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1. Voorwoord  

Het dagboek  en de collectie brieven  

Het oorspronkelijke Nederlandstalige verslag is gebaseerd op aantekeningen op 

losse blaadjes die Jan Deremaux gedurende zijn krijgsgevangenschap heeft gemaakt 

(zie vrijdag 18 juni 1943: Vooropgesteld zij, dat het altijd mijn plan is geweest om 

notities te maken over mijn verblijf in Duitsland. Daarvoor heb ik een aantal vellen 

dun papier en enkele potloden meegenomen. Vanaf de eerste dag heb ik korte 

aantekeningen gemaakt met het voornemen die later (ooit) uit te werken).  

De aantekeningen heeft Jan Deremaux zelf in de periode van februari tot  april 1945, 

tijdens zijn verblijf in Pirna, uitgewerkt tot een dagboek ( zie dinsdag 27 februari 

1945: Om 18.00 uur komen we aan bij onze barak en ik begin gelijk met het 

herschrijven van het dagboek in de cahiers). 

Er is dus geen sprake geweest van een dagelijks bijgehouden dagboek, wel van 

dagelijkse aantekeningen. Dit is van belang om te weten, omdat bij de uitwerking 

vanaf februari 1945 en bij het uittypen in 1970  het dagboek soms is aangevuld met 

de kennis van dat moment. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer tijdens de verjaardag van 

Prins Bernhard in 1943 wordt gesteld dat hij òopperbevelhebber van het Nederlandse 

legeró was, hetgeen hij pas in 1945 zou worden.  

 

Van het Nederlandstalige dagboek zijn in 1970 twee uitgetypte exemplaren (één op 

doorslagpapier) gemaakt, waarvan er zich één bevindt bij de familie Deremaux. 

Het tweede exemplaar is volgens mededeling (d.d. 13-7-2022) van Charles 

Deremaux aan de bewerker, ter beschikking gesteld aan de voormalige stichting 

òLeven Achter Prikkeldraad 1940-1945ó, ten behoeve van een tentoonstelling over 

dwangarbeid.  

 

Van het in februari tot  april 1945 uitgeschreven Nederlandstalige dagboek is een 

gedeelte dat betrekking heeft op het verblijf in Heidenau  door Charles Deremaux in 

de periode tussen 2015 en 2018 vertaald in het Engels. Dit is de versie waarnaar 

door de Heer Dietmar Diener van het archief in Heidenau in krantenartikeltjes uit 

2015, 2018 en 2019 is gerefereerd (zie www.saechsische.de) en dit is tevens de versie 

die door het archief in Heidenau met behulp van gymnasiasten en leraren in 

Heidenau is vertaald in het Duits. Deze Duitse versie is ook in boekvorm uitgebracht. 

Het is tevens deze Engelstalige versie die via de medewerkers van AKuBiZ e.V. in 

Pirna, aan de huidige bewerker ter beschikking werd gesteld met het verzoek om het 

dagboek opnieuw te bewerken. Nadat de bewerker contact heeft gelegd met de 

familie Deremaux is ook de oorspronkelijke, in 1970 uitgetypte , Nederlandstalige 

versie van het dagboek aan de bewerker ter beschikking gesteld, ten einde de 

beschrijvingen over het verblijf in Altengrabow , Mühlberg  en Gröditz  gedetailleerd 

te kunnen opnemen in de nieuwe bewerking en op die manier het dagboek 

compleet te maken.  

In de voorliggende versie van het dagboek is ook de vrijwel complete 

correspondentie van en naar Jan Deremaux opgenomen. De briefwisseling is tegelijk 

met een exemplaar van het uitgetypte dagboek op zeker moment terechtgekomen 

bij de voormalige stichting òLeven Achter Prikkeldraad 1940-1945ó. Hier bevond zich 

blijkens een nieuwsbrief van deze stichting uit 2012 ook de correspondentie van de 

verzetsheld Martinus Johannes Maria (Tini) Deremaux (in de betreffende nieuwsbrief 
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abusievelijk als òWeremauxó aangeduid). Kopieën van deze correspondentie van Tini 

Deremaux zijn eveneens online te vinden in de collectie van de Oorlogs-Graven-

Stichting (OGS) welke in beheer is bij het Nationaal Archief.  

De stichting òleven achter prikkeldraadó met KvK-nummer 41053634, is op 20 juni 

2017 ontbonden (uittreksel Kamer van Koophandel). De collectie brieven van Jan 

Deremaux is na het ontbinden van de stichting te koop aangeboden geweest. Johan 

van Hoppe heeft deze collectie aangekocht. Hij heeft deze collectie overgedragen 

aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie , collectie 371, inventarisnummer 

89.  

 

Het nu voor u liggende verslag is opgesteld aan de hand van het originele dagboek 

en de bewaard gebleven correspondentie. Verder is gebruik gemaakt van gegevens 

uit het Nationaal Archief (NA) collectie krijgsgevangenen 2.13.98 en het archief van 

het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), collectie 100 1.  

De in het dagboek vermelde namen zijn gecontroleerd aan de hand van de database 

van Nederlandse krijgsgevangenen, zoals tussen 2006 en 2021 opgesteld door de 

bewerker. Deze data is gedeeltelijk online raadpleegbaar via www.krijgsgevangen.nl. 

De lijst met namen die zich achter in het dagboek bevond is vervangen door een 

meer nauwkeuriger lijst die is gebaseerd op de database van de bewerker.  

 

Copyright  

Het originele Nederlandstalige dagboek, de Engelstalige vertaling en de tekst van deze 

uitgave (inclusief de aangebrachte aanvullingen, verbeteringen en overige bewer-

kingen) zijn eigendom van de familie Deremaux.  

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 (dus inclusief het uploaden naar websites!), zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de familie Deremaux of de bewerker. 

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. 

 

 

Dit boek is samengesteld op verzoek en in samenwerking met  

AKuBiZ e.V. 

Schössergasse 3,  

01796 Pirna, Duitsland 

tel: +49 (0)3501 - 5091303 

kontakt@akubiz.de 

http://akubiz.de  

http://twitter.com/akubiz  

 

E. van der Most,  

Gouda 22 november 2022 

  

http://www.krijgsgevangen.nl/
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2. Familie gegevens 

Joannes Hendricus Petrus Maria (Jan of Johnny) Deremaux werd geboren op  

27 oktober 1912 te Woensel en overleden in 1971. Hij was een zoon van Johannes 

Constant Deremaux (geboren op 23 oktober 1883 te Gestel), die op 18 januari 1910 

te Woensel trouwde met Anna Antonia Könings (geboren op 1 augustus 1886 te 

Gennep). Johannes Constant Deremaux noemde zichzelf vaak òCharles Dereumeuxó, 

omdat deze naam een Franse herkomst suggereerde, wat hem in de antiekhandel 

goed van pas kwam. 

 

Het gezin Deremaux bestond uit: 

¶ Henrica Joanna Petronella Antonia (Riek) (geboren op 12 december 1910 te 

Woensel, overleden in 2001) en in 1935 getrouwd met Johannes Jacobus 

Philippus Bom, 

¶ Petronella Maria Martina (geboren op 6 december 1911 te Woensel en overleden 

3 juni 1913), 

¶ Joannes Hendricus Petrus Maria (Jan / Johnny ) (geboren op 27 oktober 1912 te 

Woensel en overleden in 1997), 

¶ Hendrikus Petrus Martinus Constant (Henny ) Deremaux (geboren op 22 

september 1913 te Eindhoven en overleden in 1998). Hij trouwde op 16 juli 1942 

in Eindhoven met Antonia Helena Weijtens. Hij was een neef van Arnoldus (Noud) 

van der Grinten uit Eindhoven. 

¶ Petronella Maria Martina Constantia (Nell ) (geboren op 10 september 1914 te 

Eindhoven en overleden in 2000). Zij is in 1943 getrouwd met Piet Mieras. 

¶ Maria Christina Anna Charlotte (Mary ) (geboren op 15 oktober 1915 te 

Eindhoven en overleden in 2001), 

¶ Mart inus Johannes Maria (Tini ) (geboren 7 mei 1917 te Eindhoven en vanwege 

verzetsactiviteiten gefusilleerd op 26 oktober 1942). Tini was verloofd met Truusje 

Bos. 

 

 
Gezinskaart Gemeente Den Haag (Gemeentearchief Den Haag) 
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Op 1 mei 1940 (zie brief van 1-5-1944) is Jan Deremaux getrouwd met Cornelia 

Maria Johanna (Corrie / Corriejet) van Zutphen (geboren op 31 mei 1914 te Den 

Haag). 

 

 
Jan en Corrie Deremaux, 1 mei 1940  

(collectie familie Deremaux) 

 

Op 12 mei 1941 kregen zij een zoon Charles Joannes Antonius (Charl / Charltje).  

Op 28 december 1943 kregen zij een dochter Joanna Cornéli Martini (Joke). 

Op 3 augustus 1951 werd een kindje dood geboren. 

 

Zoon Charles Joannes Antonius (Charles) Deremaux trouwde in 1962 met Linda 

Maureen Watkins. Zij wonen in Engeland. 
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Lange Houtstraat 11 Den Haag rond 1943 (Beeldbank Den Haag) 

 

In het begin van de jaren õ40 werkte Jan Deremaux op het kantoor van het 

Rijksbureau voor IJzer en Staal, aan de Lange Houtstraat 11 te Den Haag.  

Het gezin van Jan Deremaux woonde tot aan het bombardement op het 

Bezuidenhout van 3 maart 1945 aan de Vlietstraat 18-I in Den Haag. Vanwege de 

schade aan de woning en het gevaar van eventuele verdere bombardementen 

verhuisde Corrie met de kinderen naar de Rijswijkseweg 429 in Den Haag. 

 

De vader van Jan Deremaux, Johannes Constant Deremaux, had een 

meubelwerkplaats en handel in antiek aan het Noordeinde 176-180 in Den Haag.  

Hij woonde aan de Rijswijkseweg 429 in Den Haag. 
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Het restauratie atelier aan het Noordeinde 176 Den Haag, rechts in de achtergrond de foto van Martin 

(Tini) Deremaux (foto Willy Schurman, Beeldbank Den Haag) 

 

 
Restauratieatelier òCharles Dereumauxó (foto Robert Scheers, beeldbank Den Haag) 
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3. Mei 1940 en eerste maal krijgsgevangen 

In mei 1940 was Jan Deremaux als dienstplichtig soldaat ingedeeld bij de  

3e compagnie 1e bataljon 2 Regiment Infanterie (3-1-2R.I.).  

In het archief van het NIMH bevinden zich gevechtsverslagen die betrekking hebben 

op de inzet van 3-1-2R.I.1) Hierna volgt een gedeelte van een dergelijk verslag. 

 

Vrijdag 10 mei 1940  

Te circa 3.30 uur Duitse vliegtuigen boven Vught, waarop door het luchtdoelgeschut 

e zware mitrailleurs werd geschoten. 

Te 5.30 alarm, waarna ontruimen van de kwartieren en rustkamer, het pakken van 

voertuigen en het afmarcheren naar de bataljons verzamelplaats. Afmars in bataljons 

verband over õs-Hertogenbosch en Hedel naar Alem, alwaar westelijk van de Maas 

een stelling werd ingenomen met het front oost. Hierbij we rden geen gegevens 

vertrekt omtrent de vijand of de eigen partij. Na tot ongeveer 21.00 uur gewerkt te 

hebben aan de in te nemen stelling, werd opdracht ontvangen te verzamelen aan de 

kerk te Alem, waarna afmars naar Neerijnen, alwaar op zaterdag 11 mei te circa 

03.00 uur werd aangekomen. 

 

Zaterdag 11 mei 1940  

Bij aankomst te Neerijnen circa 03.00 uur werd na een vluchtige verkenning 

gehouden door C.C. en S.C. een stelling ingenomen achter de Waal. Ook hier werd 

wederom de in te nemen stelling gegraven, terwijl ook hier geen gegevens omtrent 

vijand of eigen partij werden verstrekt. 

 

Zondag 12 mei 1940  

Om circa 02.30 uur alarm, waarbij de eerste mededeling omtrent de vijand. Deze 

mededeling luidde dat vijandelijke patrouilles de Waal gepasseerd waren. Deze 

mededeling bleek achteraf niet juist te zijn. In de loop van de dag kwam een van de 

militairen van de compagnie met het bericht dat er parachutisten gedaald waren in 

de onmiddellijke omgeving . Bij het voor een van de S.C. ingestelde onderzoek werd 

dit  bericht als onwaar bevonden. 

 

Maandag 13 mei 1940  

De gehele dag doorgegaan met verbeteren van de ingenomen stelling, waarna om 

circa 17.00 uur het bevel om door te werken en tegelijk maatregelen te treffen nog 

die zelfde dag te kunnen vertrekken. Te 20.00 uur verzamelen in bataljons verband, 

waarna afmars naar Everdingen en van Everdingen terug naar Diefdijk, alwaar de 

compagnie te circa 05.00 uur op dinsdag 14 mei aankwam.  

 

Dinsdag 14 mei 1940  

Bij aankomst bij de Diefdijk kreeg de compagnie een vak toegewezen van ongeveer 

1700 meter. Bij het bezetten van de stelling bleek een compagnie van 25 R.I. reeds in 

deze stelling aanwezig te zijn. Deze compagnie had de brug bezet aan de kw. 

 
1 NIMH collectie 409 gevechtsverslagen en rapporten mei 1940, inv. 21.5.4 2e regiment infanterie, inv. 

519019 gevechtsverslagen commandant 3e compagnie van het 1e bataljon van het 2e regiment 

infanterie.  
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Zaltbommel-Utrecht-Diefdijk. Hierbij in een sectie zuid van de brug en drie secties 

noord van de brug opgesteld.  

Te circa 11.00 uur kwam een bataljon van 6 R.I. onder commando van kapitein 

Sierksema met de opdracht de Diefdijk te bezetten zuid van de hier voren bedoelde 

brug, terwijl de compagnie van 25 R.I. de door haar ingenomen opstelling verliet.  

Door deze gewijzigde toestand werd de rechts (dat is zuid) van de brug stelling 

genomen hebbende sectie verplaatst naar de brug, alwaar opnieuw een stelling 

werd ingericht. Te circa 14.00 uur werd opdracht ontvangen dat twee secties ter 

versterking moesten oprukken naar het fort Everdingen. 

Te 15.00 opdracht dat ook de beide overblijvende secties -na door onderdelen van 

42 R.I. te zijn afgelost- moesten oprukken naar het fort Everdingen. 

Te circa 15.00 uur werden door de S.C. bij de brug op eigen initiatief, de 

schuifdeuren neergelaten en de weg afgesloten met de aldaar aanwezige asperges. 

Tijdens deze werkzaamheden werd door een luitenant van de Genie die toevallig 

daar passeerde voor het leggen van grondmijnen in het voorterrein te kennen 

gegeven, dat deze maatregel goed was, ofschoon deze officier niet wist wie 

opdracht daartoe moest geven of wie deze taak te vervullen had.  

Te 19.00 uur werd de opstelling -na overdracht aan twee compagnieën van 42 R.I.- 

verlaten en gemarcheerd naar het fort Everdingen. Hierbij kwam het bevel om 21.00 

uur verzameld te zijn bij het café ??  

Tijdens de mars naar dit verzamelpunt kwam van het bataljon het bericht door 

middel van een sergeant per motorrijwiel, dat op last van de opperbevelhebber het 

gehele Nederlandse lager als krijgsgevangenen beschouwd moest worden.  

Dit bericht werd met op elkaar geklemde tanden voor allen ontvangen.  

De verslagenheid bij de eenvoudigste soldaat stond bij het ontvangen van dit 

bericht op ieders gelaat te lezen. 

 

Tijdens de oorlogsdagen was: 

C.C.: Res. Kapitein J.G. Kreling 

C. 1e sectie: S.M.I. Timmermans 

C. 2e sectie: Res. 2e luitenant B. de Jonge 

C. 3e sectie: Cadet-Vaandrig H.H. Ludwig 

C. 4e sectie Sergeant-capitulant P. Balkenende. 

 

Na de capitulatie zijn de Nederlandse militairen formeel aangemerkt als 

krijgsgevangenen. Een deel van de militairen in de rang van soldaat en onderofficier 

(en een klein aantal officieren) werd daadwerkelijk overgebracht naar 

krijgsgevangenenkampen in Duitsland, zoals Stalag II-a Neubrandenburg, Stalag II-d 

Stargard, Stalag III-a Luckenwalde, Stalag III-b Fürstenwalde en Stalag XI-a 

Altengrabow. Andere Nederlandse militairen trokken terug op hun kazernes of naar 

andere gebouw zoals scholen en werden daar als krijgsgevangenen vastgehouden.  

Na enkele weken krijgsgevangenschap werden zij in juli 1940 vrijgelaten. De naar 

Duitsland vertrokken Nederlanders keerden toen weer terug naar Nederland.2)   

 
2 Hoppe, Johan, Van der Most, Eric en Rossmeisl, Erwin, òVerwegen Oorlogsjaren, Nederlandse militairen 

in Duitse krijgsgevangenschap, 1940-1945ó, Boom, 2021.  
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4. Martinus Johannes Maria (Tini) Deremaux 

Tini, de jongere broer van Jan Deremaux, was al voor de oorlog anti-nazi. Na de 

capitulatie van Nederland sloot hij zich aan bij de in oktober 1940 opgerichte 

verzetsgroep òLeve de Koninginó (later òNederland voor Oranjeó) waarvan de Heer 

Johannes Frans (Jan) le Griep de oprichter en leider was. De verzetsgroep hield zich 

onder meer bezig met het verzamelen van inlichtingen voor de geallieerden, 

smokkelen van wapens en het verspreiden van illegale pamfletten.  

Een oom van Tini was eveneens aangesloten bij de verzetsgroep. Hij maakte voor de 

Duitsers afdrukken van strategische objecten, maar wist daarvan ook kopieën 

achterover te drukken. Die kopieën trachtte hij via Tini naar Engeland door te sturen.  

 

Begin 1942 maakte de verzetsgroep plannen voor het opblazen van het huis van 

rijkscommissaris Seyss-Inquart en de garage van de Haagse Tram Maatschappij (HTM) 

in Scheveningen. De plannen werden verraden door de Nederlandse collaborateur 

Antonius (Anton) van der Waals.3) Meerdere leden van de verzetsgroep, waaronder Tini 

Deremaux, werden daarop opgepakt. Tini werd op 13 mei 1942 gearresteerd. Tini 

Deremaux bleek bij zijn aanhouding te beschikken over fotokopieën van een vliegveld 

bij Eindhoven. Tini werd daarop overgebracht naar verschillende gevangenissen, 

waaronder het Oranje Hotel in Scheveningen (Block II-D, cel 736).  

 

Op 17 (?) Juni 1942 stuurde vader Johannes Constant Deremaux de volgende brief 

naar Tini (slechts de eerste bladzijde is weergegeven): 

 

Lieve beste zoon Tini, 

Je brief ontvangen en dank ervoor. We hopen van ganser harte dat je het 

goed naar de omstandigheden moge maken. Je vraagt mij over de 

werkplaats, daarvan te willen schrijven. Ja jongen, het is treurig alles.  

Het wil en kan niet vlotten, al werken wij nog zo hard voor den Heer 

Dijling Hansen uit Münster, je weet wel, die bondiging heeft, is weer hier 

geweest en is vreselijk kwaad. Ook denk ik omdat het werk niet klaar is. 

Ik kon het begrijpen. Tini, je weet net zo goed als ik wat wij aan de Heer 

Hansen en Damhoff hebben. Daarom spijt het mij zo voor hem evenals voor 

mij en jou, nu hij zoõn teleurstelling moet ondervinden. Ik zei er niets aan 

te kunnen doen, daar jij er niet was en jij van dat werk alles in handen 

had, hetgeen nog klaargemaakt moest worden. Mijn hoofd heb ik niet er 

bij, omdat ik teveel geleden heb en nog niet op streek ben en anderen 

kunnen dat werk niet om af te werken. Ik weet dus geen wat te doen. 

Jongen, jongen was jij maar hier. Hoe zou alles nou moeten gaan met het 

werk? Ik kan ze nu onmogelijk klaar krijgen, als ik maar alles wist, hoe 

ze in elkaar gemaakt zijn en hoe de kleuren moeten worden en de patine 

van de samenstelling. Van de stoffen weet ik niets af, ook niet de stoffen 

die er voor bedoeld waren en nog zo vele dingen. Waar is het beslag? en het 

sluitwerk? Je kan nu begrijpen en een beeld vormen hoe ik er mee tob. 

 
3 Nederlander Antonius v.d. Waals werd in 1947 door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Na een 

langdurige rechtszaak werd hij schuldig bevonden aan de dood van ten minste 83 Nederlandse 

verzetsstrijders en werd hem de doodstraf opgelegd. Van der Waals werd -ondanks gratie verzoeken- 

op 26 januari 1950 geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte.  
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Was het een gewone client, och dan zou het nog gaan, maar omreden het 

zoõn edel mens is, de Heer Hansen. Wat heeft hij niet steeds voor ons 

gedaan, door ons met zijn financiële goedheid te helpen in zaken. Hoeveel 

klanten heeft hij niet aangebracht? Hoeveel restauraties van antieke 

kasten van Duitse families die hier wonen, dat weet je zelf ook.  

De secretaire voor Meneer .. hebben we moeten verzenden, die is naar Berlijn 

gaan.4) 

 

Lieve Beste Tini, 

Kort nadat de brief aan je klaar was, kwamen er diverse reparaties binnen, 

onder andere van Dr. Dietz. Ik heb met Dr. Dietz voor wie wij verleden jaar 

de notenhouten barokkast gerestaureerd hebben, over jouw arrestatie 

gesproken en hij heeft zich met de Sicherheits Dienst in verbinding 

gesteld. Hij schijnt te weten waarvan je beschuldigd wordt, mag er echter 

niet over spreken. Hij is Duits officier en Rechtsanwalt en wil, wanneer er 

een aanklacht tegen jou uitgesproken wordt, door informatie bij het 

gerechtshof vaststellen of hij jouw verdediging op zich kan nemen. Hij 

doet dit slechts terwille van mij en gratis. Het zou voor mij een grote 

geruststelling zijn. Stel s.v.p. de Duitse autoriteiten die de onderzoeking 

leiden hiervan op de hoogte. Zijn telefoonnummer is 115892. Zorg er dus 

zo veel mogelijk voor, ik ga nu maar weer gauw werken, zo goed en kwaad 

als het gaat. 

[een deel van de brief is afgescheurd] vele lieve groeten van ons allemaal, 

é. gauw. Daaagg jongen, daaag zoon, mijn Tini, ja Vader. 5) 

 

Uit deze brieven blijkt dat de werkplaats in 1942 voor een deel draaide op opdrachten 

van verschillende (hooggeplaatste) Duitsers. Vader Deremaux trachtte via deze 

Duitsers zijn zoon Tini weer vrij te krijgen. Dat mislukte echter doordat Tini was 

opgepakt met belastende stukken en er daardoor geen rechtszaak kwam. 
 

Op onbekende datum in 1942 stuurde Truusje Bos, de verloofde van Martin (Tini) 

Deremaux de volgende brief naar Tini. 

 

Liefste Tini, 

Je brief ontvangen, waar ik erg blij mee was. Ik denk veel aan je, maar zet 

mij er goed doorheen, even als jij doet. Je vroeg me veel naar je huis te gaan. 

Op dit punt kan ik je geruststellen. Reeds vanaf de eerste dag ben ik bij je 

thuis. Ik slaap bij Mary en we hebben zodoende veel steun aan elkaar. 

Vader vindt het ook erg prettig. Dus je ziet jongen, dat je je over mij niet 

bezorgd hoeft te maken en ik houd nu nog veel meer van je. Ook ik voel nu 

wel wat ik mis, doch wacht de dag af dat je weer bij me bent. 

Thuis is ook alles goed. Alleen onze Jan is naar Duitsland vertrokken.  

Er zat niets anders voor hem op.  

Ook van vader en moeder en zusjes de hartelijke groeten. Ik hoop verder ook 

voor jou, jongenlief, dat je het goed maakt. Wees verstandig en houd moed. 

 
4 Nationaal Archief collectie 2.19.255.01 inv.33491A afbeelding 0065. 

5 Nationaal Archief collectie 2.19.255.01 inv.33491A afbeelding 0067. 
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Ik zou je nog wel meer kunnen vertellen, maar we schrijven allemaal iets 

naar je zodat je van alles op de hoogte wordt gehouden. Ik wens je 

nogmaals het aller, aller beste en hoop op een spoedig weerzien.  

In gedachten een innige omhelzing en heel veel liefst van je steeds nog 

meer liefhebbende Truus. P.S. ik heb de groeten overgebracht aan alle 

kennissen.6) 

 

Op 19 juli 1942 werd Tini overgebracht naar het Polizeiliches Durchgangslager 

Amersfoort (PDA), waar hij werd ondergebracht in Block III als gevangene nummer 

874. Door de mensonterende behandeling viel hij 25 kilo af.  

Twee maanden later hoorde hij, samen met vijf anderen uit de verzetsgroep, in 

Amsterdam door het Feldgericht Luftgau Holland de doodstraf tegen zich eisen, onder 

andere wegens illegaal wapenbezit. Kans op gratie was vrijwel uitgesloten. Na het 

proces keert hij terug naar Amersfoort, om op 24 oktober 1942 overgeplaatst te 

worden naar de Kriegs-Wehrmacht-Gefängnis aan de Gansstraat 164 in Utrecht.  

Vijf leden van de verzetsgroep; Tini Deremaux, Bart de Roo, Hendrik Kop, Bertus 

Marinus Kley en Jan le Griep werden twee dagen later, op 26 oktober 1942, per 

vrachtwagen naar het Fort bij Rijnauwen in Bunnik gereden, waar zij in de middag 

werden gefusilleerd. Van de zes veroordeelden werd Gerrit J. Bakker op 22 december 

1944 in Mauthausen vermoord. Van de oorspronkelijke twintig man uit de Haagse 

organisatie òNederland voor Oranjeó zijn er door toedoen van der Waals elf vermoord.  

Zeven leden keerden na jarenlange gruwelijke straf naar Holland terug. 

 

 
  

 
6 Nationaal Archief collectie 2.19.255.01 inv.33491A afbeelding 0022. 
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Martinus Johannes Maria (Tini) Deremaux (Nationaal Archief, toegang 2.19.136, inv. 1)  
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5. Voor de tweede maal in krijgsgevangenschap 

In de periode van 1940 tot begin 1942 lukte het Duitsland nog met propaganda en 

met hulp van collaborerende ambtenaren op lokale arbeidsbureaus en bij gemeenten 

om uit heel Europa arbeiders aan te trekken. Deze civiele arbeiders werden 

tewerkgesteld in het kader van de Arbeitseinsatz.  

Ondanks het ogenschijnlijk hoge aantal mannen en vrouwen dat zich aanmeldde 

(alleen uit Nederland zouden er gedurende de hele oorlog ongeveer 600.000 arbeiders 

via de Arbeitseinsatz tewerkgesteld worden), kon niet worden voldoen aan de alsmaar 

stijgende Duitse behoefte aan werkkrachten. Deels werd dit veroorzaakt door de al 

maar groeiende aantallen Duitse arbeidskrachten die naar het front werden gestuurd. 

Anderzijds waren er steeds meer tewerkgestelden die ziek waren of zich vanwege de 

bar slechte arbeidsomstandigheden via allerlei wegen aan de Arbeitseinsatz 

onttrokken. 

 

Om in de bezette gebieden effectief meer arbeidskrachten te ronselen, wees Berlijn in 

maart 1942 Obergruppenführer F. Sauckel aan als Generalbevollmächtigter für den 

Arbeitseinsatz. In april 1943 beklaagde Sauckel zich bij het OKW over het achterblijven 

van het aantal tewerkgestelde Nederlandse arbeidskrachten.  

De Duitse economische en militaire doelen konden op deze manier niet worden 

gerealiseerd. Hij legde de schuld hiervoor bij het Auswärtige Amt (Buitenlandse Zaken) 

en het OKW. Toen ook zelfs grootschalige uitkamacties zoals de Holland- of Sauckel-

Aktionen, niet de verwachte aantallen arbeiders opleverden, kwam in het voorjaar van 

1943 bij Sauckel de voormalige Nederlandse krijgsmacht in het vizier. 

Hiermee werd gehoopt dat circa 300.000 Nederlandse militairen in de rang lager dan 

officier tewerkgesteld konden worden in Duitsland. 

Mede onder druk van Sauckel gaf de chef van het OKW, Generalfeldmarschall  

W. Keitel, op 23 maart 1943 de opdracht aan de Wehrmachtsbefehlshaber in den 

Niederlanden om de gehele voormalige Nederlandse weermacht op te pakken en in 

krijgsgevangenschap af te voeren.7) 

 

Via advertenties in de landelijke kranten werden per legeronderdeel de militairen 

opgeroepen om zich te melden. Als dienstplichtig soldaat bij 2 R.I. diende Jan 

Deremaux zich op 7 juni 1943 te melden in het Wehrmachtslager te Amersfoort. 

 

 
7 Hoppe, Johan, Van der Most, Eric en Rossmeisl, Erwin, òVerwegen Oorlogsjaren, Nederlandse militairen 

in Duitse krijgsgevangenschap, 1940-1945ó, Boom, 2021.  
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Terugvoering 2 R.I. (meerdere dagbladen mei 1943) 

 

Uiteindelijk zouden er naar aanleiding van deze terugvoeractie circa 8.300 

Nederlandse militairen in de rang lager dan officier, daadwerkelijk in Duitse 

krijgsgevangenschap afgevoerd worden.  

Het grootste deel van de opgeroepen militairen wist zich echter aan de terugvoering te 

onttrekken door het verkrijgen van een zogenaamde òBlauer Ausweisó, een document 

waaruit bleek dat de betreffende persoon onmisbaar was voor het bedrijf waar hij 

werkte, of vanwege familieomstandigheden niet gemist kon worden.  

Een aanzienlijk kleiner deel van de militairen wist onder te duiken. Dat niet een veel 

groter aantal militairen ondergedoken is, was te wijten aan de eventueel op te leggen 

represaille maatregels van de Duitsers, de onbekendheid met de mogelijkheden en 

adressen waar men kon onderduiken en omdat voor het onderduiken veelal een 

behoorlijk grote som geld betaald moest worden.  
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Veel Nederlanders bleken aan onderduikers een creatief verdienmodel te hebben 

gevonden waarmee ze zichzelf -weliswaar tegen behoorlijke risicoõs wanneer het door 

de Duitsers werd ontdekt- van extra voedingsbonnen en eten konden voorzien.8) 

 

Dinsdag 8 juni 1943  

Toch enigszins nerveus om hetgeen deze dag brengen zal, staan we tegen 07.00 uur 

op. Weliswaar waren we al veel eerder wakker. Hebben het laatste halfuur zwijgend -

me de armen om elkaars schouders geslagen- doorgebracht. Wat valt er immers te 

zeggen? Allerhande gedachten spelen door ons heenê 

Ik was en scheer me en pak daarna het laatste restje in van de mee te nemen 

spullen. Alhoewel ik totaal geen trek heb eet ik een kleinigheid en knuffel onderwijl 

de kleine boy, hij heeft -gelukkig maar- van het hele gebeuren geen weet! 

Als het tijd wordt om te vertrekken neem ik hartelijk afscheid van Mams en Charles 

met de hoop dat ik hen gauw en in  gezondheid ma terugzien. Vervolgens zeg ik ook 

de families Bos, Pellekorn en Harinck goedendag, elkaar het beste wensend! 

Onderwijl is zus Nel gekomen, zij wil mee naar de trein. Omstreeks 08.30 uur ga ik, 

vergezeld van Corrie en Nel, op weg naar het station. De grote koffer gaat op de 

bagagedrager van Nelõs fiets, dat ding is me te zwaar en met zijn twee±n dragen 

weer te lastig. Het bundeltje met de twee dekens hangt om mijn nek. 

In feite ben ik er op tegen dat Corrie me tot de trein wegbrengt. Maar ja, Corrie blijft 

op haar standpunt staan. Wel zeg ik haar dat zij bij het vertrek niet moet gaan 

grienen, dan moet ik dat ook! Ik zeg haar dat ik er dan uit kom om haar een tik te 

geven! Immers, zo zeg ik erbij, wie weet ben ik vanavond al weer thuis! Het is met 

collega Dick van de Berg toch ook zo gegaan? Corrie verzekert me dat ze flink zal 

zijn en ik weet dat zij dat meent. 

Onderweg druk met elkaar pratend, zijn we vrij gauw aan het Staatsspoorstation en 

treffen daar Mary en Truus. Zeer lief en attent! Aan een speciale tafel in de hal moet 

ik mijn vervoerbewijs halen. Met het schrijven van kantoor én de wetenschap dat een 

collega daarop is teruggekomen, voel ik me helemaal niet in een mineurstemming! 

Echter, indien het zo zou zijn dan zal ik dat aan de anderen toch zeker niet laten 

merken. Omdat je het echter nooit zeker weetê. Voor alle zekerheid neem ik enkele 

noodzakelijke spullen mee. Korte tijd later arriveert -zoals afgesproken- Joop de 

Lange. Hij wordt vergezeld van zijn Vader, zuster en zwager, alsmede enkel collegaõs 

van zijn kantoor. Cor, zijn vrouw, vond het beter om thuis afscheid te nemen, wat 

nog niet zo gek is. Vanwege het feit dat elke jongen wordt weggebracht door hetzi j 

zijn ouders, echtgenote en kinderen, verloofde, broers, zusters, enz, is het op het 

perron tamelijk druk. Tussen al die lieden ontdek ik dan de Heren Lörx en v.d. Steen 

van Rijksijzer. Hun aanwezigheid hier stel ik bijzonder op prijs. Een blijk van 

medelevenê. We hebben het dan wel even druk met het aan elkaar voorstellen en 

het heen en weer praten. Tussen dat alles door dient zich ook nog een oud 

strijdmakker aan, namelijk Fons Veltmeijer9), net als Joop en ik van het tweede 

Regiment Infanterie. We kennen elkaar vanuit de mobilisatie. Al met al, op zeker 

moment wordt het dan tijd om elkaar goedendag te zeggen. Ik neem erg 

emotioneel afscheid van Corrie, wens haar voor de laatste keer veel sterkte, zeg haar 

 
8 Zie bijvoorbeeld het dagboek van soldaat Herman Kroonenberg dat zich bevindt in de collectie van 

het Joods Historisch Museum te Amsterdam, object D005866.  

9 Bedoeld is soldaat 2 R.I. Alfons Aloysius (Fons) Veltmeijer kgf 107351. Hij werd geboren in Den Haag 

en woonde aan de Koningin Emmalaan 57 in Den Haag  
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nogmaals dat zij zich om mij geen zorgen behoeft te maken. Als soldaat ben ik wel 

het een en ander gewend!! Evenzo neem ik hartelijk afscheid van Nel, Mary en 

Truusje, de beide collegaõs van kantoor en verdere kennissen. Wij geven hen de 

verzekering dat wij gedrieën alles zullen doen om de komende tijd zo aangenaam 

mogelijk te doen verlopen, dat wij alles gezamenlijk zullen delen en dat we elkaar 

zullen opbeuren in dagen van neerslachtigheid en dergelijk! Voor de achterblijvende 

vrouwen van Joop en mij moet het een troost zijn te weten dat vooral wij een stevig 

houvast aan elkaar zullen hebben. Zij weten nu dat wij niet alleen zijn. We zoeken 

dan een plaats in de overvolle trein en vinden die op het voorbalkon. Daar is het 

tenminste rustig. De dieseltrein vertrekt om 09.10 uur. Uit de coupéramen wuiven de 

jongens -met of zonder zakdoek- naar de achterblijvenden op het perron. Van een 

kant gezien is het gelukkig dat wij gauw uit het zicht zijn. Doordat nog veel 

familieleden meereizen, zijn in de wagons alle plaatsen bezet. Ook in de gangpaden 

staan veel stelletjes dicht tegen elkaar gedrukt. Verschillende knapen die alleen 

reizen, staren stil voor zich uit. In de trein maken we kennis met enkele jongens van 

2 R.I. Joop en ik hebben hen echter in Venlo nooit meegemaakt en ook niet in de 

dagen van de mobilisatie. We praten over van alles en nog wat en steken -ter 

verbroedering zeggen we- een sigaret op. Zo worden onze gedachten meteen 

afgewend van hen, die wij zojuist moesten verlaten. Toch houdt iedereen zijn eigen 

gedachtenê Bij de paar stations die we aandoen stappen weer nieuwe jongens in 

met hun aanhang en dan zijn alle gangpaden volledig bezet. 

Onze vriend Fons is een smal persoon met een spichtig gezicht, waarvan -om zo te 

zien- de gein afstraalt. Hij blijkt ook een geinponem te zijn, want hij komt met een 

flesje ouwe klare te voorschijn en dat gaat dan ons kringetje rond. Daarna toont hij 

ons een koffertje waarin allerhande schmink spullen zitten; neuzen, pruiken en zo 

meer. Zo te zien neemt hij het hele gebeuren erg luchtig op. Zijn houding is voor mij 

in ieder geval een hele opkikker. Ik ben er dan zelf ook tamelijk rustig door. 

Het slot van Fons zijn tweede koffer is stuk en het prutsen eraan vergt nogal veel 

tijd. Zo zijn we al te Utrecht, terwijl Fons denkt dat we in Gouda zijn aangeland.  

De klok wijst hier 10.10 uur aan. Hier moeten we overstappen. De trein die dan even 

later binnenkomt is dermate vol dat wij met veel anderen besluiten om op de 

volgende te wachten. Die zal circa 15 minuten later voorrijden. 

Er wordt dab te 10.35 uur vertrokken. In deze trein is plaats genoeg en we kunnen 

breeduit zitten. We treffen er nog collega Kerpel, van de herhalingsoefeningen te 

Venlo in 1938. Gezellig met elkaar babbelend en rokend, arriveren we in Amersfoort 

eer we daar erg in hebben. Te 11.05 uur stappen we daar uit en dan blijkt eerst 

hoeveel lieden zich gaan melden. Terwijl wij het perron afgaan, komen er al knapen 

terug die huiswaarts keren. Zij hebben een òAusweisó voor hen is alles voorbij!! 

Sjouwend met de bagage dalen we de stations trappen af en komen dan op straat. 

Daar worden we opgewacht door de inwoners. Tegen een ruime vergoeding, ik hoor 

een prijs noemen van F 5,=, willen ze onze bagage naar het kamp vervoeren. Ook 

kinderen, van 8 tot 16 jaar, zwermen om iets te verdienen om ons heen. Zij hebben 

alle mogelijke vehikels, waaronder kinder- en wandelwagens, een enkeling is er met 

zijn zeepkist op wielen! Sommige ouderen hebben paard en wagen, handkarren, 

bak- en gewone fietsen en ander rijdend materiaal. Met een klein stel wachten wij de 

drukte even af en gooien dan later de bagage op een bakfiets om die naar de 

aanmeldingsplaats in de Zonnebloemstraat te laten vervoeren.  
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Wehrmachtslager Zonnebloemstraat Amersfoort, barakkenkamp 

(Archief Eemland, Fotonummer 14825, vervaardiger Leo Breijer) 

 

 
Wehrmachtslager Zonnebloemstraat Amersfoort, militairen wachten in een rij 

(Archief Eemland, Fotonummer 14827, vervaardiger Leo Breijer) 

 

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 òHet Soesterkwartieró, aan de Noordewierweg 271 te Amersfoort. 
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Wij wandelen in groepjes daarheen. Alles bij elkaar een flinke stoet, al die knapen 

met hun aanhang. Het Wehrmachtslager is gemakkelijk te vinden. Niet alleen staat 

het overal met borden aangegeven, ook de inwoners en de kinderen die om ons 

heen zwermen maken het vinden gemakkelijk. 

Het is tamelijk warm weer en derhalve doen we het rustig aan. Ginds sluiten ze toch 

niet v··r we allemaal binnen zijn en ògeholpenóê. 

Is het een flinke stoet die náár het kamp gaat, een bijna even grote optocht komt 

vanáf dat kamp. Het zijn de mannen die reeds door de òmolenó zijn geweest en nu 

naar huis mogen. Geluksvogels! 

Onze bakfiets krijg panne en wij gaan nu zonder onze bagage verder. De koffers en 

dergelijke komen welê.. 

Van tijd tot tijd ontmoeten we bekende jongens waarmee we in Uden hebben 

gelegen tijdens de mobilisatie 1939-1940. Het zijn voor het merendeel landbouwers 

ofwel zij werken bij Philips. Zo lopen we, vlak bij het kamp gekomen, Piet Giesbers 

en Huug van Dooremalen tegen het lijf.  Piet is een goede bekende vanuit Uden en 

een voetbalvriend van broer Henny. Hij speelt bij E.V.V.. Ome Huug werkte met Joop 

en mij daar op het compagniesbureau. Zij gaan huiswaarts en nu vraag ik hen de 

groeten over te brengen aan Henny en verdere familie in Eindhoven. Zij maken ons 

uit voor dwazen omdat we zonder Ausweis ons gaan melden. Zij hebben 

gemakkelijk praten met Philips achter zich. Wat zouden zij in ons geval gedaan 

hebben?? Tegen 11.30 uur bereiken we het hek bij het kamp. De burgers worden 

door een wachtpost tegengehouden. Hier wordt voor het laatst afscheid genomen. 

Wij gaan door het hek naar binnenê.. Daar wachten we een tijdje op onze bagage 

die maar niet wil komen en gaan dan een eind terug tot aan het hotel. Daar staat 

ons òpakpaardó het mag echter niet verder van de Grüne Polizei dan de afzetting. 

Tegen betaling van F 1,= de man worden we weer eigenaar van de koffers, dozen, 

en dergelijke en moeten nu wel zelf alles meezeulenê. Door dat lamme gedoe met 

die bakfiets komen we helemaal achteraan te staan in de toch al zo lange rij. Maar 

even later komt daar verandering in. Er zijn nog òliefhebbers-laatkomersó en dan zijn 

we in de rug gedekt.  

Het weer is prima, al dreigen er mee en dan regenwolken. Gelukkig blijft het de 

verdere dag droog. Omstreeks 13.00 uur gaan de Duitsers eten, wij moeten dan 

ongeveer vijf kwartier wachten. Dat wachten op straat, in die warme zon, is ook niet 

alles. Gezeten op de koffers in een warm zonnetje, verloopt de tijd met praten, eten, 

roken en een babbeltje maken met de bevolking. Dat laatste is vanwege de 

wachtposten niet eenvoudig, maar zij maken het ons ook weer niet lastig. 

Terwijl we daar zo rondhangen horen we nu en dan nog eens wat. Af en toe maken 

we een korte wandeling langs en tussen de bagage door en kijken terloops naar de 

adressen, nieuwsgierig om te zien waar de mannen al zo vandaag komen. Dan 

gebeurt het dat iemand zijn naam op een andermans koffer ziet vermeld. Hij zoekt 

die persoon op, praten samen over hun zelfde naam, halen er de familierelatie bij en 

dan blijkt soms dat zij neven of wel verre familie zijn van elkaar. Zij kennen elkaar 

niet, hebben elkaar ook nooit gezien en vinden elkaar hier bij toeval! Voor die 

jongens vind ik dat wel interessant. Een Deremaux zal ik hier echt niet tegenkomen. 

Ik ben de enige in de familie die de klos is. Ja, dat moet toch iemand zijnê.. 
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Van tijd tot tijd worden dan groepjes de poort binnen gelaten. Zo te zien zi jn wij 

voorlopig nog niet aan de beurt. Daar geven we niets om want zeggen we: zoveel te 

langer zijn we òvrijó.  

Een Feldwebel komt weer eens een zestig tot zeventig knapen ophalen. Omdat de 

hele troep door elkaar staat vraagt hij ons waar hij zal beginnen. Links of rechts? Het 

kan niemand wat schelen en nu zal hij tossenê. Dat vinden wij best. Hij gooit een 

muntstuk op en dan is natuurlijk onze kant niet het eerst aan de beurt. Die pech 

overkomt ons twee keer! We krijgen er dan genoeg vanê. Om het wachten te 

bekorten gaan we hier en daar maar eens kijken, een praatje maken, etc. Maar 

bekende gezichten zien we niet. Met dat praten komen we te weten dat er een 

betrekkelijk groot aantal der wachtenden een Ausweis heeft, ofwel ze werken in de 

landbouw en kunnen daar niet worden gemist, dan wel zij werken bij een van de 

Philipsbedrijven in Noord-Brabant en Limburg. Nu bestaat het tweede Regiment in 

hoofdzaak uit landbouwers, vandaar dat het ook wel het òboeren-regimentó werd 

genoemd. Dat was heel goed te merken tijdens de mobilisatie. Bij onze compagnie 

van circa 120 manschappen waren slechts zeven man niet in de landbouw 

werkzaam. Gedurende deze rondgang horen we zelfs beweren dat men hier een 

Ausweis zou kunnen kopen van de één of ander. De prijs bedraagt ongeveer F 

80,= ?!. Maar wie loopt er nu met zoveel geld hier rond? Bovendien bestaat het 

risico dat het papiertje vals is!! Bij degenen die naar huis teruggaan, hebben we er 

weinig gezien die dekens bij zich hadden, zij waren dus zeker van hun zaak. Het is 

hen ook wek aan te zien, de meesten zijn gekleed in een boeren kloffie, pet op en 

bruin verbrand. Zo tegen 16.00 uur zoeken wij jongens op die wél dekens bij zich 

hebben en vernemen dat zij geen Ausweis hebben. We gaan dan op een kluitje bij 

elkaar zitten en wachten, wachten,Þ. Telkens komen jongens langs die naar huis 

kunnen gaan. Velen van hen maken een praatje met ons, delen rokertjes en lekkers 

uit, ook etenswaren. Zij wensen ons sterkte en het beste toe en gaan heenÞ..  

Eindelijk, het is dan al bij 17.00 uur, komt er weer beweging en worden wij met een 

grote groep de poort binnen geloodst. We zullen nu wel gauw aan de beurt komen. 

Ik voel een zekere spanning door me heengaan. Wat zal het worden?  

Met twee man naast elkaar -de bagage aan de kant- worden we circa veertig á vijftig 

man voor één van de barakken op een rij gezet, Terwijl we daar zo staan te wachten 

komt een dame in een lange witte jas ons voorzien van koffie en een pakje brood. 

Dan komt het moment dat ik naar binnen moet. Ik dien me te melden aan  de tafel 

waarboven een grote letter æDæ staat. Daar wordt ik ontvangen door twee 

Rijksduitsers die dus gewoon Nederlands spreken. Eerst moet ik een lijst invullen 

met onder meer mijn eigen naam, de namen en het adres van mijn echtgenote, wat 

mijn regiment  en rang waren, enz. Daarna moet ik enkele vragen beantwoorden 

over diverse zaken, zoals werkkring en dat alles wordt netjes genoteerd. Dan pas kan 

ik met mijn æverklaringç op de proppen komen en denk dan, dat dat succes zal 

hebben. Het is namelijk een verklaring van het Rijksbureau voor IJzer en Staal v.v. 13 

maart 1943, ondertekend door de Secretaris-Generaal van het Departement van 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Daarin verklaart de directeur van voornoemd 

Rijksbureau dat ik op zijn bureau werkzaam ben, enz. (zie bijlage). 

Het staat er allemaal duidelijk en ook nog in het Duits. De Duitsers bekijken het 

papier en zo te zien zijn ze er niet van ondersteboven. Zij vragen mij wat het is, ik leg 

het hen uit en voeg er aan toe dat op zoén zelfde papier een collega van mij 

verleden week donderdag weer naar huis kon gaan. Zij bespreken het dan met 
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enkele andere collegaés en ik blijf maar denken dat ik zo dadelijk naar huis mag 

gaan. Dat pakt echter wel anders uit. Zij komen bij mij terug en zeggen dat dit een 

aangelegenheid is voor de Hauptmann. Mijn æverklaringç houden ze echter. Daarop 

beduiden ze mij dat ik in het kamertje ernaast moet plaatsnemen en dien te wachten 

op de komst van de Hauptmann. Ik tref daar twee jongens aan die ook bepaalde 

papieren bij zich hebben en ook moeten wachten tot die hoge komt. Al mijn gepraat 

over die teruggestuurde collega heeft niks geholpen; wachten moet ik. Mijn enige 

hoop is nu gevestigd op die kerel! Onderwijl zie ik dat Joop en Fons door de molen 

zijn gegaan. Zij verdwijnen door een deur en dat is niet de deur naar de ævrijheidçÞ 

Na dus een tijd in spanning te hebben gewacht, komt kort vóór 18.00 uur de baas. 

Eerst bekijkt hij ons eens goed en dan pas onze papieren.  

 

 
De verklaring van het Rijksbureau voor IJzer en Staal 

 

Hij heeft zeker al een keus gemaakt? Helaas helpt ook mijn geargumenteer over Van 

de Berg geen zier. Hij kent geen pardon. Ook de beide jongens ondergaan mijn lot. 

Met nog een stel knapen die als laatsten ondervraagd zin, gaan wij door de deur 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































