eer wij geëvacueerd worden. Het lijkt me 

overigens een hele taak om een kamp met ruim 20.000 mannen over te brengen. Het 

zal bovendien een allesbehalve prettige tocht worden; weinig of helemaal geen eten 

en lopen over een afstand van ongeveer 100 km. Langs tertiaire wegen met veel 

modder en sneeuw, want de goede wegen blijven natuurlijk bestemd voor het militair 

transport. Vandaag is ieder aan het pakken. De meesten beperken hun bagage tot het 

allernoodzakelijkste en laten heel veel achter. Gek dat ze nu zo makkelijk afstand van 

hun spullen kunnen doen. Maar aan de andere kant lacht het einde ons toe en dat 

vergoed heel veel, ook een hongermaal wordt daar graag voor getrotseerd. 

 

Enkelen van onze barakgenoten zijn van de week naar de Agfa fabrieken geweest, 

westelijk van Halle en hebben enorme vluchtelingenstromen ontmoet op de wegen, 

station, etc. De ellende die zij daarbij onder de vrouwen en kinderen in de felle 

vrieskoude hebben gezien is onbeschrijfelijk. Vrouwen, kinderen en grijsaards zaten 

op de bumpers van de trein. Vele verwensten de oorlog op heel hardgrondige manier, 

maar anderen waren nog even fel als ooit tevoren. Voor de laatsten heeft de oorlog 

nog niet lang genoeg geduurd, die moeten nog een hardere les hebben. 

 

Maandag 5 februari 1945 

Van 16.00 tot 19.00 uur naar het Nederlanders theater geweest, waar werd opgevoerd 

het toneelstuk “De Stanley’s ontvangen een gast”. Een Engels toneelstuk in vier 

bedrijven, vertaald in het Nederlands door “van Maanen”. Er waren vierendertig 

spelers, waaronder liefst negen mannen die een vrouwenrol speelden. 

De toespijs bij het eten is nu ook in de war, we krijgen nu maar twee keer per week 

iets, anders was dat iedere dag. De Russen zitten nu al in Silezië, Brandenburg en 

Pommeren.  

De honger is nu zo erg, dat zelfs de kruimels uit de aardappelton onder elkaar 

verdeeld worden. Er heerst een benepen stemming onder elkaar. Ieder maakt direct 

ruzie over de kleine verschillen en scherpe woorden onder en tegen elkaar zijn aan de 

orde van de dag. Dit alles komt door de nijpende honger die iedereen heeft, omdat 

de pakketten iets zijn wat aan deze ellende een einde kan maken. Eten, eten, het 

speelt een grote rol. De dunne laag van beschaving van velen is er weer af en velen 

verrijken zich met het kleine stukje brood van een ander door het te stelen. 

 

Dinsdag 6 februari 1945 

Gisteren is de Bijbelstudiekring doorgegaan in de kapel bij het voetbalveld, die 

onderbroken was vanwege de hevige kou. We zijn verdergegaan met de Openbaring 

van Johannes, onder leiding van Ds. de Kluis. Het clubje dat er aan meedoet is 

ongeveer een man of vijfentwintig tot dertig sterk. Gewapend met papier en potlood 

en zittende op de spaarzame banken die het kleine lokaal rijk is, luisteren we 

aandachtig en verrijken onze kennis van Gods woord. Wie had dat kunnen dromen, 

op deze manier en hier onder deze omstandigheden een Bijbelcursus te volgen? 

 

Woensdag 7 februari 1945 

Het is zacht weer, maar het is een echte modderpoel in het kamp geworden. 
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De reserveofficieren zijn nog steeds hier. Ze liggen erg beroerd in het kampgedeelte. 

Er zijn nog geen tekenen die er op wijzen dat ze weggaan. Niemand weet het rechte 

er van.  

Drie mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein.319) 

 

Donderdag 8 februari 1945 

Vanmorgen met de post maar liefst drie briefkaarten tegelijk van thuis ontvangen. Ze 

waren afgestuurd op 29 oktober 1944 (twee stuks) en een van 2 november 1944. Alles 

was nog goed. Zou het waar zijn? Er vertrekt een man naar een Arbeitskommando van 

Stalag IV-g Oschatz.320) 

 

Vrijdag 9 februari 1945 

Het was vannacht weer aardedonker in het hele kamp, want er was weer het bekende 

luchtalarm. De barak stond weer te trillen op zijn grondvesten. Zeker weer Leipzig, 

Berlijn of Halle, de bekende driehoek. 

Vandaag zijn er een paar heren gestraft door de opperschipper Heerschap met tien 

en veertien dagen streng arrest wegens het stelen van koolrapen en scheermesjes. 

Zes mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein.321) 

 

Zaterdag 10 februari 1945 

Vanmiddag van het Internationale Rode Kruis negen knopen, twee tubes tandpoeder, 

een groot stuk zeep en van het Deense Rode Kruis anderhalf pak gedroogde spinazie 

ontvangen. 

Vanaf zondag jongstleden geen Duitse couranten meer ontvangen. Hier in de wijde 

omtrek zit het vol met vluchtelingen die onder andere zijn gekomen uit de door de 

Russen bezette gebieden, alsmede uit de gebieden die steeds blootstaan aan de 

intensieve bombardementen van de geallieerde luchtvloten. Het zijn er 

honderdduizenden en het groeit de Duitsers boven het hoofd. Dat houdt ook in, dat 

de levensmiddelen voor al die mensen langzaam maar zeker in het gedrang komen. 

De Russen zijn nu ook over de Oder ten oosten van Berlijn. De onophoudelijke 

luchtbombardementen van de geallieerden slaan het moreel van de bevolking zo 

geweldig omlaag, dat het voor het leger niet te houden is. Als je moet vechten en 

ieder ogenblik denkt “zoude ze thuis al bij het bombardement zijn gedood”, dan kan 

het niet ander of het moreel gaat met sprongen omlaag. Als er in de hoge leiding van 

de SS ook al verraad gaat komen en men zelfs tegen deze lieden doodsvonnissen 

uitspreekt en ten uitvoer legt, is ook dit een veeg teken voor de Duitsers. Ook schijnt 

men aparte strafbataljons voor dergelijke lieden te hebben, waar ze onder worden 

gebracht. Ook nog een brief ontvangen: alles wel. 

 
319 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5615 (9 waarvan er 3 op 7-2-

1945 vertrokken) 

320 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5604 (1). 

321 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5615 (9 waarvan er 6 op 9-2-

1945 vertrokken) 
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Twintig mannen vertrekken naar verschillende Arbeitskommandos van Stalag IV-a 

Hohnstein.322) 

 

Zondag 11 februari 1945 

Vanmiddag om 12.45 uur in het Engelse theater sprak Ds. de Kluis over Hab. 3: 1-15, 

tekst 2c. Ook ongeveer een honderdtal reserveofficieren waren bij deze dienst 

aanwezig, zodat de zaal meer dan vol zat. Ben vanmiddag naar sergeant G.H. ten Dam 

(kgf 104048) geweest, die in het Krankenrevier ligt, vermoedelijk met iets van TBC, 

aangezien allen die daar liggen iets dergelijks mankeerden. Hij maakte het best. Zal er 

vermoedelijk alleen liggen voor onderzoek. 

 

Bouma (waarschijnlijk wachtmeester Bouma kgf 104275) en Valte (waarschijnlijk 

sergeant Guus Valten kgf 05470) werden gistermorgen tijdens het verlaten van het 

magazijn gegrepen met aardappelen in hun zakken en weggestuurd. Dankzij sergeant 

Luuk van der Veen (kgf 97977) konden zij een half uur later weer terugkomen. Voor 

Bouma die verscheidene malen in successie is gepakt, kostte het weliswaar heel wat 

moeite. 

 

In de avondwijding in de kapel herdacht Ds. van Garderen zijn dertig jarig 

huwelijksfeest en ook het feit dat hij bevestigd werd als dominee. Na afloop werd 

hem toegezongen psalm 121: 4. 

 

Maandag 12 februari 1945 

De Russen blijven nog steeds in het offensief, nu in de richting van de grote stad 

Dresden. Lang kan de weerstand van de Duitsers niet meer duren, een korte tijd nog.  

Ik heb twee kaarten naar huis geschreven. We krijgen de berichten van de fronten nu 

doormiddel van de Engelsen. Het is de sergeant eerste klasse Kamphuis die ze krijgt 

en hij brengt ze weer ter kennis van ons allen. De Engelsen hebben hier in het kamp 

een clandestien radiotoestel. Hoe ze er aan zijn gekomen weten we niet, maar het 

zullen wel lui van de R.A.F. zijn die dit voor elkaar hebben weten te krijgen. Voor 

techniekers als zij zijn, is het een klein kunstje om een dergelijk toestel in elkaar te 

prutsen. De Duitsers weten dit wel, want meerdere malen komt de zogenaamde 

prikploeg eensklaps de barakken binnen en onderzoekt of zij iets kunnen vinden. 

Maar dit is hun nog niet gelukt. Het gebeurt wel eens, dat er een vrachtauto in de 

kampstraat stil blijft staan. Eensklaps springt er een troepje Duitse soldaten af, vliegen 

een Engelse barak binnen en er mag niemand de deur uit. En dan gaan zij alles na, 

soms duurt zo’n onderzoek een uur of langer, maar nog nooit hebben ze iets kunnen 

vinden. De Engelsen lachen en halen hun schouders op, maar ondertussen gaan de 

berichten hier het kamp door en weten we hoe de toestand op de verschillende 

fronten is. Wij houden de ontwikkelingen bij op de oorlogskaarten die bij ons in de 

barak hangen en die op schaal getekend zijn. Op die kaarten zijn met spelden en 

zwart stopgaren precies de fronten aangegeven. Zo hangen er kaarten van het 

westfront, het oostfront en het Italiaanse front. Prachtig getekend en gekleurd. Vele 

nationaliteiten komen in onze barak deze kaarten bezien.  

 
322 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5609. 
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De radio van de Engelsen in een Rode Kruis doos (foto Terry Hunt). 

 

Dinsdag 13 februari 1945 

Vandaag was het weer een half jaar geleden dat wij uit Polen zijn vertrokken. Nu 

speelt de Rus er de baas. Waar is de tijd gebleven, als we daar aan terug denken.  

Om 09.00 uur is het plaatjesappèl voor de reserveofficieren die morgen zullen 

vertrekken naar Neubrandenburg.323). 

Het is vandaag de dag van de grote doorlichting voor ons allen.  

Om 14.30 uur zijn we doorgelicht. Horen we niets, dan is het in orde.  

Dokter Piekema (kgf 271798) is ook vannacht van hier vertrokken.324) Hij zal wel naar 

een officierskamp zijn vertrokken. Afijn, hij kan zo lang niet meer in gevangenschap 

zitten en dan is het ook voor hem voorgoed afgelopen. 

Van 21.10 uur tot 23.30 uur was het weer luchtalarm, het langste dat ik mij hier 

herinner. Golf na golf hoorden we overkomen. Het leek wel of het niet ophield. En dan 

te denken, verbeeld je eens, dat er een bom loskomt en op het kamp terecht komt. 

 

Woensdag 14 februari 1945 

Ook vannacht om ongeveer 01.00 uur weer luchtalarm, wat minstens tot 02.30 uur 

aanhield. Ook nu weer grote aantallen vliegtuigen die overvlogen. Het waaide hard, 

zodat af en toe het geluid aanzwol en afstierf. Om 05.00 uur zijn ook eindelijk de 454 

reserveofficieren van hier vertrokken naar Oflag 67 Neubrandenburg 325).  

Om 20.15 uur ging het licht in het kamp weer eensklaps uit. Dit duurde tot 22.30 uur. 

Nu pas weten we waar gisteren zo hevig is gebombardeerd. Het was de grote stad 

Dresden. Deze stad is steeds gespaard gebleven maar men zal wel reden hiervoor 

gehad hebben. De hemel stond in roze gloed en de barak dreunde op zijn 

grondvesten. Het moet daar een ware hel geweest zijn. Men spreekt van 

tienduizenden doden en nog meer gewonden. Dresden ligt op ongeveer 60 km van 

hier, hemelsbreed gemeten. 

 
323 Dagboek Mr. P.L.J.M.A. Müller. 

324 Volgens de Ab- und Zugangslisten in N.A. 2.13.98 inv. 20, vertrok hij al op 11 januari 1945. Volgens 

het dagboek van J.P.C. van Doorn op 9 januari 1945. 

325 Volgens de Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20, melding 5606 (216) en 5607 

(238) vertrokken zij op 14 februari 1945. Ze zijn waarschijnlijk op 13 februari 1945 eerst naar het 

Heimkerhlager gebracht en pas de volgende dag daadwerkelijk vertrokken. 
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De Russen rukken geweldig vlug op, er is geen houden meer aan. Daardoor komt het 

dat zij volgens berichten reeds vier krijgsgevangenenkampen hebben bevrijd bij hun 

vlugge opmars. Welke kampen dit zijn, is niet te zeggen. 

 

Donderdag 15 februari 1945 

Om 24.00 uur weer luchtalarm wat weer tot ongeveer 2.00 uur geduurd heeft. Een 

ieder voelt zich slap en moe. Ik ben gauw duizelig en lang staan is niet mogelijk. Om 

zo min mogelijk energie te verliezen blijven de meesten op hun bed liggen. Het grote 

nieuws is dat de Russen op ongeveer 115 km van ons zitten en wel ten oosten van 

ons kamp. De afstand wordt steeds korter. Weer is Dresden gebombardeerd en weer 

stond de hemel in roze gloed. 

 

Vrijdag 16 februari 1945 

Vannacht weer luchtalarm. Van 8.30 uur tot 9.30 uur corvee om de vuilnisbakken te 

legen. Ik was blij dat het achter de rug was. Er lopen hardnekkige geruchten dat wij 

van hier vertrekken, maar veel tekenen die daar op wijzen zijn er nog niet. Enige 

dagen geleden zijn de hoofdvertrouwensmannen van de verschillende nationaliteiten, 

uitgezonderd de Russen, bij Hauptmann König geweest. Hij heeft gevraagd waar wij 

naar toe wilden, naar het oosten, of naar het westen, of hier blijven.  

Als de kampleiding deze toestand zo somber inziet, is dit tevens een reden dat de 

Duitsers de situatie niet meer aan kunnen en de rollen volledig zijn omgedraaid. Wie 

had dat kunnen dromen, het is niet te geloven. De ontbinding van het Groot Duitse 

rijk is in volle gang. Hauptmann König was woedend en zei dat wij binnen een jaar wel 

spijt van deze daad zouden hebben (van het Bolsjewisme), omdat wij dan wel zouden 

hebben ondervonden wat dat zeggen wilde. Ook gaf hij daarmee dus te kennen dat 

de oorlog voor de Duitsers verloren was. 

Soldaten Van der Heijden (96586) en Willemse (kgf 105795) vertrekken naar een 

Arbeitskommando van Stalag IV-c Wistritz.326) 

 

Zaterdag 17 februari 1945 

Vannacht weer een paar maal luchtalarm. De Polen zijn bij het dorp Mühlberg aan het 

werk gezet om versterkingen te maken. Veel kan dit niet om het lijf hebben, want 

tegenhouden kan men ze toch niet. De Poolse hoofdvertrouwensman heeft 

onmiddellijk geprotesteerd, maar het werd niet aangenomen. Ook had hij gevraagd 

om een schriftelijke order voor dit werk, maar ook dit werd hem geweigerd. Tenslotte 

is er een telegram naar het Internationale Rode Kruis te Genève gestuurd, maar of dit 

zal helpen valt te bezien. Vuile streken van de Duitsers, want niet alleen dat dit werk 

niet verricht mag worden door krijgsgevangenen, maar er kunnen honderden doden 

vallen, want de geallieerde jagers schieten alles neer wat zich op de wegen vertoont. 

Daarom is dan ook geweigerd dat wij van hier vandaan gaan, zoals een paar dagen 

geleden was besloten bij het onderhoud met Hauptmann König. 

Vele geruchten doen de ronde dat wij van hier vertrekken, maar waarheen. 

Honderden en honderden krijgsgevangenen komen hier uit alle richtingen aan. Alles 

gaat klitten in het centrum, want waar deze gevangenen vandaag komen is reeds 

bezet gebied van de Russen, Amerikanen of Engelsen. Deze mensen hebben 

dagenlang gelopen. Ook komen hier gevluchte Duitse soldaten aan van het oostfront. 

 
326 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5648. 
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Verleden week nog een Duitse Feldwebel, helemaal alleen. Hij was bij de bewaking 

geweest van een krijgsgevangenenkamp. De 450 mannen Russische krijgsgevangenen 

hadden de vlucht genomen. Bij de honderden krijgsgevangenen die langs de wegen 

marcheren, zijn weinig posten. Het is een hopeloze beweging, als men dit gade slaat 

en het zal nog wel erger worden. Maar al met al weten ze de aangekomen 

krijgsgevangenen hier bijna niet meer onder te brengen. Het wordt een hopeloze 

toestand. 

Sagan is door de Russen ingenomen en ze hebben weer opnieuw een groot offensief 

ingezet. Ze gebruiken nu pantsers met 12 cm geschut. 

Er lopen hardnekkige geruchten dat Hitler de Conventie van Genève wil verlaten. Dan 

zijn we overgeleverd aan de machten van de hel, want dan zijn we vogelvrij en kan hij 

met ons doen en laten wat hij wil. Hij is dan niet meer gebonden. Dit schijnt het 

gevolg te zijn van de vernietigende bombardementen van Dresden. De toestand in 

Dresden moet verschrikkelijk zijn. Men spreekt van honderdduizend doden en 

gewonden. Daardoor schijnt Hitler bijna krankzinnig te zijn geworden. Maar hij zal 

zich wel bezinnen, want de geallieerden hebben honderdduizenden krijgsgevangenen 

en kunnen direct tegenmaatregelen nemen. 

 

Zondag 18 februari 1945 

In de kerkdienst om 13.00 uur onder leiding van Ds. van Garderen, sprak hij naar 

aanleiding van enige verzen van Jes. 63 en over Marc. 21: 1-11. 

Om 15.00 uur een briefkaart naar huis geschreven. Weer op 19.45 uur een luchtalarm, 

wat tot ongeveer 20.30 uur duurde. Voor de nieuwe week is een rantsoenverlaging 

aangekondigd. Minder brood, aardappelen, suiker, geen meelspijs meer. Er heest in 

het hele kamp een zeer gedrukte stemming. Ook zijn er weer ongeveer 18 mannen 

gaan werken. Wie haalt het in zijn hoofd, om bij deze ontbinding zich daarvoor op te 

geven? Ze lijken wel stapel gek. 

In een van onze barakken is vandaag hondenvlees gegeten. Over het algemeen leef je 

voor een groot deel op de binnengekomen radioberichten van de Engelsen. Deze 

berichten zijn heerlijk, want het houdt in, dat het niet lang meer kan duren of we zijn 

vrij. 

 

Maandag 19 februari 1945 

Vanmiddag twee kaarten van thuis ontvangen. Ze waren afkomstig van 29 november 

1944. De vermindering van het rantsoen is: op maandag 200 gram brood, andere 

dagen 300 gram brood, twee dagen in de week geen aardappelen, ook iets minder 

suiker. Het kan nog meevallen als het zo blijft.  

Vandaag is het Krankenrevier ontruimd, wat betreft de ernstige zieken. Mensen met 

longontsteking werden in dit weer en op open wagens, alleen met wat stro erin 

weggevoerd. Het was een treurig gezicht om deze ellende met je eigen ogen te 

aanschouwen. Dit transport heeft niets te maken met de ontruiming van het kamp.  

Om 20.15 uur was er weer het gebruikelijke luchtalarm, van ongeveer 40 minuten. 

Er vertrekken achttien mannen, allen onderofficieren, naar een Arbeitskommando van 

Stalag IV-g Oschatz. 327) Enkelen van hen gingen naar het Arbeitskommando Coswig. 

 

 

 
327 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5645 (18). 
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Dinsdag 20 februari 1945 

Het is vandaag mooi weer, het zonnetje schijnt en dat doet mij goed. De Engelsen zijn 

weer aan het voetballen gegaan. Ze schijnen nog voldoende weerstand in hun 

lichaam te hebben. Ze spelen weer hun normale wedstrijden op het oude voetbalveld. 

Ook in de afgelopen uren was er weer luchtalarm, eveneens vanavond om 20.00 uur 

tot 20.45 uur. 

 

Woensdag 21 februari 1945 

De luchtalarmen zijn niet meer te tellen. Je raakt af en toe de tel kwijt. Vanmiddag van 

het Deense Rode Kruis (per auto in het kamp gekomen) ontvangen een partij fijne 

havermout, zodat we ieder drie ons hiervan hebben gekregen. Een gave van God, 

waar we hem voor moeten danken. Ik ben zo gelukkig geweest om een lijst op de kop 

te tikken van het hele weekrantsoen, dus de hoeveelheden die we in zeven dagen bij 

elkaar ontvangen, op papier dan, want er blijft nog wel eens iets hangen in de keuken.  

 

 

Het bestaat uit: 

Vlees 230 

Vet 60  

Aardappelen 2000 

Zuurkool 200 

Koolraap 1950 

Gedroogde groenten 50 

Boter 133 

Erwten 125 

Meel 25 

Kaas 41 

Brood 2000 

Suiker 155 

Marmelade 155 

Havermout 69 

Totaal (in grammen) 7193 

 

Gedeeld door de zeven dagen is dat per dag ruim 1000 gram. Te veel om van te 

leven, te weinig om van te sterven zoals het bekende spreekwoord zegt. 

De Deense officier van het Rode Kruis, die vanmiddag 400 kg havermout bracht voor 

ons, maakte bekend, dat morgen twee grote zendingen naar Nederland vertrekken, 

waar de nood hoog is gestegen, voornamelijk in het westen van ons land. Ook daar 

heerst een vreselijke nood en de mensen sterven soms op straat, Duizenden hebben 

hongeroedeem en men schijnt er bloembollen te eten. De moed ontzinkt je en alles 

wordt zo grenzeloos somber dat je het af en toe niet binnen uit kan houden en je de 

frisse lucht in moet of je wilt of niet.  

Ook zijn reeds twee schepen vanuit Zweden naar ons land vertrokken en aangekomen 

in ons land, namelijk in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Hilversum en ook Haarlem. 

Het is reeds uitgegeven door de bestaande distributiediensten. De nood is wel hoog 

en zeker in de grote steden. 
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Donderdag 22 februari 1945 

Vannacht twee maal en ook vanaf 11.30 tot 16.00 uur weer het bekende luchtalarm. 

Bijna doorlopend heb ik de vele vliegtuigen gehoord en gezien en in de verte de 

ontploffingen en de dreunen in de barak duidelijk gehoord. De vertegenwoordigers 

van alle kerken hebben een dringende oproep aan de bevolking in het noorden en 

het oosten van ons land gericht om toch zoveel mogelijk te helpen, omdat daar meer 

voedsel schijnt te zijn dan in het westen van ons land. Om 20.15 uur weer luchtalarm. 

Ook dat gaat maar steeds onverbiddelijk door. Iedere dag maar weer opnieuw, voor 

het murw maken van de Duitse oorlogsindustrie. 

 

Vrijdag 23 februari 1945 

Als gevolg van de bemoeienissen van de onderofficieren uit Kobierzyn werden wij 

vanmorgen op een tocht naar de keuken begeleid door de Oberzahlmeister en twee 

schildwachten. Een zwaar escorte derhalve, wat evenwel ons niet vermocht te 

weerhouden om er tussen uit te nijpen. Tijdens het transport naar de 

Kommandantenkeuken in het Außenlager zagen wij op de weg van Neuburxdorf een 

colonne vluchtelingen voorbijtrekken; een aantal witte huifkarren met daarachter 

honderden mensen. Aan de andere zijde van het kamp ging juist een kleine 

begrafenisstoet naar Burxdorf, een Rus open en bloot op een draagbaar. Daar 

gebruiken ze maar geen kisten meer voor. 

Nadat vanmorgen door een vrachtauto van de Luftwaffe 2000 kg. Kartoffeln was 

weggehaald, is vanmorgen opnieuw een zelfde hoeveelheid opgehaald. Het gaat vrij 

geheimzinnig in zijn werk. Wij weten niet zeker of het voor het nieuw in te richten 

kamp is, dan wel voor de vluchtelingen. Nog steeds wordt materiaal weggevoerd, 

ofschoon aan de andere zijde nog steeds volop levensmiddelen worden 

binnengebracht. Zo b.v. in de middag zes vrachtwagens met knolrapen en twee 

karrevrachten wortelen. Het is onbegrijpelijk wat zij nu eigenlijk van plan zijn. De 

keuken ligt barstens vol met brood. 

Het eten wat om 11.30 uur kwam, erwtensoep, maar het was net vuil slootwater. Je 

kon de erwten die erin zaten tellen. Er zal wel flink gestolen worden. Het is een 

ellende als je recht hebt op zo en zo veel en je ziet er niets van bij het opscheppen 

van het eten. Ik heb er maar vier lepels havermout ingedaan. Maar het is zo, als je het 

portie op hebt, voel je nog niet dat je iets gegeten hebt. 

Vanmiddag is op het schietterrein achter ons kampblok geoefend met de Panzerfaust, 

waarvan er enkele dagen terug bij de PiPa een dozijn zijn binnengebracht. Blikken 

dingen, die blijkbaar maar eenmaal gebruikt kunnen worden. Lawaai maken zij 

genoeg! 

 

Er is een vergadering geweest van de diverse barakkenvertrouwenslieden inzake het 

hangende geschil inzake de hoofdvertrouwensman van Namen. De Hauptmann heeft 

de zaak in der minne willen schikken en ziet van Namen gaarne gehandhaafd. Als 

gevolg hiervan heeft van Namen als barakkenvertrouwensman ontslag genomen. 

 

Zaterdag 24 februari 1945 

Op de vandaag gehouden vergadering hebben de barakkenvertrouwenslieden zich 

verklaard in de toekomst weer eensgezind achter de Hoofdvertrouwensman Van 

Namen te willen staan.  
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Er is een brief voorgelezen van de hoofdvertrouwensman, waarin staat dat we ons 

moeten beheersen en bezinnen, nu we geen pakketten, enz. krijgen en niets anders 

hebben dan de Duitse rantsoenen. Jawel, moet je bij de meesten mee aankomen, ze 

plegen als het moet een moord om aan het nodige eten te komen. 

De berichten van de fronten luiden prachtig en dat is voor velen van ons een hoopvol 

teken in deze hongerperiode. 

 

Zondag 25 februari 1945 

Vanmiddag om 13.00 uur sprak Ds. de Kluis in de kerkdienst in het Engelse theater 

over Hab. 3: 16-19 en als tekst vers 18. De luchtalarmen zijn niet meer van de lucht. 

Om 15.00 uur weer twee briefkaarten naar huis geschreven. 

 

Van Namen en zijn vrienden hebben vandaag in Mühlberg hun gegeven vertrouwen 

feestelijk herdacht. Bij enkele aldaar op Kommando zijnde Nederlanders werd een 

ware feestorgie aangericht, waarbij volgens overlevering de varkenscoteletten je rond 

de oren vlogen. Een overvloed aan wijn, cake en wat dies meer zij. Ik kan me van 

Namens vreugde indenken, want zijn baantje is er een dat zeer lucratief is. Overigens 

ben ik van mening dat een hoofdvertrouwensman een zekere stand behoort op te 

houden en voor corruptie doeleinden, tot algemeen welzijn van het Hollandse kamp, 

over de nodige middelen moet kunnen beschikken. De hierover ontstane geschillen 

vind ik erg kleingeestig. Dit is nu gelukkig weer achter de rug en het zal hopelijk voor 

van Namen een aansporing zijn geweest zich niet aan al te buitensporige dingen over 

te geven. Of het feest hier op wijst? De toekomst zal het leren. 

 

Maandag 26 februari 1945 

Vanmiddag en ook vannacht weer langdurig luchtalarm. Het weer is stormachtig en 

koud. 

Tijdens de visitatie zijn twintig Engelsen naar de Abwehr gebracht, omdat allen waren 

afgeladen met Kartoffeln en een zelfs een haverzak vol had. De laatste werd in de 

"Klink" opgenomen. De oorzaak was gelegen in het passeren van Hauptmann Flag 

tijdens de visitaties. 

Wachtmeester Van den Hoogen (kgf 98911) en wachtmeester Rooseboom (kgf 

271786) zijn onverwacht weer van hun boerenkommando in Stalag IV-g Oschatz 

teruggekeerd. De reden waarom zij werden teruggezonden weten zij niet. Een goede 

les voor hen! 

 

Dinsdag 27 februari 1945 

Je loopt met een hongerig gevoel in je maag rond, maar dan denk ik ook aan thuis, 

hoe zou het daar zijn, met twee jongens die normaal de oren van je hoofd aten en je 

gemoed schiet vol, want je bent onmachtig iets te doen. Daar komt nog bij, dat je de 

ware situatie niet eens kent. 

Bij de Bijbelbespreking over de Openbaring, had Ds. de Kluis het er over wat de 

heerlijkheid was in vele vormen, die steeds maar weer opnieuw en in andere vormen 

terugkeren op het einde van iedere zeven Gemeenten. Het begint steeds die 

“Overwint ik zal hem geven”. Inderdaad het is bij dit lezen een wonderlijk iets van al 

die beloften voor hen die volhouden in het geloof. 
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Woensdag 28 februari 1945 

Het is luchtalarm overdag, in de middaguren, in de avonduren en in de nacht. Het 

houdt maar niet op. Zouden we in de laatste fase zijn? Wat heerlijk om dan weer thuis 

te zijn bij vrouw en kinderen, zo God mij tenminste mag sparen en mij gezond doet 

terugkeren. Na de avondwijding in de kapel herdacht Ds. de Kluis het feit dat Ds. van 

Garderen de krasse Veldprediker, vandaag zijn 61e verjaardag mag vieren. Hij hield 

een kleine toespraak. Ds. de Kluis eindigde met de woorden, dat het hem gegeven 

mag zijn dat God hem veilig en gezond aan de zijnen terug mag schenken. Daarna 

zongen wij Ds. van Garderen toe “Dat Heren zegen op u daalt”. Ds. van Garderen 

dankte een ieder. Hijzelf vond het een heerlijk ogenblik.  

Van 20.00 tot 22.00 uur weer in het donker gezeten, want het was natuurlijk 

luchtalarm. Sergeant Van Koert (kgf 271272) en soldaat Van Veen (kgf 271622) komen 

aan vanuit een Arbeitskommando van Stalag VI-f Hartmannsdorf.328) 

 

Dinsdag 29 februari 1944 

In het kamp is een vlektyfus geval, Aleman (sergeant Petrus Cornelis Alleman kgf 

97454). Barak 21B is daarop ontluisd en voor drie weken geïsoleerd. Besloten is om de 

avondwijdingen per barak te doen doorgaan in de waslokalen. 

 

Donderdag 1 maart 1945 

Na enige dagen van drukkend weer is een geweldige storm opgestoken van 

ongekende hevigheid. Zand en stof vertroebelt het uitzicht. 

Er is door de hoofdvertrouwensman een telegram naar Genève gestuurd met het 

verzoek onmiddellijk pakketten aan ons op te sturen, aangezien wij vanaf 6 december 

1944 geen pakketten hebben ontvangen. Ook een maand geleden is er een telegram 

weggegaan. Vijf dagen daarna kreeg de hoofdvertrouwensman antwoord dat op 31 

januari jongstleden, in Genève ongeveer 1000 pakketten en uit Gothenberg 2560 

pakketten voor ons gereed stonden. 

Van 20.00 tot 22.20 uur weer het gebruikelijke luchtalarm. Het stormt hevig, we 

hebben hier nog nooit zoiets meegemaakt. 

Soldaten Bulder (kgf 97731) en Baraké (kgf 98436) vertrekken naar verschillende 

Arbeitskommandos van Stalag IV-a Hohnstein.329) 

 

Vrijdag 2 maart 1945 

Om 10.00 uur stormde het nog hevig en in de lucht hoorden wij vliegtuiggeronk. 

Steeds als de wolkenflarden uiteen gingen zagen we de viermotorige 

bommenwerpers, vliegende forten, op grote hoogte overkomen. Honderden zagen 

we in de lucht. Het was een massaal gezicht. Plotseling hoorden we ook schieten. Een 

bommenwerper viel brandend neer. Acht valschermen zagen we nu omlaag komen, 

maar door de hevige wind dreven ze kilometers verder. De parachutisten zijn in het 

bos, zuidoostelijk van het kamp terechtgekomen. Eén daalde op ongeveer een 

vierhonderd meter van het kamp, aan de westzijde. Hij kwam op de grond, maar werd 

door de hevige wind meegesleurd en wij dachten dat hij dood zou zijn door deze 

daling langs de grond. Maar we zagen Duitse soldaten van de kampbewaking er 

naartoe rennen en ook dat de Amerikaan op het laatst zijn valscherm af kon doen. 

 
328 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 812. 

329 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20 melding 5647. 
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Nog geen tien minuten later kwam hij onder geleide van de Duitse soldaten het kamp 

binnen wandelen. Het was een reus van een kerel en het bleek een Amerikaans officier 

te zijn. Hij was zeker een paar meter lang. Het was een grote sensatie want vele 

Amerikaanse soldaten stonden er naar te kijken. Velen van de krijgsgevangenen 

werden tijdens dit evenement bijna gek van vreugde en dachten reeds aan een 

luchtinvasie. Toen ook dit avontuur weer achter de rug was keerde de rust weer in het 

kamp terug. 

 

Gisteren met vier mannen een tablet gedroogde groente, de laatste, ontvangen. Niet 

één, maar minstens twee viermotorige bommenwerpers zijn hier dicht bij het kamp 

neergestort. De machines konden wij nabij het tentenkamp in vlammen zien opgaan. 

Of er nog slachtoffers bij waren konden wij niet te weten komen. 

 

Zaterdag 3 maart 1945 

Het gebruikelijke luchtalarm. Nu ik dit neerschrijf zit de lucht weer vol, stikvol, van de 

overvliegende vliegtuigen. Ze vliegen met begeleiding van jagers en heel hoog. Het is 

en het blijft een prachtig gezicht. Ook het nieuws van de fronten is vandaag heel 

goed. Er schijnt ook al een papiernood bij de Duitse kampleiding te bestaan, want we 

krijgen voor de maand maart maar één brief en drie briefkaarten, in plaats van twee 

en vier. 

Om 20.30 uur het gebruikelijke luchtalarm, zodoende maar meteen onder de wol 

geschoten, want in de barak kan je geen hand voor je ogen zien, laat staan dat je je 

slaapplaats kunt vinden. Je moet zoeken en kijken waar je bent, en het duurt een tijd 

eer je terecht bent. 

 

Zondag 4 maart 1945 

Er zijn weer puike berichten van het front, vooral het westelijke front. Het is echt 

maarts weer, echt koud met af en toe sneeuw er bij; echte maartse buien. Vanmiddag 

om 13.00 uur preekte Ds. van Garderen over John. 12: 35-50 en Marc. 14: 23-42. Twee 

briefkaarten naar huis geschreven, waarvan één aan de jongens. 

 

Maandag 5 maart 1945 

Het is buiten koud en het is binnen in de barak koud. Er is geen kachel aan, want 

brandstoffen ontbreken. De meesten van ons liggen in bed om warm te blijven. 

Vanmiddag in bed lezend, kreeg ik tegelijk vijf briefkaarten van thuis. Het was een fijn 

ogenblik. Alles wel, althans op 18 januari jongstleden. Met het eten was het ook nog 

vrij goed gesteld. Zou het wel waar zijn? 

Om 21.45 uur, ik lag al in bed, wat het weer luchtalarm. Deze keer was het meer dan 

vreselijk, zo ging het tekeer. Vermoedelijke weer Leipzig, Halle, of Berlijn. De barak 

stond op zijn grondvesten te schudden en alles trilde. 

 

Dinsdag 6 maart 1945 

Vanmorgen weer twee brieven van thuis ontvangen. Ze waren van respectievelijk 16 

en 18 januari jongstleden. Allen nog gezond. Om 20.30 uur weer het gebruikelijke 

luchtalarm. 
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Woensdag 7 maart 1945 

Het is weer koud en guur weer. Van 21.00 tot 23.00 uur maar liefst, luchtalarm met 

veel vliegtuigen in de lucht. Om 22.00 uur niet ver van het kamp een vliegtuig met 

hevige klap brandend neergekomen en totaal uitgebrand. 

 

 
Rookwolken stijgen op nadat een bommenwerper vlakbij het kamp is neergestort (foto Terry Hunt). 

 

Vanmiddag hebben acht Engelsen de brutaliteit gehad om met behulp van een valse 

sleutel op klaarlichte dag, in de middaguren, zich toegang te verschaffen tot het 

aardappelmagazijn. Zij hebben daar acht zakken met een totale inhoud van ongeveer 

260 kg klaargezet, maar werden op heterdaad betrapt door de Obergefreiter, die 

gealarmeerd was door de post in het hoofdwachtgebouw boven de Stalagpoort.  

Als gevolg daarvan was de Obergefreiter deze middag niet te genieten. 

 

Donderdag 8 maart 1945 

Het weer is de laatste week erg wispelturig; echt maarts weertje. Van hevig stormweer 

tot prachtige zonnedagen en snijdende koude vries- en sneeuwdagen en nachten, 

afwisselend rollen de dagen voorbij. 

 

Ook de afgelopen nacht weer twee maal luchtalarm.  

De auto’s van het Deense Rode Kruis die om de zoveel dagen levensmiddelen 

brengen door de Deense politiemannen, brachten voor ons mee: 350 kg bonen, 200 

kg worst en 250 kg spek. Een grote verrassing voor ons allen, die ons laat zien dat 

God nog altijd wonderen kan doen, die op hem betrouwen, het was beschamend voor 

velen van ons. Weer om 21.00 uur het gebruikelijke luchtalarm. Zo gaat het maar 

steeds door met de regelmaat van een klok. 

Soldaat Wooninck (kgf 271277) komt aan vanuit een Arbeitskommando van Stalag  

IV-f Hartmannsdorf. 330) 

 

 

 
330 Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 27 melding 797. 
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Vrijdag 9 maart 1945 

Vanmorgen luchtalarm. Het dreunde van de ontploffingen. Onmeedogenloos gaat dit 

maar steeds door. Het is koud, echt maarts weer. 

Om 17.00 uur alleen ontvangen per man drie ons erwten, drie ons doorregen spek en 

175 gram plokworst. Alles van prima kwaliteit. Weer om 20.30 uur voor de duur van 

een half uur het gebruikelijke alarm. Het gebeurt nu vele malen bij de avondwijding in 

de kapel, dat we bijeen zijn met een kleine kaars. De dominee zet die vlak bij hem 

neer en zo leest hij een stuk voor uit de Bijbel. Een kort gezang, een kort dankgebed 

en het is afgelopen. Velen van ons kunnen niet lang meer staan, worden direct 

duizelig en zodoende gebeurt alles met weinig woorden. Het geheel duurt niet langer 

dan een vijftien minuten. Doorgezaagde preken, ellenlange gebeden en ik slaap 

zingende psalmen of gezangen daar houden wij niet van. Kort en op de man af, zo 

gebeurt het hier. 

 

Vanmiddag een komisch avontuur beleefd in het kartoffelmagazijn. Een Rus die 

meende ongezien te zijn binnen gelopen en daar zijn zakken vol vulde met 

aardappelen werd op het kritische moment dat hij weer zou verdwijnen door de op 

hun tenen naderbij gekomen Lagermeister en Gefreiter in de kraag gegrepen om na 

een fikse slag in het gelaat de zaak weer uit te pakken.  

Gebruik makend van een juist binnengekomen Mietewagen ging onze Rus evenwel 

voort nog meer aardappelen te bergen, ditmaal onder zijn jas, in zijn mouw wat hem 

te staan kwam op een aantal knuppelslagen met een behoorlijk dikke plank.  

Nog was het niet genoeg, want de derde maal had hij bovendien zijn broek van0 

onder tot boven vol zitten, waarop de Gefreiter zich boven op hem wierp, zijn broek 

en onderbroek, schoenen van het lijf scheurde en hem tezamen met de Lagermeister, 

onder vereende krachten in zijn ontblote achterwerk in de modder op de straat wierp 

waar hij huilend stond rond te dansen in de modder. Broek, jas en schoenen werden 

met een vaart achteraan gesmeten.  

 

Zaterdag 10 maart 1945 

Het spek uitbakken, is heerlijk van smaak. Ik heb er geen last van, zoals velen van ons, 

die er flink ziek van zijn geworden. Voor mij is het een teken dat ik een sterke maag 

heb, die nog tegen een stootje kan. Ook de worst is heerlijk van smaak. De groene 

erwten opgegeten met gebakken spek. Mensen, mensen, je wist niet wat je in je 

mond had en dat met een uitgemergeld en door ondervoeding afgetakeld lichaam. 

 

Zondag 11 maart 1945 

Vanmiddag om 13.00 uur sprak Ds. de Kluis die de leiding had in de kerkdienst, over 

Joh. 18: 12-24, tekst 21a. Ik heb fijn een brief naar huis geschreven. Bij de 

avondwijding viel er één van ons flauw. Hij kon niet meer staan, ondanks dat het al zo 

kort duurde. Het is een teken hoe de meesten van ons er lichamelijk aan toe zijn. Ook 

weer het gebruikelijke luchtalarm. Het nieuws van het westelijke front is prachtig, 

namelijk het eerste bruggenhoofd ten westen van de Rijn. 

Nu ook Turkije, Syrië, Libanon, Egypte in oorlog met de spil. Je weet van te voren niet 

of al deze berichten wel juist zijn, die wij door de radio van de Engelsen doorkrijgen. 

Maar zo heel gek lijkt het mij ook weer niet. 

 



310 
 

Maandag 12 maart 1945 

De Engelse en Amerikaanse troepen hebben nu de oostelijke Rijnoevers van Nijmegen 

tot en met Koblenz in hun bezit. Wie had dat kunnen dromen, een prachtig resultaat.  

Weer om 20.45 uur het gebruikelijke luchtalarm. Je bent genoodzaakt om hiermee 

rekening te gaan houden, want zowel in als buiten de barak is het een Egyptische 

duisternis. De hemel is op verschillende plaatsen rozig verlicht, daar is het een 

losgebroken hel. Daar vallen in een verdwaasde oorlog duizenden en duizenden 

onschuldige vrouwen en kinderen onder de instortende en in puin vallende huizen. 

 

Dinsdag 13 maart 1945  

Het is vandaag druilerig weer. Ik ben vroeg naar bed gegaan, ongeveer om kwart voor 

negen, anders kan je in het donker je eigen uitkleden en heb je nog de kans dat je bij 

een ander in bed stapt. Licht, al is het maar een klein oliepitje durf je niet aan te 

steken, want zodra de Duitsers iets ontdekken, ben je nog niet gelukkig. 

 

Woensdag 14 maart 1945 

Bij de voorlezing van de nieuwsberichten door Kamphuis, werd ook bekend gemaakt, 

een stuk uit de courant “Het Volk”, dat de Engelsen het Bezuidenhoutkwartier in Den 

Haag hebben gebombardeerd in vier golven in de vroege morgen van 3 maart 

jongstleden. Volgens deze courant zouden er 1600 doden en duizenden gewonden te 

betreuren zijn. Ook zijn er ongeveer 3000 mensen dakloos geworden. Op 4 maart 

waren de branden nog niet geblust.  

 

Vanavond hebben wij na 20.00 uur muziek van Guus Valten's septet. Dat is reeds lang 

geleden, omdat de bandleden fysiek en psychisch te zeer ondervoed zijn om enig 

enthousiasme op te kunnen brengen. Nu hebben wij werkers de handen ineen 

geslagen en botje bij botje gelegd om de band een uitgebreid diner te verschaffen. 

Wij aardappelwerkers hebben voor de aardappelen gezorgd; de man vijf stuks. 

Anderen, zoals het keukenpersoneel, voor groenten, vet, brood etc. Nu zitten ze 

gezellig koutend over hun borden gebogen. Het smaakt hun zichtbaar, hun gezichten 

glunderen. De muziek zal straks dan ook wel niets te wensen over laten. 

 

Ik was net op bed, om 21.00 uur, of het licht ging weer uit en kort daarna hoorden we 

weer het dreunen van het afweergeschut en de ontploffende bommen die bij 

honderden neervielen. 

 

Donderdag 15 maart 1945 

Vandaag is het een ongelooflijk prachtige dag. Vanmorgen vroeg reeds brak het 

zonnetje rood door de ragfijne morgennevel heen en nu kwart voor zeven is het nog 

klaarlichte dag, terwijl de vensters in de barak nog maar net gesloten zijn. 

Van 10.30 tot 16.00 uur is het aanhoudend luchtalarm geweest. Bij de Fransen was er 

een bericht dat de Duitsers van 17 tot 50 jaar in het door de Russen bezette gebied 

op moeten komen. Ze moeten in het bezit zijn van twee dekens en een hoeveelheid 

levensmiddelen om daarna te vertrekken, waar naar toe is onbekend. 

Bij het voorlezen van de nieuwsberichten is bekend gemaakt dat de schepen met 

levensmiddelen van het Deense Rode Kruis, naar Nederland mogen, alsmede van het 

Internationale Rode Kruis. Ongeveer 2000 kinderen uit het door de geallieerden 
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bezette Nederlandse gebied zijn in Engeland aangekomen om aan te sterken. Het is 

een overeenkomst van de Nederlandse en Engelse regering. Nog meer van deze 

kindertransporten zullen er volgen. 

De kinderen worden ondergebracht bij Engelse families. Ook werd bekend gemaakt 

de levensmiddelen die naar Frankrijk, België en Nederland zijn verstuurd, ongeveer 

300.000 ton, vanaf de bezetting van die landen door de geallieerden (?). 

 

Vrijdag 16 maart 1945 

Het is vandaag mooi zacht weer, met zon, nog mooier dan gisteren. Ook vandaag 

overdag en om 21.30 uur weer verschillende malen luchtalarm. 

 

Ik zag vanmorgen enkele Russen modder van de straat eten. Enkele eten kokers 

hadden namelijk in een modderplas wat erwtenmeelpap gemorst en met gulzige 

bewegingen lepelden deze kamp proletariërs dit vocht uit de drek op. 

 

Zaterdag 17 maart 1945 

Er zijn daverende berichten van de verschillende oorlogsfronten. Op dit moment, het 

is ongeveer 12.00 uur, vliegen de Engelse en Amerikaanse bommenwerpers weer met 

massa’s over. Het geronk van deze honderden vliegtuigen is niet van de lucht. Eerst 

om ongeveer 13.15 uur was deze armada pas voorbij. 

Een officier die voor een strafzaak naar de stad Leipzig moest, vertelde bij zijn 

terugkeer, hoe de toestanden daar zijn. Hij heeft met zijn eigen ogen veel gezien, 

maar het was in één woord verschrikkelijk wat de mensen daar meemaakten met de 

steeds voortdurende luchtaanvallen. Hij had drie dagen niet gegeten, moest meerdere 

malen overnachten in de schuilplaatsen, of bij een aankomend bombardement er in 

vluchten. De Leipziger Messe is totaal weggebombardeerd. Gebouwen zo groot als het 

stadhuis te Rotterdam tot pulver geslagen. Het station verwoest. Treinen vol met 

vluchtelingen uit het oosten, die tijdens het alarm waanzinnig van angst eruit springen 

en de trein plotseling wegrijdt, met hun kinderen er wel in. In één woord het is 

afschuwelijk. 

In het bekende blad “Das Reich” het bekende blad van Goebbels, stonden 

hartverscheurende drama’s, als ik het zo mag zeggen, over de toestand in de stad 

Dresden na de bekende luchtaanvallen. De eerste aanval was bedoeld op het centrum 

van de stad, de tweede aanval op het reeds gebombardeerde centrum, de derde 

aanval op de buitenwijken van de stad en de vierde en laatste aanval op de dorpen 

om de stad heen. Duizenden zijn op die manier om het leven gekomen, telefoon, 

telegraaf, waterleiding, gas en elektrisch licht was volkomen uitgeschakeld. 

Verbandmiddelen voor al die tienduizenden gewonden waren niet in voldoende mate 

voorradig en de ziekenhuizen konden deze stroom van gewonden niet aan, want er 

was geen plaats om ze allen te bergen. Duizenden doden zijn zonder te zijn herkend 

in massagraven in de grond gestopt. In één woord, het schijnt een volslagen hel 

geweest te zijn. 

Hitler moet op het vernemen van deze ellende, krankzinnig zijn geworden van woede, 

wat te verklaren is, aangezien de stad zo goed als geheel verwoest is. Dan de vele 

andere steden die dagelijks aangevallen worden en men heeft een beeld van 

ontzettende ellende die het Duitse volk te verduren heeft. 



312 
 

Het bekende weekoverzicht door de sergeant eerste klasse Kamphuis, werd 

gedeeltelijk in het donker behandeld. Een vlugschrift uitgeworpen uit een R.A.F. 

vliegtuig boven Duitsland, behelst veel uitspraken ten aanzien van de oorlog ten 

opzichte van Duitsland, die letterlijk reeds zijn uitgekomen en afkomstig van de 

Engelse oorlogsleiders. Maar als het zo doorgaat, dan vechten de Duitse leiders door, 

ten koste van het volk en het land, zodat Duitsland weldra een grote puinhoop zal zijn 

of het zal worden. En Hitler denkt er zo over: “als wij er aangaan, sleep dan zoveel 

mogelijk anderen in die val mee”. 

 

Zondag 18 maart 1945 

Het hardnekkige gerucht gaat hier de ronde, dat von Ribbentrop door zijn 

vertrouwensman te Stockholm vredesvoorstellen aan de Amerikanen en Engelsen 

heeft gedaan, uitgezonderd aan Rusland. Men gaat zelfs verder door de zeggen dat 

hij zelf reeds onderweg is naar Stockholm.  

Om 13.00 uur preekte Ds. van Garderen over Math.27: 11-26, met als tekst vers 17. 

Een briefkaart heb ik naar huis geschreven. In Berlijn vierde men heden een zeldzaam 

feit, namelijk de 25ste nachtelijke vliegeralarm (aaneensluitend en achter elkaar). 

 

Maandag 19 maart 1945 

Wegens het veelvuldig voorkomen van kleerluizen, vlooien en wandluizen moest 

vanmorgen onze blok ontluizen. Verbaasd heb ik gestaan over de skeletten van de 

Nederlanders van andere barakken. Het is zielig te zien hoe de eens zo welvarende 

Nederlanders thans door honger vervallen zijn als de Italianen en Russen. De 

"werkers" zitten over het algemeen nog tamelijk goed in het vlees. Gelukkig kan ik 

mezelf daar ook nog toe rekenen. Door het ontluizen heb ik een halve dag werken 

verstek moeten laten gaan; wat voor het werk niet hindert, maar voor de verdienste 

fataal is, temeer daar ik momenteel finaal aan de grond zit. 

 

Hauptmann Flag heeft vanmorgen bij de Engelse keuken een Fransman gegrepen, die 

bezig was aardappelen in zijn zakken te proppen. Bang voor algehele fouillering heb 

ik onmiddellijk alles weggesmeten zodat die morgen alweer slecht was. Dit muisje zal 

nog wel een staartje hebben. 

 

Het is 12.45 uur en de hele barak staat weer te dreunen op zijn grondvesten. Er wordt 

weer vreselijk gebombardeerd. Ze vliegen weer hoog over het kamp. Het gehuil van 

de luchtdoelartillerie is niet van de lucht. Er schijnt een granaat van het afweergeschut 

neergekomen te zijn achter de schietbaan, 100 tot 200 meter van de 

prikkeldraadafscheiding van het kamp, waar hij uiteen sprong. Ik ben vandaag in bed 

gebleven, was flink verkouden en had last van hoofdpijn. 

 

Dinsdag 20 maart 1945 

Dagelijks komt er post aan, maar alleen uit het door de geallieerden bezette 

Nederlandse gebied. Uit het overige gedeelte van ons land, is het een zeldzaamheid 

iets te ontvangen. 
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Woensdag 21 maart 1945 

Er was in de afgelopen nacht weer driemaal luchtalarm met veel overvliegende 

vliegtuigen. 

Om 9.30 uur in de morgen was de rust weer weg, want in een kort moment zat de 

lucht vol met Amerikaanse en Engelse vliegtuigen die overvlogen in de richting 

Dresden en Leipzig, met daar tussen Duitse jagers. Hierna, nog in bed liggend, was er 

eensklaps een hels lawaai. Een Engelse jager zat een Duitse jager achterna. Ze 

beschoten elkaar en vlogen zo laag over het kamp heen, dat we eerst dachten dat ze 

in aanraking zouden komen met de draden van de elektrische lichtvoorziening van 

het kamp. Tijdens het Tieffliegeralarm bevonden wij ons juist met de aardappelwagen 

bij de Franse keuken. Op het moment dat wij de boel om zouden draaien, denderden 

opeens drie jagers in onze richting over de keuken, daarbij vurige mitrailleurs steken 

uitbrakend. Door het droge knetteren en inslaan der munitie in het rond wist geen 

van allen waar te blijven. Ieder zocht dekking op zijn manier. Achter ons sloegen de 

projectielen in de trottoirband en opzij werden ettelijke Engelse barakken en ook het 

theater doorzeefd. De telefoondraden werden aan flarden geschoten en kort daarop 

gingen in het noorden enorme steekvlammen en dikke rookwolken op. Het mag een 

wonder heten dat niemand getroffen werd. 

Een Fransman die in een boek zat te lezen, voelde een kogel kort langs hem 

heengaan. Zo is dit avontuur gelukkig nog goed afgelopen. Velen die buiten waren 

wierpen zich plat op de grond om zo min mogelijk trefkans te lopen. 

 

Om 15.30 uur met velen naar het theater gegaan, waar de Polen een muziek-

uitvoering gaven en aangeboden voor de Nederlandse krijgsgevangenen. Het was 

een zogenaamd Volksconcert, de muzikanten bestonden uit Polen en Nederlanders. 

Muziek, afgewisseld met zag werd gegeven, zoals een vioolsolo, een mannenkwartet 

en een mooie tenor. Aan het slot werd de bekende Stadionmars gegeven. De 

houthakkers van ons, waaronder ook Ds. de Kluis, zijn vanmorgen door Amerikaanse 

of Engelse jagers beschoten. Het waren dezelfde twee vliegtuigen die boven het kamp 

bij ons strijd leverden. Gelukkig is het bij hen ook zonder ongelukken afgelopen. 

 

 
Toegangsbewijs voor de muziekuitvoering, gegeven in het theater door de Polen en de Nederlanders. 

 

Donderdag 22 maart 1945 

Vanmorgen waren weer de Deense Rode Kruis auto’s in het kamp om levensmiddelen 

te brengen voor de Deense politie. Ook voor ons was er weer iets meegekomen, 

namelijk 300 kg klipvis. Hierdoor kregen we alleen een half pond in ons bezit.  

Om 14.30 uur inspectie voor dokter Potter, met ontbloot bovenlichaam.  
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De luchtalarmen volgen elkaar steeds op. Er schijnt zo langzamerhand een bekende 

regelmaat in te komen. 

 

Vrijdag 23 maart 1945 

Het is vandaag een zeldzame mooie dag geweest, zodat ik een hele tijd in de zon heb 

gezeten. Volgens de berichten is onze Koningin in het bezette gebied aangekomen. 

Wat zal men daar een grote vreugde hebben, onze Koningin in hun bezit te hebben. 

 

Zaterdag 24 maart 1945 

Het is weer prachtig weer, maar een beetje winderig, zodat het een beetje fris is 

buiten. 

Om 17.00 uur werd door Kamphuis bekend gemaakt dat de Engelsen aan de Neder 

Rijn tot het zolang verwachte offensief zijn overgegaan. Maar liefst vier 

bruggenhoofden zijn gevormd en Emmerich en Wesel zijn gevallen. Het Canadese 

tweede Leger en het negende Amerikaanse leger nemen daaraan deel. Liefst 6.000 

vliegtuigen steunen deze grote actie. Er is weinig of geen tegenstand. Volgens deze 

berichten is Churchill hierbij tegenwoordig. Zijn dit goede berichten of niet? 

 

Zondag 25 maart 1945 

Het weer is prachtig, maar bovendien zijn er ook zeer goede berichten van de 

verschillende fronten. Het was vandaag voor de Protestantse Noodgemeente in het 

kamp een feestdag. In de Godsdienstsamenkomst van 13.00 uur, waar Ds. de Kluis de 

leiding had, werden liefst 25 mannen van ons als lidmaten bevestigd. Ook waren er 

nog zes mannen die werden gedoopt voor zij bevestigd werden. Ds. van Garderen 

verrichtte het dopen en sprak ook daarna een kort woord tot hen, bij het einde van 

deze merkwaardige en zeldzame kerkdienst in een krijgsgevangenenkamp in 

Duitsland. De preek van Ds. de Kluis over het geheel was naar aanleiding van Ef. 3: 14-

21 en als tekst Luc. 22: 31 en 32. Er was een overvolle theaterzaal tijdens deze 

kerkdienst. 

 

Maandag 26 maart 1945 

Het is lekker weer. Het Nederlandse blad “Het Volk” bevatte een bericht dat er 

aanslag op de Duitse “Alva” was gepleegd, waarbij hij zwaar werd gewond, benevens 

enkele leden van zijn gevolg die werden gedood. Met de “Alva” wordt Rauter 

bedoeld. Ook Veldmeijer van de Germaanse SS is gedood door een aanslag die op 

hem is gepleegd. 

Bij de berichten die bekend werden gemaakt blijkt het nu dat de Engelsen en de 

Amerikanen reeds ten oosten van Oppenheim en Darmstad zijn. Heel wat uren zijn er 

vandaag weer de verschillende luchtalarmen geweest en hoorden wij het doffe 

dreunen en het ontploffen van de neerkomende bommen en het dreunen van het 

afweergeschut. Weer zijn er drie van ons door de opperschipper Heerschap gestraft 

met streng arrest wegens het stelen van levensmiddelen, of wat daarmee 

samenhangt. De Engelsen maken korte metten met deze heren die ze snappen. Zij 

nemen hem mee naar de bekende knobbels, pakken hem bij zijn voeten en laten hem 

heel langzaam en even met zijn hoofd in de beer neer. Herhalen dit een paar maal en 

laten hem dan zijn gang gaan. Het schijnt volgens hen heilzaam te werken. 
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Dinsdag 27 maart 1945 

Het zachte weer houdt aan. In “Het Volk” van maart jongstleden stonden nog 

bijzonderheden over het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. Het 

centrum is het meest getroffen en het Bezuidenhout het ergste. 

Weer donderende berichten van het oorlogsfront. De gevormde bruggenhoofden 

worden steeds groter en trekken zich naar elkaar toe om zich zo te verenigen. 

Vanmorgen voltrok zich in de grote kampstraat ter hoogte van het Krankenrevier 

weer een tragisch drama. Een vierwielige wagen getrokken door krijgsgevangenen en 

geladen met aardappelen voor de keukens, ontmoette op zijn weg daarheen een 

Russische krijgsgevangene. Er langs lopende pakte hij met zijn hand een paar 

aardappelen van de wagen af en zette het op een lopen. De Duitse schildwacht riep 

hem aan en in plaats van stil te staan liep hij door, met het noodlottige gevolg dat de 

schildwacht schoot en dat hij direct dood neerviel, want het schot was raak. Tegelijk 

werd een Amerikaan in de schouder getroffen. Het is vreselijk hoe weinig hier een 

mensenleven telt en zeker in het oog van de Duitsers, want het betrof maar een Rus.  

 

Woensdag 28 maart 1945 

Het is ondanks alle ellende die we hier meemaken, een heuglijke dag voor mij en voor 

hen die thuis zijn, want onze oudste jongen is vandaag jarig en viert zijn zeventiende 

verjaardag. Mijn bede is dat God hem nog vele jaren mag schenken en dat ook ik zelf 

deze dag nog vele jaren mag meemaken in goede gezondheid en onder betere 

omstandigheden. Voor dit doel heb ik een briefkaart naar huis geschreven, in de hoop 

dat hij nog eens mag aankomen. Op deze dagen verlang je geweldig naar je huis en 

alles wat daarmee samenhangt. Ook deze dag zijn er weer denderende berichten van 

de verschillende fronten. 

 

Donderdag 29 maart 1945 

Vanmiddag zijn de eerste twee auto’s van het Rode Kruis uit Genève en bemand met 

personeel van deze organisatie in het kamp aangekomen. Ze hadden een zending 

pakketten in hun bezit, maar het was niet voor ons bestemd, maar door de Engelsen 

en de Fransen, zodat dit onze neus voorbij ging. Nog zeven van deze auto’s moeten 

hier voor dit zelfde doel komen, maar of het met deze chaos die hoe langer hoe 

groter wordt, door zal gaan is een vraag. Wel werd er verteld dat voor ons 

Nederlanders in de stad Lübeck een zending van liefst veertien ton levensmiddelen in 

de vorm van pakketten aanwezig is, maar de Duitsers zeggen dat er 

transportmoeilijkheden zijn. Zodoende kunnen we er naar fluiten en krijgen we van al 

deze heerlijkheden niets, maar dan ook niets. 

Om 17.00 uur bij het opstaan van de bank, waar ik op zat te lezen, mijn enkel 

verstuikt. 

 

 

De Denen die tewerkgesteld waren geweest in Stalag IV-b kdo Wyhra en Grosszössen 

zijn weer teruggekomen naar Stalag IV-b Mühlberg. De Denen die tewerkgesteld waren 

in het kdo Leipzig Oberbürgermeister zouden tot aan de bevrijding in Leipzig blijven.  
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Terugkeren van de tewerkgestelde Denen (Arolsen inv. 11000020) 

 

Vrijdag 30 maart 1945 (Goede Vrijdag) 

Het is Goede Vrijdag, maar hier merk je er niets van, want men voert oorlog en dan 

heeft men geen tijd om aan deze dag te denken. Ik heb veel pijn aan mijn enkel en nu 

heb ik gisteravond een beenwindsel er stevig omgewonden, want je moet je hier zelf 

maar behelpen. Het heeft goed geholpen, want de pijn is een stuk minder geworden. 

Er zijn nog meer auto’s van het Internationale Rode Kruis aangekomen, maar niets 

voor ons. Nu het gehele verkeersapparaat in de soep ligt door de geweldige 

bombardementen, is dit de enige mogelijkheid om pakketten aan de 

krijgsgevangenen te geven. Maar het heeft heel wat moeite gekost om de 

toestemming van de Duitse regering hiervoor te verkrijgen. De grote fout is, dat men 

deze verzending reeds veel eerder had moeten beginnen, want nu men er aan is 

begonnen is het al reeds laat. De bekend gemaakte berichten zijn weer geweldig en 

men ziet de chaos en de algemene vernietiging van Hitler’s duizendjarige rijk 

aankomen. De ontbinding hiervan zien we in het kamp ten aanzien van de Duitse 

kampleiding. De Duitse soldaten zijn mak en het bekende snauwen van hen hoor je 

bijna niet meer. Ook zij zien in, dat het een verloren zaak is en de meeste angst die ze 

hebben is ten aanzien van de Russen. Het is een angst die voortspruit uit een bang 

geweten. Ook zij denken aan het oude spreekwoord “Oog om oog, tand om tand”. En 

ze weten dat ze dit van de Russen te wachten hebben.  

 

Zaterdag 31 maart 1945 

De berichten die wij horen ten opzichte van ons eigen land zijn zeer slecht, vooral ten 

aanzien van de voedselvoorziening in het door de Duitsers bezette deel. Vooral in de 

provincies Noord- en Zuid-Holland is het wat het voedsel betreft ellendig. Men schijnt 
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zelfs bloembollen te eten en vele, ja honderden mensen hebben hongeroedeem. 

Soms vallen zij op straat van uitputting eensklaps dood neer. 

De berichten luiden onder andere: de Oostenrijkse grens is bereikt, Danzig de stad 

waar de oorlog met Polen om is begonnen is nu door de Russen bezet. De 

Amerikaanse en Engelse legers zijn nu 200 km ten oosten van de Rijn. 

Ook vandaag op bed gebleven, vanwege mijn verstuikte enkel. De berichten houden 

maar aan. Ja, de Engelsen zijn nu niet meer zo voorzichtig met hun radioberichten. Ze 

weten net als wij, dat het niet lang meer kan duren en de ellende voor ons is voorbij. 

 

Zondag 1 april 1945 (Eerste Paasdag) 

Kassel is ingesloten. Dit was weer een belangrijk bericht. Overal waar zij aankomen 

volgt meteen op de voet het civiele bestuur van de Amerikanen en Engelsen. 

Zodoende laten ze een Duits gebied achter zich, waar meteen de chaos bestreden 

wordt en het normale bestuur met strenge hand voor in de plaats komt. Ja. het zit 

keurig in elkaar wat de Engelsen en Amerikanen in elkaar hebben gezet. Ik denk aan 

thuis met al de beroerde berichten over de voedselvoorziening in ons land. Hoe 

zouden zij het thuis maken en net als hier ook honger hebben? 

Ik ben niet naar de kerkdienst gegaan maar thuis gebleven, vanwege mijn verstuikte 

enkel. 

 

Maandag 2 april 1945 (Tweede Paasdag) 

Ik ben vanmorgen voor het eerst opgestaan en om 19.00 uur naar de avondwijding 

gegaan, die nog steeds gehouden wordt in de Engelse kapel. 

Er schijnt een hoge Deense officier te hebben bemiddeld met de Duitsers, want in de 

loop van de morgen zijn de Deense politiemannen met Zweedse autobussen met 

Zweeds Rode Kruis personeel van hier vertrokken. Morgen gaat de andere rest per 

auto van hier vandaan. Het schijnt volgens de geruchten die wij daarover horen, dat 

de Zweedse regering heeft bemiddeld en hen in bescherming heeft genomen.  

De verzorging was prima, zodanig zelfs dat zij 120 pakketten aan ons Hollanders 

hebben afgestaan, benevens een belangrijke hoeveelheid brood. 

Kamphuis heeft de hand weten te leggen op een fel anti-Duits pamflet. Hoe hij er aan 

is gekomen doet er niet toe. Het was gericht tegen het Naziregime om de oorlog te 

staken en vrede te sluiten voordat Duitsland een grote puinhoop was geworden. 

We hebben vanmiddag 2 uur lang versterkte grammofoonmuziek op de barak, 

welwillend ter beschikking gesteld door de R.A.F. Het doet weldadig aan in eigen 

omgeving, als vroeger thuis via de radio, goede klassieke muziek te horen. 

De zogenaamde zomertijd is weer afgesloten en wel van de eerste op de tweede 

Paasdag. 

 

Dinsdag 3 april 1945 

Vanmorgen op bed om 7.15 uur in stilte en met een dankzegging, de dag herdacht 

dat onze jongste jongen vandaag zijn verjaardag viert. Mijn bede is dat God hem mag 

sparen, dat wij allen deze dag nog vele jaren mogen herdenken en dit alles onder 

betere omstandigheden dan nu. Vanmiddag van de vertrekkende Deense 

politiemannen ongeveer 120 pakketten ontvangen, die zijn ons schonken vanwege de 

grote honger die wij hebben. Wij ontvingen met tien mannen een pakket om te 
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verdelen, zodat we per man in ons bezit kregen het tiende gedeelte van wat hieronder 

volgt: 

• 250 gram roomboter, 

• 500 gram reuzel gesmolten, 

• 1000 gram havermout, 

• 1 fles vleesextract, 

• 1000 gram spek, 

• 50 gram tabak, 

• 1 rol closetpapier, 

• 500 gram plokworst. 

• 450 gram melkpoeder, 

• 530 gram marmelade, 

• 500 gram stroop, 

• 500 gram roomboter, 

• 1000 gram havermout, 

• 1000 gram worst, 

• 500 gram varkensvlees, 

• 106 gram sardines, 

• 1000 gram kaas, 

• 1 rol biscuit (34 stuks), 

• 1 fles vleesextract, 

• 1000 gram suikerklontjes, 

• 1 stukje zeep. 

 

Te verdelen over tien mannen was niet veel, maar we hebben zitten smullen van al die 

lekkernijen. Het vleesextract is goed voor het warme eten, want we krijgen nu 

meerdere dagen geen zout in het eten omdat het er niet is. Weer dank aan God die 

ons weer zo wonderlijk hielp. 

Er is daverend nieuws van de fronten: Kassel is gevallen, de ring om het Ruhrgebied 

met ongeveer 100.000 mannen geallieerde troepen is nauwer gesloten. De 

Amerikanen zijn ten noorden van de stad Eisenach. Een snelle doorstoot van de 

Engelsen ter hoogte van Zutphen. Argentinië verklaart de oorlog aan Duitsland en 

Japan. 

 

Woensdag 4 april 1945 

De Deense gaven zijn al weer op. Weer goede berichten: in de achterhoek loopt het 

front over Almelo-Nordhorn-Bredeveld-Munster. Deze plaatsen zijn ingesloten. De 

Amerikanen ten westen van Erfurt. Dat is ongeveer 175 km van ons kamp. Het gaat 

buitengewoon en de geallieerden zijn niet meer te houden. We horen ook dat alle 

verbindingen met ons land zijn verbroken. Alleen kunnen we ons geliefden in ons 

gebed opdragen aan God.  

Ook in de afgelopen nacht is meerdere malen weer het bekende luchtalarm geweest. 

 

Donderdag 5 april 1945 

De post voor het Russische kampgedeelte is sinds een week opgeheven, zodat de 

Russen nu overal in het kamp verschijnen. Ze wroeten in de vuilnisbakaken als 

hongerige honden, om afval te zoeken want ze hebben met meeste van alle 
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nationaliteiten met honger te kampen. Een ieder kan nu vrij het Russische kamp in- en 

uitgaan. 

Vandaag geen denderende berichten van de fronten. De toestand in ons land moet 

erg treurig zijn. De beschieting van Londen met de bekende V1 en V2 is sinds een 

week niet meer geschied. Een bof voor de Engelsen, dat zij van die helse dingen niets 

meer te vrezen hebben. 

Verschillende mensen zijn van de Deense gaven ziek geworden. Het vette vlees, boter 

en al die andere dingen schijnen hun ingewanden niet te kunnen verdragen. Ik zelf 

heb geen last van die lekkernijen. 

Vandaag is soldaat A. Slootweg (kgf 97884) overleden.  

 

Vrijdag 6 april 1945 

Het voornaamste nieuws van de fronten is dat Pressburg is gevallen. De toestand in 

ons eigen land is erg ondoorgrondelijk, je kunt er niet veel meer uit wijs worden. 

 

De nieuwe Gefreiter in het magazijn is een heel rustig type, beschaafd en blijkbaar van 

goeden huize. Hij is afkomstig uit Hannover, waar hij muziek student is. Ook zijn broer 

is musicus. Talloze recensies die hij bij zich heeft, getuigen van hun kunnen. Ik heb 

Guus Valten met hem in contact gebracht. Hierdoor kan de Gefreiter tijdens zijn 

wachtje in het magazijn studeren op de viool van Guus, terwijl Guus zelf een gevulde 

aardappelpan heeft. 

 

Zaterdag 7 april 1945 

Gisteren weer een Nederlandse krijgsgevangenen in het Krankenrevier gestorven. Ook 

deze zag de vrijheid niet meer die voor ons in het zicht is. Arme familie die op dit 

tijdstip het nieuws zal ontvangen. Soldaat A. Slootweg (kgf 97884) was afkomstig van 

een werkkommando. Dit is de eerste Nederlander die niet meer in een kist, maar in 

een papieren zak wordt begraven. 

Vanmiddag met acht mannen naar Mühlberg geweest. Onder deze acht mannen 

waren zes Italianen. We moesten met een grote wagen naar het station om knollen te 

laden, maar het was een vieze beweging want de knollen waar je toch al misselijk van 

bent, vanwege het feit dat je het zo goed als iedere dag te eten krijgt, waren zo goed 

als allen beurs en verrot. Het geheel stonk dat het een lust was. Van de gave 

exemplaren die wij tegenkwamen hebben we verschillende in plakken gesneden en al 

knabbelend opgegeten. De Duitse schildwacht geloofde het wel, want het bleek geen 

vriendje van Hitler te zijn. Hij zelf had een zoon verloren die met een Duitse U-boot 

vergaan was.  

Het voornaamste nieuws dat wij te horen kregen was, dat in de straten van Wenen 

wordt gevochten en dat de stad voor de helft omsingeld is. De geallieerden staan 30 

km van Hannover, Karlsruhe is gevallen en in de omgeving van Stuttgart ongeveer 

30.000 Duitse gevangenen gemaakt. Verder een stoot van de Engelsen in ons land tot 

Coevorden. 

 

Zondag 8 april 1945  

Vanmiddag om 13.00 uur preekte Ds. van Garderen over Joh. 20: 24-31, als tekst vers 

29b. 

Nieuws: gestadige vooruitgang op het westfront. 
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Sinds ruim een week is het Russische kamp geopend, d.w.z. dat de schildwacht voor 

het hek is weggenomen en de Russen nu door het hele Lager bewegingsvrijheid 

genieten. Uit welke overwegingen de Duitse kampleiding dit gedaan heeft weet ik 

niet, maar in ieder geval berokkenen de Russen ons thans veel last In de afgelopen 

week zijn o.a. ettelijke veldslagen geleverd tussen de Russen en Engelsen, Russen en 

Polen. De Russen verschijnen in georganiseerde benden op de markt en plunderen 

daar alles en iedereen. Ze kapen levensmiddelen doodgewoon uit de hand of uit de 

zakken weg, waarop natuurlijk handgemeen ontstaat. De Polen zijn eergisteravond in 

grote getalen met knuppels en beddenplankjes naar hen getrokken en hebben de 

Russen hun kamp weer ingeslagen. Maar ze zijn vasthoudend, de Russen, en blijven 

hun praktijken uitoefenen. De Duitsers trekken zich van dit alles niet veel aan, laten 

alles blauw-blauw. Zelfs nemen zij tegenwoordig een zeer soepele houding aan tegen 

de Russen, waarop zij anders zoo verbeten te keer gingen met geweerkolven en 

zweepslagen. In het kartoffelmagazijn zijn gistermiddag zelfs een dertigtal straat-

russen, welke anders onze aardappelwagens leegplunderen, tewerkgesteld voor het 

schillen van koolsoep; iets wat voorheen onbestaanbaar zou heten. 

 

Maandag 9 april 1945 

Ironie van het noodlot: een paar dagen geleden is er nog een piano voor de 

Nederlandse gevangenen hier aangekomen, afkomstig van het YMCA. 

Vanmiddag weer ongeveer acht grote auto’s van het Internationale Rode Kruis uit 

Zwitserland in het kamp aangekomen. Ze waren volgepropt met pakketten, bestemd 

voor de Fransen, Serven alsmede voor de Polen en Nederlanders tezamen. Morgen zal 

het nader worden bekeken en bekend worden gemaakt. Na Hannover ook Bremen en 

Braunschwijk nu bedreigd. Gevechten bij de stad Zutphen en Deventer, vooruitgang 

naar het oosten. Dit was vandaag het voornaamste oorlogsnieuws. 

 

Dinsdag 10 april 1945 

Vannacht is de gauwdief, die zich sedert maanden schuldig maakt aan kleine en grote 

diefstallen, gegrepen. Voor velen was het noemen van zijn naam een geweldige 

verrassing. Niet voor mij, want ik weet reeds zeer lang dat de Graaf [waarschijnlijk W. 

de Greef (kgf 97868)] zich anders uitgeeft dan hij in werkelijkheid is. Dit is nu de 

gijzelaar, de gemeenschapsman, die zulke vlammende causerieën wist te brengen, die 

pedagogische boeken schrijft, de hoofdredacteur van het Nederlandsche 

krijgsgevangenen herdenkboek: "Mannen achter prikkeldraad" de hoofdonderwijzer, 

die het opkomende geslacht voor moet gaan, de man met de principes en kwalijk 

spreekt over hen die vrijwillig op Kommando gaan omdat zij "honger" hebben. Hij is 

de man die schold op rachetiers, de man van vele zedepreken. Voor velen een ware 

ontgoocheling. Jan van Doorn wist hoe ik over hem dacht. Vanmorgen is de Graaf 

verhoord door de Kampraad. De uitslag is nog niet bekend. Daar de Greef dicht bij 

mijn bed slaapt, verdenk ik hem van de diefstal van mijn scarf, mijn nieuwe leren 

pantoffels, de dagelijkse aardappelrantsoenen. Overigens ben ik wel overtuigd dat de 

tijd hem zo gemaakt heeft, temeer daar hij in tegenstelling tot zijn redeneringen een 

zwakke natuur heeft, geen zelfbeheersing. 

 

Een dezer dagen is een internationale kamppolitie ingesteld. De patrouillerende 

mannen zijn aan een wit bedrukte witte armband te herkennen. In verband met de 
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vechtpartijen op de markt, van de laatste tijd is het allesbehalve een overbodige baan. 

Ik zag ze vandaag reeds enkele charges uitvoeren. Goed werk! 

 

Er zijn goede frontberichten namelijk dat de ring om het Ruhrgebied nauwer is 

aangehaald. We hoorden dat er per week ongeveer 300 auto’s vanuit Zwitserland 

vertrekken met pakketten voor de verschillende krijgsgevangenenkampen. Gisteren 

zijn de Rode Kruis auto's uit Genève gearriveerd. Eindelijk zijn er ook voor ons 

Nederlanders wat pakketten overgekomen. De Engelsen hebben drie pakketten per 

twee mannen, Nederlanders, Fransen, Polen en Serven een pakket per drie mannen. 

Waarom steeds dit grote verschil in de behandeling van de Engelse krijgsgevangenen 

en de overige nationaliteiten moet bestaan is mij een raadsel. Vanzelfsprekend 

stroomden massa's tezamen om het binnenrijden van de witte auto's gade te slaan. 

De Abwehr moest er met man en macht aan te pas komen om de drommen op 

ordentelijke afstand terug te dringen. De pakketten zijn niets te laat, want er was de 

laatste weken geen stukje extra voeding meer voorhanden, waardoor de stemming 

zeer gedeprimeerd was. Thans heerst er weer volop levendigheid en op de markt 

stijgen de prijzen onrustbarend. Vandaag zijn de Engelse pakketten uitgereikt, 

morgen komen wij aan de beurt. Voor velen, die op vandaag hadden gehoopt, is dit 

uitstel bijna ondragelijk. 

 

Nog steeds iedere dag vele malen luchtalarm, ook natuurlijk in de nachtelijke uren. 

Om 21.30 uur begon het leven alweer. De grond dreunde en de barak trilde op zijn 

grondvesten. Na het middernachtelijk uur is het nog een keer of drie hetzelfde 

geweest.  

 

Woensdag 11 april 1945 

Het is vandaag prachtig zacht weer. Om 15.0 uur met drie mannen een Amerikaans 

pakket no. 10 ontvangen. Het is een zogenaamd verrassingspakket. Het is niet te 

begrijpen hoe de stemming is veranderd. Er heerst een opgewekte sfeer. Wat een 

Rode Kruis pakket al niet kan doen. 

Je kunt wel merken dat er honger heerst, want bij het proeven van al deze 

verschillende artikelen lijkt het net, of het jaren geleden is dat je het voor het laatst 

hebt geproefd. Alleen al bij het roken van een Amerikaanse sigaret, waarvan ieder er 

33 stuks heeft ontvangen, wordt men even duizelig, vooral bij het inhaleren. Men kan 

merken dat we niets meer gewend zijn. 

Hannover is gevallen, gevechten bij Meppel en Deventer. Koningsbergen is met een 

grote buit en gevangenen gevallen. Ook naar het oosten wordt de afstand ten 

opzichte van ons kamp kleiner. Hevige luchtaanvallen op Leipzig, Dessau en andere 

plaatsen. De ring om het Ruhrgebied nog nauwer aangehaald. Dit waren wel de 

voornaamste berichten van het oorlogsfront. 

 

Donderdag 12 april 1945 

Om 21.00 uur in de avond moet iedereen van ons in de barak aanwezig zijn, want na 

die tijd is het levensgevaarlijk om nog buiten te zijn. 

Om 07.00 uur op het eerste telappèl was “opa” ook aanwezig. Hij stond weer te tieren 

en te schelden dat het een lust was. Maar afijn, nog een korte tijd en “opa” heeft zijn 

rol gespeeld en hij kan naar huis vertrekken, als hij dat tenminste nog kan, want de 
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Russen noemen hem “kampvijand nr. 1” en als zij hem kapot kunnen maken, zullen ze 

het niet nalaten. 

Bochum is gevallen, gevechten in de stad Essen, de ijzeren ring in het Ruhrgebied 

brokkelt steeds verder af. De val van Koningsbergen is aan verraad te danken zeggen 

de Duitsers, namelijk de verdediger van de stad, een generaal. Zijn familie wordt 

verantwoordelijk gesteld. Arme verdwaasde Duitse regeringskliek, ja, zo houden ze de 

reeds in ontbinding zijnde Wehrmacht toch niet tegen, want de chaos is er al. 

Vandaag is sergeant der Koninklijke Marine H. Kerkdijk (kgf 97975) overleden. 

 

Vrijdag 13 april 1945 

De Russen worden met den dag brutaler. Tegenwoordig overvallen zij met groepen 

van vijftig tot honderd mannen ons magazijn en plunderen de voorraden knolraap en 

aardappelen. De houding van de Duitsers is hiertegenover zeer slap. De Lager-meister 

loste eergister een geweerschot, maar trof geen doel.  

 

De opperschipper Heerschap maakte om 11.30 uur bekend dat er grote 

gebeurtenissen te wachten staan en hij rekende op een ieder om zijn medewerking te 

verlenen ten aanzien van de discipline in het kamp. Nu weten we ook waarvoor de 

zogenaamde kamppolitie in actie is gekomen. Ze bestaat uit vele nationaliteiten, zoals 

Engelsen, Amerikanen, Fransen, Belgen, Serven, Polen, Nederlanders, enz. Nu, wat dat 

aangaat konden wij ze leveren, want er waren hier ongeveer een vijftien tal agenten 

uit de achterhoek. Zij kunnen meteen beginnen. De Russen doen niet mee, want zij 

zeggen; “wij zijn hier gekomen om als onze kans er is om chaos te scheppen, niets 

doen. Kijken en afwachten, dat is het parool van Moskou en dan ineens toeslaan, als 

de kans er is.” Ze zeggen het onomwonden en zonder te blozen. De bevrijding schijnt 

dichtbij te zijn. Bovendien geeft het een kijk op de kampleiding van Hauptmann 

König, die de toestand niet meer aan kan. Het is hem boven het hoofd gegroeid. 

Nog steeds komen er honderden, ja duizenden Russen, Fransen, enz. aan, want dit is 

het Stamlager waar zijn vandaan komen. De Russen en de anderen slapen in de 

openlucht en onder iedere heester of een boompje liggen ze, ook gedurende de 

nacht. Weer anderen slapen in kleine tenten, onder andere de Fransen.  

Het kamp is al overvol en zelfs in de omringende dorpen hebben ze zich bij de 

burgers ingekwartierd.  

Alle hoofdvertrouwensmannen worden bij Hauptmann König verzocht voor een 

bespreking. Alleen de Russische vertrouwensman is er niet bij. Er wordt gevraagd om 

van hier te vertrekken, over de Elbe. Een ieder begrijpt wat de Hauptmann daarmee 

bedoelt. Hij wil het kamp verlaten onder achterlating van de Russen en een goed 

heenkomen zoeken bij de Amerikanen of de Engelsen. Het vertrouwen in de Russen is 

bij Hauptmann König dus niet groot. Hij heeft meer vertrouwen in de geallieerden. 

Maar er is nog geen beslissing genomen, wij weten tenminste nog van niets. 

Oorlogsnieuws: De Elbe is bereikt ten westnoordwesten van Berlijn. In Maagdenburg 

zijn hevige straatgevechten. Er is doorgedrongen ten westen van de stad Halle, Jena 

en Leipzig en verder in zuidoostelijke richting. Hevig offensief in Italië en 

luchtbombardementen op Duitsland. 
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Ondergebracht in kleine tenten op het sportveld (rechts de kogelvang) 

(Mühlberg foto zonder nummer) 

 

Onder het voorlezen door Kamphuis van al deze berichten, davert het boven ons 

hoofd van honderden vliegtuigen. Alles staat te dreunen in het kamp.  

Met ingang van morgen zal er vier maal per dag de bekendmaking zijn van de 

verschillende nieuwsberichten, namelijk om 08.00, 12.30, 15,30 en 18.30 uur. De 

berichten zijn van de Engelsen die het nieuws aan Kamphuis doorgeven. Er heerst een 

geweldige spanning in het kamp. Er worden weddenschappen aangegaan wie het 

eerst hier zullen aankomen, de Russen of de geallieerden. 

De uitslag van de gehouden bijeenkomst met Hauptmann König is bekend. De 

Engelsen en de Amerikanen hebben absoluut geweigerd om het kamp onder deze 

omstandigheden te verlaten. De andere nationaliteiten, met uitzondering van de 

Polen, stemden onvoorwaardelijk hiermee in. Deze beslissing is aan de Hauptmann 

overgebracht. Het is nu wachten of de Duitsers hier blijven, of dat ze vertrekken. De 

Engelsman Jessop, onder wie deze bijeenkomst was, heeft gelast: “Ik gelast dat 

iedereen in het kamp moet blijven, alle werkzaamheden zullen normaal voortgaan”, 

was getekend Jessop. Wat een sensatie, wat een sensatie, wie had dat durven dromen, 

geen Duitsers die commanderen, maar wij de krijgsgevangenen. Wie zou dat hebben 

durven denken, laat staan uitspreken? De reden is dat het levensgevaarlijk is om met 

deze duizenden krijgsgevangenen in westelijke richting op te trekken. Een brug over 

de Elbe bij Mühlberg is er niet. Het overzetten zou dan moeten gebeuren met een 

klein pontveer. Bovendien zitten de geallieerde diepvliegers bij tientallen in de lucht 

en alles was deze vliegers zien wordt beschoten, want ze kunnen ook niet weten dat 

wij bondgenoten zijn. En natuurlijk zien zij ons aan voor terugtrekkende Duitse 

troepen. Er zouden op deze tocht honderden slachtoffers kunnen vallen. Bovendien 

zouden de zieken achtergelaten moeten worden. Ook dat gaat niet. 

De Polen zijn vertrokken, maar niet naar hun eigen land, naar het oosten, want dat is 

door de Russen bezet, maar naar het westen; verder van hun land verwijderd. Het is 
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een tragisch iets voor deze mannen, om nog verder weg te gaan. Een ieder van ons 

heeft diep medelijden met hen.  

 

Zaterdag 14 april 1945 

Er is gisteren de volgende schriftelijke bekendmaking voorgelezen naar aanleiding 

van de toestand en gedagtekend 13 april 1945. Ze luidt: 

“In opdracht van de verschillende nationaliteiten in het kamp is, gezien de momentele 

tweeledige toestand, met de eenhoofdige leiding belast: de 1e Luitenant H.V.E. Jessop, 

nationaliteit: Engels. Met het Nederlandse commando blijft belast de opperschipper der 

Koninklijke Marine P.J. Heerschap. 

De oorlogstoestand in deze omgeving is niet duidelijk op dit ogenblik. Het kamp zal 

onmiddellijk ingelicht worden, zodra enig nieuws door het bureau 12A (het bureau van 

de Hollandse vertrouwensman) wordt ontvangen. Het is absoluut noodzakelijk dat men 

het normale kampleven voortzet. Er mogen geen samenscholingen plaatsvinden en de 

hoofdstraat moet vrij blijven. De internationale kamppolitie heeft instructies om ervoor 

te zorgen dat deze orders worden uitgevoerd. Indien men zich in het kamp rustig houdt, 

bestaat er geen gevaar voor moeilijkheden van Duitse zijde. Het kamp moet een 

buitenstaander de indruk geven normaal te functioneren. Ik doe een beroep op alle 

rangen tot de volledige naleving van deze orders. Elke inbreuk op de discipline zal 

onmiddellijk worden onderdrukt. Luister niet naar geruchten, maar wacht op officieel 

nieuws van bureau 12A. Ik beveel dat een ieder bij eventuele acties buiten het kamp, 

van de prikkeldraadafrastering verwijderd blijft.” 

Gehoorzaam je meerderen onvoorwaardelijk. 

Gezien: de commandant opperschipper P.J. Heerschap. 

De Nederlandse hoofdvertrouwensman J. van Namen. 

 

Wederom eergisteren een landgenoot in het Krankenrevier overleden, namelijk de 

sergeant timmerman van de Marine H. Kerkdijk (kgf 97975). Hij is gestorven aan een 

maagzweer.  
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Begrafenis van Sergeant H. Kerkdijk kgf 97975, overleden 12 april 1945 

(Mühlberg foto 81037, uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg”) 

 

Het schokkende nieuws is bekend gemaakt, dat de grote strijder voor de 

mensenrechten in deze oorlog, President Roosevelt, op 12 april jongstleden eensklaps 

is overleden. Op 15 april is het de rouwdag om deze grote figuur te herdenken. 

Oorlogsnieuws: Wenen is gevallen, met 130.000 gevangenen. Een grote afweerslag in 

Italië, er is grote vooruitgang. De ring om de vertwijfelde Duitse troepen in het 

Ruhrgebied wordt steeds nauwer aangehaald en zijn daar reeds 114.000 mannen 

krijgsgevangen gemaakt. Ten zuidoosten van Maagdenburg is een bruggenhoofd 

over de Elbe gemaakt, ook ten westen van Halle. Sinds veertien dagen geen V1 vuur 

meer op Londen geweest.  

Om 21.00 uur dreunde alles weer van de luchtbombardementen die in de omgeving 

plaatsvonden. Er zijn door de geallieerden vlugschriften omlaag geworpen met de 

volgende mededeling: 

 

“Wapen van Engeland, wapen van Amerika, wapen van Rusland, Geallieerde 

krijgsgevangene, burgergeïnterneerden en gedeporteerde staatsburgers. 

Waarschuwing aan ieder, die voor hun behandeling verantwoordelijk is. 

De regering van Groot Brittannië, de regering der Verenigde Staten en de regering van 

de Sovjet-Unie richten hiermee, namens alle verenigde Naties welke zich in oorlog met 

Duitsland bevinden, een ernstige waarschuwing tot alle commandanten en 

bewakingsmanschappen, die bevel voeren over geallieerde krijgsgevangenen, 

burgergeïnterneerden en gedeporteerde staatsburgers der verenigde naties in Duitsland 

of in door Duitsland bezette gebieden, alsmede aan alle beambten van de Gestapo en 

aan alle andere personen, die geallieerde krijgsgevangenen, burgergeïnterneerden en 

gedeporteerde staatsburgers in handen hebben hetzij aan het front, hetzij op de 

verbindingswegen, of in het gebied daarachter. 

Ze verklaren hiermee dat zij al deze personen alsmede het Duitse oppercommando en 

de huidige Duitse leger-, marine- en luchtmachtautoriteiten voor de veiligheid en het 
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welzijn der aan hen toevertrouwde krijgsgevangenen, burgergeïnterneerden en 

gedeporteerde staatsburgers persoonlijk verantwoordelijk stellen. 

Iedereen die geallieerde krijgsgevangenen mishandelt of zulk een mishandeling toelaat, 

onverschillig of deze plaatsvindt in het frontgebied, op de verbindingswegen, in het 

kamp, Lazarett, in de gevangenissen, of waar ook, zal zonder aanzien des persoons 

vervolgd en gestraft worden. 

Zij wijzen erop, dat zij deze verantwoordelijkheid onder alle omstandigheden bindend 

achten; deze verantwoordelijkheid kan ook niet op andere autoriteiten of individuele 

personen afgeschoven worden.” 

Winston Churchill, Harrij S. Truman, Josef Stalin. 

 

Zo luidde het pamflet. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zouden de 

geallieerden lont geroken hebben, dat Hitler uit de Conventie wilde treden? Zie daar 

dan het antwoord op deze vraag. De spanning wordt groot en een ieder voelt dat het 

kort wordt. Maar wie zou hier het eerste zijn, de Amerikanen of de Russen? Niemand 

kan er een antwoord op geven. Daarvoor zijn de geruchten die we horen te 

onoverzichtelijk. 

 

Zondag 15 april 1945 

De kerkdienst om 13.00 uur stond onder leiding van Ds. de Kluis. De preek was naar 

aanleiding van Gen. 35: 1-4; 1 John.: 1-10 en als tekst Gen. 35, 1e gedeelte van vers 1 

en 2. Het was de rumoerigste kerkdienst die wij hebben meegemaakt, want zolang de 

dienst duurde hoorden wij vliegtuigen ronken, hevige beschietingen en het blaffen 

van het afweergeschut. Hierdoor was het vaak moeilijk om met volle aandacht te 

luisteren. Op het voetbalveld is deze dag door de Amerikanen hun grote voorman 

voor de mensenrechten President Roosevelt herdacht. Alle nationaliteiten waren bij 

deze herdenking aanwezig. Het postkantoor en het Pionierspark zijn gesloten. 

 

 
Personeel van het postkantoor (Mühlberg foto 81023) 
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Het oorlogsnieuws was als volgt: doorgedrongen tot Groningen, over de IJssel 

getrokken bij Arnhem, Bayreuth, Chemnitz, Leipzig en Halle binnengedrongen, 

alsmede vlak ten westen van Dessau (het beruchte concentratiekamp). In het verre 

oosten gaat alles goed en heel voorspoedig. 

 

De stemming onder de Duitsers is zeer zenuwachtig. Algehele alarm toestand is 

uitgeroepen, en allen lopen tot de tanden toe gewapend. Toch geloof ik niet dat het 

kamp verdedigd zal worden. Weliswaar staat rondom afweergeschut voor vliegtuigen 

en pantsers opgesteld, maar dat is louter een formaliteit. Rondom, op de Elbe en op 

de omliggende vliegvelden ziet men zware rookkolommen opstijgen. Vanmiddag zag 

ik twee moffen oefenen op de fiets, één met een mank been op het zadel en de ander 

op de stang. Het schijnt dat reeds enkele Duitsers met de stille trom vertrokken zijn, 

terwijl velen reeds toebereidselen hebben gemaakt. 

 

Maandag 16 april 1945 

Het is mooi weer en het zonnetje schijnt lekker. Het is 13.30 uur en Amerikaanse en 

Engelse jagers zogenaamde diepvliegers, zitten weer met vele tegelijk in de lucht. 

Eensklaps zie je ze in duikvlucht omlaag komen en hebben ze weer een prooi ontdekt. 

Dan hoor je hun boordwapens tekeer gaan. Even later duiken ze weer de lucht in, 

kijkend naar nieuwe doelen, want alles wat op de wegen beweegt wordt 

onherroepelijk door hen beschoten. Velen van ons staan daar naar te kijken. Ze 

vliegen door het flakvuur en storen zich nergens meer aan. 

Oorlogsnieuws: de ring om het Ruhrgebied is van het zuiden naar het noorden in 

twee delen van elkaar gescheiden. Groningen is door de Canadezen bezet, Arnhem 

idem. Vijfendertig kilometer ten westen van ons kamp schijnen de Amerikanen reeds 

aan de rivier de Mulde te staan. Het Russische offensief is losgebarsten aan het 

Oderfront. Na een urenlang trommelvuur zijn de Russen tot de aanval overgegaan.  

 

Dinsdag 17 april 1945 

Veel schieten in de lucht van vliegtuigen. Om ongeveer 12.00 uur twee Engelse en 

Amerikaanse jagers, zogenaamde diepvliegers, in duikvlucht omlaag. Ze zagen 

verkeer in de hoofdstraat van het kamp en ratelden met hun mitrailleurs en andere 

boordwapens dat het een lust was.  

Zelfs het "Scheiße kommando" die met hun lange beerwagens van de omringende 

boeren in ons kamp de knobbels komen leegpompen voor landbemesting, zijn 

meerdere malen onder vuur genomen, waardoor wij zeer ontriefd zijn, want de 

beerputten lopen over, nu de wagens niet meer durven komen. De Engelsen hebben 

zelf al enkele putten leeggepompt in de watervijvers. Vanmorgen nu kwamen twee 

mustangs in razende duikvlucht op het kamp gedoken, klaarblijkelijk met de 

bedoeling het houtcommando, dat juist de poort naderde onder vuur te nemen. 

Een grote vergissing van deze vliegers, want de kogels vlogen door de aardappel-

loods heen. Onder andere was van ons Bas [onleesbaar] in de omgeving. Toen het 

gebeurde liet iedereen zich plat op de grond vallen. Later raapte hij nog een kogel op, 

het was een flinke ook. Ook een huls had hij in zijn bezit. Ik weet niet of er 

mensenlevens verloren zijn, of gewonden te betreuren zijn. 

Ook het zogenaamde houtcommando, dat is een ploeg die iedere dag in de bossen 

hout gaat sprokkelen, is door diepvliegers beschoten en met noodlottige resultaten. 
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Er zijn minstens vijf doden gevallen, twee Amerikanen, een Engelsman, een Rus en een 

Duitse post zijn gedood. 

Tragisch vooral voor de gedode Amerikanen en de Engelsman, dat zij op deze manier 

door hun eigen landgenoten om het leven zijn gekomen. Het houthalen is van nu af 

aan verboden en mag niet meer gebeuren.  

Oorlogsnieuws: opmars ten noordwesten van Arnhem, straatgevechten in de stad 

Groningen en de stad Halle. De Amerikanen schijnen op achttien kilometer van ons 

kamp te zijn gekomen. De fronten naderen nu snel aan weerszijden, wij zitten er 

midden in geperst. Het zijn twee grote kolossen die aan komen walsen. Ieder verkeert 

in grote spanning omtrent de afloop.  

Vandaag hebben wij ook onze persoonsbewijzen terug gekregen. Men is zich dus wel 

terdege van het einde bewust. 

 

Woensdag 18 april 1945 

De hele dag zie je vliegtuigen en hoor je in de verte de bombardementen. Af en toe 

zien we grote rookwolken in de verte opstijgen en wij weten het, daar staat wat in de 

brand en zijn er nog meer puinhopen in Duitsland bij gekomen. 

Op het Rugbyterrein hebben de Engelsen om een herhaling te voorkomen, met grote 

letters van stenen een meters lange P.O.W. gemaakt, om vanuit de lucht te laten zien 

dat dit een krijgsgevangenenkamp is. De meterslange letters hebben ze met witkalk 

bestreken en zodoende moeten deze herkenningstekens vanuit de lucht goed 

waarneembaar zijn voor de geallieerde vliegtuigen. 

Oorlogsnieuws: straatgevechten in de stad Neurenberg, verdere vooruitgang over het 

gehele front. In het Ruhrgebied zijn reeds 175.000 mannen gevangen genomen. 

Er komt een groep van veertig Russen aan, ze zijn te voet uit Königsberg gekomen.  

Ze zien er erbarmelijk uit. 

 

Donderdag 19 april 1945 

Al het prikkeldraad wat voor de ramen van onze barak zat, hebben we weggenomen. 

Je kunt niet weten, want wanneer er iets bijzonders gebeurt, kunnen we tenminste 

ongehinderd door de ramen naar buiten komen. 

Om 10.30 uur vloog er een geallieerde jager boven het kamp en eensklaps zagen wij 

iets naar beneden dwarrelen. Het bleek een reserve benzinetank te zijn, die zij op die 

manier laten vallen. Hij kwam netjes omlaag tuimelen en kwam precies op een WC 

van onze knobbel terecht. Hij werd er afgehaald en bleek van een soort heel dun 

plaatijzer of blik te zijn, erg licht. Velen stonden erbij om dat wonder te bekijken. 

 

Om ongeveer 01.45 uur zagen we een hevig bombardement in de verte. Telkens 

zagen we uit het verschiet eskaders bommenwerpers naderen. Ieder eskader 

ongeveer twaalf tot dertien vliegtuigen. De leider voorop en dan zagen we een 

kronkelende pijp uit het voorste vliegtuig omlaag vallen en even later een 

donderende explosie. Steeds opnieuw herhaalde zich dat en het geheel duurde zeker 

ongeveer een halt tot een uur. Het belangrijkste spoorwegknooppunt Falkenberg 

werd aangevallen door B26 Marauders en vliegende forten. De Duitsers schoten wel 

met hun luchtafweer, maar het bleek een hopeloze zaak voor hen te zijn. En al heel 

gauw zweeg het. Grote rookwolken stegen op en werden hoe langer hoe groter en 

hoger. Zeker enige honderden bommenwerpers deden hieraan mee. Honderden van 
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ons stonden er zwijgend naar te kijken. De Amerikanen stonden te schreeuwen en te 

gillen van de pret. Vreselijk, wat een mens verlagen kan in een oorlog. Ook Duitse 

soldaten van de bewaking waren erbij, zij stonden zwijgend toe te zien. Het hele kamp 

stond te dreunen op zijn grondvesten en de barak stond te trillen, want de afstand 

van Falkenberg naar hier is hemelsbreed niet meer dan een tiental kilometers. 

Vlak bij ons kamp is een spoorweghalte, hemelsbreed niet verder dan ongeveer een 

600 tot 800 meter. Al enkele dagen stond daar een goederentrein, half verscholen 

tegen dennen en onder dennen, want deze spoorlijn loopt van Berlijn naar Dresden. 

En toen zagen we een paar Thunderbolt jagers aankomen (volgens Ad Verhulst vier 

Spitfires). In spiraalvluchten kwamen ze omlaag en vlogen loodrecht op de spoorbaan 

aan. Ze hadden waarschijnlijk de trein opgemerkt en gezien. Toen stegen ze weer op 

en vlogen hoog weg. Maar daarna kwamen ze weer terug en wel achter elkaar aan. In 

glijvlucht omlaag en met donderende motoren. En toen hoorden we hun mitrailleurs 

ratelen en trokken ze achter elkaar weer stijl op. Even daarna zagen we de dennen al 

fel branden en dit ging ook over op enkele wagons, want in een kort moment lekten 

ook daar de vlammen uit. Even later toen alles rustig aan het branden was, zagen we 

opeens een rode ster en een grote vlam en een donderende explosie weerklonk, wat 

zich nog vele malen herhaalde. Er bleek zeker in de wagons munitie te zitten. 

Honderden van ons stonden op het achterterrein naar dit schouwspel te kijken. Fel 

was alles aan het branden en dit heeft uren geduurd eer het was afgelopen. Het was 

er levensgevaarlijk, ook in de avonduren en in de nachtelijke uren klonken nog steeds 

de explosies van de in de lucht vliegende munitie. Vooral in de duisternis was het een 

geweldig gezicht, plotseling een gele ster, die werd gevolgd door een felle vlam er 

omheen en dan vloog weer een partij munitie de lucht in. Het kamp stond op zijn 

grondvesten te schudden en de barak trilde op zijn grondvesten. 

Later, na de bevrijding, zijn we eens een kijkje gaan nemen bij deze uitgebrande trein. 

Er waren zeker wagons met lucifers bij geweest, want de grond lag er meters in de 

omtrek vol met doosjes lucifers. Vele wagons waren volkomen uitgebrand. Stukken 

rails staken rechtstandig met de neus in de lucht vooruit en hele stukken rails waren 

eruit gerukt en lagen 500 tot 600 meter ver in de roggevelden. Er waren vele wagons 

met granaten bij en wel vijftien cm granaten, grote knapen. Die hadden dus die 

ellende die we zagen veroorzaakt. De explosies hebben zeker een volle dag 

aangehouden, eer alles uitgebrand was. Veel ruiten zijn gesprongen. 

 

In de richting Torgau en aan de andere zijde nabij Riesa is ’s middags een artillerie-

bombardement begonnen. De lucht was rondom vol van zwarte rookwolken en 

vaalgele kruitdamp. Bij Riesa is een munitiefabriek in de lucht gevlogen. Tot in de 

morgen hebben de detonaties plaats gehad, de ganse lucht was over grote 

uitgestrektheid vurig rood met spetterende steekvlammen. 

 

Oorlogsnieuws: Halle, Leipzig en Maagdenburg zijn nu praktisch in handen van de 

geallieerden en zo goed als van alle Duitse troepen gezuiverd. De stad Zwolle is 

veroverd. Ook de Russen gaan goed vooruit, ze zijn nu ten oosten van Berlijn. 

Ondanks al deze beste berichten, denk ik aan thuis, hoed het daar zal zijn. Leven ze 

nog, zijn ze ziek, hebben ze ook honger, net als wij hier? Je denkt er aan en je krijgt 

het moeilijk met je eigen, want je kunt er geen antwoord op geven. Je moet er niet te 



330 
 

zwaar over gaan denken, of je wordt er gek van. Ik bid de Heere maak het goed met 

hen en bewaar hen, zodat we elkaar weer kunnen zien als de bevrijding er is. 

Vandaag is Leipzig door de Amerikanen bevrijd. 

 

 
Riesaerstrasse Leipzig kort na de bevrijding (foto internet) 

 

Vrijdag 20 april 1945 

Er is prettig nieuws voor mij persoonlijk, maar dan begon er ook weer twijfel in je op 

te komen; hoe zou het er daar uitzien, nu zij bevrijd zijn. Is het verwoest, of zijn ze er 

zonder vechten gekomen, want de Engelse berichten melden dat Harderwijk is 

ingenomen door de Canadezen. Zouden ze gezond zijn en er heelhuids van 

afgekomen zijn? Laten we God bidden dat dit laatste het geval mag zijn. 

De hele dag weer overal in de omtrek luchtbombardementen. In de verte zie je 

branden en af en toe zie je grote rookwolken opstijgen die afkomstig zijn van de 

brandende doelen. Het gaat maar door, steeds maar door, net zolang tot Duitsland 

op zijn knieën ligt en dan is het pas afgelopen; en geen dag eerder ook. 

Oorlogsnieuws: het Ruhrgebied is opgeruimd door de geallieerden, ze hebben in 

totaal maar liefst 300.000 mannen Duitse troepen krijgsgevangen gemaakt. Hierbij zijn 

vele Duitse generaals. Overal is vooruitgang, vooral in het zuiden van Duitsland. Ook 

hetzelfde geval aan het oostfront bij de Russen. 

 

Terwijl wij vroeger alles in het werk stelden om krijgsgevangenen naar buiten te 

smokkelen, hebben wij het vandaag gepresteerd om een civiel-arbeider naar binnen 

te smokkelen. Het was een ongeveer 20 jarige jongen, zoon van een sergeant majoor 

op een van onze barakken. De jongen was vanuit Berlijn gevlucht en is thans in het 

kamp ondergedoken. Het spreekt wel vanzelf dat de zoon door de vader met open 

armen werd ontvangen. Het binnensmokkelen ging op zichzelf vrij gemakkelijk. Het 

gebeurde met de aardappelmieteploeg, waarvan er een bij het verlaten van de poort 

na de telling opzij geglipt was, zodat in plaats van zeventien, maar zestien mannen 

naar buiten gingen, de rest was natuurlijk eenvoudig. 
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Zaterdag 21 april 1945 

Vanaf 22.00 uur is het doorlopend luchtalarm geweest. Alle berichten zijn goed. Men 

zegt dat de Russen hier ongeveer vijftig kilometer van ons af zitten, maar of het waar 

is, we weten het niet precies. Het is toch tragisch voor de Polen, 50% van hen is 

gebleven en de andere helft is in westelijke richting vertrokken om te proberen over 

de Elbe te komen en zo contact te krijgen met de Amerikanen. 

Oorlogsnieuws: de Canadezen zitten vlak bij Amersfoort, het oostfront is door de 

Russen uiteengereten, ook het OKW gaf dit vandaag zelf toe. 

Een extra oproep door de radio van generaal Eisenhouwer, geeft aan alle geallieerde 

krijgsgevangenen, waar zij ook in Duitsland mogen zitten, het bevel om te blijven 

waar men is en onder geen voorwaarde de kampen te verlaten. Doet men dit toch, 

dan betekent dit voor velen de dood. Dit is ook voor civielen, dus burgers, arbeiders, 

enz. van toepassing. 

 

De vertrouwenslieden (met uitzondering van de Russische vertrouwensman) werden 

ontboden bij Hauptmann König. Hij wilde antwoord van hen op de vraag of ze 

geëvacueerd wilden worden, of dat ze in het kamp wilde blijven. De Amerikanen en 

Britten weigeren het kamp te verlaten. Met uitzondering van de Polen stemden alle 

andere nationaliteiten in met de Amerikanen en Britten. 

 

Zondag 22 april 1945 

Vannacht hebben de Polen het Lager verlaten. Barak 23 en 34 worden gesloopt om 

als brandhout te dienen. 

 

Door het geweldige bombardement op Falkenberg is de watervoorziening en het 

elektrische licht in het kamp voor ons afgesneden. We moeten ons nu van water 

bedienen uit een grote pomp die vlak bij onze barak staat. Maar er is bij gezegd, alles 

wat water is moet van tevoren gekookt worden. Anders hebben we nog kans dat er 

ziekten uitbreken. Als men er zich nu maar aan houdt. Door het opdringen van de 

Russen komen nu ook nog vele Nederlandse burgers / civiele arbeiders, dat zijn zij die 

noodgedwongen in Duitsland moesten gaan werken, in het kamp aan. Velen er van 

waren onder andere afkomstig uit de stad Dresden. We nemen hen allen bij ons op, 

want ze hebben vijftig tot zestig, zelfs meer kilometer gelopen om voor de Russen te 

blijven. En nu zijn ze hier en worden ze tevens beschermd, want straks kunnen ze 

desnoods zeggen dat ze krijgsgevangenen zijn.  

Er komen vandaag ook nog 3.000 Russen aan, die worden eerst van eten voorzien. 

Alle barakken zitten nu propvol met de terugkerende krijgsgevangenen. Zelfs het 

voetbalterrein is bezet en de Russen liggen daar bij honderden in de openlucht te 

slapen of in kleine witte tentjes, want er is voor hen geen plaats meer, ook niet in het 

Russische kamp. Je ziet allerlei soorten van tenten, hoofdzakelijk door de Fransen 

betrokken. Men schat het aantal dat hier in het kamp zit, op ongeveer 25.000 tot 

30.000 mannen. En daar moet ook nog iedere dag voor gekookt worden. Zout is er 

onder andere sinds vele dagen niet meer aanwezig. Het is een akelige smaak in je 

mond; zoutloos eten. Maar een ieder heeft honger en je proeft het niet meer. 

Om 12.45 uur kerkdienst en in de Engelse theaterzaal. Het is vanmiddag weer een 

plechtig moment, want bij deze dienst zal wederom het Heilig avondmaal worden 
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bediend. Ds. van Garderen heeft de leiding en zijn preek was naar aanleiding van Jes. 

40: 1-11 en 27-31. 

De zaal was vol en 175 mannen van ons, ik ook, namen deel aan het Avondmaal. Het 

was een plechtig iets voor hen die hier aan deelnamen. De broodvoorziening van het 

kamp laat ook al te wensen over. Door de beschieting van de zogenaamde 

diepvliegers moet de broodaanvoer van het kamp gedurende de duisternis 

plaatsvinden. Dat brengt tevens met zich mee, dat wij ons stukje brood nog later 

krijgen dan normaal. 

Als we bij de prikkeldraadafscheiding van het kamp staan, dan zien we betrekkelijk 

dicht bij de bevolking voorttrekken in westelijke richting, in de richting van de rivier 

de Elbe. Allerlei voertuigen zien we langstrekken, van wagens met paarden ervoor tot 

de voetgangers, die in een klein karretje hun schamele bezittingen met zich 

meevoeren. Oude vrouwen, oude mannen, jonge kinderen in allerlei leeftijden, 

zuigelingen, jonge vrouwen en meisjes, ze zijn er bij, want een heilige angst voor de 

naderende Russen heeft hen bevangen. Ondanks allerlei moeilijkheden willen zij naar 

het lokkende westen, naar de Amerikanen en Engelsen, waar zij meer vertrouwen in 

hebben dan in de Russische horden. Ja, het is een tragisch gezicht de verliezer die 

vlucht voor de overwinnaar. Wie van deze Duitsers zou dat hebben gedacht in de 

jaren 1939 en 1940?  

 

 
Vrouwen en kinderen vluchten in de richting van de Elbe (foto Life magazine) 

 

In plaats van ons brood om 21.00 uur per man ruim 1 kg aardappelen ontvangen. We 

ontvangen nu ook niet meer de dagelijks radioberichten van de Engelsen, dus geen 

water, geen licht en ook geen berichten. Maar we hebben toch berichten ontvangen, 

hoe dat gaat is mij nog niet duidelijk: de stad Stuttgart is omsingeld, in het zuiden van 

Duitsland hebben de geallieerden de Zwitserse grens bereikt. Overal zijn grote 

vorderingen door hen gemaakt, zowel door de Russen, de Amerikanen als de 

Engelsen. 
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12. De bevrijding van Stalag IV-b Mühlberg 

Maandag 23 april 1945 

Gisteravond bij het naar bed gaan was het al rumoerig, dat wil zeggen, dat we in de 

verte zwak het artillerievuur hoorden. Maar dit geluid is weer langzamerhand 

duidelijker voor ons geworden. Gedurende de hele nacht hoorden wij de artillerie 

schieten en vlogen de granaten door de lucht. Af en toe klonk ook mitrailleurvuur. 

Waar wij vooral voor vreesden, dat er granaten of iets dergelijks in ons kamp terecht 

zouden komen, is niet bewaarheid. En zo zijn we ondanks deze storende dingen voor 

onze oren, ik tenminste, gerust gaan slapen. We wisten langzamerhand dat het niet 

lang meer kon duren en ook dat we niet door de Amerikanen bevrijd zouden worden. 

Plotseling werd ik opgeschrikt uit mijn slaap, want de opperschipper Heerschap kwam 

de barak binnen. Het was ongeveer 05.45 uur en hij deelde ons mee: “Heren! Eerste 

nieuws! De moffen hebben vannacht om 24.00 uur het kamp verlaten. De Russen zijn in 

de buurt. Alles gaat normaal verder.”  

We waren dus vanaf dat moment praktisch vrij en geen krijgsgevangenen van de 

Duitsers meer. Maar alles gaat gewoon door, de internationale politie heeft de ingang 

van het kamp bezet en geen van ons gaat, of mag het kamp verlaten. De sterkte is nu 

ongeveer 28.000 mannen en vrouwen.  

 

Terwijl wij nog aangetreden stonden op het ochtendappèl, het is ongeveer 07.00 uur, 

ging plotseling in het aangrenzende compound een oorverdovend gejuich op. Allen 

kijken vol spanning, met gerekte halzen. Potdoori, alle wegen rondom zijn zwart van 

Russische pantser colonnes. Vreugde salvo's werden afgevuurd. Door de kampstraat 

galopperen vier kozakken tot de tanden toe gewapend naar het Russen Compound. 

Zij zwaaiden met de pistolen en de knuisten ons toe, hun machinegeweren bengelen 

over de rug. Meteen was het appèl afgelopen, allen holden als een wilde horde door 

de geplaatste prikkeldraadversperringen naar het Russenlager. Inmiddels waren de 

Kozakken daar op hun vinnige kozakkenpaarden door grote drommen omgeven. Een 

der kozakken, blijkbaar een officier, blies op een fluitje en richtte het woord tot de 

Russen, onderwijl op een der barakken de Bolsjewistische vlag werd gehesen. In de 

rechter bovenhoek prijkte de hamer en sikkel. Om 08.30 uur worden aan hoge 

vlaggenmasten voor en naast de poort vlaggen gehesen. De Amerikaanse, Engelse, 

Hollandse, Belgische en later de Franse en Italiaanse. 

 



334 
 

 
23 april 1945, de met vlaggen versierde hoofdpoort van M.Stammlager IV-b Mühlberg, een rode ster is 

nog niet aangebracht op de poort (Mühlberg foto zonder nummer uit Dick van Maarseveen: “Fotograaf 

in Krijgsgevangenschap”) 

 

Kamphuis heeft veel nieuws voorgelezen: Boulogne veroverd, de Engelse en 

Amerikaanse legers zijn de Po-vlakte binnengerukt. Over alle fronten rukken de 

geallieerden onweerstaanbaar vooruit. Zelfs in Berlijn zitten ze reeds. De Amerikaanse 

troepen worden hier morgen ook verwacht. We zijn ondanks onze bevrijding toch 

teleurgesteld, een ieder had erop gerekend dat onze bevrijding door de Amerikanen 

zou geschieden. Wat is het eigenlijk wat ons enigszins angstig maakt, of ons een 

vreemd gevoel geeft? We weten het niet, maar wel zijn we hevig teleurgesteld. De 

Russen zijn direct nadat de Duitsers weg waren en dit hun bekend was, aan het 

plunderen gegaan, dat wil zeggen, ze hebben de prikkeldraadversperringen op 

verschillende plaatsen opengemaakt en zijn naar de aardappel-kuilen gegaan en 

hebben die opengemaakt. Grote hoeveelheden hebben ze meegenomen. Verder zijn 

ze gegaan naar de verschillende boerderijen hier vlak bij het kamp. De meeste 

bewoners hebben de vlucht genomen in de richting van Mühlberg. Ze hebben de 

koeien en varkens die op stal stonden geslacht, de linnenkasten opengebroken en zo 

zagen we vuile haveloze Russen, te vies om aan te pakken, met een schoon linnen 

hemd aan, wat een vreemd gezicht was. Hele bacchanalen hebben ze aangericht met 

de gestolen en geslachte beesten. Eten was voor hun het parool, want ze hebben 

jarenlang hier naar uitgekeken, om als hun kans er was, de chaos te scheppen en hun 

honger eens te stillen. Er kwam een bevel van de Russische overste, dat alles 

ingeleverd moest worden, maar dat zal wel niet veel om het lijf hebben gehad. Vrij 

spoedig waren deze plunderingen afgelopen en waren ze weer in de band. 

 

Om 12.00 uur was het in ons kampgedeelte voor het eerst vlaggenparade. Wij 

stonden allen in rijen van twee aangetreden en onder een plechtig signaal ging onze 

driekleur fier de hoogte in. Daarna werd het eerste couplet van ons overoude 

bekende “Wilhelmus” aangeheven door ruim 1.100 mannen Nederlanders. De 
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opperschipper Heerschap hield een redevoering, alsmede de twee veldpredikers Ds. 

van Garderen en Ds. de Kluis en de twee Aalmoezeniers Voesten en de Boer. 

Bekendmaking van Schipper Heerschap dat het kamp onder leiding staat van 

opperofficier Gramsko (die zich ontpopte als een overste, heeft het commando van 

het kamp op zich genomen. Hij was keurig in uniform en had een lijfwacht van zes 

mannen bij zich).  

 

Dienstorder van de Russische commandant: 

“Ik ben door het Russische hoofdkwartier belast het volgende tot uw kennis te brengen. 

Het Rode Leger is op de rechteroever van de Elbe. Wij bevinden ons in een reeds bezet of 

nog te bezetten gebied van het Rode Leger. Gedurende twee of drie dagen kan dit zich 

niet met ons bemoeien. Gij moet weten dat officieren de situatie van de 

krijgsgevangenen regelen en wel of deze de Elbe moeten overtrekken dan wel direct 

naar het zuiden moeten vertrekken. Om ieder misverstand te vermijden moet u weten 

dat in het Rode Leger diefstal, plundering en sabotage evenzeer zeer streng bestraft 

worden. U moet weten dat u de Russen niet tot voorbeeld moet nemen en dat het niet 

mogelijk is u daarover te spreken. Als ingewijde officieren en manschappen begrijpt u 

deze situatie, omdat u weet hoe verschillend van u, de soldaten van het Sovjetleger in 

alles zijn behandeld, wat betreft levensmiddelen, voeding, enz. Uit deze situatie vloeit 

voort een order van het Sovjet Hoofdkwartier die deze streek bezet en haar heeft bevrijd. 

De commandant van dit kamp is de Engelse majoor. Hij moet zich bezighouden de weg 

van het Rode Leger niet te hinderen en u moet de onder u gestelden onderrichten en 

organiseren en in deze streek afkeurenswaardige handelingen als bovengenoemd 

uitsluiten. Krachtens de gegeven orders moeten de krijgsgevangenen goed gevoed 

worden. De commandant moet detachementen vormen om te waken voor de goede 

ravitaillering van de keukens met vlees en groenten. Brood zal door het Rode Leger 

geleverd worden, niet vandaag maar de kolonel heeft mij beloofd dat de eerste wagon 

op zijn laatst morgenavond zal binnenkomen. De luitenant Jessop is belast met de 

organisatie van de ravitaillering met behulp van de andere blokchefs of 

vertrouwenslieden. Vanaf morgen zal het nodig zijn twee maatlijden per dag te 

gebruiken, ieder met 50 gram vlees en aardappelen. De blokchefs zijn verantwoordelijk 

voor de discipline. Ik verzoek u al deze punten goed in acht te nemen. Ik heb in het 

kamp 700 zieke uitgehongerde Russen die wij willen trachten te redden. En bovendien 

wil het Rode Leger het lot van de Duitse bevolking verbeteren wat sinds 1933 ondervoed 

is. De heer Lamotte die ik sedert lange tijd ken, zal mij rekenschap geven van de 

genomen besluiten.” 

Gramsko beveelt dat eenieder met het oog op de eventuele oorlogshandelingen 

zoveel mogelijk van de draad verwijderd blijft. 

 

Deze korte plechtigheid geschiedde onder het doffe gedonder van de Russische 

artillerie, afgewisseld met het korte blaffen van zware mitrailleurs vanuit de richting 

van de Elbe, waar nog weerstandsnesten van de Duitse troepen aanwezig zijn en die 

nu door de Russische troepen worden opgeruimd. De Russen en de Serven in het 

kamp zijn voor het middaguur van hier vertrokken, met hun vlaggen voorop.  

Er zijn vele Duitse vrouwen en jonge meisjes in het kamp aangekomen. Zij hebben 

bescherming aan ons gevraagd voor de Russen en nu zijn zij ook hier ondergebracht. 

Maar wie garandeert ons dat deze bescherming lang duurt? Als straks de Russen alles 
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hier commanderen, wie van de Russen zal dan van deze vrouwen en meisjes afblijven? 

Iets wat deze soldaten jarenlang hebben verlangd, namelijk een vrouw, zien ze hier in 

hun nabijheid en ze zullen niet aarzelen om deze vrouwen te gebruiken en hun 

jarenlange hartstocht op die manier te bevredigen. Arme vrouwen en meisjes, jullie 

zijn diep te beklagen. Het schijnt dat wij nog steeds ondanks dat we bevrijd zijn, in het 

gevechtsfront zitten, te oordelen aan het schieten van de mitrailleurs en de artillerie, 

dat van alle kanten klinkt. 

 

Het kamp ziet er op 't moment uit alsof er een tyfoon gewoed heeft. De 

prikkeldraadomheiningen zijn op veel plaatsen tegen de grond geworpen. Karren en 

wagens zijn gesloopt tot brandhout. Van het Kommandantengebouw lagen de lijken 

van enkele Duitsers, die ik in het Lager goed gekend heb. Een er van was 

opgehangen. Hij had het touw nog om de nek. De andere, een ROZ man waren de 

ogen uitgestoken. 

 

Wij kunnen ons nog steeds niet goed realiseren dat we vrij zijn en dat nog wel door 

de Russen. Deze Russische troepen schijnen bij Dresden een gat in het Duitse front te 

hebben gemaakt, waarbij de Russen hele cavaleriedivisies hebben geduwd en 

daardoor zijn wij dan ook door deze troepen bevrijd, omdat wij ten (noord)westen van 

de stad Dresden liggen. 

 

 
23 april 1945, de Nederlandse vlag in top  

(Mühlberg foto zonder nummer, uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg) 

 

Dinsdag 24 april 1945 

We hebben vandaag weer snert gehad met veel vlees erin. Aardappelen zijn er zo 

goed als niet. Ook net als gisteren weer boter en suiker en een klein stukje blikworst, 

alsmede ¾ kg aardappelen ontvangen. Nog steeds geen licht, water en berichten 

ontvangen. 

De Amerikanen ontmoeten de Russen aan de Elbe in Torgau. 
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Torgau, “East meets West” 24-4-1945  

(geënsceneerde propagandafoto uit pictorial history 69 inf. division) 

 

Speciale order van den Russische commandant.  

Belangrijk, 24 april 1945    

Een hoog geplaatst Russische officier is in het kamp geweest. Hij heeft majoor Whyte als 

commandant en luitenant Jessop, onder majoor Whyte, als administrateur van het 

kamp aangesteld. De volgende orders zijn zeer belangrijk.  

 

1. Dit kamp moet gereinigd worden. Het is erg vuil. Blokchefs moeten maatregelen 

treffen om deze plicht onmiddellijk na het appèl van morgenochtend te doen 

uitvoeren.  

2. Niemand moet het kamp, onder geen voorwaarde, zonder pas verlaten.  

3. Iedereen die buiten het kamp wandelt zal beschoten worden. Sabotage en plundering 

dragen dezelfde straf.  

4. De interne discipline van het kamp is zeer slap. Dit moet onmiddellijk worden 

verbeterd.  

 

De Russische officier beveelt, dat deze orders ogenblikkelijk gehoorzaamd zullen 

worden. Rantsoenen staan onder controle en in voldoende voedsel zal voorzien worden. 

Een Russische Commissie voor krijgsgevangenen of onze eigen legers worden in de zeer 

nabije toekomst verwacht. Tot die tijd staan wij volkomen onder Russisch militaire 

controle. Alle Russische orders via den kampcommandant moeten ogenblikkelijk worden 

gehoorzaamd. Ongeregeldheden in het kamp zullen op strenge wijze beoordeeld 

worden en hen die deze veroorzaken zullen in streng arrest worden geplaatst tot de 

aankomst van onze eigen legers. Herhaling. Het gevolg van uit het kamp te breken, is 

hierboven duidelijk gemaakt.  

w.g. A.G.D. Whyte M.B.E majoor R.A.A.C. 
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Woensdag 25 april 1945 

Sinds jongstleden zondag nog geen brood ontvangen. Hiervoor in de plaats kregen 

we rauwe aardappelen of gekookte aardappelen. Er zijn sinds dinsdag jongstleden 

veel krijgsgevangenen uit het kamp gegaan om eens te kijken in het dorp Mühlberg, 

maar hoofdzakelijk met het doel om levensmiddelen mee te nemen. 

Zo zijn wij vanmorgen om 07.30 uur met ons drieën (sergeant J.J.P Detmar (kgf 

105380), sergeant J. van den Esschert (kgf 105615) en sergeant Hamakers) te voet het 

kamp uitgegaan. Niet door de hoofdingang, maar op een bepaalde plaats door het 

prikkeldraad en dwars door de korenvelden naar het dorpje Mühlberg gewandeld, 

waar we na een uur aankwamen. Er was reeds veel verkeer, want honderden 

krijgsgevangenen bevolkten het dorp reeds. Allen met de gedachte om 

levensmiddelen op de kop te tikken. De Fransen waren er zelfs aanwezig met paard 

en wagen en met de vlag erop. Gedurende de wandeling voelden wij pas dat wij vrij 

waren. Dat drukkende gevoel was bij ons weg. In het dorp zijn we rondgelopen en 

naar het Wehrmachtsmagazijn en ook andere plaatsen gegaan, waar wij veel 

levensmiddelen hebben meegenomen. In een verlaten winkel zagen wij de suiker op 

sommige plaatsen in een boven die winkel gelegen bergruimte 10 cm hoog los op de 

vloer liggen. Men gunde zich niet de tijd om wanneer een baal suiker open was, hem 

weer te sluiten. Een grote voorraad suiker was daar opgeslagen. Ook veel andere 

levensmiddelen waren daar aanwezig. Er waren af en toe smakelijke toneeltjes, want 

bij de Wehrmachtsmagazijnen die door de Russen werden ontdekt, plaatsten zij 

schildwachten. Maar iedereen kon er vrij in- en uitgaan. Af en toe, als het te bont 

werd, schoot de Rus maar eens zijn automatische geweer in de lucht af, om een ieder 

bang te maken. Allen stoven dan als een troep kraaien uit elkaar en weg. Op een 

gegeven ogenblik hadden wij een leuk stel levensmiddelen bijeen en toen ben ik bij 

de boel blijven zitten en zijn de anderen het dorp weer in gegaan om te kijken of ze 

iets konden vinden om het erop te laden. 

Ik zat op een plein en heb achter mij het standbeeld bewonderd uit de Eerste 

Wereldoorlog, waarop al de namen stonden van hen, die gedurende de jaren 1914-

1918 als bewoners van Mühlberg waren gesneuveld. Het waren er heel veel. Met een 

zogenaamde holder de bolderwagen hebben wij de boel opgeladen en zijn toen 

afgemarcheerd in de richting van ons kamp. Onderweg hebben wij nog meel uit een 

molen meegenomen. Zwaar beladen en niet op ons gemak, zijn we de zijingang 

tussen het kapotte prikkeldraad doorgetrokken en zo na veel wederwaardigheden bij 

onze barak aangekomen. In Mühlberg voor het eerst de Russen van nabij gezien. Ze 

hebben alleen een soort eenheidsuniform aan. Wij zouden zeggen een confectiepakje, 

maar dan een heel goedkope. Ook zagen we nog een graf van een Sovjet soldaat, 

midden op een plein, netjes versierd met enkele rode bloempotten, waarin geraniums. 

Aan het hoofdeinde stond een kruis met een Sovjet-ster erop. Ook hebben we in 

Mühlberg voor het eerst bij burgers een paar sneden brood gegeten met jam, vet en 

kaantjes erop. Wat ons best smaakte. Men is als de dood zo bang voor de Russen. 

Deze mensen vragen aan ons of wij ons hier willen inkwartieren. Eten hebben ze 

genoeg en een slaapplaats is er ook voor ons. Ze doen dit om gevrijwaard te zijn van 

de Russen, die dan geen huiszoeking bij hen doen en niet overgaan tot plunderen en 

andere ergere dingen met aanwezige vrouwen of meisjes. Maar daar voelden wij niet 

veel voor, dus sloegen wij het aanbod vriendelijk af. Vanmorgen op het appèl om 

07.30 uur stonden er ook tien tot vijftien Nederlandse arbeiders bij. Zij waren 
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afkomstig uit Dresden en hadden de vlucht genomen op het zogenaamde 

pantseralarm en waren lopende in westelijke richting bij ons kamp aangekomen en er 

maar ingegaan. Om 21.00 uur kwam er plotseling een Amerikaanse pantserwagen het 

kamp binnenrijden en er ging een gejuich op. Maar na een kort ogenblik in het kamp 

te zijn geweest is hij weer weggegaan. Hij behoorde tot een mobiele afdeling die in 

de stad Torgau lag. 

Bij het sorteren van de levensmiddelen bleken wij in ons bezit te hebben: 70 pond 

suiker, poedersuiker, tarwe, gemalen en ongemalen rogge, groene erwten, andere 

bonen, koffie, vlees en een paar honderd blikjes melk, benevens vele kleinere 

artikelen. Het was een goede dag voor ons. 

 

Order 25 april 1945 van Majoor A.G.D. Whyte.  

Politie. Met ingang van heden is de Internationale kamppolitie ontbonden en zijn 

vervangen door de Britse Politie onder R.S.M. Davies.  

Algemeen Order. Tijdens de bespreking met verantwoordelijke Russische officieren op 

hedenmorgen hebben wij vernomen dat ten aanzien van de gang van zaken, onze 

troepen binnen 48 uur verwacht mogen worden. Er wordt herhaald, dat alle rangen zich 

gereed moeten houden het kamp na verloop van een uur te kunnen verlaten. Na heden 

zal het toegestaan zijn de hoofdpoort te verlaten tussen 9 en 18 uren in groepen van 

niet minder dan 10 man, die terug moeten keren in hetzelfde aantal. 

Appèl moet om 19.30 gehouden worden.  

Rantsoenen zullen verstrekt worden naar de aantallen van het appèl.  

Met het oog op bovenstaande instructie betreffende "Een uur tijdsruimte" moet men 

goed weten hoe ver de wandeling van het kamp uit te strekken. Generaal Eisenhowers 

order, verbiedend plundering, sabotage, geweld, wordt opnieuw onder de aandacht van 

allen gebracht.  

Het blok dat verplicht is tot corvee moet zich verzekeren dat niet minder dan 250 

mannen worden teruggehouden in het kamp tot corveedienst. 

 

Speciale order Majoor Whyte Stalag IVB, 25 april 1945  

Deze order moet onmiddellijk aan alle mannen in dit kamp worden voorgelezen. Hij 

geldt voor alle nationaliteiten. De posten aan de Hoofdpoort zijn bewapend. Er is 

eveneens bewapende patrouille in de omtrek.  

Bij aanroep moet ieder halt houden en zijn identiteit onmiddellijk verklaren. Het 

binnenkomen in of verlaten van het kamp gaat uitsluitend door de hoofdpoort. 

w.g. Majoor Whyte 

 

Donderdag 26 april 1945 

Met ons drieën voor het eerst eens fijn gegeten, gebakken aardappelen met kaantje 

en een lekker stukje varkensvlees. Daarna nog een bord pap na. Door ruiling van 

artikelen hadden wij een stuk varkensvlees op de kop weten te tikken. De dagelijkse 

uittochten uit het kamp zijn zo goed als afgelopen. Internationale politie loopt om het 

kamp heen en weer en je mag alleen het kamp verlaten door de hoofdingang. Er 

wordt tegen deze maatregel gezondigd, want zolang het prikkeldraad op 

verschillende plaatsen open ligt gaat men er toch door om in de omgeving te kijken. 

Wij hebben voor het eerst van de Russen echt tarwebrood ontvangen en het smaakt 

best. 
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Vrijdag 27 april 1945 

Ook vandaag hebben we met ons drieën lekker gegeten. Brood voor deze dag is er 

niet, maar dat geeft ons niets, want wij hebben van het tarwe of roggemeel zelf vijf 

broden gebakken in de oven van de barak. Twee tarwe- en drie roggebroden. We 

hebben allen een geweldige eetlust en eten zeker vijf maal per dag grote 

hoeveelheden voedsel. De ovens zijn de hele dag aan, want nu is er brandstof 

genoeg, hout en nog eens hout is het wat wij stoken. Om middernacht zie je nog veel 

barakbewoners in actie om te braden en te koken. Hele varkens worden bij deze 

verkenningstochten meegenomen, geslacht en wel. Hammen worden uitgesneden, 

karbonades gemaakt, spek uitgebakken. De geuren van allerlei etenswaren prikkelen 

nu je neus. Velen eten te overmatig en zijn ziek. Vuile onderbroeken zie je bij menigte 

hangen. De dokter van ons heeft gewaarschuwd tegen teveel en overmatig eten en 

vooral vet eten, want wij kunnen er levensgevaarlijk ziek van worden. Dat is ook te 

begrijpen, met onze darmen die hier niet meer tegen kunnen. Van vet hebben wij het 

meeste last. Maar of men deze waarschuwing in acht zal nemen is twijfelachtig. 

Wanneer de Amerikanen ons zullen overnemen? Dat kan nog wel enige dagen duren. 

 

Zaterdag 28 april 1945 

In de avonduren is er een order bekend gemaakt van een Amerikaanse kapitein, die 

belast is met de evacuatie van dit kamp. De evacuatie [van de Amerikanen] over de 

Elbe zal gaan per vliegtuig, namelijk vanaf het vliegveld Falkenberg en nog een of 

twee vliegvelden in deze omgeving.331)  Wanneer deze evacuatie gaat beginnen is niet 

bekend, omdat het terrein ten westen van ons nog onveilig is doordat vele groepen 

van SS in noordelijke richting trekken en deze moeten eerst worden opgeruimd, eer 

wij mogen vertrekken.332) 

Wij slenteren de hele dag door het kamp en vervelen ons geweldig. Een hele grote 

barak in de hoofdkampstraat, waarin Serven en Polen hebben gelegen, is nu door de 

krijgsgevangenen afgebroken, om aan het benodigde hout te komen voor het bakken 

en braden. Het was een gek gezicht om alleen de fundamenten te zien en de rest zo 

goed als weg. Ik heb ook eens een kijkje genomen in het Russenkamp. Ik hoorde 

vertellen, dat men in afzonderlijke kamers enige dode Russen had gevonden die 

allang overleden waren. Ze waren gedeeltelijk groen en beschimmeld. Overleden aan 

ondervoeding zal wel de doodsoorzaak geweest zijn. In het kamp liggen nu nog de 

Engelsen met de aanverwanten, de Amerikanen, Italianen, Fransen en de Hollanders. 

 

Speciale order, 28 april 1945  

Luitenant Jessop Commandant Stalag IVB De volgende inlichtingen zijn binnengebracht 

door Captain Silvernail bij zijn terugkomst van het Hoofdkwartier. - Ik ging naar het 

Hoofdkwartier van het 5e corps, gisteren om instructies te ontvangen van de 

Amerikaanse generaal belast met de evacuatie van onze mannen in dit kamp. Mij werd 

verteld, dat er een conferentie was tussen den Russische generaal van dit gebied en den 

generaal van het 5e Corps en dat er voorbereidingen zijn gemaakt om de Amerikaanse 

en andere nationaliteiten over de Elbe terug te vliegen. De evacuatie van dit kamp zal 

binnen enkele dagen geschieden en speciale vliegvelden zullen worden gebruikt in dit 

 
331 Zie Heineke, Karl von (2017) “Flown from Hildesheim, vom Air Evacuation Center der 9. US-Armee zu 

den Britischen Tofrek Barracks in Hildesheim”. 

332 Deze SS-troepen trokken mogelijk richting in de richting van Berlijn. 
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gebied. Nauwkeurige details zullen worden uitgereikt in samenwerking met de 

Russische Staf. Discussies zijn geweest over de te gebruiken vliegvelden. Een van de 

vliegvelden te gebruiken voor de evacuatie van dit kamp zal zijn Falkenberg en nog een 

of twee meer in dit gebied. Definitieve berichten betreffende de nauwkeurige route zijn 

er niet, maar deze zullen voor het vertrek uit het kamp worden gegeven. Ik verwacht het 

vertrek niet morgen, misschien duurt het een week voor we gaan. Ik wacht op 

instructies. Het gebied tussen de Elbe en de Mulde wordt nog onveilig gemaakt door 

groepen SS., die hun weg naar het noorden vechten.  

Ieder die probeert individueel weg te komen zal zijn thuiskomst vertragen. De wegen 

zijn vol vluchtelingen en transporten. Ik leg er de nadruk op, dat iedereen in het kamp 

blijft. 

 

Zondag 29 april 1945 

De hele macht hebben we een hevig kanonvuur gehoord, afgewisseld met 

mitrailleurvuur, vermoedelijk uit de richting Dresden. Het kan ook zijn uit de richting 

van de Elbe. 

De kerkdienst werd gehouden in het Engelse theater. Het zal vermoedelijk ook de 

laatste wel zijn die wij hier meemaken. Ds. de Kluis had de leiding, hij sprak naar 

aanleiding van psalm 33, met al tekst vers 13. De resterende 50% Polen die waren 

gebleven, zijn in de loop van deze morgen vertrokken, terug naar hun eigen land. 

Maar nu is dat geen vrij land, zoals zij gewend zijn. Zullen ze straks geen berouw 

krijgen, dat ze terug zijn gegaan? 

 

 
Een kerkdienst in het Engelse theater, waarschijnlijk van veel eerdere datum  

(Mühlberg foto zonder nummer, uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg”) 

 

Mededeling 29 april 1945  

In een onderhoud van de vertrouwenslieden van alle nationaliteiten in het kamp met 

den Russische Kampcommandant werden de volgende orders gegeven. Er moet netheid 

in de barakken en orde in het kamp heersen. Al het prikkeldraad in het kamp kan 

worden weggehaald, behalve de buitenste afrastering en de draad aan de strafbarak.  
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Op de barakken moet in het Russisch en voor de Nederlandse barakken eveneens in het 

Nederlands worden aangegeven welke natie in de barak gelegerd is. Alle Duitse 

opschriften moeten verdwijnen.  

Het kamp zal worden geregistreerd. Deze registratie duurt vijf dagen. Gedurende die 

dagen mag niemand het kamp verlaten, behalve corveegroepen. 

 

Maandag 30 april 1945 

Vandaag weer voor het eerst, zoals dat in het kamp in Polen gebruikelijk was, een 

dagorder door de opperschipper Heerschap voorgelezen, naar aanleiding van de 

verjaardag van onze Prinses Juliana. Wij hebben toestemming gekregen om een 

briefkaart te schrijven naar ons huis. Velen van ons hebben dat gedaan, maar ik heb er 

niet veel hoop op dat ze hem thuis zullen krijgen. De spoorwegen liggen stil en het 

vervoer wat nog wel plaatsvindt is geheel voor het bezettingsleger van de 

Amerikanen en de Engelsen voor hun noodzakelijke aanvoer. 

Geen één Duitse burger kan weggaan, of reizen met dit middel van vervoer. 

Honderden Amerikanen en ook Engelsen verlaten dagelijks het kamp om te trachten 

over de Elbe te komen en zo bij hun eigen leger te komen. Maar het lijkt een 

gewaagde onderneming, want er zijn maar een paar bruggen die over de Elbe leiden 

en dan is het nog maar de vraag of de Russen hun er door zullen laten. Daarom heeft 

de opperschipper van ons hiertegen ten zeerste gewaarschuwd, om dit niet te doen. 

Maar als ze toch gaan, wie houdt hen tegen? Ook van onze troep zijn er reeds velen 

te voet weggegaan om te proberen zich bij de Amerikanen of Engelsen te melden. 

Het is een hele gewaagde onderneming en ik denk er niet aan om dit te doen. De dag 

is weer zo goed als om en wij weten nog steeds niet wanneer zij van hier weggaan. 

 

Dinsdag 1 mei 1945 (Dag van de Arbeid) 

De eerste mei is ook hier gevierd.  

Bij het Franse monument op de begraafplaats in Neuburxdorf is een herdenking 

gehouden. 

 

 
1 mei 1945 herdenking bij het Franse monument op de begraafplaats in Neuburxdorf met tweede van 

links mogelijk Ds. de Kluis (foto zonder nummer in Achim Kilian “Mühlberg 1939-1948”) 
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Ook in Mühlberg vierde men dit feest, want uit vele huizen wapperde de rode vlag. Of 

dit vlaggen van harte is gegaan is nog te bezien. Wij kregen in de loop van deze dag 

bezoek van een Russische generaal. Waarvoor hij hier kwam is niet bekend.  

 

 
1 mei 1945, bezoek van een Russische generaal aan Stalag IV-b  

(foto zonder nummer in Achim Kilian “Mühlberg 1939-1948” en daar 24 april 1945 gedateerd) 

 

Bij onze dagelijkse tochten buiten het kamp zien wij ook vele vrouwelijke Russische 

soldaten, uniform aan en met een karabijn over hun rug. Zij regelen het verkeer met 

verschillende gekleurde kleine vlaggen. Deze orders worden stipt nagekomen. Ook 

wordt vaak aan ons gevraagd wie wij zijn en als wij dan zeggen: “Nederlandse 

krijgsgevangenen”, dan is het goed en zeggen zij “kameraad”. De bevolking is 

waanzinnig van angst voor de Russen. Velen zijn gevlucht over de Elbe om in de 

Amerikaanse zone te komen. Hele families hebben in het dorp Mühlberg bij de komst 

van de Russen zelfmoord gepleegd. Tot zelfs de kleine kinderen deelden in dit lot. 

Zelfs een hele familie van vijf personen waaronder een kleine baby hebben zich door 

zelfmoord gedood. Ook horen wij vele gevallen van verkrachting door de Russische 

soldaten. Geen vrouw of meisje is voor hen veilig, zelfs de oude vrouwen van 60 en 70 

jaar worden op die manier door de Russen verkracht. Het is een vreselijk iets. 

Het nieuwste wat de bevolking aan ons vraagt is, of wij met een jong meisje willen 

trouwen.  

Zij zeggen het onomwonden, dan kunnen zij met ons meegaan en bij aankomst in de 

Amerikaanse of Engelse zone laten zij zich weer van je scheiden. Dat gaat heel 

gemakkelijk zeggen zij. Of er nog van deze mannelijke liefhebbers zijn, die dit huwelijk 

zullen aangaan met zo’n Duits meisje is de vraag. Ook vragen zij of wij bij hen willen 

komen voor inkwartiering. Zij zijn dan, voornamelijk de vrouwen, gevrijwaard voor de 

Russen, die hen dan met rust laten. Het geeft wel aan hoe groot de angst is, 

waaronder de bevolking hier leeft. 
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Woensdag 2 mei 1945 

Bepakt en gezakt zijn alle Amerikanen vanmorgen vertrokken. De een zegt dit, de 

ander dat, maar waar zij precies naar toe zijn is niet bekend. In ieder geval niet naar 

het noorden, naar Torgau. Wij hebben zo het gevoel, dat wij als kleine natie worden 

vergeten en daar komt nog bij, weten de Amerikanen of de Engelsen dat er in dit 

kamp ook nog een 1.000 á 1.500 mannen Nederlandse krijsgevangenen zitten, die 

ook in aanmerking komen om gerepatrieerd te worden? Voor dit doel is Ds. de Kluis 

meegegaan om de betreffende Amerikaanse autoriteiten er van in kennis te stellen. 

Als dat voor elkaar komt, weten wij zeker dat wij niet worden vergeten. In de loop van 

deze middag is er ook nog een Britse generaal op bezoek geweest. Zeker om te kijken 

hoeveel Engelsen er in het kamp aanwezig zijn. Pater Voesten heeft hem gesproken 

en een onderhoud met hem gehad. Op een vraag of hij ook voor ons heeft te zorgen 

antwoordde de Britse generaal met “ja”. Bij zijn staf is ook een Hollandse kolonel 

ingedeeld. Wij moeten alleen geduld hebben. Een datum kon hij ons niet opgeven. 

150.000 mannen Franse krijgsgevangenen zijn reeds naar Frankrijk teruggestuurd. 

Deze Engelse generaal is speciaal belast met het afvoeren van de krijgsgevangenen. Er 

is veel nieuws omtrent de voedselpositie of voorziening van het bezette Nederlandse 

gebied. Zo’n 140 geallieerde vliegtuigen hebben boven het bezette Nederlandse 

gebied 1.400 ton voedsel naar beneden geworpen. Er is een overeenkomt tussen de 

geallieerden en de Duitse bezetting tot stand gekomen om met auto’s 

levensmiddelen in bezet gebied in te voeren. Gisteren hadden de Canadezen reeds 

1.000 ton voedsel op die manier in vaste depots opgeslagen in en nabij Amersfoort 

en Wageningen. Het voedsel wordt daarna door de Nederlandse distributiediensten 

verdeeld over de bevolking. 

Berlijn is gevallen, Hitler heeft zelfmoord gepleegd met zijn vrouw Eva Braun. 

Mussolini gevangen genomen door de Italiaanse partizanen en daarna terechtgesteld 

en opgehangen aan een lantaarnpaal. Het Italiaanse front heeft gecapituleerd. Groot 

Admiraal Dönitz heeft Hitler vervangen. Hamburg is ingenomen. 

 

Donderdag 3 mei 1945 

De Engelsen zijn nog steeds niet weg. Eerst wel en toen weer niet. Maar het slot is dat 

de Engelsen er nog steeds zijn. Nog dagelijks verlaten veel krijgsgevangenen het 

kamp, om de westzijde van de Elbe te bereiken en om op die manier eerder thuis te 

zijn. Het is en het blijft een gevaarlijke onderneming, vooral als je door de Russen 

wordt aangehouden en ze wantrouwig worden. Nee, je kunt beter wachten, dan kan je 

niets gebeuren. Ook gaan nog steeds velen van ons dagelijks het kamp uit om te 

fourageren in de omliggende dorpen, want wij ontvangen niet iedere dag het 

rantsoen brood van de Russen. 

 

Vrijdag 4 mei 1945 

Vier of vijf varkens zijn er deze dag door verschillende ploegen in het kamp gebracht 

en geslacht, waaronder een paar zeer zware exemplaren. Het vlees is bestemd voor de 

kampbewoners. 

Om ongeveer 22.00 uur de nieuwsberichten dat de bevelhebbers van de Duitse 

troepen in Nederland, Helgoland, de West Duitse eilanden, West Duitsland en 

Denemarken hadden gecapituleerd. Alles ingaande op 8 mei. Ons Vaderland is nu 

weer vrij en de gehate onderdrukker van ons Volk heeft nu niets meer te zeggen. Zijn 
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rol is uitgespeeld. Wat zullen er een dankstonde en kerkdiensten gehouden zijn om 

God te danken voor de bevrijding van deze bezetting, die net vijf lange jaren heeft 

geduurd en waar de besten van ons Volk zich voor hebben gegeven en dit met hun 

dood hebben moeten bekopen. Alleen al het zogenaamde ondergrondse verzet heeft 

al honderden en honderden zonen van ons Volk verloren in de strijd tegen de Duitse 

troepen. En nu kan er ook voldoende voedsel met alle mogelijke transporten naar 

Nederland worden gebracht om de nood te lenigen, want de honger moet vreselijk 

geweest zijn, vooral in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. 

 

Zaterdag 5 mei 1945 

Koningin Wilhelmina is met Prinses Juliana enige dagen geleden in ons land 

aangekomen. Iedereen is nu in het kamp geregistreerd door leuke meisjes, natuurlijk 

op bevel van de Russen. Er is nu nog alleen een front in Tsjecho-Slowakije en 

Oostenrijk. Ook zijn er troepen door de Brennerpas getrokken en hebben zich verenigd 

met het 5e leger. Het Duitse leger had ook een paar dagen geleden gecapituleerd. 

Sinds de afgelopen nacht zijn de bekende wachttorens die op bepaalde plaatsen om 

het kamp staan, weer onder bewaking. De wachttorens zijn weer bezet door de Russen. 

Er is bekend gemaakt dat op iedereen die het kamp op ongeoorloofde wijze wil 

verlaten geschoten zal worden. Maar er is niemand die er zich wat van aantrekt. De 

Russen schieten wel, maar dan op voorbij vliegende kraaien, maar niet op ons, want als 

zij dat hadden gedaan waren er allang slachtoffers geweest. Deze Russen zijn veelal ex-

krijgsgevangenen die men een geweer in de handen heeft gestopt en een band om de 

arm heeft gedaan, om ze op die manier te herkennen. 

 

Om 10.45 uur met 50 mannen corvee. Wij moesten naar het zogenaamde Schaftlager 

dus eerst een klein half uur lopen eer wij er aankwamen. Onder leiding van een 

Russisch onderofficier, die frontkolder had, dat was aan alles te merken, moesten wij 

de kamers van het stenen gebouw aldaar ontruimen voor het stallen van het vee, 

koeien en paarden. Wij kregen na afloop van dit vuile karwei nog een flinke portie 

warm eten ook. Want om 16.10 uur ongeveer kregen wij 300 gram tarwebrood, 1½ 

liter volle melk zo van de koe en 1 liter warme soep met stukken vlees erin. Het eten 

werd verstrekt door Russische meisjes, waar het hier van wemelt. Overal zie je ze hier 

rondlopen. 

 

Weer 800 en 400 ton voedsel door geallieerde vliegtuigen uitgeworpen bij Utrecht, 

Rotterdam en Amsterdam. Honderden vliegtuigen hebben hieraan deelgenomen. Het 

moet voor de R.A.F.-piloten een ontroerend iets zijn, als op commando de luiken 

opengaan, het voedsel omlaag valt en men de juichende bevolking beneden zich op 

de grond ziet zwaaien als waanzinnigen. Dit is het prettigste werk gedurende de 

gehele oorlog geweest zeggen zij. Het Adelaarsnest van Hitler, namelijk zijn 

particuliere villa, is in vlammen opgegaan. 

De gehate gouverneur Generaal van Polen “Frank” is gepakt eer hij zelfmoord kon 

plegen. Deze schurk zal zijn gerechte straf niet ontgaan. Hij was wellustig en zeer 

wreed en de Polen haten hem als de pest. 
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Zondag 6 mei 1945 

Om 13.00 uur inde kerkdienst die onder leiding stond van Ds. van Garderen, herdacht 

hij de bevrijding van ons land. Het was Psalm 100 en als tekst Joh.20: 30 en 31 waar hij 

over preekte. 

Onder deze kerkdienst gingen de eerste ploegen Engelsen het kamp uit om te 

vertrekken in westelijke richting. Er zijn nu nog alleen Fransen, Hollanders en Italianen 

in het kamp en in het revier.  

Oorlogsnieuws: de besprekingen over de capitulatie in ons land zijn gehouden in 

Wageningen. Ook Prins Bernhard was hierbij tegenwoordig, namelijk als bevelhebber 

van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. De geallieerde luchtmacht heeft 

weer grote hoeveelheden voedsel uitgeworpen bij Rotterdam en andere plaatsen. 

Uit kampen in Duitsland zijn bevrijd: Daladier, Bloum, generaal Gamelin.  

De Duitse minister voor propaganda de beruchte minister Goebbels, heeft door 

zelfmoord een einde aan zijn leven gemaakt, evenals de beruchte Martin Borrmann. 

De stad Rangoon is gevallen op het eiland Tarakan zijn geallieerde troepen 

ontscheept. 

Ds. Niemoller en de Oostenrijkse bondskanselier van voor de aansluiting zij nu ook 

vrij. Ook zij zaten in een concentratiekamp. 

 

Maandag 7 mei 1945 

Van 15.00 tot 22.00 uur corvee bij nabijheid van het kamp met 300 mannen een grote 

met rogge beplante vlakte, kaal gemaakt voor het aanleggen van een 

noodlandingsterrein voor vliegtuigen. Ook Duitse burgers weren gedwongen door de 

Russen om hieraan mee te werken. Russische schildwachten waren bij hen aanwezig 

om hen te bewaken en hen zo nodig tot spoed aan te zetten. Je kon weer merken dat 

zij als de dood zo bang waren voor de Russen. 

Hier voor het eerst de Russische jachtvliegtuigen gezien die hier opstegen en daalden. 

Wat een snelheid hadden die dingen. Het waren de modernste jagers en zij konden 

zeker een snelheid ontwikkelen van 700 Km. Wij waren weer blij dat wij hiermee klaar 

waren, want de Russen ware nogal omslachtig en zij zagen wel dat wij niet veel zin 

hadden om deze werkzaamheden voor hen uit te voeren. In het kort gezegd zij 

mopperden op ons en lieten vaak hun misnoegen hierover blijken. Heel wat rogge is 

platgetrapt en stukgeslagen en heel wat greppels hebben wij gelijk gemaakt, maar 

gelukkig konden wij om ongeveer 22.00 uur inrukken. 

 

Dinsdag 8 mei 1945 

Om 17.00 uur werd bekendgemaakt dat de Engelse oorlogsleider Churchill een grote 

rede had gehouden waarin hij mededeling deed dat de oorlog in Europa was 

beëindigd en dat Duitsland had gecapituleerd. Het capitulatieverdrag was vanmorgen 

ingegaan om 0.01 uur. De verschillende personen werden genoemd, die het verdrag 

hadden ondertekend. De rede werd met de woorden “Op naar Japan” beëindigd. De 

8e mei wordt gerekend als de dag van de vrede en zal ieder jaar gevierd worden. 

De Duitse “Alva” Seijss Inquart is gearresteerd. 

Om 18.00 uur op het voetbalterrein door een Russische majoor een redevoering 

gehouden over de bevrijding. Alle nog aanwezige krijgsgevangenen waren hierbij 

present. Een Franse tolk vertaalde de redevoering in het Frans, waarna de andere 

tolken het weer vertaalden in hun eigen taal. Zo was pater Voesten de tolk die het 
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voor ons vanuit het Italiaans vertaalde in het Nederlands. Hij spreekt vloeiend Italiaans 

omdat hij enige jaren in Rome heeft gestudeerd. Zodoende konden wij deze 

Russische redevoering van A tot Z volgen. Het was niet anders dan dat er reden was 

om te juichen, want Duitsland met Hitler aan het hoofd was neergeslagen. Veel 

propaganda kwam er ook nog bij te pas. Er werd medegedeeld dat de Nederlanders 

op 15 mei zullen vertrekken. Na afloop gejuich en hoera geroep en daarna konden wij 

weer inrukken. Veel bijzonders was het nu niet. 

 

Woensdag 9 mei 1945 

Prachtig weer en bovendien is het ook nog warm. Om 14.00 uur met zijn tweetjes het 

kamp verlaten en dwars door de roggevelden gegaan naar het dorp Neuburxdorf. Het 

doel van de toch is om te proberen wat melk te krijgen. Bij dit dorp lig ook het 

kerkhof waar onze gestorven landgenoten allen begraven liggen. 

In het dorp werd door de Russen juist het feest van de vrede gevierd, wat van verre 

hoorbaar was door het afschieten van artillerie en het korte tik tak van 

luchtdoelmitrailleurs. In het dorp zelf wemelde het van de Russische soldaten. Zo 

goed als allen met hele ritsen medailles op hun borst. Het merendeel was cavalerist. 

Ze keken ons wel aan en een heel enkele keer hielden ze ons aan en riepen iets tegen 

ons. Dan riepen wij “Kameraden” en “Holland”. Een korte uitroep en een glimlach en 

met “Kameraad” liepen we dan weer door. Het hele marktveld was herschapen met 

bloemen en vlaggen en overal stonden tafels en stoelen met witte lakens erop. Ze 

hadden al heel wat vuurwater op, want velen van hen waren reeds behoorlijk dronken. 

Af en toe schoot er eens iemand een mitrailleur af, wat beantwoord werd met een 

donderend hoera geroep, steeds driemaal. Wij vermeden deze drukte zoveel mogelijk 

om ongemerkt te blijven en kwamen gauw aan bij een boerderij, om te proberen om 

wat melk te verkrijgen. Het bleek ook een Russische keuken te zijn. Op de vraag van 

de Russen wie wij waren zeiden wij dat we Hollanders waren.  

De Rus knikte eens. Of hij er iets van begreep, wij wisten het heus niet. Maar na een 

kort moment kwam hij weer terug en had voor ons ieder een diep bord met droge 

rijst en een bord met gebakken spekdobbelsteentjes en ook nog uitgebakken 

spekvet. Hij gaf ons te kennen dat wij moesten gaan eten en dat lieten we ons niet 

zeggen. Maar het viel erg tegen, want het was erg machtig eten. De boer die het zag 

kwam bij ons zitten en gaf ons een kleine bus om er de rest van de dobbelsteentjes 

spek in te doen. Alles was nog heet. Toen kwam deze Rus ook nog aanlopen met een 

paar stukken tarwebrood. In de buitenlucht hebben wij ons te goed gedaan aan dit 

prinsenmaal, maar alles konden wij niet op en de rest hebben we in onze broodzak 

gedaan. We bedankten deze Rus zo goed en zo kwaad als het kon en vertrokken om 

verder te gaan kijken. Jongen, jongen wat zaten wij vol. Ik dacht dat ik knapte, want 

we waren dit eten nog niet gewend. Op een verder gelegen boerderij kregen wij ten 

langen leste de begeerde drie flessen koemelk, waar deze hele toch om begonnen 

was. De Russen wisten niet eerder of de oorlog was vanmorgen om 0.01 uur 

afgelopen, zij waren net een dag te laat.  

Oorlogsnieuws: Mussert, Goering en de Duitse generaal Kesselring door de 

geallieerden gevangen genomen. Het capitulatieverdrag is heden geratificeerd.  
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Donderdag 10 mei 1945 (Hemelvaart) 

Het weer is warm. Het lijkt wel volop zomer te zijn. Om 17.00 uur generaalappèl 

vanwege de herdenking van de Duitse inval op 10 mei 1940. Hier waren ook twee 

Engelse en twee Amerikaanse dokters bij. Tijdens de redevoering door aalmoezenier 

Voesten werd de vlag halfstok gehesen en na afloop opnieuw gehesen.  

 

 
10 mei 1945, Laatste appèl en herdenking van de gevallenen met de vlag halfstok met redevoering door 

Aalmoezenier Voesten (foto zonder nummer uit Dick van Maarseveen “Fotograaf in 

Krijgsgevangenschap”) 

 

Om 19.00 uur was er een herdenkingsdienst onder Ds. van Garderen over 

Handelingen 1: 1-12 en als tekst Matth. 28: 18b. Het was broeierig weer en het was 

erg warm in het Engelse theater. Aalmoezenier Voesten is door de Russen 

gebombardeerd als commandant van de Nederlandse krijgsgevangenen. De Russen 

kijken niet naar deze rang. Hij is officier zeggen ze en daarmee basta. Of hij dat als 

een grote eer neemt, ik weet het niet, maar je ziet hem nu ook al met een lange 

sleepsabel aan zijn zijde rondlopen. 

Wat hebben de Engelsen bij hun vertrek uit het kamp een heleboel laten liggen. 

Hoofdzakelijk ondergoed en oude uniformen. In een afzonderlijk vertrek hebben zij 

bergen ondergoed ingeleverd. Zeker te veel om het allemaal mee te nemen. Velen 

van ons hebben het beste er van uitgezocht. Ook ik heb vele paren sokken, nog 

mooie grote handdoeken en een zo goed als nieuwe legertrui meegenomen. Alles bij 

elkaar kan je er een halve spoorwagon mee vullen. Maar het kan niet meegenomen 

worden en deels is dat jammer. 

 

Vrijdag 11 mei 1945 

Het is weer erg heet vandaag. Ds. de Kluis is teruggekeerd van zijn avontuurlijke reis 

met de Amerikanen, maar het is hem niet gelukt en dat is jammer voor ons. Om 20.00 

uur heeft hij een lezing gehouden over zijn reis. De reis moet niet plezierig voor hem 

zijn geweest.  
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Met zijn tweetjes om 19.00 uur melk gaan halen in het dorp Neuburxdorf en 

zodoende ook de beschoten en uitgebrande trein gezien die in de lucht was 

gevlogen. Er lagen nog tientallen granaten bij de uitgebrande wagons en het was een 

geweldige ravage. Duizenden doosjes lucifers lagen ver in de omtrek verspreid, 

waarvan veel doosje nog goed waren. Zelfs hemelsbreed 500 tot 600 meter van de 

trein vonden we de verwrongen stukken rails tussen het koren of rogge liggen. We 

zijn maar vlug vertrokken, want het was het bleef een gevaarlijke plek. Er moet maar 

iets gebeuren en je bent de sigaar. Maar het doel van de tocht in het dorp was door 

ons bereikt, want we kwamen met een liter of vier volle melk, zo van de koe, weer in 

het kamp aan. De melk hadden we gekregen van een leuk Russisch meisje. Toch 

waren wij met deze onderneming ongeveer twee uur onderweg geweest.  

Op de begraafplaats in Neuburxdorf worden twee Nederlanders begraven (graven 

666 en 668). 

 

Zaterdag 12 mei 1945 

Om 20.00 uur een vergeefse tocht gemaakt om melk te krijgen, want de Russen 

hadden het zelf nodig voor hun feest dat ze wilden houden. Het was 22.30 uur eer we 

weer in het kamp terug waren. Op de begraafplaats in Neuburxdorf worden weer 

twee Nederlanders begraven (graven 671 en 679). 

 

Zondag 13 mei 1945 

Het is vandaag precies twee jaar gelden dat ik van huis ben gegaan. Waar is de tijd 

gebleven, met alle ellende die je hebt meegemaakt? Vanmorgen om 06.30 uur met 

een grote omweg het kamp uitgegaan, omdat er steeds een Russische post op en 

neer fietste. Het was weinig melk en er kwam nog bij dat bij het koken de melk door 

ging lopen, zodat wij nog niets hadden en dat nog wel nadat wij met er ons drieën op 

uitgegaan waren. We hadden dus pech gehad.  

Om 13.30 uur het kamp opnieuw verlaten en pas om 21.00 uur teruggekeerd. Het 

doel van de tocht was een grote Duitse suikerfabriek die een paar uur verder van het 

kamp verwijderd lag en waarvan wij de paar grote schoorstenen onduidelijk tegen de 

lucht zagen afsteken. Eerder om 10.00 uur hadden wij eerste de kerkdienst 

meegemaakt die onder leiding van Ds. van Garderen plaatsvond. Hij sprak naar 

aanleiding van psalm 89 en als tekst Deut. 33: 15. 

Het is erg warm weer en drukkend heet. Toen wij met ons tweeën (Piet, Vonk) op stap 

gingen. 

 

Vlak bij het doel van de reis zagen zij op een zijspoor een lange trein geheel 

uitgebrand. Het bleek Nederlands materieel te zijn. De zogenaamde nieuwste 

elektrische treinstellen zagen we hier staan, zeker een lengte van driehonderd meter. 

Ze waren beschoten met vliegtuigen, want er zaten honderden van die gaten in. De 

trein was uitgebrand, geplunderd en leeggeroofd. Het was een treurig gezicht dit 

prachtige materieel van onze Spoorwegen daar zo te zien staan. 

Bij de suikerfabriek aangekomen bemerkten wij dat er nu posten voor stonden en dat 

het niet meer mogelijk was erin te komen. We hebben nog vele minuten op allerlei 

manieren geprobeerd  

Om erin te komen, en ten laatste bleek dat er met geen mogelijkheid met de Russen 

gepraat kon worden. Zo zijn we tenslotte weer vertrokken zonder de bruine suiker 
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waar wij deze tocht voor ondernomen hadden. Wij zijn over Burxdorf en Langeriet 

terug gegaan in de richting van het kamp. Alle dorpen bleken volgepropt te zitten 

met Russische troepen, meestal cavalerie.  

In een van deze dorpjes zagen we een Russische keuken en wij er op af. We maakten 

het gebaar van vingers naar de mond brengen en de kok die het zag knikte, want de 

troep had niet gegeten, dat zagen wij. En toen kwam er ineens een Russische 

onderofficier met een lange sleepsabel op zijn zij erbij staan en vroeg hij iets aan de 

kok in een voor ons onbegrijpelijk taaltje. Wat was het? Hij kwam naar ons toe en 

maakte een teken met zijn vingers naar zijn mond. We kregen van de kok een groot 

stuk brood en een grote schotel met Russische soep, waarin allerlei groenten zaten, 

alsmede erwten en fijne schijfjes aardappel. Ook zaten er kruiden in, dat kon je goed 

proeven. Toen wij daarmee klaar waren, gaf hij ons nog een groot bord droge rijst 

met uitgebakken spekvet en kleine dobbelsteentjes uitgebakken spek. We aten onze 

buik rond en hebben de rest wat wij niet op konden eten in onze broodzakken 

gedaan om het mee te nemen. We bleven nog wat zitten om uit te rusten en dat werd 

ons ongeluk, want ineens riep de kok ons en wenkte om met hem mee te gaan. De 

slimmerik bracht ons bij een stenen gebouwtje. We zouden zeggen, een bakhuis dat 

bij de boerderij hoort. Hier stond een grote kookketel, voor het komen van veevoeder 

en hij beduidde ons dat wij de wanden van dit schuurtje moesten gaan witten. Hij gaf 

ons een emmer en een grote kwast en wij konden beginnen met het werkje. 

Beurtelings hebben we gewerkt en op een gegeven ogenblik zakte ik ook nog door 

de stoel en kreeg de emmer met witkalk over mijn schoenen. Met veel pijn hadden we 

het eindelijk klaar en ging de kok inspectie houden. Het bleek gelukkig nogal naar zijn 

zin te zijn, want hij knikte en toen waren wij klaar. Die domme Rus was ons nog te slim 

af geweest. Hij heeft gedacht, eten, dan er ook voor werken en wij konden toch 

moeilijk weigeren. Ook zagen we nog een generaal die inspectie kwam houden, 

vergezeld van een stel andere officieren. We konden merken dat zij ons niet mochten 

zien, want we werden achter gehouden tot het bezoek afgelopen was. Een zakdoek 

scheen voor deze Russische generaal een onbekend voorwerp te zijn, want hij snoot 

zijn neus op de bekende boeren manier, waar wij in stilte hartelijk om moesten lachen. 

Het was een spannende dag geweest en wij hebben zeker met ons tweeën een dikke 

20 tot 25 kilometer afgelegd, op wegen waar we nog nooit waren geweest. 

 

Maandag 14 mei 1945 

Het is niet zo warm meer, het weer is wat omgeslagen. Het kamp uitgaan wordt 

moeilijker voor ons. De Russische posten staan uit te kijken en lossen af en toe een 

schot. Bovendien is de draad weer hersteld en opnieuw dichtgemaakt. 

Hoe zou het thuis zijn, met al de doorgestane ellende? We weten er niets van, laat 

staan hoe de toestand is in ons land. Het is nu vier maanden geleden sinds wij het 

laatste nieuws doormiddel van de post hebben ontvangen. We moeten maar 

vertrouwen hebben in God, die ons zo vaak heeft beschaamd en het zeker wel zal 

maken met ons allen. 

Op de begraafplaats in Neuburxdorf wordt een Nederlands kind begraven  

(graf 676). 
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Dinsdag 15 mei 1945 

Er zijn geruchten dat wij vandaag zouden vertrekken, maar er is niet veel van te 

merken. 

We hoorden dat alle Amerikaanse troepen Europa verlaten en na een korte speciale 

opleiding worden ingezet tegen de Jappen. Dat zal nog een klein jaar gaan duren. 

Ook in Engeland zal hetzelfde geschieden. Ja, nu hebben zij de handen vrij om de 

Jappen nog meer murw te maken.  

Ook vandaag was het moeilijk om het kamp te verlaten, wegens de voortdurende 

controle van de Russische posten. Vanuit westelijke richting komen 1.200 Russen naar 

het kamp. 

 

 
Datum niet bekend, de Lagertor voorzien van een Russische ster  

(foto zonder nummer, fotograaf onbekend, nb de foto lijkt gemanipuleerd) 

 

Woensdag 16 mei 1945 

Nog steeds verlaten velen gepakt en gezakt op slinkse wijze en in stilte het kamp, om 

op die manier over de Elbe te komen. Van de Russische commandant toestemming 

gekregen om te schrijven naar de onzen in Nederland. Of er iets van terecht zal 

komen, ik vrees er voor, want in Duitsland is het nog een grote chaos. 

Het blijkt nu wel, dat het verlaten van het kamp om op die manier over de Elbe te 

komen, niet zo eenvoudig is, want reeds zijn verschillenden van ons terug gekomen 

omdat de toegangen over de Elbe worden bewaakt door de Russen.  

Op de begraafplaats in Neuburxdorf wordt een Nederlander begraven (graf 680 ). 

 

Donderdag 17 mei 1945 

We lopen weer in het kamp met alleen een kort broekje aan. Het is volop zomer en 

het is snikheet. Toch zijn we vanmiddag met ons tweetjes het kamp uitgekomen. We 

hebben een wandeling gemaakt naar een aspergebed, een klein kwartiertje van het 

kamp verwijderd.  
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Er waren reeds meerdere liefhebbers geweest, dat konden we goed merken, maar 

ondanks dat hebben we er toch nog een paar maaltjes afgehaald. 

Nieuws: de hele etappedienst van het eerste Canadese leger in Nederland is ingezet 

voor de voedselvoorziening in de provincies Noord- en Zuid-Holland, alsmede de 

provincie Utrecht. Generaal Eisenhower heeft verboden dat de geallieerde 

krijgsgevangenen op eigen gelegenheid de kampen verlaten. De afvoer van de 

krijsgevangenen is in volle gang.  Er worden per dag ongeveer 20.000 mannen per 

vliegtuig afgevoerd om op die manier vlugger hun eigen land te bereiken 

 

Vrijdag 18 mei 1945 

Er is wel nieuws, maar het is van weinig belang. Wel is het nog steeds onbekend voor 

ons wanneer we dit kamp verlaten en naar de Amerikanen afgevoerd zullen worden. 

 

Zaterdag 19 mei 1945 

De Fransen in ons kamp hebben bericht gekregen dat zij binnen drie dagen 

vertrekken om afgevoerd te worden naar huis. 

Oorlogsnieuws: Hitler had voor zijn dood bevel gegeven aan de beruchte SS om alle 

gevangenen in de concentratiekampen te doden. Ja, men zegt zelfs dat de 

Wehrmacht dit bevel had gekregen voor de krijgsgevangenenkampen, maar dit heeft 

geweigerd. In vele gevallen is deze eerste order niet ten uitvoer gebracht kunnen 

worden, dankzij de snelle opmars van de geallieerden. Er zijn ontzettende toestanden 

in deze concentratiekampen aangetroffen. Ten hemel schreiende toestanden, die men 

niet gedacht had en dat in de 20ste eeuw, de eeuw van de beschaving.  

 

Zondag 20 mei 1945 (Eerste Pinksterdag) 

De Fransen zijn vannacht om 02.30 uur vertrokken en afgemarcheerd, men zegt in de 

richting van de stad Torgau. Deze stad ligt aan de westzijde van de Elbe, ongeveer 30 

km ten noordwesten van Mühlberg aan de Elbe. Om 07.00 uur is het reveille en om 

07.30 uur kwam het bericht dat wij om 09.30 uur klaar moeten staan om af te 

marcheren. Wij boffen, want we hebben een kleine vierwielige wagen, een 

zogenaamde holder de bolderwagen en dar hebben wij al onze bagage met de nog 

aanwezige levensmiddelen op geladen. Het kon niet met ons vieren. 

We hebben nog brood met het toebehoren voor deze dag ontvangen en zo staan we 

klaar om te vertrekken. Je ziet van alles, hele grote wagens met een disselboom 

ervoor, opgeladen met bagage van vele mannen, men lost elkaar dan gedurende het 

rijden af en men behoeft niet te zweten van de mee te voeren bagage. Zelfs de 

onderstellen van voormalige kinderwagens zie je klaar staan om met de stoet mee te 

gaan. 

 

Zondag 20 mei 1945 Uittocht naar Torgau 

Om 13.30 uur zijn we ze goed en zo kwaad als het kon opgesteld om af te marcheren. 

Alleen de Italianen zijn nog in het kamp. Wanneer zij weggaan is nog niet bekend. Het 

is een wonderlijke optocht die het kamp verlaat. Een optocht die men niet meer zal 

zien na deze zeldzame gebeurtenis. Voorop met de Nederlandse vlag en daarachter 

een 1.000 tot 1.200 mannen Nederlandse krijgsgevangenen in allerlei uniformen, 

Marine en Landmacht een bonte verscheidenheid, met allerlei voertuigen, zelfs 

kinderwagens ware er bij. Het geheel onder geleide van een Russische soldaat, die 
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ons van het ene dorp naar het andere begeleidde, om zo door de bezettingszone van 

de Russen te komen, tot aan de stad Torgau, wat het einddoel van de reis schijnt te 

zijn.  

 

 
20 mei 1945. vertrek van de Nederlanders uit Stalag IV-b Mühlberg (foto zonder nummer uit het boek 

“Prikkeldraad”. NB. tevens smaller afgedrukt in Dick van Maarseveen “Fotograaf in Krijgsgevangenschap”) 

 

 
20 mei 1945. vertrek van de Nederlanders uit Stalag IV-b Mühlberg (collectie Rijksmuseum) 
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Op de begraafplaats in Neuburxdorf wordt een Nederlandse vrouw begraven (graf 667). 

 

Wij zijn welgemoed en het weer is gelukkig droog, met dragelijk weer. Ds. de Kluis en 

Ds. van Garderen hebben een fiets, zodat zij af en toe langs de colonne kunnen rijden 

en omdat Ds. van Garderen slecht ter been is, om deze lange reis geheel te voet af te 

leggen. Het weer wordt gaandeweg beter en zo gaan wij over Burxdorf, Kossdorf, 

Stehla, Packisch, Kaucklitz, Arzberg maar Torgau. Het was een afstand van circa 30 

kilometer. 

Onderweg kapotte tanks, luchtdoelgeschut en ander geschut langs de wegen zien 

staan. Veel afwisseling onderweg gezien en ook een grote rustpauze gehouden. Zo 

kwamen wij in de late avond bij de Elbe aan, waar wij de stad Torgau aan de overkant 

zagen liggen. 

De voetbrug en de grote spoorbrug waren totaal door de Duitse troepen vernield en 

niet meer te gebruiken. De Russische pioniers hadden ter plaatse een grote vaste 

brug over de Elbe geslagen, waar wij over konden trekken. De Elbe is daar zeker 

ongeveer een paar honderd meter breed. Het had heel wat in het lijf om te weten te 

komen waar wij naartoe moesten, maar eindelijk scheen het doel bekend te zijn. Door 

de hele stad zijn we gegaan, waarbij bleek dat er ook hier door oorlogshandelingen 

heel wat schade was aangericht. Tegen de schemer zagen wij een grote kazerne, of 

liever een kazernecomplex te voorschijn komen. Het bleek een grote 

Wehrmachtkazerne te zijn.  

 

Reconstructie van de voettocht naar Torgau  

(interpretatie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018) 
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De “Kaserne des Reiter Regiments” waar voor enkele dagen onderdak werd gevonden  

(stadsplattegrond Torgau 1938) 

 

Bij aankomst bemerkten wij dat hier ook de Fransen lagen die ’s nachts vanuit ons 

kamp vertrokken waren en reeds een plaats hadden gevonden. Na veel heen en weer 

gescharrel toch eindelijk met vijf mannen een kamer gekregen om er in te slapen en 

ook de nodige dekens gekregen. Zodoende was het reeds 22.30 uur geworden eer wij 

ons eens konden wassen. Wij waren na deze mars doodmoe en verlangden erg naar 

een flinke rust en om te gaan slapen. Slaapzakken en dekens hebben wij genoeg, 

maar eten? jawel, om 23.30 uur kwam het bevel om aan te treden en kregen wij van 

de Russen een flinke portie Russische soep met brood erbij. Het was ruim 

middernacht toen wij eindelijk klaar waren en wij ons neer konden leggen om eens 

behoorlijk te gaan slapen. Een ieder van ons was doodmoe. Wij hebben als een blok 

geslapen en zijn die nacht niet meer wakker geworden.  

 

Over Torgau nog dit om te vertellen: het was de stad en in deze kazerne waar het 

OKW van de Duitse Wehrmacht steeds heeft gezeten. Verschillende van ons hebben 

eens een kijkje genomen en zijn aan het dwalen gegaan, zelfs de grote archiefkasten 

met vele stukken erin ook ten aanzien van ons eigen land waren daar nog aanwezig. 

Tijdgebrek was de aanleiding dat men het niet rustig kon bekijken en nagaan wat dit 

allemaal inhield. Ik denk dat er nog vele verrassingen voor de dag gekomen zouden 

zijn. Ik heb nooit kunnen vermoeden dat de Duitsers zulke grote kazernecomplexen 

zouden hebben, wat een uitgestrektheid en wat een groot aantal gebouwen en weer 

echt op de Duitse manier, dat kon je aan alles merken. 

Er heerste in deze kazernes een Babylonische spraakverwarring. Niet alleen 

krijgsgevangenen zag je er maar ook vrouwen en kinderen. Waar die allemaal 

vandaan kwamen was een volkomen verrassing. Zelfs Nederlandse politiemannen in 

uniform kwamen we er tegen. Het krioelde maar door elkaar, kinderen hoorde je 



356 
 

huilen, allerlei talen klonken in de oren. De sterkte was naar wij vernamen zeker een 

10.000 tot 12.000 mensen, die iedere dag onder andere warm te eten kregen. Dat 

eten was best, de zogenaamde Russische soep met veel vleesbrokken erin, groente 

met vreemde kruiden en kleine schijfjes aardappel. Het geheel etende met het 

tarwebrood, schijnbaar de Russische gewoonte van eten. Nee, wat het eten aangaat 

hadden wij niet te klagen, de Russen hebben daar goed voor ons gezorgd. Maar de 

organisatie was niet best, wat de afvoering van ons aanging. Het waren en het bleven 

Russen, die veel administratieve gegevens van ons moesten hebben en dat ging niet 

gemakkelijk, maar het was ook moeilijk want de Russen konden zelfs onze namen niet 

uitspreken, laat staan opschrijven. Daartoe namen ze dan Duitse meisjes en vrouwen, 

die dit voor hun moesten doen en dat ging heel wat beter.  

 

Maandag 21 mei 1945 (Tweede Pinksterdag) 

We zijn pas om 09.00 uur opgestaan, hebben brood en soep uit de keuken gegeten. 

Daarna van 11.00 tot 16.30 uur aardappelen geschild bij een Russische keuken en 

beloond met een paar koppen koffie, die Russische meisjes aan ons gaven. Na afloop 

hebben we uit die Russische keuken nog extra soep met grote brokken vlees erin 

gegeten, zeker wel een pond en eerder meer dan minder. We moesten ook nog een 

extra portie meenemen. Alles in deze keuken was vrouwelijk personeel. Waar al die 

Russische vrouwen en meisjes vandaag komen is mij een raadsel.  

De periode van snert was afgelopen. Het is nu de Russische soep die er voor in de 

plaats is gekomen. In ieder geval smaalt het beter dan de witte bonen en de 

roggepap, waar wij zo langzamerhand van kotsten. Wij zijn vanmiddag opnieuw door 

de Russen geregistreerd, de zoveelste keer. Het gerucht gaat, dat wij hier gauw 

vandaag gaan en wel naar huis. 

In de loop van de middag zijn hier nog veel Fransen aangekomen, alles met grote 

auto’s. Ook veel Belgen, je kunt het zo gek niet bedenken of je ziet het hier. Zo zijn er 

bijvoorbeeld Nederlandse politiemannen in volledig uniform, waar ze vandaan komen 

weet ik niet. Dan zie je weer transporten met vrouwen en kinderen, het is een bonte 

verscheidenheid. Het lijkt wel of alle talen en tongen van de hele wereld hier 

aanspoelen. 

In de avonduren zijn we naar een openlucht filmvoorstelling wezen kijken. Op de 

muur van een kazernegebouw een groot wit doek. Daarna een auto met een volledige 

bezetting en de filmvoorstelling nam een aanvang. Wat anders had het kunnen zijn 

dan een Russische oorlogsfilm, een propagandafilm natuurlijk. Maar al met al was het 

eens een afwisseling voor ons, deze openlucht bioscoopvoorstelling die de Russen 

ons aanboden. Na afloop was het precies middernacht toen wij weer naar bed gingen. 

De staf Torgau was het hoofdkwartier van de Duitsers en hier heeft het OKW gezeteld. 

Dat hoorde ik pas later. Het is een geweldig complex van gebouwen, die allen namen 

dragen van Duitse veldheren uit lang vervlogen jaren. Je moet oppassen of je 

verdwaalt erin, in dit grote complex van kazernegebouwen. 

 

Dinsdag 22 mei 1945  

De hele dag stromen hier allerlei personen het kamp binnen; krijgsgevangenen, civiele 

personen, dus burgers, dan weer vrouwen en kinderen. Het is een volksverhuizing als 

je het zo ziet. Er zitten in deze Wehrmachtskazerne duizenden en duizenden, men 

zegt zelfs meer dan tienduizend mannen, vrouwen en kinderen. Om 13.00 uur was het 
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voor ons baden in een primitief gebouwtje, een soort waslokaal om het zo maar eens 

te noemen. Er waren tenminste waterkranen en een ieder van ons kreeg een waskom 

in zijn bezit. In een hoek van het lokaal stond een groot benzinevat op stenen 

geplaatst, waaronder een vuurtje brandde. Men kon zodoende heet en koud water 

gebruiken. Allemaal uitkleden met een man of dertig en we konden beginnen, terwijl 

de hele familie poedelnaakt zich stond te wassen, kwam er plotseling een stel 

Russische meisjes binnen die zonder blikken of blozen ons begonnen te inspecteren 

of wij wel zindelijk waren en het zeep niet spaarden. Zij bekeken ons van top tot teen 

en er was geen een die een woord sprak of een grapje hierover maakte. Ze hadden 

allen een zogenaamde Rode Kruis band om hun arm. Later hebben wij veel moeten 

lachen om deze vrouwelijke inspectie. Vooral bij verschillenden die zij nakeken om te 

zien of zij soms ongedierte op hun hoofd hadden en ook op andere plaatsen van hun 

lichaam. Bij de uitgang kreeg iedereen een papiertje waarmee hij eten kon krijgen. 

 

Woensdag 23 mei 1945 

Vanmiddag zijn er al 4.000 Franse krijgsgevangenen van hier vertrokken. 

Nieuws is er niet veel, zo heeft ons land 250000.000 dollar geleend van Canada, 

hoofdzakelijk voor voedselaankoop. Het eerste Amerikaanse leger heeft nu Europa 

verlaten om ingezet te worden tegen de Japanners. De Duitsers hebben in ons land 

een laatste gruweldaad begaan naast het vele wat zij al hadden gedaan, komt ook 

nog dat zij met springladingen de dijk van de grote polder de Wieringermeer in de 

lucht hebben laten vliegen. Zodoende is de hele polder, die al jaren in cultuur was, 

opnieuw veranderd in een binnenzee. Het zal maanden duren eer de dijk weer dicht is 

en de polder opnieuw droog is. Laat staan van de huizen die straks als puinhopen 

teruggevonden worden, de inboedel en alles hebben deze mensen verloren. 

Er wordt hier per dag voor ongeveer 11.000 mannen gekookt. Mannen is niet het 

juiste woord, want er zijn ook vrouwen en kinderen bij. 

 

Donderdag 24 mei 1945 

Het bericht is gekomen dat wij vertrekken en wij hebben alles al klaar staan. Is het 

weer een loos gerucht, zoals we zo vaak horen?  

Om 18.45 uur te voet vertrokken en ongeveer drie kilometer gelopen naar het punt 

van waar de Amerikanen ons zouden afhalen met grote legerauto’s. Maar het is loos 

alarm en we zijn weer teruggemarcheerd naar de kazerne. Om 22.30 uur weer 

hetzelfde bericht. Nu maar weer afwachten tot nadere order. 

Weer om 23.00 uur aantreden, omdat de Amerikaanse legerauto’s waren aangekomen 

en nu eindelijk in de wagens plaatsgenomen met al onze bagage bij ons. We staan 

volkomen opgepropt, zij aan zij, tegen elkaar aan, met liefst 40 mannen in één auto. 

Het is volkomen nacht en wij staan maar te wachten, te wachten en er komt geen 

beweging in. Voorlopig dus nog niet naar Waldpolenz.  
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13. De treinreis via Luxemburg 

Het vliegveld Waldpolenz werd op 17 april 1945 door de Amerikanen van de 69e 

infanterie Divisie veroverd op de Duitsers. Op 19 april volgde de bevrijding van het 

westelijker gelegen Leipzig.  

Enkele dagen later werd Waldpolenz in gebruik genomen als “Camp for displaced 

Prisoners of War and Civilians”. Britse POW werden overgevlogen naar een 

verzamelkamp in Brussel en zouden van daaruit naar Engeland terugkeren. Amerkanen 

werden overgevlogen naar Namen, Reims en Epinal, of daarna op transport te gaan 

naar Amerika. 

 

 
Pfc. Alan H. Murphey,van het 3. Bataljon 273. I.R. 69 Inf. Div., dat de 

repatriëringskampen in Altenhain, Waldpolenz und Grimma organiseerde. 

(Foto: collectie Altenhainer Heimatverein e.V., Arbeitsgruppe Ortsgeschichte) 

 

De Nederlandse krijgsgevangenen die vanuit Stalag IV-b Mühlberg in het Temporary 

Camp for Liberated Allied PW’s and Displaced Allied Civilias” kwamen, waren zeker niet 

de eerste Nederlanders die daar aankwamen. Op 25 april 1945 arriveerde in 

Waldpolenz (het kamp was op dat moment net 1 week open!), als 1 van de eerste 

Nederlanders, soldaat Willem Kuil, die tewerkgesteld was geweest in de 

Arbeitskommandos Colditz Steingut en de groeve van Grosszschepa.  

In zijn dagboek meldt hij een opmerkelijk feit: 
 

Dinsdag 1-5-1945: 14.30 ….. aalmoezenier 333) en 2 Hollandse dames, die zo juist uit 

Holland komen, houden toespraak, allen aangetreden. Noord- en Zuid-holland en 

Utrecht nog niet vrij. Enkele zieken konden gelijk mee terug naar Holland met autobus. 

Vrijdag 18-5-1945: ’s Nachts 02.00 uur opgestaan, warm). 02.30 H. Mis. 4 uur koffie met 

 
333 Volgens “Pastorie van Mühlberg”, p. 274: Tot mijn verbazing ontmoet ik hier (majoor veldpreker) 

Bronsgeest, die hier vrijwillig als een soort verbindingsofficier werkzaam is. 
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biscuits. 05.00 uur buiten aantreden. Naar het vliegveld Polenz. 06.00 uur met auto’s 

naar Leipzig. Daar is alles vreselijk gebombardeerd. Met 34 mannen in wagon. Ieder ½ 

brood, ½ blik kaas, ½ blik vlees. 09.00 uur vertrokken (per trein). Om 23.00 uur ’s 

avonds in Erfurt. 

 

Het transport dat op 18 mei 1945 uit Leipzig vertrok betrof een van de eerste (misschien 

het eerste) transport met Nederlandse ex-krijgsgevangenen, dat per trein naar 

Nederland zou terugkeren. De eerste grote groepen ex-krijgsgevangenen kwamen 

namelijk op 23 mei in Weert aan. Eerder kwamen alleen kleine groepjes daar aan.  

Willem Kuil was dus al uit Waldpolenz vertrokken voordat de eerste Nederlanders uit 

Mühlberg daar zouden aankomen. Er vertrok op 18 mei echter nog minimaal 1 andere 

trein, waarin zich Korporaal Luuk Kuijk bevond. Die trein zou vanaf Mainz een 

zuidelijker route volgen en niet in Lauterecken komen.  

  

In het onderstaande wordt nu eerst de treinreis van Willem Kuil naar Nederland 

behandeld.  

 

 
De treinreis van Leipzig naar Mainz (Google Earth 2018) 

 

Zaterdag 19 mei 1945 

Warm weer. ’s Nachts om 03.00 uur uit Erfurt vertrokken. Passeren Fulda (een 

puinhoop)!  

Langs Beieren, door Thüringen. Prachtige reis. Bergen bossen, valleien. Geluksman.  

Om 07.00 uur in Hanau. Hollander ontmoet Hoek, stationsstraat, (wrsch Korporaal Arie 

Hoek kgf 98192) zat bij een transport Fransen. Vandaag niets te bikken gehad. 10.00 

uur uit Hanau.  

Om 13.00 uur in Offenbach. 6 blikjes biscuits en bonen. Om 13.30 uur in Frankfurt. 

Van 13.00 tot 17.00 uur geslapen op stro in de wagon. 
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Zondag 20 mei 1945 

1e Pinksterdag, zacht weer. Hanau-Frankfurt-Mainz zwaar gebombardeerd. Passeren 5 

uur Mainz. 05.30 uur over de Rijn. Om 10.00 uur Bad Kreuznach. Om 12.00 uur in 

Lauterecken bij Saarbrücken. In de rivier ons gewassen. Langs de spoorbaan 

gewandeld. Van de Amerikanen gehad: 2 grote blikken vlees en bonen, peentjes, 

tomatenpuree en met 6 mannen groot blik biscuits. Om 14.30 uur spoorwegongeluk, 

een goederentrein rijdt achter op onze trein.  

6 wagons totaal aan splinters. Van de inzittenden 8 doden, 5 zwaar gewonden, 

ongeveer 25 lichtgewonden, ook vrouwen en meisjes.  

 

NB. Uit verslag in het archief van het NIOD 450I Krijgsgevangenenkampen, inv. 110, 

blijkt dat de verongelukten direct na het ongeluk door medereizigers werden ontdaan 

van kleding en verdere bezittingen, hetgeen de identificatie tot 1948 ernstig 

bemoeilijkte. Ter aanvulling dient hierbij te worden opgemerkt, dat vanwege de warmte 

velen nauwelijks kleding droegen, of zelfs boven op het dak van de spoorwagons waren 

gaan zitten. 

Een enkele overledene bezat een Erkennungsmarke van een overlevende, of had een 

kledingstuk dat een dergelijke EKM bevatte. Tevens werd een aantal zwaargewonden 

vervoerd naar onbekende Amerikaanse (veld-)hospitaals in de omgeving en werd een 

Nederlandse ex-krijgsgevangene als Franse krijgsgevangenen begraven.  

 

 
 

Zover bekend zouden er daarna geen treinen met Nederlandse ex-krijgsgevangenen 

meer over Lauterecken rijden. 

Om 17.00 uur uit Lauterecken vertrokken. ’s Nachts zwaar onweer en slagregens. 

 

Maandag 21 mei 1945 

2e Pinksterdag (zacht - … weer). Een beetje geslapen. Passeren 11 uur Homburg. 

2 uur Neunkirchen bij Saarbrücken, alles zwaar gebombardeerd. Passeren 8 uur de 

Duits- Franse grens. Van Amerikanen gehad: 6 blikjes biscuits en bonen. Fransen 

zwaaien met vlaggen en hoera geroep. De gehele dag geregend. 5 Franse pakketten 

per wagon 

Omgekomen Nederlanders bij het treinongeluk te Lauterecken 20-5-1945 
1. Soldaat Hendrik Borst, kgf 106304 
2. Soldaat Johannes C.H. Kluën, kgf 97000 
3. Soldaat Louis Pieter Milius, kgf 98666 
4. Soldaat Johannes van der Sloot, kgf 106276  
5. Soldaat Gerrit Ph. Verbeek kgf 106542 
6. Soldaat Hendrikus IJdo kgf 106079 
7. Soldaat Hendrikus J. Swaanenburg, kgf 106810 
8. Korporaal Stellios Saunders, kgf 97230 
9. Soldaat Meinhardt Marinus Scheers, kgf 98929 

10. Soldaat Jacob Smid, kgf 98788 

11. Matroos Jacob Groenewoud, kgf onbekend, overleden op 23-5-1945 te Kirn Landkreis 
Kreuznach 
 
Gewonden: 
Dirkzwager, kgf 97006 
Soldaat H. Pauw, kgf 106410. 
Verdere namen niet bekend 
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Dinsdag 22 mei 1945 

(fris - regenachtig) ’s nachts stil gestaan. Om 05.00 uur in grensplaatsje gearriveerd in 

Thionville 30 Km van Luxemburg. 13.00 uur in Luxemburg, kregen grote snee 

wittebrood met koffie.  

14.15 uur uit Luxemburg. 15.30 uur Arlon – kregen daar een kaartje voor 1 cadet en 2 

sneden witte brood met dik boter en glas bier. Op het perron polonaise gelopen met 

accordeon en gezongen. 2 NSB’ers(?) uitgeschut, geboeid, enz. De Rijnbrug moet zijn 

ingestort terwijl er een transport over ging. Vertrek uit Arlon 19.00 uur ’s avonds. 

21.00 uur Jemelle. 24.00 uur in Namen. Daar in het stationsrestaurant gegeten, 

doperwten met lever, stuk witte brood en glas bier. 01.00 uur uit Namen vertrokken. 

 

Woensdag 23 mei 1945 

(regen en koud) De gehele nacht van Namen doorgereden over Luik naar Maastricht, 

aankomst Maastricht ’s morgens 06.00 uur. Daar kregen we beker soep. Vertrek uit 

Maastricht ongeveer 07.00 uur. Weer door België. 08.45 in Hasselt. Passeren ongeveer 

10.00 uur de Nederlandse grens. 10.30 in Weert.  

 

 
Van Mainz over Lauterecken naar Weert (Google Earth 2018). 

 

Zag daar Martin de Wit, vertelde alles goed thuis. Naar de van Hornekazerne. Flink 

stuk wittebrood met jam en echte thee. Daarna lijsten invullen, wassen, scheren, enz. 

18.00 uur bord heerlijke havermout met stuk wittebrood - boter en spek - echte thee 

met suiker. Oom 20.30 uur naar de kermis, draaimolen, enz. 23.00 uur op stro. 3 

pakjes elk 30 Engelse sigaretten “Gold Flake”. 
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Donderdag 24 mei 1945 

06.00 uur opgestaan (fris regenachtig) 07.00 uur naar H. Mis en H. Communie bij de 

Broeders van St. Louis. 08.00 uur ontbijt; 5 sneden wittebrood met boter en 

boterhamspek en echte thee. Om 10.00 uur op bezoek in het klooster van de 

broeders van St. Louis. Om 13.00 uur aardappels met witte bonen, vlees en heerlijke 

vette jus. 17.00 uur in café glas bier en een borrel cognac gehad. 18.00 uur wittebrood 

met boter en jam en echte thee met suiker. De havermoutpap was op (pech). 

 

Vrijdag 25 mei 1945 

06.00 uur opgestaan (fris en droog) 07.00 uur H. Mis en H. Comm. bij de broeders van 

St. Louis 

08.30 uur wittebrood met boter en schijf corned beaf. Echte thee. f. 100,- voorschot 

gehad. Om 13.00 uur soep met vlees. Daarna geslapen. Om 18.00 uur wittebrood met 

boter en worst – thee. Daarna de stad in. Aardbeien met suiker. 

 

Zaterdag 26 mei 1945 

06.00 uur op, goed weer. 07.25 met de trein naar Eindhoven. In Eindhoven ½ brood 

gekocht met de bonnen gekregen van Luuc. Bij bureau Militair gezag koffie met 

suiker gehad. Werden uitgenodigd om 13.00 uur warm te komen eten. Dat niet 

gedaan. Van de dames van Militair gezag bonnen gehad en konden om 18.00 uur 

brood komen halen. Een flink portie met boter en vlees. Een gezellige dag gehad. De 

stad in geweest. In een lunchroom ijs gegeten. Om 19.30 terug naar de kazerne in 

Weert. 

 

 
De Van Horne Kazerne in Weert, repatriëringscentrum voor ex-krijgsgevangenen.  

 

Zondag 27 mei 1945 

07.30 opgestaan (kil weer). 08.30 uur H. Mis en H. Comm. in de kerk door Holl. 

aalmoezenier der ondergrondse. Een meisje zong het “Wilt Heden Nu Treden”, “Ave 

Maria”, nog een onbekend lied en na de Heilige Mis het Wilhelmus. Treffend was dit. 
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Ontbijt. Wittebrood met leverpastei 13.00 uur was het eten op. Wittebrood gegeten. 

17.00 uur. 2 portie aard met vlees, sla en vette jus. 20.00 uur. koffie met melk, suiker 

en spritskoek(?). 21.00 uur de stad in. In café Jan v. Weert 2 glazen bier onze collega’s 

speelden piano. 

 

Maandag 28 mei 1945 

06.30 opgestaan. 07.30 appèl voor mededelingen. Ontbijt. Wittebrood met leverpastei 

en thee. 20 Engelse sigaretten. Om 12.00 uur twee porties heerlijke vette soep met 

vlees. Daarna de stad in. Om 15.00 uur naar de Bioscoop. 18.00 uur Wittebrood met 

½ pond vlees en thee. Daarna rusten op mijn strootje. 20.00 uur het dorp in glaasje 

bier gedronken. Kregen van de mensen alle 3 bonnen voor 2400 gram brood en grote 

zak bonen en erwten. 23.30 uur brood met thee en een witte boterham met 

leverpastei. Joop gaat morgen vertrekken. 

 

Dinsdag 29 mei 1945 

07.00 uur opgestaan (regen) 07.30 appèl. Daarna ontbijt; 5 sneetjes wittebrood met 

boter, vlees en leverpastei, thee. 13.00 uur Soep met vlees, enz. Joop per auto 

vertrokken. 14.00 uur komt Eef (Soldaat E.W.J. van den Bergh kgf 106399) het kamp 

binnen met Grar 17.30 uur. 5 sneden met boter thee. Daarna de stad in Café, kopje 

koffie 22.00 uur binnen. 
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14. De treinreis via Frankrijk 

De tweede groep die via Waldpolenz en per trein vanuit Leipzig naar Nederland 

terugreisden was een groep die eerder in Arbeitskommandos in en rondom Leipzig 

gewerkt hadden. Onder hen bevond zich Luuk Kuijk die van zijn terugtocht verslag 

deed: 

 

Maandag 7 mei 1945 

Verhuizen naar de Napola (Nationalpolitische Erziehungsanstalt) kazerne 

(tegenwoordig . Kadettenanstalt Kösener Straße 50 Naumburg). We vonden daar een 

huis apart voor ons, twee slaapkamers, een eetkamer, een keuken, een W.C., alles is 

prima, prima. We slapen nu dik in het stro en eten is er in overvloed, ook rokerij. We 

leven in een villa. 

 

Dinsdag 8 mei 1945 

Dag van de overwinning. Grote feesten in Amsterdam. Mussert gevangen. Prachtig 

mooi weer. Hier een prachtomgeving, bos en heuvels, schitterend. 

 

Woensdag 9 mei 1945 

's Morgens om zes uur op voor een ochtendwandeling door bos en veld. Om 7.30 uur 

ontbijt, om 8.00 uur op stap met Cor. De hele ochtend gewandeld door prachtige 

bossen en heuvels. 's Middags een brief van Jeanette. 's Middags in de zon gelegen en 

geslapen. Nu hebben we werkelijk vakantie, rust en eten. Ons rest alleen nog naar huis 

te gaan. 

 

Donderdag 10 mei 1945 

Om zes uur een ochtendwandeling. Om 08.30 uur naar de kerk, Hemelvaartsdag. 's 

Middags op zoek naar de jongens van kamer 4, die ook in Naumburg zijn, niet 

gevonden. 's Middags naar de bioscoop. Een Amerikaanse film met een prachtige 

band van Benny Goodman. 's Avonds laat kwam plotseling het bericht dat we de 

volgende dag zouden vertrekken. Een opgeruimde stemming. 

 

 
De kazerne in Naumburg (Google Earth 2018). 
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Vrijdag 11 mei 1945 

De grote dag voor het vertrek in westelijke richting. Om 8.00 uur vertrek uit de 

kazerne. Alles was de vorige avond geregeld. We zaten een poosje in de wagen en 

toen kwam de Franse kapitein zeggen dat hij ons niet mee kon nemen. Over en weer 

gepraat met de Amerikanen, die het wel goed vonden, maar uiteindelijk keerden we 

terug naar de Napola kazerne. 's Middags bespreking met de Amerikaanse en Franse 

officieren. Het resultaat was dat we niet mee konden met het Franse transport. 

 

Zaterdag 12 mei 1945 

We zouden om 7.00 uur met een Hollands transport vertrekken naar een 

verzamelplaats, dus maakten we alles klaar. De hele dag wachten in spanning. Het 

ging niet door, ook de volgende dag niet, zei men. 's Avonds laat het bericht dat we 

misschien de volgende morgen om 07.00 uur zouden vertrekken. Jeanette kwam nog 

op bezoek. 

 

Zondag 13 mei 1945 

Weer in spanning op de komende dingen. Er kwam niets. Plotseling het bericht dat we 

ons moesten klaarmaken, want we vertrokken over een half uur, er waren drie 

mannen afwezig. We vertrokken om ongeveer 6.00 uur in de richting Leipzig, wat we 

niet zo leuk vonden. We reden door Leipzig en passeerden weer Engelsdorf. We 

werden naar een groot vliegveld (Wald-Polenz) gebracht bij Brandis en daar in een 

kazerne ondergebracht. We troffen daar nagenoeg het hele HASAG lager aan, wat 

grote vreugde gaf en veel lange verhalen. 

 

Maandag 14 mei 1945 

De omgeving is hier prachtig. De vele kazernegebouwen liggen in een groot bos.  

Het vliegveld ligt vol met vernielde toestellen, net als in het bos. Ik ontmoette hier ook 

Rein Bosch (wrsch. Reinier F. Bos, kgf 98937). We gingen naar de Amerikaanse 

badinrichting. Voor het baden wasgoed afgeven en na het baden schoon en droog 

terug. Dat is echt Amerikaans. Alles krijgen we rauw en moeten we zelf koken, echt 

romantisch. 

 

Dinsdag 15 mei 1945 

Overal gewandeld en vrienden opgezocht. Hoofdzaak hier is wachten op transport. Dat 

geeft veel gedachten aan Holland. 's Avonds het bericht van een transport. 

 

Woensdag 16 mei 1945 

's Morgens 5.00 uur vertrek van 250 Hollanders naar Brussel. 's Middags bericht dat 

alle Hollanders de volgende morgen weggaan. 's Avonds werd dat weer afgelast. 

Onzekere dagen en uren. 

 

Donderdag 17 mei 1945 

's Middags baden en zwemmen. Bericht dat we morgen vertrekken, alles wordt weer 

klaargemaakt en het werd officieel. 's Avonds muziek en alles klaarmaken, morgen om 

04.45 uur aantreden. 
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Vrijdag 18 mei 1945 

Ik ben om 03.30 uur opgestaan. Niet geslapen. Alles klaarmaken en om 04.45 uur 

aantreden en een tijd gewacht. Daarna naar het vliegveld. Daar kwamen 54 trucks, 

ieder voor 50 mannen.  

Niet alles kon erop en we moesten wachten tot er 27 andere terug kwamen. (NB er 

vertrokken die dag dus minimaal twee transporten naar Leipzig!) 

Om 09.00 uur vertrokken we van het vliegveld (Wald)Polenz-(Brandis) naar het station 

Leipzig-Plagwitz, (NB. deze groep vertrok dus niet vanaf het Hauptbahnhof) waar we in 

de trein werden geladen. Om 11.00 vertrek. Via Leipzig, Zietz, Naumburg, Bad Kösen, 

Groszheringen, Kölleda, Sömmerda naar Erfurt. De hele nacht (10 uur) gestaan. Zeer 

slecht geslapen. 

 

Zaterdag 19 mei 1945 

Naar Gotha, Eisenach, Bebra, Fulda, Hanau en toen overnachten. 

 

Zondag 20 mei 1945 

Eerste pinksterdag. 's Morgens eens lekker wassen en scheren. Een stukje muziek in de 

wagen. De omgeving waar we de laatste dag doorkwamen was prachtig. In Fulda is het 

station met de grond gelijk gemaakt. Vertrek om 12.00 uur. We moesten zeer veel 

wachten, uren lang soms en overal. We reisden verder naar Offenbach en daar kregen 

we te eten en we kregen sigaretten. Weer uren verder naar Frankfurt, richting Mainz. 

 

 
Van Mainz over Nancy, Sedan, Namen, Luik, Maastricht, Hasselt naar Weert 

(reconstructie van de route E. van der Most, op ondergrond van Google Earth 2018). 
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Maandag 21 mei 1945 

Het is tweede Pinksterdag. Weer lang wachten, we kregen 's nachts brood. De Duitse 

civielen moesten uit de trein. Een Belg werd zwaargewond bij het zetten van koffie. Er 

zaten namelijk twee dynamietstaven in het vuur. Verder ging het naar Mainz, daarna 

Oppenheim.  

Overal veel verwoestingen, Worms, Ludwigshafen. Ik heb een officiersdolk geruild 

tegen sigaretten en bier gedronken in een café, 100 R.M. 's Avonds verder gereisd en 

de hele nacht door gereden. Deze nacht eens goed geslapen. 

 

Dinsdag 22 mei 1945 

Ik ben om 08.00 uur opgestaan. We zijn volgens zeggen op Frans grondgebied 

aangekomen. Even voor 09.00 uur weer vertrokken. Om 13.00 uur aankomst in 

Sarrebourg. Daar naar een kamp. We werden geregistreerd en gingen naar de dokter. 

We kregen eten en een pakket. 

's Avonds om 23.30 uur weer vertrokken. 

 

Woensdag 23 mei 1945 

De gehele nacht gereden in enigszins noordwestelijke richting naar België. Om 21.30 

uur reden we langs de Belgische grens. Enigszins westelijk. Om 22.00 uur in Sedan. De 

tocht gaat door de Ardennen en is schitterend mooi. Laatste plaats op Frans 

grondgebied.  

Om ongeveer 01.30 uur bouillon en brood. Verder gereden. Om 03.15 de Belgische 

grens gepasseerd bij Heer-Agimont. Dinant voorbij.  

In Namen ontvangst voor de Belgen met muziek en hoge omes. We kregen van het 

Rode Kruis een maaltijd aangeboden die ons goed smaakte. Het was er gezellig. Er 

kwam nog een trein met Nederlanders (waarschijnlijk een trein die via Luxemburg naar 

Namen was gereden, er vertrokken immers 2 groepen vanaf Waldpolenz) en gezamenlijk 

ging het naar Maastricht. We kwamen daar om 1.00 uur aan. Terug in Nederland.  

Op 24 mei 1945 vulden Luuk Kuijk in de van Hornekazerne te Weert zijn 

repatriëringsformulier in. 

Donderdag 24 mei 1945 

Om 03.00 uur 's morgens weer verder door België naar Eindhoven. Dat duurde lang.  

Om 08.00 uur weer Hollands gebied, Valkenswaard. Om 09.15 station Eindhoven.  

Wat we terugvonden was lang niet wat we verwacht hadden. De tocht door België was 

een ware zegetocht en een prima verzorging, maar in Holland was dat maar koeltjes, 

het viel bar tegen. Geen muziek op het station, geen belangstelling, niets, geen 

organisatie voor verdere verzorging. Na een poos wachten werden we getransporteerd 

naar Weert, waar we in het repatriërings-centrum voor krijgsgevangenen kwamen.  

Daar werden we goddank zéér goed ontvangen, we werden naar provincie ingedeeld 

en kregen eten en onderdak. Het eten was zeer goed en het slapen eveneens. We 

sliepen op een krib met fijne strozak. We werden bij aankomst toegesproken door de 

kampleider, die deed dat hartelijk en met rake woorden. Hij vertelde ons dat de 

ontvangst van de bevolking niet fijn zou zijn. We zullen zo ongeveer als landverraders 

en lafaards aangezien worden, dat is dus niet prettig.334) Het was een zwaard in ons 

hart en dat in ons eigen land. De provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht zijn 

 
334 De aanleiding voor deze mededeling was een incident op de kermis te Weert, waarbij ex-

krijgsgevangenen voor landverraders uitgemaakt werden. 
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nog niet open, zodat de personen van daar nog even hier moeten blijven. Er was reeds 

voor verschillende mensen post hier gekomen en dus wacht ik ook in spanning op 

bericht.  

's Avonds ging ik slapen en hoorde niets meer tot de volgende morgen 9.00 uur.  

Hier ontmoette ik ook Henk Dijt (kgf 98333) uit Haarlem. 
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15. De treinreis via Zwitserland 

Een merkwaardige reisroute is die van tekenaar Wim van Hooff en Harry Hanssen.  

Deze route is beschreven in het boek van Wim van Hooff en Bill (Wim) Groenendaal 

(2006) “Kamp Mühlberg-Elbe 1944-1945, Aquarellen, schetsen en herinneringen van 

Wim van Hooff”. 

 

Het is uit de beschrijving van de reis duidelijk, dat Wim van Hooff en Harry Hanssen 

vanuit Stalag IV-b Mühlberg te voet en per fiets naar Torgau zijn gegaan. Daarin 

verschilt de reis niet van de reis die de meeste andere Nederlanders op 20 mei 1945 

vanuit Mühlberg aanvingen en waarschijnlijk vertrokken Wim van Hooff en Harry 

Hanssen ook op 20 mei 1945 uit Mühlberg.  

Het verslag wijkt vanaf Torgau af, want hij zou per trein van Torgau naar Leipzig zijn 

gegaan.  

De andere Nederlanders werden vanuit Torgau per vrachtwagen naar het 

opvangcentrum in Waldpolenz gebracht en moesten daar nog een paar dagen 

wachten alvorens naar het station in Leipzig te gaan. Waarschijnlijk is Wim van Hooff 

ook op 20 mei en uiterlijk op 21 mei naar Leipzig gegaan, om vervolgens per trein uit 

Leipzig te vertrekken. 

De treinreis wijkt vanaf Zeitz af van de gangbare route richting Frankfurt am Main en 

Mainz.  

De trein boog in Zeitz in zuidelijke richting af en is waarschijnlijk via Gera, Plauen, 

Regensburg, Landshut, München, Bregenz, Zürich en Basel gereden. Het laatste stuk 

van de reis lijkt via België en Roosendaal te zijn gaan, want voordat de trein in Weert 

kwam sprongen Wim van Hooff (kgf 271256) en Harry Hanssen (kgf 98930) bij Boxtel 

uit de trein. Was de trein via Maastricht het land binnengekomen dan was deze niet 

eerst langs Boxtel gekomen.  

Het is niet bekend wanneer deze trein in Nederland aankwam, het zal ergens kort 

voor 25 mei 1945 zijn geweest. Beide mannen zouden zich later, respectievelijk 25 mei 

1945 en 6 juni 1945 alsnog in Weert melden. 
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16. De treinreis van de groep uit Stalag IV-b Mühlberg 

Vrijdag 25 mei 1945 

Om 02.15 uur na een paar uur in de auto’s te hebben gestaan, het bevel gekregen om 

er weer uit te gaan. De Russische commandant wilde niet hebben dat wij in de nacht 

vertrokken, hij vond het te gevaarlijk. Als er ongelukken van zouden komen, dan was 

hij de verantwoordelijke man. 

Iedereen is weer naar zijn kamer gegaan om nog een paar uur te gaan slapen en zo 

hebben we weer voor een paar uur ons bed opgezocht. Het is 05.00 uur en iedereen is 

er uit en we maken ons allen klaar, wassen ons en eten nog iets voor we hier vandaan 

gaan. Het is 06.00 uur en opnieuw nemen we plaats in de grote legerauto’s van de 

Amerikanen. We staan met 40 mannen zij aan zij en staan als haringen in de bekende 

ton. De bagage staat tegen de hoge afrasteringen rondom de auto’s. Het is 07.00 uur 

eer wij pas afmarcheren. Het transport is meer dan 1.000 mannen. De auto’s worden 

bestuurd door de bekende negerchauffeurs van het Amerikaanse leger. Kerels die 

rijden als duivels, maar ware meesters zijn in het besturen van deze zware legerauto’s. 

De tocht gaat over golvend terrein, Limburg in het klein om het zo eens te zeggen. 

We gaan over de stad Gotha naar het grote vliegveld Polenz. Polenz was een 

ontzaglijk groot vliegveld van de Duitse luchtmacht. Gedurende deze tocht hebben 

we heel wat ellende van de afgelopen oorlog gezien. Over het kleine riviertje de 

Mulde een zijriviertje van de Elbe, zagen wij voor het eerste de Amerikaanse troepen. 

De stad Gotha was grotendeels verwoest, vermoedelijk door de 

luchtbombardementen van de geallieerden. Bij onze aankomst in Polenz zagen wij 

voor het eerst de ontzaglijke grote van dit Duitse vliegveld. Met 25 mannen tegelijk 

zijn we daarna door de Amerikanen geregistreerd, wat ons vreemd in de oren klonk, 

was dat wij door dit Amerikaanse legerpersoneel in onze eigen taal werden 

toegesproken. Dit deed ons goed en toen naar het voor ons bewoonde gebouw. 

Daarna weer aantreden om te baden in grote tenten die door de Amerikanen voor dat 

doel waren neergezet. Na een lekker bad doorgegaan naar een tent, waar een paar 

Amerikaanse soldaten klaar stonden met kleine pompen en ons van onder tot boven 

bestoven met het bekende DDT-poeder. Weer aankleden en naar het gebouw waar 

wij waren ondergebracht. De ligging is in één woord treurig, er is geen stro, geen 

bedzakken of iets van dien aard. Het komt er dus op neer, dat je op de vloer slaapt. Er 

is niet veel aan te doen. Eten geven de Amerikanen ons niet, je krijgt wat kleine 

blikjes, aardappelen moet je zelf maar pakken, want die liggen overal in kasten en in 

hokken en je eigen potje klaarmaken op een eigen vuurtje. 

Gelukkig dat wij nog levensmiddelen hebben meegenomen vanuit Mühlberg, als is 

het niet veel meer en zo koken wij ons eigen beetje eten. Brood is geroosterd, bijna 

alles is afkomstig van de voormalige Duitse Wehrmacht. Nee, Amerikanen, jullie vallen 

mij erg tegen, dat hadden wij ons anders voorgesteld. Maar afijn, we zijn in de richting 

van ons land en lang kan het niet meer duren en wij zijn weer thuis bij vrouw en 

kinderen. 

In de namiddag hebben we eens een kijkje genomen en zijn eens op verkenning 

uitgegaan. Wat is dit terrein enorm groot. Wel een honderdtal vliegtuigen van de 

eenpersoons jagers tot de viermotorige bommenwerpers liggen op alle mogelijke 

plaatsen in puin en in de soep. Ja, kunt zien dat dit alles moedwillig is gedaan. 

Vliegtuigen heeft men met de in werking zijnde motoren eenvoudig tegen een wal 
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laten aanrijden of tegen betonnen bunkers, alleen met het doel ze niet onbeschadigd 

in handen van de vijand te laten vallen. Verbrande hangars en in brand gestoken 

gebouwen, het is een beeld van volkomen vernieling. En zo kan je wel een uur lopen 

en steeds zie je hetzelfde beeld. Ik hoorde later dat er op dit vliegveld een 

ondergrondse kazerne was aangelegd met slaapzalen, munitiemagazijnen, 

recreatieverblijven, ziekenzalen, enz. Dit alles lag enige meter diep onder de grond. De 

A.O.O.I. C. Dronkers (kgf 104432) heeft mij dit later zelf verteld, want die was er met 

een collega in geweest en had een kijkje genomen. Maar zij durfden niet ver weg te 

gaan, want zij vreesden te verdwalen in deze onderaardse ruimten. Bovendien 

kwamen ze borden tegen waarop stond “pas op landmijnen”, en toen kregen ze 

helemaal de schrik te pakken en zijn ze zo vlug als het kon en goed uitkijkend 

teruggegaan. 

 

Zaterdag 26 mei 1945 

Ook deze dag hebben we ons eigen potje gekookt. Ook heb ik Ds. J. Bronsgeest (kgf 

271259) nog gezien. Hij is afkomstig uit het Stamlager IV-d Torgau.  

Weer zijn er grote transporten van Franse krijgsgevangenen hier aangekomen en ook 

weer vertrokken in westelijke richting. Ook in de loop van deze dag een vrij groot 

transport van Noorse officieren aangekomen. Ook weer Nederlandse officieren hier 

aangekomen. We eten de laatste dag er goed van, maar je moet alles zelf klaar maken 

en je eigen potje maar zien te komen. De Amerikanen bemoeien zich daar niet mee 

en laten je je gang maar gaan. 

Volgens de geruchten die we horen, gaan we morgen hier weg, want het is hier een 

zogenaamd doorgangskamp. Dit kamp heet “Geallieerden POW kamp Polenz”.  

Om 22.00 uur kwam het bericht door dat wij morgen om 10.00 uur met Amerikaanse 

legerauto’s van hier vertrekken, welke richting is ons onbekend. Iedereen maakt zich 

gereed en pakt eventueel zijn bagage. Komt het bericht, dan zijn we klaar om op te 

stappen. Iedereen is benieuwd waar we nu weer naar toe zullen gaan. 

 

Zondag 27 mei 1945 

Het was vanmorgen weer vroeg dag. Om 06.30 uur gewassen. Je bent een beetje 

onder de indruk van het vertrek, want iedere schrede brengt ons dichter bij hen naar 

wie ons verlangen uitgaat. Om 08.00 uur protestantse godsdienstoefening en een 

laatste samenkomst onder leiding van Ds. de Kluis. Als tekst had hij gekozen het 

laatste vers van psalm 121: namelijk de Heere beware Uw ingang en uitgang. Hij 

bedankte Ds. van Bronsgeest voor alles wat hij voor ons had gedaan en wenste hem 

het beste toe. Ds. Bronsgeest blijft hier nog achter voor eventuele verdere transporten 

van Nederlandse krijgsgevangenen. Om 11.00 uur waren wij allen weer ingeladen op 

de bekende Amerikaanse legerauto’s en gingen we met een hele lange rij van deze 

auto’s, ik schat een aantal op 40 tot 50 stuks, op weg in onbekende richting. 
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Vertrek van de Nederlanders naar Nederland met Ds. de Kluis en andere geestelijken op vliegveld 

Brandis-Waldpolenz (foto zonder nummer uit “Fotograaf in Krijgsgevangenschap”) 

 

Deze afmars was een leuk gezicht, met 45 mannen met de bagage erop, dicht opeen 

gepakt en bemand met de bekende negerchauffeurs van het Amerikaanse leger. Ook 

een grote afdeling Fransen was hierbij ingedeeld. De tocht werd bekend gemaakt en 

zal gaan naar een groot spoorwegstation in de stad Leipzig. We konden merken dat 

de voorsteden van Leipzig zwaar hadden geleden van de geallieerde 

bombardementen en toen wij door de stad Leipzig reden konden wij met eigen ogen 

aanschouwen hoeveel puinhopen er waren. Grote kraters waar grote gebouwen in 

konden verdwijnen, verwoeste gebouwen en huizen bij tientallen. Het was een beeld 

van grauwe verlatenheid wat wij kilometers door Leipzig rijdende konden zien. 

 

En zo kwamen wij om 11.30 uur in een groot station aan (waarschijnlijk het 

Hauptbahnhof van Leipzig). Om 12.00 uur waren we ingeladen in de wagons, waarvan 

er nog veel meer klaar stonden. In elke wagon werd met 35 mannen plaatsgenomen. 

Brood, kaas, bussen vlees, water, alles was reeds in de wagons aanwezig en zo konden 

we alleen nog maar wachten op het sein van vertrek. 

Onderweg hebben we tientallen, ja honderden Duitse soldaten gezien. Ze waren zeker 

van hun onderdelen weggelopen om op die manier zo spoedig mogelijk hun 

haardsteden te bereiken en zich te onttrekken aan de krijgsgevangenschap. Een ieder 

is in een prettige stemming want wij komen steeds dichter bij ons land. We kunnen 

het nog niet indenken dat wij werkelijk naar huis gaan. Om 13.30 uur werd het sein tot 

vertrek gegeven en zette de zeer lange trein zich in beweging. De deuren aan 

weerszijden van de wagon staan open. Het is goed weer en de zon schijnt. We 

hebben stro om op te slapen, wat willen we nog meer? En we zijn vrij, vrij als een 

vogel in de lucht. De lange reis heeft een aanvang genomen in een voor ons 

onbekende richting. Waar wij naar toe gaan, hoe de route is, er is niemand die het ons 

kan vertellen. 
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Zeits, Teuchern, Mertendorp, Naumburg a/d Saale passeren wij. Hier was een grote 

geschutsfabriek, die zo grondig was vernield, ondanks dat de gebouwen afzonderlijk 

verspreid lagen, dat er niet veel meer van over was gebleven. Veldgeschut zagen we 

er nog staan, klaar voor aflevering, maar nu stond het er waardeloos en de meeste 

vuurmonden kapot, omgeworpen op zijn kant, door de kracht van de 

luchtbombardementen van de geallieerde vliegtuigen. Ook passeerden wij een kamp 

met prikkeldraad, opgepropt met duizenden Duitse krijgsgevangenen. 

Bad Kozen a/d Saale, Grosheringen, Bad Sielza, gingen aan onze ogen voorbij. Deze 

streek was van een geweldige schoonheid, net als ons Limburg. Je kon je ogen 

uitkijken, zo prachtig was deze streek. En steeds bleef het landschap heuvelachtig. Om 

20.30 uur stond de trein in de stad Erfurt. Ook hier zagen we geweldige 

verwoestingen, vooral het station, waar wij sommige goederenwagons driehoog op 

elkaar zagen zitten, stukken rails met de bielzen er nog aan, staken regelrecht en 

loodrecht in de lucht. Personeel van de Duitse spoorwegen was de kraters aan het 

dichtmaken. Om 22.00 uur zijn we gaan slapen, een deur dichtgedaan en de andere 

op een kier open gelaten. Het stro was voldoende voor ons en zo vielen we wiegelend 

op de maat van de schommelende wagon vrij spoedig in slaap. 

 

Zondag 27-5-1945 

Om 08.00 uur werd nog een kerkdienst gehouden in een kapelletje. Ds. de Kluis 

spreekt over Psalm 121. We waren blij toen we eindelijk het bevel kregen om te 

vertrekken, want we waren nog steeds in het door de Russen bezette gebied en onder 

de lange armen van de Russen. 335)  Om 10.30 uur rijden de trucks de poort uit. 

Iedereen was blij toen we wegreden naar het einddoel Leipzig en wij voelden ons 

opgelucht toen wij op dit grote station een van de vele van de sliert van 

goederenwagons zagen staan die onder andere voor ons bestemd was, aangekoppeld 

met de Fransen om te vertrekken. De veldgeestelijken reizen in een personenrijtuig 

(zie “de pastorie van Mühlberg”. P. 275). Hier schijnt toen een grote vergissing door 

de Amerikanen te zijn gemaakt, want dat bleek later. In plaats van apart te vertrekken 

naar Nederland, hebben wij een grote omweg gemaakt en zijn tenslotte aangekomen 

in de Elzas en toen weer terug in noordelijke richting en zo via Luxemburg en België 

bij Roosendaal over de grens ons land binnengekomen.336) 

 

Maandag 28 mei 1945 

Gedurende de nachtelijke uren zijn we de stad Eisenach gepasseerd, welbekend 

omdat in deze stad de grote Duitse hervormer Luther heeft gewoond. Het landschap 

is nog steeds prachtig. Het is heuvelachtig. Op het ogenblik staan we bij Bebra.  

We hebben vrij goed geslapen, ondanks de schommelende bewegingen van de 

voortgaande trein, die met niet te grote snelheid zijn weg door Duitsland vervolgt. Wij 

komen alleen maar treinen tegen die beladen zijn met goederen en levensmiddelen 

voor de geallieerde troepen en ook grote transporten beladen met civiele 

burgerpersonen, meestal in open wagons, alles in oostelijke richting, burgers, 

vrouwen en kinderen die teruggaan naar hun eigen land. 

 
335 Zie “de pastorie van Mühlberg”, p. 274: Een Amerikaanse luitenant zegt dat men hier in dienst staat 

van Zhukov. 

336 Het vervoer via Frankrijk en België was beslist geen vergissing van de Amerikanen. De route over 

Mainz was een van de weinige die beschikbaar was om per spoor in westelijke richting te geraken. 
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Onderweg en mogelijk te Bebra met uiterst rechts staand Dick van Maarseveen  

(foto zonder nummer, collectie Rijksmuseum) 

 

 
Ergens onderweg, met in het midden met baard Nico Ughtmann (collectie Rijksmuseum) 

 

Het lijkt wel één grote volksverhuizing als wij die treinen tegenkomen. De schamele 

bezittingen van deze mensen zien wij in de open wagons staan. Zelfs kinderwagens 

met kleine baby’s zien wij er in staan. Ook grote transporten met Russische 

krijsgevangenen passeren ons vaak, ook zij gaan terug naar hun heilstaat, naar 

vadertje Stalin. De voorzieningen van de Amerikanen om ons onderweg te eten te 

geven, kloppen niet en soms als wij op een station stilstaan, of vlak in de buurt van 

een halte, zien wij ook deze treinen beladen met levensmiddelen bestemd voor de 
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Amerikaanse en Engelse troepen. De meeste zijn open wagons en dan doet zich het 

feit voor, dat hele zwermen krijgsgevangenen de trein verlaten, de wagons beklimmen 

die op het andere spoor staan, alleen bewaakt door een enkele Amerikaanse 

schildwacht en even daarna beladen met de buit hun wagons weer binnenkomen. 

Wat er in de verschillende pakketten zit, is een onbekend iets, maar het moeten 

levensmiddelen zijn. Ook grote gesloten blikken met cakes zijn er bij en daar weten 

wij wel raad mee. Af en toe hoor je schot weerklinken, gelost door de schildwacht. Het 

is meer een waarschuwing om te eindigen en weg te gaan. Zo gebeurt het meerdere 

malen dat een wagon op deze manier binnen tien minuten totaal leeggehaald is. 

Soms als het te erg wordt komen de Amerikanen in de wagons kijken om na te gaan 

of zij iets kunnen vinden en nemen het weer mee, maar veel kans krijgen zij niet, want 

als zij de ene kant van de wagon ingaan slepen wij het aan de andere kant eruit en 

stoppen het aan de kant van de weg of in de struiken of langs de droge kant van de 

sloot. Na een vergeefse inspectie verdwijnen ze dan weer. 

 

 
Snel instappen ergens op een emplacement (foto zonder nummer uit Prikkeldraad) 

 

Om 12.30 uur zijn we weer in beweging gekomen en gaat de trein weer verder. 

Hersfeld passeren wij dus in zuidwestelijke richting, het is alleen onbekend waar we 

naar toe gaan. Waar wij door gegaan zijn was Thüringen, een geweldig mooi stuk van 

Duitsland en nu gaat de reis verder door Nassau, ook alweer met zijn heuvelachtige 

landschap net als Zuid-Limburg bij ons. 

De stad Fulda gaan we voorbij, ook hier grote verwoestingen aangericht, zowel in de 

stad zelf als op het spoorwegemplacement. Het is er één grote chaos van diepe 

bomkraters en in puin geschoten huizen. Een treurig beeld van wat de waanzinnige 

leiders over het Duitser volk hebben losgelaten door maar te blijven vechten voor een 

hopeloze en onzinnige verloren zaak. 
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Bij het aanschouwen van deze toestand is het een triest beeld van al de ellende van 

een totale oorlog, waar niemand meer veilig is. Na een prachtige landstreek te 

hebben doorgereden, om 20.00 uur aangekomen in Hanau, vlak bij de stad Frankfurt 

am Main. 

 

 
20 mei – 29 mei 1945 vanaf Leipzig Plagwitz over Erfurt, Fulda, Hanau naar Mainz 

 

Dinsdag 29 mei 1945 

Vannacht niet meer verder gereden en is de trein stil blijven staan. Ik heb goed 

geslapen en ben verfrist ontwaakt. Om 07.30 uur Muhlheim a/d Main voorbijgegaan. 

De Amerikaanse soldaten groeten ons overal met de opgestoken arm, daarbij met 

twee vingers het beroemde V-teken makend. Hiermee geven ze ons te kennen dat wij 

weer vrij zijn. Op het station te Offenbach is de trein tot stilstand gekomen. Hier 

kregen wij koffie en ieder drie rantsoenen van het Amerikaanse leger, net zoals 

gisteren plaatsvond. We hebben ons zo goed en zo kwaad als het ging eens lekker 

gewassen, want de laatste keer dat dit was gebeurd was zondag jongstleden. Het 

weer is vrij heet voor de tijd van het jaar, dus was het een hele opluchting om eens 

met water te spatten en te knoeien. In Frankfurt en Offenbach weer hetzelfde beeld 

van grote verwoestingen, zowel in de stad als op het spoorwegemplacement. 

Toen wij voorbij de grote Opel fabrieken reden zagen we dat er niet veel meer van 

over was, Ook deze fabriekscomplexen hadden een grondige beurt gehad van de 

geallieerden. Het was een grote puinmassa die wij aanschouwden. Het gaat maar 

langzaam met de trein, stoppen en weer verder. Om 20.30 uur zijn we bij de stad 

Mainz de rivier de Rijn overgegaan. De bestaande brug was in de lucht gevlogen en 

totaal verwoest. Maar de Amerikaanse troepen hadden er een grote noodbrug met 
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enkel spoor geslagen waar de treinen met heel lage snelheid overgingen 337). Ook 

moet er steeds worden gewacht op tegenliggers. Het was een akelig gezicht bij de 

open deuren van de wagon te staan en dan in de diepte kijkend de Rijn te zien, waar 

het water met grote snelheid voorbij snelde. De Rijn is daar nog behoorlijk breed ook.  

 

 
De Franklin D. Roosevelt Memorial brug over de Rijn bij Mainz 

 

Bij aankomst op het verlaten station te Mainz zagen we ook hier weer het treurige 

beeld van de oorlog, ook de stad zelf had behoorlijk geleden door het oorlogsgeweld. 

Het is en het blijft een treurig beeld van al die verwoestingen. Op een grote ijzeren 

pilaar van een stationsoverkapping zag ik in het Nederlands vertaald staan: “dat heb je 

aan Hitler te danken”. Met grote krijtletters was het erop gekrast. Wij raken geheel 

vertrouwd met de schommelende gang van de voortgaande wagon en zo zijn we 

weer op het stro ingeslapen. Gedurende die tijd zijn we de stad Worms voorbij 

gegaan. 

 

Na Landau en in de schemering, rijden we door de Siegfried Linie, of althans wat 

eenmaal de Siegfried Linie was. Sommige bunkers zijn nog volledig in tact, andere zijn 

totaal vernield. 

  

 

Woensdag 30 mei 1945 

Gisteravond van iemand een stevige en flinke trap gekregen. Ik lag juist op het stro 

wat te rusten toen de trein met rukken stil ging staan. 

 
337 Deze brug werd op 15 april 1945 geopend en was maanden lang de enige begaanbare spoorbrug 

over de Rijn. 
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We schijnen op het ogenblik in het Saargebied te zitten, want zoeven een klein station 

gepasseerd waarop stond “Steinbourg”. Gisteravond in Mainz passeerden we een 

trein met civiele personen en het waren ook nog Hollanders. Waar die naar toe 

gingen weten wij niet. Het was een geschreeuw en gejuich van je welste. We zijn 

aangekomen in het kleine plaatsje in de Elzas en het heet Saverne. Er stond een grote 

lange trein met Franse troepen klaar om te vertrekken. Hier moesten wij toen ineens 

de trein verlaten, ook de Fransen die in deze trein zaten en dat waren de meesten van 

het grote transport, waar ook wij toe behoorden. 

Bij de uitgang van het station werd de bagage op grote auto’s geladen en naar de 

kazerne gereden, die op een afstand van ongeveer 600 meter in het dorp lag. Na een 

korte wandeling door de straten van dit dorpje kwamen wij bij de kazerne aan. Een 

kazerne was het eigenlijk ook niet, want het bleek het voormalige paleis te zijn, wat 

daar door Keizer Napoleon III was gebouwd en waarin hij een tijd heeft gewoond. Het 

was van grote omvang dit hele paleis en het deed ons Hollanders vreemd aan, de 

grote hoge zuilen die voor de ingang waren opgericht. Net zoiets als het Capitool in 

Amerika. Nu was dit paleis ingericht voor de ontvangst van de Franse 

krijgsgevangenen die hier werden geregistreerd en dan weer naar huis terugkeerden. 

 

 
Van Maarsenveen op een trap van het Chateau Rohan te Saverne (collectie Rijksmuseum) 

 

We waren net in dit paleis aangekomen of een geweldige regenbui stortte zich neer 

over het dorpje. We boften want het kwam met bakken uit de hemel neer. Op kribben 

driehoog met verse slaapzakken en een Engelse deken, konden wij ons neerstrekken 

en ons ook eens heerlijk gaan wassen. Om 16.45 uur konden wij aantreden om te 

gaan eten in de grote houten eetzaal bij de keuken. We werden volledig bediend en 

verzorgd door Franse meisjes die het eten aandroegen. Het eten bestond uit soep 

met wittebrood, macaroni met vlees, wittebrood en zoete kaas en per vier mannen 

een grote fles Franse landwijn. Dit was onze aankomst in Saverne. De Fransen hebben 

zich die dag voor ons uitgesloofd, het was een buitengewone ontvangst die wij in dit 
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krijgsgevangenen centrum in de Elzas van de Fransen kregen. We bleken de eerste 

Nederlanders te zijn, die in dit centrum waren aangekomen, maar ook bleek dat de 

hele aankomst hier een grote vergissing was geweest. Maar de Fransen zeiden direct, 

jullie zijn hier en nu moeten we maar zien dat jullie ook niet het slachtoffer hiervan 

worden. We hadden hier nooit mogen aankomen, maar wie droeg de schuld van dit 

alles? Niet wij en wie de schuldige was om ons helemaal deze treinreis te laten maken 

naar deze omgeving, dat was niet meer te achterhalen. Saverne is een heel oude 

plaats. De straten lijken veel op die in Arnhem en Nijmegen, zoals die te zien zijn bij 

de rivierkant van die steden. Omhoog hellend en dan weer omlaag gaande. De 

omstreken zijn prachtig bergterrein aan alle kanten zover het oog zien kan en de 

hellingen bedekt met dichte bossen. Je raakt niet uitgekeken omdat het steeds 

nieuwe dingen zijn. Voor ons Nederlanders is dit heel wat mooier omdat wij globaal 

het vlakke terrein in ons hebben en heuvels iets nieuws voor onze ogen zijn. Zo ook 

hier in deze Franse plaats. Wij hebben deze nacht lekker geslapen. In plaats van een 

schommelende spoorwagon een zacht bed en een lekkere deken over je heen. 

 

 
29 mei tot 3 juni 1945 Van Mainz over Saverne, Nancy, Metz en Luxemburg, Brussel terug naar Nederland 

 

Donderdag 31 mei 1945 

Nu, wij hebben lekker geslapen in het voormalige paleis van Napoleon III. Vanmorgen 

om 06.00 uur reveille, daarna wassen en tenslotte eten met groepen tegelijk in de 

eetzaal, net als gisteren. Koffie met Franse cakes en een sneetje wittebrood. Om 08.00 

uur zijn de Fransen begonnen met de registratie en met de inenting tegen de pokken. 

Wij hebben ook maar deze prik ontvangen. Het bleek uit alles dat de Fransen de zaak 

hier prachtig voor elkaar hebben. Na het registreren heeft een ieder van ons een Frans 

Rode Kruis pakket ontvangen om te gebruiken voor de treinreis naar ons eigen land. 
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Om 12.00 uur weer eten in de eetzaal en ontvingen we weer soep met wittebrood, 

erwtensoep, kaas en landwijn. Om 17.30 uur ontvingen we ons galgenmaal bestaande 

uit drie sneetjes wittebrood met jam en kaas en koffie. De bagage werd weer op de 

Franse auto’s geladen en naar het station gebracht en wij tenslotte ook 

afgemarcheerd en aangekomen op het station, waar de trein voor ons klaar stond. 

Om 20.00 uur zette de trein zich dan ook weer in beweging en werd de reis weer 

aangevangen. Waar heen?  

We wisten er niets van. Afwachten is de beste methode. Gedurende deze reis zijn we 

zeker wel een tiental spoorwegtunnels doorgegaan. Dit alles door een prachtig 

berglandschap en een prachtige omgeving. Naar Sarrebourg waar wij om 22.00 uur 

aankwamen. Gedurende de nacht zijn we Luneville voorbij gegaan. Wel bekend uit de 

Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 

 

Vrijdag 1 juni 1945 

Om 06.30 uur in de vroege morgen zijn we aangekomen op het station van de grote 

stad Metz. Ook hier zagen we veelvuldig de sporen van verwoesting die de oorlog 

hier had aangericht. Langs de rails op een vuurtje een pot macaroni gekookt, want we 

hebben trek in een stukje eten. Van de Amerikanen moet je niet veel verwachten.  

 

 
Twee dominees en Dick van Maarseveen koken een potje op het emplacement van Metz 

(foto zonder nummer in “Fotograaf in krijgsgevangenschap 1943-1945”) 
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Wagon met opschrift Hollandsche KGF, Dutch P.O.W. en P.d.G. Hollandais 

Metz-Maastricht (fotograaf onbekend, foto uit het boek “Prikkeldraad”) 

 

Het is mondjesmaat wat ze je geven en dan nog op ongeregelde tijdstippen. Het is op 

het ogenblik 14.30 uur in de namiddag en velen van ons hebben de trein en het 

perron verlaten en zijn de stad ingegaan om die eens te bekijken. En zo kwam het dat 

wij een grote militaire plechtigheid zagen op het grote plein voor het station. 

De 1.000.000ste Franse krijgsgevangene zou onder andere aankomen met een 

transport en daarop stond alles te wachten. Wij stonden met honderden Nederlanders 

te kijken en dit moment af te wachten. Een paar Franse generaals en een Franse 

admiraal of zoiets, alsmede de bisschop van Metz waren hierbij aanwezig. Een groot 

Frans militair muziekkorps kwam met volle muziek aanmarcheren en stelde zich op. En 

een leuke troep Franse meisjes van allerlei leeftijden en gekleed in de verschillende 

nationale kelderdrachten was aanwezig. Daarna kwam er nog een klein muziekkorps 

van de Amerikanen bij en toen was het ogenblik aangebroken. Een grote troep Franse 

krijgsgevangenen kwam het station uit en zij stelden zich in carré op.  

Na een kort moment werd de 1.000.000ste eruit gehaald en werd hij door de hoge 

autoriteiten gelukgewenst en daarna door verschillende Franse meisjes in nationale 

kledij gekust dat het een lust was. Van de weeromstuit deed hij het maar terug. Het 

Franse volkslied weerklonk en alles zong mee, bruisend en met een ontzaglijke 

geestdrift. Wij stonden tussen het publiek in en konden niet weg komen, het was een 

groots moment, wat wij daar beleefden. En zo was ook deze plechtigheid weer voorbij 

en het plein kreeg weer zijn dagelijkse beeld te zien. Je hoorde twee talen spreken, 

Duits en Frans. Dit komt omdat deze provincie dan weer bij Duitsland, dan weer bij 

Frankrijk was, zoals nu het geval is. Maar voor zover men kan zien, voelen deze 

mensen zich Fransen en geen Duitsers. 

Het is na eindeloos wachten 21.00 uur en nog steeds staan wij maar te wachten en 

niemand weet wanneer wij van hier vertrekken. Eindelijk het is 22.00 uur, komt er een 

achttal wagons bij en zij worden bij onze trein aangekoppeld. Het zijn landgenoten en 

burgers, waar zij vandaag komen, ja, ergens uit Frankrijk, meer weten wij ook niet. En 
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dan een uur later, het is 23.00 uur, zet de trein zich in beweging en wij vertrekken 

eindelijk. Maar nu rijden we schijnbaar in noordelijke richting. We gaan slapen en zo is 

ook deze eindeloos lijkende dag zo goed als voorbij.  

 

Zaterdag 2 juni 1945 

Vertrek uit Metz ’s nachts om 01.15 uur. Geslapen tot 03.00 uur. Om 03.00 uur 

aankomst te Dietenhove (Thionville) tot vertrek om ongeveer 07.00 uur Luxemburgse 

grens gepasseerd en 08.00 uur Bettembourg. Om 08.10 bij Kapelle de Belgische grens 

gepasseerd. Om 11.15 uur aankomst in Arlon. 12.00 uur fourageren: twee 

boterhammen en drie kadetjes met koffie of bier. Vertrek om 14.15 uur. Juist voor 

Hamipré moest de trein stoppen voor een onveilig signaal. De locomotief kon de trein 

niet aan de gang krijgen tegen de helling. Wij moesten uitstappen en duwen.  

 

 
Duwen van de trein in Hamipré (foto zonder nummer in “Fotograaf in krijgsgevangenschap 1943-1945”) 

 

Libramont, Namen aankomst 21.30 uur. In Namen wachtte ons alleen een grote 

verrassing. Alles uit de trein om te gaan eten en zodoende voor dit doel het 

stationsrestaurant ook aangewezen. Het Belgische Rode Kruis deed ons deze 

verrassing aan. Het warme eten bestond uit groene erwten en warme worstjes, 

wittebrood, cakes en de man ook nog een glas bier. Dat laatste was lang geleden, 

want dit bier smaakte goed. Het viel er fijn in, want je kon zien dat de Belgen zich 

hadden uitgesloofd om als gastheren op te treden. Het was dagenlang steeds maar 

wat cakes en Amerikaanse legerrantsoenen en dit viel er in als koek. 

Sinds wij in Frankrijk zijn gekomen en nu in Luxemburg en België, juichen alle mensen 

die ons zien, als de trein voorbij komt. Ook hebben we heel veel vlaggen gezien die 

wapperen van de huizen, speciaal in Luxemburg en België. Na dit lekkere eten hebben 

wij nog wat vertoeft op het ruime stationsplein van Namen. Veel Amerikaanse 

troepen, militaire politie en ook vele beschonken Amerikaanse soldaten, maar deze 

werden vlug en handig met een MP-jeep opgepikt en weggebracht, alles zonder veel 

te zeggen of er herrie bij te maken. 
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Om ongeveer 24.00 uur waren wij allen weer in de wagons om te gaan slapen, want er 

was niemand die nu eens precies kon zeggen hoe laat we zouden vertrekken. 

 

Zondag 3 juni 1945 

Vannacht tijdens het slapen zijn wij Brussel voorbij gegaan. En in de stilte van de 

ontwakende dag was het de stad Mechelen waar wij voorbij trokken. En ook 

Antwerpen hebben wij achter ons liggen. Het begint nu op te schieten, want de grens 

is nu dichtbij. Het is 07.00 uur in de morgen en wij zijn het station van Roosendaal 

binnengekomen en de trein staat stil. 

We zijn weer in ons eigen land, een ieder is stil en wij vonden het een vreemd gevoel 

om te zeggen, we zijn thuis en in ons eigen land. Veel volk is er niet, maar die er zijn 

maken zich niet druk over ons. Net alsof het niet bijzonder was, wat zich hier voor hun 

ogen afspeelde. Dat is nu de beroemde thuiskomst van ons in het eigen land. Nee, we 

hadden het ons anders voorgesteld, maar niet zoals het nu gaat. Ik denk dat ieder van 

ons volkomen vreemd staat te kijken tegenover deze thuiskomst in het eigen land. Er 

schijnt nogal gevochten te zijn, want we zien vele kapot geschoten huizen en ook het 

station is behoorlijk verwoest. Nee, zonder strijd is deze stad niet uit de handen van 

de Duitsers gekomen. 

Na een dik uur op dit verlaten en kale station te hebben gestaan, zijn we weer 

vertrokken over Breda, Tilburg, Eindhoven, waar wij om 11.30 uur aankwamen. Hier 

was voor ons veel gejuich en gingen we de trein uit. Ook hier overal de sporen van 

vele verwoestingen die de oorlog en de bevrijding hadden gemaakt. Een comité was 

hier aanwezig vanuit de stad, die ons onthaalde op koffie en brood, maar het was erg 

jammer dat de laatste ploegen dit niet meer kregen omdat het op was. Ook ik heb 

niet anders gekregen dan drie cakes. Na dit oponthoud weer vertrokken over Tilburg, 

Boxtel naar Weert wat nu langzamerhand de eindplaats is. Het heeft wel wat lang 

geduurd eer wij het wisten. Bij aankomst op het station te Weert op deze kalme 

zomermiddag zijn we na een week in deze trein te hebben gezeten op onze 

eindplaats gekomen.  

De bagage werd uitgeladen en -na wat regelwerk door Ds. de Kluis (p. 279)- op 

vrachtauto’s geladen die van de Marine bleken te zijn.  

En wij zelf gingen op stap en marcheerden achter de vlag door het stille stadje op 

weg naar de voormalige infanteriekazerne, de Van Hornekazerne.  

Bij aankomst bleek ook hier dat men niet wist dat wij zouden aankomen. Weert bleek 

sinds 7 mei 1945 een centrum van ontvangst voor de Nederlandse krijgsgevangenen 

te zijn. Na indeling in de verschillende provincies en het invullen van verschillende 

formaliteiten, beloofde men ons om ons op de vlugste manier en zo spoedig mogelijk 

weer weg te sturen naar huis.  

 

Vandaag (3 juni 1945) vulden ongeveer 780 mannen hun repatriëringsformulier in 

Weert in.  

Onder hen 121 soldaten, 52 korporaals, 81 wachtmeesters, 488 sergeanten (waarvan 

enkele sergeant-majoors), 15 fouriers en enkele officiers. Het grootste deel dus 

onderofficiers. Enkele bekende mensen onder hen: 

• Ds. A.T.W. de Kluis (de Pastorie van Mühlberg) 

• Ds. B.J. van Garderen 

• Ds. W.E.M. Hoekzema 
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• Aalmoezenier Jan de Boer 

• Aalmoezenier W.G.H. Voesten 

• Dick W.B. van Maarseveen (foto’s) 

• Willem Frederik Hamakers (dagboek) 

• Marcus de Zee (dagboek) 

• Cornelius Antonius Meeuwis (dagboek) 

 

Volgens De Kluis (p. 278) kwamen er die dag 1.300 mannen in Weert aan en zouden 

de meesten op 5 juni naar huis terugkeren.  

De mannen van de Marine, die in die 1.300 zitten, werden eerst ondergebracht in 

Weert en reisden na 5 juni door naar Sluiskil. 
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Namen van Duitse bewakers 

 

• Binneberg, Unteroffizier (dagboek Ad Verhulst), 

• Eilitz, Feldwebel, 

• Flag, Hauptmann, 

• Grow, wachtmeester (De Kluis p. 108 en 126), 

• König, Hauptmann en kampcommandant, 

• Lange, Hauptmann / kapitein bij de Abwehr (de Kluis p. 154), 

• Liebschutz (dagboek Sam Brouwer 2-1-1944, dagboek Viaene 17-11-1943), 

• Lührsen, Oberst en op 17 oktober 1944 vermeld als nieuwe Lagercommandant van 

Stalag IV-b Mühlberg, 

• Pilz, officier arts die belast was met de Arbeitseinsatz, zou 6-1-1944 zijn overleden 

aan een hartstilstand (De Kluis p. 69), 

• Stossier, Oberstleutnant, nam op zondag 4 juni 1944 de parade af, 

• Ulbricht, Oberfeldwebel (Museon), tevens aangeduid als “Opa” (zie Ad Verhulst 10-

4-1945), 

• Voogd de, Hauptfeldwebel (dagboek Ad Verhulst), 

• Wohlgemut, Obergefreiter (De Kluis p. 93) hij moest rond Pasen 1944 naar het 

front (De Kluis 119). 


