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1. Voorwoord bij de bewerking.  

Dit boek over Lodewijk van der Rest is in hoofdzaak gebaseerd op de bewaard gebleven brieven 

en andere documenten in het archief van Hans van der Horst. De bewaard gebleven 

correspondentie betreft de brieven die door Lodewijk van der Rest vanuit Duitsland naar 

Nederland werden gestuurd. De meeste brieven stuurde hij aan zijn ouders in Nijmegen.  

Een enkele brief stuurde hij naar familie of een bekende. Aan het einde van de oorlog werden 

enkele brieven retour gestuurd naar Duitsland. Desondanks is de collectie waarschijnlijk vrijwel 

compleet bewaard gebleven, al is het mogelijk dat sommige brieven nooit in Nederland zijn 

aangekomen of op een andere manier zijn zoekgeraakt. 

 

Het verhaal van korporaal Lodewijk van der Rest behandelt de periode vanaf zijn gevangenname 

in Amersfoort op 10 juni 1943  tot de repatriëring in Weert op 23 mei 1945.  

 

De door Lodewijk van der Rest verstuurde brieven behoren -naast het dagboek van korporaal 

Luuk Kuijk, het dagboek van soldaat Joop Siskens, een verslag van de krijgsgevangenschap van 

soldaat Adri Augusteijn, de brieven van soldaat Arie Jonkers en de brieven van soldaat Jacobus 

van den Berg- tot de schaarse bronnen, die een beschrijving geven van het werken en leven van 

Nederlandse krijgsgevangenen in het Arbeitskommando van de fabrieken van Hugo Schneider 

(HASAG) te Leipzig-Paunsdorf . Het is om die reden dat de brieven en documenten van 

korporaal Lodewijk van der Rest door mij zijn bewerkt. De brieven die Lodewijk naar Nederland 

stuurde zijn volledig omgezet in digitaal schrift. In het voorliggende werk is dat gebeurd door 

de teksten vet, blauw en schuin gedrukt af te beelden. Tussen de brieven zijn fragmenten van 

dagboeken van mede-krijgsgevangenen geplaatst, waarmee de brieven in een context geplaatst 

zijn. Deze toegevoegde teksten zijn in normaal schrift afgebeeld. 

 

Bij het bewerken van de brieven en documenten is gebruik gemaakt van bronnen en literatuur 

zoals: 

¶ De digitale database van de Nederlandse krijgsgevangen officieren, onderofficieren en 

manschappen, Arbeitskommandoõs en overlijdensgevallen, zoals opgesteld door E. van der 

Most op basis van archieven uit het Nationaal Archief (NA), het Nederlands Instituut Militaire 

Historie (NIMH), het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) en het Archief 

Eemland. Deze database is gedeeltelijk toegankelijk via www.krijgsgevangen.nl; 

¶ "Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis", David Jan Smit, 1996; 

¶ òPrikkeldraad, Nederlandsche krijgsgevangenen sprekenó, Bob Entrop en Joh. Mulder, 1945; 

¶ Dagboek korporaal Luuk Kuijk, kgf 98535, bewerkingen, E. van der Most, 2019-heden; 

¶ Dagboek soldaat Arie Jonker, kgf 107735, bewerkingen, E. van der Most, 2020-heden; 

¶ De brieven van soldaat Jacobus van den Berg, kgf 97278, 1940-1945, E. van der Most, 21 

januari 2020 

¶ Dagboek òMijn krijgsgevangenschapó soldaat Johannes Theodorus (Jo) Siskens, kgf 105652,  

E. van der Most, 20 november 2021; 

¶ òWij moesten naar Duitsland, 1942-1945ó, Stef Beumkes, 2019. 

¶ òPersonalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland 1943-1945 en hun 

Arbeitskommandoõsó, E. van der Most, eigen beheer, Gouda 2018. 
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Aan de hand van de bovenstaande bronnen en literatuur  zijn zoveel mogelijk fouten en 

onduidelijkheden in het verhaal gecorrigeerd. Zoveel mogelijk zijn de genoemde namen 

gecontroleerd, zo nodig aangepast en voorzien van voorletters, rangaanduiding en het 

krijgsgevangenennummer (kgf).  

 

De brieven en documenten zijn bewerkt en digitaal gemaakt ten einde deze beter leesbaar te 

maken. Bovendien zijn feiten nu eenvoudig digitaal terug vindbaar en kunnen deze worden 

vergeleken met andere gegevens.  

De voorliggende bewerking is vervaardigd als een onderdeel van een omvangrijker studie naar 

de krijgsgevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en manschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  

Het voorliggende document is door de bewerker opgesteld ten behoeve van Hans van der Horst. 

Het document is eigendom van Hans van der Horst. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde 

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 eigenaar of de bewerker. 

 

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 bewerker in verbinding stellen. 

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van dit boek, kan de bewerker 

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

 

E. van der Most 

Gouda, 18 september 2021 
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2. Algemene informatie over Lodewijk van der Rest.  

Lodewijk van der Rest werd geboren op 5 juli 1919 te Den Helder.  

Hij was een zoon van Aart van der Rest (geboren 17 april 1884 te Dordrecht en overleden op  

16 mei 1960 te Nijmegen) die op 5 november 1909 te Nijmegen trouwde met Johanna 

Pieternella van de Giessen (geboren 20 oktober 1883 te Hatert en overleden 13 oktober 1960 te 

Doetinchem). 

 

Het echtpaar kreeg (minimaal) de volgende kinderen: 

20-10-1910 Aart van der Rest 

6-1-1912 Johanna Elizabeth (Jo) van der Rest 

1919 Lodewijk van der Rest 

1922 Elizabeth van der Rest 

 

Er zijn meer kinderen in het gezin aanwezig geweest, want Lodewijk heeft het in zijn brieven 

over broers en zusters. Echter ontbreken daarvan de archiefvermeldingen. 

 

In 1943 woonde het gezin Van der Rest aan de Hengstdalscheweg 101 te Nijmegen.  

Op dit adres was vanaf 1941 een kantoor van òCorrectó de òOphaaldienst Centrale Keukensó 

gevestigd. Dit betrof een particuliere onderneming die tegen betaling maaltijden afhaalde bij de 

centrale keukens en bezorgde bij hun klanten. 

 

 
De Gelderlander, 28 april 1941 

  










































































































































































































































































































































































































