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1. Voorwoord 

Het dagboek van Johannes Theodorus (Jo) Siskens bevindt zich sinds 2012 in het 

archief van het NIOD te Amsterdam, collectie 244 Europese dagboeken en ego-

documenten, inventarisnummer 1778. Door wie het dagboek in het archief 

gedeponeerd werd, is niet bekend. Het dagboek is in juli 2020 gedigitaliseerd en is 

sinds augustus 2020 online beschikbaar gesteld.  

Het totale bewaard gebleven dagboek omvat circa 380 bladzijden, verdeeld over vijf 

schriftjes. Het geheel is een, op onbekende datum na de oorlog, uitgewerkt 

dagboek, geschreven in een uniform en duidelijk handschrift, dat bovendien 

plaatselijk met opmerkingen in de tekst en in de marge is aangevuld. Het originele 

dagboek moet schetsen bevat hebben, welke in de bij NIOD bewaard gebleven 

versie, helaas niet aanwezig zijn. De bewaard gebleven versie bevat alleen tekst. 

Waarschijnlijk al bij het overschrijven zijn in de bewaard gebleven versie meerdere 

fouten geïntroduceerd die vooral betrekking hebben op de schrijfwijze van 

plaatsnamen en persoonsnamen. Het dagboek bevat veel Duitse woorden, die soms 

tussen leestekens geplaatst zijn. In de voorliggende bewerking zijn deze Duitse 

woorden schuin geplaatst.  

Vanaf circa 26 juli 1943 loopt de datum een aantal malen niet meer synchroon met 

de dag aanduiding, wat duidelijk blijkt bij de beschrijvingen van de zondagen. Of dit 

in het originele dagboek ook het geval was, valt nu niet meer na te gaan. Hier is 

ervoor gekozen om de juiste datum weer te geven en de foutieve tussen haakjes 

daar achter. 

 

Het dagboek stopt abrupt op 6 oktober 1943 en beschrijft dus niet zijn gehele 

periode van krijgsgevangenschap. Uit gegevens in het Nationaal Archief collectie 

krijgsgevangenen 2.13.98 blijkt dat Jo Siskens -samen met ten minste een vijftal 

andere Nederlanders- rond 31 mei 1944 is teruggekeerd naar Stalag IV-b Mühlberg 

ten einde te worden vrijgelaten (“zwecks Entlassung”) en zich dus op dat moment 

nog in krijgsgevangenschap bevond. Het is niet bekend of hij vanwege ziekte is 

teruggekeerd, wat voor andere krijgsgevangenen vaak wel de reden voor terugkeer 

naar Mühlberg is geweest, of dat hij uiteindelijk toch de beschikking kreeg over een 

Ausweis. Van Jo Siskens en de vijf medekrijgsgevangenen die terugkeerden naar 

Mühlberg, zijn in het Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 geen 

repatriëringsgegevens bewaard. In het voormalige BRIOP archief (tegenwoordig 

gedigitaliseerd bij het NIMH) is wel een repatriëringsformulier aangetroffen, alsmede 

zijn Personalkarte I. 

 

Ondanks dat het dagboek niet de gehele periode van krijgsgevangenschap 

beschrijft en daarmee enkele vragen onbeantwoord laat, is het toch een interessant 

dagboek vanwege de beschrijving van een aantal relatief kleine Arbeitskommando’s 

(Moosheim en Mochau) waarover verder nauwelijks gegevens bekend zijn. 

Bovendien laat deze beschrijving duidelijk zien dat de veronderstelling, dat het 

werken bij de boeren betere levensomstandigheden zou kunnen opleveren, een 

onterechte veronderstelling was. Deze mythe was tot voor kort ook nog in zwang bij 

de huidige historici, wat mede gebaseerd was op de levensomstandigheden in de 

hongerwinter in Nederland. Ook toen ging men massaal naar de boeren om eten te 

halen en ging men er vanuit dat de boeren ook daarover beschikten.  

Het is vooral om die reden, dat het dagboek nu opnieuw is bewerkt. 
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In 2021 is door de familie van Jo Siskens aanvullende informatie aangeleverd die in 

hoofdzaak betrekking heeft op de opleiding- en mobilisatieperiode en de meidagen 

van 1940. Een selectie van de beschikbare documenten en foto’s is aan het 

voorliggende dagboek toegevoegd, omdat deze documenten een licht werpen op 

een -in de geschiedschrijving- tot heden vrij onbekend gebleven onderdeel (de 

sectie mortieren van 8) dat in de meidagen heeft gevochten rond vliegveld 

Valkenburg. De collectie foto’s en documenten zal door de familie Siskens in 2021 

worden overgedragen aan het NIOD, zodat deze bij het dagboek kunnen worden 

gevoegd. In het voorliggende boek is vooruitlopend hierop, bij deze afbeelding al 

verwezen naar het NIOD als bron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  

Het voorliggende document is door de bewerker opgesteld ten behoeve van de familie 

Siskens. Het document is eigendom van de familie Siskens. 

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 familie. 

 

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 3 april 2021 
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2. Persoonlijke gegevens 

Johannes Theodorus (Jo) Siskens werd geboren op 31 mei 1904 te Den Haag.  

Hij was een zoon van Theodorus Siskens 1) (kleermaker van beroep) en Dirkje 

Siskens-Koppen en beide wonende te Den Haag. 

Op 31-7-1929 trouwde Jo Siskens te Den Haag met Maria Louisa Hemmekam. 

Jo Siskens was in mei 1940 als soldaat ingedeeld bij het Regiment Grenadiers.  

In 1943 woonden zij aan de Antheunisstraat 118 te Den Haag. 

 

Op 20-9-1951 overleed vader Theodorus Siskens op vierenzeventig jarige leeftijd. 

Op 20-11-1958 is het huwelijk tussen Jo Siskens en Maria Louisa Hemmekam 

ontbonden. 

Johannes Theodorus (Jo) Siskens is op 22-11-1966 overleden te Den Haag. 

Maria Louisa Hemmekam overleed op 2-8-1999 te Emmen. 

 

Binnen de familie Siskens is Johannes Theodorus Siskens vooral bekend als “Jo”.  

Uit het voorliggende dagboek blijkt dat hij door zijn medekrijgsgevangenen “Joop” 

werd genoemd. Daar waar zijn kameraden de benaming “Joop” gebruikten is dat in 

de bewerking blijven staan. 

 

 
Geboorteakte van Johannes Theodorus Siskens uit 1904 

(Haags Gemeentearchief toegangsnummer 0335-01, inv. 460, akte 2727). 

 

 
1 Zijn naam is in officiële akten afwisselend gespeld als Teodorus en Theodorus. Hier is er voor gekozen 

om alleen Theodorus te gebruiken, omdat die naam is doorgegeven aan zijn zoon. 
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Trouwakte van Johannes Theodorus Siskens en Maria Louisa Hemmekam uit 1929 

(Haags Gemeentearchief toegangsnummer 0335-01, inv. 1022, akte 1090). 

 

 
Cabinet foto van Johannes Theodorus Siskens, 1927  

(collectie Jopie Siskens). 

 



7 
 

 
Johannes Theodorus (Jo) Siskens en Marie Louisa Hemmekam in hun verlovingstijd, maart 1927 

(collectie Jopie Siskens). 

 

 
Links Johannes Theodorus (Jo) Siskens en rechts zijn vader Theodorus Siskens op  

de kleermakerij (collectie W.J.T. Siskens). 
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3. Opleiding en mobilisatie 

Jo Siskens volgde rond 1924 (zie dagboek vermelding op 1 juni 1943) zijn opleiding 

tot soldaat bij het Regiment Grenadiers op het kamp Waalsdorp.2) 

 

 
Opleiding op kamp Waalsdorp, Jo Siskens bij de pijl  

(collectie Jopie Siskens). 

 

 
In een tentenkamp, vermoedelijk eveneens op kamp Waalsdorp, Jo Siskens bij het kruisje  

(collectie Jopie Siskens). 

 

 
2 Tot heden konden de Militieregister, waarin zijn naam zou moeten voorkomen, nog niet worden 

geraadpleegd. 



9 
 

 
Een bladzijde uit het album “Mobilisatie herinneringen” (collectie NIOD). 

 

 
Het zinken herkenningsplaatje van Jo Siskens 

(collectie NIOD).  
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Jo Siskens was ten tijde van de mobilisatie in augustus 1939 ingedeeld bij het 4e 

Regiment Infanterie (4 R.I.) (zie ook het dagboek 20 juni 1943) en maakte onderdeel 

uit van de 4e compagnie mortieren “van acht”. 

 

 
Personeel van 4 Mr. bij een mortier van 8. 

 

Gedurende de mobilisatie was Jo Siskens vanaf 4 oktober 1939 gelegerd in 

Noordwijk-Binnen. Als onderkomen fungeerde een bollenschuur van NV Koninklijke 

Bloembollenkwekerij en -handel P. van der Meer Czv. aan de Offemweg 1 te 

Noordwijk. 

 

 
Het pand van Van der Meer aan de Offemweg 1 Noordwijk 

uit het Mobilisatiealbum (collectie NIOD). 

 



11 
 

 
De wagenmakerij van Van der Loo aan de Voorstraat 6 te Noordwijk 

uit het Mobilisatiealbum (collectie NIOD). 

 

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog hebben de Grenadiers en de Jagers op 

enkele plaatsen korte tijd heftig gevochten. In mei 1940 waren ze belast met de 

verdediging van de vliegparken rondom Den Haag (Ypenburg en Ockenburg) en 

Rotterdam (Waalhaven). Daarnaast zijn er verschillende eenheden ingezet in het 

Westland, bij Delft en Overschie.  

Jo Siskens was in de meidagen van 1940 ingezet rond vliegveld Valkenburg. 

 

 
De 4e Compagnie Mortieren van 8 staf 4 R.I. (collectie NIOD). 

 

Hij maakte daar deel uit van de commandogroep van de 4e compagnie mortieren 

van 8 onder bevel van reserve kapitein J.H. Zwijndregt. Sectiecommandant was 

sergeant H. van Driel. De commandogroep bestond verder uit korporaal A.G. v.d. 

Torre, dienstplichtig soldaat J. van Kal, H. Bellekom, J.W.M. de Koning en Th. Overdijk 
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en een niet bij naam bekende ziekendrager. Over de inzet van de mortieren van 8 is 

in een klein boekje “Oorlogshandelingen van de 4e Comp. Mortieren van 8 gedurende 

de Meidagen 1940” verslag gedaan. De tekst is in het onderstaande integraal 

overgenomen. 

 

 
Officieren en onderofficieren van de 4e C. mortieren van 8 (collectie NIOD). 

 

Verslag van de oorlogshandelingen bij de 4e C. Mr. V. 8 gedurende de dagen 

van 10-15 mei 1940. (door kapitein J.H. Zwijndregt) 3) 

Algemeen. 

Terstond nadat de compagnie was gealarmeerd (om ongeveer 4.30 uur in de 

morgen van 10 mei), is met de werkzaamheden voor het marsvaardig maken 

aangevangen. Deze werkzaamheden zijn voltrokken overeenkomstig de daarvoor 

vastgestelde orders en belangrijk binnen het opgestelde tijdschema.  

Gedurende deze werkzaamheden en de daarna volgende afwachtingsperiode, 

werden tevens de nodige maatregelen tegen aanvallen uit de lucht genomen, 

bestaande uit het verdekt opstellen van voertuigen en karren en het in de kwartieren 

doen verblijven van het personeel. 

 

Eerste sectie 

10 mei 1940. 

Om ongeveer 7.30 uur ontving de C.C. bevel van de R.C. een sectie te dirigeren naar 

Katwijk aan de Rijn, om zich daar te melden bij de R.C. of de eerste luitenant Vlug.  

Daartoe werd aangewezen de eerste sectie onder commando van de eerste 

luitenant J. Blankenstein. Het vervoer geschiedde met een door het regiment 

gevorderde autotrailer. Op weg naar Katwijk aan de Rijn passeerde de sectie II-4 R.I. 

eveneens op mars naar deze plaats. De draaibrug over het kanaal in de weg 

Noordwijk/Katwijk aan de Rijn overgetrokken zijnde, werd luitenant Blankenstein 

door de aldaar zich bevindende kornet van III-2 R.A. gewaarschuwd per trailer niet 

verder te gaan, aangezien de vijand zich reeds in Katwijk aan de Rijn genesteld had 

 
3 Dit verslag is eveneens beschikbaar bij NIMH collectie 409 Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940 

inventaris 476004. 
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en zich nog geen eigen troepen in deze gemeente bevonden. De S.C. heeft daarop 

de sectie doen afladen en ter plaatse opstellen onder het nemen van de nodige 

veiligheidsmaatregelen. Door middel van een juist passerende motorordonnans 

werd contact verkregen met luitenant Vlug. De sectie is daarop het dorp verder 

binnengetrokken, gelijktijdig met de inmiddels gearriveerde veiligheidsorganen van 

II-4 R.I., teneinde aldaar een geschikte opstellingsplaats te zoeken, van waaraf vuur 

zou kunnen worden gebracht op het vliegveld Valkenburg. In de bocht op de weg 

Katwijk-Shell station ontving de sectie vijandelijk vuur en kon zij niet verder 

voorwaarts. Teneinde de oprukkende infanterie ruimte te verschaffen is de sectie 

enigszins teruggetrokken, doch werd door een dwarsstraat vanuit de richting 

Seminarium opnieuw bevuurd. Ter plaatse werd zo goed mogelijk gedekt, toen een 

afwachtende houding aangenomen. 

Gelegenheid tot het voorbereiden van vuur op het vliegveld was aldaar, mede als 

gevolg van de grote afstand (ongeveer 2 ½ km) niet mogelijk. Om 10.30 uur volgde 

nog een vijandelijke vliegeraanval, welke echter de sectie geen verliezen bezorgde. 

In de loop van de middag werd de sectie op de Cp. teruggetrokken. Om 22.00 uur 

kreeg vervolgens de sectie bevel zich te voegen bij II-4 R.I. en om 24.00 uur af te 

marcheren naar de Cp. nabij de Km. te Katwijk.  

 

 
Personeel van de 1e sectie, Jo Siskens bij de pijl (collectie NIOD). 

 

11 mei 1940 

Aldaar ontving de S.C. van C.-II-4 R.I. opdracht een stelling uit te zoeken, van waaruit 

vuur zou kunnen worden gebracht op de brug in de weg Katwijk-Valkenburg en op 

Valkenburg zelf. Deze opstellingsplaats werd gevonden ongeveer 150 m. achter de 

Cp., op het boerderij-complex van de Heer Paridon. Vandaar was geregeld contact 

met de B.C. verzekerd, terwijl de beoogde vuren konden worden afgegeven. In de 

loop van de morgen vroeg de B.C. vuur direct achter de brug. Na enige schoten 

moest het vuur worden gestaakt. Redenen daarvoor zijn de S.C. niet bekend 

geworden…. 

Om 16.30 uur kreeg de S.C. van C.-II-4 R.I. bericht, dat de sectie was toegevoegd aan 

de divisie-reserve (I-9 R.I.), welke een nieuwe aanval op Valkenburg zou 
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ondernemen. Van C.-I-9 R.I. ontving de S.C. bevel een opstellingsplaats in te nemen 

in de nabijheid van het Schell-station, zodanig dat desgewenst vuur kon worden 

gebracht op: 

1. de hoge dijk met stellages 500 m in het voorterrein 

2. de toren en onmiddellijk omgeving van Valkenburg 

 

Aan deze opdracht is voldaan, waarbij het vuur ook werd verzekerd voor het afgeven 

daarvan bij duisternis. Opmerking verdient het,. Dat de sectie genoodzaakt is 

geweest, zich in te graven, teneinde dekking te hebben tegen vuur in de rug vanuit 

de duinrand (vermoedelijk eigen troepen). Aanvraag om vuursteun werd van C.-I-9 

R.I. nimmer ontvangen. Enige malen is nog getracht verbinding te krijgen, onder 

meer ook d.t. C.-II-4 R.I., doch zonder resultaat. In de loop van de nacht ontving de 

S.C. van C.-II-4 R.I. opdracht op diens Cp. terug te keren. 

 

12 mei 1940 

Die nacht ontving de S.C. van C.-II-4 R.I. een aanvrage om vuursteun op de 

kalkovens in de noordoostelijke rand van Valkenburg. Nadat 4 schoten waren 

afgegeven, moest het vuren worden gestaakt, daar eigen infanterie (I-9 R.I. ?) een 

aanval deed op het raadhuis van Valkenburg. 

 

13 mei 1940 

Sectie in de oude opstellingsplaats gebleven ter beschikking van C.-II-4 R.I. 

(patrouille- en bewakingsdiensten verricht). 

 

14 mei 1940 

De sectie werd aangewezen om deel te nemen aan de actie tegen “Albertushoeve”, 

tezamen met twee secties infanterie en een sectie Pag (pantserafweergeschut).  

Op mars zijnde, werd deze formatie bij de splitsing Wassenaarseweg -  weg 

watertoren (Cantineweg, red.), aangekomen op een weiland, door vijandelijk 

mitrailleurvuur verrast. Nadat de sectie Pag het vuur geopend had, vroeg de inf. 

Commandant mortiervuur aan, waarbij als doel werd opgegeven “grote boerderij 

links in het terrein”. In open terrein en onder hevig vuur, was ter plaatse afgifte van 

mortiervuur onmogelijk. De sectie is daarop kruipend, de karren achter zich 

aanslepend, in stelling gekomen achter de weg naar de watertoren. Onmiddellijk 

werd vandaar vuur afgegeven op het aangegeven doe, waarna de in. Commandant 

bericht doorgaf, dat de vijand zich bevond in een klein schuurtje op 500 m in de 

richting van de grote boerderij. Nadat hierop puntvuur was afgegeven, begaf de 

vijand zich in het terrein, waarna het terreingedeelte geheel met vuur werd belegd. 

Tijdens het afgeven van deze vuren werd de sectie wederom in de rug bevuurd. 

Vijandelijk vuur werd niet meer gehoord, doch de sectie bleef ter plaatse ingevolge 

ontvangen opdracht, waarna spoedig het bericht der capitulatie doorkwam. 

 

Tweede sectie 

10 mei 1940 

Ingevolgde van de R.C. ontvangen bevelen. Werd om 8.30 uur aan de S.C. de eerste 

luitenant J.P. Broens opdracht gegeven, zich te vervoegen bij C.-III-4 R.I. op de 

boulevard te Katwijk. Marsweg via Zwarteweg – Buitensluizen. Aangezien C.-III-4 R.I. 

Aldaar niet aanwezig was, begaf de sectie zich naar Cp. 4 R.I.,  inmiddels te Katwijk 

aan de Rijn ingericht. Aldaar was bericht ontvangen, dat C.-III-4 R.I. zich zou 
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bevinden in of nabij de kantine of de schietbanen. Aldaar aangekomen en C.-III-4 R.I. 

evenmin aanwezig zijnde, werd doorgemarcheerd naar de watertoren en verder naar 

het vliegveld Valkenburg, alwaar C.-III-4 R.I. werd aangetroffen. 

Van hem werd toen opdracht ontvangen vuur af te geven op doelen op het 

vliegveld (mitrailleursnesten). Na vernietiging van deze doelen, bestormde C.-III-4 

R.I. met zijn troepen het vliegveld en heroverde dit. De sectie mortieren werd daarna 

naar Cp. 4 R.I. teruggezonden. Te 22.00 uur is order ontvangen om te marcheren 

(afmars 24.00 uur) via Katwijkseweg naar Wassenaarseslag, teneinde zich aldaar te 

voegen bij C.-I-4 R.I. 

 

 
Personeel van de 2e sectie, Jo Siskens bij de pijl (collectie NIOD). 

 

11 mei 1940 

Nabij de ingang van het vliegveld Valkenburg werd contact verkregen met een 

sectie van de 4e Bt. 6 veld, eveneens op mars naar Wassenaarseslag met opdracht 

zich te melden bij C.-I- 1 R.I.  

Te 2.00 uur aangekomen op “De Klip”(nabij Belvedère aan de Wassenaarselag vt. 25-

63), is C. sectie 4e Bt. 6 veld doorgemarcheerd terwijl de sectie mortieren, na een 

verblijf van ongeveer 45 minuten ter plaatse en nadat tevergeefs getracht was 

verbinding te krijgen met C.-I-4 R.I. (die zoals later is gebleken nummer ter plaatse is 

gekomen); zich heeft teruggetrokken in de bossen op de helling naar “De Klip; 

aangezien de talrijke lichtkogels rondom, de aanwezigheid van sterke vijandelijke 

afdelingen deden vermoeden en de sectie geheel alleen stond. 

Bij het aanbreken van de dag werd de sectie inderdaad onder vuur genomen, terwijl 

in het terrein tussen “De Klip” en het strand hevig scheen te worden gevochten. 

Vluchtende Nederlandse militairen meldden de S.C. dat I-1 R.I. was overvallen en 

uiteengeslagen. Aangezien 1 R.I. in of nabij Wassenaar moest zijn gelegerd, werd 

toen getracht contact met dir onderdeel op te nemen, hetgeen gelukte. Luitenant 

Broens heeft zich gemeld bij C.-1 R.I. en verzocht deze C.-4 R.I. op de hoogte te 
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willen doen brengen van de positie van zijn sectie. In afwachting van deze zijde te 

ontvangen orders heeft de S.C. zich ter beschikking gehouden van C.-1 R.I. 

Deze dirigeerde de sectie daarop naar een opstelling op het kruispunt van 

Nijeveltlaan-Katwijkseweg. Aldaar heeft de sectie stelling genomen, teneinde mede 

te werken aan het keren van een eventuele aanval uit de richting Wassenaarseslag. 

 

12, 13 en 14 mei 1940 

Deze stelling werd op 12, 13 en 14 mei bezet gehouden, terwijl van daaruit enige 

malen op verzoek van de inf. Commandant ter plaatse, vuur werd gebracht op door 

deze aangegeven doelen. Na de capitulatie op 14 mei werden diezelfde avond en in 

de morgen van de 15e mei de wapens, geheel compleet en de munitie aldaar ter 

inlevering overgegeven aan de eerste luitenant Venema van 1 R.I. 

Aangezien geen nadere orders werden ontvangen en andere troepen waren 

vertrokken, besloot de S.C. te trachten bij 4 R.I. terug te keren. Tegen de avond van 

de 15e mei arriveerde de sectie bij 4 R.I. 

 

Derde sectie 

10 mei 1940 

Bestemd om voorlopig in reserve te blijven, werd deze sectie onder commando van 

de S.M.l. P. van Vliet om plus minus 8.30 uur opdracht verstrekt, zich te begeven 

naar de R.K. kerk te Katwijk aan de Rijn. Zonder noemenswaardige stoornis werd 

deze Cp. te plus minus 9.45 uur bereikt. Om 22.00 uur ontving de sectie bevel zich te 

melden bij III-4 R.I. aan de Wassenaarseweg, recht tegenover het vliegveld 

Valkenburg. Afgemarcheerd om 24.00 uur ingevolge daartoe ontvangen 

aanwijzingen. 

 

 
Personeel van de 3e sectie, Jo Siskens bij pijl (collectie NIOD). 
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De situatie op 12, 13 en 14 mei 1940 (detail van een grotere kaart uit “De strijd op Nederlands 

grondgebied tijdens de Wereldoorlog II”). 

 

11 mei 1940 

Aldaar in stelling gekomen en deelgenomen aan de gevechtshandelingen van III-4 

R.I. door het brengen van vuur op verschillende doelen op en in de nabijheid van 

genoemd vliegveld. 

 

12 en 13 mei 1940 

Deze stelling op 12 en 13 mei bezet gehouden en op 13 mei tevens het voorwaarts 

gaan der infanterie mogelijk gemaakt door het vooraf onder vuur nemen van diverse 

bospercelen, waarbij de sectie de infanterie op de voet gevolgd heeft. Terug in de 

stelling om plus minus 17.30 uur, daarna teruggezonden naar de R.K. kerk te Katwijk 

aan de Rijn en aldaar wederom gevoegd bij de Regimentsreserve. 

 

14 mei 1940 

Plus minus 17.00 uur werd opdracht ontvangen zich te begeven naar het Shell-huisje 

aan de Wassenaarseweg even door Katwijk aan de Rijn. Teneinde aldaar met vuur te 

steunen. Nabij bedoelde punt in stelling gekomen en van daar vuur gebracht op 

diverse doelen, zulks in samenwerking met aldaar aanwezig zijnde M.C. en sectie 

PAG.  

Opmerking: Door defect zijn van een affuit was bij de sectie één stuk geheel 

uitgeschakeld. Alle moeite ten spijt kon dit defect niet worden verholpen, zodat alle 

gevechtshandelingen waaraan door de sectie is deelgenomen, met één stuk zijn 
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verricht. Opgemerkt dient hierbij, dat zulks echter geen storende invloed op welke 

gevechtshandeling ook heeft gehad.  

Noordwijk, mei 1940. 

 

 
Het Shell-huisje aan de Wassenaarseweg nabij de kruising met de Cantineweg 

(https://75jaarvrijheid.ovkrv.nl/nieuws/start-van-de-oorlog-in-katwijk/). 

 

Verscheidene officieren en manschappen weigerden aanvankelijk de strijd te staken 

en konden maar moeilijk tot rede gebracht worden. De wapens en de munitie 

werden naar de loodsen op het schietterrein aan de Cantineweg gebracht. Majoor 

Mallinckrodt keeg opdracht naar de regimentscommandopost te gaan. Toen hij 

terugkwam, liet hij iedereen bij elkaar roepen. En daar kwam iedereen: ongewassen, 

half vervuild, met baarden van vijf dagen. De ogen lagen diep in de kassen, maar 

allen hadden hun geweer in de vuist. Daar aan de rand van een van de kuilen waar 

zij vierenhalve dag gewoond hebben, sprak hij zijn manschappen toe:  

‘Jongens, de koningin is met de regering naar Engeland overgestoken, Rotterdam is 

gebombardeerd, de opperbevelhebber heeft gelast de wapens neer te leggen.’  

Gezamenlijk zongen zij het Wilhelmus, de tranen sprongen in de ogen. Ze trokken 

strepen in het vuil op de gezichten.  

Iedereen gooide zijn geweren, bajonetten, pistolen, dolken en zelfs trommelstokken 

in de kuil. Het was alsof ze met hun wapens tegelijk de eer van het volk begroeven. 4) 

 

 
4 Tekst overgenomen van (https://75jaarvrijheid.ovkrv.nl/nieuws/start-van-de-oorlog-in-katwijk/). 
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14 mei 1940, op het schietterrein aan de Cantineweg te Katwijk 

(https://75jaarvrijheid.ovkrv.nl/nieuws/start-van-de-oorlog-in-katwijk/). 

 

De regimentsaalmoezenier sprak namens overste Buurman de manschappen toe.  

De overste is met enkele soldaten naar het kerkhof gegaan, naar de gesneuvelden 

(er was een tijdelijk kerkhof aangelegd aan de Cantineweg, dit is na de oorlog 

opgeheven en de graven zijn naar elders overgebracht, red.).  

Er kwam een delegatie burgers van Katwijk om de overste en het regiment te 

bedanken.  

 

 
Sectiecommandant 4e Comp. mortieren, 1e sectie Ltn 1 Blankenstein (collectie NIOD). 
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Sectiecommandant 4e Comp. Mortieren van 8, 3e sectie P. van Vliet (collectie NIOD). 

 

In 1941 en 1942 ontving Jo Siskens aan het eind van het jaar gelukwensen van zijn 

oud sectiecommandant. De brieven die hij ontving zijn in het onderstaande 

afgebeeld. 

 

Eerste luitenant 4 R.I. Jan Blankenstein is op 21 juni 1943 in Amersfoort in 

krijgsgevangenschap gegaan. Hij werd overgebracht naar Oflag XXI-d/z Schildberg, 

waar hij als krijgsgevangene geregistreerd werd onder nummer 7339.  

Jo Siskens ging zelf iets eerder, in mei 1943 in krijgsgevangenschap.  

De nieuwjaarswensen voor 1944 en 1945 hebben Jo Siskens om die reden niet 

bereikt. 
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Brief van Sectiecommandant 4e Comp. mortieren, 1e sectie Ltn 1 Blankenstein van 27-12-1941 

(collectie NIOD). 
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Haarlem, 27-12-1941 

Waarde Siskens, 

Ontvang bij deze mijn allerbeste wensen voor het komende jaar 1942, waarbij ik de 

hoop uitspreek dat het nieuwe jaar in elk opzicht voor jou en al die je dierbaar zijn,. 

een zeer voorspoedig moge worden. 

Je ziet wel kerel, dat ik jullie nog niet vergeten ben. Integendeel, jullie gedrag, 

vriendschap, enz. zijn en blijven voor mij onvergetelijk. 

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hetgeen wij allen gezamenlijk hebben 

gepresteerd, zijn belooning zal krijgen. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw: ik zou ze wel 

eens weer allemaal bij elkaar willen hebben. Wat was het toch een flink en trouw stel 

jongens! Maar die hartenwens wordt nog wel eens werkelijkheid, daar ben ik zeker 

van. 

Sinds geruimde tijd ben ik ook weer burger. Ondanks mijn bevordering tot kapitein, 

dringend ontslag uit de A.D. genomen. Ik kon het niet langer met mijn geweten in 

overeenstemming brengen. Gelukkig heb ik maar 14 dagen zonder baan geloopen.  

Toen ben ik weer in dienst getreden van mijn oude firma, waar ik het zeer goed maak. 

Heb jij nog steeds gewerkt en in ons dierbaar Holland?  

Laat mij eens wat weten. 

Maar kerel, ik moet eindigen want ook je makkers komen aan de beurt. 

Ontvang ook van mijn vrouw veel groeten en beste wensen. 

Met een stevige handdruk 

Van de je oud-commandant 

Getekend J. Blankenstein 
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Brief van Sectiecommandant 4e Comp. mortieren, 1e sectie Ltn 1 Blankenstein van 27-12-1942 

(collectie NIOD). 
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Haarlem, 27 december 1942 

Waarde Siskens, 

Ontvang langs dezen weg mijn beste wensen voor het komende jaar 1943.  

Moge het nieuwe jaar voor jou en allen die je dierbaar zijn. een zeer voorspoedig 

worden. Veel levensgeluk en bovenal eindelijk de vrede, zoals wij die graag zouden 

zien. 

Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Helaas brachten al die gebeurtenissen maar 

weinig vreugde, maar des te meer verdriet en voor sommigen zelfs onherstelbaar leed. 

Moge dit laatste de familie Siskens bespaard gebleven zijn.  

Hoe is het met de werkzaamheden? Ben je nog steeds in de kledingindustrie 

werkzaam? In ieder geval hoop ik, dat je nog steeds emplooi hebt gevonden in Holland 

en je dit schrijven dan ook zult ontvangen. 

Wat is het al alng geleden, dat wij in Noordwijk afscheid namen. Regelmatig gaan 

mijn gedachten terug naar den tijd, daar samen doorgebracht. Iedere keer weer aan, 

als ik de foto’s bekijk, voel ik mij gelukkig dat ik toentertijd kans gezien heb, alle 

trouwe makkers ongedeerd aan hun diverse families terug te geven. Was dit al een 

mooie beloning voor de betoonde kameraadschap en trouw; bovendien blijf ik ervan 

overtuigd dat het werk van zoo’n stel kerels eenmaal belooning zal vinden. 

Maar, beste Siskens, ik moet mijn brief beëindigen, anders kom ik met de andere nooit 

op tijd gereed. Ontvang, mede namens mijn echtgenoote, ook voor vrouw en verdere 

familie, hartelijke groeten en zelf een stevige handdruk. 

Getekend J. Blankenstein 

 

 

Uit verhalen uit de familie blijkt dat Jo Siskens in de oorlog waarschijnlijk is 

ondergedoken geweest. 5) 

De meest waarschijnlijke periode waarin dit kan zijn gebeurd, is de periode tussen 

1940 en mei 1943, toen in het kader van de Arbeitseinsatz veel mannen werden 

opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.  

Waar dat aanvankelijk in 1940 en 1941 nog op zogenaamd “vrijwillige” basis ging 

(wanneer men er niet op inging werden sociale uitkeringen voor de betreffende 

persoon en directe familie gestaakt), gingen de Duitsers in 1942 en 1943 ertoe over 

om willekeurig mannen op te pakken en gedwongen naar Duitsland af te voeren. 

 

Het kan echter evenmin worden uitgesloten dat Jo na zijn terugkeer in Nederland, in 

juni 1944, is ondergedoken. Hier zal later in het verhaal nog op worden 

teruggekomen.  

 
5 Mondelinge mededeling Jopie Siskens, september 2020. 
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4. Oproeping 

 
Oproeping van de onderofficieren en manschappen van het Regiment Grenadiers  

(meerdere landelijke kranten). 

 

De bovenstaande advertentie verscheen in mei 1943 in de landelijke en lokale 

dagbladen. 

In de advertentie werd het personeel van het Regiment Grenadiers opgeroepen om 

zich te melden ten einde te worden teruggevoerd in krijgsgevangenschap. 

Voor de betrokken ontstond de mogelijkheid om zich via een zogenaamde blauwe 

Ausweis (een verklaring van de werkgever waarin werd aangegeven dat de betrokkene 

onmisbaar was voor het bedrijf) of via onderduiken te onttrekken aan 

krijgsgevangenschap. Om te kunnen onderduiken diende men in de regel te 

beschikken over voldoende geld, want aan onderduikers werd meestal een (riante) 

onkostenvergoeding berekend. Voor onderduikers bestond echter ook het gevaar dat 

familie werd gegijzeld.  

Jo Siskens heeft geen kans gezien zich tijdig te laten voorzien van een afdoende 

Ausweis en hij is niet ondergedoken. Hij meldde zich op 1 juni 1943 in Amersfoort, 

waarop hij krijgsgevangen werd gemaakt. 
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5. Stalag XI-a Altengrabow 

Maandag 31 mei 1943 

De laatste dag voor mijn vertrek en tevens mijn negenendertigste verjaardag. Ik heb 

deze laatste dag nog tot 17.00 uur gewerkt en alles geregeld. Foto’s gehaald die ik 

Marie en familie cadeau zou geven als laatste aandenken. ’s Avonds veel bezoek, ik 

weet me gelukkig goed te houden, zodat het geen grote huilpartij wordt. De 

verordening om 23.00 uur binnen te moeten zijn, doet de visites bijtijds heengaan. Ik 

heb met Marie tot 02.00 uur alles gepakt, twee zware koffers. Ik heb rekening 

gehouden met de komende winter.  

Mijn hoofd loopt om. Gelukkig denkt Marie overal aan, ik zou zelf de helft vergeten 

zijn. 

 

Dinsdag 1 juni 1943 

Om 04.30 uur opgestaan. Ik heb geheel niet geslapen, het was mij onmogelijk. Van 

alles gaat door mijn kop, beter is het maar om op te staan. Ik heb als altijd thee 

gezet, ik zal dat voorlopig wel niet meer krijgen. Gelukkig komt Moeder Hemmekam 

zodat Marie niet alleen is als ik zo weg ga. Het afscheid zal ik nooit vergeten. Het 

spookt door mijn kop; zal het voor het leven zijn? Hoe zullen wij elkaar terugzien? Ik 

kan er geen woord uitbrengen, toch weet Marie zich te beheersen. Snel met de fiets 

de straat uit als maar zwaaien. Nog even en ik ben bij de hoek.  

Een laatste groet; saluut vrouwtje, tot spoedig weerziens? 

Vader Hemmekam en Wim brengen me naar het station. Gelukkig weet ik hen voor 

te blijven, zodat zij niet bemerkten dat mij de tranen langs het gezicht liepen. Arme 

meid, wat zal het een zware tijd voor je worden. 

Aan het station, (Den Haag) Staatsspoor was het een drukte van belang. Spoedig 

had ik Sjoerd (soldaat Grenadiers Sjoerd van den Berg, kgf 105651) ontdekt, mijn 

oude dienstmakker van 1924 en deel van de mobilisatie. Henk zijn zoon bracht hem 

weg. Gelukkig, mijn vader en broer Wim en Theo zijn er ook. Verder bekenden die 

een laatste groet komen brengen, echter weinig bekenden uit de dienst. Ik weet me 

een houding te geven of het niets bijzonder is. Ik ben blij als om 10.00 uur het 

signaal van vertrek klinkt en een einde maakt aan het langgerekte afscheid. Nu 

echter, bij het zien van de achterblijvenden wordt het mij te machtig. Verschillenden 

van ons zetten het Wilhelmus in en onder het geroep van “je houdt je maar taai” en 

“denk erom, een Hollander krijgen ze er nooit onder”, enz. zet de trein zich in 

beweging. Mijn vader ziende valt het mij op dat hij de laatste dagen ouder is 

geworden. Hij ziet er oud en verbeten uit, een echte Siskens. Nu kon ik mijn tranen 

niet meer bedwingen. “Dag vader, (broers) Wim en Theo! Zullen wij elkaar ooit terug 

zien?” Er kan toch van alles gebeuren, hier en in Duitsland. Als ik niet meer kan zien 

kijk ik maar gauw de andere kant uit en als maar flink slikken. Niets laten merken aan 

de anderen (waarom eigenlijk, zij waren er net zo aan toe). 

Spoedig werden wij afgeleid door geroep en gezwaai van mensen die langs de weg 

stonden. Machtig gezicht was het bij het passeren van de werkloods van het 

Staatsspoor. Ketelbikkers met opgeheven arm, de hamer in de vuist, machinisten en 

stokers zwaaiend met de petten, ons moed en sterkte toeroepend. Het was een 

aangrijpend tafereel en ik voelde de tranen langs mijn wangen lopen. Den Haag 

verdwijnt uit het zicht, de eerste rit naar het onzekere is begonnen. 

“Dag Marie, vader, moeder, broers, familie en kennissen, ik hoop u allen terug te 

zien zoals ik jullie verlaat. Weest moedig en sterk. Voor Sjoerd was het ook zwaar 



27 
 

geweest, door zijn zoon Henk nagewuifd. Het is voor allen zwaar. Op zo’n moment 

besef je pas goed wat je achter laat. 

De reis verloopt voorspoedig; heb bij een lotgenoot wat Hollands geld in Marken 

omgewisseld en op het toilet in de gordel geborgen, die Marie, zorgzaam als altijd, 

gisterenavond laat nog gauw had gemaakt om op die manier het geld op mijn blote 

lichaam te dragen, zodat bij geldafneming ik toch wat zou behouden. 

Opeens schiet het mij te binnen, mijn trouwe Hertha (de hond van Jo Siskens) te 

hebben vergeten gedag te zeggen. Het doet mij werkelijk leed. Zou ik hem nog 

levend terugzien?  

In Amersfoort stonden bij uitgang Duitse wachten. Wij konden op eigen 

gelegenheid zonder geleide naar het kamp gaan. De bagage zou door kruiers ons 

nagebracht worden. Dat was een “boffie”. Het spaarde ons een half uur sjouwen uit. 

“Verd….” riep Sjoerd, “nou heb ik mijn brood in de trein laten liggen.” Op mijn raad is 

hij nog terug gerend, maar kwam ontdaan zonder brood terug. “Wat een rot strop, 

een heel pak brood met kaas belegd en nog een extra homp kaas, bij het afscheid 

van de buurman gehad. De trein was alweer vertrokken en daarmee het pak brood. 

Ik sprak nog even mijn overbuur Felius, als “Ausweis” bezitter ging hij terug. Het gaf 

mij toch iets stekeligs, Ik die werkzaam was bij een Duitse zaak (en die heren 21/2 

jaar op hun wenken bediend) kon geen vrijstelling bekomen en hij wel. Enfin, had 

nog een hoop op de brief van mijn patroon, waarin hij op vrijlating aandrong, omdat 

anders zijn zaak, zijn 18 jarig levenswerk, teniet zou gaan. Ik gaf aan Felius nog de 

groeten voor Marie mee en ging met Sjoerd op weg naar het kamp.  

 

(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). 

 

 
Wehrmachtslager in de Zonnebloemstraat te Amersfoort. 

 

Voor de ingang waar Duitse Posten staan en bord “Nach Baracke” bleven wij 

wachten op onze koffers. Er waren veel jongens gepakt en gezakt. We zijn op zoek 

gegaan naar bekenden. Er waren nog verschillende knapen van onze lichting 1924, 
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het meest boeren, onherkenbaar oud geworden. Op onze vraag “ken je ons niet 

meer?” zag je de meesten nadenkend hun hoofd fronsen. Maar zei ik “ken je Sjoerd 

van 1924 niet meer?” springen zij op en schudden ons krachtig de hand, gepaard 

met de woorden “God, God die Sjoerd” en mij herkennend “en die Sikkes 6)!” De 

meesten hadden wij sinds 1924 niet meer gezien. Als landbouwer waren zij allen 

“Ausweis” bezitter. Met Sjoerd in het gras een boterham genuttigd met een flesje 

bier. Ik moet steeds aan hem vragen eens over wat anders te praten dan over zijn 

“rot strop”. Na anderhalf uur wachten kwam de bagage aan. Wij hadden het geluk 

een wagen te paaien die op weg was naar het kamp om etensafval te halen. De 

koffers erop en wij zelf met een fikse sprong erbij. Op die manier behoed voor een 

half uur zwoegen. Bij de entree van het kamp werden wij opgevangen door Duitse 

soldaten die perfect Hollands spraken: “Barak 11 melden aan tafel met familie letter.” 

Een akelig pokdalig onsympathiek kereltje snauwde mij aan: “Persoonsbewijs, 

stamkaart, Ausweis, of andere papieren?” vroeg hij, waarop ik hem de brief van mijn 

patroon gaf, “Ja daar kan ik ook niets aan doen, in Duitsland zijn zoveel zaken 

gesloten, één meer of minder komt er niet op aan.” Op mijn vraag of dat niet in 

strijd is met de nationaal socialistische geest zei hij “Ja het ist Krieg” en ik kon gaan 

naar barak B. Ik voelde mijn hart in mijn lichaam bonzen, mijn enige hoop was in 

rook vervlogen. Sjoerd zag mijn teleurstelling en sprak mij moed in. Freek Vos 

(soldaat Frederik de Vos kgf 106264 7)) kwam mij verwelkomen, hij was al reeds twee 

dagen hier, namelijk met de eerste ploeg Grenadiers en had het niet slecht gehad. 

Een sergeant liep met een doos rond en men kon twee sigaretten of een sigaar 

krijgen. Dit was voor ons achtergelaten door hen, die door geldig (of ongeldig) 

papier naar huis konden gaan. 

Dat is een sympathieke geste van zulke boffers. Na Freek de Vos de groeten van 

moeder en familie te hebben gegeven en nog wat gepraat te hebben, eens 

polshoogte gaan nemen naar bekenden. Sjoerd had zijn dag niet, want in plaats een 

goede Havana te nemen, had hij een surrogaat sigaar, die de gehele lucht verpeste. 

Veel bekenden waren er niet, hoogstens enkelen van gezicht. Om circa 16.00 uur 

kregen wij thee. Na één slok paste ik er voor. Ik kon niet ontdekken wat voor 

gootwater het was. We mochten nog een kaart naar huis schrijven, waar gauw 

dankbaar gebruik van werd gemaakt. Onze laatste groet uit het vaderland! Om 

ongeveer 18.00 uur moesten we aantreden en werden we in geroepen van dertig 

man ingedeeld. Er werd ons op gewezen dat wij onder Duits kriegsgericht stonden 

en bij ontvluchtingspogingen op ons geschoten zou worden. Per dertig man 

marcheerden wij af met tussenpoos van ongeveer vijf minuten. Alles ging onder 

sterk gewapende leiding. De Feldwebel die het sein voor vertrek gaf aan de volgende 

ploeg zei ons gedag in zuiver Hollands. Saluut jongens het gaat jullie goed. 

Ik vroeg aan Sjoerd “Zou hij dat nou menen?” Waarop als antwoord klonk “Al zou 

die rot mof het menen, toch kan hij de “kelere” krijgen. De weg was gelukkig niet 

lang en wij bereikten door een haag van bewakers het emplacement waar een lange 

rij wagons gereed stond. Het waren gewone veewagens zonder banken of 

zitplaatsen. Na eerst de koffers en toen jezelf in gehesen te hebben, werden wij voor 

de derde maal geteld. Eerst in het kamp, toen voor het vertrek en nu voordat de 

deur vergrendeld werd. Eerst nu kwam pas goed het gevangenengevoel over mij. 

Ook kwam de gedachte in mij op. Als er wat gebeurt, zitten wij als ratten in de val. 

 
6 Mogelijk gaven zijn kameraden hem in 1924 tijdens de opleiding in 1924 al deze naam, of was men 

de juiste naam inmiddels vergeten. 

7 Frederik de Vos was aangetrouwde familie van Jo Siskens, namelijk een zwager van broer Theo. 
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Aan weerskanten was er op kophoogte een opening van 50 bij 35 centimeter met 

prikkeldraad “gesperrt”. In de hoek lag wat houtwol, waarschijnlijk bedoeld als wc-

papier. In het midden een ton met wat zand als latrine. Plotsteling ging de deur weer 

open en werd brood aangereikt, per man een derde kug en een stuk gekookte 

worst. Niet slecht was de algemene mening.  

Om ongeveer 21.00 uur vertrokken wij. We hadden ons een ligplaats gezocht op de 

grond. Er werd niet veel gesproken, een ieder had zijn eigen gedachten. 

Sjoerd raakt weer wat op verhaal. Bij mij lukt het nog niet, ik ben weemoedig 

gestemd en moet steeds aan thuis denken. “Hoe zou Marie het maken? Zij had zich 

al die tijd zo flink gehouden.” 

Wij zijn opgestaan en wat door de opening gaan kijken. Bij het passeren van een 

overweg of dorpsstation riepen wij “Holland, krijgsgevangenen.” Alles zwaaide en 

van verre kwamen mensen en kinderen aanhollen om ons een laatste groet toe te 

wuiven.  

In Deventer werd gestopt. Het perron was afgezet, het was ongeveer 23.00 uur en 

het begon donker te worden. Wij besloten wat te gaan liggen en te slapen. Het lukte 

een enkeling een hazenslaapje te maken. Om ongeveer 01.00 uur passeerden wij de 

grens bij Oldenzaal. Wanneer zien wij Holland weer terug? 

 

Woensdag 2 juni 1943 

Tegen 03.30 uur opgestaan, stijf, pijnlijk in de botten en koud. De wind slaat overal 

doorheen. Ondanks het verbod om te roken wordt er druk gesmookt. Het was wel 

oppassen, want door de inslaande wind vlogen de vonken om je oren en wanneer 

die in het houtwol terecht kwamen, was brand met ernstige gevolgen niet 

denkbeeldig, gezien onze opsluiting. Wij hebben allen hevig dorst, maar niemand 

heeft daarop gerekend. Dan maar wat eten. Het begint dag te worden, er is niet veel 

te zien. We weten ook niet waar wij ons bevinden. 

Om ongeveer 04.00 uur rijden wij door het station Osnabrück. Het valt op zoals alles 

bebouwd is, onafzienbare velden met tarwe, rogge, enz., geen plekje is onbenut. Het 

ziet er wel slordig uit: veel onkruid. Ook ziet men weinig volk. Het meest vrouwen 

waren op het land werkzaam. Zij droegen allen een kenteken op de rechter borst. 

Later bleken het allen Russinnen te zijn met het embleem “Ost” op hun kleding. Om 

ongeveer 14.00 uur passeerden wij Maagdenburg. Iedereen klaagde over dorst. Het 

was een van onze grootste behoeften en wij leden daar ontzetten van. Van de ton 

werd gelukkig spaarzaam gebruik gemaakt, hoewel van hetgeen erin lag een minder 

aangename lucht in onze wagon hing. Het was een onpasselijk gezicht en gehoor als 

er een zijn ruggengraat ging verlengen. Een plas deden wij tegen de deur aan, 

anders zou het helemaal niet te harden zijn van de stank. Hoewel er verschillenden 

onder ons waren die daar erg mee tobden en totaal niet konden, met als gevolg veel 

pijn in de onderbuik. 

Ikzelf leed daar ook aan en heb meermalen wel tien minuten gestaan, maar “geen 

druppie juffrouw” was de uitspraak van een grapjas. Deze makker, Gijs geheten, nam 

alles gelukkig niet zo zwaar op en het gelukte hem menigeen te laten lachen, al was 

het dan ook met kiespijn. 

Om 18.00 uur arriveerden wij te Altengrabow.  
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De reisroute vanaf Amersfoort tot aan Altengrabow (Google Earth 2019). 

 

 
Het emplacement van Altengrabow vanuit de richting Loburg (foto E. van der Most 2015). 

 

De deuren werden opengesmeten en onder het geroep van “Heraus, Los!” Het ging 

onze ontvangers niet snel genoeg; hoe kon het anders? Dertig mannen met bagage 

kunnen niet tegelijk uit een opening van twee meter. Zij springen er in en met een 

flinke duw of trap vloog je eruit. Je “Gepäck” kwam je met dezelfde vaart achterna. 

Overeind gekrabbeld keken wij tegen een cordon Duitse soldaten aan met het 

geweer onder de arm in de aanslag, zodat bij het minste geschoten kon worden. Na 
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driekwart uur sjouwen kwam het kamp in zicht. We liepen door een lange laan met 

aan weerszijden hoog prikkeldraad, waarachter barakken. Verderop stonden mensen 

en toen wij nader kwamen bleken het Russen te zijn. Zij zagen er schamel gekleed 

uit in donker groene haveloze uniformen. De meesten hadden een gewatteerde 

muts op en houten klompschoenen aan.  

Op hun rug en rechterbroekspijp stond met witte verf en grote letters “SU” (Sovjet 

Unie).  

De kerels zagen er schuw, bleek en mager uit en maakten een ongure indruk. Na 

een hek van driedubbel prikkeldraad, met schildwacht ervoor, te zijn binnen gegaan, 

sloegen wij rechtsaf langs lage stenen gebouwen alle omringd met prikkeldraad. 

Plotseling werden wij opgeschrikt door het geroep “Jongens, honger!” We keken op 

en achter het draad stonden met wilde ogen en bleke gezichten verschillenden met 

een baard van een week, onze beroeps onderofficieren, die hier reeds drie weken 

zaten. Zij vroegen om brood en tabak. Ik en met mij allen, waren ten zeerste 

ontdaan bij deze aanblik. Wij gooiden brood, shag, sigaretten, enz. over, waardoor 

onder hen als het ware een gevecht ontstond om wat te bemachtigen. Het 

prikkeldraad was hier dubbel met een tussenloop van anderhalve meter waar een 

stuk brood terecht kwam.  

Een marinier dit ziende, vloog met zijn arm door het prikkeldraad om het te 

bemachtigen, waarbij hij zijn tuniek danig scheurde. Het was een geschreeuw om 

wat te bemachtigen en een gevraag “Hoe is het hier, enz.?” kortom een hels 

spektakel. Plotseling kwamen Duitse soldaten aanrennen met de revolver in de vuist 

en onder het geroep van “Los, Los!” en het uitdelen van vuistslagen en schoppen 

voor hen die niet vlug genoeg doorliepen, werden wij verder gedreven. Zij richtten 

hun wapens op de onderofficieren en dreigden te schieten als zij niet gauw in hun 

barak gingen, met het gevolg dat alles uit elkaar stoof en naar binnen vluchtte.  

Over hetgeen wij gehoord hadden op onze vraag over het eten, werd druk 

gesproken. Het beloofde niet veel goeds. Per dag per man een liter kom 

aardappelsoep en een vijfde kug, wat neerkwam op 175 gram brood per dag. Ik zal 

de aanblik van die groep ellendige kerels nooit vergeten en was er kapot van, 

evenals Sjoerd die er ook stil van was geworden. Aangekomen bij een stel lege 

barakken moesten wij onze koffers afgeven. Onze dekens eruit halen en moesten de 

bagage in een lege ruimte plaatsen die werd afgesloten. Vervolgens naar een andere 

barak en moesten we ons een plaats zoeken, wat een herrie van belang gaf. Langs 

de muren was over geheel de lengte van de barak een stellage van hout gebouwd, 

bestaande uit drie etages.  

De onderste ongeveer vijfentwintig centimeter van de grond en de twee andere 

vijfenzeventig centimeter uit elkaar er boven. Ieder zocht een plaats. Er werd zoveel 

ingepropt, dat wij mannetje naast mannetje lagen en ieder voor zich ongeveer vijftig 

centimeter plaatsruimte had. 

Strozakken waren er niet, dus de harde planken was onze “Auping”. Er werd 

gewaarschuwd dat wij niets naar onze buren mochten overgooien. Wie het toch 

waagde zou “nieder geknallt” worden. Morgen wouden wij om 03.30 uur gewekt 

worden.  

De stemming was gedrukt, mede veroorzaakt door de vermoeidheid en dat toneel 

van de ontvangst door de beroeps onderofficieren. Wij werden door hen 

gewaarschuwd dat ons gevraagd zal worden zich vrijwillig te melden voor 

Arbeitseinsatz, maar dat moesten weigeren. 
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Ik heb het met Sjoerd besproken en we waren van mening: het beloofde hier niet 

veel goeds, maar in geen geval ons te melden. Na ons wat opgefrist te hebben, eens 

buiten gaan kijken. 

Achter de barak is een zandterrein van ongeveer vijftig meter, afgebakend met 

dubbele prikkeldraad, waartussen een Post met mitrailleur. Er was veel 

belangstelling van onze buren en hoewel wij niet bij het prikkeldraad mochten 

komen, konden wij toch, al was het schreeuwend, vragen stellen en beantwoorden.  

 

 
Het zandterrein met rechts de dubbele rij prikkeldraad (NIOD beeldnr. 150690). 

 

Een van hun schreeuwde naar mij om wat te roken en gelijk gooide hij een doosje 

over. De Post had het bemerkt en jaagde ons weg. Na het terrein rondgelopen te 

hebben, riep de eigenaar van het doosje “hé, gooi maar over.” Omdat de Post mij in 

het oog hield had ik er niet de moed toe en besloot het bij mij te houden en 

morgenvroeg een kans te wagen. Ik had hoofdpijn en wij gingen onze slaapplaats 

opzoeken. Het was een gezoem van stemmen. Die had dit en die dat gehoord. Ook 

werd druk besproken over de ontvangst van een deel van onze beroeps 

onderofficieren en wij waren algemeen van oordeel dat, al was het nog zo “rot”, zij 

ons bemoedigend hadden moeten ontvangen en een voorbeeld van “ze krijgen ons 

er nooit onder” moeten zijn. Gelukkig waren er ook nog anderen die zich schaamden 

over de laakbare houding van hun collega’s. Spoedig sliep ik in, doodop van deze 

tweede emotionele dag. 

 

Donderdag 3 juni 1943 (Hemelvaartsdag) 

Om 03.30 uur werden wij gewekt door schril fluitsignaal. Er hangt een benauwde 

lucht in de barak. Ik had ondanks het op de planken liggen, goed geslapen. Wel was 

ik erg stijf en had ik spierpijn in mijn hals en armen. Ik heb mijn geld in de punt van 

mijn slaapzak genaaid, zulks in verband met de mogelijkheid dat wij aan de lijve 

worden onderzocht. Om 04.30 uur aantreden met vijven. Eerst weer tellen, daarna 

dekens halen en gingen wij op weg om ontluisd te worden. 
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Bij het horen daarvan keken wij elkaar aan en velen waren zichtbaar geërgerd. Sjoerd 

zei “Een mens zou er jeuk van krijgen”. Na ongeveer vijftien minuten lopen kwamen 

wij bij een stenen gebouw. Weer tellen, kregen een ijzeren kleerhanger en moesten 

ons geheel ontkleden.  

De kleding op de haak hangen, rookgerei en lederwaren uit de zakken nemen. 

Onder toezicht van Duitsers werkten daar Russen, die ons goed aannamen en het in 

een soort cel op een rek gingen. De dekens erbij, waarna zij de deur grendelden. Op 

onze vraag antwoordden zij dat de sigaretten niet meer te roken waren, omdat die 

cel met een soort gas gevuld werd om op die manier onze luizen pijnloos te laten 

“pijgeren” (doodgaan), zei Sjoerd, die altijd van die bijzondere uitdrukkingen 

gebruikt. Ook had dat gas invloed op leder. Ik dacht met schrik aan mijn “poen” in 

de deken en verwachtte dat zij als blanco papiertjes of geheel verpulverd 

tevoorschijn zullen komen. Onder het geroep van “Los, Schnell!” werden wij in 

groepen van veertig mannen naar binnen geduwd, allemaal in ons “nakie”. We 

kwamen in een ruimte waar tien douches hingen aan het plafond en konden ons 

wassen en baden. Het bekwam ons goed en je knapte er van op. Aan onze kleding 

was niets te bemerken, alleen kwam er een vreemde lucht af, die je op de keel sloeg. 

Het voelde warm aan, de haken zelfs heet. Ik heb naar het geld in de deken gevoeld, 

het was niet verpulverd, maar ik kon niet kijken omdat Posten ons bewaakten. We 

kwamen nu in andere barakken te liggen, aan de andere zijde van het gedeelte waar 

de onderofficieren lagen. Het waren paardenstallen, gezien de cementen 

drinkbakken langs de zijkanten. 

De indeling was gelijk aan de voorgaande, ongeveer vijftig centimeter plaatsruimte 

en drie rijen boven elkaar. Hier waren strozakken (in naam dan) gevuld met 

krantensnippers, circa een halve centimeter dik. Ze zagen er vies en smerig uit. Wij 

rolde hem op en gebruikten hem als hoofdkussen, daar was hij beter voor dan om 

op te slapen. Je kon dan nog beter op de planken liggen. Ik ben wat buiten gaan 

lopen, ongeveer vijftig meter rondom met prikkeldraad afgezet. 

Daar achter op ongeveer anderhalve meter weer prikkeldraad, circa tweeëneenhalve 

meter hoog. Het is een ellendig gezicht al dat draad. De kwaliteit is prima de 

hoofddraad is vier millimeter dik, waarop stekels zitten van tweeëneenhalve tot drie 

centimeter. Aan weerskanten van het draad is druk bezoek. Er worden hele 

gesprekken gevoerd, vragen gesteld en beantwoord en de opmerkingen en “verrek 

ben jij ook hier?” en: "Val dood, daar heb je die of die ook”, zijn niet van de lucht. Ik 

zelf ontdek sergeant Hakker (kgf 104279) van de PAG (pantser afweer geschut) van 

het 4e Regiment Infanterie, een net mens en heb me met hem wat onderhouden. 
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Een van de paardenbarakken tijdens een bezoek van de Bond van Wapenbroeders in 2000  

(foto collectie familie Tjepkema). 

 

 
Interieur van een paardenbarak tijdens een bezoek van de Bond van Wapenbroeders in 2000  

(foto collectie familie Tjepkema). 
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Combinatie van topografische kaarten 1938, met in rood linksonder de zes paardenbarakken en 

rechtsboven de drie ontluizingsbarakken. In groen het Lazarett. 

 

 
Schetsmatige tekening van het kamp in Altengrabow door fourier 1e klasse Florus Louis Maria van 

Reijsen (Nederlands Instituut Militaire Historie te Den Haag, collectie 144, inv. 62 en 67). 

 

Wij moesten toch even lachen dat wij ons zo moesten weerzien, met ons gezicht 

tegen het prikkeldraad gedrukt en tussen ons een afstand van anderhalve meter. Hij 

gaf ons nog verschillende wenken en tips en laakte ook de ellendige houding van 

verschillende van zijn collega’s toen wij onze entree maakten. Ik vroeg hem “moet je 

een sigaret?” waarop hij zei “nou graag! Ik wilde je er niet om vragen, maar ik loop 

te snakken.”  

Dat pleitte voor zijn fatsoen. Zesentwintig van hun waren vorige week vertrokken 

naar Straatsburg. Wij bespraken “werken of niet”. Hij raadde mij vooral zuinig met 
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rook- en eetwaar te zijn. Sjoerd had het weer over zijn “rot strop”. We kregen het 

koud en met een “tot het volgende praatje” gingen we wat rondjes lopen.  

Plotseling werd gefloten en ontdekte ik sergeant Buitenen (Arend van Buijtene (kgf 

104045) eveneens van 4 R.I). Die was minder sympathiek; hij vroeg mij direct om 

sigaretten en brood voor een “maaglijder”. Het eerste heb ik gegeven, maar met 

brood moest ik spaarzaam zijn, temeer daar Sjoerd het zijne kwijt was en ik het 

mijne met hem deelde.  

Om 10.00 uur was het aantreden, eerst tellen, toen koffers halen waarna zij op het 

sportveld werden gecontroleerd. Ellendig, want het begint juist te regenen! Kaarten, 

fototoestellen, zaklantaarns, dolkmessen, kompassen, enz. worden in beslag 

genomen. Mijn grote schaar die ik heb meegenomen voor het geval ik in mijn 

beroep tewerk zou worden gesteld, kon ik behouden, na eerst met de Ober 

Feldwebel te hebben gesproken. De buit was niet groot, een paar zaklantaarns, 

dolkmessen, tangen en hamers. Ik heb groepen Russen gezien, veel Mongoolse 

types. Sjoerd zei “Die zag je vroeger bij ons met “pinda-pinda” staan”. Het was een 

zielig gezicht die uitgemergelde en haveloze kerels te zien. Ondanks mijn gedrukte 

stemming moet ik toch lachen om humor en kwinkslagen. Voor de buren zijn wij een 

welkome afleiding. Geheel de dag staan zij langs het draad te bomen of een sigaret 

te bietsen (bedelen). Heb ook Tjip Limpers (sergeant Tjipke Jan W. Limpers, kgf 

105812 van het Regiment Grenadiers) gesproken van lichting 1924. Hij is oud 

geworden en geen haar meer op zijn kop, een zielig figuur.  

Om 11.30 uur gaan wij eten halen, pannetjes, ketels en schalen meenemen. Het valt 

mij op wat voor verscheidenheid je in deze artikelen hebt. Met zijn vijven gaan wij 

staan en tellen, in het gelid naar de keuken. We moeten voor het gebouw front 

maken en in de houding staan. 

Een vet gevreten kok komt ons tellen en zet een grote smoel op als het niet klopt 

met de opgave. Opnieuw tellen en het klopt. In twee rijen man voor man moeten we 

langs een raam lopen, waar een Rus uit een grote kuip een lepel soep in je 

“vretesbak” kwakte. Met vijf man weer opstellen en gewapend met ons dagrantsoen, 

een liter soep, terug naar de barak, waar wij gezeten op de straat tegen de stalmuur 

(banken en tafels behoorden niet bij de inventaris) ons diner gingen verslinden. 

Onderweg hadden wij al zo’n beetje geproefd. Sjoerd zijn conclusie was, “je zal er 

geen vet beroerte van krijgen.” Na goed te hebben geproefd was ik het met hem 

eens. Het was een vreemde zure smaak, grauw van kleur, waterig, met hier en daar 

een stukje aardappel. Er zat een soort vissmaak aan en sommige van ons vonden er 

een stukje vis in. 

Na vier lepels kon ik het niet meer weg krijgen. Sjoerd zei ook bij hap acht “ik pas.” 

We hebben ons restant aan een buurman geschonken, die zo blij was als een kind 

met zijn dubbele portie. Om 13.00 uur aantreden en tellen. Wij worden 

geregistreerd: vingerafdruk, ingeschreven, herkenningsplaatje ontvangen en moeten 

al ons geld afgeven. Het wordt op een kaart genoteerd, men krijgt geen bewijs of 

kwitantie. 
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Personalkarte deel I voorkant (NIMH). 
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Personalkarte deel I achterkant (NIMH). 
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Zugangsliste Stalag XI-a Altengrabow met de vermelding van Sjoerd van den Berg en Jo Siskens 

(Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 42). 

 

Velen en ook ik, vinden het veiliger om niets af te geven en antwoorden op hun 

vraag “geen geld”. De buit valt blijkbaar tegen, er wordt bekend gemaakt, zover bij 

controle geld gevonden wordt, wordt dit verbeurd verklaard. 

Tijdens onze inschrijving is er door de Herren in de barak gespeurd en zijn er 

messen, tangen en andere verboden spullen gevonden. We zijn benieuwd of dat 

muisje een staartje heeft, omdat volgens zeggen voor een daad van een enkeling de 

gehele barak gestraft wordt. 

Dit is om herhaling te voorkomen en is Pruisisch-militair. Aantreden voor thee halen, 

geproefd, geloosd. Ik kan niet zeggen wat voor vieze smaak het is. Het 

broodrantsoen bekomen, ongeveer 175 gram. We keken onze ogen uit bij het zien 

van blikken zalm en ik zei tegen Sjoerd “dat is niet gek.” Helaas moesten elf man een 

blik delen, wat neerkwam op een goede theelepel per man. Sjoerd zei “verslik je niet 

en denk om de graten!” Samen een bezoek gebracht aan het Abort (wc). Je zit daar 

over een balk naast elkaar zonder afscheiding er tussen en maakt zo onder het 

“bouten” een genoeglijk praatje. Dit was ons tweede bezoek en het ging 

gemakkelijker dan de eerste keer. Toen durfde je niet om je heen te kijken en telde 

op de grond de maaien die daar krioelden. Sinds wij vanmorgen gezamenlijk gebaad 

hebben geneerden wij ons niet meer, zoals voorheen. Alleen als het zover is, dat het 

papiertje voor de dag komt, vind ik het een onsmakelijk gezicht en gehoor en kijk 

dan maar weer naar de maaien. Sjoerd heeft langer werk en ik wacht hem buiten op 

en laat mijn blik over de omgeving gaan. Het ziet er troosteloos uit, een grote 

grauwe zandvlakte met hier en daar een sprietje gras. Opzij aan de gezichtseinder 

staan bomen, evenals voor mij. Alleen ziet men daar achter een stuk van het hotel 

dat ook de naam draagt “Altengrabow”. Buiten is het koud, alles is binnen en er 

wordt gezeten op de slaapplaatsen met de benen over elkaar, druk gekaart en de 

termen “zwik” zweven door de barak. De gesprekken die gevoerd worden lopen 

hoofdzakelijk over het vraagstuk “werken”. Haast algemeen is de mening “wij zijn en 

blijven krijsgevangenen en doen niets vrijwillig.” Onze buren (zo noem ik in het 

vervolg onze beroeps onderofficieren) hebben een zangkoor opgericht en geven 

hedenavond langs de draad een uitvoering.  

We hebben eerst ons brood met beleg genuttigd en zijn ons gaan scheren en 

wassen. Ons plan snor en baard te laten staan hebben wij terug gebracht tot alleen 
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de knevel. Sjoerd (wat een zware baard heeft die vent!) is mij veertien dagen voor. 

Dat moet een “Keizer Wilhelm” worden. 

Het weer is opgeknapt en alles is buiten in groepen en langs de draad wordt druk 

“gepolemiseerd.” Alles loopt de draadkant uit en Sjoerd en ik volgen. Het koor staat 

al gereed en onder applaus betreedt de dirigent de wankele kist. Nooit hebben 

vaderlandse liederen zo’n indruk op mij gemaakt. Een brok welde mij (ons) in de 

keel. Het koor bestond uit zestig mannen en was eerst voor veertien dagen 

samengesteld. De zangkwaliteit was heel goed en zuiver. “Piet Hein”, “Het is plicht 

dat iedere jongen”, “Waar de blanke top der duinen”, enz. was het programma. Met 

het Wilhelmus werd besloten, dat door allen stram in de houding werd aangehoord. 

Bij menigeen zag je de ogen schitteren van de beheerste tranen. Op zo’n moment 

voelde men zich één. Het was indrukwekkend! 

Er gaan geruchten dat Amerikanen Sicilië hebben bezet. Het levert hele gesprekken 

en spoedige uitkomst voorspellers op. Ik hoop dat zij gelijk krijgen. Hoe langer hoe 

meer beseft men wat een ellende het is krijgsgevangene te zijn. Overal waar men 

kijkt, zie je prikkeldraad en moet je per groep eten halen, of wat anders en wordt je 

geëscorteerd door een stel sterk gewapende Duitse soldaten. Behoudens dit laatste 

heeft men geen idee in Duitsland te zijn. Je ziet geen spoor van oorlog, soms vliegt 

er een Duits vliegtuig over. 

De zon is zojuist in het westen ondergegaan en ik weet nu precies waar ons Holland 

ligt. Onze gedachten gaan naar onze dierbaren, Ik vraag mij af hoe zou Marie het 

maken en moet er niet aan denken hoe ellendig het ook voor haar moet zijn. Het is 

nog druk bij de draad. Een sergeant zingt “Mooi Holland”. Ik heb geen lust meer tot 

luisteren en besloot met Sjoerd onze slaapplaats maar op te zoeken. Het was 

ongeveer 21.30 uur. 

Heel in de verte hebben wij Russen horen zingen. Het klink wel harmonieus, het was 

een vrij korte melodie en werd tot in het oneindige toe herhaald. 

 

Vrijdag 4 juni 1943 

Om 06.00 uur werden we gewekt. Het is goed weer, wat bewolkt. Eerst de barak 

schoonmaken. 

Om 07.00 uur aantreden, appèl, drie keer geteld voordat het klopte. Om 09.00 uur 

weer aantreden voor inenting tegen tyfus. Dit had plaats in een aparte barak 

“ziekenbarak”, door een Duitse onderofficier, een muisachtig oud kereltje, met een 

paar helpers. Het ging aan de lopende band. Linker borst ontbloten en één voor één 

naar binnen, naam en nummer genoteerd. Bij de volgende kreeg je een lik jodium 

op je linker borstkant en belande bij de prikker, die de bijnaam van ons kreeg 

“Mickey Mouse”. Die vent greep je borst en met een onverschilligheid stak hij die 

injectiespuit in je donder. Ik was er beduusd van zo snel ging het en stond wat 

bedremmeld te kijken. Het scheen hem te irriteren, hij gaf me een stoot tussen mijn 

ribben, gepaard met de uitroep “Los!” Toen vloog ik naar de uitgang en kreeg de 

raad met de linkerarm flink te zwaaien. Het was een algemene armzwaai partij. 

Verschillenden werden lijkwit en vielen flauw. Ze kwamen echter weldra weer bij en 

ondersteund door een makker werden ze naar de barak gebracht. Bij ons zijn ook 

mariniers, fijne vlotte kerels. Een van hen, sergeant Willems (marinier 1e klasse Arie 

Willems kgf 104777), is een prettige verteller. Staat hij te praten, dan groeit weldra 

de belangstelling tot dertig of veertig mannen. Sjoerd en ik mogen hem graag 

horen, vooral als hij over Indië vertelt. Zo ook nu en genoot ik van het volgende 

verhaal. Hij was met een kameraad, een groentje (nieuweling) aan het passagieren 
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en maakte kennis met twee Indische vrouwen, Zij gingen mee om eens te zien hoe 

hun woning er van binnen uitzag. Gelukkig hadden zij ieder een kamer apart, zodat 

ik rustig alles kon bekijken. 

Net wil ik het nest in schieten, komt me dat andere miezer (vrouw) binnenrennen 

onder het gejammer “kameraad dood, kameraad dood!” Het geval was die Indische 

vrouwen plukken zich opdat zij niet behaard zijn en bij deze aanblik was die snuiter 

flauw gevallen. Na een koud pijpie (glas koud bier) over zijn porem (gezicht) kwam 

hij weer bij. Zulke verhalen slaan in en menigeen krijgt zijn lach weer terug, wat ook 

de bedoeling is van sergeant Willems. 

Ik kan er niet tegen zulke weemoedige smoelen om mij heen, verklaarde hij mij. Het 

wordt niet zo nauw genomen, je valt soms flauw als er een zijn darm “ontgast”. 

Normaal kan je het ontlopen, maar in het gelid staande moet je je neus vol halen. Zo 

ook hedenmorgen “G.v.D.” ontviel een marinier, “Er staat er een aan zijn familie te 

denken.”  

Een van ons heeft berekend dat wij 180 kilometer van Berlijn en 450 km van Den 

Haag zitten. Sjoerd zegt “als je het niet geloven wil, ga je het maar nameten”.  

Weer groepen Russen langs zien komen. Het zijn stakkers en wij vragen ons af, 

komen wij er ook zo uit te zien als het lang duurt? Wij bemerken dat er onder hen 

zijn, die onze Hollandse tuniek dragen, omgeverfd in donker groen. Wij zagen dit 

aan Hollandse knopen met de Hollandse leeuw erop en taillehaken. Als kleermaker 

was ik er zeker van gezien de driedelige rug en schootnaad. Een van ons gooide een 

eindje sigaret tussen hen in. Het werd een duw- en grabbelpartij om het te 

bemachtigen. Hun bewakers vlogen er naar toe en sloegen met de kolf van het 

geweer hen uiteen en vertrapten het eindje sigaret. Toen richtten zij hun geweren op 

ons en gaven met krachttermen ons te kennen dat wij “Schnell” ons moesten 

verwijderen, anders zouden zij schieten, met als gevolg dat wij “Schnell” de benen 

namen. 

Om 11.00 uur soep halen. De samenstelling was heden veel, zeer veel water, wat 

stukjes aardappel, een sliertje zuurkool en stukken….. augurk. Het laatste was het 

hoofdbestanddeel. Het smaakte zeer zurig. “Dat is zeker Duits vlees” zei Sjoerd een 

stuk augurk omhoog stekend. “Als mijn vrouw mij zoiets had voorgezet, dan had ik 

haar de zak gegeven”. “Nou, ik had ze achter het behang geplakt en was gaan 

verhuizen” en nog veel meer waren de opmerkingen over ons diner. De goede raad 

van sergeant Hakker (sergeant 4 R.I. Jacob Hakker, kgf 104279) volgend, die mij het 

vanmorgen nogmaals op het hart drukte om "alles op te eten en zuinig met brood 

te zijn wat wij nog bezaten van thuis" heb ik met veel moeite op een klein gedeelte 

na, mijn portie verorberd. Mijn tanden voelen scherp aan alsof men citroen heeft 

gebruikt.  

Het vreemde is, wanneer het eten is gedaan dan zit je vol, maar met een uur loop je 

weer te rammelen van de honger. Ik vraag me af waarom het eten zo zuur moet zijn, 

even als het brood. Het lijkt of ze daar azijn door hebben verwerkt en ik vermoed 

dat de reden is, natuurlijke drangen en driften te onderdrukken. Ik heb naderhand 

een dokter gevraagd waarom dat eten zo zuur moest zijn. Zijn antwoord was “Dat is 

een gemeen raffinement en doet de honger nog meer voelen.” 

De raad om alles op te eten is ter harte genomen, het overschot voor onze buren is 

heel wat minder dan gisteren. Ik heb toch nog wat kliekjes bij elkaar gegaard en 

stiekem naar sergeant Hakker gebracht, die het dankbaar aanvaardde. 

Je ziet hier de gekste kleding; burgers met kwartiermutsen op. Ook zijn er die nog 

een tuniek bezitten, enkelen hebben nog een geheel uniform en zich destijds niet 
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gestoord aan de oproep om militaire kleding in te leveren. De dienstplichtige 

sergeants bezitten meestal hun buitenmodelletje nog en zien er het beste uit. 

Verschillenden hebben het plan zich niet meer te scheren, zolang zij van huis zijn en 

beginnen al aardig op echte krijgsgevangenen te gelijken, zoals zij die kenden van 

de foto’s uit bladen en tijdschriften. Ook zijn er jongens, die alles als een geintje 

beschouwen. Die hebben praats voor zes! Ik heb dikwijls moeite mijn mond te 

houden en hen op de ernst van de toestand te wijzen, enz. Maar Sjoerd zegt 

“Bemoei je er niet mee en laat ze dood donderen”. Enkelen van onze buren zijn 

onder de draad doorgekropen en zoeken bij ons naar eindjes sigaret, zogenaamde 

“Buk Shag”. En ik besluit nog zuiniger met rookwaar te worden, dus de sigaretten 

nog dunner te draaien. 

 

Om 15.00 uur aantreden, tellen en krijgen we “Luftschutz Übung”. Aan het einde van 

ons Promenadeterrein waren een soort loopgraven gemaakt “Luftschutzgraben” 

stond er op een bordje. Wij moesten allen in de barakken en wachten op een 

fluitsignaal en dan in looppas een schuilplaats in die Graben zoeken. Het was een 

geren en we konden niet allen een plaats vinden. De Unteroffizier aan het schelden 

“Idioten” en “Blöde Hunden”. We moesten allen meer inschuiven en het overschot 

werd erin gesmeten. We moesten in elkaar zitten en de koppen naar beneden doen, 

anders zou er geschoten worden. Met dat “schiessen” staan ze vlug klaar.  

Er krijgen er nog op hun kop omdat ze rookten, wat bij oefeningen verboden was, 

want bij werkelijk luchtalarm in de nacht zou de vijand ons bemerken. “Ze zijn toch 

wel zorgzaam voor ons”, hoorde ik zeggen. Gelukkig begon het te regenen en 

konden wij naar onze barakken terug. Het was een uitkomst, want die Herren waren 

van plan de oefening een paar maal te laten herhalen. Wij mogen naar onze koffers, 

die in een ander gebouw achter slot en grendel staan. Er wordt ons een half uur 

gegeven om er uit te halen wat men gebruikt. Dit gebeurt om de twee dagen en 

door ons wordt het “kofferen” genoemd. Mijn laatste broodjes zijn beschimmeld en 

ik zal er naar ik hoop niet dood van gaan. Nu zijn wij op ons rantsoen aangewezen 

en gaan volgens onze buren een zorgentijd tegemoet. Sjoerd begint nog eens over 

zijn “rot strop” en vindt het beroerd om van mijn voorraad mee te profiteren. Ik zei 

hem dat hij zijn grote smoel moest houden en eerst zijn mond moest leeg eten als 

hij wat te vertellen had. Waarop hij mij plotsteling aangreep en ik onder het gebrul 

van pijn die woorden moest terugtrekken. Ik ontdek dat ik mijn zakmesje vergeten 

ben, maar heb nog een oud mes met blikopener. Het is erg verroest maar Sjoerd zal 

het afschuren en bruikbaar maken.  

Het moet hier 800 meter boven Amsterdams Peil liggen en er heerst een grillig 

klimaat.  

 

’s Morgens vroeg is het koud en tegen 11.00 tot 15.00 uur benauwd warm, wat 

plotseling weer afneemt en ’s avonds loop je te bibberen. Sergeant Nak (sergeant 

Joop Nak kgf 106039) heeft het plan gevolgd van onze buren en geeft vanavond 

leiding bij het zingen, waar door ieder aan deelgenomen kan worden. “Piet Hein” 

was het eerste nummer wat gerepeteerd zou worden.  

Na een paar herhalingen klinkt het vrij aardig. Morgenavond gaan zij verder. Onze 

buren geven weer een concert, langs het draad. Er is veel belangstelling. Een van 

hun vergast ons op vioolspel. Voorheen was hij lid van het Radio orkest “Gerard van 

Krevelen” geweest. Ondanks het in de openlucht spelen en de koude klinkt het zeer 
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goed. “Hoe heeft hij hem meegesleept” zeg ik tegen Sjoerd. “Zo’n pias laat liever zijn 

kuggie als zijn viool thuis” was Sjoerd’s mening. 

Hij begeleidde met zijn viool een zanger, één van ons, met het lied “Gratie”. Hier en 

daar stonden clubjes te praten. Er waren verschillenden die in het bezit waren van 

een geldige Ausweis (de zogenaamde blauwe) en waren in Amersfoort toch door 

gestuurd, waarvan er drie niets meer bij zich hadden dan een aktentas. Ook was er 

één die nooit soldaat was geweest. Hij had een vriend weggebracht tot in het kamp 

te Amersfoort en toen hij terug wilde liet men hem niet door bij de uitgang en 

moest hij blijven. Zij hoopten dat in Holland aan hun bevrijding wordt gewerkt. Ik 

ben van mening dat die eenmaal hier zit, niet zo gauw weer vrijkomt (hij zou teveel 

kunnen vertellen). Ik krijg het koud en ga met Sjoerd naar de barak. Er is gestolen bij 

ons in de barak, een mes, scheerapparaat en eetwaar. Ik vind het misselijk als dat nu 

al begint, nu ieder nog wat bezit. Hoe moet het dan worden als de enkeling nog wat 

te eten of te roken heeft? Ik stel voor radicaal te zijn en dezulken uit te leveren aan 

onze beschermers.  

Sjoerd was er niet mee eens. Wij hebben hen niet nodig en doppen onze eigen 

boontjes, de dader breken we eenvoudig de “poten”. Toch moeten wij radicaal in 

deze zaken zijn en zij die eerlijk zijn behoeven zich daar niet ongerust over te maken. 

Na met Sjoerd nog wat nagekauwd te hebben, hoe onze vrouwen en families het 

zouden maken, zijn wij om 21.45 uur gaan slapen. 

 

Zaterdag 5 juni 1943 

Om 06.00 uur gewekt. Het stinkt in de barak. Het is goed weer, het wordt een mooie 

dag. 

Vannacht wel vier maal wakker geworden, stijf en pijnlijk op plaatsen waar ik op 

gelegen had. 

Wij hadden de raad gekregen het ontbijt af te schaffen. De meesten van onze buren 

doen dat.  

Ik heb dat gisteren geprobeerd, maar ben er met Sjoerd van teruggekomen. Je loopt 

te rammelen en krijgt dan om 11 uur die liter zure soep in je lichaam op je nuchtere 

maag. 

Mij dunkt dat dit helemaal funest is en we besloten daarom dat wij ’s avonds een 

boterham bewaren voor de volgende morgen.  

Verschillende jongens dragen geen sokken, dat spaart wassen en sokken uit. Het 

morgenappèl werd opgeluisterd met het geblaf en geschreeuw van een hond en 

een nieuwe Unteroffizier. Wij waren een “Schweine Trupp” en in de barak en er 

buiten was het ook een “Schweine Stall”. Wij moesten meer Sauberkeit betrachten, 

anders zouden er strenge maatregelen genomen worden. Sjoerd zei: “Hij had het 

niet eens over schiessen”, zo raken wij er al aan gewend elk ogenblik de kogel te 

krijgen. Er lopen ook Russen rond, die de Duitsers behulpzaam zijn in keuken en 

magazijnen. Zij dragen Russische uniformen, platte pet en kaplaarzen. Vandaag 

kwam er één onze versperring binnen. Hij zegt en verstaat niet veel. Ik heb me laten 

vertellen dat zij zogenaamde Wit Russen zijn en met de Duitsers sympathiseren. Op 

onze vragen in het Duits haalt hij de schouders op. Op onze vraag “officier?” knikt hij 

ja. We geven hem een sigaret, vragen naam? Steekt vragend sigaret naar voren en 

zegt “Papirowski”. 

De soep was weer dun, stukjes aardappel, misschien wel tien stukjes in een liter en 

op de bodem lag wat fijne gort. Het smaakte zuur. In de thee heb ik bouillonblokjes 

gedaan. 
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Sjoerd vond het moorddadig. Tot nu toe was een kug met vijf man te delen, nu was 

het met zeven man delen, dus minder. Een likje marmelade en kunstboter, wat bitter 

smaakte. 

Wonderlijk dat een mens zich snel instelt. Donderdag kon ik de soep niet naar 

binnen krijgen en nu, zaterdag, heb ik mijn gehele liter opgegeten. Net als met het 

brood, je proeft niet meer dat het zuur is.  

Vanmiddag ons eerste zonnebad genomen. Tegen 15.00 uur verdween de zon en 

werd het fris, zodat het van korte duur was. Er is bekend gemaakt dat het verboden 

is te zingen. Het werd als demonstratie uitgelegd. Op ons verzoek kerkdienst te 

mogen houden was het antwoord “ook verboden, onze frontsoldaten hebben dat 

ook niet”. Zij zijn van mening dat wij stakers en saboteurs zijn en daarom hier zitten. 

Die beschuldiging weerleggen baat niet, ze zeggen dood eenvoudig “Wij weten 

beter”. Dit kamp moet 54 km groot zijn en weer in grote vakken verdeeld waarin vijf 

tot zes lage barakken of stallen staan, waar 1000 tot 1500 mannen worden 

ingestopt. Die vakken zijn afgezet met dubbel prikkeldraad, ongeveer 2,25 meter 

hoog. 

Op verschillende punten lopen schildwachten en zijn hoge uitkijkstellages met wacht 

en mitrailleur. Aan de buitenkant zijn grote zoeklichten aangebracht.  

Op reinheid in de barakken zijn ze zeer scherp. Drie tot vier maal per dag is het 

appèl en worden wij geteld, wat wel eens lang duurt, omdat ze ook wel eens de tel 

kwijt raken. Ze zijn zeker bang dat er ontsnappen, wat haast uitgesloten is gezien de 

strenge bewaking. Verder laten zij ons met rust. Je zoekt het zelf maar uit, gaat het 

goed des te beter. Zo niet, ook hun zorg. Het is verdomd gemakkelijk. 

Wij brengen de dag door (tot nu toe) met luieren, zonnebaden, kaarten, enz. Ook 

zijn er dagboekschrijvers en tekenaars. Voor mij is het een hele tijdpassering omdat 

ik geen snel schrijver ben. Opvallend weinig vogels ziet men hier; een enkele 

koolmees, zwaluw en kwikstaart. Er valt vanavond niet veel te beleven en we 

vervelen ons. Je krijgt dan sombere gedachten en raakt aan het piekeren over thuis. 

We zijn om 21.00 uur onder de wol gegaan van de kou en sacherijn.  

 

Zondag 6 juni 1943 

Ik lag om 04.00 uur al wakker. Het was benauwd en ik voel pijn in mijn keel. Om 

06.00 uur gewekt, opgestaan. Al je botten doen je pijn. Sjoerd en de meeste jongens 

klagen er over, Naast onze barak ligt een veld van aarde. Daarop hebben wij een 

groot embleem van de Grenadiers gemaakt (de springende granaat) van kiezelsteen 

het figuur en uitgevuld met wit zand. Het zag er keurig uit. Alles krijgt een extra 

beurt. Ik moet met Sjoerd het wandelterrein rein Sauber maken. Ons werk is 

lucifershoutjes, stukjes papier, enz. oprapen. Het geeft ons plezier dat de Heren 

onderofficieren ook de handen uit de mouw moeten steken en met bezem, schop en 

kruiwagen lopen te zeulen. Het geeft heel wat opmerkingen en hatelijkheden die zij 

van ons, soldaten, te slikken krijgen, onder andere “Dat is anders dan in 1939 met je 

handjes op je rug”, “denk om je strepen sergeant, maak ze niet vuil” en “had je nooit 

kunnen dromen sergeant met een schop op je nek te lopen, daar heb je nou zo voor 

gestudeerd”, enz. 

In het begin waren er die hun rang wilden laten gelden en ons commandeerden, 

maar zagen gauw dat dit vruchteloos was. Zij werden gewoon in de maling 

genomen of de huid vol gescholden. We maakten hen kenbaar dat zij nu net als wij 

ook maar heel doodgewone krijgsgevangenen zijn en hun strepen bij “Ome Jan” 

konden belenen. 
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Met appèl kregen we complimenten van de Ober Feldwebel dat alles nu in Ordnung 

was en van zijn kant zal trachten zo veel mogelijk voor ons te doen. De soep kon ik 

weer moeilijk weg krijgen, paar stukjes aardappel en wat boontjes er in. De laatste 

waren oranje van kleur en keihard. Het geheel was weer zuur. Een zevende kug, 

kluitje kunstboter en een….. zure augurk. Over het laatste had Sjoerd weer het zijne 

“Zo’n hartige brok zal wel smaken”. 

Ik ben er nooit achter gekomen hoe die geruchten en berichten hier binnen komen. 

Mogelijk is het van de schildwachten. Verschillende van ons maken wel eens een 

praatje, dat gebeurt dan  

’s avonds laat of ’s morgens vroeg als de Unteroffizier of Feldwebel niet aanwezig is. 

Het gerucht gaat, dat het Koeban bruggenhoofd moet zijn gevallen en als teken van 

rouw, de bioscopen in Duitsland acht dagen gesloten zijn. 

Om ongeveer 11.00 uur arriveren de Jagers uit Holland. Ze krijgen 

krijgsgevangenenummers 106365 tot en met 106909 (545 man) 8). Het gaf een hele 

opschudding. Wij worden op afstand gehouden zodat een behoorlijk gesprek niet 

mogelijk is. Ik had gehoopt dat een straatgenoot, van wie ik wist dat hij Jager was, er 

bij zou zijn met bericht van Marie en familie. Ik heb hem niet ontdekt, Ik ben er 

down van en krijg van Sjoerd een kat dat ik flink moet zijn en niet de moed moet 

verliezen. Met de Jagers gesproken (geschreeuwd op ongeveer zeven meter afstand) 

en vernomen dat het tweede en derde en het negende infanterie zijn opgeroepen. 

Ook dat Dr. Posthuma was vermoord. Er waren onder hen zestien jongens met 

geldige Ausweisen en doktersattesten en die zijn toch doorgestuurd.  

Zij vroegen ons hoe het hier was. Gelukkig hadden wij dat afgesproken om hun 

geen ontvangst te geven zoals wij die door de beroeps hadden gehad en 

bemoedigden hen dat het om uit te houden was. Zij hadden een lange reis gehad 

en veertig uur in de wagon gezeten. Ze zagen er erg vermoeid uit. Met het appèl 

werd bekend gemaakt dat er in barak 4 brood en sigaretten waren gestolen. De 

dader werd voor het front gehaald en ten aanschouwen van circa 800 mannen 

ernstig berispt. Er werd gewaarschuwd dat ernstig gestraft zal worden bij het 

eerstvolgende geval. Er zal een commissie in het leven geroepen worden, die die 

gevallen zal onderzoeken en bij schuldig, de straf zal bepalen. Ik ben uit verveling 

om 14.00 uur naar bed gegaan en werd om 15.00 uur gewekt voor het appèl. Er 

werd verzocht te blijven staan als onze beschermers vertrokken. Het duurde weer 

lang, want zij waren weer eens de tel kwijt. Sergeant Willems nam daarna het woord 

en maakte bekend, dat de commissie een onderzoek had ingesteld en het wettig en 

overtuigend bewijs heeft kunnen leveren dat B die diefstal gepleegd had en over dit 

geval niet meer gepraat mag worden. Ik vind het een vreemde uitspraak. Hiermee 

blijft die persoon toch bezwaard en blijf je hem er op aanzien.  

Over elke 200 man is een commandant aangesteld en heet compagnies-

commandant. Daarmee hebben wij vier compagnieën gekregen, Het betekent niet 

veel. Als de Duitsers komen commandeert hij “Geeft acht” en meldt ons present 

waarna wij geteld worden. Zij zeggen hem wat het programma van de dag is en hij 

legt hun voor wat ten goede komt aan onze belangen, waarvan hij ons, na afloop 

van het appèl, verslag doet. Zij beheersen natuurlijk goed de Duitse taal en de 

meesten zijn dienstplichtig onderofficier. Zij bekomen voor hun moeite een extra 

portie eten (soep). Er werd nu verzocht aan de compagniescommandant, als er een 

jarig onder hun jongens was, dit bij het appèl voor het front bekend te maken, waar 

 
8 Dit betreft Grenadiers, Jagers en 1 R.I., die zich op 1, 3 en 4 juni 1943 in Amersfoort moesten melden. 
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hij dan geluk gewenst werd en wij allen een driewerf hoera konden toeroepen. Het is 

een sympathiek idee. 

Sjoerd bezat nog een rol kaakjes en wij trakteerden ons, omdat het zondag is, op de 

man vier stuks. De rest is voor aanstaande zondag. Ik bezat nog een zogenaamde 

krijgsgevangenenbrood dat voor zes weken houdbaar moest zijn en had dit 

bestemd als noodrantsoen. Men kon nooit weten. Er waren velen onder ons, die het 

ook bezaten. Daar het meeste niet houdbaar blijkt te zijn heb ik het mijne ook 

gecontroleerd. Er stond ook al dik schimmel op en ik besloot het ook maar aan te 

spreken voordat het niet meer bruikbaar was. Het smaakte wel wat muffig, maar 

Sjoerd vindt ook dat het weer eens wat anders was dan het zure brood dat wij 

dagelijks aten. Iedereen hoor je klagen over het geheel de dag niets doen en maar 

wat rond slenteren. De verveling viert hoogtij en de mening is, dat wij maar spoedig 

moesten vertrekken, temeer daar het praatje gaat dat het hier een doorgangslager 

is. 

Na veel moeite is het ons gelukt een voetbal te bemachtigen en dit is voor velen een 

welkome afleiding. Er vinden nu geregeld wedstrijden plaats, soms zes op een dag. 

Ook is er na overleg met de Hauptmann toegestemd in het houden van een 

godsdienstoefening, waarmee een sergeant zich belast had. Ik voel mij niet prettig 

en ben wat op bed gaan liggen. Ik kan niet slapen, ik hoor gezang van de 

protestantse kerkdienst, die in de barak naast ons wordt gegeven en daar doorheen 

het schrille fluitje van de scheidsrechter die de gaande match leidt. Er stijgt een 

gejuich op als er een goal gemaakt is. Mijn makker Sjoerd kan ook zijn ei niet kwijt 

en komt maar naast mij liggen. Ik heb een paar knopen aan zijn jas gezet na hem 

eerst zelf wat te hebben laten prutsen. Ik had daar echt lol in, zo onhandig hij de 

naald hanteerde. Van beroep is hij grondwerker met een paar handen als 

presenteerblaadjes zat hij te wurmen om de draad erin te krijgen. Hij had mij om 

een naald gevraagd en ik had hem juist een heel fijne (kleine) gegeven. Hij zat te 

zuchten en stukken van de draad af te bijten. Ik heb het toen voor hem gedaan. Ik 

liet hem verder zelf zijn gang gaan en genoot van zijn onhandigheid. Telkens gleed 

die naald hem uit zijn grote knuisten. Hij zat te foeteren en bemerkende dat ik er 

gijn in had smeet hij de jas over mijn kop en viel boven op me neer. Ik stikte haast 

en beloofde dat ik het voor hem zou doen als hij opdonderde. Het was zo gebeurd 

en Sjoerd bewonderde mijn handigheid met de naald en de volgende uitspraak was 

“ik zit etter en bloed te zweten en voor jou is het een scheet werk.” Wij besloten het 

terrein wat rond te lopen. In de Schutzgraben hebben de mariniers een veldkeuken 

in het zand gegraven en kookten bruine bonen. Ik heb er goed nota van genomen 

hoe ze dat flikten. Je weet nooit hoe het te pas komt. Even heb ik staan kijken bij een 

makker die een pastel zat te tekenen van het Gasthof dat in de verte lag.  

Ik krijg een levensmiddelen zak in handen van mijn zwager J. van der Berg, die 

enkele maanden zit als politiek gevangene. Vraag mij af, hoe zou het daarmee gaan? 

En met zijn vrouw Nellie? 

Zo dwalen geregeld je gedachten naar Holland, naar vrouw, families en bekenden. 

De verveling doet je piekeren. Van 16.00 tot 18.30 stort het met bakken uit de 

hemel. Om 19.00 uur wordt er voor katholieken een bijeenkomst gehouden. Een 

Duitse onderofficier heeft de leiding op zich genomen. Ik ben uit nieuwsgierigheid 

wezen kijken. Er was veel belangstelling en ze zaten als de bekende haringen op de 

drie stellages van de barak die daarvoor was ontruimd. De leider zei onder andere 

dat, nu wij van alle geestelijke bijstand verstoken zijn, hij een eenvoudige korte 
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dienst zou houden, bestaande uit drie Rozenhoedjes, een litanie en voorlezing uit de 

Corinthen.  

Velen zaten met Rozenkrans en ik ben van mening dat het voor veel jongens een 

groot moment is geweest in deze beproeving gezamenlijk een gebed tot God te 

richten. Iedere avond zou op dezelfde tijd en plaats een dienst zijn. Van kou en 

armoede om 20.00 uur onder de wol gegaan. 

Sjoerd besluit toegejuicht, de kaakjes die voor aanstaande zondag bestemd waren, 

nu maar op te eten. Zijn standpunt is op is op en weg is weg en de armoede kan de 

pest krijgen. Was het volkomen met hem eens en we wisten niet dat zo’n 

doodgewoon “kelere kakie” zo kon smaken. Nog wat na liggen praten, Sjoerd heeft 

er weer eens voor de zoveelste maal een niet-weter ingelicht over zijn rot strop en 

om ongeveer 21.30 uur was voor ons de eerste zondag in krijgsgevangenschap 

voorbij, daar wij als snurkende rozen sliepen. 

 

Maandag 7 juni 1943 

Regen en koud weer. Om ongeveer 05.00 uur wakker. Het is benauwd in de barak. Ik 

heb pijn in de lendenen en keel. Met Sjoerd voor de reveille opgestaan, zodat wij het 

eerste bij de kranen zijn. In het washok staat in het midden een vier meter lange 

afvoerbak, waarboven een stang met acht kranen. ’s Morgens is het een gedrang om 

je te wassen want het aantal kranen is te weinig voor ongeveer 250 jongens die op 

het lokaal aanwezig zijn. In de andere barakken is het hetzelfde. De afvoer is meestal 

verstopt zodat het altijd hoog water is, dikwijls 5 cm hoog, waar je dan op je hakken 

loopt en staat om het water uit je schoenen te houden. 

Om 08.00 uur is het appèl, een anderhalf uur staan blauwbekken. Iedereen klaagt 

over het rot klimaat en zijn bij het inrukken verstijfd van de kou. Het appèl werd 

door een Ober Feldwebel scheldend en blaffen afgenomen. De heren onderofficieren 

moesten naar voren komen. Hen werd verzocht zich op te geven voor Arbeitseinsatz. 

Het gaf onder hen een hele opschudding. 

Zestig van hun gaven zich op. Door de drang en gesprekken van onze kant dat, als 

ze ons verplichten en dwongen dan is het nog tijd genoeg, maar niet vrijwillig, lieten 

41 man zich schrappen. De soep was vandaag zuurder dan anders, oorzaak de 

schrale oogst van arbeidskrachten? Een paar bekenden onder de Jagers ontmoet; 

Jaques Remmerswaal (sergeant Jagers Jacques Willem Remmelswaal kgf 106551), 

Antoon van Schelt (soldaat Jagers Anton van Schelt kgf 106878), waar ik van hoorde 

dat alle Ausweis bezitters worden nagecontroleerd. Hun transport was ongeveer 550 

man. In Amersfoort was nu het Nederlandse Rode Kruis aanwezig voor hulp enz. 

Ook namen zij de achtergelaten Liebesgaben in ontvangst en bij hun vertrek kreeg 

een ieder een pakje mee, waar spek, kaas, sigaretten, enz. in zaten. Het is een goede 

regeling, want waar is het voor ons afgestane gebleven, waar een groepje 

onderofficieren zich over ontfermd had en voor een eerlijke verdeling zou 

zorgdragen?  

De treinreis van de Jagers had veertig uur geduurd. Het gebrek aan drinken was ook 

bij hen een kwelling geweest. Het is buiten guur en koud, zodat wij geregeld in de 

barak zijn en de dag doorbrengen met luieren en wat slapen op je slaapplekje. Want 

als je slaapt, dan gebruik je geen energie en ook geen eten en voor het roken is het 

ook voordelig. Het valt mij op, in de aanvang van ons verblijf hier zag je 

verschillenden ochtendgymnastiek maken, onder het parool “zorgen dat je fit blijft.” 

Nu, na een week, was er geen liefhebber meer voor te vinden, daar zulke 

inspanningen je hongerig maken en je dan dubbel loopt te rammelen, zodat het 
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parool is veranderd in “zo min mogelijk beweging, zuinig met je energie”. De soep 

uitdeling was heden niet vlot verlopen. Gebleken is dat verschillende van ons kans 

hadden gezien een dubbele portie te bemachtigen. Onze beschermers waren 

waakzaam en maakten bekend dat wie gesnapt zou worden die kreeg twee dagen 

niets. Het kunstje was vrij eenvouding. Per compagnie ging je in het gelid naar de 

keuken en zo terug met je pannetje soep. Je passeerde dan de volgende groep op 

weg naar de keuken, je gaf je maat je pannetje en met je eetketeltje wat je onder je 

jas had verborgen sloot je je aan bij de passerende compagnie. Met Sjoerd had ik 

het al twee maal geleverd. Sjoerd had deze tweede dag het al bekeken, de vraag 

was, hoe komen wij aan een pan of eetketel. De enige manier was te gaan neuzen in 

de afvalkuil, gelegen buiten onze afrastering, in de buurt van de keuken. De kans om 

daar te komen was alleen ’s morgens, om de kruiwagen met vuil en papier die iedere 

morgen vol was, daar leeg te storten. De derde dag, Sjoerd buiten vegen en ik de 

kruiwagen, gaven hem niet uit handen en kregen de kans om daar te komen. Er lag 

niets bijzonders, wat lege blikken, maar stijf verroest. Sjoerd schopte wat rommel 

opzij en vond een oud gekreukeld emaillen bord. Ik zag er geen heil in, maar hij wel 

en terug in onze omheining begon hij het ding met een steen weer in zijn oude 

vorm te kloppen. Hij schuurde het met water en zand goed schoon, zodat het wat 

toonbaar was, maar het zag er nog onsmakelijk uit. Maar op mijn gezegde dat het 

naadje was en ik er voor bedankte, daarvan te eten, ontvouwde hij zijn plan. Ik 

moest voor de rest zorgen, omdat ik het Duits wat beheerste. Ik moest de Feldwebel 

aanschieten, het bord laten zien en hem aan het verstand brengen dat het te klein 

voor een liter soep is en alles er overheen loopt. Of hij mij aan een eetketel kon 

helpen. Het lukte en ik kon zo’n ding halen in een barak buiten ons verblijf. Het lijkt 

erop dat die vlieger niet meer op ging daar nu was ingesteld dat de compagnie-

führer moest opgeven hoeveel mannen sterk hij was, waarna wij door de chefkok 

nauwkeurig werden geteld. Enfin, afwachten maar. Vandaag hadden wij weer beet 

en de man een halve liter extra, hoewel je er niets van bemerkte of je het meer had. 

Evengoed liep je na een uur weer te rammelen van de honger. Ik heb met sublimaat 

gegorgeld voor mijn keelpijn. Het is nu iets minder en ik ben blij wat 

apotheekspullen bij mij te hebben. Mijn laatste pakje sigaretten aangebroken. Ik 

bezit nog twee pakjes shag. Het eind van deze luxe is in zicht. 

Sjoerd wil niet meer van mij meeroken. Ik wil daar niets van horen; zijn bezit was een 

pakje shag toen hij van huis ging. Hij kon geen vijftien gulden betalen voor een 

zwart pakje, want het ging ten koste van zijn gezin, wat ik in hem waardeerde, 

aangezien hij een stug roker is. 

Het gure weer lokte ons niet naar buiten en we bleven maar liggen, wat babbelen, 

enz. Dat werd onderbroken door het vangen van mijn eerste vlo, een knaap, een 

echte soldatenvlo.  

Alles lag vroeg onder de wol en we hebben ondanks armoede nog even gelachen, 

doordat er een ten gehore van allen op de “teil” werd genomen. Willem van Loenen 

(korporaal Grenadiers Willem van Loenen, kgf 105682), een jong met een grote bek, 

23 jaar en gehuwd, is een ras bietser. Hij zegt met een beroeps sergeant van de 

Koloniale Reserve voor tien sigaretten een uniformjasje "Kaki" geruild te hebben en 

loopt daarmee te flaneren. Hem werd nu gevraagd of hij nog sigaretten genoeg had 

om een pantalon en pet erbij te krijgen, waarop een ander voorspelde dat Willem zo 

glad was, en rekende uit tien saffies voor het jasje, vijf voor de broek, vijf voor de 

pet, enz., enz. Dat ze die bewuste sergeant morgen met vijfentwintig sigaretten in 

zijn jat, maar in zijn blote kont zagen rondwandelen. Een ander vond dat het jasje 
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Willem toch maar tof stond, waarop een antwoord ergens vandaan kwam, dat 

Willem naar maat bietste. Willem bevestigde de vraag of hij getrouwd was en 

prompt daarop klonk het “Ja vroeger had je kinderen met snotneuzen, 

tegenwoordig snotneuzen met kinderen”. Willem werd flink in zijn hemd gezet en 

het was 23.00 uur eer wij insliepen. 

 

Dinsdag 8 juni 1943 

Om 05.00 uur door Sjoerd gewekt. Ik ben meermalen wakker geworden door het 

hoesten van de jongens en mijn eigen hoestbuien. Sjoerd klaagt ook dat elk botje 

hem pijn doet. Het is stinkend benauwd, slapen en de ruimte zeer klein. Wij liggen 

vlak tegen elkaar met zijn vijfenveertigen naast elkaar, drie etages hoog en 

tegenover ons dito. De stal is ongeveer 22,50 meter lang en 5 meter breed. De 

tussenloop is 2,50 meter breed, echter geen tafels en banken. Je staat daar meestal 

wat te praten, wil je zitten dan is je slaapplek de aangewezen plaats. 

Na het appèl ingeënt in de rechter borst tegen tyfus en in de linker borst tegen de 

pokken.  

Rookwaar schijnt op te raken, je wordt meermalen om een sigaret gebietst, soms 

haalde je je hand over ja hart, maar het was of ze elkaar waarschuwden bij wie er wat 

te halen was. Je kon wel aan het geven blijven en nadat Sjoerd mij hartstikke gek 

verklaard had en dat ik met een paar dagen zelf liep te snakken, ben ik op hun 

vragen gaan weigeren met de mededeling dat ik er zelf haast doorheen was. 

Waarop dan meestal de vraag volgde geef me dan het nijffie 9) van je, waaraan ik dan 

meestal voldeed na telkens nog een paar trekjes genomen te hebben. 

Heden aardappelsoep met wat gort erin, Het beleg van de 1/7 kuch was een likje 

kunstboter en bittere marmelade. Sjoerd zijn overpeinzing was “en dan kankerde je 

thuis al het menu bestond uit een pan met aardappelen en een jusblok, ik wou dat ik 

het nu had.”  

De vijfde compagnie is vandaag gestraft met geen eten. De oorzaak was, Herr 

Unteroffizier komt schreeuwend de barak instormen, dat wij Dreck Schweinen zijn en 

dat het een Schweinenstal was. Hij kijkt onder de slaapplaatsen of het sauber is. Bij 

het overeind komen stoot hij zijn kop, wat een algemeen gelach tot gevolg had. Na 

eerst gescholden te hebben dat zij Schweinen, Blöde Hunden waren, verliet hij de 

barak met de mededeling “Es gibt für euch heute kein Fressen.” Een bevriende 

commissie heeft naar aanleiding van deze straf een onderhoud met Herr Hauptmann 

(de kampcommandant) aangevraagd, wat toegestaan werd. Gewapend met ons 

oorlogszakboekje gingen zij naar het hol van de leeuw. In dat boekje staan de 

conventies van Genève. Hoofdstuk 2 Artikel 11 luidt: “Alle collectieve krijgstuchtelijke 

maatregelen welke betrekking hebben op de voeding, zijn verboden. Het resultaat 

van het onderhoud was de straf ging door, ook niet na Herr Hauptmann op de 

conventie te hebben gewezen waar het antwoord op luidde “Da heb ik nichts mit zu 

tun, das haben die Juden gemacht”.  

Het was regel dat wanneer er in de keuken eten over was, een compagnie voor de 

tweede maal eten mocht komen halen, wat meestal neerkwam op een kwart tot een 

halve liter extra. Dit maal was het juist onze beurt en op een paar uitzonderingen na 

besloten wij om extraatje aan de vijfde compagnie af te staan. Sjoerd zijn portie viel 

ten deel aan de marinier Chris, die een prachtige ringbaard liet groeien zo in de 

geest van Dorus Rijkers. En het mijne aan Jan Hollander (soldaat Grenadiers Jan 

 
9 Het nijffie is het eindje van een sigaret, het peukje. 
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Hollander, kgf 105987), oud amateur wielerkampioen van Nederland, die ik 

meermalen sprak en die ons amuseerde met het vertellen van zijn belevenissen in 

Parijs tijdens zijn wielrennersloopbaan.  

Om 14.00 uur moesten wij lijsten inleveren van de in het bezit hebbende kleding. 

Naast Sjoerd ligt Jan, ongeveer 25 jaar, een kalme boeren jongen, Hij zit erg in de 

put over zijn vrouw die een dezer dagen haar eerste kindje verwacht. Hij ligt te 

huilen, maar kalmeert wat na een opbeurend woord van Sjoerd. We hebben naar 

een handbalwedstrijd gekeken tussen de Grenadiers en de Jagers, met dikwijls 

spannende momenten. Verder naar de Russen geluisterd die zang met harmonica 

begeleiding ten beste gaven. Het klonk aardig, waar steeds een zekere melodie als 

refrein in terug kwam. Sjoerd is wat koortsachtig van de inenting. Om ongeveer 

21.00 uur lagen wij onder de dekens. 

 

Woensdag 9 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. Evenals geheel de nacht, stort het bakken regen uit de 

hemel. Het ziet er triestig en troosteloos uit. Iedereen klaagt over stijfheid en pijn in 

de ledenmaten en lendenen. We moeten verplicht exerceren onder leiding van onze 

onderofficier. Het ging beroerd, regen, zanderig terrein en geen lust tot inspanning. 

Na anderhalf uur weer terug in de barakken. Om 10.00 uur kofferen en het laatste 

pakje shag gehaald. Het menu was aardappelen (water) soep met hier en daar een 

stukje groen. Onwillekeurig gingen mijn gedachten naar Holland, waar nu volop 

groenten waren. Onze broodbelegging was dit maal een stukje kaas, ook al zuur. 

Door de verveling duren de dagen lang. Ik verlang erg naar huis en vraag mij dikwijls 

met een zucht af hoe lang nog in deze beproeving. 

Ik hoorde zojuist van Jacques R. (Remmerswaal) dat de leeftijdsgrens voor de 

Arbeitseinsatz 15 jaar was geworden. Ook dat bij de groep Jagers verschillende 

Grenadiers waren. Zij hadden thuis al bezoek gehad waarom zij zich niet gemeld 

hadden. Gelukkig waren zij niet thuis en hebben uit angst voor de gevolgen dit 

gelijk met de Jagers gedaan. 

Wezen baden, met 52 mannen tegelijk in de douchekamer, gebroederlijk heb ik 

Sjoerd en hij mijn rug gewassen. Om 19.00 uur rende allen naar het draad. De 

belangstelling was voor een lange groep Russische en Poolse vrouwen en meisjes, 

die op een 300 meter zingend voorbij trokken. Ons gezwaai werd door hen 

beantwoord met hun witte en gekleurde hoofddoeken. Er werd flink gelachen om de 

soldatenhumor en grollen. Het eind van het lied was, dat alles stond de miauwen als 

een stel krolse katers.  

Ik was getuige van een handeltje tussen een van ons en een zogenaamde Wit-Rus. 

Het ging om een Pontiac horloge. Nadat hij gekeken had op hoeveel stenen het liep, 

gaf de Rus er 15 pakjes Franse sigaretten voor. Onze makker kan, als hij het zuinig 

doet, weer veertien dagen smoken. Om ongeveer 22.00 uur gingen wij slapen. 

 

Donderdag 10 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. Regen en koud weer. Verplicht exerceren en wat voetbal. 

Onder leiding van de moffen in het gelid op zijn Duits leren groeten. Op het 

commando “Achtung” kijkt men naar de persoon waarvoor deze groet geldt. Met het 

passeren draait het hoofd mee, net zo lang dat hij te zien is, waarna men het hoofd 

met een ruk weer naar voren brengt. 
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Onder het groeten houdt men de armen stil langs het lichaam en heft de benen 

hoger op als normaal. Het ging beroerd en de meesten hadden geheel geen lust in 

die poppenkasterij.  

Er werd gescholden en gesnauwd tegen ons en we vernamen dat er hoog bezoek op 

komst was. Vandaar dat ons dat groeten op zijn Duits bijgebracht werd. Ongeveer 

een uur staan blauwbekken, toen een schril fluitsignaal ons het bezoek aankondigde. 

Het bleek Herr Hauptmann te zijn met zijn staf. Per compagnie werden wij 

geïnspecteerd en moesten daarna defileren met de pas geleerde groet. Aan de soep 

te zien moet het knudde geweest zijn, aardappelwater met hele augurken erin. Bij de 

ontvangst van het 1/7 brood, keken wij verrast op, want voor belegging waren 

blikjes zalm. Helaas moest een blik voor tien man gedeeld worden, zodat de man 

een theelepel zalm bekwam. Er is een sergeant ziekenverpleger gearriveerd en ik 

ben op het ziekenrapport gegaan vanwege mijn hoest en pijn in de borst.  

Bij het opnemen bleek ik koortsvrij te zijn en kreeg een tablet, die moest ik ’s avonds 

innemen. Mijn hoest zal dan wel minder worden. Het was het enige medicament dat 

er aanwezig was. Hij bekwam 50, zegge vijftig stuks per week en het was een soort 

aspirine, overal goed voor. Wij zijn nu met ongeveer 1500 man. Begrijpelijk was die 

hospik oer zuinig op zijn apotheek.  

Er zijn 70 man uitgezocht en die moesten vandaag werken. Als beloning ontvingen 

zij een liter soep extra. Om 17.00 uur kwamen zij terug. Hun werk bestond uit 

aardappels uitzoeken en in een graansilo zakken meel sjouwen. Ondanks streng 

toezicht hebben zij nog kans gezien aardappelen en meel achterover te drukken. 

Meel had het meeste hun belangstelling gehad. Een was er die naar schatting vijf 

pond bezat. De teleurstelling dat er geen kookgelegenheid was werd dubbel 

gevoeld. Wij hebben geprobeerd de aardappelen rauw met wat zout te eten. 

Het bleef bij proberen, enkelen brachten het tot vijf stuks, maar het was naadje. ’s 

Avonds toen wij geen controle behoefden te vrezen, hebben wij in de barak in een 

soort luchtkoker die in de muur gemetseld en waarvan de opening bij de grond zat, 

een vuurtje gestookt van stukken hout, die wij van het Abort gesloopt hadden. We 

moesten dat waakzaam doen, omdat de rook die door de koker de lucht in ging de 

aandacht van de schildwachten zou kunnen trekken.  

Er kon in dat gat net een klein pannetje staan en we probeerden aardappels te 

koken. Na een paar uur zijn we maar opgehouden, want we konden ze maar niet 

gaar krijgen. Half gaar zijn ze toch verslonden. Met het meel ging het beter. Met 

water werd er een papje van gemaakt en wat suiker of jam dat de meesten nog 

bezaten, als rauwe meelpap genuttigd. Van onze barak waren er tien gelukkigen die 

hadden mogen werken en met hun geroofde buit door velen werden benijd. Een 

ieder hoopte dat morgen weer een ploeg nodig zou zijn en dan tot de bemazzelden 

te behoren.  

Willem, de man van het uniformjasje, was ook meel bezitter. Ik was bezitter van 

Hollandse militaire knopen die prachtig bij zijn jasje behoorden en voor meel 

veranderen van eigenaar. Met Sjoerd ook meelpap gegeten. Het smaakte erg rauw 

en bleef aan je verhemelte plakken, maar het voedde en daar ging het om. Tegen 

19.30 uur begint het te regenen en komt er een windhoos opzetten. In de verte 

onweert het. Allen vluchten naar binnen en ieder zoekt zijn plekje op. Het is een 

gebabbel en gekwebbel nu ze allen in de barak zijn. Na eerst mijn aspirine geslikt te 

hebben slapen wij tegen 22.00 uur in.  
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Vrijdag 11 juni 1943 

Om 06.00 uur gewekt. Triestig dampig weer. Om 08.00 uur appèl. Het valt mij op, 

dat er zoveel gehoest wordt. Het kan ook niet anders, want een ieder klaagt over het 

rot klimaat. Een wolkeloze lucht is hier onbekend. Zo lig je te zonnebaden en zo giet 

en onweert het. Vanmorgen is er een foto genomen voor onze identiteitskaart. Met 

drie man naast elkaar op een bank zittend, een bord moest je voor je borst houden, 

waarop met grote cijfers je krijgsgevangenennummer stond.  

Tijdens mijn diner moest ik halverwege staken, anders had alles eruit gekomen. Voor 

Sjoerd een meevallertje, temeer daar het onmogelijk was een tweede portie op de 

kop te tikken, want de controle was zeer scherp. Geheel onverwachts was het appèl 

voor de beroeps onderofficieren. Honderd namen werden afgelezen. Zij moesten 

alles pakken en met een uur weer aangetreden staan, waar zij toen vernamen dat zij 

naar Trier gingen. Wat het daar was of dat zij daar moesten werken, konden zij niet 

te weten komen.10) Voor velen was het afscheid een hard ogenblik. Hun kameraden 

achterlatend, waarmee zij ongeveer vijf weken lief en leed hadden doorgebracht.  

Ik heb een boffertje gehad; met een reparatie aan een pantalon verdiende ik drie 

sigaretten. Met Jacques R. (Remmerswaal) nog wat gepraat. Het is een beste kerel, 

geen praatjesmaker.  

Is erg op zich zelf en heeft nog niet de juiste kameraad gevonden en kijkt eerst de 

kat uit de boom. Hij is me sympathiek vanwege zijn helder, eerlijke kijk op de 

dingen. Bij het zien van de nieuwe maan denk ik aan Marie’s afspraak om aan haar 

te denken. Zij zal het ook doen, niet zo dom bekeken van haar, want waar ter wereld 

ook, overal is hij te zien. Veel is er uitgevonden, maar de maan en zon hebben ze 

nog niet kunnen verduisteren.  

Sjoerd voorspelt morgen mooi weer, want de zwaluwen vliegen hoog. 

Om ongeveer 22.00 uur onder de wol. 

 

Zaterdag 12 juni 1943 

Om 05.15 uur opgestaan. Het is mooi weer. Sjoerd heeft gelijk gehad. Prachtige 

zonsopkomst. 

Tot 08.00 uur, het appèl, me gekoesterd in de ochtendzon. We hebben de laatste 

inenting bekomen en zijn naar men zegt gereed voor het vertrek. Sjoerd en met hem 

nog anderen, klagen over duizeligheid. Zij zien soms zwarte vlekken voor hun ogen. 

Oorzaak de voeding?  

Er is weer gevraagd voor vrijwillig melden voor arbeid. Het resultaat 21 stuks, een 

schrale oogst van de 1500 man. Onze mening is “Zij hebben ons als 

krijgsgevangenen gewild en blijven krijgsgevangenen.” De stemming was 

eensgezind, ondanks dat de Duitsers ons mededeelden dat wij ons toekomstbeeld 

aan de Russen konden zien. In grote kampen zouden wij terecht komen en in 

ploegen onder sterke bewaking te werk worden gesteld. Elke morgen zagen wij die 

groepen Russen langs komen. Je ziel draaide dan in je lichaam bij het zien van de 

magere en haveloze kerels, schuw naar ons kijkend met uitgehongerde blikken. Elk 

ogenblik een snauw, ja zelfs klap of schop van hun bewakers verwachtend. Zelfs met 

dit schrikbeeld voor ogen bleven wij onze afspraak trouw. Tegen 14.00 uur kwam 

een koude wind opsteken en betrok de lucht. Wij liggen achter de knobbel te 

zonnebaden. Het stinkt wel erg en je verrekt van de vliegen, maar je ligt uit de wind. 

Sjoerd voorspelt slecht weer, want de vliegen steken als de pest. We hebben geen 

 
10 Deze groep zou naar de Arbeitskommandos Stegskopf en Hohe Grete gaan. 
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idee van de oorlog. De rust wordt soms verstoord door een overkomend Duits 

vliegtuig en door het zien van onze bewakers, bestaande uit door verwonding voor 

het front afgekeurden, die wij betitelen met “kreukelaars”. Tegen 18.00 uur arriveert 

een ploeg van 500 man uit ons vaderland van het 1e, 8e en 9e R.I. Ze ontvangen de 

nummers 106910 tot en met 107429 (520 man).11) Het nieuws dat zij meebrachten 

luidde “Sicilië was gevallen, Pantelleria en Corsica bezet, Amerikaanse vloot lag bij 

Turkije, grote oefening van de Engelse vloot, Bentheim gebombardeerd en 300 

ondergedoken Grenadiers van het bed gelicht. Verschillende beroeps 

onderofficieren hebben zich weer aangesteld als hongerige leeuwen, waarbij 

vechtpartijen plaats hadden om brood, sigaretten en shag te bemachtigen, wat de 

nieuwelingen overgooiden.  

Tegen 21.00 uur moesten wij naar binnen vluchten voor een windhoos en gietbui. 

Om 21.30 uur naar de planken. 

 

Zondag 13 juni 1943 (1e Pinksterdag) 

Om 05.30 uur opgestaan. Het is mooi weer, er staat echter een koude scherpe wind.  

Theo en Anny zouden vandaag met vakantie gaan. Veel plezier en genoegen wenste 

ik hun in gedachten toe. Wij zagen geen Duitsers dus geen appèl. Het bevreemde 

ons. Zou er wat aan de hand zijn? Ik heb wat met Sjoerd op en neer gelopen en voel 

hoe langer hoe meer het ellendige bestaan van krijgsgevangenen. Hoe zou Marie 

het maken? Ook beroerde dagen voor haar. We waren van plan om Pinksteren in 

Deventer door te brengen. Ik voel mij nog meer verbeten als anders. Weinig en 

slecht eten, niets te doen en niets te roken. Ik vernam dat het 4e R.I. was 

opgeroepen. Er wordt veel met de Wit Russen geruild, hoofdzakelijk gaat het om 

horloges. De prijs wordt bepaald nadat zij het eerst grondig hebben bekeken op 

hoeveel stenen het loopt. Voor een prima merk horloge zag ik twee broden en een 

pakje Russische tabak geven. Van koude en armoede naar bed gegaan. Er waren 

veel slapers, kaarters en eters. 

Ik heb met Sjoerd twee Sanovite’s met stroop, voor de Pinksteren genomen. Ik 

moest het gauw opbergen, anders hadden wij het gehele pak verslonden. Voor deze 

feestdag was de soep dunner dan anders. Op de bodem van mijn pan lagen wat 

erwten en die waren keihard.  

Wij hebben geklaagd en vernamen dat op de 500 nieuw aangekomenen niet was 

gerekend en daar zij ook moesten eten, er maar 500 liter water bij de soep was 

gedaan. De verwachting wat extra’s met het brood te bekomen was ijdel; 1/7 kug en 

een likje kunstboter. 

Sjoerd zegt dat ik niet te genaken ben vandaag, waarop ik hem aan zijn verstand 

breng dat ie zijn smoel moet houden, anders kan hij een pak op zijn sodemieter 

krijgen. Ik begrijp niet waar ik de moed vandaan haal, want de kerel maakt en breekt 

mij als hij begint. Op zijn verzoek wat te gaan lopen, weiger ik mee te gaan. Niets te 

vreten en te roken en ik ga maar slapen en hij gaat dan maar alleen. Na een uur 

maakt hij mij wakker. Ik doe mijn ogen open en kijk tegen een sigaret aan die Sjoerd 

tegen mijn neus houdt en voor mij gebietst heeft. Ik begin te lachen, waarop hij me 

voor alles uitscheldt; nu ik een “slangetje” zie is mijn kwaaie bui weg. 

Gebroederlijk smoken wij hem op. Wat geschoren en gewassen, waarna hij mij 

vertelde; ik had hem te kennen gegeven dat, zo het mogelijk was, ik wat shag zou 

willen kopen en kleine Willem Lelieveld (soldaat Grenadiers Wilhelmus Johannes 

 
11 Dit betreft 2, 3, 9 en 11 R.I., die zich op 7 juni 1943 meldden. Onder hen bevond zich soldaat Abel 

van Zalen (107010). 
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(Willem) Lelieveld, kgf 105676) een sigaren winkelier, die een flinke voorraad bij zich 

had, had Sjoerd “plat” gemaakt (in orde gemaakt) en bekwam alzo een pakje shag 

voor 10 RM. Ik voel me weer een ander mens en we zijn ’s avonds naar een lezing 

van sergeant Willems geweest met onderwerp “Mijn eerste reis naar Indië en leven 

en gewoonten aldaar”. Wij hebben anderhalf uur genoten. Hij heeft een grappige 

vlotte trant van spreken met tal van geestige Indische uitdrukkingen. Het mooie 

weer lokte allen naar buiten, waar veel bomen werden opgezet over politiek en over 

de berichten die de laatst komenden hadden meegebracht. Om ongeveer 22.00 uur 

gingen allen hun slaapplaats opzoeken. Na me nog afgevraagd te hebben hoe Marie 

het deze eerste Pinksterdag gemaakt zou hebben, ben ik in slaap gevallen. 

 

Maandag 14 juni 1943 (2e Pinksterdag).  

Om 05.00 uur opgestaan. Wij zijn bij reinigingsploeg ingedeeld, bezemen, lucifers 

oprapen, met kruiwagen gebalanceerd. Het is triestig weer. Om 09.00 uur appèl en 

anderhalf uur staan te bibberen als juffershondjes. Twee jarigen 12) werden voor het 

front gehaald, waar zij werden gefeliciteerd, waar wij mee instemden door met pet 

of arm te zwaaien, omdat het verboden is een driewerf hoera te roepen. 

Het gerucht dat Turkije Amerikaanse troepen doortocht heeft verleend doet de 

ronde.  

De soep was nog nooit zo rot geweest als vandaag, water met stukken augurk erin. 

Schande, alom schelden en kankeren, schreeuwend werd geroepen “Hoe slechter 

het hun gaat hoe slechter het vreten.” Een ander riep “Stuur de moffen naar Vught, 

geef ons maar de Joden terug.” Weer een “Dat hebben de Joden weer gedaan.” 

Schande, zulke vreten geeft men geen hond. 

Het gerucht gaat dat Berlijn hedennacht hevig gebombardeerd is en dat morgen 

1000 man weggaan. De vierde keer naar de lezing van ene M. Han (kgf ?) geweest. 

Hij zelf was een halfbloed. Hij sprak over Suriname en Curaçao. Het was zeer 

leerzaam en interessant. Om 20.00 uur was er weer een causerie van sergeant 

Willems met onderwerp “Japan en China”. Het was een uitkomst met zulk pest weer. 

Er was zeer veel belangstelling en wij hebben genoten.  

Om ongeveer 21.15 uur onder de wol. Typerend, ondanks het slechte eten en weer 

op deze feestdag, was de stemming prachtig. Wij hebben tot 23.00 uur liggen 

zingen en ons tranen gelachen om “Hein”, een Amsterdamse straatmaker. Hein is 

een heel klein stevig kereltje met geen tand meer in zijn mond. Naar hij zegt had hij 

zijn mond leeg laten trekken om een kans te hebben van krijgsgevangenschap af te 

komen. Wij moesten niet denken dat hij al zijn kiesjes en tandjes nog had, het was in 

de geest van een rijwielrek. Bij melding had hij gezegd dat het kauwen hem moeilijk 

was en met een gebit bezig was. Hij kon doorgaan. “Das war nicht so schlimm” werd 

er gezegd, vandaar dat jullie nu allemaal soep moeten vreten, besloot hij zijn 

verhaal. Hij is zeer geestig en ad rem en alles klinkt komisch in zijn sappige 

Amsterdams.  

Hein vergast ons vanavond met schimpen op eten en bewaken, reuze geestig, niet 

banaal, onder andere gaf hij de raad ons op te geven om te werken, daar dan de 

kans opslag te krijgen voor ons in het verschiet lag. Natuurlijk kwam van een van 

onze overburen de vraag, waaruit die opslag zou moeten bestaan. Meer brood, drie 

porties soep? Nou zei Hein, niet zo hoog vliegen, je moet niet zoveel van die moffen 

 
12 Er waren er die dag meer Nederlanders jarig, maar mogelijk wilde niet iedereen dit bekend gemaakt 

hebben. 
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verwachten. Hij zelf had gedacht een augurk meer in de soep. Hein besloot zijn 

geintjes met een verzoek aan de onderofficieren die brood deelden;  

“Nu heb ik jullie vanavond lachvitaminen van A tot Z gegeven, doet mij nou een 

plezier en geef me in het vervolg geen kappies meer, want ik zit me het lazarus te 

kauwen”. 

Nog even aan Marie en Holland gedacht en Pinksteren 1943, waar wij ons zo op 

verheugd hadden, is gelukkig voorbij. Hopelijk zijn wij in 1944 weer allen thuis. 

 

Dinsdag 15 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan, het is zonnig weer, maar koude wind. Achter ziekenbarak 

uit de wind, tot aan het appèl staan zonnen. Op ons protest slecht eten, was het 

antwoord dat wij onze smoel moesten houden, hun krijgsgevangenen in Rusland 

kregen soms in vier tot vijf dagen geen eten. Onder ons zijn er ook enkele NSB-ers 

en sympathiserenden, wat in de loop van de politieke gesprekken is gebleken. Velen 

negeren deze lieden, de anderen lokken gesprekken met hen uit, wat dan meestal 

tot schelden en een hoonpartij uitloopt. Zo ook gisteren, toen die heren werd 

gevraagd over het eten, van het eten kwam het op de politiek, gevolgd door 

schelden op Hitler, Mussert, enz. Het werd ruzie die zo hoog liep, dat een van ons 

zijn beheersing niet meer meester bleef en zijn pan met augurkensoep de 

landverrader midden in het gezicht wierp, waarop deze heilbrenger een aanklacht bij 

de Wehrmacht tegen ons indiende. Het gevolg was, dat zij van ons gescheiden 

werden en in kleine barakken die voor onze afrastering gelegen waren en door de 

Wit Russen bewoond werden, gehuisvest werden. Wij kregen een ernstige 

waarschuwing, bij herhaling zwaar gestraft te worden en de dader(s) in het 

bijzonder. In de soep zaten wat witte boontjes, hard en niet gaar. Enfin, het was 

beter dan gisteren. In een half afgebrande barak naast ons, werden een acht Russen 

gebracht. Het bleek ons, dat in het gedeelte dat nog overeind stond, cellen waren 

gebouwd. Dus dat waren gestraften. Nadat een van ons op de uitkijk ging staan om 

ons een seintje te geven, als de heen en weer lopende wacht langs de voorzijde van 

ons gedeelte in aantocht was, hebben wij ondanks het verbod, getracht wat over 

hen te weten te komen door met hen te praten. Dit was mogelijk door een met 

prikkeldraad getralied raam op ongeveer twee meter hoogte en waarvoor hun 

koppen zichtbaar waren en zij ons met gebaren om een sigaret vroegen. Ik het er 

eerst een aangebrand en toen door hun raam geworpen, waar hij van man tot man 

de ronde deed en zo’n paar halen hun zichtbaar goed deed. Een van hen vroeg in 

het Duits wat wij voor landslieden waren. Na hem ingelicht te hebben kwamen wij 

van hem te weten uit een gesprek, dat geregeld onderbroken werd door het seintje 

van onze uitkijk, dat onze bewaker in aantocht was, dat de Duits sprekende 

Russische kameraad ingenieur was, zes talen sprak en als vliegerofficier door 

benzinegebrek in de omgeving van Berlijn genoodzaakt was te landen. Het was nu 

voor de tweede keer gevlucht en gepakt en verwachtte de kogel, wat ik betwijfelde, 

maar hij wist beter. Op mijn bewondering en vraag hoe hij nog lachen en vrolijk kon 

zijn, met volgens zijn overtuiging de dood voor ogen, zei hij dat het Russische volk 

altijd vrolijk is, zelfs na de dood. Op de vraag wat dat voor Russen waren die vrij 

rond liepen en hen twee maal per dag kwamen luchten, antwoordde hij “Diesse sein 

kein Gut kamerad.” 

Om 18.00 uur appèl, waarna bekend werd gemaakt dat er een dief was gesnapt en 

door de commissie was veroordeeld, namelijk tot zijn haar er af. Hij werd met zijn 

kale kop voor het front gebracht, waar wij hem ons misnoegen te kennen gaven 
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door een hels gefluit. De straf had aller instemming, daar de dief nu voor een ieder 

herkenbaar was en genegeerd werd. Sjoerd is niet in orde en klaagt over maagpijn 

en hij heeft overgegeven. Ik vermoed een kou op zijn maag. Ik heb hem met aspirine 

onder de wol gestopt daar hij wat koortsig is.  

Ik heb kennis gemaakt met ene Haan (korporaal Politietroepen Gerhard Haan, kgf 

104155). De aanleiding was, dat ik gehoord had dat hij vanmorgen door de wacht 

werd weggehaald. Hij vertelde mij dat zijn broer hem was komen bezoeken. Hij was 

werkzaam op het departement van sociale zaken en was bezitter van een geldig 

Ausweis. Hij was een beschaafd en ontwikkeld type, twee broers van hem zaten in 

Duitsland, een als student, de andere die hem bezoek had gebracht was hier als 

professor. Hij had uit Holland vernomen dat zijn broer hier in gevangenschap zat en 

zou alles in het werk stellen hem weer vrij te krijgen. Zijn broer had een cake voor 

hem meegebracht, waarvan hij mij een stukje gaf. Het smaakte voortreffelijk, waarop 

ik hem van mijn armoedje een sigaret aanbood. Tijdens ons gesprek bleek hij voor 

het nationaal socialisme gevoelig te zijn, hoewel hij van de NSB niets wilde weten. 

Zijn standpunt was dat de mens niet slecht was, maar goed, alleen moest het 

omgevormd worden naar het goede, wat onmogelijk was in deze maatschappij. Ook 

had hij het nog over de grote offers die het Duitse volk bracht, enz. Ik heb me van 

het gesprek losgemaakt om naar Sjoerd te gaan kijken. Het was een uitkomst, want 

Haan werd zwaar op de hand. Sjoerd sliep. Om ongeveer 22.00 uur naar bed. Sjoerd 

werd wakker, hij gevoelde zich wat beter. Na hem een deken van mij erbij gegeven 

te hebben en met een aspirine, goed ingestopt, sliep hij weer spoedig in. Ik kon zelf 

moeilijk de slaap vatten, door het vele gehoest. Zelf ben ik al voor de tweede maal 

verkouden. 

 

Woensdag 16 juni 1943 

Om 05.00 uur wakker. Ik ben gebroken, alles doet pijn. Door de etenstoestand 

neemt ons gewicht af met als gevolg, dat de botten en beenderen meer komen uit 

te steken en bij het liggen gevoelig worden. Het is koud, triestig weer. Sjoerd wordt 

ook wakker en gevoeld zich wat beter, alleen erg gekreukeld zoals hij het noemde. 

Na het wassen en eten gaat hij echter weer liggen. Daar de atmosfeer in de barak 

ondragelijk is, ben ik buiten wat uit de wind gaan staan, alwaar Haan mij opzocht en 

klaagde over de weinige kameraadschapszin van de jongens.  

Hij werd deelgenoot van het eindje van mijn sigaret. Ik bezit nog drie stuks en zie de 

rooktoekomst donker in. Haan is overtuigd dat hij vrij komt. Mijn verzoek een brief 

voor Marie mee te nemen als het zo mocht zijn, willigt hij in.  

Om ongeveer 07.30 uur naar Sjoerd gegaan. Ik zeg hem te blijven liggen en hem op 

het appèl ziek te melden. Tegen 11.00 uur staat hij weer op, het gaat wel wat beter, 

al is hij erg hongerig. Er wordt bekend gemaakt dat zij die voor de zieken, er waren 

heden 24 patiënten, eten meebrachten vooraan moesten staan. Ik zie in dat dit weer 

eens een kans is een dubbel portie te bekomen, als Sjoerd zich achteraan sluit. Het 

gelukt, daar de telling juist heden ook niet zo scherp is. De soep was weer dun met 

stukken augurk. Ik schonk Sjoerd het gehele tweede portie in de hoop dat hij dan 

wat zou opknappen. Geheel de middag regent het en zoeken wij heil en vermaak in 

de barak. Onze laatst aangekomen buren hadden twee jongens in hun midden, die 

hun harmonica bij zich hadden. Zij hadden een cabaretavond georganiseerd, die 

heden avond langs het draad gegeven zou worden. Het was een evenement, de 

twee spelers waren enorm en bleken meesters op hun instrumenten te zijn. Er was 



57 
 

nog een imitator en een drietal jongens gaven hun zangkunsten ten beste.13)  Ook 

traden juffrouw Snip en Snap op, er werd gevaarlijk gehekeld. Ons applaus was door 

het verbod gehoorloos en bestond uit gezwaai met arm of pet. Het waren een paar 

genotvolle uren, alleen jammer dat het zo koud was. 

Om circa 22.00 uur gingen wij naar de planken, stijf en rillend van de kou. 

 

Donderdag 17 juni 1943 

Om 06.00 uur gewekt. Het is koud regenweer. Sjoerd is een stuk beter, hij heeft 

alleen nog last van zijn buik. Na het appèl weer naar bed gegaan. Wij bekomen twee 

dunne dekens om op te liggen, het ligt wel wat zachter, maar je botten blijven 

gevoelig en je wordt meermalen wakker van de pijn. In de barak mag niet gerookt 

worden, dan is het om uit te houden. Als je echter een sigaret ruikt, dan is het zwaar 

en snak je naar een trekje. Onder de jongens wordt veel geruild voor sigaretten, 

leverpastei, melk in blik, Sanovite, enz. Ik heb niet veel meer van deze zaken, maar 

kan het niet met mijn gevoel overeen brengen, wat Marie met grote moeite en 

opoffering bij elkaar heeft gekregen, voor sigaretten te ruilen. Hoewel ik loop te 

hunkeren dan maar de tanden op elkaar.  

Om ongeveer 10.00 uur oefening luchtalarm, een hopeloos geharrewar eer wij onze 

plaatsen in de Graben hadden ingenomen. Gepaard met schelden, vloeken van de 

moffen; de Ober Feldwebel had zijn hond bij zich die hij op ons afstuurde en bijt 

bewegingen naar je benen maakte, met als gevolg dat je maar raak sprong boven 

op de jongens die reeds een plaats in de Graben hadden.  

De soep was weer knudde, zuurkoolsoep met hier en daar een sliertje zuurkool, plus 

algemeen gekanker. Sjoerd heeft onder zuchten en vloeken zijn eerste sok gestopt 

en toont vol trots het resultaat. Volgens gerucht zijn met de Pinksterdagen 

Düsseldorf en andere plaatsen gebombardeerd. De bevolking moet naar Beieren 

geëvacueerd worden. De bewakers begrijpen zelf ook niet dat wij hier zo lang 

verblijven en onze tijd met luieren doorbrengen, terwijl overal gebrek aan 

mensenkracht is. Als oorzaak vermoeden zij, dat er geen transport mogelijkheid is. Ik 

vraag mij af hoe ze het thuis zullen maken en de angst als ze ’s nachts de golven 

vliegtuigen horen overtrekken. Drie maal per week komt er een Duitser (burger) met 

paard en speciale zuigwagen het Abort leeghalen. Ik heb de kerel plat gemaakt voor 

10 RM een brief voor mij mee te nemen naar Marie. Hij beloofde dat het in orde 

kwam. Ik was er geweldig over in mijn nopjes en het zal haar bij ontvangst gerust 

stellen. (na de oorlog zou blijken dat zij nimmer wat heeft ontvangen. Het blijkt weer 

eens wat je er van op aan kan als een mof zijn woord geeft). 

Evenals gisteren was de broodbelegging kwark. Het ziet er uit als slagroom, maar 

smaakt weer zuur. Alles wat je hier vreet is zuur. Er is niets te beleven, het is koud en 

guur buiten. Ik heb niets te roken en kruip van armoede om 20.30 uur maar onder 

de wol. 

 

Vrijdag 18 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. Na het wassen en eten maar weer gaan liggen. Ik biets van 

Tjip Limpers (sergeant grenadier Tjipke Jan W. (Tjip) Limpers, kgf 105812) een strootje 

en om beurten met Sjoerd een paar trekjes kunnen wij wakker worden. Het nijffie is 

voor de Witte (waarschijnlijk soldaat 4 R.I. Antonius Johannes de Witte, kgf 108094), 

een onverschillig stuk vreten. Hij heeft spierwit haar, loopt altijd met zijn handen in 

 
13 Onder hen bevond zich niet Arie Jonkers, want die zou pas op 20 juni in Altengrabow aankomen. 



58 
 

zijn broekzakken, die hem op de heupen hangen en met een stuk touw om zijn lijf is 

gesnoerd. Hij is een artiest in het eindjes vragen en roken, hij laat dat dan aan zijn 

onderlip bengelen tot het haast as is geworden. Ik heb wel eens gehoord van 

vuurvaste handen, maar de Witte moet vuurvaste lippen hebben. Het is een lollig 

type en als ik die kerel zijn onverschillige smoelwerk zie begin ik al te lachen.  

Er wordt geleden, gekankerd en ontbeerd. Je verwenst alles en vooral het moment 

dat je zo stom bent geweest je te gaan melden. Het vreten (ik kan het niet anders 

noemen) was weer slechter dan gisteren. Het was weer zuurkoolwater met stukken 

augurken er in. Het is een schande, de varkens zouden er voor passen. Je voelt je 

dagelijks vermageren en verzwakken.  

Bij het brood ontvangen wij een schijfje worst van anderhalve centimeter dik en het 

smaakte muf en bedorven en we moesten het met de neus dicht eten, omdat het 

zonde was om het weg te doen. Van Van der Horst (er waren er op dat moment vier 

met die naam) een sigaret gekregen. Ik had een boffie, omdat Sjoerd na de derde 

trek duizelig en misselijk werd, zodat hij van verdere deelname afzag. Het werd door 

mij tot het laatste as opgerookt, waarbij ik dan een speld gebruikte waar ik het 

eindje aanstak, als het niet meer met de vingers was vast te houden. Ik inhaleerde 

zelfs de rook die van de as afkwam, net zo lang tot de as van de speld afviel.  

Na het middagappèl werd voor de troep bekend gemaakt dat W. bij een ander zijn 

koffer gevonden is. De eigenaar daarvan miste tien sigaretten en suiker, hoewel niets 

bij hem gevonden werd en verdere bewijzen ontbraken nam voornoemde W. 

genoegen met zijn straf die luidde; bekendmaking voor de troep van het feit en als 

vonnis acht dagen het waslokaal schoonmaken. Het pleit wel voor W’s schuld, dat hij 

daarmee akkoord ging. Ik vraag me meermalen af of Marie nog wat over de Ausweis 

heeft gehoord en pieker geregeld of ik, als de oorlog gedaan is, weer overnieuw 

moet beginnen een positie te veroveren.  

Om 20.00 uur naar een lezing geweest van sergeant vlieger Geertsma (sergeant 

vlieger Jan Geertsma, kgf 105658) voor motor kenners interessant, voor een leek wat 

taai. Om 21.15 naar de planken. 

 

Zaterdag 19 juni 1943 

Om 06.00 uur gewekt. Na een uur met het appèl te staan blauwbekken, met Sjoerd 

gaan knobbelen. Ik heb een draadje shag gebietst. Als Sjoerd klaar is neemt hij het 

shagkie over en ga ik, terwijl hij buiten staat te genieten van deze weelde. Wij zaten 

met acht man te bouten en profiteerden mee van een sigaret die doorgegeven werd 

en waarvan een ieder twee trekken kon nemen. Een sympathiek gebaar van deze 

onbekende kapitalist en breng hem hierbij nog hartelijk dank en een pluim voor zijn 

opvatting van kameraadschap.  

Er is een order afgekomen dat het ten strengste verboden is vuurtjes te stoken. Wie 

gesnapt werd zou kennis maken met de Wehrmacht. Wij hebben het aan zien 

komen, want alles wat van hout sloopbaar was, werd voor het koken gebruikt. De 

half afgebrande barak naast ons, die toen door Russen bewoond werd, moet ook 

een gevolg zijn van het vuurtje stoken. De daders zijn toen veertien dagen 

opgesloten geweest in kooien van prikkeldraad die de moffen tussen de vier 

overgebleven muren hebben gemaakt en een oppervlakte hadden van anderhalve 

vierkante meter en 1,25 meter hoog, zodat de gevangenen alleen konden zitten of 

met opgetrokken knieën liggen.  

Ze waren aan alle weersgesteldheden bloot gesteld, bij dag en nacht, omdat hun 

dak ook uit prikkeldraad bestond. Het vooruitzicht daar ook in terecht te komen 
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deed de lust van kokerellen vergaan. Onze compagnie werd gesplitst in groepen van 

twintig man die om beurten een half uur moesten spitten voor de nieuw aangelegde 

Luftschutzgraben, omdat zeker gebleken is dat de bestaande niet toereikend waren 

om allen te bergen. Er werd flink gekankerd onder andere “eerst meer en beter 

vreten”, echter tegen onze onderofficieren die de leiding hadden. Deze dienden de 

kankeraars van repliek met “ons wordt het ook opgedragen”, tegen de moffen 

houden jullie je grote smoelen. Het spitten was geen pretje omdat het regende.  

Grote consternatie met het eten halen. Opgesteld voor de keuken werd er contra 

appèl gehouden door de Wehrmacht. Zij die voor de zieken meebrachten moesten 

uittreden. Bij de telling kwam aan het licht dat vier van de twaalf zieken waren 

meegekomen om eten te halen om op zo’n manier aan een dubbele portie te 

komen. Wij konden rechtsomkeer maken en kregen geen eten. Terug in de barak 

groot tumult dat we door dit geintje onze liter zuurkool (water), het was weer 

knudde vandaag, er bij in schieten. Gelukkig werd de straf veranderd en bekwamen 

alleen de vier daders niets. De meesten stonden echter een paar lepels soep af, 

zodat zij toch hun dagelijks nat kregen, want zeiden we allen, als je de kans zag 

deed je het allemaal. Zij hadden vandaag pech. De Witte had een sigaret gebietst en 

met zijn zessen in een kring gezeten werd hij soldaat gemaakt. Om beurten een trek 

en om het nijffie werd getrokken. Zes lucifers waarvan een met kop. Diegene die 

hem er uit trok was winnaar. Ik was winnaar en met mijn speld oprokend had ik nog 

een paar halen meer dan de jongens.  

Veel jongens hebben last van diarree, ook Sjoerd moet meermalen een ren naar de 

knobbel maken. We zijn bij een ploeg van vijftig man ingedeeld die morgen 

aardappels moeten rooien. We zijn verheugd, het geeft een halve liter extra soep. 

Voor Tjip Limpers heb ik een reparatie aan zijn regenjas gemaakt en daarmee twee 

sigaretten verdiend. Het gerucht dat Engelse en Amerikaanse troepen door Turkije 

aan de Bulgaarse grens zitten lokt vele gesprekken en voorspellingen uit. Ik zelf 

hecht er geen geloof aan en vermoed dat die geruchten komen van jongens die 

interessant willen zijn. 

’s Avonds sprak ik er een die vertelde dat hij een Duitse wacht had gevraagd “Is het 

waar dat Duitsland door Turkije is getrokken?” Waarop hij in woede ontstoken 

antwoordde “Die verdomde Englander en Amerikaner hebben dat gedaan, wij niet.” 

Als het niet waar is, dan is het aardig verzonnen. Om ongeveer 21.00 uur naar bed 

van kou en akeligheid. 

 

Zondag 20 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. Het is koud en het regent. We hebben pech, het 

aardappelen rooien gaat niet door. Op ons veelvuldig verzoek naar huis te mogen 

schrijven, eindelijk toegestaan en wij bekomen een krijgsgevangenenkaart en mogen 

dertig woorden schrijven. Het werd een hele puzzel in dertig woorden zo veel 

mogelijk te schrijven. Na veel proeven lukt het en wordt in telegramstijl met dertig 

woorden bericht dat wij het goed maken. Toch weten wij door twee woorden te 

combineren de grens van dertig te overschrijden. Mijn brief luidde:  

“Liefste Marie, maak't goed, hier rustig, verlang naar huis. Wacht op transport. Ga het 

je goed? Vergoeding? Ellendig klimaat. Schoenen slecht. 14) Informeer Rode Kruis. Gaat 

naar Riek Berg. Kop op Houd goede moed. Jokussen.” Het was een hele opschudding 

en een ieder zat te schrijven.15) 

 
14 Ik had een afspraak gemaakt dat als het eten goed of slecht is, schrijf ik over mijn schoenen. 

15 Deze kaart werd op 6 augustus 1943 bezorgd. 
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Ik werd met zeven man trekgenoot van een gebietste sigaret. Na het middagappèl 

werd gevraagd of iemand een lepel havermout of gort te missen had voor een 

onderofficier die vanwege zijn maag in vier dagen niets had gegeten. Velen offerden 

het gevraagde. Het is droevig dat er voor zieken geen ander voedsel en doktershulp 

is. Het weer is opgeknapt en wij liggen te zonnen. De enige afleiding gaf een 

overvliegend Duits toestel, een verouderd type dat traag en langzaam voort kroop 

en menige rake en scherpe opmerking uitlokte. Het gerucht gaat dat er 600 man op 

komst zijn uit Holland. De vraag rijst, weer 600 liter water bij de soep? 

Tegen 18.00 uur arriveren zij. Hierbij moet het 4e R.I. zijn, mijn mobilisatie onderdeel 

en ik ben benieuwd hoeveel bekenden er bij zijn. Ik kan slechts één bekende 

begroeten en roep aan hem, zij zaten van ons gescheiden, hoeveel er van de 

mortieren 16) bij zijn en ik verneem dat zij met twee man van de gehele compagnie, 

dat waren 160 man, zich gemeld hadden. Ik vind het onbegrijpelijk en gevoel mij 

een echte schlemiel. Het nieuws uit Holland was niet veel, radio Scheveningen en 

Alexanderkazerne 17) waren gebombardeerd. Van Turkije was hen niets bekend.  

Er speelden zich weer tonelen af, vechten of langs het prikkeldraad met het 

overgooien van brood, shag en sigaretten door de nieuwelingen. Een kreeg een 

zenuwtoeval van emotie. 

Hedenavond was er langs de andere versperring cabaret. Het was aardig, hoewel de 

komst van onze laatst aangekomen buren ook veler aandacht trok. Als daar wat 

gaande was door het overgooien enz, dan renden velen naar die zijde om te zien 

wat er gaande was. Er werd om sergeant Hagen (er is geen sergeant met die naam 

bekend, wel twee soldaten) geroepen, waar een der nieuwen hem meedeelde dat hij 

5 juni vader was geworden van een flinke dochter. Alles was thuis goed. De arme 

kerel werd wit en kon zijn aandoening niet beheersen. Velen waren getuigen van dit 

aandoenlijk toneeltje. Na nog wat nagepraat te hebben gingen wij om 22.30 uur 

onder zeil. 

 

Maandag 21 juni 1943 

Om ongeveer 05.30 uur opgestaan. Het belooft een stralende dag te worden. Wij 

zijn vannacht wakker geworden door doffe dreunen en vermoeden dat 

Maagdenburg gebombardeerd is. Als er ‘s nachts luchtgevaar is gaan de grote 

schijnwerpers van de hoge uitkijktorens aan en is het gehele kamp hel verlicht. Wij 

vermoeden dat dit een overeenkomst is en vastgelegd in de Geneefse Conventie. 

Het was heden weer augurkensoep. Algemeen werd er gezonnebaad en ik liep in 

zomer tenue met short of zwembroek en hoorde de wens “laat het zo maar blijven 

tot Kerstmis en daarna de zomer.” Omdat het hier hoog gelegen is verbrand je snel. 

Wij zien er goed gebruind uit, hoewel de sporen van het slechte eten bij een ieder 

goed zichtbaar zijn.  

Onze nieuwe buren gooiden brood over, het was wat zuur en beschimmeld. Met 

acht man deelden we het en bekwamen de man een paar flinke happen. Wij 

vernamen dat onze reserve officieren zich op 21 en 22 juni moesten melden. Ik ben 

benieuwd of mijn luitenant in het bezit van een Ausweis is gekomen, zo niet of hij 

gegaan is. Om ongeveer 15.00 uur ging er een sirene. Wat wij verwachten gebeurde 

niet, in plaats van naar de Luftschutzgraben werden wij in onze barakken ingesloten. 

 
16 Hieruit valt af te leiden dat Jo Siskens als Grenadier was toegevoegd aan een sectie mortieren van 4 

R.I. 

17 De Alexanderkazerne in Den Haag, vlak bij het kamp Waalsdorp, was in mei 1940 gebombardeerd. 
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Wij werden met gevloek, waar het niet vlug ging, met duw of trap de barakken 

ingejaagd. Het was alom verwarring en onrust, want als er wat gebeurde zaten wij in 

een val. In de verte hoorden we doffe knallen, waarschijnlijk bommen. 

Verschillenden van ons begonnen hoera te schreeuwen, anderen protesteerden daar 

tegen, angstig voor de gevolgen als de moffen het zouden horen. Je koopt daar 

niets voor en krijgt er gedonder mee, was hun mening. Om 16.00 uur mochten wij 

weer naar buiten, maar na een kwartier kwamen onze bewakers weer aanstormen en 

riepen “Fliegeralarm” en werden wij weer naar binnen gejaagd. Dit maal was het een 

oefening omdat het vorige niet vlug genoeg ging. Wij werden weer opgesloten en 

konden tegen 17.00 uur de barakken weer verlaten. Sjoerd en ik hebben onze 

zakken uitgehaald en vonden een paar eindjes. De sigaret die daaruit geboren werd, 

rookten wij met vier man op. Na het eten vormen sigaretten onze grootste behoefte. 

Het is mij niet bekend of dat altijd zo is, maar er zijn knapen, die nu zij gebrek 

hebben, altijd over lekker eten moeten praten. Ik moet dan altijd lachen om Sjoerd, 

die dan woest wordt en hun de huid vol scheldt. Langs het draad wordt druk over 

politiek gesproken. Zij krijgen de naam van prikkeldraadstrategen. Maar het zijn 

altijd dezelfden die dit onderwerp behandelen.  

De soldatenhumor blijft toch immer bestaan en meerdere malen moet je lachen of je 

wilt of niet. Het concert door onze buren op de harmonica gegeven, viel in het 

water, daar wij naar binnen moesten vluchten voor een wervelstorm. Wij werden 

verblind door het opwaaiende zand en stof en konden ons nauwelijks op de been 

houden. Alzo lagen wij op de langste dag om 21.00 uur op de planken. 

 

Dinsdag 22 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. Alles is gebroken en pijnlijk, het wordt met de dag erger. 

Gisteren liep je in je nakie en nu met je jas aan van de kou. Als je niet oppast wordt 

je hier hartstikke ziek, was de algemene mening. Na het appèl van 08.00 uur naar de 

Sportplatz, een zanderig terrein, waarmee met deze wind je ogen en neus vol van 

zitten. Het ontbrak alleen aan lust. Overal hoorde je dezelfde uitspraak “Ik ben daar 

belazerd, ga me daar een beetje moe maken met zo weinig vreten in mijn donder.” 

Na wat in het rond gemarcheerd te hebben, onze onderofficieren met de wachten 

gepraat hebben (het waren deze maal geen kwaaie) was het dekken geblazen.18)  

Het was verdomd koud en we waren allen blij toen het 10.30 uur was en wij barak-

waarts gingen. De soep was slecht, namelijk bonensoep. Veel nat en een soort 

prinsessenbonen erin. Deze waren groter dan wij ze in Holland kennen, zo zout als 

brem en vol met lange haren er aan. Natuurlijk ook de traditionele stukken augurk 

er in. Er was algemeen ontstemming. Ik zag dat een beroeps onderofficier twee 

pakjes sigaretten ontving van een collega. Ik heb zo terloops een praatje met hem 

gemaakt en vernam dat het Franse sigaretten waren en dat ze 10 RM kostten. Ik heb 

die goeie geest opgeduikeld om voor mij dat ook te bezorgen. Hij kon echter niets 

beloven en zou het morgen proberen. Hij was namelijk voor een “ziekte” (??) in een 

dagelijkse behandeling bij een Franse dokter. Hij kreeg daar inspuitingen en kwam 

alzo met Franse kameraden in contact. Hij berekende 10% van de sigaretten.  

Gebruik van het Abort makend, moest ik wachten. Er zaten ongeveer 25 man op, 

allen met vertrokken gezichten en kreunend van de krampen. De dysenterie neemt 

hand over hand toe.  

 
18 Militaire commando voor plat op de buik liggen 
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Ik heb gelukkig nog geen last gehad. Het moet een ellende zijn en men is totaal zijn 

zelf-beheersing kwijt. Wij hebben ons getrakteerd op een snee kug met kersenjam, 

waarvan ik nog een pot bezat. Het was een gebakje en hadden wij meer brood 

gehad, de pot jam was eraan gegaan. Nog wat naar buiten gegaan. Er wordt veel 

gesjacherd met de Wit Russen, horloges voor brood en tabak, ook kleding werd nu 

geaccepteerd. Een Amsterdammer zijn wollen trui ging voor veertig Franse 

sigaretten. Een van ons had smoel op Sjoerd zijn overall en bood er een pakje shag 

voor. Ik raad dit sterk af. Met een paar dagen is de tabak op en als je aan het werk 

gezet wordt heb je van zo’n ding veel plezier. Nog wat gepraat en om 22.00 uur 

onder de wol.  

 

Woensdag 23 juni 1943 

Om 05.00 uur opgestaan. Ik heb slecht geslapen, uren wakker gelegen en van alles 

gaat door je kop. Hoe zou Marie het maken en de families, de zaak in Amsterdam?  

Jan van Spronzen (soldaat Grenadiers Johannes van Spronzen, kgf 105649), het slapie 

van Sjoerd had gisteren een zware dag. Volgens berekening zou de baby 22 juni 

verwacht worden.  

Wij hebben hem wat opgemonterd en hij is vandaag wat beter te spreken. Tegen 

11.00 uur komt mijn sigarettenleverancier terug met twee pakjes, waarvoor hij als 

beloning vier sigaretten bekomt. Ik ben blij al mijn geld niet te hebben ingeleverd en 

gevoel mij kapitalist met mijn rookwaar. Ik breek elke sigaret in tweeën en rol dan 

één voor mij en één voor Sjoerd.  

Van der Horst (soldaat Jacob van der Horst, kgf 107661, of soldaat Johannes Nicolaas 

van der Horst, kgf 107578) liep zwaar met de pé in, oorzaak niets te roken. Met een 

blik naar de sigaret die ik hem presenteerde was hij weer het ventje. Onder het 

nuttigen van onze dagelijkse soep kijk ik zo rond naar de etende makkers, mannetje 

naast mannetje op de stenen gezeten, de pan tussen hun opgetrokken knieën 

houdend en met de ruggen tegen de muur van de stal.  

De sporen van het slechte eten zijn bij een ieder merkbaar, hoewel goed gebruind 

zijn de gezichten ingevallen en steken de kaakbeenderen naar voren. Hun houding is 

slap en lusteloos, de meesten hebben nog weinig weerstand. Hopelijk komen wij 

hier gauw vandaan. Ik heb de man van de sigaretten nog gevraagd hoe het daar in 

het kamp van de Fransen en Belgen was, Zij moesten er goed uitzien, liggen in 

barakken, maar veel ruimer dan wij. Zij mogen twee brieven en twee kaarten per 

maand schrijven en bekomen een 5 kilo pakket met levensmiddelen van het Franse 

Rode Kruis en pakketten van hun familie onbeperkt. De meesten zaten al ruim drie 

jaar als krijgsgevangene, hadden zich in hun lot geschikt en hun toestand is door de 

schrijfband met het vaderland dragelijk geworden. Zij werkten bij boeren en op 

fabrieken, ook op fabrieken waar oorlogsmateriaal werd vervaardigd, ondanks het 

verbod volgens de Conventie van Genève.  

Er zijn in onze barak luizen gevonden, hoofdluizen, net zo gevaarlijk als lijf- of 

wandluizen heb ik mij laten vertellen. Met Sjoerd overeen gekomen dat, mochten wij 

ze krijgen, we ons meteen een kale kop zouden laten knippen. Het is geen wonder, 

er zijn er die gekleed naar bed gaan en die zich in geen drie dagen wassen en als het 

gebeurt, moet je niet vragen hoe. Na het middagappèl werd bekend gemaakt dat er 

aan lijsten voor ons vertrek werd gewerkt, wat een hoeraatje teweeg bracht en ons 

weer hoopvol stemde. Het gerucht gaat dat in Holland het oproepen van de 

Nederlandse weermacht is stopgezet. Er worden allerlei gevolgtrekkingen gemaakt, 

onder andere dat wij misschien naar huis gestuurd worden om dan weer voor de 
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Arbeitseinsatz te worden opgeroepen. Ik betwijfel al deze voorspellingen en meende 

dat als het waar is, dat wij over gaan naar de Arbeitseinsatz en wij hier vandaan 

worden ingezet.  

Wij hebben ons geschoren en ik heb mijn snor laten verdwijnen. Sjoerd vindt me een 

schijthuis daar ik me niet aan de afspraak heb gehouden. Het krioelt van de snorren. 

Er zijn er die zich geheel niet scheren. Ik vind het vies en het lijkt me een 

onbehaaglijk gevoel. In de soep zaten bonen, muf van smaak en zout. Om 14.00 uur 

ben ik gaan baden, wat altijd welkom is. Met een Rus gesproken, hij was reeds 

anderhalf jaar krijgsgevangene. Het eerste jaar was hun rantsoen 1/15 kug en een 

halve liter soep per dag. In de aanvang stierven er 600 tot 700 kameraden per dag 

van hen. Er gaan geruchten dat morgen een ploeg van 100 man weggaat en 

overmorgen 200 en voor het einde van de volgende week moet alles hier weg zijn. 

Als bewijs dat de honger merkbaar is, zag ik 4 RM voor 1/12 kug betalen.  

Ik heb mijn sigarettenleverancier mijn polshorloge meegegeven, waarvan het glas en 

kleine wijzer af is. Hij zou trachten twee pakjes sigaretten er voor te krijgen bij een 

Fransman die horloges repareert en om onderdelen verlegen zat. Het had mij 

destijds vijf gulden gekost en daar ik gisteren vijftien gulden voor twee pakjes 

sigaretten betaalde is het geen gekke ruil. Een Rus kwam vragen of iemand 

kaplaarzen te koop had. Hij sprak behoorlijk Duits. Uit het gesprek met hem blijkt 

dat hij op het bureau werkte en zijn Duitse chef hem erop af had gestuurd. Het deed 

hem zichtbaar leed profijt te moeten trekken van onze ellende. Hij kon gelukkig 

niets te pakken krijgen. In het civiel was hij technisch student en als vlieger bij 

Smolensk vier maal aangeschoten geweest, waarna hij neergestort is. Hij voelde zich 

solidair met ons, sprak ons moed in dat alles goed ging en met vier maanden de 

oorlog gedaan zou zijn. Om zijn opdracht te vervullen was hij in het bezit gesteld 

van de sleutel van ons hek. Bij het weggaan sloot hij het zorgvuldig, schudde daarbij 

zijn kop en zei “Is het niet treurig dat de ene kameraad de andere moet opsluiten!” 

Er was hedenavond weer cabaret langs het draad. Het orkest was uitgebreid met 

trompet, viool en twee gitaren. Het klonk zeer goed. Er waren twee nieuwe liedjes 

die ons lot bezongen en tot slot juffrouw Snip en Snap. Bij het slot nam sergeant 

Hootsen (sergeant 4 R.I. Hendrik Hootsen, kgf 107877) het woord. Hij was met de 

laatste ploeg meegekomen en mij al opgevallen door zijn houding en takt. Hij 

dankte voor de grote belangstelling ondanks het koude weer. Mannen, soldaten in 

een van de liedjes kwam voor dat wij geen verraad gepleegd hadden en daarom nu 

hier zaten. Er wordt door de moffen getracht om ons vrijwillig voor werk te laten 

melden. Maar ook nu plegen wij geen verraad en blijven pal en Nederlands soldaat. 

Hij stelde voor om twee minuten stilte te houden voor onze gevallen makkers. Wij 

stonden allen op en namen stram de houding aan bij zijn commando “Geef acht!” en 

betrachtten twee minuten stilte onder de tonen van het “Wien Nederlands bloed”, 

gespeeld door het orkest. Het was een machtig moment en in menig oog blonk een 

traan. De stukken zaten in je strot. Nadat hij ons had bedankt, riep een van ons “Leve 

Vrij Nederland!” waarop spontaan, ondanks het verbod, een driewerf hoera klonk. 

Het was prachtig; één van wil. Ontdaan en vol gemoedsstemming zijn wij stil onder 

de wol gekropen, ieder met zijn gedachten bij hen die hij lief had en in Holland 

moest achterlaten. 

 

Donderdag 24 juni 1943 

Ik heb slecht geslapen en was om 04.00 uur al wakker en heb om 05.00 uur Sjoerd 

gewekt. 
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De algemene klacht is dat ons ondergoed zo zwart als roet is, vooral na het 

bekomen van de twee dekens om op te liggen. Na het appèl van 08.00 uur is het 

dekens kloppen. Het was een stofbeweging enorm; 200 jongens stonden te kloppen, 

je kon wel aan het kloppen blijven.  

Ik vermoed dat dit nog nooit was gebeurd. Zij waren onuitputtelijk. We zijn er maar 

mee opgehouden, omdat enkelen hun dekens in tweeën geklopt hadden en de onze 

al verdacht begonnen te kraken. Velen hebben last van steenpuisten, de hospik 

heeft veel werk. Het is treurig als je de jongens met het verband om hun nek ziet 

lopen. Ik weet niet of het uit gebrek, of alleen bestemd voor krijgsgevangenen is, 

maar het verband bestaat uit papier, een soort closetpapier. Het moet hopeloos zijn 

vooral als zij er een nacht mee geslapen hebben. Als wij hier nog lang blijven, dan 

gaan we lichamelijk en geestelijk naar de donder. De toewijzing van aspirine was 

weer minder geworden en gebracht op 25 stuks per 1000 man per maand. Vanzelf 

werd er heel zuinig mee omgesprongen en je moest hartstikke ziek liggen alvorens 

er een te bekomen.  

De soep was weer zuurkoolwater met af en toe een lange sliert grof gesneden kool 

er in. Als je vrouw, moeder, of meisje je zo zag zitten in die ellende, en met zulk 

vreten, zou ze met moeite haar woede en haat kunnen bedwingen. Ik zie zo juist een 

zakdoek verruilen tegen een halve liter van zulk bocht met een Wit Rus. Als ik na ga 

dat wij de eerste dagen het haast niet naar binnen konden krijgen en dat het nu 

wordt geruild om maar wat meer te krijgen. Tegen 13.00 uur moet er aan de keuken 

brood gehaald worden. Twee onderofficieren sneden het dan in de delen waarna wij 

het kregen. Er waren er onder ons die het dan meteen maar opaten en voor de 

avond niets meer bezaten. Zij werden er op gewezen dat dit funest was. Zij verrekten 

van de honger en konden het niet weerstaan het tot de avond te bewaren. Met 

algemene stemmen werd besloten het brood om 05.00 uur te verdelen, van 23.00 

tot 05.00 uur werden er twee wachten bij gezet, elke dag twee anderen, om op de 

“lange vingers” te letten.  

Om 15.00 uur was er een voetbalwedstrijd, de Jagers tegen de Grenadiers voor een 

ieder verplicht te gaan kijken. Wij zaten al geheel de dag binnen vanwege het 

slechte weer, dus konden daar uitluchten. Ik hoopte tevens mijn hoofdpijn kwijt te 

raken, waar ik de laatste dagen veel last van had. Er stond een flinke storm en toen 

de wedstrijd geëindigd was, die de Jagers met 2 tegen 1 gewonnen hadden, zagen 

we er uit of we zelf gevoetbald hadden, onder het stof en zand. 

Om 17.00 uur was het extra appèl. Er werden 25 mannen afgeroepen, het waren 

hoofdzakelijk technici van beroep en die zouden waarschijnlijk naar de Junkers 

fabrieken gaan, dus vliegtuigindustrie. Er waren brieven uit Holland gekomen, een 

dertig stuks, die werden uitgedeeld. Er heerste grote spanning of je naam werd 

afgeroepen en menigeen was teleurgesteld. Het waren veelal brieven die aan 

Amersfoort waren geadresseerd en naar hier doorgezonden waren.  

Het brood verdelen gaf hedenavond rotzooi. Het was verschillende jongens 

opgevallen dat de Heren onderofficieren, die het brood sneden en deelden, de 

grootste stukken voor zichzelf behielden. Nu is een brood in zeven stukken delen 

zeer lastig, er moet rekening met de kapjes worden gehouden, die wat naar 

beneden lopen. Ook is het ene brood weer lang en laag en het andere hoog en kort. 

Het was haast op vechten af. Er werd meteen gevraagd waar of de stukken spek en 

kaas, koeken, enz. waren gebleven die de terugkerende Ausweis bezitters in 

Amersfoort voor ons hadden achtergelaten en waarover de heren onderofficieren 

zich hadden ontfermd en voor een eerlijke verdeling zouden zorgdragen en waarvan 
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wij slechts twee sigaretten de man hadden ontvangen en velen helemaal niets. Er 

volgde nog meer verwijten, het was een hele opschudding. Na het eten werd 

gevraagd wie er voor of tegen de verdeling was, zoals tot nu toe de regel was, met 

het gevolg dat de 9e en 10e groep19) het zelf te verdelen kreeg. 

Henk van Schie (Soldaat Grenadiers Hendricus Johannes van Schie, kgf 105810) 

tekent schetsjes van kampmomenten en hij zal mijn dagboek versieren met zijn 

“krabbels” zo hij het zelf noemde. Hij klaagde over de honger, wat hij bijzonder 

gevoeld moet hebben gezien zijn lengte van 1.98 meter en dat op zijn sokken. Ik zal 

zien wat Franse biscuits te kopen en heb korporaal Sas (korporaal Marine Gerardus 

J.A. Sas, kgf 106203) verzocht die bureauwerk verricht en naar ik had gehoord met 

Franse krijgsgevangenen in contact kwam. Sas kon eerst met geen mogelijkheid aan 

iets komen, ook niet aan brood. Op mijn aanbod, het geeft niet wat het kost, zou hij 

zien. De prijs zou dan 16 RM zijn. Ik was met Henk overeen gekomen het samen te 

doen. Morgen 12.00 uur zouden wij het horen. Om 22.00 uur gaan maffen. 

 

Vrijdag 25 juni 1943 

Om 04.00 uur opgestaan en de 251 jongens uitgeleide gedaan. Het waren technici 

die naar Berlijn naar de Junkers A.G. fabrieken gingen en ondanks de Conventie in 

de vliegtuigindustrie tewerkgesteld zouden worden.20) 

Met het 08.00 uur appèl werd bekend gemaakt dat vaandrig Mulder (vaandrig 1 

R.W. Herman Willem Mulder, kgf 105277) gevlucht en weer gegrepen was en 

veertien dagen celstraf had bekomen. Dat vluchten doelloos was en je toch nooit de 

grens zou bereiken. Je signalement werd direct aan de grens door gegeven dus dat 

je toch zeker daar weer werd gepakt. Mulder was 30 km weg weten te komen en bij 

Maagdenburg gesnapt.  

Om 09.00 uur naar het sport(zand)veld voor exerceren. Met Sjoerd ons op het Abort 

schuil gehouden en kans gezien ons te drukken en ons bed te bereiken. De jongens 

kwamen doodop terug. Om 14.00 uur extra appèl met de bekendmaking dat bij de 

vijfde compagnie soldaat Tolboom (soldaat Grenadiers Ferdinandus Marcellianus 

Theodorus Tolboom, kgf 106130) was (gisteren 24 juni 1943) gestorven en morgen 

met Duitse militaire eer begraven zou worden. Waarschijnlijk mocht er een deputatie 

van twintig man mee. Wij hebben de dode geëerd met ontbloot hoofd een minuut 

stilte stram in de houding staande. Tolboom was 31 jaar oud, stond op het punt te 

trouwen en een kapperszaak te openen in de Herenstraat te Den Haag. Hij was twee 

dagen ziek en had hevige pijnen in zijn buik. De laatste middag was hij twee maal in 

elkaar gezakt en eindelijk naar de ziekenbarak gebracht. De sergeant hospitaal heeft 

zich met de Duitsers in verbinding gesteld, waarna een Franse dokter kon komen, 

die direct blindedarmontsteking constateerde. Hij verzocht overbrenging naar het 

Franse Lazarett, wat door onze heilbrengers werd toegestaan. Het was helaas te laat 

en geen redding meer mogelijk. Rust in Vrede vriend Tolboom, de schuldigen zullen 

zich eens moeten verantwoorden. 

Hij was het eerste slachtoffer wegens gebrek aan medische hulp. De vraag komt in je 

op wie de volgende zal zijn. Van 15.00 tot 16.30 uur weer exerceren en wij zagen 

geen kans er tussenuit te knijpen, omdat er tevens appèl werd gehouden. Een 

nieuwe Feldwebel had de leiding en hij liet ons onafgebroken door het mulle zand 

lopen en wij kwamen in de barak terug, meer dood dan levend. Eerst nu bemerk je 

 
19 De compagnieën van 200 man sterk, waren weer onderverdeeld in 10 groepen van 20 man. 

20 Deze mannen gingen niet naar Berlijn, maar naar Junkers in Aschersleben. 
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pas goed hoe weinig weerstand je nog hebt, na zo’n inspanning en het was, zo één 

van ons het zei, “Dat je in die drie-en-een-halve week een behoorlijk jasje had 

uitgetrokken”. Er was vanavond buiten de godsdienstoefening niets te doen. 

Stiekem de Russische gestraften een sigaret toe geworpen, die zij met elf man met 

zichtbaar genot oprookten, de man om de beurt een trek. 

Om ongeveer 21.00 uur naar je slaapplek waar Sjoerd voor het slapen gaan ons zijn 

dagelijks rantsoen van voor zijn krijgsgevangenschap opnoemde, namelijk vier 

sneden brood als ontbijt, tien stuks mede waarvan er zes om 10.00 uur werden 

verorberd, om 12.00 uur twee liter eten uit de centrale keuken, om 16.00 uur de rest 

van het brood en ’s avonds drie á vier borden eten. 

Geen wonder dat hij met het rantsoen van heden alle duivels uit de hel bij elkaar 

vloekt. 

 

Zaterdag 26 juni 1943 

Om 06.00 uur gewekt. Het is slecht regenweer. De knobbel is overgelopen en geeft 

een stank en Schweinepan. Met 08.00 uur appèl wordt bekend gemaakt dat er 

vandaag geen ziekenrapport is. De verzorging laat al veel te wensen over, maar als je 

nu ziek bent, heb je geheel niets. Sas heeft een brood meegebracht, Van Schie en ik 

zijn de wereld te rijk. Uit dankbaarheid krijg ik een paar tekeningen van hem.  

Sergeant Bontebal (sergeant Grenadiers Pieter Bontebal, kgf 105685) was op het 

bureau geweest en had meteen geïnformeerd of er post voor hem was en meende 

een brief te hebben gezien waar mijn naam op stond. Ik sprong een gat in de lucht 

en kon mijn geduld tot het 17.00 uur appèl niet bewaren, waarna dan de post werd 

uitgereikt. Ik maak zojuist bij de knobbel een vechtpartij mee. Ik spring er op af, 

gelijk met de wacht, die zijn geweer aanlegde om te schieten. De oorzaak was dat 

een van ons lag te slapen en wakker werd, doordat hij wat bij zijn kussen voelde. Hij 

keek voorzichtig en zag dat een zijn sigarettendoos uit zijn broekzak haalde, die 

bezijden zijn hoofd hing. Hij liet hem begaan en nadat die dief er een sigaret had 

uitgenomen, ging hij weg. De bestolene hem achterna en zag de kerel de sigaret op 

de knobbel opsteken, waarna hij hem aangreep en hem naar buiten sloeg. Na de 

wacht verteld te hebben “was loss” was, gaf hij de raad het te melden aan de 

Hauptmann. De bestolene vond het genoeg, de dief kwam er slecht af, zijn bril stuk, 

twee tanden uit zijn mond en een neus- en hoofdwond. 

Plotseling werd er geroepen “Jongens extra eten halen”. Alles rende met pot en pan 

naar buiten, de heren sergeants voorop. Toen riep een grapjas “moet je eerst met je 

hemd naar de Russen gaan!” Dit geintje was een gevolg van de ruilhandel met de 

Wit Russen die nu alles accepteerden, zakdoeken, sokken, overhemden, enz. Sjoerd 

is uit zijn vel gesprongen toen hij bemerkte dat bij het brood snijden en uitdelen de 

grootste stukken werden achtergehouden. 

Na een flinke ruzie kreeg hij zijn zin, zelf een heel brood in handen te krijgen en het 

zelf te delen met zeven jongens. Na het gesneden te hebben moest ik mij 

omdraaien en zeggen voor wie het was, als één van de zeven jongens een stuk had 

genomen en gevraagd had voor wie of dat was. Ik heb pech gehad, heden avond 

geen appèl, dus ook geen post uitreiking.  

Het weer is beter geworden en achter de knobbel wel in de geur, maar uit de wind 

met Sjoerd en Van Schie wat zitten praten. Kameraad Tolboom is met Duitse 

militaire eer begraven op een kerkhof, hier anderhalf uur vandaan.21) Er waren Franse 

 
21 Hij werd begraven op de begraafplaats Standort Friedhof / “Gloine-tal”, graf nr. 206. Deze plek is 

tegenwoordig te lokaliseren ergens in het gebied ten zuidoosten van het zwembad van Altengrabow. 
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en Belgische afgevaardigden en veertig van onze makkers. Een Frans Abbé heeft een 

grafrede gehouden die door een vaandrig van ons is vertaald. De kist was van 

gewoon vurenhout en bij het neerlaten van de kist gaf het Duitse vuurpeloton drie 

salvo’s. Om 21.30 uur naar bed. 

 

Zondag 27 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. Op onze slaapplek zitten wij te ontbijten, wat bestaat uit 

een snee brood. Tegenover ons zit een makker zich te ontkleden, Het is een vies 

gezicht zo op je nuchtere maag. De jongen heeft dysenterie en is zijn sluiting kwijt. 

Hij heeft zich vannacht bevuild, wat anders aangetrokken en zit te bibberen als een 

zieke hond. Het is een ellendig gezicht hem zo hulpeloos te zien zitten. Met het 

appèl anderhalf uur staan blauwbekken. 

De soep was van gehalte zo, dat menige jongen de pan aan zijn mond zette. Alzo is 

het de vierde zondag. Telkens gaan je gedachten naar huis en vraag je je af; wat zal 

Marie nu doen? enz. Ik heb twee dekens tot een slaapzak genaaid en daar twee 

sigaretten mee verdiend. 

Wat geklaverjast en me verveeld en ik hoorde dat vijftig man morgen in een 

graansilo moeten werken en wij zijn er bij. Met Sjoerd heb ik afgesproken om een 

broodzak mee te nemen en onze lange jassen aan, dan kunnen wij het goed 

verbergen (als er wat te jatten valt). Om 07.00 uur werd er geroepen “Jongens een 

nieuwe ploeg komt aan!” Het is het 6e, 8e en 20e R.I. uit Assen.22) Het nieuws uit 

Holland luidde “Wilton” (Feijenoord) in Rotterdam door 400 vliegtuigen 

gebombardeerd. Er zijn gelukkig geen woningen getroffen. Sicilië is gevallen en niet 

gevallen. 

Koperen bellen, deurknoppen en klokken moeten ingeleverd worden. De 

veldartillerie is opgeroepen en ik ben benieuwd of Wim Koenraads erbij is. Verder 

was er weinig nieuws en geen bekenden. Om 08.00 uur boterham met kersenjam 

gegeten. Het was een gebakje. 

Om 21.00 uur van de kou maar onder de wol gegaan. 

 

Maandag 28 juni 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. Wij hebben strop, de werkploeg van vandaag bestond 

maar uit twintig man. We hebben ons geërgerd omdat het hoofdzakelijk uit 

onderofficieren bestond en zij alzo de halve liter extra soep in de wacht sleepten. Ik 

heb de Duitse Ober Feldwebel naar mijn brief gevraagd, misschien dat ik hem 

vandaag ontving. De soep was voor de variatie weer met een paar grote 

prinsessenbonen erin, die op zich zelf zo zout als brem smaakten. De soep was in 

het geheel zuur. Een half uur na het eten kwam het je strot nog uit. In de nood 

wordt je vindingrijk en we hebben weer wat nieuws gevonden ondanks het 

stookverbod. Zij hadden uit lege zalmblikjes een oventje gemaakt door in de rand 

twee tegenoever elkaar liggende openingen te knippen. Ze sneden kleine houtjes zo 

groot als lucifers en verbrandden die onder het blikje. Het ontwikkelde weinig rook 

en de bodem die nu als vuurplaat fungeerde werd gloeiend heet. Daarop bakten zij 

een soort koekjes. Het ruikt goed, hoewel zij van binnen rauw zijn. 100 Man van de 

 
Het graf is geëxhumeerd op 20-11-1947 en overgebracht naar de Cimetière Nationale le Francaise 

Berlin-Frohnau. Later overgebracht naar begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Het graf is 

geruimd. 

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

1943 meldden. Zij ontvingen de nummers 108102 tot en met 108561 (460 man). 
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beroeps onderofficieren vertrekken morgen naar Fürstenberg. 23) Wij zijn blij, de 

goeden niet te na gesproken. Het is tuig, dat blijkt weer uit een voorval dat ik zojuist 

hoorde. Er bestaat een vaste ploeg van achttien van deze lieden, die elke dag gaan 

werken, n.b. de heren die ons de raad gaven bij de vraag “werken”, te weigeren. Er 

werkte daar ook een civiel arbeider die dagelijks een kug bekomt en het bij 

ontvangst achter op zijn fiets bindt. 

Bij zijn vertrek was het verdwenen. Na een onderzoek kwam het tevoorschijn onder 

de jas van een van de beroeps. 

Van der Toorn (soldaat Grenadiers Job van der Toorn, kgf 105722), een Scheveninger, 

tobt erg met zijn maag en kan er niets in houden en ligt al een paar dagen te bed. 

Hij was in Holland al maaglijder en ondanks dokters attesten toch doorgestuurd. De 

arme kerel eet haast niets. 

Hij is zeer beangst zich hier in dokters handen te stellen en is niet te bewegen op 

ziekenrapport te gaan en te trachten van de Frans arts gebruik te maken. Vele 

jongens lijden aan hun maag. Ik ben vandaag in de put, want ik heb nog niets van 

die brief gehoord. Ook dat niets doen is een ramp. Je haalt je alles in je kop. Ik vraag 

me af, is dat misschien mijn straf, maar Sjoerd zegt “wat heb ik dan misdaan? Ik heb 

altijd gesappeld om mijn huisgezin op poten te houden.” 

Te lezen is er niets en in het kaarten heb ik geen lust. Ik kan er maar niet over uit dat 

die ploerten die brief niet vrij geven. Over ons ligt een student, hij heeft spijt zich 

niet bij de studerenden gemeld te hebben, die toch voor Arbeitseinsatz bestemd 

waren en denkt het dan beter gehad te hebben dan nu. Je ziet de kerel met de dag 

minder worden, hoewel hij allerlei vitamines en tabletten slikt om zich in stand te 

houden. Met sergeant Hakkert wat gepraat, sympathieke kerel is dat. Ik loop geheel 

de dag weer te snakken naar een sigaret en hef mijn aansteker voor vijf shagkies 

geruild. Zelf bezit ik geen benzine, dus is hij overbodig. Ik ging met mijn bezit Sjoerd 

verrassen, maar kreeg op mijn ziel “begin je ook al je rotzooi te verruilen?” 

Ik stelde hem gerust, daar er op mijn Mobilisatiering ook al geboden was en ik het 

niet gedaan had. Naar de ondergaande zon zitten kijken, wat prachtige luchteffecten 

geeft. 

Dat is dan ook het enige wat hier mooi is en waar je telkens van geniet. Ook gingen 

dan je gedachten steeds die richting uit, namelijk naar Holland. Om 21.30 uur naar 

bed. Je stikte van de rook in de barak. Het koken op die lege blikjes had veel 

navolging gevonden en algemeen had men koekjes gebakken. Zij zaten ze nu met 

smaak te eten, gaar of niet gaar. 

 

Dinsdag 29 juni 1943 (verjaardag Prins Bernhard) 

Om 05.15 uur opgestaan. Ik was al vroeg wakker geworden door het gehoest van de 

jongens. Jan van der Wiel (soldaat Grenadiers Johannes (Jan) van de Wiel, kgf 

105650), mijn slapie, heb ik gisterenavond laat nog wat water gegeven en een stukje 

laurierdrop, wat ik van Nelly had meegekregen en nu een uitkomst is. Jan kon maar 

niet tot bedaren komen; de ene hoestbui volgde de andere op. Onze brood-

belegging is op en wij nuttige voor ons ontbijt een snee droog brood met water. Het 

is toch beter dan geheel niets. Met het 08.00 uur appèl moet Willem van Loenen 

(korporaal Grenadiers Willem van Loenen, kgf 105682) voor de troep komen en 

wordt gelukgewenst met de geboorte van een zoon, waar zojuist uit Holland bericht 

 
23 Op 29 juni 1943 vertrokken in totaal 100 mannen (Korporaals, Sergeanten, Wachtmeesters) naar 

Stalag III-b Fürstenburg kdo Greibensee. 



69 
 

van was gekomen. Helaas heeft hij het kind nooit gezien, hij is in november 1944 in 

gevangenschap gestorven. 24) 

Tijdens het appèl, waar weer een uur mee gemoeid was, heeft Sjoerd zijn hart eens 

gelucht over de houding van de heren onderofficieren in het algemeen, die elkaar 

bevoorrechten. Het geval was namelijk van de twaalf personen die gisteren gingen 

werken waren acht onderofficier. Daaronder was ook de compagnie Führer die reeds 

voor deze functie een liter soep extra bekomt en nu zichzelf had ingedeeld bij de 

werkploeg, waarvan de samenstelling aan hem was opgedragen. Er werd door de 

heren sergeanten niets teruggezegd en ze slikten al het sarcasme van Sjoerd, die 

geen blad voor zijn mond neemt. Velen stonden te genieten hoe hij die lieden in het 

zonnetje zette. De moffen kwamen met lijsten en riepen de daarop vermelde 

nummers en namen af. 120 jongens werden er uitgehaald en bestemd voor 

Dessau.25) 

Sjoerd stond te beven en ik niet minder uit angst van elkaar gehaald te worden. Ons 

nummer werd gelukkig niet genoemd. Freek Vos (soldaat Jagers Frederik (Freek) de 

Vos, kgf 106264) kwam zeggen tot de gelukkigen te behoren die deze hel gingen 

verlaten en ook, dat zijn kameraad meeging. 

Met Van de Toorn gesproken, hij was vandaag weer voor het eerst op en ziet er 

slecht en mager uit. Hij eet zo min mogelijk en dacht dat hij deze week de pijp 

uitging. In verband met de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard was er hedenavond 

een cabaretavond. Er zou dan door sergeant Willems een proclamatie voorgelezen 

worden. Deze bekendmakingen geschieden altijd als de moffen het terrein verlaten 

hadden. De soep was vandaag weer met voltreffers, wat de benaming was van de 

augurken. Bij de 120 vertrekkenden waren ook dertig jongens uit onze compagnie. 

Het gaf een hele opschudding. Velen zagen de band van kameraadschap wreed 

verbroken en kankerend pakten zij hun koffers. Voor hen die bij elkaar bleven gaf 

het vreugde, vertrekken met een onzekere toekomst maar weg hier vandaan. Ook 

hoort men geestige opmerkingen onder andere “Zijn er nog heren die sigaretten of 

shag voor een stel verlaten achterblijvers willen reserveren?”, enz. N.b. de meesten 

bezaten niets van deze artikelen. We zijn vanmiddag ook door de bakmanie 

bevangen. Wij bezaten nog meel, Jan van de Wiel havermout, Willem Lelieveld boter 

en suiker en Van Rooy had koffie en jam en we hebben kleine koekjes gebakken, de 

man vijf stuks. Het was een traktatie, enorm en met een kop koffie. Wij waren als 

kinderen zo blij. Wij hadden nog angst gehad dat alles in duigen zou vallen, toen 

plotseling werd geroepen “Jongens de snor” en de Unteroffizier met grote knevel 

ons hek binnen kwam. Als de donder al de ramen dicht, die wij opengezet hadden 

voor de rook die je deed stikken door het grote aantal jongens dat aan het bakken 

was. Gelukkig ging hij onze stal voorbij en even later verliet hij ons terrein. Het werd 

tijd dat de vensters weer open konden want anders waren wij allen makrelen 

geworden.  

Na het 18.00 uur appèl werd post uitgereikt en weer geen brief voor mij. Ik heb de 

ploerten wat verwenst. Tegen 19.00 uur breekt een hevig onweer los, echter geen 

regen. Ik heb vijf Franse sigaretten kunnen kopen en ben weer kapitalist. Vriend Van 

Schie verrast mij telkens met zijn schetsen; ik ben vergeten hem van onze bakkunst 

 
24 Deze toevoeging is onjuist, Willem van Loenen vulde op 25 mei 1945 zijn repatriëringsformulier in. 

Ook bij de Oorlogsgraven Stichting is geen Willem van Loenen bekend die in 1944 zou zijn overleden. 

25 Bedoeld is de hoofdvestiging van de Junkers werken in Dessau, maar daar zouden de Nederlanders 

uiteindelijk niet naar toegaan, ze zouden naar een van de dochterbedrijven in Bernburg of 

Aschersleben gaan. 
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te laten proeven. Het spijt mij erg. Onze beneden buren hebben koffie gezet en voor 

een sigaret krijg ik een kop met een koekje wat ik aan Van Schie schenk. Hij is mij 

zeer erkentelijk daarvoor en geniet zichtbaar. De dagorder en proclamatie die werd 

voorgelezen maakten op ons allen een diepe indruk waar ook onder andere in werd 

gezegd dat ook Hij, Prins Bernhard, gescheiden was van vrouw en kinderen, echter 

dit voorrecht bezat met het wapen in de vuist onze gehate vijand nog te kunnen 

bestrijden. Ondanks het verbod werd door ons stram in de houding het Wilhelmus 

aangehoord. De avond werd verder afgewisseld met muziek, zang, declamatie, 

Juffrouw Snip en Snap, die weer zeer scherp en komisch waren. Tot slot nogmaals 

ons volkslied en een driewerf hoera op Z.K.H. Prins Bernhard. Naar de ondergaande 

zon wezen kijken en in gedachten getoefd bij hen, die ons lief zijn. Voor het slapen 

gaan met Van Schie en Sjoerd nog een snee kug gegeten en om 22.00 uur naar bed. 

 

Woensdag 30 juni 1943 

Om 05.45 uur opgestaan. Om circa 07.00 uur grote consternatie. Van een van de 

vertrekkenden is een koffer verdwenen. Die is later terug gevonden en was begraven 

onder het zand bij de Luftschutzgraben. Er werd brood en suiker uit vermist. Het 

stelen neemt hand over hand toe en ik hoop maar als ik vertrek bij een kleine ploeg 

te worden ingedeeld, liefst met hen die naast mij liggen. Met het 08.00 uur appèl gaf 

het weer een opschudding. De vertrekkenden moeten hun burgergoed inleveren en 

krijgen Belgische uniformen. Gevloek en gescheld, je moest burgergoed 

meebrengen, zelfs een voor de zondag en nu alles inleveren. De vuile dieven en 

meer benamingen waren het gevolg. Telkens hoor je weer nieuwe geruchten, de een 

weet het nog beter dan de ander. Sicilië moet nu beslist gevallen zijn, ook zegt men 

gaan er aanstaande maandag 2000 man hier vandaan. Sjoerd en ik geloven het wel 

en liggen maar veel op ons tampatje en trachten wat te slapen. Sjoerd lukt dat 

wonderwel, mij echter niet. Als je slaap vergeet je, zegt hij altijd, maar zo niet, dan 

gaat van alles door je kop.  

De soep was dun, maar bruin van kleur. Ik bofte en had er (ze zijn geteld) vijf bonen 

in, de meeste liters waren zonder. Zojuist wordt bekend gemaakt dat het transport 

geen kleren behoeft in te leveren, het geeft een hele opluchting. Van 12.00 tot 16.00 

uur geslapen. 

Om 17.00 uur appèl. Weer wordt er een lijst met nummers afgeroepen. De klap is 

gevallen, Sjoerd’s nummer is afgeroepen: 105651, daarna 106547, 106652, mijn 

nummer is er niet bij. 

Wij waren er beiden stil van, wat door Sjoerd werd verbroken: “Verdomme het is 

gebeurd, ik had er al angst voor.” Er bestond nog een kans dat bij de volgende 

ploeg mijn nummer er bij is. Van mijn brief nog niets gehoord en ik loop me te 

verbijten. “Kom” zei Sjoerd, laten wij misschien voor het laatst gezamenlijk een stukje 

gaan knobbelen. Dat is toch een rare beweging, je zit gebroederlijk naast elkaar te 

bouten onder het genot van een piraatje, uit een paar eindjes gedraaid, de man om 

beurten een paar trekjes. Je houd daar hele gesprekken, die een van ons juist 

benaamde met “ballengehaktdoospolitiek”. Het krioelt van de vette maden en 

duizenden vliegen. Van rustig bouten is geen sprake, je hebt maar werk ze van je 

billen, enz. te verdrijven, daar die krengen venijnig steken. De algemene klacht is 

duizeligheid en dat alles zo gauw slaapt. Steun je even op je hand of arm dan voel je 

dat slaap gevoel, evenzo in je benen en knikkende knieën. Nog even met Willem 

Jansen (soldaat 11 R.I. Willem Jansen, kgf 106987) gesproken die het altijd over 
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politiek heeft, alles fel haat wat Duits is en van mening is, dat alles moet uitgeroeid 

worden. Om ongeveer 21.00 uur van kou naar bed. 

 

Donderdag 1 juli 1943 

Ik lag om 03.00 uur al wakker en zag het dag worden. Om 05.00 uur opgestaan. Het 

is stinkend benauwd in de barak. Het hoesten en niezen is niet van de lucht. Ons 

washok is defect en we moesten ons nu in een ander hok wassen. Vier kranen voor 

tweehonderd jongens, het is een hopeloos gedrang en gekanker. Opvallend veel ziet 

men bidden en nu in gebedenboek lezen en ik moet denken aan het spreekwoord 

“In de nood leert men bidden”. Ook worden dagelijks de foto’s bekeken van vrouw, 

kinderen, enz. Sjoerd en ik hebben ook deze dagelijkse gewoonte overgenomen. Na 

het 08.00 uur appèl baden. Ons wekelijkse bad is altijd welkom, voor het bad en ook 

de wandeling van ongeveer een half uur. We komen dan uit onze prikkeldraad-

afrastering. Dit gaat altijd onder strenge gewapende begeleiding en met veel tellen 

gepaard, bij het vertrek en de aankomst bij het badhuis en bij de terugweg dito. 

Onder onze bewakers zijn geschikte en secreten, zoals Sjoerd ze noemde. Bij 

aankomst bij het badhuis waren daar ook groepen Polen, Belgen en Fransen. Wij 

worden op eerbiedige afstand van hen gehouden, doch kunnen schreeuwend met 

hen praten. De Polen denken met de Kerstmis thuis te zijn, de Belgen en Fransen 

een tot anderhalf jaar. De Fransen gooiden ons sigaretten toe, onze bewakers die dit 

zagen, stormden op ons af en we moesten ze aan hen afdragen, waarna deze helden 

ze voor onze ogen vertrapten. De verwensingen die hun naar het hoofd werden 

geslingerd voor deze karakterloze daad zouden deze bladzijde vullen. Zowel wij als 

onze Franse kameraden waren verontwaardigd over de smerige ploerten. Na het 

bad genoten van een saffiantje, dat Sjoerd had achtergehouden. Het was dubbel 

genot dat Sjoerd die moffen toch nog te glad af was geweest. De Fransen hadden 

deze week voor het eerst in de drie jaar dat zij al gevangenen waren, een Engels 

Rode Kruis pakket ontvangen. Het gerucht gaat, dat de Keulse Dom in de prak 

gegooid is en dat Noord- en West-Duitsland dagelijks hoog bezoek krijgen.  

De soep was vandaag dikker dan anders, het schijnbaar met meel aangemaakt, dat 

echter tot klontjes was geworden en zwart verbrand, Het smaakte aangebrand, ze 

was voedzamer en bemerkte dat aan je maag, toen de liter verdwenen was. Het 

kunstje met twee pannetjes werd weer eens geprobeerd, maar lukte niet. In een 

ogenblik tijd had de chefkok zeven tot acht pannen onder de lange jassen (die 

speciaal voor dit doel waren aangetrokken) gehaald en de slachtoffers met een 

stomp of duw zonder eten het keukenterrein afgejaagd met de wel bekende 

scheldwoorden “Schweinhunde”, enz. Voorlopig zal het wel niet meer lukken, het 

werd ook te erg. Er waren er vandaag alleen al van onze compagnie twintig die het 

wilden proberen. Sjoerd is aan de was geslagen en toonde met succes dat het goed 

er schoon uitziet. Er komt een order dat het transport dat morgen vertrekt om 07.00 

uur aangetreden moet staan met burgergoed. Het geeft heel wat beweging er wordt 

flink gescholden “oplichters, rot Duitsers”, enz. ’s Avonds wat gewandeld op het 

terrein en naar de zonsondergang gekeken en om ongeveer 21.30 uur gaan slapen. 

 

Vrijdag 2 juli 1943 

Om 04.15 uur opgestaan. Ik heb slecht geslapen en lag al een poos wakker. Met 

Sjoerd naar de zonsopkomst gaan kijken. Het geroep van een paar koekoeken 

verluchtte dit mooie moment. 
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Om 05.15 uur komen de moffen ons wekken met “Loss, Heraus!”. Er werd 

gescholden door de jongens “een kop als een wandluis, rot op vent” en meer van 

dat moois. Hij vroeg “wie heeft er wat te zeggen?” De gehele bubs was wakker en 

ging tekeer. De dag begint goed, wat zal hij verder brengen? Na het 08.00 uur appèl 

moesten de vertrekkenden met hun kleren uittreden en de rest naar het sportterrein 

exerceren. Wij zijn allemaal slap en lusteloos. Het zandterrein loopt zwaar en we zij 

allen blij als het 11.00 uur inrukken is. Tegen 12.00 uur komt de ploeg bestemd voor 

Dessau omgekleed terug. Zij dragen Belgische uniformen, oud en hier en daar 

opgelapt. Op hun rug en rechter broekspijp staat met grote witte letters K-G 

(Kriegsgefangene). 

Met het burgergoed is het me niet recht duidelijk. Zij moesten het afgeven, kregen 

het in een vast Lager terug, beschilderd met de K-G letters, of konden het ook naar 

huis laten opzenden. De algemene vraag is “komt het terecht?” Het beste is geloof ik 

het zelf in ontvangst te nemen. In de soep zaten vandaag grote stukken knolraap. 

Storm en regen die op komen zetten, laten je weer eens voelen wat een rot klimaat 

het hier is. Wij lopen te bibberen van de kou. Er worden vier brieven uitgedeeld, 

voor mij is er nog niets, de ellendelingen. Dagelijks worden er nu jongens die ernstig 

ziek zijn op een brancard naar het Franse Lazarett gebracht. Het voorval met 

kameraad Tolboom is daar niet vreemd aan. Je ziet hier stakkers lopen, je gemoed 

schiet soms vol. 

Er lopen twee beroeps onderofficieren van 50 tot 55 jaar met Ischias rond. Zij lopen 

voorover in elkaar. De pijn lees je van hun gezichten. Zij liggen geheel de dag 

binnen, alleen wanneer zij gebruik van het Abort moeten maken komen zij buiten. 

Veel erger is het met een matroos Willem Roos geheten (N.b. er is geen matroos met 

die naam bekend). Met de oorlogsdagen in 1940 had hij een zenuwverlamming 

gehad en was daar na verloop van anderhalf jaar van hersteld. Hij ging welgemoed 

het krijgsgevangenschap in, gelijk met de “beroeps”. 

Tijdens het transport naar hier hebben zij luchtalarm meegemaakt en is er op 

ongeveer 100 meter van hun wagon een bom gevallen. Door de emotie heeft hij het 

zelfde weer terug gekregen. Als je de stakker zag strompelen met twee stokjes, het 

is vreselijk. Hij is deze week naar de zogenaamde ziekenbarak gebracht, daar het 

steeds erger wordt. Hij moet nu links geheel verlamd zijn en bij alles geholpen 

worden. Afkeuren is niet mogelijk, hij komt zelfs voor het komende transport in 

aanmerking. Na ongeveer een jaar is hij vanuit Mühlberg met een ziekentransport 

naar Holland gegaan en in Den Haag in het hospitaal opgenomen. 

Het was een rustige avond en om 21.00 uur gingen wij op stok. 

 

Zaterdag 3 juli 1943 

Om 05.30 uur opgestaan. We moeten vanwege het slechte weer binnen blijven in 

het stinkhok. 

Ik voel me onbehaaglijk. Ik heb in anderhalve dag niets te roken gehad, zelfs geen 

trekje. Het is een ramp. Met het 08.00 uur appèl hebben we een uur staan te 

verrekken van de kou. We moeten ons gereed houden voor komende orders en 

zitten nu met onze jassen aan op de kribben bij elkaar. Willem Lelieveld is nog 

bezitter van een shagkie, het nijffie van ongeveer twee centimeter roken wij met ons 

vijven op. Het zijn maar een paar trekjes, maar je knapt er van op. De duizeligheid 

neemt toe en er zijn verschillende jongens tegen de grond geslagen. Lange Piet 

heeft daarbij een flinke hoofdwond boven zijn oog opgelopen. Sjoerd klaagt er ook 

geregeld over en moet meermalen gaan zitten. Bij mij doet het zich alleen ’s 
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morgens voor bij het opstaan. Ik zie dan sterretjes maar als ik dan weer even ga 

liggen is het weer beter. 

Van sergeant Panhuis (sergeant Grenadiers Klaas Panhuis, kgf 105660) een sigaret 

gekregen voor het lenen van mijn broodzak. Ik heb de sigaret in tweeën geknipt, 

een deel voor na het eten en het andere nu met vier man opgesmookt. De soep was 

blijkbaar een overschot van gisteren, met bijvoeging van enige honderden liters 

water. Om ongeveer 15.00 uur extra appèl en bekendmaking “allen met bagage naar 

het sportveld!” Op enige honderd nummers na is alles afgeroepen en gaan wij 

vermoedelijk op transport. Naar wij hopen blijven Sjoerd en ik bij elkaar. We worden 

door de moffen ingedeeld zoals onze nummers zijn afgelezen en ik lig nu in een 

andere stal tussen vreemde makkers. Naast mij ligt een korporaal, die kerel heeft 

baardschurft en zit vol met zweren. Ik heb angst voor besmetting en zal trachten 

wakker te blijven om te waken zo ver mogelijk van hem vandaag te blijven. Het zal 

wel een toer zijn daar onze slaapplaatsen nauwelijks veertig centimeter bedragen. 

Na eerst nog eens naar Sjoerd te zijn gaan kijken, die ook tussen vreemden lag, om 

21.00 uur naar de planken. 

 

Zondag 4 juli 1943 

Om 04.00 uur opgestaan. Ik heb zeer weinig geslapen. Om 07.00 uur appèl. Het is als 

maar tellen. Om 08.30 uur weer met bagage naar het sportveld, weer de nummers 

afgeroepen en in groepen van 42 man ingedeeld. Willem Roos lag omwikkeld met 

een deken in een kruiwagen en werd aldus vervoerd. Je hart loopt over van 

medelijden met deze stakker.  

De soep was weer dun met wat zure bonen erin, maar de kok vond ze beter dan 

anders. Vandaar zeker, dat wij heden maar ¾ liter kregen. Volgens geruchten gaan 

wij vandaag weg, waar naar toe is niet bekend. Men hoort Straatsburg, Mulhouse, 

noemen. Ook wordt er een transport uit Holland verwacht. Ik hoop hun aankomst 

nog mee te maken, daar vermoedelijk Wil Koenraads erbij is en van Marie nieuws 

kan vertellen. Er wordt gezegd dat wij om 14.30 uur vertrekken en ik besluit een brief 

voor Wim achter te laten met raadgevingen en wenken voor zijn toekomstige verblijf 

in Altengrabow. Een van de achterblijvers zal hem verzorgen. Deze achterblijvers, 

ongeveer driehonderd man, zijn bestemd voor werk in de buurt van Berlijn. Tegen 

14.00 uur weer appèl als maar tellen, één te weinig, nu twee te veel, het is hopeloos. 

Eindelijk gingen wij op weg, nageroepen en gewuifd door de achterblijvende 

makkers. Het was een hele sjouwerij, een half uur geëscorteerd door een macht 

gewapende soldaten. Vlak bij het emplacement kwam een jongen van een jaar of 20 

op ons af en vroeg in het Hollands “Is sergeant Van Reijsen hier bij? (N.b. er waren 

twee fouriers van die naam en beiden gingen op 11 juni 1943 naar het 

Arbeitskommando Stegskopf van Stalag XII-d). Dat was namelijk zijn vader, beroeps 

onderofficier. Hij zelf was hier in de buurt tewerkgesteld en had meermalen 

geprobeerd zijn vader te bezoeken, maar al zijn verzoeken en pogingen waren 

vruchteloos geweest. Hem was ter ore gekomen dat een grote ploeg wegging en hij 

nam deze gelegenheid waar. Een van onze onderofficieren wist hem te vertellen dat 

Van Reijsen met een vorige groep naar Trier was vertrokken. De jongen was hevig 

teleurgesteld en had al zijn hoop op deze ontmoeting gezet. Het praten met hem 

gaf oponthoud en met een grote smoel van een Duitse officier werd de arme jongen 

weggejaagd. Wij werden met 42 man in een Franse goederenwagon gestopt en de 

deur werd gegrendeld. Er stond een vierkant bakje wat als Abort moest dienen. Op 
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de grond lag een centimeter dikke laag cementpoeder. Aan een kant een opening 

van 30 bij 40 cm met prikkeldraad afgerasterd en in de andere hoek was het donker. 

Sjoerd had kans gezien zich bij onze ploeg aan te sluiten en we waren beiden blij 

weer bij elkaar te zijn. 

Om 15.35 uur vertrokken wij uit Altengrabow en zullen altijd met afschuw denken 

aan de weken van ellende en armoede. We waren nauwelijks vertrokken, of we 

hebben en plank uitgebroken, zodat ook in de andere hoek licht en lucht kwam. Wij 

hebben voor twee dagen rantsoen mee gekregen, een derde kug en een achtste blik 

gehakt per man. Bij ons gezelschap waren ook beroeps onderofficieren ingedeeld. 

Een uitzondering daar gelaten, ware het onsympathieke lui. Amper een uur 

onderweg, moest er één op de ton. Wij protesteerden, hij moest maar trachten het 

op te houden, wat hem onmogelijk was, omdat hij diarree had. Voor 18.00 uur 

waren er vier van hen al op de ton geweest. Er heerste een ondragelijke stank. We 

hadden eerst wat op de grond gezeten en zagen grijs van het stof. Je gevoelde je 

zo’n stuk vee. Het meest van de tijd hebben wij gestaan voor de opening. Een 

overweg passerende zagen wij een vrachtauto met jonge kerels erop. Zij riepen 

“Hup Holland!” en wij kwamen te horen dat het Hollandse studenten waren die hier 

voor de Arbeitseinsatz zijn. Bij Möberg26) reden wij langzaam tussen rijen wagons. Er 

werd geroepen. Het was het transport dat op weg was naar Altengrabow.  

 

Wij passeerden Biederitz, Königsborn, Gommern, (Güterglück, Zerbst), Rosslau, 

Wittenberg, (Jessen), Falkenberg aan de Elbe, waar wij rond 22.00 uur aankwamen en 

op het emplacement bleven staan tussen tank- en munitietreinen27). Onze trein werd 

streng bewaakt, om de twintig meter aan weeszijden van onze trein een schildwacht. 

Na anderhalf uur hangen een beetje geslapen en gebroken en beroerd de dag 

afgewacht met een onbehaaglijk gevoel tussen die treinen met hun gevaarlijke 

goedje, omdat een bezoek van vliegers niet ondenkbeeldig is.  

 

 
26 Een dergelijke plaatsnaam is niet te vinden op het traject tussen Altengrabow en Biederitz (het enige 

traject waar de vertrekkenden en de nieuw aankomenden elkaar zouden kunnen kruisen). Hier wordt 

vrijwel zeker het plaatsje Möckern bedoeld.  

27 Bedoeld zijn brandstof- en munitietreinen. 
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De reisroute van Stalag XI-a Altengrabow naar Stalag IV-b Mühlberg  

(reconstructie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2019).  
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6. Stalag IV-b Mühlberg 

Maandag 5 juli 1943 

Om 04.15 uur vertrokken wij van Falkenberg. Gelukkig hadden wij zoveel mogelijk 

water meegenomen en de les van onze eerste transportreis niet vergeten. 

Het landschap deed Hollands aan, onafzienbare velden rogge, tarwe, enorm zoals 

alles bebouwd is, geen stukje onbenut. Alles wordt haast machinaal gedaan. Er is 

zichtbaar gebrek aan werkkrachten te oordelen aan het vele onkruid tussen de 

gewassen en wat men ziet is vrouwvolk. Daarna28) een uur lang door een dennenbos 

gereden en we moesten denken aan de woorden “Lebensraum” en Productieslag. 

Ook waren er meer malen reeën te zien. Hier was niet veel te merken van de oorlog. 

Wij beginnen allen te verlangen naar het einde van de reis.  

De stank is ondraaglijk en ons water is op, zodat de dorst ons weer begint te 

kwellen. Ook het gebrek aan rookwaar is een ramp en ik heb nog twee maal een 

eindje van Willem Lelieveld gehad, wat met Sjoerd gebroederlijk tot as werd 

opgerookt. Om circa 10.00 uur werd er in Mühlberg29) gestopt. De deuren werden 

opengesmeten en met het bekende geschreeuw “Los, Heraus!” werden wij uit deze 

reis beproeving verlost, waarbij hetzelfde toneel zich afspeelt als bij de aankomst in 

Altengrabow. Het ging de heren niet vlug genoeg. Ze sprongen in de wagons en 

smeten en trapten je er eenvoudig uit. Je bagage onderging hetzelfde lot. Eerst weer 

tellen en tellen. Het kamp ligt circa 6 km verder en de onvergetelijke sjouwpartij 

begon. Alles deed je pijn, je handen sneden je af bij het dragen van de koffers. Nu 

eerst voelde je pas goed, dat je veel van je krachten had ingeboet. Op onze mars, 

die met een paar korte rusten onderbroken werd, veel Russen gezien die in het veld 

aan het werk waren. Het volgende tafereeltje deed de haat tegen de moffen 

toenemen. Een groep Russen lag naast elkaar op hun knieën aardappels uit de 

grond te halen. Ik zag een Rus eerst om zich heen kijken of de bewaker in de buurt 

was en daarna van een aardappel een stuk afbijten. Plotseling komt die mof 

aanrennen en geeft met de kolf van zijn geweer de Rus een klap tegen zijn hoofd. 

De arme kerel valt als een blok omver en blijf liggen. Zijn kameraden moeten dat 

machteloos aanzien en werken voorovergebogen door , of er niets aan de hand is. Ik 

kan niet beschrijven wat er in mij omging, bij het zien van deze onmenselijke 

wandaad. Na drie-en-een-half uur sjouwen komen wij om 21.30 uur in het kamp 

aan. Ontelbare barakken, het gehele terrein met dubbel prikkeldraad afgezet op 

verschillende punten hoge uitkijktorens met moffen en mitrailleurs bemand. Koffer 

controle alles werd overhoop gehaald, ook aan de lijve werden wij betast en de 

zakken nagekeken. Geld inleveren, werd nadien bij ons nog geld aangetroffen, dan 

was de straf die volgde zwaar. Ik heb wijselijk mijn laatste 25 RM ingeleverd. We 

kregen surrogaat koffie, dat drinkbaar was. Daarna ons geheel ontkleden, waarna 

ons goed ontluisd werd en wijzelf kaal werden geknipt. Alles eraf, zogenaamd 

gemillimeterd. Prachtige lokken vielen ten offer. Menigeen werd er niet knapper op 

en had veel weg van een tuchthuisboef. Er werd smakelijk gelachen bij het 

herkennen van een of ander slachtoffer, vooral om kleine Hein, die op zijn Mokums 

zei “Verrek, ik bin net die klaene fan me, sonder haar en tandjes.” Na het bad dat ons 

deed opkikkeren, werden wij door een schelle lamp belicht op de hoogte van ons 

geslachtsdeel. Daarna moesten wij een grote Rus passeren, die breeduit op een kist 

zat met tussen zijn benen een pot waarin hij een kwast duwde en met een soort 

 
28 Bedoeld is het bos tussen Annaburg en Falkenberg. De volgorde van de beschrijving is hier niet juist. 

29 Bedoeld is het emplacement van Neuburxdorf, er bestond geen station Mühlberg. 
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ontsmettingsstof onze behaarde delen insmeerde. Daarna wachtten in een zaal, waar 

een grote föhn warme lucht uit deed stromen om ons te drogen. Na vijf minuten 

begonnen de besmeerde plaatsen te gloeien, vooral je geslachtsdelen tegen pijn 

aan. Verschillenden van ons stonden te springen met de handen voor 

bovengenoemde plaats. Ook Sjoerd stond een soort krijgsdans te maken. 

Vermoedelijk is deze behandeling tegen schaam- of platluis geweest. 

Eerst na een driekwart uur nam de pijn en het brandgevoel af. Ondanks deze 

pijnlijke episode moesten wij nog even om de verschrikte Rus lachen. Een van ons 

had een dubbele zakbreuk. De Rus kneep eerst zijn ogen dicht, schudde met zijn 

kop en keek toen nog eens, lachte onbedaarlijk en riep in het Duits “een Elefant” en 

kwastte behoedzaam met veel ontsmetstof en een gewichtig gezicht het gevalletje 

in. De grootzak bezitter heeft staan springen van de pijn. 

Wij kregen de man een halve liter soep, met stukjes aardappel en peen erin. Het 

smaakte goed, jammer dat het zo weinig was. We werden in barakken ingedeeld, 

ongeveer tweehonderd man in een barak. Het ziet er goed uit, zes kribben aan blok, 

drie man boven elkaar en een strozak met stro erin en we verheugen ons al op de 

toekomstige nacht. Je ziet hier vele nationaliteiten, Fransen, Tsjechen, Polen, Serven 

en Belgen. De Fransen onthalen ons op sigaretten en biscuits. Zij zien er allen perfect 

uit, doen veel aan sport, eten goed wat mogelijk is door de pakketten met 

bijvoeding uit Frankrijk ontvangen. Verschillende jongens zijn uitgenodigd te komen 

eten. Jan van Wiel (soldaat Grenadiers Johannes (Jan) van de Wiel, kgf 105650) is ook 

een van de gelukkigen en mag drie kameraden meebrengen. Wij hebben met 

lucifers getrokken. Sjoerd was een van de gelukkigen, ik had pech. Enfin. Volgende 

keer beter en ik wenste ze alvast smakelijk eten voor het diner wat morgenavond zal 

plaatshebben. 

Met Sjoerd wat rond gelopen. Het is een groot kamp. Het bezit een sportzaal, 

zwembad, sportterreinen, leeszaal met bibliotheek, toneelzaal, bioscoop, een 

hospitaal (Krankenrevier), met kundige dokters, acht geestelijke verzorgers van 

verschillende gezindten. Het is prachtig en we staan van dit alles verstomd. Het 

belooft veel goeds voor de komende tijd en we voelen ons reeds nu veel meer 

“mens”. We zoeken tegen 22.00 uur ons bed op, doodmoe maar met een tevreden 

gevoel. Menigeen hoor je behaaglijk zuchten, als hij zich op zijn strozak uitstrekt. 

Het is een ongekende luxe een eigen krib met een echte strozak. Nog even aan thuis 

gedacht en ik sliep spoedig in. Onze eerste nacht in Mühlberg. 

 

Dinsdag 6 juli 1943 

Om 05.30 uur reveille en om 06.00 uur appèl. Ik ben met Sjoerd die weer trouw 

naast mij slaapt, ingedeeld bij een werkploeg voor het schoonmaken van de barak. 

Om 07.30 uur waren wij daar mee klaar en hebben we een rondgang door het kamp 

gemaakt. Het klimaat is opvallend zachter dan in het vorige kamp.  
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De RK kapel, detail van Mühlberg foto nummer 80342. 

 

Er is hier ook een Rooms-katholieke kapel, die geheel is opgetrokken van 

dennenpaaltjes van 8 á 10 cm doorsnede. Boven de ingang is, onder het naar 

weerzijden schuin aflopende dak een buste figuur van Christus gemaakt. Zijn armen 

zijn gespreid aan het kruis en de doornenkroon heeft hij op het hoofd. Dit is een 

stuk houtsnijwerk en door een Franse kameraad gemaakt. Het is een machtig stuk 

werk. Van binnen zijn 20 lange banken, aan de wand hangen kruisen en aan de 

ingang een wijwaterbakje, beide ook van dennenpaaltjes Ook het altaar is daarvan 

opgetrokken, met er boven een groot Maria figuur. Het was machtig van eenvoud 

en ik was er diep van ontroerd. 

Een Fransman zei ons, dat zij al ruim drie jaar hier zaten. Het was hier in de aanvang 

een grote zandvlakte met prikkeldraad afgezet en ze hebben hier in tenten gelegen 

zelfs in de winter van 1940-1941. Wat hier gebouwd is, hebben zij zelf tot stand 

gebracht. Wij zijn een en al bewondering, wat zij hier gepresteerd hebben. Zelfs 

grote sportvelden en een zwembassin. Het is enorm en wonderlijk. We moeten in 

groepen van twintig man naar een barak, waar ons een verklaring werd voorgelezen 

en wij ieder een exemplaar ontvangen om het te tekenen. We bevestigen hiermee 

van deze bepalingen op de hoogte te zijn. Het is verboden ons met Duitse meisjes 

of vrouwen in te laten. Bij overtreding maximum tien jaar gevangenisstraf en een 

verhouding met ernstige gevolgen zelfs de doodstraf. 

 

 
Stempel op de Personalkarte, dat de krijgsgevangene is onderwezen over 

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

 

Er wordt bekend gemaakt dat het verboden is om in de barakken van de Fransen te 

komen, omdat er gestolen is. Ik vreesde er voor, omdat ik heden getuige was dat 

een onzer die in Altengrabow al lange vingers had getoond, zich verdacht bij de 

koffers en kisten van de Fransen ophield. Dijkstra (mogelijk korporaal Grenadiers 
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George Dijkstra, kgf 105716) heeft toen in het Frans gewaarschuwd voor dergelijke 

types. 

Wij kregen een halve liter soep, goed van smaak. Het keukenpersoneel bestaat uit 

Franse krijgsgevangenen en we eten volgens de Franse keuken. Helaas kregen wij de 

aardappels een half uur later. Ze waren in de schil gekookt en zagen er nat uit en 

met rotte plekken. Er heerste grote vreugde bij het zien van aardappelen en getrouw 

aan de gewoonte van Altengrabow om alles op te eten, aten wij ze met schil en al 

op, ook vanwege de geringe hoeveelheid, namelijk per man acht piepers. Morgen 

ontvangen we ze tegelijk met de soep, zodat wij ze dan daarin kunnen doen en het 

smakelijker zal zijn dan nu. De kug is kleiner dan in het vorige kamp en we 

ontvingen een vijfde van deze, een eetlepel suiker en een stukje boter van ongeveer 

drie centimeter. Op het boterpapier stond Margarine tafelboter en het was 

vermoedelijk van Hollands herkomst. Met enkele Polen gesproken, het zijn ook wel 

vlotte kerels, maar de Fransen winnen het toch. Jan van de Wiel, Sjoerd en nog twee 

anderen, zijn gaan eten op uitnodiging van de Fransen. “Bon appétit mon Ami!”  

Het is een groot voorrecht als men talen spreekt, dat bemerk je hier het beste. De 

jongens die het Frans machtig zijn, hebben het hier het beste. Ze lopen veelal geheel 

de dag te roken en worden geregeld te eten gevraagd. Menige jongen wordt hier 

een droeve ervaring rijker. De kameraadschapsband in Altengrabow gesloten, wordt 

hier door hen verbroken, daar bij een Franse kameraad meer te halen is. Het komt 

vooral opvallend veel voor bij de heren onderofficieren. De jongens komen 

opgetogen terug en waren vol lof over het gekregen maal. 

Sjoerd had zich slecht geamuseerd, daar ik er niet bij was. Hij zei “als er weer zoiets 

is, gaan wij met z’n tweeën, of anders in het geheel niet”. ’s Avonds wat rond 

gewandeld en om 21.30 uur naar bed. Bij het slapen gaan voel je je het gelukkigst 

van alles. Je ligt hier in je krib en op een strozak en niet meer in elkaars vieze adem. 

Er gaan geruchten dat wij hier gauw weg gaan, vermoedelijk naar het 

Sudetengebied, 400 km hier vandaan. Na mij nog afgevraagd te hebben hoe het in 

Holland gaat, sliepen wij spoedig in.  

 

Woensdag 7 juli 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Het is goed weer. Om 06.00 uur appèl. Om 10.00 uur moeten 

we met onze eigendomsdeken aantreden, waar de dekens met gele verf gemerkt 

worden. Het menu: een halve liter zuurkoolsoep en de man acht pelaardappelen. 

Eerst het nat van de soep gegeten, daarna de aardappelen in stukje, zwart of rot, dat 

geeft niet, niets gaat verloren. Het geheel geprakt en het smaakte goed. We hadden 

zo wel wat meer gelust. ’s Middags met Sjoerd aan de was geslagen, dat is ellendig 

werk. Er is geen warm water en het goed was als roet zo zwart. 

Het brood met beleg was als gisteren. In de dagelijkse gesprekken met Van Schie 

bemerk ik, dat het niet goed met hem gaat. Hij is zeer down en bedroefd. Al mijn 

praten helpt niet en ik bemerk waar hij behoefte aan heeft. Ik ben er meteen op 

uitgetrokken en heb een bezoek bij de Vlaamse aalmoezenier gebracht. Hij is een 

prettig innemend mens, ook reeds ruim drie jaar krijgsgevangene. Met zijn volle 

baard en zachte bruine ogen maakt hij een vertrouwde indruk, waar je geheel je hart 

aan kan open leggen. Ik heb hem van kameraad Van Schie verteld. Hij had veel van 

zulke gevallen meegemaakt en was bereid hem hedenavond om 18.30 uur te 

ontvangen. Hij bleek de juiste man geweest te zijn. Van Schie was bij zijn terugkeer 

zichtbaar opgelucht en niet meer zo down. Wat rond geslenterd en lopen snakken 

naar wat te roken. Na eerst nog een boterham gegeten te hebben om 21.45 uur 
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naar bed. Er wordt stilte gecommandeerd om hen die willen bidden, daarvoor 

gelegenheid te geven. Sjoerd en ik gebruiken het om extra aan onze vrouwen en 

familie te denken. 

 

Donderdag 8 juli 1943 

Om 05.30 uur gewekt en om 06.00 uur appèl. Jan Hollander (soldaat Grenadiers Jan 

Hollander, kgf 105987) heeft hier vele bekenden onder de Fransen en Belgen 

gevonden. Het zijn mensen uit zijn wielrentijd die hij in Frankrijk en België ontmoet 

heeft en die ook daar dikwijls zijn naam hebben gehoord, toen hij daar veel op 

wielerbanen reed. Hij komt hier niets te kort en is geheel de dag daar te gast. Sjoerd 

en ik kregen een sigaret van hem. Hij gaf me de raad dat als ik wat te ruilen had, hij 

gratis zijn bemiddeling zou aanwenden. Ik besluit mijn doosje Brillantine van de 

hand te doen, omdat ik het voorlopig met mijn kale kop niet nodig zal hebben en 

bekom daar twintig gram Servische shag voor. Wij zijn naar de werkplaatsen gaan 

kijken waar schoenen en kleding gerepareerd worden. Daar werken een paar 

honderd Fransen, Belgen en Polen. Er staan prachtige machines alles loopt 

elektrisch. Het verwerkte materiaal is met oud, oud repareren. In een klein kamertje 

zitten schijnbaar vijf elite kleermakers. Zij maken en veranderen uniformen van de 

Wehrmacht hoofdzakelijk voor de officieren. Een van hen deed het raam open en 

presenteerde ons een sigaret. Een van de rond lopende Duitse onderofficieren lijkt 

nogal een geschikte kerel en naar ik heb gehoord bekend in Holland door zijn tien 

jarige verblijf aldaar. Ik heb hem aangesproken en mijn geval verteld als Vertreter 

van een zaak, waar de eigenaar Duitser is en momenteel aan het front staat. Hij zei 

dat het in de bedoeling lag een ieder in zijn eigen beroep te werk te stellen. Dat 

morgen een hoofdvertrouwensman zal worden benoemd, die dan de 

verzoekschriften en Ausweisen in ontvangst zal nemen om ze de Hauptmann voor te 

leggen en toe te lichten. Hij beloofde mij de Hauptmann zijn aandacht te willen 

vestigen op mijn geval. Het geeft mij weer hoop en zo ik geen Ausweis bekom, dan 

als coupeur te worden tewerkgesteld.  

Landzaad (soldaat Grenadiers Job Landzaat, kgf 105707), een hork van een vent, die 

mij meermalen in Altengrabow om het eindje of trekje van mijn sigaret kwam 

vragen, loopt nu geheel de dag te dampen. Op mijn vraag hoe hij aan alles zo kwam, 

kreeg ik een sigaret van hem en zei hij doodgewoon, je gaat een Franse barak 

binnen en maak dan een praatje met Fransen die zitten te bikken. Ik zei “en je kent 

geen woord Frans!” Oh zei hij, je maakt maar gebaren en zegt lekker eten in Holland 

ook lekker eten, hier honger en maakt dat duidelijk met eetgebaren en op je maag 

wijzend. Van de vijf zeggen er vier eet mee. Na het eten laat je wat foto’s bekijken 

van je familie en vooral van je zuster. Daar zijn ze gek op. Ik heb altijd succes en 

vang daar sigaretten mee, of biscuits, of chocolade. Na een uurtje ga je opkrassen 

en probeer het in een andere barak nog eens en zo heb ik iedere avond een volle 

pens en mijn piraatje. 

Op mijn gezegde je mag daar niet komen, zei hij “als die vuile rot bietsers met 

strepen het flikken, dan zal ik het niet doen, laten ze nou gauw de rot kelere krijgen 

met de moffen erbij.”  

En zo zijn er een paar honderd die ook het zelfde kunstje uithalen en krijgen hun 

vaste klanten waar ze nooit vergeefs aankloppen. Op het sportveld is in een van de 

hoeken een plek met wat gras en we zijn daar wat gaan zitten. Een praatje gemaakt 

met een Fransman die mij wat vuur vroeg. Hij sprak wat Duits en met wat gebaren 

en een enkel Frans woord dat je verstaat, lukte dat vrij aardig. Met Sjoerd 
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uitgenodigd morgen om 12.30 uur koffie te komen drinken, waar wij ons danig op 

verheugen. De Fransen hebben een grote moestuin aangelegd, die ’s avonds 

besproeid wordt. Het water wordt in een grote tankwagen daarheen gereden en 

door de tiental Fransen geduwd. We hebben een handje meegeholpen en een 

sigaret verdiend. Om 22.00 uur naar de strozak, na eerst tijdens het gebed aan huis 

en Holland gedacht te hebben.  

 

Vrijdag 9 juli 1943 

Om 05.30 uur gewekt, na het appèl van 06.00 uur, om 07.30 weer aantreden om 

doorgelicht te worden. Om 12.30 uur koffie wezen drinken bij Franse kameraad. We 

kregen de man een grote beker, waar hij de nodige klontjes suiker in deed en een 

paar biscuits erbij. Wij volgden zijn voorbeeld en brokkelden het in de koffie, waarna 

wij ze geweekt er weer uitlepelden. Dit is blijkbaar een Franse manier want ik zag 

meer Fransen het zo nuttigen. Wij hebben foto’s laten zien en mochten een shagkie 

draaien, waarna wij hem hartelijk dankten bij ons heen gaan. Het had prima 

gesmaakt. Wij vertelden hem over onze doorlichting van hedenmorgen. Zij hadden 

dit ook gehad in 1942. Voordien in 1940-1942 is er een epidemie van tyfus geweest 

en zijn er weken lang tien per dag gestorven. Ook zijn er veel aan TBC heen gegaan. 

Hun rantsoen was in de aanvang een tiende kug en drie kwart liter soep. Ons menu 

was heden drie kwart liter erwtensoep, zeer goed van smaak, echter te weinig en 

heden geen aardappelen. In de kantine is gelegenheid tot koken. Sjoerd heeft 

gisteren bruine bonen in de week gezet en ze heden daar gebracht. Zij worden daar 

gekookt door twee van onze jongens die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. 

Vanavond kunnen wij ze halen. Van Jan Hollander twee plaatsen gehad voor de 

bokswedstrijd die hedenavond gegeven wordt als tussennummer van een 

cabaretvoorstelling. Er is zojuist hoog bezoek geweest, Duitse officier en heren van 

het Duitse Arbeitsamt. Zij konden van ons geen hoogte krijgen. Wij zijn soldaten 

(krijgsgevangenen) en lopen als burgers rond. Een der heren had een honderd 

mensen nodig in zijn fabriek, maar volgens de Conventie mogen wij niet in 

oorlogsbedrijven werken. Wij hebben de indruk dat zij met ons geen raad weten. Wij 

hebben geen brood gegeten en het zuinig bewaard, daar wij de bruine bonen 

hebben gebruikt. Deze smaakten goed met wat zout. Wel wat droog, daar vet of 

boter ons ontbreekt. We hadden weer eens een bol gevoel in ons maag. Ik kon niet 

alles op en heb Van Schie, die onder mij ligt, het restant gegeven en alzo weer een 

blij gezicht gezien. 

De cabaretavond is afgelast door de moffen, ook mag er geen muziek gemaakt 

worden. Wij vragen of wat er aan het handje zal zijn, maar komen het niet te weten. 

We hebben ons wat verveeld en gesnakt naar een trekje en gingen om 21.45 op 

stok. 

 

Zaterdag 10 juli 1943 

Tegen 04.00 uur ben ik wakker geworden, daarna moest ik overgeven. Het was of 

het uit mijn tenen moest komen en ik voelde mijn maag bij iedere braakgolf de 

hoogte in trekken, wat zeer pijnlijk was. Sjoerd heeft wat water gehaald en mij 

daarna goed onder de wol gestopt. Om 05.30 uur gewekt en opgestaan. Met het 

appèl van 06.00 uur werd ik duizelig en moest op de grond gaan zitten. Na wat 

bijgekomen te zijn heeft Sjoerd mij weer naar bed gebracht. Ik heb maag- en 

buikkrampen en lig te klappertanden. Om ongeveer 15.00 uur weer overgeven en 

ontzettende diarree. Ik voel me zo ziek als een hond. Eerst nu voel je je pas goed van 
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alles verlaten en heb je heimwee naar de liefdevolle zorgen van thuis. Sjoerd is een 

en al zorg voor mij en voor mij naar de dokter geweest. Helaas hebben ze geen 

medicijnen daarvoor. Ik moet goed onder de wol blijven en zo het erger wordt de 

dokter laten roepen. Sjoerd is wezen baden en gezien dat Russen op het veld 

aardappelen rooiend , voordat zij weg gingen geheel werden gevisiteerd of zij 

aardappelen bij zich hadden. Het is toch wel droevig verrekkend van de honger 

aardappelen te rooien en er geen een van in je zak te mogen steken. ’s Middags 

kwam onze Franse kameraad mij bezoeken en bracht pepermunt mee. Hij kwam ‘s 

avonds met zijn kameraad mij nogmaals bezoeken en had een keteltje echte thee en 

een paar biscuits voor mij mee gebracht. Een sympathiek gebaar en ik was ondanks 

mijn ellendige gevoel er zeer ontroerd van. Om circa 20.30 uur ben ik in slaap 

gevallen. 

 

Zondag 11 juli 1943 

Vannacht ben ik vier keer naar het Abort geweest, wat met hevige krampen gepaard 

ging. 

Ik ben niet naar het appèl geweest en ben blijven liggen. Ik gevoel mij ellendig, slap 

en duizelig. 

Er heerst grote vreugde, er mag geschreven worden, per maand twee brieven en 

twee kaarten. Wij hebben de man een brief bekomen, het zijn speciale 

krijgsgevangenen brieven. Eén helft mogen wij beschrijven, de andere helft is 

bestemd voor het terug-antwoord. Het zijn 24 regels en met klein schrijven en wat 

afkortingen gaat er flink wat op. Heden was het peensoep met zes pelaardappelen. 

Ik heb totaal geen trek, zodat Sjoerd een dubbele portie heeft. Ik heb geprobeerd te 

schrijven, maar krijg pijn in mijn rug en probeer maar wat te slapen. Sjoerd maakt 

mij wakker en hij heeft de dokter bewogen om naar mij te komen kijken. Het is de 

Franse arts. Hij heeft mij onderzocht en temperatuur opgenomen. Hij kan mij niets 

anders voorschrijven dan onder wol te blijven en zal zien wat droge biscuits voor mij 

te bekomen. 

Het moet een soort dysenterie zijn, waar hoofdzakelijk de Hollanders mee behebt 

zijn. Alleen al op onze compagnie zijn er zestien zieken. De jongens zakken in elkaar, 

het zweet breekt hen dan uit, overgeven en diarree is dan meestal de volgende 

etappe. Van Schie ligt ook ziek en heeft zich bevuild. Je bent totaal je sluiting kwijt. 

Hij heeft twee sneetjes kug gegeten en moet als maar slikken om het erin te houden. 

’s Avonds hebben de twee Franse vrienden mij weer een bezoek gebracht en thee en 

vier biscuits mee gebracht. Ik ben bewogen bij zoveel kameraadschap van mensen, 

die je nauwelijks een week kent. Zij wisten te vertellen dat Sicilië nu zeker was 

gevallen. Het moet in de Deutsche Zeitung gestaan hebben. Sjoerd mag vanaf 

morgen ieder dag de aardappelen komen halen bij hem, daar zij ze niet gebruikten. 

Hij is dolblij, want de honger is nog altijd de grootste zorg. Geprobeerd weer te 

schrijven, maar ik zit te beven en mijn handen tintelen en ik moet er vanaf zien. 

Sjoerd heeft thee voor me klaar gemaakt met twee biscuits. Van Schie laat ik in mijn 

voorrecht delen en om ongeveer 21.00 uur ben ik gaan slapen.  

 

Maandag 12 juli 1943 

Hedennacht drie maal naar het Abort geweest. Ik voel mij slap en ziek, nadat ik alles 

weer heb overgegeven. Het gerucht gaat dat 600 man hier weg gaan. Hopelijk blijft 

Sjoerd bij me. Vandaag was het macaronisoep met acht aardappels. Het eerste 

alleen heb ik gebruikt en het blijft er gelukkig in. Om 13.00 uur moest alles 
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aantreden met de koffers, ook de zieken, protesten hielpen niet, ik loop compleet te 

tollen en alles beeft. Zeshonderd jongens worden afgeroepen en helaas is mijn beste 

vriend Sjoerd daar ook bij. Ik zal hem erg missen, wij waren zeer op elkaar gesteld en 

vooral de laatste dagen was hij een en al zorg.  

Om circa 15.00 uur kwam een sergeant vragen hoe het ging. De dokter had geen tijd 

om zelf te komen en had Norit meegegeven. Het was welkom daar het mijne 

opgebruikt was. Er wordt bekend gemaakt dat hij die een Ausweis of papieren heeft 

het met een verzoekschrift kan indienen. Ik hoop morgen wat beter te zijn, zodat ik 

ook kan schrijven en misschien een kans maak dat er iets voor mij gedaan kan 

worden. Ik ben opgestaan en heb mij geschoren en gewassen. Ik voel me erg 

duizelig en alles tintelt. Sjoerd heeft intussen twee boterhammen voor mij 

klaargemaakt en ik voel mij na deze maaltijd wat opgeknapt. Om ongeveer 17.00 

uur moet de vertrekkende ploeg aantreden. Ze worden bij elkaar in een andere 

barak geplaatst en bekomen uniformen. Het zijn oude opgelapte Franse tunieken, 

grijze pantalons en een donker blauwe baret, afkomstig van het Franse tankkorps. 

De meesten hebben houtenklompschoenen. 

Zij gelijken op de Franse krijgsgevangenen. ’s Avonds naar ons grasveldje, waar ook 

onze Franse makkers aanwezig waren. Hun namen zijn Claude en Carabet. We 

hebben het over Maarschalk Pétain en Laval gehad. De eerste wordt erg door hen 

vereerd en de “Redder des vaderlands” genoemd. Zij zijn van mening dat als Pétain 

niet opgestaan was, Frankrijk reddeloos verloren was geweest. De tweede was de 

verrader en te vergelijken met onze heilbrenger Mussert. Zij hebben ons, als afscheid 

van Sjoerd, uitgenodigd te komen eten.  

 

Er is een ploeg Hollanders aangekomen, waarbij enige officieren en agenten van 

politie waren. Deze laatste 24 in getal, waren allen als gijzelaar opgepakt in verband 

met een politieke moord op een politie inspecteur in Enschede, waar zij allen agent 

waren. Daar zij leden van de voormalige Nederlandse weermacht waren, zijn ze tot 

krijgsgevangenen verklaard.  

(Dit betrof: Hermans, De Jong, Fikken, Visser, Langenhof, Van Geelen, Berkhouwer, Ten 

Hake, Van Haastricht, Van den Bolt, Driezes, Prenger, Haen, Mos, Bongers, Morren, 

Cramer, Van Dijk, Keijzer, Kragt, Fros, Leeuw, Doornewaard en De Lange. In totaal 

arriveerde een groep van 343 mannen vanuit Holland. Ze ontvingen de nummers 

96401 tot en met 96742). 30) 

 

 
Zinken Erkennunsmarke 96479 van Jumpertz. 

 
30 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 

hadden gemeld. 
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Om 21.45 uur doodop naar de koffer. Sjoerd zei “het is misschien de laatste nacht 

dat wij bij elkaar zijn en ik voel er niets voor in die andere barak te slapen”. Hoe hij 

het geflikt heeft weet ik niet, maar Sjoerd sliep die nacht in de krib naast mij. 

 

Dinsdag 13 juli 1943 

Vandaag is het moeders verjaardag. Hoe zou zij het maken? Haar gedachten zullen 

vandaag wel meermalen bij mij zijn, vooral als mijn Marie vanavond alleen op 

verjaardagsvisite komt. 

Ook ellendig voor die meid. Altijd met zijn tweeën en nu eenzaam alleen. Even als de 

gehele nacht, regent het nu ook nog. Sjoerd zegt “je blijft op je nest liggen, ik meld 

je wel ziek.” 

Gelukkig dat ik Sjoerds raad opgevolgd heb. Ze hebben daar (op het appèl) ruim een 

uur gestaan en kwamen doornat terug. Het was tellen en over tellen geweest. Eerst 

waren er vijf tekort, maar later klopte de zaak toch. Veel nieuws brachten de 

nieuwelingen niet mee uit Holland, onder andere er waren geen shag en sigaretten 

meer te verkrijgen. De werkploeg gaat waarschijnlijk naar Brüx in het Sudetenland. 

Volgens de Fransen is het daar niet best en was het vroeger een strafkamp. De 

bestemming Brüx wordt ook weer tegen gesproken. Na met Sjoerd wat rondgelopen 

te hebben, ben ik wat gaan liggen. Ik was doodmoe en beverig. Ik kan niet slapen en 

moet telkens aan thuis denken. Met moeite kan ik mijn tranen bedwingen, mede 

door het ellendige gevoel. Ik heb de Duitse Unteroffizier aangesproken en getracht 

met Sjoerd mee te gaan. Helaas was dit niet mogelijk. Het was vandaag weer 

peensoep met acht pelaardappels en we besluiten de schil en slechte stukken er af 

te doen. Er blijft wel niet veel over, maar we wijten mijn drie dagen ziek zijn aan het 

eten van schil en slechte stukken. Wij hebben pech, wij wilden om 17.30 uur 

vertrekken naar onze gastheren, toen het extra appèl was voor de werkploeg. Onze 

Franse vrienden waren zo galant om te wachten totdat Sjoerd terugkwam, die om 

18.30 uur kwam binnenstormen. Woest en met een kop als een biet, maar hij was 

verheugd dat wij gewacht hadden. Het diner was enorm. De eerste gang was een 

bord soep, waarna twee sneden brood, dik besmeerd met boter een en schoteltje 

olijven, vreemd van smaak maar toch lekker. Dan een soort erwtensoep, pikant van 

smaak, twee sneden brood met een plak bloedworst en radijsjes en tot slot een bord 

jonge sla, niet zuur, maar zout pikant. 

Als dessert een dikke plak koek en een beker koffie. Ik kan niet beschrijven hoe wij 

ons voelden voor zoveel gastvrijheid. Een van onze sergeanten passeerde ons. Het 

was mij bekend dat hij Frans sprak en ik heb hem verzocht onze dankgevoelens in 

het Frans te zeggen. Dat het voor ons onvergetelijk zal zijn en altijd aan deze datum 

zal denken, wat zeer gemakkelijk is, daar heden mijn moeder jarig was. Claude 

antwoordde dat het hem bekend was, daar ik hem voor enkele dagen terug gezegd 

had en hij het de mooiste dag vond om ons dit aan te bieden. 

Ook hij zal altijd met een warm gevoel van kameraadschap aan deze avond denken, 

wat voor hem ook makkelijk is, daar het de vooravond is van 14 juli, de vrijheidsdag 

van de grote Franse revolutie. Bij het schrijven in mijn dagboek heb ik moeite mijn 

ontroering te bedwingen. Het is prachtige kameraadschap. Ieder Fransman bezit een 

speldje in schildvorm, waarop een symbool staat en door Maarschalk Pétain 

beschikbaar is gesteld. Zij dragen dit op hun mutsen. Als aandenken schonken zij 

ons dit en we waren daar zeer mee ingenomen. Tegen 21.00 uur promenade met 

hen gemaakt en we voelden ons rond als een ton. Het was nieuwe maan en volgens 
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onze afspraak gaf ik een groet aan mijn Marie. Ik heb Claude een verklaring gegeven 

en hij zei ook “Bonsoir Marie” en vind dat een “C'est une bonne idée”. Hij vertelde mij, 

dat in december 1940 zijn enige zoon van drie jaar is gestorven. Het heeft hem toen 

zodanig aangegrepen dat hij er twee maanden ziek van is geweest. En nog bij het 

laten zien van de foto’s van de kleine en de plaats waar hij begraven is, ontroerde de 

arme kerel. Ook bezat hij een klein stukje tricot, waarop een paar figuurtjes 

geborduurd waren. Het was een deel van de kleine zijn truitje, wat hij het laatste 

gedragen had. Om 22.00 uur heb ik afscheid genomen, na eerst nog onze hartelijke 

dank betuigd te hebben. Uit angst mijn koningsmaal te retourneren, heb ik eerst wat 

Norit geslikt en na, evenals in de loop van deze avond, aan thuis en familie gedacht 

te hebben, sliep ik behaaglijk en voldaan in. 

 

Woensdag, 14 juli 1943 

Om 05.00 uur opgestaan. Om 06.00 uur appèl. De Fransen hadden extra appèl in 

verband met de 14e juli. Dan wordt hun tricolore gehesen, waarna zij allen een voor 

een de militaire groet aan hun vaderlandse driekleur brengen. Ik had gaarne dit 

schouwspel willen zien, maar het was verboden om daarheen te gaan. Verleden jaar 

heeft de Franse vlag de gehele dag daar gehangen en werd door iedere 

krijgsgevangene als stille demonstratie een stramme groet gebracht. De moffen 

hebben zich daaraan geërgerd zodat nu na het appèl de vlag weer ingehaald moet 

worden. Wij zullen in de loop van de dag ons maandrantsoen tabak bekomen. Wij 

krijgen een deel van ons ingeleverde geld terug in krijgsgevangenengeld, om de 

tabak te betalen. Er zijn er velen die niets bezitten. Iedere geldbezitter neemt nu een 

paar rantsoenen voor hun rekening, zodat zij toch hun deel bekomen. Het is Sjoerds 

laatste maal, daar hij morgen vertrekt. Hij heeft er de pé in, temeer daar hij nu een 

dubbele portie eten krijgt, dat van onze Franse vrienden. Deze keer was het 

koolrabisoep met acht pelaardappels. (koolrabi is een soort knolgewas, zoals bij ons 

knolrapen, alleen grauw van kleur). 

Ik heb een verzoekbrief met brief van mijn patroon ingestuurd en hopelijk komt er 

wat van terecht. Grote consternatie, de vertrekkende beroeps moeten hun 

uniformen inleveren, om gekleed te worden als gewoon krijgsgevangene. Vooral de 

mariniers gingen tekeer en hebben geprotesteerd en een onderhoud met de 

Kampkommandant gehad en hem gewezen op hun gevoel als beroepssoldaat, daar 

een erezaak voor hun was. Het antwoord was “Kwatsch!” Binnen het uur zijn jullie 

omgekleed en een ieder die weigert werd tegen de muur geknald. 

Een uur na het bevel kwamen allen naar buiten gekleed in een oud, beige gekleurd 

uniform. Ze hadden hun koperen knopen, schouderstukken met ankers van hun 

tunieken op dit van nu overgezet en maakten met hun fiere trotse onbuigzame 

houding een kranige indruk, tot grote ergernis van de moffen. Bij de inlevering van 

hun kleding waren velen hun ontroering niet meer meester. Het was voor Sjoerd ook 

een drukke dag, baden, ontluizen, kleding inleveren. Hij kwam woest binnen. Tijdens 

zijn afwezigheid was er brood verdeeld en was zijn portie een verkruimeld stuk, wat 

voor onderweg bestemd was en minder aangenaam. Ik heb het voor het mijne 

geruild. Ook zijn sigaretten rol apparaat was gestolen en aangezien hem het met de 

hand rollen moeilijk afging, temeer daar wij zojuist ons rantsoen tabak kregen; 20 

gram Servische tabak en hij het vooruitzicht had dat er meer verknoeid van werd, 

dan werkelijk sigaretten zouden worden, stemde hem nijdig. Sergeant Hakker 

(sergeant 4 R.I. Jacob Hakker, kgf 104279) komt afscheid nemen, hij behoort ook bij 

de vertrekkende ploeg. Ook de heren sergeanten worden aan het werk gezet. 
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(Volgens de Conventie van Genève is dat verboden. Na geprotesteerd te hebben en de 

Zweedse gezant het geval te hebben gemeld, waren de meesten weer met een maand 

in Mühlberg terug.) 

Voor hem heb ik nog een kleine reparatie gedaan en hartelijk afscheid genomen. 

Een fijne moedige kerel is hij. Sjoerd is in de put en ziet alles donker in; onze 

scheiding, kameraadschap, eten, enz. Ik geef hem nog drie sneden brood mee voor 

de reis en bemoedig hem in alles. We zijn op uitnodiging van onze Fransen vrienden 

koffie wezen drinken. Het was weer een traktatie. Zij hebben van hun oorlogsdagen 

verteld. Claude was bij Sedan in een groot bos, nadat de moffen hun hadden 

omsingeld en het door vliegtuigen gebombardeerd en gemitrailleerd was, gevangen 

genomen. Het is om nooit te vergeten, die vliegeraanvallen, zei hij. Heel laag 

overvliegend, donderend motor- en claxonlawaai en daar doorheen bominslagen en 

mitrailleurvuur. Op zo’n moment wenste je je een aardworm, was zijn mening.  

Carabet was in de Elzas gevangen genomen. Hun werd alles, zelfs horloges en 

ringen afgenomen en hen werd gezegd dat zij met drie weken weer thuis waren. Nu 

al drie jaar zei Carabet met een verbeten trek in zijn gezicht. Sinds kort is voor hen 

de gelegenheid opengesteld uit krijgsgevangenschap te komen. Ze krijgen veertien 

dagen verlof om dan weer voor de Arbeitseinsatz naar hier te komen. Hun mening 

is, “dat nooit al duurt de oorlog 10 jaar”. Van Schie heeft voor mij en Sjoerd een 

kaart getekend, waarop ik heb laten zetten in het Hollands en het Frans onze dank 

voor de onvergetelijke avond van 13 juli. Het geheel met bloementekening omkranst 

en in de linker hoek de Hollandse en rechts de Franse vlag. Het zag er keurig uit. Wij 

hebben ieder zo’n kaart gegeven. Zij waren er zichtbaar ontroerd van en beloofden 

dat het bij hun thuiskomst een ere plaats zou krijgen. 

In de barak komend, hield sergenat Willems juist zijn afscheidsrede, waarin hij ons 

dankte voor de betoonde kameraadschap en er op aandrong, wat er ook mocht 

passeren, je altijd een ware Hollander moest tonen, zoals wij tot nu toe getoond 

hadden. Het afscheid viel hem zwaar. 

Tegen 21.30 uur afscheid genomen en Sjoerd voor goed. Samen zijn wij nog een 

boterham wezen eten (de laatste in Mühlberg) en nadat hij verschillende jongens 

gedag had gezegd hen naar barak 17 gebracht, waar wij vernamen dat zij 

morgenvroeg om 04.00 uur zouden vertrekken. Ik heb het afscheid kort gemaakt. 

We waren beiden ten zeerste ontroerd. Sjoerds laatste woorden waren deze dagen 

“Joop, zo’n kameraad krijg ik nooit meer”.  

Ik ben vlug in bed gekropen en schaam mij niet te vertellen zacht gehuild te hebben. 

Ik voelde me door alles verlaten, ver van huis en van Marie weg en nu Sjoerd mijn 

beste kameraad weg. 

Ik hoop nu maar dat ik ook gauw vertrek, het liefst tussen vreemde jongens om daar 

op mij zelf verder deze beproeving te doorleven. Het gaat je goed Sjoerd en ik hoop 

je spoedig in Holland de hand weer te kunnen drukken. Ja, hij heeft gelijk, ook ik 

krijg nooit zo’n makker meer. Vrienden genoeg hier, het is Joop voor en na, maar 

echte hartsvriendschap zoals met hem, dat komt niet meer. 

 

Donderdag 15 juli 1943 

(Op deze datum is een groep vertrokken naar Arbeitskommando 451 Brüx van Stalag 

IV-c Wistritz. 31) Onder hen bevond zich soldaat Robertus Adrianus Roos, kgf 107936), 

 
31 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 15 juli naar Brüx zijn gegaan, want er 

bevinden zich in deze meldingen ook mannen die ruim na 15 juli in Mühlberg arriveerden. 



87 
 

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).  

 

Ik heb slecht geslapen. Er was twee maal luchtalarm geweest en dan werd het kamp 

schel verlicht door de schijnwerpers die rondom op hoge stellages rond het kamp 

staan. Naar men zegt is Berlijn gebombardeerd. Tegen 03.00 uur hoorde ik 

gestommel en stemmen. Ik ben opgestaan en voor het raam gaan kijken. De 

vertrekkenden waren een uur vroeger gewekt en moesten buiten aantreden, waar zij 

eerst weer geteld werden. De bekende jongens nogmaals gedag gezegd en Sjoerd 

een laatste handdruk. “Saluut Sjoerd, het gaat je goed en een behouden 

thuiskomst.” Weer naar bed gegaan, maar ik kan de slaap niet meer vatten en tegen 

05.00 uur maar weer opgestaan. Om 06.00 uur appèl. Daarna alleen wat 

rondgewandeld. Claude ontmoet achter de kiebelwagen, waar hij dagelijks werkzaam 

is. In gedachten zie ik mij dit werk doen, geheel de dag in die stank. Hij verwacht mij 

tegen 12.00 uur om zijn eten te komen halen. Het was heden erwtensoep, wel dun 

en harde erwten, maar het smaakte. Van Claude en een Franse kameraad twee liter 

gehad. Ik heb Van Schie en Willem Lelieveld laten meedelen. Toen ik de ketel 

gewassen terugbracht, had hij koffie voor mij en kreeg ik van zijn buurman een stuk 

eigen gebakken koek. Je weet niet wat je proeft. Ik ben wat gaan slapen en om 16.00 

uur gewekt voor een extra appèl. Nieuwe ploegen worden samengesteld voor de 

land- en tuinbouw. Er worden ook vrijwilligers gevraagd voor deze branche. 

Verschillenden gaven zich op, zij hebben daar hoge verwachtingen van en zeggen 

“allicht is er goed te vreten bij een boer.” Ik ben daar niet zo zeker van en wacht mijn 

tijd maar af. Ik kan mijn draai maar niet vinden en mis Sjoerd zeer. Met Van Schie 

naar ondergaande zon wezen kijken en aan ons Holland gedacht. Claude en Carabet 

ontmoet en nog wat gepraat met een shagkie dat er zo bij hoort en om 22.00 uur 

naar de krib. Ik vraag mij af waar Sjoerd nu zou zitten. Vermoedelijk nog in een 

wagon, waar het een reis van een paar dagen zou zijn en (ik vraag mij ook af) 

wanneer ik eens post zal krijgen. Ik heb nog steeds niets gehoord, ook niet van de 

brief, die uit Altengrabow, die al aanwezig moest zijn. Dat verlangen naar een klein 

berichtje van thuis is soms niet om uit te houden en het is van de moffen zuiver 

pesterij om je gewillig te maken. 

  

Vrijdag 16 juli 1943 

Om 05.30 uur gewekt en om 06.00 uur appèl. Ik heb geprobeerd mijn schoenen te 

laten repareren, er zijn echter zoveel liefhebbers voor mij, zodat voorlopig niets 

meer wordt aangenomen, ook met het oog op gebrek aan materiaal. Het is zonnig 

weer en geschikt om te zonnebaden. Ik heb een rustig plekje gevonden en Van 

Schie houdt mij gezelschap. Hij werkt aan een tekening, die is bestemd voor Claude. 

Het is een kopie van een foto van zijn vrouw. 

Tegen 10.00 uur naar de barak gegaan voor het eten. Er heerste daar een 

bedrijvigheid met het schillen van aardappelen en schoonmaken van kool. 

Verschillende jongens hebben moeten helpen wagens met aardappelen en kool naar 

de keuken te duwen en waren aan het roven geweest. Deze artikelen werden naar 

de kantine of Franse barak gebracht om het te laten koken. Ons menu was een halve 

liter soep en zes pelaardappels. De algemene klacht was, dat de hoeveelheid gering 

was. Gelukkig kreeg ik het rantsoen van Claude en de helft van een pikant schoteltje 

wat hij ’s middags altijd voor zichzelf maakte. Vooral het laatste was goddelijk. 
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Ik heb Van Schie laten meedelen en Willem Lelieveld ook niet vergeten, daar hij mij 

meermalen in mijn sigarettennood een shagkie of eindje heeft gegeven. Van 14.00 

tot 17.30 uur liggen zonnen met veel gedachten aan thuis en Sjoerd, die ik elk 

moment van de dag mis. 

Jan van de Wiel, mijn slapie uit Altengrabow, wordt opgenomen in de geïsoleerde 

ziekenbarak, omdat met de doorlichting is gebleken dat het niet goed met zijn 

longen is. Hij vindt het zelf beroerd, had daar altijd angst voor gehad. Hij heeft voor 

zes jaar terug TBC gehad en in een sanatorium gelegen. Hij stond echter onder half 

jaarlijkse controle van het consultatiebureau. De ondervoeding waar wij allen onder 

lijden, heeft bij hem op zijn zwakke plaats, zijn longen, zijn invloed doen gelden. Ik 

hoop voor hem, dat het niet erger wordt en dat hij weer spoedig naar Holland terug 

gaat. Volgens gerucht is dat hun bestemming, zij waren met 20 man. 

De avond met Franse vrienden op het grasveldje doorgebracht en tegen 22.00 uur 

naar de krib. Nog steeds geen bericht uit Holland, al waren het maar vier woorden 

“Alles gaat goed, Marie”. 

 

Zaterdag 17 juli 1943 

Na het appèl van 06.00 uur ben ik Jan van de Wiel in het Krankenrevier wezen 

bezoeken. Hij ligt met twee andere makkers in een kamertje en mag dit niet verlaten. 

Ik kan met hem wat praten door het venster wat ook weer met dat vervloekte 

prikkeldraad is afgerasterd.  

Ik heb de eerste brief aan Marie geschreven, eerst in het klad. Daarna gecontroleerd 

wat ik kon weglaten of afkorten, om zoveel mogelijk erop te krijgen. Dat werkje nam 

twee uur in beslag en ik sloeg het record in onze barak met 471 woorden. Het gaf 

me plezier en afleiding. 

Er is een order gekomen, de moffen hebben zich geërgerd over onze onverschillige 

houding en we moeten in het vervolg iedere Duitse militair groeten. Het menu drie 

kwart liter koolrabisoep met zes pelaardappels. Het was het menu van de dag. Met 

Van Schie het portie van Claude gedeeld en een deel van zijn middaghapje. Het 

laatste was weer enorm. Ik kreeg ook nog een bos radijs uit de Franse tuin van hem. 

Onder het eten moest ik geregeld denken “was Sjoerd er nog maar, wat zou hij 

gesmuld hebben. Hoe zou het met hem gaan? Misschien verrekt hij van de honger. 

Wat wezen zonnen maar door de koude wind genoopt het te staken en de tijd 

verder op bed liggend doorgebracht en moeten denken aan thuis, aan onze fijne 

zaterdag avonden. Hoe zou zij die nu doorbrengen? Een van onze makkers, zijn 

naam is “Post”, elk ogenblik als die kerel mijn naam wordt geroepen, vliegt alles 

overeind, denkend, brieven en misschien wat voor mij bij. De vergissing bemerkende 

lokt het altijd een gekanker en gevloek uit, “wat doe die vent hier met zo’n rot 

naam”, slaat hem de hersens in, waren de lieflijkheden die “Post” naar zijn hoofd 

kreeg geslingerd. In de barakken staan lange stenen ovens, waarop gekookt kan 

worden. Het verzoek om kolen om van deze kookgelegenheid gebruik te maken, 

werd afgewezen met een “wir haben kein Kohlen!” De jongens hebben onderlagen 

uit de kribben gehaald en zijn lustig aan het koken. Het ruikt goed en velen zijn hele 

koks. De lucht maakt je wee en velen gaan maar naar buiten. Met Claude wat 

gepraat en een sigaret gerookt. Hij was in de tuin aan het werk. Tot 17.00 uur liggen 

luieren met heimwee gedachten aan thuis en aan Sjoerd. Claude breng mij twee 

kroppen sla, die moet ik klein snijden en morgen door de soep doen zei hij, dat is 

goed voor je. Van Schie is een echte verschoppeling, een zachte goede jongen, 

ongeveer twee meter lang. Als ik met hem loop, dan kijkt iedere Fransman lachend 
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naar ons. De Fransen zijn zelf meestal klein van stuk en meermalen hoor ik ze tegen 

elkaar zeggen “Deux metre!” Bij ons ploegje was ook Joop R., een grote kerel uit 

Rotterdam, slager van beroep. Van Schie, Willem Lelieveld en Joop R. waren overeen 

gekomen dat wat zij zouden vangen bij de Fransen gezamenlijk zouden delen. Ik 

had spoedig door dat Joop niet eerlijk was. Wanneer hij zelf wat bekomen had, dan 

deelde hij niet, maar van de anderen eiste hij zijn deel. Zekerheid kreeg ik bij mijn 

bezoek aan Jan (van de Wiel) in het Revier. Hij had aan Willem verzocht om lucifers. 

Van Schie heeft deze gegeven, die Willem en Joop hem gingen brengen en 

waarvoor Jan hun drie stukken brood mee gaf. Ook een deel voor Van Schie. Joop 

heeft Willem plat gemaakt daar hem niets van te zeggen. Willem kreeg een deel en 

hij behield de twee andere delen. Ik heb Joop op zijn onkameraadschappelijke 

houding gewezen. Zijn excuus was, dat hij zo’n groot lichaam was en het vroeger zo 

goed had gehad. Waarop mijn antwoord was dat het voor ons allen gelijk was en 

het geen kunst was een goed kameraad te zijn als de pakketten van thuis los 

kwamen, maar nu, in deze hongertijd, je een goede vriend kan tonen, zoals het 

tussen Sjoerd en mij was. Tegen een ander had hij opgeschept, dat hij vandaag drie 

porties eten had weten te bemachtigen en Willem en Van Schie had hij laten 

versukkelen. Ik heb Van Schie de toezegging gedaan voortaan niets met hem te 

delen en hij het driemanschap kan opzeggen. Onze Franse vrienden bij het grasveld 

ontmoet waar Claude vertelde “in 1940 staken de moffen kinderen de tong tegen 

hun uit en spuwden tegen hun aan, zodat je je moest bedwingen hen geen pak 

slaag te geven. En nu, in 1943, vragen ze je Fransoos? Bitte Chocolade?”  

Het geeft wel te denken. 

We hebben het kort gemaakt vanwege de koude wind en om 21.15 uur naar bed en 

voor het slapen overdacht, onze vroegere zaterdagavonden. Waar zou Marie zijn?  

 

Zondag 18 juli 1943 

Om 09.00 uur extra appèl, daarna parade maken op het grote sportterrein. Alle 

krijgsgevangenen moeten daar aan deelnemen. De Hauptmann schitterde door 

afwezigheid en nu moest er voor de Ober Feldwebel gedefileerd worden. Wij 

beseften dat hiermee ons militair zijn getoetst zou worden en wij hiermee de eer van 

Nederland moesten hooghouden. 

Alles was gepoetst en voorop gingen zij, die in uniform waren. Toen Herr Ober 

Feldwebel het terrein betrad, werd door de hoofdvertrouwensman “geef acht!” 

gecommandeerd en stonden wij stram in de houding. Eerst gingen de Fransen, zij 

lopen met een korte vlugge pas, het doet kwiek en vlug aan en maken een goede 

militaire indruk. De Belgen, Polen, Serven zijn geringer in aantal, maar doen het ook 

goed. Het laatste waren wij aan de beurt en met drieën ging het voorwaarts. Op het 

juiste moment ging op commando ons hoofd links en gooiden we borst en benen 

vooruit, waarna bij het “staat!” met een ruk alle koppen weer recht gingen. Ons 

defileren had aller belangstelling, ook van de gevangenen van de andere naties en ik 

hoorde van Claude, dat wij een “tres bonne” indruk hadden gemaakt. Alleen onze 

lange grote passen deden hun vreemd aan. Van Claude een bos radijs gekregen en 

met de sla van gisteren en wat paprika wat in de kantine verkrijgbaar was, met Van 

Schie een boterham gegeten. Tot etenstijd op bed gelegen, ik gevoel mij down, mis 

Sjoerd nog steeds en moet denken aan deze zevende zondag van thuis weg. Ik hoop 

dat Marie bij haar moeder eet, dat is gezelliger voor haar dan alleen thuis te zitten. 

De soep was heden peen en koolrabi met tien pelaardappels, die erg nat waren en 

sterk roken. Met het portie van onze Franse weldoener hebben Van Schie en ik toch 
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een vol gevoel in onze magen. Bij het terug brengen van de eetketel kreeg ik een 

Player sigaret en moest gaan zitten, want ik werd er duizelig van. Van 13.00 tot 16.00 

uur geslapen, totdat Carabet mij wakker kwam maken met wat soep en aardappelen 

van hedenmiddag. Met wat sla, wat wij nog over hadden en een paar sneden brood 

hebben wij gesmuld en vonden het een echte zondag. 

 

 
Wekelijkse parade van de Nederlandse krijgsgevangenen, de foto is mogelijk van een  

andere datum (NIMH collectie 415 Mojet, Mühlberg foto 80678). 

 

Ik kreeg van Henk van Schie uit dank voor het deelgenootschap zijn pakje Servische 

tabak en was daar zeer mee ingenomen, want mijn snakken naar een sigaret werd 

alleen onderbroken door de tabaksdoos van Claude of Carabet, die nooit een sigaret 

rookten alvorens mij er een gepresenteerd te hebben. De zondagen zijn de zwaarste 

dagen en je zit dan geregeld met je gedachten bij vrouw en familie. Op ons bekende 

grasplekje met Claude en Carabet wat liggen praten. Twee Franse vrienden van hen 

kwamen er ook bij. De begroeting van een van hen deed wel vreemd aan, hij kuste 

Carabet op beide wangen. Het moet in Frankrijk niets ongewoons zijn. Hun 

begroetingen zijn naar onze gewoonte toch was overdreven. Komen zij elkaar tien 

maal op een dag tegen, dan drukken zij tien maal elkaar de hand, daarbij druk 

pratend en elkaar op de schouder kloppend. Carabet sprak nog met een oude Serv, 

een zielig figuur.  

Hij was zwaar maagpatiënt en at maar zo weinig mogelijk, dan was de pijn niet zo 

hevig. Carabet sprak hem moed in, daar hij meende zijn vaderland nooit meer terug 

te zullen zien.  

Op mijn verwonderde vraag dat hij zo vlot Servisch sprak vertelde hij, dat hij buiten 

zijn eigen taal nog vier andere talen sprak. Hij was uit Franse ouders in Turkije 

geboren. Zijn vader was beambte en had veel getrokken, voornamelijk in de Balkan 

en alzo had hij zich het Bulgaars, Roemeens en Servisch aangeleerd. De vier Franse 

vrienden hebben Franse chansons gezongen, alle zeer bekend van de radio en tot 

slot gaven zij de Marseillaise. Bij hun vertrek kuste hij weer Carabet en zei tegen mij, 

op hem wijzend “Gute Kamerad”. Na nog een sigaret gerookt te hebben, gingen wij 

tegen 22.00 uur naar de barak.  
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Maandag 19 juli 1943 

Na het 06.00 uur appèl ben ik gaan zonnen tot 11.00 uur. 

Van Schie heeft me wat gezelschap gehouden, maar kan niet goed tegen de zon en 

verdween tegen 10.00 uur. Het menu was macaronisoep en met een liter van Claude 

en een gedeelte van zijn “plas de sjour” en voelden beiden grond in ons maag. Ik 

amuseer mij altijd als Van Schie zo smakelijk zit te eten. Van Claude kreek ik de raad 

om te trachten hier te blijven door mij op te geven voor de kleermakerij. Zijn menig 

is, waar je hier ook werkt in het moffenland, het is alles even zwaar met weinig eten. 

Hij sprak uit ervaring van twee jaar fabrieks- en boerenarbeid. 

De mof die over het werk ging, heeft mij aangenomen en ik kan morgen om 07.30 

uur beginnen. Hij kon mij niets garanderen van hier te blijven, hij gaf me weinig 

kans. Ik heb Claude mijn ervaring verteld, die was net zo blij als ik zelf, ik moet het in 

ieder geval proberen. Om 13.30 uur appèl, waarbij een nieuwe ploeg wordt 

aangewezen voor de land- en tuinbouw. 

Het was vandaag een vijfde kug met marmelade en we vroegen ons af of het 

gemalen kroten waren te oordelen aan de kleur en smaak. Zojuist is een ploeg 

jongens uit Holland aangekomen; ongeveer 600 man.  

(Er arriveert een groep van 457 mannen vanuit Holland. 32) 

Ze ontvangen de krijgsgevangenennummers 96743 tot en met 97199).  

 

 
Zinken EKM 97196 van Pieter Vonk  

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

 

Wim Koenraads was er niet bij en ik veronderstel dat de arme jongen de 

Altengrabow beproevingen doormaakt. Er was weinig nieuws uit Holland. Fokker in 

Amsterdam was gebombardeerd, ongeveer 800 doden. In Rotterdam en Den Haag 

was het rustig.  

’s Avonds met Claude, Carabet en Van Schie promenade gemaakt en van de kou om 

21.15 uur naar bed gegaan. 

 

Dinsdag 20 juli 1943 

Om 05.30 uur gewekt, om 06.00 uur appèl en om 07.30 uur naar de kleermakerij 

gegaan. Er zaten ongeveer vijftig man te werken, Polen, Serven en het meeste 

Fransen. Ook zaten er twee Hollanders, waarvan één beroepskleermaker en de 

andere een muzikant was van onze staf. Hij was tot zijn zestiende jaar bij het vak 

 
32 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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geweest en had nu de kans aangegrepen om hier te blijven. De chef deelde mij bij 

hen in. Het werk bestond uit oude vuile onderpantalons stukken inzetten en knopen 

aan hemden naaien. Het was een teleurstelling voor me. Nieuw werk was er niet, 

alleen reparaties aan uniformen. Maar zulk werk dat had ik niet verwacht. 

Ik heb wat hemden uitgezocht en de knopen vernieuwd. Onder het werk heb ik mij 

gerealiseerd, zulk minderwaardig werk te moeten doen, het zweet brak mij uit, ik 

kreeg het benauwd en kon het niet langer uithouden. Om 10.30 uur werd het werk 

gestaakt om te gaan eten. Ik ben op mijn bed gaan liggen en met moeite mijn 

tranen bedwongen. Zulk vies werk, vuile onderbroeken repareren, wordt je in een 

vreemd beroep tewerkgesteld, al is het dan nog zo minderwaardig, dan besef je dat 

niet, maar in je eigen beroep met je vakkennis? Nee, dat kan ik niet. Ook is er geen 

schijn van kans om hier te blijven en voor je werk krijg je niets, zelfs geen hap eten 

meer. Ik besloot daarom niet meer terug te gaan, dan maar liever naar een 

Arbeitskommando. Ik bedank voor dit werk. Heel je eigenwaarde komt in opstand. Ik 

heb Claude bij het terug brengen van zijn etenspan mijn ervaring en besluit 

meegedeeld. Het eten was vandaag weer koolsoep met acht pelaardappels, heb 

Willem Lelieveld ook laten mee eten, daar wij ruim twee porties extra hadden. Hij 

was ook van mening dat er geen kans was om hier te blijven en het nutteloos was 

om daar te werken. Ik heb ’s avonds bij onze dagelijkse bijeenkomst geklaagd dat ik 

vandaag al vijftig dagen van thuis weg was. Zij hebben mij uitgelachen en vonden 

het de moeite niet. Zij waren al drie jaar van huis. Carabet vertelde dat hier in 1942 

vijftig Fransen kameraden waren gevlucht. Zesenveertig door het graven van een 

onderaardse gang vanuit de barak tot buiten het terrein. Zij hebben daar alleen ’s 

nachts aan gewerkt en het moet een verbazend werk geweest zijn. Na dit voorval 

zijn de barakken verplaatst naar het middenterrein en krijgt men eerst vanaf de 

draadversperring aan de buitenkant een groot sportterrein, zodat de afstand van 

barak tot buitenkant kamp te groot is voor zo’n gang. De twee anderen waren 

kleermakers en hadden reparatiewerk van de Wehrmacht, zij hebben eenvoudig die 

uniformen aangetrokken en zijn het kamp uitgewandeld. 

Om circa 22.00 onder de wol. Wanneer eindelijk eens post??? 

 

Woensdag 21 juli 1943 

Om 05.00 uur opgestaan. Het is prachtig zomerweer. Na het 06.00 uur appèl zijn we 

gaan zonnen. Om 21.00 uur aantreden voor uniformen te ontvangen. Het merendeel 

bekomt oude Duitse tunieken van 1914-1918, geverfd in donker groen; een echte 

krijgsgevangenenkleur. 

Een grijze pantalon van een soort touwstof, waar je met een maand doorheen bent, 

een donker groene kwartiermuts en houten klompschoenen waarvan de houten zool 

2 ½ cm dik is en zonder enig model. Na een half uur lopen ben je doodop en slepen 

je benen je na. Op je rug en rechter pijp op knie hoogte werd met rode verf een 

driehoek geverfd. Dit is je krijgsgevangenenteken en voor een ieder herkenbaar.  
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Nederlands wollen manschappen uniformjasje met rode driehoek 

(foto en voormalige collectie E. van der Most). 

 

Deze week moeten wij onze burgerkleding inleveren en dan heb je afgedaan burger 

te zijn. De een ziet er nog armoediger uit dan de ander, vooral de jongens waar de 

mouwen van tekort waren en verlengd zijn met allerlei kleuren stof, behalve de kleur 

van het uniform. De Russen gaan eender gekleed alleen dragen zij een groene 

pantalon en hun herkenningsteken is S-U.  

In een woord; het is een sof en ik ben blij dat je vrouw, kinderen of familie je zo niet 

ziet.  

Het valt ons op, dat je ondanks het dubbele portie eten wat wij dankzij onze Franse 

kameraden dagelijks krijgen, een uur na het eten weer loopt te rammelen van de 

honger. Vandaag was het al heel merkbaar na de koolsoep van heden. De jongens 

die rechtstreeks naar hier zijn gekomen en klagen steen en been, zij vinden het hier 

een hel. Wij een hemel en als je hen vertelt van Altengrabow kijken ze je ongelovig 

aan. Wij moesten ’s middags sjouwwerk verrichten en kwamen allen gekreukeld 

terug in de barak. Om 20.00 uur onze Franse makkers ontmoet en om 22.00 uur naar 

bed. 

Ik heb een verhaal gehoord van twee matrozen uit Vlaardingen, die kans hadden 

gezien om tijdens hun transport naar hier te vluchten. 33) De grootste ramp is de 

honger waar zij mee te kampen hebben gehad. Overdag hielden zij zich schuil in het 

veld of boomgaarden en leefden daar van knollen, appelen, peren, enz., wat zij maar 

te pakken konden krijgen. Alles met de grootste zorg niet gezien te worden. Ze 

hebben tussen en onder treinen gereisd. Daar het goederentreinen waren wisten zij 

nooit de bestemming en maakten meermalen dezelfde rit. Dit reizen en uren lang 

rangeren gebeurde altijd ’s nachts. Op een emplacement werden zij gesnapt, 

doordat een rangeerder met een lamp langs de trein liep en hen ontdekte, liggend 

op een treeplank. Zij zijn toen aan de politie overgeleverd en naar hier 

 
33 Dit waren matroos P. van der Leeden (kgf 107422) uit Vlaardingen en matroos M. Spijker (kgf 

107428) uit Notter bij Nijverdal. 
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getransporteerd. Wonderlijk genoeg hebben zij geen straf gehad of dat moet nog 

komen. Ook was hun haar niet geknipt en waren zij de enigen die nog met hun 

lokken rondliepen. Zij vonden het een geweldig avontuur en hoopten spoedig aan 

het werk gezet te worden daar zij dan weer een kans kregen hem te smeren. Vooral 

de jongste van 22 jaar, was een sympathieke knaap, stevig, blond haar, echt het type 

van een Hollandse zeemansjongen. Voor het slapen nog even aan thuis, familie en 

Sjoerd gedacht, Hoe zullen zij het allen maken? 

 

Donderdag 22 juli 1943 

Om 05.00 uur opgestaan. Ik heb slecht geslapen door het gekreun en gekerm van 

een van onze makkers, een kapper uit Amsterdam. Deze kerel was al jaren 

maaglijder, maar zo hevig als nu had hij het nog nooit gehad. Wij stonden 

machteloos, er moest een dokter komen, maar hoe? 

De barakken worden ’s avonds om 22.00 uur gesloten. Wij besloten een krant in 

brand te steken en die uit het venster te werpen, om op die manier een schildwacht 

zijn aandacht te trekken. Het lukte en met verschrikt gezicht kijken “was los war”. Wij 

verzochten om een dokter. Hij kwam terug met de Unteroffizier van de wacht. Wij 

herhaalden ons verzoek en kregen het advies de patiënt rustig te laten liggen en 

morgen om een dokter te vragen.  

Het typeerd toch wel, dit maal is het goed afgelopen, maar het had toch ook een 

geval kunnen zijn waar de dood mee gemoeid was.  

Om 09.00 uur kwam een Servische arts en een uur later werd onze makker per 

draagbrancard naar een Lazarett gebracht. Claude zei mij dat er voorheen twee 

kundige Franse dokters waren geweest. Maar beiden zijn weggehaald, omdat het 

Joden waren. De laatste is nog maar kort weg. Die Servische dokters zijn niet te 

verstaan en kunnen moeilijk verklaren wat je mankeert. Ik vind het onbegrijpelijk dat 

er hier nog geen Hollandse dokter, aalmoezeniers en veldpredikers zijn. Het is een 

van de grootste behoeften. Een groep van ongeveer 700 Engelse krijgsgevangenen 

is vanuit Italië naar hier overgebracht in verband met de operaties van de 

geallieerden aldaar. Het is voor ons verblijdend dit te vernemen, dus moet daar toch 

wel wat aan de hand zijn en zal Sicilië nu toch zeker wel gevallen zijn. Zij worden 

geïsoleerd van ons gehouden en streng bewaakt. Zij zien er verbeten uit, 

vermoedelijk hadden zij gedacht vrij gemaakt te worden door hun kameraden en 

zijn nu naar hier verplaatst. Over het algemeen maken zij een gezonde indruk en 

zien er goed gebouwd en gebruind uit. Na onze avond promenade gemaakt te 

hebben, om 22.00 uur naar bed. 

 

Vrijdag 23 juli 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Tijdens het 06.00 uur appèl zie ik nog de maan staan. Mijn 

gedachten gaan dan vanzelf naar huis, daar zal het nog wel rustig zijn. In onze 

krijgsgevangen pantalon één zak (links), vermoedelijk voor stof besparing. Vele 

jongens zitten een rechterzak in hun broek te maken. Ik heb hier werk gekregen en 

verschillende zakken ingezet. De meesten brachten twee sneden brood per stuk op. 

Zij waren blij met hun broekzak en ik en Van Schie met ons extra brood. Geheel de 

dag liggen zonnen, wat voor het eten werd onderbroken. Het was vandaag weer 

macaronisoep en met het portie van Claude en een restant van zijn middagprakje 

was het goed bikken vandaag. Voor de boterham kreeg ik nog een bos radijs en ’s 

avonds bij onze bijeenkomst een paar shagkies. Het was geen slechte dag. ’s 

Middags een paar briefjes geschreven om in mijn kleren te verstoppen die, volgens 
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zeggen, naar huis gestuurd zouden worden. ’s Avonds onze Franse lotgenoten over 

Holland verteld en naar de zonsondergang zitten kijken met de gedachten aan thuis. 

Om ongeveer 22.00 uur naar bed. 

 

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

(collectie Museon-Omniversum, inv. nr. 232905) 

 

Zaterdag 24 juli 1943 

Na het appèl is Henk aan de was gegaan, terwijl ik een zak in zijn pantalon zette. Tot 

11.00 uur gaan zonnen. Het menu was peen- en koolrabisoep met zes 

pelaardappelen. Het was niet veel, een kattenprakje. Gelukkig hadden wij een extra 

portie en een pannetje witte bonen, die in de boter dreven. Ik ben Claude tot 14.00 

uur in de tuin wezen helpen spitten en kreeg bij het weggaan een bos peentjes, 

radijs en twee kroppen sla en bekom alzo mijn dagelijkse vitaminen. 

Om 14.00 uur moesten wij ons burgergoed inleveren. Ik had gehoord van de 

jongens die hun plunje ’s morgens gebracht hadden, dat er gecontroleerd werd of 

zich brieven in de kleding bevonden en besloot maar één brief te verstoppen in het 

kleine zakje, wat zich in de rechter buitenzak van mijn jasje bevindt. 

Bij het verlaten van de inleveringsbarak werd ik door een mof teruggeroepen en 

moest ik onder gewapende geleide een wagen met kleren naar de buitenkant van 

het kamp mee helpen duwen, waarbij wij hem moesten afladen en de bundels kleren 

in een soort pakhuis brengen. Wij vragen ons af wat er van terecht zal komen. De 

begeleidende mof maakte een praatje met ons, na eerst behoedzaam om zich heen 

gekeken te hebben, of niemand het zag. Hij vervloekte de oorlog en zei “Ich habe 

auch die Krieg nicht gewollt”. En hij was van mening dat er met acht tot negen weken 

wat ging gebeuren en wij allen met “Weihnachten Heim wahren”. Ik hoop dat hij 

gelijk heeft. Henk heeft een tekening voor een Serv gemaakt en daarvoor wat shag 

en een Player sigaret verdiend en daar wij alles broederlijk delen, gaf het weer wat te 

roken. Met onze avond promenade moest Claude mij uitlachen toen ik hem een 

grote blaar in mijn hand toonde, die ik van het spitten had bekomen. Vanwege de 
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koude en wind vroeg naar de barak en bed gegaan, ongeveer 21.30 uur. Het gerucht 

gaat dat de moffen vier Russische divisies hebben ingesloten. 

Zondag 25 juli 1943 

Ik ben vannacht wakker geschrokken door het gekreun van een van ons. Het geval 

was, hij voelde zich onwel en wilde naar de nacht wc. Hij lag, net als ik, drie hoog en 

werd bij het afklimmen door een duizeling bevangen en viel naar beneden, circa 2,5 

meter. Hij bleef met een hoofdwond en hersenschudding op de stenen liggen en is 

na het appèl naar het Lazarett vervoerd. Henk had pech en is in een ploeg van tien 

man ingedeeld voor kampwerk, wat is niet bekend. Ik ben gaan zonnen tot etenstijd. 

Het was koolsoep met zes pelaardappelen. Met ons dagelijks portie van Claude en 

een rest van zijn middagschotel hadden wij een flink portie. Vooral het laatste is 

voor ons altijd een traktatie. Henk had sjouwwerk gehad en was bekaf. Vanmiddag 

moest hij weer werken. Bij het terug brengen van de eetketel en pan naar Claude, 

was hij kool aan het schoonmaken voor het avondeten. Dat was zijn werk, daar 

bemoeide Carabet zich nooit mee. Hij was geheel de dag buiten het kamp aan het 

werk, namelijk in de wasserij van het Lazarett. ’s Avonds tegen 17.30 uur kwam hij 

terug in het kamp en had Claude het eten klaar gemaakt, waarna zij gezamenlijk 

aten en gewoonlijk lang tafelden en elkaar de gebeurtenissen van de dag vertelden. 

Mijn begroeting was “Bonjour Mamma Claude”.  

Hij moest er hartelijk om lachen. Ik kreeg een halve savooiekool van hem en vroeg 

hoe ik hem moest bereiden. Hij zei “Haal als de bliksem een pan”, waarna hij het 

voor mij klaar maakte. Boter, kruiden en twee bouillonblokjes kwamen er nog in en 

zal het gelijk met zijn potje meekoken. 

Het belooft een echte zaterdagavond te worden34), daar Henk in het Engelse kamp 

heeft moeten werken en hij bracht als buit vier Engelse sigaretten mee. Zij zijn wild 

op messen, vermoedelijk zijn deze van hun afgenomen toen zij naar hier op 

transport gingen. Henk had voor zijn mes vier pakjes sigaretten gemaakt; twee 

Engelse en twee Italiaanse. Dus voorlopig kan er weer gesmookt worden. Het is nu 

16.00 uur en ik zit hoog op mijn krib aan het dagboek te werken onder het genot 

van een Player. Onder mij ligt Henk uit te rusten van zijn vermoeide dagtaak. 

Met Claude om 16.30 uur afgesproken om in het bassin te gaan zwemmen. Alles 

zwemt daar door elkaar, Serven, Polen, Fransen en Hollanders en het gaan er 

gezellig aan toe. De Fransen zwemmen veel zonder badgoed en zijn wat dat betreft 

nogal vrij van opvatting. Meermalen liggen zij ook naakt te zonnen. Ik geloof ook 

wel dat je daar aan went. Bij het baden in het badhuis sta je ook altijd bij elkaar in je 

nakie, dus waarom bij het zwemmen niet. 

Tegen 18.00 uur de soep gehaald en heb met Henk gesmuld en daarna gaan liggen 

op ons plekje gras; met een piraatje de komst van onze Franse vrienden afgewacht. 

Na een praatje met een Engels sigaretje, om 22.00 uur naar de barak. Volgens het 

Wehrmacht bericht zijn er in Rusland 140.000 man omsingeld. Hitler en Mussolini 

hebben weer eens geconverseerd en kwamen onder andere overeen, dat als 

represaille voor het bombardement op Rome, zij Londen, New-York en Washington 

zouden bombarderen. Het gerucht gaat, dat in Noord-Italië opstand is. 

 

Zondag 25 juli 1943 (datum 26 juli aangepast) 

Om 06.00 uur gewekt en om 07.00 uur appèl vanwege de zondag. Om 09.00 uur 

parade, waar wij weer ons militair zijn konden tonen. Ik ben ingedeeld bij een 

 
34 Vanaf dit punt lopen datum en dag aanduidingen niet meer synchroon en zijn de datum en dag 

door de bewerker aangepast. 
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werkploeg van vijfenveertig man en moeten met vier lege boerenwagens naar het 

station. Bij iedere wagen gingen drie moffen voor bewaking mee. Het greep mij aan 

toen ik buiten het kamp en dat eeuwige vervloekte prikkeldraad kwam en kon wel 

huilen en juichen te gelijk. Wij liepen in het echte krijgsgevangenen tempo wat wij 

van de Russen gezien hadden (dat is alsof je op iemand loopt te wachten). Na twee 

uur kwamen wij bij het station en daar twee wagens genoeg waren, zijn wij weer 

terug gegaan en kwamen na ongeveer 16.00 uur weer in het kamp terug van deze 

12 km lange tocht. Het was een fijne rit geweest. Het was prachtig weer, de dahlia’s 

en gladiolen in bloei, de vogels zingend en kinderen spelend. We waren er allen stil 

van en nu eerst voelde je goed wat je moest missen nu je van de buitenwereld was 

afgezonderd. Bij het zien van al die bloemen gingen mijn gedachten terug naar 

Noordwijk, mijn mobilisatie bestemming, waar het nu ook een bloemenweelde moet 

zijn, evenals in 1939-1940. Hoe zouden de families Schippers en Van Loo het maken, 

waar ik zo menig maal in die tijd te gast was? Er wordt bekend gemaakt dat van 

iedere jongen naam en adres genoteerd moet worden. Er is een vereniging 

opgericht die bij terugkeer in het vaderland onze belangen zal behartigen. Het zal 

mij benieuwen, mijn verwachtingen staan niet hoog. Kameraadschapsgevoel is hier 

ver te zoeken, van mij is een riem, schoenborstel en een paar sokken gestolen en 

van anderen handdoeken, overhemden, enz. Het meeste is bestemd om bij de 

andere krijgsgevangenen, voornamelijk de Serven en de Polen, te ruilen tegen 

sigaretten, shag en eten. Van Carabet is een halve kug gestolen, die hij op een plank 

had gelegd naast zijn koffer. Hij vermoedde dat hij de Hollander wist, die dat gedaan 

had, daar er een zich verdacht op die plaats had opgehouden. Werk er van maken 

wilde hij niet, want hij zei “ik weet wat honger is”. Maar hij zal toch in het vervolg 

alles wegsluiten. Toen ik deze daad vernam geneerde ik mij voor mijn eigen 

landgenoten, iedere jongen had ondervonden, de een meer, de andere minder, wat 

charmante gastvrije mensen deze Franse lotgenoten waren en tot dank moesten zij 

hun spullen wegsluiten voor de lange vingers die er onder ons waren. 

Henk had voor een tekening voor een Pool een portie eten bekomen plus ons eigen 

drie kwart liter peensoep met zes pelaardappelen en het portie van Claude en 

Carabet, dus hadden we overvloed. We hebben Willem Lelieveld en Tjip Limpers in 

onze weelde laten meedelen en hebben nog wat tussen onze dekens gezet voor 

vanavond. Met Claude naar de kapel geweest. Hij stelde mij voor aan de Franse 

abbé. Helaas kan ik hun gesprek niet volgen en miste weer mijn kennis van de 

Franse taal. Het werd mij duidelijk dat hij van mening was, dat ik katholiek zou zijn, 

want na zijn afscheid van de priester, nodigde hij mij uit ter kerke te gaan, waarheen 

ik hem volgde. Hij ging naar voren en knielde neder bij het altaar. Ik heb een mens 

nog nooit zien bidden met zo’n intense overgave als dat hij deed. Het maakte op mij 

een diepe indruk. Op onze terugweg vertelde hij mij na zijn kindertijd niets meer aan 

zijn geloof gedaan te hebben, maar dat deze beproeving hem nader tot God had 

gebracht.  

Om 16.00 uur was het extra appèl waar bekend werd gemaakt dat de twee 

Hollandse krijgsgevangenen die bij hun transport naar hier waren ontvlucht 

(namelijk de twee matrozen) nu weer waren ontvlucht en gegrepen waren. Ditmaal 

zullen zij een gevoelige straf bekomen als voorbeeld voor eventuele navolgers. (Ik 

heb deze moedige knapen helaas niet meer terug gezien, doch vermoed dat zolang 

zij krijgsgevangenen zijn, het de moffen wel lastig zullen maken). Het is ons een 

raadsel hoe ze dat bij zo’n strenge bewaking geflikt hebben.  
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Tegen 17.00 uur gaan eten. Helaas was ons eten zuur geworden. Het geeft toch wel 

te denken dat na zo’n korte tijd dat nu al zuur was geworden. Wij hebben het toch 

maar opgegeten, en vonden het zonde ons buitenkansje weg te smijten. Wij zijn om 

19.00 uur uitgenodigd bij onze Franse vrienden om koffie te komen drinken, wat 

met een groot stuk koek (door pakket van thuis bekomen) deze dag tot een echte 

zondag maakte.  

Met Henk naar de westzijde van het kamp gegaan, naar het bekende grasveldje. 

Claude en Carabet waren verhinderd en daar wat gepraat onder andere dat hij 

(Henk) er hier toe gekomen was weer naar de kerk te gaan en je hier in een 

gemoedstoestand tot overwegingen komt en het je eigen gaat realiseren. Hij was 

streng katholiek opgevoed, had vroeg het ouderhuis verlaten en is toen een zoeker 

geworden. Hij kon nergens geen berusting in vinden, zelfs was hij enige tijd 

vrijdenker. Hij geloofde nu met overtuiging in het geloof van zijn opvoeding, want 

zei hij, “Joop, je kunt geloven of niet, ik heb gebeden en gesmeekt om meer eten, 

want voelde aan mijn lichaam dat als het zo nog langer zou duren, ik zou sterven 

van ontbering en honger. Mijn gebed is verhoord en God heeft jou bestemd om mij 

voor doodgaan te behoeden.” Hij was al drie maal bij de Vlaamse abbé ter biecht 

geweest. Ik zei Henk, dat het mij niets bevreemde en vertelde mijn belevenis met 

Claude van hedenmiddag.  

Tegen 22.00 uur gingen wij naar de barak, al waar wij vernamen dat om 21.00 uur 

een groep van 560 jongens uit Holland was aangekomen, waarbij vijf dokters die 

zich vrijwillig beschikbaar hadden gesteld voor onze medische verzorging. Zij krijgen 

hier veel werk en ik breng hen hier nogmaals hulde voor deze opoffering.  

 

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

tot en met 97747. 35) 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. 

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

Altengrabow. 36) 

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

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

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

meegedeeld dat ze tewerkgesteld zouden worden in tuinderijen. 38) Een deel van 

deze 94 mannen kwam echter terecht in het Arbeitskommando van Rudolf Sack in 

Leipzig).  

 

 
35 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. 

36 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). 

37 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). 

38 Zie dagboek Ad Verhulst 10 augustus 1943. 
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Tekening door sergeant J.W. Adam (kgf 106900) van de groente- en fruitkas, 26 juli 1943  

(collectie Museon-Omniversum, inv. nr. 232906) 

 

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

(collectie Museon-Omniversum, inv. nr. 232904) 

 

Het nieuws uit Holland luidde alle Ausweis bezitters zouden voor 15 augustus weer 

opgeroepen worden voor nacontrole. Er zijn geen shag of sigaretten meer 

verkrijgbaar en de post met Duitsland is al 14 dagen gestagneerd, ten gevolge van 

vliegeraanvallen. Hiermee ging mijn hoop deze week een berichtje van thuis te 

ontvangen, in rook op. De brief die in Altengrabow voor mij aanwezig was, heb ik al 

afgeschreven. Waar zou Maria vandaag geweest zijn? En hoe zal Sjoerd deze dag 

doorgebracht hebben? 
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Maandag 26 juli 1943 (datum 27 juli aangepast) 

Om 05.15 uur opgestaan. Om 06.00 uur appèl. Er gaan geruchten dat Mussolini is 

afgetreden. 

Vanaf 09.00 uur liggen zonnen. Wij zien er goed gebruind uit, alleen broodmager.  

Vandaag was het een soort havermoutsoep met zes pelaardappelen. Het smaakte 

goed, alleen was het portie klein. Gelukkig het portie van Claude gekregen en een 

flinke prak en had met Henk een voldaan gevoel in de maag. Claude moet heden 

middag rioolwerk verrichten in het Engelse kamp en speelde het klaar dat wij mogen 

meehelpen. De Engelsen zijn vlotte kerels, opvallend veel zijn er getatoeëerd op 

borst, rug en armen. Een had over zijn gehele borst Christus aan het kruis. De 

meesten waren beroepssoldaten en bij Tobruk en Tunis gevangen genomen. Helaas 

waren zij moeilijk te verstaan en ik dacht daar had Marie bij moeten zijn, zij had haar 

hartje kunnen ophalen aan de Engelse taal. Zij vragen ons om een knife (mes). Ik 

bezit nog een oud padvinders mes en heb dat geruild voor tien Players en twee 

stukjes zeep. Sigaretten zaten zij niet te dik in, ze hadden in veertien dagen geen 

pakket gekregen. Henk ruilde zijn schaar voor dezelfde prijs als ik. Wij werkten daar 

met ontbloot bovenlijf, één van de Tommy’s wees op mijn ribben die nogal zichtbaar 

waren geworden, waarop ik zei, “nine weeks prisoner of war”. Hij schudde zijn kop en 

zei Yes, Yes. Wij kwamen doodmoe van ons graafwerk terug, maar tevreden over 

onze buit en de toezegging morgen weer daar te werken. Wij hadden gehoord dat 

aanstaande zondag tien Fransen naar Frankrijk terug gingen, oorzaak drie 

afgekeurden, de anderen voor civiele arbeidsinzet. Zo Claude mij vertelde, was hun 

doel eenmaal in Frankrijk onder te duiken. Zij zouden verschillende artikelen voor 

hen meenemen. 

De stukjes zeep hebben wij netjes in wat papier ingepakt met touwtje er om en 

waren bestemd voor de vrouwen van onze vrienden. Om 21.00 uur kwamen zij ons 

opzoeken op de bekende plaats, waar wij hen ons geschenk overhandigden. Zij 

waren er mee ingenomen. Over de toestand in Italië gesproken. Koning Emanuel 

moet de algehele leiding genomen hebben en wij denken dat dit het begin van de 

capitulatie is. We hebben ook nog het Franse leger besproken, het was daar 

hetzelfde als bij ons; geen idee van de moderne oorlogsvoering en gedacht dat alles 

nog hetzelfde was als in 1914-1918. Berichten: zware gevechten in Rusland, scheeps 

gevechten voor de Hollandse kust. In ons kamp moeten nu (buiten de Russen) 8652 

krijgsgevangenen zitten. We gaan om ongeveer 11.00 uur onder de wol. 

 

Dinsdag 27 juli 1943 (datum 28 juli aangepast) 

Om 05.00 uur opgestaan en om 06.00 uur appèl. Om 08.00 uur gaan werken in het 

Engelse kamp. Een verstopte riolering doorsteken na hem eerst uitgegraven te 

hebben. Er was niet veel te beleven. Zij doen veel aan sport, lopen meestal met zijn 

tweeën in een snelle pas het afgerasterde terrein rond. Ook wordt er zeer veel aan 

boksen gedaan. Wij hebben de man twee Engelse sigaretten gekregen. Na het eten, 

peen- en koolrabisoep met zes nieuwe aardappelen, plus het portie van Claude, 

weer aan het werk geweest en kwamen om 17.00 uur doodmoe en zo vuil als een 

Turk in onze barak terug. We hebben ons eerst geheel met koud water gewassen. 

Carabet kwam ons nog wat koude aardappelen brengen, die er met wat zout best in 

gingen. Tegen 19.00 uur naar de westzijde van het kamp, wat aan mijn dagboek 

gewerkt en een klad gemaakt voor een kaart aan thuis. Claude bracht voor ons ieder 

een boterham met een dikke plak bloedworst mee, die wij ons best lieten smaken. 
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Het gerucht gaat. Dat Goering gevlucht is naar Spanje en dat in Italië de politie 

slaags is met het volk. 

Om ongeveer 22.00 uur naar bed. Het is met deze warme dagen stinkend benauwd 

in de barak en we slapen zonder deken. 

 

Woensdag 28 juli 1943 (datum 29 juli aangepast) 

Om 05.00 uur opgestaan en naar de zonsopgang wezen kijken. Het is een fantastisch 

mooi gezicht. Met Henk samen onze was gedaan, een snert werk, vooral die 

zakdoeken. 

Er is bekend gemaakt voor al zindelijk te zijn met deze warme dagen en ziekten 

zoals tyfus niet denkbeeldig zijn. Wij bekomen varens en leggen deze onder onze 

strozakken tegen de vlooien en luizen. De laatste worden sporadisch gevonden. 

Vlooien of zoals de Fransen ze noemen “Pione” pesten ons meer. Het eten was 

dankzij onze Franse weldoener voldoende. Bij het terug brengen van de eetketel 

verraste Claude mij met een kop koffie en biscuits. Had zojuist gehoord dar de 

Hollandse kust gebombardeerd was en sprak Claude over mijn onrust omtrent thuis. 

Hem was deze angst bekend, want Parijs was al vier maal dat lot ondergaan en hij 

werd pas na drie tot vier weken uit deze ontrusttoestand verlost doordat hij eindelijk 

bericht van zijn vrouw kreeg. Ik ben wezen kijken naar een transport jongens die 

zojuist uit Altengrabow waren gekomen. Het waren 120 jongens, het was maar een 

gedeelte. Wim Koenraads was er helaas niet bij. Jammer, ik had zo gehoopt dat hij er 

bij was, ik had dan nieuws van thuis gehoord.  

Om 15.00 uur extra appèl en weer een groep voor vertrek aangewezen, voornamelijk 

slagers naar men zegt komen zij in een vleeswarenfabriek te werken. Willen van 

Rhenen (soldaat Grenadiers Willem van Rheenen, kgf 106086), een fijne kerel en Joop 

R, die onsympathieke egoïst zijn er ook bij. Dat de laatste weggaat is voor Willem 

Lelieveld een verlossing. Hij zat totaal onder de plak. Ik heb hem aangeboden zich 

bij ons aan te sluiten. Het gerucht gaat dat in Italië de staat van beleg is 

afgekondigd. Zouden we dan toch misschien met de Kerst thuis zijn? 

De kaas bij onze 1/5 kug hebben wij geweigerd. Zij stonk vreselijk en was geheel 

doorgeslagen. Wij kregen geen andere, zij was door een Duits dokter gekeurd en 

goed bevonden. Om 16.00 uur deed een flinke regenbui ons zonnebad afbreken. 

Om 19.00 uur naar een cabaretvoorstelling gegaan. De bekende harmonicaspelers 

uit Altengrabow Bert van Dongen, bekend van de radio, een pianist van het bekende 

“orkest Frans Wouters” en de violist van het “orkest Gerard van Krevelen”. Het was 

een heel aardig programma. Ik heb de zaal voortijdig moeten verlaten daar Henk het 

er vreselijk benauwd kreeg. De atmosfeer was om te stikken, je voelde de stralen 

zweet langs je lichaam lopen. Trouwens Henk was de enige niet die het niet langer 

kon uithouden. In de buitenlucht kwamen zij weer gauw bij. Na Claude en Carabet 

nog even gesproken te hebben, gingen wij om 22.00 uur ter kribben. 

  

Donderdag 29 juli 1943 (datum 30 juli aangepast) 

Bij het appèl van 06.00 uur werd bekend gemaakt dat Willen Jansen (soldaat 

Grenadiers Franciscus Wilhelmus (Willem) Jansen, kgf 105820) (op 28 juli) was 

overleden. Wij hebben de dode geëerd met een minuut stilte. Het was mij bekend 

dat hij was opgenomen in het Lazarett. Hij was mijn overbuur in Altengrabow en ik 

heb meermalen met hem gesproken met als onderwerp de politiek. Jansen was een 

fel hater van alles wat Duits was en zeer pessimistisch. Hij zag nergens een 

lichtpuntje. Zijn verweer was altijd “jullie onderschatten die rot moffen, zij zijn tot 
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alles in staat”. De laatste week in Altengrabow was het mij wel opgevallen dat hij 

flink hoestte en geregeld met een witte sjaal om zijn hals liep. Hij was een flinke 

kerel en zat in Holland in de aardappel- en groetenhandel, dus iemand die wel tegen 

een stootje kan. In Mühlberg lag hij in een andere barak met zijn twee boezem-

vrienden De Witte en Lange Jan. Je zag ze altijd bij elkaar. Ik heb Jansen ook hier 

dikwijls gesproken en hem de raad gegeven naar de dokter te gaan, toen hij mij zei 

zich de laatste tijd niet zo lekker te voelen, maar hij voelde daar niets voor. “Eerst 

hebben wij verrekt van de honger en nu kan je met bietsen wat aan de kost komen, 

ik voel er niets voor om in dat hok te gaan liggen, want ik weet zeker als ik voor de 

dokter ga, dat ik opgenomen wordt in het Lazarett.” Ik had hem een paar dagen 

gemist en hoorde van een barakgenoot van hem, dat Willem was opgenomen.  

Ik had echter geen idee dat het zo slecht met hem was. Hij heeft geen weerstand 

meer gehad om zijn ziekte te overwinnen. Hij moet twee dagen hebben liggen 

sterven en meermalen hebben geschreeuwd; “Ik wil niet sterven!” Helaas niets heeft 

mogen baten, ver van vrouw en kinderen, hij was 38 jaar oud, gehuwd en bezat vijf 

kinderen en de zesde op komst. Hij is als slachtoffer van de doorgestane ellende die 

het krijgsgevangenschap meebrengt, heengegaan. Zelfs zijn twee kameraden 

hebben hem niet in deze laatste uren mogen bijstaan, daar zij gelijk met Sjoerd 

moesten vertrekken. Dit is nummer drie. In Altengrabow hebben wij drie jongens 

ernstig ziek moeten achterlaten, waaronder kameraad Pronk (waarschijnlijk soldaat 

Grenadiers Dirk Pronk, kgf 105832) en ik vraag mij af wat zal er van hen terecht 

gekomen zijn?  

Ik heb verzocht bij de begrafenis van Jansen aanwezig te mogen zijn om hem de 

laatste groet te brengen namens de derde compagnie uit Altengrabow. Tot 22.00 

uur met Claude en Carabet doorgebracht en we hebben wat Franse woorden 

genoteerd om ons deze taal wat bij te brengen. Het gerucht gaat dat Italië een 

commissie naar Noord-Afrika heeft gezonden om onderhandelingen met de 

geallieerden aan te gaan, deze moet luiden; onvoorwaardelijke overgave. Opvallend 

was dat het Italiaanse Wehrmachtsbericht heden niet is verschenen.  

 

Vrijdag 30 juli 1943 (datum 31 juli aangepast) 

Om 05.30 uur gewekt door het geschetter van een trompet, namelijk de Franse 

reveille die werd geblazen door een van de Enschedese agenten die sinds gisteren 

met nog meerderen onze barakgenoten zijn geworden. Velen kankerden en 

scholden op deze hoornblazer die hen zo wreed in hun slaap kwam storen. Na het 

appèl gaan zonnen tot 11.00 uur. De erwtensoep smaakte, driekwart liter zeer zout 

ondanks deze hoog zomerse dag. Je kon de erwten wel tellen, maar smaken deed 

zij. Om 12.00 uur extra appèl. Het kwam de moffen verdacht voor, dat er zoveel 

zieken waren, 23 in getal. Het zijn altijd dezelfden, zij vinden 05.30 uur te vroeg om 

op te staan en zeggen de barakken chef dat zij ziek zijn, die dat dan aan de moffen 

meld met het appèl. Er werd bekend gemaakt met het appèl van 06.00 uur, dat zij 

om 10.00 uur naar de dokter moesten gaan en dan een bewijs zouden ontvangen 

dat zij werkelijk ziek zijn. Velen zijn niet gegaan en van de rest kregen vier een bewijs 

dat zij werkelijk ziek waren. Wij kregen de waarschuwing dat bij herhaling de gehele 

compagnie gestraft zou worden. Het gerucht doet de ronde, dat Italië gecapituleerd 

heeft. Er wordt geweldig daarop gereageerd en het lokt politieke gesprekken en 

voorspellingen uit. De Fransen gesticuleren druk en roepen “Le Tricolore”, de Serven 

zitten ook te kakelen en ik vang de woorden op “Revolution in Italië”. Dit zegt al 

genoeg. Henk en ik zijn voor heden avond uitgenodigd en het zal een smulpartij 
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worden. Vanmiddag wat op mijn krib gelegen, ik heb het wat benauwd van het vele 

waterdrinken als gevolg van de zoute snert en hoop maar dat het om 18.00 uur weg 

is. 

Van 18.00 tot 20.15 uur zitten tafelen; het was weer enorm. Claude had zijn 

kookkunst weer eens getoond. Het menu was een soort koolschotel met fijn gehakte 

peen en aardappel, daarbij uitjes, rammenas, boter en bouillonblokjes, voor de 

pikante smaak allerlei kruiden, onder andere laurierblaadjes. Het geheel was 

gestoofd en verrukkelijk van smaak. Daarna koude sla met koude stukjes aardappel, 

brood met een paar plakjes bloedworst en tot slot koffie met biscuits en een Engelse 

sigaret. Voor de spijsvertering wat liggen babbelen op het grasveld en om 22.00 uur 

naar de barak. 

Het gerucht van Italië capitulatie is niet bevestigd. Ook is het Italiaanse 

Wehrmachtsbericht heden weer verschenen, ook de dagbladen zijn weer verschenen, 

hoewel onder andere namen en koppen. Er zullen vandaag wel extra bloemen bij 

mijn portret staan. 39) 

(Ik heb meermalen vandaag aan Marie moeten denken, het is vandaag 14 jaar 

geleden dat wij trouwden. Telkens schoot mijn gemoed vol. Het zal voor haar ook 

een down dag geweest zijn). 

 

Zaterdag 31 juli 1943 (datum 1 augustus aangepast) 

Na het 06.00 uur appèl en daarna werd er een zingende (requiem) Mis opgedragen 

voor Willem Jansen, Er was veel belangstelling van alle nationaliteiten. Om 07.30 uur 

met Henk naar het verzamelpunt om Willen Jansen te begraven. Ongeveer 08.00 uur 

vertrokken wij voor deze droeve tocht, vijfentwintig man en een Franse abbé. 

Ondanks gedrukte stemming waren wij toch verblijd weer eens buiten het kamp te 

zijn. Opvallend dat in zo’n kamp de natuur geheel aan je voorbij gaat, De Lijsterbes 

droeg volop zijn vrucht, in de tuintjes stonden de anjers in volle pracht, evenals de 

geraniums die mijn gedachten naar ons balkon deden gaan. Onze bloembakken met 

Marie’s trots, haar bloemen, het was altijd een pracht, alles zal daar wel in bloei 

staan. Kindergeluid stoorde mijn overpeinzingen, het waren jochies van zes of zeven 

jaar. De gedachte kwam in mij op, toekomstig kanonnenvlees, wie zal het zeggen. 

Henk die naast mij liep stil van natuur, was ook onder de indruk evenals ik bij het 

aanschouwen van de vrije natuur. Het komt in mij op “ontvluchten!!” Het zien van de 

begeleidende gewapende macht doet je het onmogelijke daarvan inzien. Intussen 

zijn wij de begraafplaats genaderd, wat wij na ons tenue in orde gemaakt te hebben 

betraden. Het is een oud dorpsbegraafplaats van het dorp Neuburxsdorf, waarvan 

de zuidelijke hoek bestemd is voor krijgsgevangenen. Voor het kleine eenvoudige 

kapelletje stond de kist opgebaard, die hier vanmorgen vroeg met een 

boerenwagen naar toe is gebracht. Het was een ruw vurenhouten kist, welke dun 

was geschilderd met een paarsrode menieverf. Op de deksel stond met krijt in 

onverschillige drukletters zijn voor- en familienaam, krijgsgevangenen- en 

Stalagnummer. Twee sobere kransen van varens en hulsbessenbladeren dekten de 

baar. Een met een roodlint waarop in een witte cirkel het hakenkruis en “Deutsche 

Wehrmacht” stond, de andere krans was zonder lint en opschrift en van zijn 

Hollandse lotgenoten afkomstig. Volgens de regels werd hij met militaire eer 

begraven, want zo luidt de opvatting bij de dood vervalt alle vijandschap. Hiervoor 

 
39 Op 31 juli 1929 trouwde Siskens. 
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waren twintig 40) Duitse soldaten met helm en geweer aanwezig. Nadat de Franse 

abbé zijn laatste zegen had gegeven met de daarbij dienende ceremoniën, droegen 

wij de baar onder het luiden van de doodsklok naar zijn laatste rustplaats, gelegen 

tussen de graven van onze kameraden van alle nationaliteiten. Nadat een Duitse 

Unteroffizier een foto van deze plechtigheid had gemaakt, zonk het stoffelijk 

overschot in de 1½ meter diepe kuil, waarna het Duitse vuurpeloton drie salvo’s 

afvuurde en inrukte. 

 

 
Begrafenis van soldaat Jansen (Mühlberg foto 80369, gemaakt door een Duitse soldaat). 

 

Een van de aanwezige Nederlanders (sergeant Nak) hield een korte sobere grafrede, 

waarin hij de achterblijvende vrouw met vijf kinderen herdacht: “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”. 

 

Eén voor één gooiden wij een schop aarde op de kist, sprak een afscheid groet en 

een stram militair saluut. “Rust in vrede beste Willem, ook namens je makkers de 

Witte en Lange Jan” 

Wij verlieten zeer onder de indruk dit stil ver van ons vaderland afgelegen kerkhofje, 

onze kameraad in vreemde aarde achterlatend. 

 
40 Andere dagboeken spreken van twaalf en op de bewaard gebleven foto lijkt dat laatste aantal 

zichtbaar.  
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Het heeft Henk en mij gehinderd dat verschillenden van ons op de terugweg druk 

liepen te praten en nu reeds het doel van deze mars waren vergeten. Een kleine 

verzachting voor hun is, dat de meesten het slachtoffer niet gekend hebben en als 

bezitter van een Nederlands uniform de meesten waren beroep onderofficieren en 

afgevaardigde van verschillende wapens, Grenadiers, Jagers, Artillerie, Marine, enz, 

die deze tocht hadden meegemaakt.  

De abbé had deze tocht al 305 maal gemaakt in zijn tweejarige verblijf hier in 

Mühlberg. Op de graven stonden eenvoudige wit bouten kruizen, met naam, 

geboorte en overlijdensdatum erop. 

Wij kwamen dood vermoeid van deze 12 km tocht terug. Henk zowel als ik hadden 

onderweg last van duizelingen gehad en wij zagen soms sterren en strepen. Het 

gehalte en portie van ons dagelijks rantsoen zal wel de oorzaak van deze zwakte 

zijn, hoewel de hoeveelheid dankzij onze Franse vrienden, dagelijks een dubbele 

portie is. Maar evenals in ons vorige kamp ben je weer gauw hongerig. Vet 

ontbreekt er altijd aan, ook de enkele keer dat je macaroni, havermout, of soort 

griesmeel krijgt is in het water gekookt. Toch, als ik Henk zo van terzijde aankijk, valt 

het mij op, dat hij sinds ons verblijf hier niet meer zo in elkaar loopt. Hij voelt zich 

ook beter en sterker, lichamelijk een geestelijk. Hij had geregeld angst gehad om 

ziek te worden, daar hij voelde geen weerstand te hebben om dit door te maken. 

Gezien het geval van Jansen, die toch een boom van een kerel was, was dat geen 

inbeelding van Henk, daar ik en met mij velen, dezelfde angst bezaten. Als ik mijzelf 

in de spiegel bekijk, schrik ik. In mijn gezicht steken sterk de jukbeenderen naar 

voren. Mijn ribben kan je tellen en onder mijn hals bij de sleutelbeenderen, zijn twee 

kuilen ontstaan, waar ik mijn vuisten kan in leggen.  

Het menu was koolrabisoep met acht pelaardappels. Het portie van Claude heb ik 

geheel aan Henk gegeven, omdat ik mij niet in orde voelde en het erg in mijn 

onderbuik heb. Van 12.00 tot 15.30 uur op bed gelegen en ben wat opgeknapt. Om 

17.00 uur een boterham gegeten en mij wat gewassen. Plotseling kreeg ik hevige 

buikkrampen en moest rennen naar het Abort, omdat ik weer een tak van dysenterie 

had. Ik heb wat Norit geslokt en hopelijk helpt dat. ’s Avonds naar ons bekende 

plekje en om 21.30 uur naar de barak, daar ik mij niet lekker voelde en duizelig ben. 

Er was heden geen krant verschenen, zodat de Wehrmacht berichten niet 

voorgelezen konden worden. Onze vriend Neleman (korporaal Grenadiers Leendert 

(Leo) Neeleman, kgf 106139) had zich daarvoor ingespannen, ons iedere avond, 

hoog op een bank staande, deze mee te delen en tevens een uittreksel te geven van 

de geruchten van die dag, die er helaas ook hedenavond niet waren. Sergeant Van 

Pelt (sergeant Grenadiers Anton van Pelt, kgf 106198), onze barakken chef, maakte 

bekend dat er een brief was verzonden aan het Geneefse Rode Kruis en een aan de 

Zweedse gezant, waarin wij bekend maakten al twee maanden van huis te zijn en 

nog niets van de werkzaamheden van het Nederlandse Rode Kruis hadden bemerkt 

en tevens nog steeds geen post hadden ontvangen. Deze brieven vallen buiten de 

censuur en worden rechtstreeks doorgezonden. Dit moesten wij goed in onze oren 

knopen, daar het kan gebeuren als wij elders weer deze instanties nodig hadden om 

misstanden uit de weg te ruimen. Deze raad gaf sergeant Van Pelt ons voor de 

toekomst.  

(Later hebben wij daar gebruik van gemaakt en een brief aan de Zweedse gezant 

gezonden. Hebben daar nooit een taal of teken van terug gehad en vermoeden dat 

deze brief is opgehouden door de moffen). 
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Na twee aspirines genomen te hebben, naar bed. Ik kon echter de slaap niet vatten 

en mijn gedachten niet vrij maken van de gebeurtenis van deze droevige dag. 

 

Zondag 1 augustus 1943 (datum 2 augustus aangepast) 

Na het appèl van 07.00 uur “March de Chambre”. Dit keer was het de Hauptmann in 

eigen persoon, waarvoor wij moesten defileren. Na afloop moest onze 

hoofdvertrouwensman bij hem komen, waarbij hem werd gezegd dat wij een goede 

indruk hadden gemaakt. Onze hoofdvertrouwensman smeedt het ijzer terwijl het 

heet was en heeft gevraagd naar onze brieven en pakketten uit Holland. Hij kreeg de 

toezegging dat Herr Hauptmann zijn aandacht er aan zou wijden. Vanmiddag 

mogen de Engelsen in onze afrastering komen. Hopelijk weten onze jongens zich 

behoorlijk te gedragen en wordt het geen bedelpartij. De behandeling van de 

Engelsen door de moffen heeft wat stekelig op de Fransen gewerkt. Zij hebben de 

eerste dag al geprotesteerd over de dunne soep en kregen daarvoor andere. Ook 

dat er geen wc-papier op de knobbel aanwezig was. Honderd Hollanders zijn nu aan 

het werk gezet om deze papiertjes te snijden. Gisteren zijn zij van 14.00 tot 17.00 uur 

gaan zwemmen in het bassin, wat gedurende die tijd voor ons gesloten was en waar 

wij ons zelfs niet in de naaste omgeving mochten ophouden. Zij vinden het te 

ondiep en hebben verlof gekregen het te mogen uitgraven. Voor dit doel is het leeg 

gelopen en vandaag zijn zij aan het werk gegaan (om het zwembad te verdiepen).  

Zij beschouwen dit als sport en ontspanning, werken als paarden met ontbloot 

bovenlijf. Na afloop gaan zij in het badhuis baden, terwijl wij in veertien dagen geen 

bad hebben gehad. Dit was de klacht van de Fransen en vragen zich af, is dat angst, 

of de gedachten, “behandelen wij hen goed, dan zullen de Engelsen hun jongens (de 

Duitsers in Engelse krijgsgevangenschap) in Engeland hetzelfde behandelen.”  

Van 13.00 tot 14.00 uur liggen zonnen. Ik ben een van de bruinste van onze barak en 

werd vanmorgen aangeroepen met “Hé Sickes chocolade!” In de barakken staan 

droogrekken voor ons wasgoed te drogen, maar hang je er wat op, dan ben je het 

kwijt. Er wordt gestolen wat maar mogelijk is, waarna het geruild wordt voor tabak 

of sigaretten, alles wordt verhandeld. 

Gisteren werd ik door een Serv aangehouden, die mijn riem en sleutelketting wilde 

kopen, hij drong er op aan dit in zijn bezit te krijgen. Hoewel ik niet te roken heb, 

heb ik er voor bedankt. Je houdt niets over en komt steeds voor hetzelfde feit te 

staan als met een paar dagen het roken weer gedaan is. Die Serven zijn toch een 

vreemd volk en men kan werkelijk spreken van een ander ras. Ik zie meermalen dat 

ze elkaar omhelzen, maar toch anders dan de Fransen. Ik ontdek daarin een seksuele 

drang en zoals mij verteld is, komt homoseksualiteit onder hen meermalen voor.  

’s Avonds aan Franse vrienden gevraagd of zij ook zoveel last van vlooien hadden.  

Ik kon vanmorgen bij het opstaan er zes van mijn benen halen. Dat is met deze 

warme dagen een algemeen verschijnsel en als de warmte aanhoudt, wordt het nog 

wel erger. Carabet heeft er in 1941 vijftig op een been gehad en heeft toen meer-

malen buiten in de openlucht geslapen, wat toen mogelijk was omdat de barak  

’s avonds niet werd afgesloten. Een periode van luizen hebben zij ook gehad. Niets 

hielp en opeens na een plaag van anderhalf jaar werd het opeens minder en zijn zij 

verdwenen. Bij het betreden van de barak val je om van de stank. Het is er stikkend 

benauwd. ’s Morgens is het nog erger en doet het je aan een rioolput denken. Je 

maakt altijd haast om zo snel mogelijk in de buitenlucht te komen. Geruchten; alles 

wat Wehrmacht is verkeert in alarmtoestand. Al de verloven zijn ingetrokken. De 

regeringen van Bulgarije en Hongarije zijn vervangen. Ons is wel opgevallen dat 
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onze wachten verdubbeld zijn, zogenaamde “dubbelposten”. Het geeft toch wel te 

denken. 

 

Maandag 2 augustus 1943 (datum 3 augustus aangepast) 

Gedurende het 06.00 uur appèl moet ik een ren naar de knobbel nemen. Al mijn 

knobbelgenoten zaten te kreunen en te steunen. Ik gevoel mij duizelig en slap en 

ben op bed gaan liggen. Er heerst weer een dysenterie epidemie en velen zijn 

ernstig ziek. Tijdens het appèl werden er vrijwilligers gevraagd om vandaag bij de 

boeren te werken. Was ik in orde geweest, dan had ik mij voor wat afleiding 

misschien opgegeven. Henk zag ook van deelneming af, door mijn ongesteldheid en 

bleef liever bij mij. Om 14.00 uur voor de dokter geweest. Er was een drukte van 

belang. Twee Hollandse hospitaalsoldaten schreven je in en namen temperatuur op. 

Wie geen verhoging hadden werden door hen behandeld. De anderen, waar ik ook 

bij was, moesten wachten op de dokter. Plotseling was er een herrie en geschreeuw. 

Een mof met ongeveer driehonderd Engelsen was gearriveerd voor inenting. “Was 

müst du hier allein?” 

Op ons antwoord “Nach Artzt” brulde hij “Du bist verrückt, heraus blöde Hunden!” en 

werden wij met geduw en gestomp uit het Krankenrevier gejaagd. Ik ben gelijk door 

naar de tandarts gegaan voor een tandvulling die ik vorige week verspeeld had en 

kreeg daar een keurige behandeling van een Servische tandarts. Het boren ging wel 

primitief, namelijk met een trapbeweging. Geregeld gaan er kleine groepen weg in 

ploegen van twintig, veertig, of zestig man. Zij worden bij de boeren ingezet. Het 

vragen bij de appèls voor vrijwilligers heeft tot doel kameraden bij elkaar te houden, 

daar bij aanwijzing menig vriendschapsband verbroken wordt. 

Morgen moet onze barak leeg zijn en zal de beslissing wel vallen te worden ingezet. 

In de barakken is door de moffen een papier opgehangen waarop te lezen staat in 

gebrekkig Nederlands: 

Den Kriegsgefangenen ist ab sofort das singen volgender Lieder verboten: 

1. Wilhelmus von Nassouwen, 

2. WA marchiert vor Volk en Vaterland, 

3. Tis plicht tot jede jongen, 

4. Ik heb U liev mijn Nederland, 

5. Wij willen Holland holden. 

 

Het typeert wel de ergernis van de moffen en de liederen die men hier geheel de 

dag hoort zingen. Alleen het lied nummer 2 is mij niet duidelijk, daar ik dat hier nog 

nooit gehoord heb. 

Om 17.00 uur extra appèl, waarbij ook onze nummers werden afgeroepen. Henk van 

Schie, Willem Lelieveld en ik blijven bij elkaar. ’s Avonds naar ons bekende plekje en 

de komst van onze Franse makkers afgewacht. We konden hun telleurstelling 

bemerken toen wij vertelden dat wij hen moesten gaan verlaten. Zij zullen iedere 

avond op deze plaats komen en aan ons denken. Om 22.00 uur naar de barak, waar 

zojuist de jongens waren teruggekomen die vandaag bij de boeren hadden gewerkt. 

Het was een en al klachten wat wij te horen kregen. Die boer had geheel de dag 

staan schelden en vloeken. Zij hadden geheel de dag in de gloeiende zon 

aardappels geraapt. Er moet veel van de oogst verloren zijn, de verhouding was 

twee manden rot, een mand goed. Het was een staatsboerderij waar Franse en 

Poolse vrouwen werkten. Zij verdienden 15 pfennig per maand. Hun kinderen van 

vier tot vijf jaar, liepen om hen heen te spelen of hielpen mee. Zij kregen twee maal 
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per dag een liter soep, maar watersoep met geen greintje vet erin. Je had een dik 

gevoel na de maaltijd, maar na een uur weer honger. De jongens hadden vandaag 

70 pfennig (ongeveer 52 cent in Hollands geld) verdiend en daar twaalf uur voor 

gewerkt. Geruchten: partijen in Italië ontbonden. Engeland heeft Duitsland 

gewaarschuwd dat zo hij doorging Engelse krijgsgevangenen van Italië naar 

Duitsland over te brengen, zij de Duitse krijgsgevangenen naar Siberië zouden 

transporteren. Om ongeveer 22.30 uur naar bed en ik hoop voor mijn vertrek een 

woordje uit Holland te ontvangen.  

  

(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 98058.41) 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). 
 

 
Zinken EKM 98023 van sergeant C.A. Meeuwis (collectie Meeuwis). 
 

Dinsdag 3 augustus 1943 (datum 4 augustus aangepast) 

Om 05.00 uur gewekt en om 06.00 uur appèl. Wij worden ingedeeld in een groep 

van veertig jongens en zijn bestemd voor de Mitteldeutsche Stahlwerke Firma 

Theodor Kneiss te Gross Weissen (Grossweitzschen). Wanneer ons transport vertrekt 

is niet bekend. Wij wachten gelaten op de dingen die komen gaan. Ik ga maar niet 

naar de dokter, voel mij wat beter dan gisteren. Mijn lusteloosheid komt ook 

misschien van de warmte. Ik heb gisteren en vandaag niet gezonnebaad. Henk zegt 

ook “je hebt geen vet in je donder, het kan nooit goed zijn zo’n hele dag in de zon”. 

In Holland was dat anders, daar had je meer weerstand. Ik heb Henk en Willem mijn 

portie en dat van Claude laten delen, ik had geen trek. Alleen van Claude zijn 

middagschotel heb ik mijn deel opgegeten, stukjes aardappel, peen en vlees door 

elkaar en het smaakte prima. Het is ontzettend warm en we weten niet waar wij het 

zoeken moeten. Het beste kan je op je krib liggen en trachten te slapen, wat mij een 

paar uur lukte. Ik werd echter wakker van de jeuk en heb jacht gemaakt op drie 

vlooien. Ik heb mij geheel met koud water afgewassen. Claude bracht ons nog een 

prak eten die door ons gretig werd verslonden. Tegen 19.00 uur naar een boks 

 
41 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. 
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demonstratie gaan kijken. Met het laatste transport was de bekende Rotterdamse 

bokser meegekomen, Jo de Groot (korporaal 22 R.I. Johannes Marinus (Jo) de Groot, 

kgf 97474) een pracht atleet en sympathieke snuiter zonder kapsones, wat meestal 

storend is bij zulke knapen. Het was interessant, alleen veel te warm voor zo’n 

inspanning. 

’s Avonds naar ons hoekje en liggen kijken naar de zonsondergang en prachtig 

getekende lucht met onze gedachten aan Holland en de vele vragen die je jezelf 

stelt. De Franse vrienden stoorden onze overpeinzingen en de gemoedsrust en het 

zich schikken in het onvermijdelijk van hen, heeft meestal zijn uitwerking op ons om 

zich er maar bij neer te leggen. Met hen gesproken over onze onderofficieren, die 

niet verplicht kunnen worden te gaan werken en naar men zegt naar Polen worden 

gestuurd. Claude acht het niet onmogelijk, daar hun onderofficieren daar ook zaten. 

Van Polen kwam het op de Joden en hij vertelde dat in Frankrijk vele Duitse Joden 

daar in fabrieken tewerkgesteld zijn. Het komt mij onwaarschijnlijk voor, daar de 

onze naar Polen zijn gestuurd. Om 21.30 uur kwam het sein dat wij naar de barakken 

moesten, alwaar ik een makker sprak die eergisteren hier was aangekomen. Hij was 

Amsterdammer en vertelde dat Amsterdam voor de tweede maal gebombardeerd 

was en bij de laatste keer het R.I.A. gebouw getroffen was. De stemming in Holland 

was optimistisch en men verwachten ons in oktober weer thuis. Ook was er een 

generaal pardon geweest voor hen die zich niet gemeld hadden. Voor het slapen 

gaan met Henk nog wat gebabbeld. Die gevoelde zich veel rustiger en kalmer sinds 

hij ter kerke gaat en daarin een geweldige steun vindt. Als hij zo praat voel ik, dat hij 

wat heeft wat ik niet bezit, namelijk het vaste vertrouwen in het geloof. 

Toch, als ik mij realiseer, kan ik er niet toe komen mij tot God te wenden, bij zoveel 

ellende en ongerechtigheid. Ook is het mij opgevallen dat zij, uitzonderingen daar 

gelaten, die veel bidden of in hun Bijbel lezen, er helaas niet naar leven. 

 

Woensdag 4 augustus 1943 (datum 5 augustus aangepast) 

Tijdens het appèl van 06.00 uur is nog niets bekend gemaakt over ons aanstaande 

vertrek. 42) 

Ons werd aangeraden een afteken te maken van rood, wit, blauw of oranje met 

“Holland” erop en dit op de tuniek te dragen bij ons vertrek, daar wij als Russen 

gekleed gaan en als zodanig aangezien worden. Niet dat wij ons boven hen stellen, 

maar de Russen worden gehaat als de pest en wij, als ze ons voor Russen aanzien, 

minder aangename dingen kunnen beleven. 

Na met veel moeite de diverse kleuren te hebben gekomen, heb ik verschillende 

schildjes gemaakt die wij op borsthoogte op ons tuniek naaiden. Vanmorgen bij het 

opstaan springen er negentwintig vlooien tegelijk tegen mijn benen op. Met 

vaardige hand (je wordt daar handig in) had ik ze vlug te pakken, nadien ving ik er 

nog vier, dus de dag begon goed.  

Om 18.00 uur extra appèl en bekendmaking de vertrekkenden moeten hedennacht 

in barak 22 slapen en worden morgen voor het vertrek gereed gemaakt om 

overmorgen vroeg te vertrekken. Onze Franse vrienden die wij ’s avonds ontmoeten 

hebben Henk en mij uitgenodigd morgenavond ter ere van ons vertrek te komen 

eten. Wij hebben onze onzekere toekomst besproken, zij hebben de indruk dat zo’n 

 
42 Volgens de bewaard gebleven brief van Lodewijk van der Rest (collectie Hans van der Horst), zou de 

groep op woensdag 4 augustus 1943 om 03.00 uur uit Mühlberg naar Stalag IV-g Oschatz en Döbeln 

zijn vertrokken. Het is niet duidelijk of er sprake was van twee separate transporten, of dat sprake is van 

een vergissing in datum. 
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kleine groep wel vertrouwen geeft in een klein Arbeitskommando, wat zijn voordeel 

heeft op de grotere. Zij gaven ons de raad, “geen of weinig eten, betekent geen of 

weinig arbeid” en dat als standpunt te gebruiken. 

Om 21.30 uur naar de nieuwe barak. Het was daar een bende en allemaal vreemde 

jongens en gevoelde ons als de beroemde kat in het pakhuis. Het gerucht gaat dat 

Italië gecapituleerd heeft. Een groep van onze barakgenoten maakte zo’n herrie dat 

wij om 24.00 uur nog niet sliepen. Toen zij niets meer te zeggen hadden gingen zij 

om het hardst hun darmen ontgassen en het gaf hun de grootste lol, tot grote 

ergernis van velen. Ik had ’s morgens veel bulten en beten en ontdekte dat drie 

luizen mij te pakken hadden gehad, die dat met de dood moesten betalen.  

 

Donderdag 5 augustus 1943 (verjaardag Prinses Irene) (datum 6 augustus 

aangepast) 

Na het appèl van 06.00 uur ben ik gaan baden en ontluizen. Het valt mij op, dat wij 

allen onder de vlooiepikken en luizenbeten zitten. Het toppunt is, dat wij na het 

baden weer in dezelfde barak komen te liggen. Ik heb de Duitse fotograaf verzocht 

of het mogelijk is dat wij een afdruk van de genomen foto van de begrafenis van 

Willen Jansen konden bekomen en kreeg de toezegging deze om 16.00 uur te 

mogen komen halen. Ons galgenmaal was koolrabisoep met acht pelaardappelen. 

Met een portie van Claude kwamen wij weer aan ons trek. Om 17.00 uur koffer 

inspectie, die werden opgeborgen en ons morgen bij ons vertrek weer ter hand 

gesteld zouden worden. Tevens moesten wij al onze messen afgeven, die wij 

wederom kregen als wij op de plaats van bestemming kwamen. Ik heb de foto 

gehaald en voor Henk ook een bekomen. Wij zijn er zeer mee ingenomen en vinden 

het een waardevol bezit. Alvorens ons aan te zetten voor ons afscheidsdiner, knipt 

Carabet onze haren. Het is al weer anderhalve centimeter lang en staat recht 

omhoog. Hij knipt het hoofdzakelijk van achteren en opzij wat bij. Er lopen er rond 

die hebben zich een naad laten scheren. Van veraf lijkt het, maar naderbij is het geen 

gezicht en voor de verdere groei een fiasco dat die haren zijn weggeschoren en het 

nog langer zal duren eer men weer een behoorlijk naadje kan kammen.  

Het diner was weer enorm en bij het verlaten van de tafel barstten Henk en ik haast. 

Eerst kregen wij dunne macaronisoep, toen een groenteschotel van kool, peen en 

stukjes aardappel, pikant van smaak wat naar Franse gewoonte werd gegeten met 

droog brood. Daarna salade en tot slot chocolade pudding, koffie en een sigaret. 

Nogmaals, ik kan geen woorden vinden voor zoveel gastvrijheid. Na onze 

promenade moesten wij nog even mee naar hun barak, waar wij voor onze 

toekomstige reis de man een kwart kug en wat tabak kregen.  

Bij mijn middagbezoek kreeg ik van Claude een klein kruisje en dat moest ik aan 

mijn herkenningsplaatje bevestigen en het als talisman dragen. 

Toen kwam het ogenblik waar wij allen tegen op hadden gezien. Ontroerd namen 

wij afscheid met schoudergeklop en handdrukken en hun nogmaals voor alles 

hartelijk bedankt te hebben waar zij niets van wilden weten en het als 

kameraadschapsplicht beschouwden. En hiermee hadden wij afscheid genomen van 

onze charmante Franse kameraden; mensen met een edel hart. Claude en Carabet 

wij zullen jullie nooit vergeten. 

Terug in onze barak zei een van ons dat het transport een paar dagen was 

uitgesteld. Hoe hij aan dit bericht kwam, ja, een sergeant had dit gezegd. De mof die 

ons kwam insluiten deelde mee dat wij morgen om 04.00 uur gewekt zouden 

worden. Van het uitstel vertrek was hem niets bekend. Wij vragen ons af hoe 
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geruchten toch in de wereld komen. Voor het slapen gaan lang aan thuis en Holland 

liggen denken. Hoe zou Marie het maken? Ik had zo gehoopt op bericht. Hoe zou 

mijn vriend Sjoerd het maken? Beroerd dat je van elkaar niets te weten komt. 

Na eerst nog op de vlooien- en luizenvangst geweest te zijn, sliep ik in met de 

gedachten “Wat zal de toekomst brengen?” 

 

Vrijdag 6 augustus 1943 (datum 7 augustus aangepast) 

Om 04.00 uur opgestaan en Henk gewekt en dekens, enz. ingepakt.  

Om 05.00 uur appèl en krijgen we 2/3 Kuch en 1/8 blik leverpastei. We moeten de 

koffers halen, waarna we na tweeëneenhalf uur sjouwen doodop het station 

bereiken. Wij hadden gedacht nu wij onze burgerkleding kwijt waren, dat de koffers 

een stuk lichter zouden zijn, maar een ieder viel het tegen en we waren allen blij een 

"blaasje" (sigaretje) te kunnen nemen, in het ogenblik dat wij moesten wachten op 

de trein. In een gereedstaande goederenwagon moesten wij instappen. We werden 

gekoppeld aan de personentrein die om 06.30 uur vertrok. De twee begeleidende 

„Wachten“ waren nogal gemoedelijk. De deuren mochten open blijven zodat wij een 

vrij uitzicht op het passerende landschap hadden. De rit was ongeveer 85 km en 

ging door Saksen. Het terrein is hier heuvelachtig met veel land- en tuinbouw. Wij 

passeerden de volgende plaatsen: Röderau, Riesa, Stauchitz, Ostrau, Döbeln, alwaar 

wij moesten uitstappen. Na een kwartier zeulen kwamen wij in een klein Lager aan, 

en vernamen daar, dat onze bestemming veranderd was en wij bij de boeren ingezet 

zouden worden om de oogst binnen de halen.43) De meesten van ons vonden dat 

niet slecht en deelden de mening „bij een boer? Allicht is er wat te vreten“.  

Er moesten groepen gevormd worden van 14, 8, 7, 5, 4 en 2 man. Een ieder was 

gesteld op een kleine groep, zodat er nummers werden gemaakt. Ik trok gunstig, 7 

man. Henk trok 5 en Willem 14. Onderling werd er geruild. Henk slaagde zijn 5 te 

ruilen tegen een 7. Willem bleef met 14 zitten. Ik vind het ellendig voor hem en 

wilde hem niet van ons laten scheiden en besluit met Henk onze nummers voor 14 

te ruilen. Het is wel niet prettig zo‘n grote groep, maar Willem is erg blij dat wij dit 

offer voor hem brachten. Wij horen geregeld metaal geklop wat van een grote 

fabriek kwam, waar dit Lager tegenaan gebouwd was (ongeveer zes kleine, een grote 

barak en een Krankenrevier met daar omheen stenen barakken voor de Wehrmacht) 

Op de fabriek stond „Stahlwerk Fritz Pflug“ en het zal vermoedelijk een wapenfabriek 

zijn. 44) 

 

 
43 Het was waarschijnlijk aanvankelijk de bedoeling dat ze in het Arbeitskommando van 

bouwonderneming Pfeiffer & Richter in Kleinbauchlitz tewerkgesteld zouden worden. 

44 Aan de Reichensteinstraße in Döbeln bevond zich tot 1945 de zoetwaren en chocoladefabriek  

“Falken - Kakao - und Schokoladenwerke Fritz Pflug”. Er is geen staalfabriek met die naam bekend, al 

kan niet worden uitgesloten dat er gedurende de oorlog andere producten dan zoetwaren werden 

gemaakt. 
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De zoetwaren- en chocoladefabriek van Frits Pflug in Döbeln in 1976 

(http://www.döbeln.de/html/bildarchiv_fabrik_clemen.html). 

 

Een Feldwebel vroeg aan mij of wij de Russen waren, waarop ik hem zei „Nein, von 

die Niederlandse Brüder Volk, wir sind auch Edel Germanen“ en vertelde hem van 

onze drie jaren van vrijheid en de maatregel nu weer krijgsgevangene te zijn. 

„Warum?“ Ja wisten wij dat maar. Hij stond onwetend zijn hoofd te schudden met 

een achterlijke uitdrukking. Het is mij opgevallen dat je weinig mannen ziet, alleen 

oude van dagen en schoolgaande kinderen. De vrouwen verrichten mannenwerk 

onder andere Post, conducteur, kruier, enz. Allen in Uniform met lange pantalons. 

Het doet vreemd aan. Ik kan niet anders zeggen, het ging hun handig af. De 

groepen van 14 en 7 man moesten aantreden en werden na afscheid van de 

achterblijvenden te hebben genomen, onder geleide van een Unteroffizier 

meegenomen en namen dezelfde weg die wij waren gekomen, namelijk naar het 

station. De burgers die wij tegenkomen schijnen ons te schuwen, wij lopen op de 

rijweg (het is verboden voor krijgsgevangenen om op het trottoir te lopen). Een van 

ons zegt tegen de burgers als hun schuwe blikken hem schijnbaar ergeren 

„Niederlander!“ Enkelen zetten een verwonderd gezicht op en lopen door. De 

meesten echter reageren niet. Ik krijg de indruk dat er een droeve trek om het volk 

ligt.  

Wij stappen in een gewone trein, waar twee coupés voor ons gereserveerd zijn, 

gezien de briefjes op de ramen. Wat een sensatie, een personentrein. Het was een 

korte rit van ongeveer 15 minuten.  

  

http://www.döbeln.de/html/bildarchiv_fabrik_clemen.html
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7. Arbeitskommando Moosheim 

 
Topografische kaart “Messtischblatt” nr. 4944. 

 

 
Gasthof Greifendorf, Inhaber Geschw. Spindler (Delcampe.net). 

 

Vrijdag 6 augustus 1943 (datum 7 augustus aangepast) 

We stapten uit en na een moeizame tocht van ongeveer twee uur arriveerden wij in 

het dorp Greifendorf. Het Gasthof was onze bestemming. Een stenen trap daarnaast, 

leidde ons naar boven, waar wij in een ruimte kwamen met ongeveer dertig kribben, 

twee boven elkaar. Er waren veertien Fransen aanwezig die ons allen met een 

handgeven begroetten. Zij werkten bij de boeren en kwamen ’s avonds naar het 

Lager om te slapen. Na wat gesproken te hebben in het gebroken Duits, wat de 

meesten hadden aangeleerd in hun drie jarige verblijf hier, kregen we allen een glas 

bier van hen. De Unteroffizier die aangesproken werd met “Herr Poste” kwam de 

ploeg van 7 jongens weghalen om hen bij een boer onder te brengen, steeds een 

jongen bij een boer. Wij moesten wachten. Druppelsgewijs komen er meer Fransen 
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binnen, en begroeten ons een voor een. De meesten zien er verweerd en verbrand 

uit. De drie jaren zware boerenarbeid hadden hun stempel gedrukt op deze 

kameraden. Zij hielden een collecte voor ons met het resultaat dat wij na gedeeld te 

hebben de man biscuits, stukjes koek, klontjes suiker, sigaretten, in één woord wij 

waren onze vermoeidheid gauw vergeten. De Post kwam ons halen en na hartelijk 

onze Franse lotgenoten bedankt te hebben, gingen wij op pad naar het dorp 

Moosheim, wat tweeëneenhalve km verder gelegen was. Het telt ongeveer 500 

inwoners en bestaat uit grote boerderijen die wijd uit elkaar liggen. Het begon al te 

schemeren en het was geheel donker toen wij bij een hoeve aankwamen waar 

verschillende boeren stonden te wachten om hun krijgsgevangene in ontvangst te 

nemen. Mijn boer heet Bartels en hij maakte een gunstige indruk. Ik schatte hem op 

55 jaar. Na 10 minuten lopen bereikten wij, na een steile weg, zijn woning, waar zijn 

vrouw en dochter in de keuken zaten te wachten. 

Na ze begroet te hebben en te hebben verteld van de vermoeide rit met weinig 

eten, kreeg ik drie boterhammen, waarvan een met een stuikje bloedworst en de 

andere besmeerd met boter, een kop koffie zonder suiker en melk. Het ging er in als 

koek. Daarna ging de boer mij voor naar twee hoog, waar een kamertje was met een 

stoel en een bed. Na goedenacht gezegd te hebben hoorde ik hem het slot twee 

maal omdraaien en hoorde ik hem weg sloffen. Het bed was een echt Duits met 

veren dekbed. Ik wist niet wat ik voelde bij het instappen en viel doodop in slaap. 

Wat zal de toekomst brengen?  

 

Zaterdag 7 augustus 1943 (datum 8 augustus aangepast) 

Ik werd om 04.30 uur gewekt en kreeg een teiltje met water en een blauwe 

handdoek. Na het gebruik kreeg het een plaats op de kast, waar tevens mijn koffer, 

mijn kam, zeep, enz. konden liggen.  

Mijn eerste taak als boerenknecht begon met de kruiwagen naar de koestal waar de 

vrouw en dochter zaten te melken. De boer was aan het uitmesten en gaf mij ook 

een “Gabel” (riek) en ik moest helpen. Toen de kruiwagen vol was, wees hij mij de 

mestbelt waar het gestort moest worden. Alle begin is moeilijk en ik liep aardig te 

balanceren en vond dat zo’n volle kruiwagen zwaar en onhandelbaar is. Voor de 

mestbelt lag een grote plas met bruingroene smurrie en ik moest daar doorheen 

plassen. Bij de tweede rit voelde ik alles door mijn tenen lopen en bleken mijn 

schoenen zo lek als een mandje. Bij de laatste wagen, ongeveer elf stuks waren het, 

waren mijn schoenen van binnen net zo nat als van buiten. Ik vond het een 

onbehaaglijk vies gevoel, maar daar er geen andere schoenen of klompen waren zat 

er niets anders op dan net doen of er niets aan de hand was. De boer droeg zelf 

kaplaarzen, schijnbaar waterdicht, want hij plensde gemoedelijk door voornoemde 

vijver. De vrouwen droegen ook hoge rijgschoenen (een soort bergschoenen). De 

dochter vroeg mijn naam; “Johannes” en zij besloot dat ik hier Hansel zou worden 

genoemd. Daarna moest ik naar de paardenstal waar twee paarden stonden en de 

boer mij het poetsen van de paarden voordeed. Een paard was een goeierd, maar 

nummer twee had kuren. Na enige aanwijzingen en correcties, ik had wat angst, 

want het was de eerste keer in mijn leven dat ik er mee in aanraking kwam, bracht ik 

deze taak zonder kleerscheuren (beenbreuken) tot een goed einde. Eerst de stal 

uitgemest waarna de boer zelf de paarden voerde en bemerkte dat dit een uitkijk 

karweitje is, daar de paarden slaan en onrustig zijn. Ook ontdekte ik dat koemest 

zwaarder is dan paardenmest.  
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Het was intussen 06.30 uur en werden wij geroepen voor Frühstück. Ik kon plaats 

nemen aan de familietafel waar een grote schaal met Pellkartoffeln op stond, plus 

een kan met zwarte koffie. Het voorbeeld van de familie volgend nam ik ook een 

aardappel en begon te pellen met een schilmesjes wat bij mij lag. Over de tafel lag 

een zeildoek, borden waren niet aanwezig. Een ieder nam wat zout voor zich van een 

schoteltje, schonk zich koffie in, zonder suiker en melk en begon te ontbijten. 

Zij waren allen zeer handig in het pellen en het hanteren van die gloeiend hete 

piepers. Ik voelde dat alle ogen gericht waren op mijn onhandigheid en gaf 

ongevraagd de verklaring dat wij in Holland de aardappelen altijd geschild aten en 

dat Pellkartoffeln onbekend waren. Dat deed hun verbazen. Nadat de boer zijn 

achtste aardappel had verorberd (ik had ze geteld en was aan mijn vijfde bezig) 

stond hij op en verliet de kamer, waaruit ik begreep dat hiermee het ontbijt gedaan 

was. 

Moeder en dochter hadden ook hun portie waarna ik met nog een halve aardappel 

in mijn mond, hun voorbeeld volgde. Het was voor mij een vreemde gewaarwording, 

had gedacht dat Pellkartoffeln iets speciaal voor krijgsgevangenen was. Ik moet aan 

onze Hollandse boeren denken, zal hun ontbijt ook daaruit bestaan? Ik ben er niet 

bekend mee, maar geloof toch dat het wel anders zal zijn. Maar met een maag met 

zeven Pellkartoffeln en twee kommen zwarte koffie moest ik de varkensstal 

uitmesten, een vies glibberig stinkend werk. Ik moest onwillekeurig glimlachen bij de 

gedachte “daar staat mijnheer de coupeur”. Na het helpen inspannen van de 

paarden, moest ik achterop de wagen plaatsnemen en ging het voort. Het was mij 

welkom. Ik kon wat uitblazen en mijn longen zuiveren van de diverse stalluchten. Na 

10 minuten rijden kwamen wij aan een groot klaverveld. De paarden werden voor 

een soort eg gespannen, die het klaver uit de grond trok en het links van de 

machine in een berg gooide. Mijn taak was het om met een hark die hopen bijeen te 

halen. Daarna werd het op de wagen geladen. Nog wat veebieten erbij en terug naar 

de hoeve. De paarden werden weer uitgespannen en de wagen afgeladen, welk werk 

mij tegenviel en menig keer moest ik een adempauze nemen. Intussen kwam de 

boer terug met een wagen volgeladen met korenschoven, waarna wij met zijn allen 

de wagen gingen afladen. Dochter en ik op de wagen, moeder en boer vingen de 

schoven op en smeten die in de schuur, waar een meisje van ongeveer 14 jaar ze 

opstapelde. Het meisje had ik nog niet eerder gezien en was schijnbaar zojuist 

gearriveerd. Zo’n schoof weegt op zich zelf niet zo veel, maar na een half uur begin 

ik mijn armen te voelen, temeer omdat hoe meer de wagen minderde, hoe hoger je 

de schoven moest opsteken. Toen er nog een paar lagen met balen in de wagen 

lagen werd ik naar boven gestuurd en moest de door de dochter aangegeven 

schoven verder de schuurzolder in smijten. Ik sta versteld van de handigheid, het 

gemak en het tempo waarmee zo’n meid werkt. Ik had geen tijd om even te rusten. 

Ik moest een halve draai maken bij het wegwerpen van een schoof en keerde ik mij 

terug dan zweefde er een nieuwe schoof voor mijn neus. Ik kon haast niet meer, mijn 

armen vielen er haast af. Ik was blij dat de bodem van de wagen te zien was en het 

vooruitzicht dat het gebeurd was, toen ik tot mijn schrik zag dat de boer, die 

intussen was heengegaan, met een nieuwe wagen aankwam rijden. Na de paarden 

uitgespannen te hebben en naar de stal te hebben gebracht zei Bartels “eerst eten” 

(ongeveer 2 uur) en dacht ik nu zal het komen. Ik was nieuwsgierig wat het zou zijn, 

gezien de teleurstelling van het Frühstück. Voor de man stond een bord meelsoep 

gereed, daarna kwam een grote pan aardappelen puree op tafel waarin enkele 

groene draadjes. Het smaakte waterig, als vlees een dun plakje plockworst. Ik mag 
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niet ontevreden zijn, vergeleken met het kampeten, maar mijn verwachtingen waren 

toch hoger gesteld. Die lui eten net zo vlug als zij werken. Hebben zij genoeg, dan 

staan ze één voor één van tafel op en gaan weer aan het werk. Bij mijn tweede bord 

zat ik alleen te eten en ben maar niet aan het derde bord beginnen, hoewel ik best 

nog wat gelust zou hebben. Evenals het mij bij het ontbijt was opgevallen, bidden zij 

in het geheel niet. Ze vallen aan en die het vlugst is, gaat het eerste weer weg. Ik 

moest denken aan onze vrome boerenstand, waar zelfs iedere dag uit de Bijbel 

wordt gelezen voor en na de maaltijd. Het duurde Bartels zeker te lang, want hij stak 

zijn kop om de hoek en zei “Hansel, Los!” 

Het middagwerk was weer schoven opsteken, telkens dacht ik “dat is de laatste 

wagen”, maar steeds kwam er weer een nieuwe. Van 11.20 tot 16.00 uur en ik kon 

niet meer en moest mij goed houden om mij niet op de schoven neer te werpen en 

in huilen uit te barsten van onmacht en moeheid. Om 16.00 uur zei de boer “Vesper” 

en ging het huis binnen. Ik begreep hem niet, maar daar allen naar binnen gingen 

volgde ik het voorbeeld. Op tafel stond weer een kan zwarte koffie en kreeg ik twee 

sneden brood. Zij gebruiken hier ronde platte broden. De sneden brood zijn lang en 

ovaal. Een ieder snijdt zelf zijn brood daar af, met het aardappelmesje steken zij er 

in, houden het brood voor hun borst en snijden rondom een plak eraf, ongeveer een 

halve centimeter dik. Het gaat hen zeer handig af, gelijk of het met een machine is 

gesneden. Ik probeerde het ook toen het mijn beurt was, maar het ging scheef. De 

dochter nam het van mij over en sneed twee stuks voor mij af. Zo’n snede ging in 

tweeën op een helft kwam boter, de andere helft ging er weer bovenop. Na 10 

minuten begonnen wij weer met hetzelfde werk. Schoven en nog eens schoven, er 

kwam geen einde aan. Alles deed me pijn, grote blaren kreeg ik in mijn handen. Ik 

kon niet meer. Een uitkomst was het toen ik een lege wagen moest wegrijden (ook 

al zo onhandelbaar en zwaar) naar de andere zijde van het erf. Ik nam de 

gelegenheid waar om even te gaan zitten. Alles was gebroken en trilde, elke spier 

deed mij pijn en ik voelde mij zo hopeloos ellendig dat ik met moeite een huilbui 

kon inhouden. Nog geen paar minuten heb ik daar gezeten of er werd geroepen 

“Hansel!”. Ik wilde opstaan, maar kon dat eerst na al mijn krachtsinspanningen, alles 

sleepte mij na.  

Ik moet weer helpen afladen. Het was gelukkig de laatste wagen. Ik heb momenten 

gehad dat ik dacht ik wou dat ik bewusteloos viel, of dat er wat gebeurde, 

bijvoorbeeld dat het dak instortte. Eindelijk de laatste schoof, ik viel compleet van de 

wagen. Na de paarden verzorgd te hebben, moet ik nog een wagen met klaver 

afladen, ook zo’n donders zwaar werk. Tijdens dat laatste werk was de hele familie in 

de koestal bezig met melken en voeden, enz. Om ongeveer 19.00 uur waren wij klaar 

en gingen wij eten. Zure dunne soep, vijf Pellkartoffeln, twee sneden brood, droog 

en “kwark” Het is mij onbegrijpelijk een boer die Pellkartoffeln op zijn nuchtere maag 

eet, koffie zonder melk drinkt en “kwark” vreet terwijl hij alles verbouwt en 

voortbrengt. 

’s Middags was er bericht gekomen dat wij gezamenlijk in een grote beveiligde 

ruimte moesten slapen, omdat onze respectievelijke slaapkamertjes niet met 

prikkeldraad afgerasterd konden worden en de kans tot ontvluchten groot was. Wij 

werden daarom gelegerd in een vertrek boven een schuur, waar volgens de 

voorschriften alles met dat vervloekte draad was afgezet. Deze schuur stond op het 

erf van een boer waar een van onze jongens in dienst was, namelijk Rincke Rinckes 

(kgf 107734) en circa 10 minuten gaans van mijn boer gelegen. Ik kreeg een bed 

mee en met mijn koffers alles op een trekwagen en ging ik naar mijn nieuwe 
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nachtverblijf. Het was een ruimte van tien bij vier meter, twee kleine ramen met 

draad in vakken van 5 centimeter. Ik was met Rincke de eerste en wij hebben onze 

bedden in elkaar gezet. Intussen kwamen de andere makkers ook binnen, voor zover 

zij hier in Moosheim werkten. Allen waren dood en doodop. De een na de ander zei 

"dat hou ik nooit vol. Je gaat hier kapot" en allen liepen met plannen rond om te 

vluchten, of zich ziek te houden. Na met veel moeite en onze laatste krachten de 

bedden in elkaar gezet te hebben, vielen wij er als blokken in, met een algemeen 

gesteun en gekreun, alles deed je pijn. Van Henk en Willem en anderen hoorde ik 

dat zij op een moment hebben zitten huilen van ellende en vermoeidheid en ik 

bekende nu ook daar aan toe te zijn geweest. Nog even aan Marie en Holland 

gedacht en mij afgevraagd “zij moesten ons zo eens zien” en viel weldra in diepe 

slaap, nadat de eigenaar ons met veel lawaai van ijzeren stangen, kettingen en 

sloten ons tegen vluchten had beveiligd.  

 

Zondag 8 augustus 1943 (datum 9 augustus aangepast) 

Heden is het zondag en hadden we vernomen dat wij ’s morgens moesten werken 

tot 11.00 uur en dan volgens gewoonte van 13.00 tot 16.00 uur naar het Lager in 

Reifendorf 45) moesten gaan waar dan alle Fransen en de zeven Hollanders die daar 

gebleven waren. Zij werkten daar in de omgeving en kwamen daar iedere avond om 

te slapen zoals wij in ons Lager te Moosheim bij elkaar. Die zondag bijeenkomst was 

een traditie geworden en de vrouw gaf dan een klein korfje mee, waarin brood en 

koffie zaten en daar gezamenlijk de zondagmiddag doorbracht met gepraat, het 

aanhoren van bevelen en orders van Herr Poste en met eten.  

Om 17.00 uur moesten wij dan weer terug zijn voor verzorging van het vee, de stal 

uitmesten. 

Om 19.00 uur eten, daarna naar ons eigen Lager om te slapen. 

Om 05.00 uur werden wij door de boer eigenaar gewekt. Alles doet je pijn en is stijf. 

Bij elke beweging kan je het uitschreeuwen. Op weg naar onze boer lopen allen in 

elkaar te huiveren. Het is regenachtig en somber weer. De weg loopt schuin naar 

beneden tot aan een kruispunt waar onze wegen zich scheiden en wij in alle 

richtingen verdwijnen naar de diverse hoeves. 

Een makker loopt met mij mee, omdat zijn boer naast de mijne woont, hoewel zij 

tien minuten gaans van elkaar liggen. De koestal uitmesten, met als gevolg drijfnatte 

voeten. Paarden poetsen en voeren, mee naar het veld om klaver en gras te halen. 

Dit laatste was de boer al aan het maaien toen ik om 05.15 bij de hoeve aankwam. 

Na onze terugkomst Frühstück evenals gisteren pelaardappels met zwarte koffie. De 

paardenstal uitmesten, wagen met gras afladen, het erf bij vegen, enz. Om 10.30 uur 

was het werken gedaan. Op mijn vraag hoe het gaat met baden, kreeg ik een houten 

bakje en kon me in de koestal wassen na eerst uit de keuken een emmer warm water 

gehaald te hebben. Het was wel erg primitief, maar het ging. Ik schrok van mijn 

voeten, ze waren stinkend zwart als gevolg van mijn ochtend voetbad bij de 

mestbelt. Na veel geboen kreeg ik ze weer toonbaar. Na mijn sokken uitgewassen te 

hebben, het water zag inktzwart, me gaan scheren. Om 12.00 uur was het etenstijd 

en had ik nog een half uur eer het zover was en kon in de woonkamer in een hoekje 

plaatsnemen. Er waren schijnbaar gasten, want uit de voorkamer klonken stemmen. 

De dochter kwam een praatje maken en vernam dat zij voor mijn komst twintig 

maanden twee Franse krijgsgevangenen hadden gehad, die gebruik hadden 

 
45 Bedoeld is Greifendorf.  
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gemaakt van de mogelijkheid weer naar Frankrijk terug te gaan om na een kort 

verblijf in hun vaderland weer hier aan het werk te gaan, maar dan als civiel voor de 

Arbeitseinsatz. 

Dit was een gunst en alleen voor de Franse krijgsgevangenen en pas het laatste half 

jaar van kracht. De reden? Vermoedelijk samen gaan van Laval en Hitler. Procentueel 

gewijs is het aantal gering dat van deze gunst gebruik heeft gemaakt. Verder liet zij 

foto’s zien van haar man die na acht dagen getrouwd zijnde, weer terug moest naar 

het oostfront en aldaar voor “Führer und Vaterland” gevallen is. Dat het boerenleven 

een zwaar leven was, vooral in deze tijd, het is hier zwoegen, eten?? en vroeg naar 

bed.  

Het zondagsmenu was geschilde aardappelen, als groente zuurkool, die bruin van 

kleur was, een plakje gekookte spek, driekwart centimeter dik en vijf tot acht 

centimeter groot. Jus was er niet en volgde het voorbeeld van de familie, nam ook ik 

een lik mosterd om daar mijn aardappelen in te dippen. Als dessert, een schoteltje 

kersen (zeker Duitse), zo hard als een kei en wrang zuur. Ook de ‘s zondags bleef het 

gebed vóór en na het eten uit. De voorstelling zoals wij van deze zondagmiddag 

hadden gehad is tegen gevallen.  

Ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat de houding van verschillende Fransen 

gereserveerd was, vergeleken bij de eerste avond en entree in hun Lager. Ik vermoed 

dat de daar verblijvende Hollanders het bedorven hebben. Er zijn onder hen 

bekende brutale bietsers bij uit de Mühlberg tijd, onsympathieke elementen. 

Niettemin kregen wij ter verwelkoming van iedere Fransman een hand, terwijl onze 

eigen jongens bleven door kaarten en ons zelfs niet bekeken. Het moet wel een 

pracht indruk op de Franse lotgenoten gemaakt hebben, temeer als een van hun 

binnenkomt een begroeting plaats vindt alsof zij elkaar in geen jaren gezien hebben. 

Het kan dan volgens de Hollandse nuchterheid wat overdreven zijn, de houding van 

onze makkers was beneden alle peil. Ik denk dat de reden van hun houding daarin 

gelegen is, voor zeven jongens hun ploeg valt er allicht was af, maar de 

aanwezigheid van veertien stuks maakt de kans geringer en zij daarom niets gesteld 

waren op onze komst. 

Ik heb met verschillende Fransen gesproken. Volgens hen moet Sicilië definitief 

gevallen zijn. De Fransen maakten aanstalten voor hun gezamenlijke maaltijd. Ze 

schoven de tafels bij elkaar tot twee rijen. Anderen maakten de kachel aan, bakten 

aardappelen, ham en eieren. Alles royaal met boter, wat hun mogelijk is door het 

bekomen van pakketten van familie en diverse Rode Kruisen. De baklucht deed je 

watertanden en aan thuis denken. En onder druk gepraat, de Fransman eigen, 

verliep hun smulpartij. De zeven aldaar wonende Hollandse jongens, reeds aan tafel 

gezeten, kwamen met hun meegekregen broodjes en koffie voor de dag en gingen 

eten met begerige blikken naar de smullers. Wij hebben ons er aan geërgerd hoe 

enkelen zo brutaal onafgebroken durfden te kijken met recht “Het eten uit een 

ander zijn mond”. Wij in een hoek bij elkaar gezeten hebben ook het meegekregene 

opgepeuzeld. Tegen 16.00 uur gingen wij weer op pad na met een handdruk van de 

Fransen en met een tabée van onze Hollandse kameraden afscheid genomen te 

hebben. Wij waren allen van mening, dat er niets aan was geweest en dat wij 

volgende zondag zouden trachten in ons eigen Lager te blijven. Mijn vermoeden het 

niet te best getroffen te hebben bleek juist te zijn. Vier van ons hadden vier kleine 

broodjes en drie tot vier eigen gebakken stukken koek en koffie met melk 

meegekregen. Deze broodjes zijn van wit meel gebakken, waterbrood, tamelijk hard 

en hebben de grootte van een flink ei. Henk, die het ook niet te best had en ik 
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kregen vier stuks mee, door de helft gesneden waarvan een helft besmeerd was met 

marmelade. De koffie was zwart als altijd. Met eten dito. Een had kip gegeten, een 

ander een flink stuk vlees, appelmoes, boontjes, enz., enz.  

Kortom, zoals je dat bij een boer verwacht had. Bij mijn navraag deden geen van de 

boeren waar de jongens werken aan het gebed bij de maaltijden. Na het stalwerk en 

kleine noodzakelijkheden om 19.00 uur eten. De gasten die vanmorgen apart aten, 

zaten nu mee aan de tafel. Het waren een man van circa 45 jaar met het hakenkruis 

op zijn revers en een jong stel van circa 23 jaar waarvan de man oorlogsinvalide was 

en een kunstbeen en arm had. Zij negeerden mij straal en ik had de indruk dat een 

krijgsgevangene een stuk vuil is en als het aan hun gelegen had, ik mijn maaltijd in 

de varkensstal had moeten gebruiken. Ik vermoed dat het weekenders zijn die hun 

holle pens eens te goed komen doen. Voor hen stonden schaaltjes met bloed- en 

plockworst, kwark, kaas en de man twee eieren. Mijn menu bestond uit stukjes 

opgewarmde aardappelen, drie sneden brood, plakje bloedworst en een lik mosterd. 

Ook de gasten dronken zwarte koffie dus dat is hier schijnbaar de gewoonte.  

Tegen 20.00 uur waren wij allen weer in ons Lager. We waren vermoeid en kropen 

vlug in bed. 

Na wat gepraat te hebben vielen wij in slaap. Ik heb steeds het idee, dat niet vol te 

houden hier, als het werk zo zwaar blijft. Hoe is het met onze brieven? Ik zal 

voorlopig wel niets horen. Het stemt me steeds verdrietig en zit meermalen in de 

put. Ik had mij voorgesteld dat door het werken het piekeren gedaan zou zijn. 

Helaas zijn mijn gedachten geregeld in Holland, omdat je geen interesse in dat werk 

hebt en je alles gedachteloos doet. En evenals Henk, zojuist zich liet ontvallen, denk 

ik ook God geve spoedig uitkomst en beschermt de mijnen.  

 

Maandag 9 augustus 1943 (datum 10 augustus aangepast) 

Om 05.00 uur gewekt. Regen en storm. Het zelfde stalwerk met al zijn misères. Ik 

moest nu mee om gras te maaien en liep achter Bartels met een zeis over mijn 

schouder. Ik moest glimlachen toen ik mij zelf overlegde met “daar gaat Magere 

Hein”. Bartels deed mij voor hoe ik de zeis moest hanteren. Het lijkt eenvoudig, maar 

bij de uitvoering valt het niet mee en heb ik geweldig staan krukken en kreeg het 

spit in mijn rug. Ik was blij toen mij opgedragen werd het gras bij elkaar te harken en 

ik de wagen moest opladen. Daarna klaver gehaald, als maar in de regen. Ik was 

doornat bij de terugkomst. Wij hebben geen lange jassen en bezitten één tuniek dus 

heb het vooruitzicht de verdere dag met natte kleding te moeten blijven lopen. Het 

ontbijt was weer Pellkartoffeln en zwarte koffie. Na het eten bleven wij in de schuur 

werken en wel aan de dorsmachine. De boer staat op de eerste verdieping en steekt 

de schoven in dit apparaat. Beneden komt aan de voorkant de tarwe eruit die ik 

moet opvangen in zakken, aan de zijkant wordt het afval eruit geblazen, terwijl het 

stro erin geperste pakken van vijfendertig kilo, ook aan de voorzijde, werd uit 

gestuwd. De machine, waarop de naam “Krupp” staat, loopt elektrisch. Na een half 

uur word ik door de dochter afgelost en moest de balen stro opstapelen in een 

andere schuur. Deze balen liepen over twee geleide palen die elkaar opstuwden 

telkens als er een de machine uitgeduwd werd. Deze palen kwamen uit in de 

nevenschuur, waar ze dan van tweeëneenhalve meter hoogte naar beneden vielen. 

Ik moest ze dan met een “Gabel” (riek) opsteken, naar de vrouw, die ze opstapelde 

tot op circa drieënhalve meter hoogte. Ik kon op het laatst niet meer en voelde mij 

wankelen als ik het pak stro boven mijn hoofd opstal. Vijfendertig kilo steeds boven 

je macht bij de zevenenvijftigste was het eten geblazen en ik dankte de hemel. Ik 
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was finaal gebroken. Het menu was soep met stukjes aardappel en peen. Op het nat 

dreven kleine oogjes (vet ?), een plakje gekookte spek van het bekende formaat. Na 

twee borden was het “Komm, Los!” en ik moest toen de zakken tarwe van vijftig kilo 

naar de zolder sjouwen, drie verdiepingen hoog. Alles trilde en beefde en ik kwam 

adem tekort en dacht telkens “Zal ik me niet met zak en al van de trap laten 

donderen?” 

Later heb ik zakken van zeventig en tachtig kilo gesjouwd. Het blijft zwaar werk, 

maar het scheelt een stuk hoe ze je worden opgegeven. Liggen ze goed in de nek en 

schouder dan is het te doen, maar zoals de boer ze mij aangaf. Bij het weglopen, 

voelde ik hem al wegglijden en het was hopeloos en ik moest telkens stilstaan en de 

zak opgooien om hem te kunnen houden. 

Het waren dertig zakken en ik zal deze uren van ellendig getob nooit vergeten. Om 

16.00 uur Vesper. Dat was mijn redding. Twee sneden brood, zwarte koffie en daarna 

nog acht zakken gesjouwd. Ik voelde me als een wrak en heb angst als het zo door 

gaat dat ik in elkaar stort. 

Ook heb ik pijn in mijn zijde en onderbuik en ik vermoed een kou te hebben gevat, 

of van de natte voeten waar ik al deze dagen mee gelopen heb. Eerst in twee 

maanden niet te vreten gehad, zodat ik vijfentwintig kilo ben afgevallen. Ik heb me 

zo juist gewogen op de weegschaal waar de tarwe mee afgewogen wordt. Ik kon het 

zelf niet geloven en heb wel drie keer gekeken of het wel goed was. De voeding is 

nu wel beter, althans voldoende, en moet ik me half dood sjouwen. De jongens 

klagen allen over spierpijn, maar gevoelen zich niet zo ellendig als ik. De meesten 

zijn sjouwen gewend in hun beroep en drie van ons werken met Franse kameraden 

die hun deel krijgen in het zware werk. En veel handen maken het werk lichter. 

Kleine Willem Lelieveld (soldaat Grenadiers Wilhelmus Johannes Lelieveld kgf 105676) 

is er ook beroerd aan toe en had zaterdag geheel de dag in de regen op het veld 

gewerkt en was tot op zijn huid toe nat. Hij heeft ’s avonds in het Lager droog 

ondergoed aangetrokken, maar moest zondag weer bij gebrek aan anders, zijn natte 

tuniek broek en schoenen weer aan en liep geheel de dag te rillen. Het eten bij zijn 

boer is best en dat vergoed veel. Hij krijgt veel vlees en vet en ook meermalen een 

ei. Na het gesjouw met die balen, wagens klaver en gras afladen, moest ik de 

paarden verzorgen en de stal uitmesten en ik dacht gelukkig klaar te zijn, maar 

moest naar het land de aren bij elkaar harken. We gingen pas tegen 20.00 uur eten, 

soep overschot van hedenmiddag, Pellkartoffeln met een lik kwark. Bij het zien van 

zulk eten werd het mij zo te moede. Ik gebruikte een bordje soep, vier pelaardappels 

en paste voor de kwark. Daarna ging ik naar het Lager en was daar de eerste. Ik viel 

dood en doodop op mijn bed en moest mij bedwingen niet in huilen uit te barsten. 

Druppelsgewijs kwamen de jongens thuis, meer dood dan levend en als uit een 

mond klaagden zij steen en been. Herr Poste kwam controleren. Ik vroeg hem, of het 

mogelijk was gebruik van een dokter te maken. Hier was geen dokter, wel in een 

Lager maar dit was ongeveer 16 kilometer verder. Bezoeken deed die dokter niet. Ik 

moest maar een dag in bed blijven. In het begin waren de Fransen er net zo naar aan 

toe als wij, dat went wel en met een week was de spierpijn weg. Wij moesten tegen 

de boeren zeggen dat zij er rekening mee moeten houden dat wij om 20.00 uur in 

het Lager zijn. Op onze klacht geheel geen rust te hebben zei hij dat wij recht 

hadden op een uur rust tussen de middag. Wij moesten dat zelf maar tegen onze 

boer zeggen. Ook op onze vraag naar brieven en tabak zou hij doen wat mogelijk is. 

Met het roken is het droevig gesteld en ik heb in twee dagen niets te roken gehad. 

Een van ons heeft van zijn boer een doosje sigaretten gehad en we krijgen allen een 
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sigaret van hem. We maken daar twee dunne van, één voor nu en de andere voor 

morgen. Ondanks mijn oververmoeidheid kan ik moeilijk in slaap komen, doordat ik 

met mezelf aan het overleggen ben wat me te doen staat. Als ik dan toch kapot 

moet, ook goed, maar dan niet kapot werken, weigeren gaat niet, dan verzeil je in 

een strafkamp en ben ik nog verder van huis. Ik besluit eerst morgen af te wachten 

hoe ik mij voel. Ben ik dan nog steeds zo beroerd, dan blijf ik op bed liggen en zal ik 

trachten van een dokter gebruik te maken en hem verzoeken of hij mij een ander 

Arbeitskommando kan bezorgen. Al de jongens snurken al eer ik inslaap. 

  

Dinsdag 10 augustus 1943 (datum 11 augustus aangepast) 

Om 05.00 uur gewekt. Ik voel mij ziek en heb pijn in mijn onderbuik en rechterzijde. 

Ik besluit in bed te blijven. Een van ons die mijn boer passeert, zal zeggen dat ik ziek 

ben. Om ongeveer 08.00 uur kwam dochter met vier sneden brood en een kan 

zwarte koffie. Zij vroeg waar of ik pijn had en ik moest vandaag maar in bed blijven. 

Rincke Rinckes (korporaal 5 R.I. Rincke Rinckes kgf 107734), een Amsterdamse 

bakker, komt mij af en toe bezoeken. Hij werkt bij de boer waar ons Lager aan toe 

behoort en bracht mij om 07.00 uur al een snee brood met kop koffie. Het is een 

aardige jongen van ongeveer 24 jaar oud. Het is wel opvallend dat hij uit hoofde van 

zijn beroep, dagelijks met balen van vijftig kilo omgaat en ze nu met grote moeite 

en krachtsinspanning van de grond krijgt. Na vier aspirines te hebben ingenomen, 

ben ik gaan slapen en werd om 12.00 uur gewekt met de roep “Hansel”. Het was de 

weekend bezoeker van Bartels, hij kwam mij eten brengen. Ik dreef in mijn zweet, 

dat was wat ik gewenst had, zodat zij zich konden overtuigen dat ik ziek was. Ik 

moest van hem mij eerst goed afdrogen en eruit komen, voor het eten. Op zijn 

vraag waar ik pijn had, zei hij “O dat is ongewoonte, het was spierpijn en moet maar 

na het werk vroeg naar bed gaan en niet blijven kaarten of praten. Wat een 

ellendeling, je kon bij je thuiskomst geen pap meer zeggen! Om 18.00 uur zou hij 

weer komen waarna hij vertrok. Met deze kerel had ik laatste zaterdag een klein 

onderhoud. Ik had hem het erf op zien fietsen en de nieuwsgierige blik waarmee hij 

mij opnam, was mij opgevallen. Hij is een lompe kerel met een stom moffen 

smoelwerk. Op zijn jas prijkte een partij insigne en een lintje van de oorlog 1914-

1918. Na met Bartels gepraat te hebben (ik voelde dat hij het over mij had) kwam hij 

op mij af. Hij vroeg en ik vertelde hem, gelijk ik tegen Bartels had gedaan, dat wij 

oud Nederlandse soldaten waren en na drie jaren thuis te zijn geweest waren 

opgeroepen voor Arbeitseinsatz (het woord krijgsgevangenen vermeed ik expres). 

Hij vond dat zeer logisch, wij hadden immers de oorlog verloren en moesten deze 

dienst maar aan hun bewijzen. Hij zei dat wij krijgsgevangenen waren, waarop ik 

antwoorde dat dit onmogelijk was daar wij drie jaar geleden oorlog hebben gehad 

en toen naar huis gestuurd zijn en dat er niets gebeurd was, op zijn vermoeden “dat 

er in Holland toch wat gepasseerd moet zijn”, waarop zijn wederwoord was “dat 

kennen wij”. Ik vermoed dat hij Bartels erop gewezen heeft mij niet te loyaal te 

behandelen. Hij neemt een houding tegen mij aan, of hij zeggen wil “je verdiende 

loon wat je nu hebt, hadden jullie maar niet tegen ons moeten zijn.” Het eten was 

het eerste wat mij goed smaakte, een bord meelsoep en een schaal pap met siroop. 

Rincke kwam zijn schaftijd bij mij doorbrengen, wat afleiding gaf, want het alleen 

liggen doet je gaan piekeren. ’s Middags weer geslapen en was juist mij aan het 

afdrogen, ik had weer als een otter liggen zweten, toen mijn “vriend” weer kwam 

met avondeten. Bloemkool met drie sneden brood met boter erop. Hij vond het 

schijnbaar zonde, dat een krijgsgevangene zulk goed voer kreeg, gezien zijn 



122 
 

opmerking dat het “prima Suppe” was, wat ik ook werkelijk kon beamen, Tegen 

20.00 uur kwamen de jongens thuis. Henk was doodop en het viel mij op dat hij 

weer erg voorover liep. Zijn boer was hier Burgemeester dus partijman en hij had het 

even slecht als ik. Willem steunde “ik ben gebroken, maar heb lekker gevreten.” Zelfs 

Arie Jonkers (soldaat 5 R.I. Arie Jonkers, kgf 107735) een kerel oer sterk, bezit een 

atletisch figuur, klaagde. Henk en Rincke werden door de boer aangezocht een kas 

in elkaar te komen zetten voor een nieuwe bewoonster van deze hoeve, die met drie 

kinderen was geëvacueerd uit Berlijn. Zij kwamen weerom met een grote sigaar in 

het hoofd. Wonderlijk wat zo’n buitenkansje doet. Zij kikkerden er wat van op, 

gebroederlijk mochten wij mee proeven. Het deed ons allen zichtbaar goed.  

Arie vergaste ons met zijn behoorlijke stem op de liedjes “Holland bij de zee”, “Dat 

mooie Holland” en “Avondgebed”. Hij had Henk en Willem in slaap gezongen, te 

horen aan hun snurken. Om 20.30 uur kwam de eigenaar ons insluiten en spoedig 

sliep alles in behalve ik, die moeilijk de slaap kon vatten en heel de tijd nog eens 

door mijn gedachten liet gaan. Hoe zal Marie het maken en de families en Sjoerd? 

Jammer dat het werk zo zwaar is, zo met acht jongens bij elkaar in ons kleine 

wereldje op elkaar aangewezen, dat spreekt tot je en kweekt kameraadschap van de 

beste soort. Ik zou graag bij hen willen blijven, maar voel dat ik hier kapot ga, 

lichamelijk en geestelijk. Ik wil wel werken doch het moet in mijn vermogen zijn. 

Allen zijn in diepe slaap en worden morgen wakker nog stijver en moeier als nu. Na 

veel gedraaid te hebben viel ik eindelijk in slaap met het voornemen gebruik van de 

dokter te maken. Hopelijk weet hij uitkomst.  

 

Woensdag 11 augustus 1943 (datum 12 augustus aangepast) 

Om 05.00 uur gewekt, Ik voel mij nog ellendig en besluit te blijven liggen. Om 07.30 

uur kwam dochter met drie sneden brood (de helft met boter) en zwarte koffie. Ze 

vroeg hoe het ging; beroerd. Ik zal de Unteroffizier verzoeken naar de dokter te 

mogen gaan en aldaar verzoeken om opgenomen te worden of terug naar 

Mühlberg, daar het geen doel had hier zonder hulp te blijven liggen en hun alleen 

maar last te bezorgen. Zij was het met mij eens. Ik moest mijn brood maar opeten. 

Om 12.00 uur zou zij terugkomen. Voor zij heen ging sloot ze het raam omdat ik 

bezweet was en zo als zij zei anders kou zou vatten. Haar zorgzaamheid deed mij 

goed. Om 12.30 kwam mijn “vriend” eten brengen, twee broodjes, meelsoep, vijf 

Pellkartoffeln met soort groentesoep; goed van smaak. Helaas was het slechts een 

bordje. Met zijn onsympathieke stompzinnige moffenkop vroeg hij of Herr Poste al 

geweest was. Ik verlangde niets liever, omdat ik dan zeker wist wat er gaat gebeuren 

en was ik roerend met hem eens dat hier blijven liggen meer last dan gemak voor 

boer Bartels was. Rincke kwam me een schoteltje peertjes brengen en het “nijffie” 

van zijn sigaret, die hij bij elkaar had gescharreld van gevonden eindjes in al zijn 

zakken. Het eten bij deze boer is goed, er is ook meer hulp, zodat het werk verdeeld 

werd. Buiten Rincke werkt de boer, vrouw, 15-jarige zoon en twee Russische meisjes 

die haveloos gekleed gaan en op blote voeten lopen. Zij moeten ook werken als 

paarden en ontvangen geheel de dag grote smoelen van de baas en vrouw en zoon 

en volgens Rincke gaat het ook wel eens gepaard met een duw of trap. Zij heette 

Nadja, was 18 jaar, reeds twee jaar bij die boer. Ze kwam uit een stad in de Oekraïne. 

In aanvang meer slaag dan eten. Ze sliep in de koestal. Nu eigen kamertje en een 

tafel mede. Ze verzet meer werk dan een man. Werktijden van 04.30 tot ’s avonds 

21.00 uur en verdient 1,86 RM per week. Ze loopt winter en zomer op blote voeten 
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met een hoofddoek en als schort een zak met grote gaten. Rincke was laatst getuige 

dat zij klappen in het gezicht kreeg. 

Na het eten voel ik mij wat beter en lig ik mijn dagboek bij te werken. Beneden ligt 

een hond die aanslaat als er vreemden komen, wat mij goed te pas komt en mij 

waarschuwt voor bezoek. Ik hoor Rincke fluiten “Amsterdam groot Mokum” en vraag 

mij af hoe zal het daar gaan, met de zaak die nu wel gesloten zal zijn?  

De machines die de boeren hier bezitten zijn af. De kleinste boer bezit ze. Zij zien er 

allen als nieuw uit en dragen het merk “Krupp”, 1937 of 1938. Ik vermoed dat dit 

resultaten zijn van het vier jarenplan, waar destijds zo’n ophef van gemaakt is en wat 

tot doel had met zo min mogelijk menskracht zo veel mogelijk te produceren. Alles 

met het doel voor de komende oorlog. 

 

 
Het Lager in Greifendorf ten opzichte van Moosheim (Google Earth 2018). 

 

De boeren zijn van hogerhand in de gelegenheid gesteld het zij door koop, huur of 

bruikleen, deze prachtige werktuigen te benutten in hun bedrijf. De koeien staan 

hier geheel het jaar door op stal. Het zijn vreselijk magere beesten, een en al knoken 

en been. Ik vergelijk ze altijd met een kapstok, je kan bij zo’n koe overal je hoed 

ophangen. Zij worden hoofdzakelijk gehouden voor de mest. Zoals bij ons, met 

onafzienbare weiden, is het hier niet. Het bouwland, rogge, tarwe, koren, koolzaad 

(vet), met kleine stukjes klavergras en veebiet. De melkopbrengst lijkt mij zeer 

gering. Bartels bezit dertien koeien, per dag levert hij ongeveer achtendertig liter af. 

De controle is hier scherp en zwendelen is volgens mij haast uitgesloten. De hond 

slaat aan dus schrijfpaperassen snel opgeborgen. Even later komt Herr Poste. 

Morgen ga ik naar de dokter in Döbeln. Vanavond moeten wij alles opbreken en 

naar het Lager in Greifendorf verhuizen. Op mijn vraag waarom? Zei hij “dat het hier 

niet genoeg beveiligd is tegen het Ausreisen” en dat op hoog bevel alle Hollanders 

bij elkaar moeten slapen. Het is een strop, we zaten met een gezellig koppel jongens 

niet ver van de diverse boeren en nu het vooruitzicht iedere morgen en avond een 

half uur te moeten lopen. Ik besluit uit mijn bed te komen en naar de hoeve te gaan, 
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om mij te wassen en te scheren, waar ik gedurende mijn ziek zijn geen gelegenheid 

voor heb gehad. Ik loop te tollen op mijn benen en ben duizelig. Bartels zegt me 

amper gedag, waarna ik hem de reden vertel van mijn komst, namelijk onze 

verhuizing. Plotseling ging hij tegen mij tekeer; wat hem aanging zag hij me nooit 

meer. Wat heb ik aan zo’n hulp, drie dagen werken en dan ziek worden. Waarom of 

ik dan boer was geworden? Ik zei hem dat ik daarover niet had beslist. Hij wist beter. 

Ik had natuurlijk gedacht lekker vreten en werken was maar bijzaak. Ik kon mij 

moeilijk beheersen bij de gedachte aan de pelaardappelen met kwark, waar dat 

lekker vreten uit bestond. Als hij wat te kankeren had, moest hij dat maar bij het 

Arbeitsamt doen, die hadden dat zo beschikt en verder kon hij het lazarus krijgen. Ik 

draaide mij om en ging weg. In een hoek van het erf, gezeten op de bomen van een 

wagen, werd ik uit mijn overpeinzing gewekt door het geroep van de dochter, dat ik 

kon eten. De boer zat niet mee aan, zeker uit protest niet met mij gelijk aan een tafel 

te willen zitten. Ik zag hem nergens. Na de aardappelsoep, zes Pellkartoffeln met een 

dobbelsteentje reuzel naar binnen geslagen te hebben, naar het Lager. 

Bedden afbreken en na alles op een paard en wagen geladen te hebben ging het 

voort. Tijdens deze rit brak het onweer los, wat geheel de middag gedreigd had. Het 

was een onvergetelijke ellendige tocht. Doodop van hun zware dagtaak sjokten de 

jongens achter de wagen en wij kwamen doornat met ons doorweekte beddengoed 

in Greifendorf aan. De daar wonende Hollanders waren, naar hun houding te 

oordelen, met onze komst niets ingenomen. Zij staken geen poot uit en lieten ons 

alleen tobben om alles naar boven te sjouwen, als maar in de stromende regen met 

helle bliksemflitsen en donderslagen.  

Henk liep voor mij de stenen trap op. Plotseling kon hij zich niet meer houden en 

had ik hem niet gegrepen, dan had hij achterover van de trap geslagen. Ik kon hem 

moeilijk houden en door mijn gevloek en woede uitbarsting over de rotte houding 

van aldaar wonende Hollandse kameraden, die rustig boven een kaartje aan het 

leggen waren, kwamen drie Franse makkers ons helpen en droegen eerst Henk 

beneden in het Gasthof. Na een tien minuten kwam hij weer bij. Hij trilde en beefde 

over geheel zijn lichaam en barste hevig in huilen uit. De beschadiging van zijn rug 

bij zijn val liep gelukkig nogal los en was alleen maar uitwendig. Na hem in een 

aparte zaal op een matras gelegd te hebben en hem wat te hebben laten drinken 

werd hij wat rustiger. Ik heb zijn natte kleding uitgetrokken en met een paar 

verkregen dekens van de Fransen, hem er goed ingestopt. Ons werd een oud tochtig 

hok als verblijf aangewezen. Na onze natte matrassen en strozakken tegen elkaar 

aangeschoven te hebben zijn wij meer dood dan levend neergevallen. Ik kon de 

slaap niet vatten, was koud en rillerig en hoorde de ratten langs me heen schieten. 

Wat een ellende, een straf is het en ik verwenste het moment dat ik me voor deze 

beproeving ben gaan melden. Een geluk dat ze in Holland geen idee hebben van 

onze toestand. Ik gevoel mij zo’n ellendig wrak en hoop op een wonder dat ons uit 

deze hel verlossen zal. 

 

Donderdag 12 augustus 1943 (datum 13 augustus aangepast) 

Om 04.00 uur werden we gewekt. We voelen ons allen koud en staan onder het 

aankleden te rillen bij het voelen van de natte kleding. Henk en Willem volgen mijn 

raad op van deze gelegenheid gebruikt te maken en ook naar de dokter te gaan om 

te klagen over hun ellendige gevoel dat is veroorzaakt door het zware werk en te 

trachten een ander Arbeitskommando te krijgen. Wassen doet men bij de boer, 

zodat we ongewassen en nuchter op pad gaan. 
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De ligging van Döbeln ten opzichte van Moosheim (Google Earth 2018). 

 

Het is koud en guur en na ongeveer twee uur lopen komen wij in Bönningen aan.46)  

Er werd niet gesproken en ieder had zijn eigen gedachten en misère voor ogen. De 

trein kwam aan en na door onze Poste in de overvolle trein geduwd te zijn, ging het 

verder. Dit zijn speciale krijgsgevangenentreinen, in de afdelingen zijn de banken 

eruit gehaald en men staat dicht op elkaar gepropt, tussen Russen, Polen, Serven en 

Fransen die dagelijks deze rit maken naar hun respectievelijke fabrieken.  

Een van hen vroeg mij “Ruski?” Op mijn antwoord “Hollander” ontstond onder hen 

een dispuut waar ik geen sillabe van verstond. De tranen springen mij evenals Henk 

in de ogen, tweeëneenhalve maand geleden zagen wij voor het eerst onze Russische 

kameraden, zij maakten op ons een diepe indruk, gevolg van het lijden en ontberen 

in deze beproeving. Nu waren wij ook zover dat zij ons voor landgenoten aanzagen. 

Het was in geen geval dat wij hun als minder beschouwen. Wij zijn hen dankbaar in 

verband met hun strijd tegen ons aller vijand de mof. En zij ook, evenals wij, hun 

leven hebben moeten inzetten. 

In Döbeln moesten wij uitstappen en gingen in kolonne naar het Stalag waar ik 

reeds was geweest op mijn doorreis van Mühlberg naar mijn boeren bestemming. 47)  

 
46 Vrijwel zeker is het plaatsje Böhrigen bedoeld. Vanuit Böhrigen bestond destijds een smalspoor 

treinverbinding via Rosswein (waar moest worden overgestapt op normaal spoor) en Niederstriegis 

naar Döbeln. Het lijntje tussen Böhrigen en Rosswein bestaat tegenwoordig niet meer. 

47 Dit betrof geen Stalag, maar een Lager dat naast de fabriek van Frits Pflug in Döbeln stond (zie de 

beschrijving in dit dagboek op 7 augustus 1943). Het Stalag IV-g bevond zich in Oschatz. 
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Wij ontmoetten een Hollandse kameraad uit een ander boeren Kommando, die zijn 

pols gekneusd had. Hij had dezelfde klachten als bij ons, namelijk de onmacht dit 

zware werk vol te houden, enz. enz. De dokter was een jonge Fransman, zeer 

sympathiek met zijn kleine baard en hij sprak goed Duits. Na mijn klacht, heeft hij 

mij grondig onderzocht, onderwijl heb ik hem onze lijdensweg verteld en gevraagd 

of hij mij ander werk kon bezorgen. Het was hem onmogelijk zelfs voor zijn eigen 

Franse kameraden was het hem nooit gelukt. Twee tot drie dagen rust en dan weer 

werken was het enige wat hij mocht geven. Ja, je bent zeer mager, die 

tweeëneenhalve maand ontberingen zijn zichtbaar en zwaar werk ligt je niet, maar 

heus ik ben gebonden en kan je geen ander werk geven. Ik was er kapot van, dit was 

mijn enige hoop geweest. Hij heeft er een mof bijgehaald, een Unter Arzt, waarmee 

hij mij besprak. Een paar keer op mij wijzend, daar ik nog steeds op het 

onderzoeksbed lag. Het enige wat ik van het gesprek opving was “Keine Kräften”, 

maar hoofdschuddend kwam hij weer naar mij toe. Moest me weer aankleden, 

waarna hij een urine analyse maakte. Hij kon niet veel vinden en vermoedde een kou 

op de blaas. Ik kreeg tabletten, twee keer per dag een stuk (dezelfde als in 

Mühlberg, een soort aspirine) en twee dagen rust. Hield de pijn aan, dan moest ik 

terugkomen en hij klopte me bemoedigend op de schouder. Henk en Willem zijn 

ook onderzocht en op de pijnlijke plaatsen gemasseerd. Na afloop gingen wij naar 

een kleine barak en moesten wachten op de Poste, die het een of ander nog te doen 

had. Intussen heb ik mijn brood met Henk en Willem gedeeld die de vrouw mij voor 

twaalf uurtje had meegegeven. Daar het naar dokter gaan van hun vanmorgen 

opkwam, waren zij niet in de gelegenheid dit de boer te zeggen om brood mee te 

krijgen. Wij hadden de man 1¼ boterham, dus een kleine maagvulling. Van een 

Fransman kregen wij een sigaret. Hij kwam “uit de hemel fietsen”, omdat het weer 

een paar dagen geleden was dat we een trekje hadden gehad. Om 11.00 uur gingen 

wij terug. Eerst weer met de trein tot Böhrigen. De Post vroeg of wij geld hadden, 

helaas niet, daar het mogelijk was met de bus terug te gaan, wat ons twee uur lopen 

scheelde. Een paar Fransen, die ook voor de dokter waren geweest, waren zo 

hoffelijk voor ons te betalen. Bij ons instappen hoorden wij protesteren “Geen 

Russen in de bus”, waarop de Post bekend maakte dat wij Hollanders waren. 

Na twee haltes kwam er een zitplaats vrij en kwam ik naast een oude man te zitten. 

Hij zat enigszins voorover gebogen en vroeg mij zonder op te zien “Hollander?” Op 

mijn bevestiging schudde hij zijn kop en zei zacht : “Verfluchte Scheise”. Ik zuchtte en 

zei “Wie lange noch?” Waarop hij eerst schuin naar boven keek om niet gehoord te 

worden en zei mij zacht “Krieg bald Schluss, drei bis vier Monate”. Ik was opgetogen 

dit uit een Duitse mond te horen. Onder de Fransen heerste wel een geweldig 

optimisme, maar drie tot vier maanden zouden zelfs zij voor onwaarschijnlijk 

houden. Henk en Willem gingen na onze aankomst in het Lager naar hun boer om te 

eten. Ik had brood meegekregen en bleef daar en heb een aanvang gemaakt de 

ledikanten in elkaar te zetten en ze met hulp van een Fransman twee op elkaar 

getimmerd.  

’s Avonds bij hun thuiskomst glunderden de jongens dat het voor elkaar was. Om 

18.00 uur waren wij gereed en ging ik naar de hoeve om te eten. Op haar vraag 

vertelde ik de dochter het resultaat van het onderzoek en advies van de dokter: 

“lichte arbeid”. Zij zei smalend dat dit bij een boer niet bestond en begon tegen mij 

te kankeren, waarom of ik dan boer was geworden, als ik dat toch niet volbrengen 

kan. Ik heb haar dezelfde raad gegeven als Bartels, voor reclames moest zij niet bij 

mij, maar bij het Arbeitsamt zijn. Het menu was een bordje meelpap en vijf 
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Pellkartoffeln. De familie voerde een gesprek in het Saksische dialect, waar ik niets 

van verstond, maar had de mening dat het over mij ging en iedere hap uit mijn 

mond zaten te kijken. Mijn hart is goed om heen te gaan, maar heb dan geen eten 

en had een behoorlijke trek gezien ik van geheel de dag 1¼ boterham had gebruikt, 

omdat ik het mijne had gedeeld met Henk en Willem. Dus toen maar doorzetten en 

net doen of ik gek ben. Voor mijn heengaan krijg ik drie boterhammen van de vrouw 

mee, voor morgenochtend. Op mijn terugweg naar het Lager ontdek ik de maan, 

wat de aanleiding was dat gedurende deze tocht mijn gedachten bij Marie en thuis 

waren. Wij waren getuigen dat de Fransen pakketten ontvingen van hun families. Op 

mijn vraag aan de Post “wat voor ons?” moest hij ons helaas teleurstellen. Wij kregen 

van de Fransen een paar biscuits die zeer voedzaam zijn en gingen kauwend onder 

de wol. Ik ben vol van de teleurstelling, ik had zo gehoopt dat de dokter mij ander 

werk had kunnen geven. Ik zie geen andere mogelijkheid hier vandaan te komen en 

zal mij in mijn lot moeten schikken, hoe zwaar het ook is. Ik voel me ook nog steeds 

niet in orde en liep vanavond op weg naar de boer naar adem te happen, omdat 

deze weg over twee heuvels loopt en nogal stijl is en voelde mij duizelig. Ook heb ik 

nog steeds last van diarree, dit is nu al drie weken en geeft de schuld aan de vele 

aardappelen die wij eten, te Mühlberg zowel als hier. 

 

Vrijdag 13 augustus 1943 (datum 14 augustus aangepast) 

Om 04.00 uur gewekt. Henk, Willem en ik blijven liggen omdat wij twee dagen ziek 

hebben gekregen, de dag van het doktersbezoek meegerekend. Om 06.30 door de 

Poste uit ons bed gehaald en moest het Lager schoonmaken. Een van de Fransen 

Canielle genaamd kwam een praatje maken en toonde interesse voor een 

gevlochten lederen riem van Henk, die er niets voor voelde hem weg te doen. Emil 

vertrok en kwam een ogenblik later terug met een zakje dat hij op tafel leeg stortte. 

Henk was bezweken. De ruil bestond uit een pakje Franse sigaretten, een half pakje 

boter, twee flinke stukken brood, vijf grote biscuits een stuk koek, een stuk 

chocolade, twee ons suikerklontjes en twintig Franse biscuits. Henk heeft ons mee 

laten smullen van de chocolade, koek, enz. en met een “strootje” (sigaret) in ons 

hoofd gingen wij om 11.00 uur op pad naar onze boeren voor het eten. De houding 

van de familie Bartels is wel tegen mij. Hoe kan het ook anders, zij moeten geheel de 

dag zwoegen en ik kom alleen opdagen om te eten en kan hun houding begrijpen. 

Na mijn eten, een bord broodsoep en wat Pellkartoffeln met dobbelsteentje reuzel, 

ben ik maar snel weggegaan om hen niet langer te ergeren. Ik loop de gehele dag al 

te piekeren over het vooruitzicht morgen weer aan de slag te moeten en daar als 

tegen een berg opziet. Henk klaagde ook over de houding van de boer. Zijn maal 

bestond uit twee bordjes meelsoep. Zij huldigen daar ook het principe “geen werk, 

geen eten.” Bij onze terugkomst in het Lager hebben wij meteen de twee stukken 

brood van Henk zijn ruil soldaat gemaakt, met dik boter en een paar klontjes suiker. 

Willem heeft het veel beter en maakte ons lekker met het verslag van zijn menu, 

namelijk twee borden soep met stukjes vlees erin en tien dikke pannenkoeken, 

waarover een lepel gesmolten boter en appelmoes gingen. Voor 16.00 uur had hij 

zes sneden brood en een kan koffie meegekregen, wat bij onze boeren niet te pas 

kwam. Tegen 15.00 uur hebben wij gedrieën Willem zijn “keggie” opgegeten en 

tegen 18.00 uur opgestapt voor ons avondmaal. Een bord broodpap, flauw van 

smaak daar er geen suiker in zat, Pellkartoffeln, en wat in vet gekookt de 

overgebleven aardappelen van hedenmiddag, wat best smaakte. Met de dochter wat 

woorden gehad die mij verweet dat het met mijn ziek zijn niet zo “schlimm” was te 
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oordelen naar mijn eetlust. Een zieke laat het eerste zijn eten staan. Mijn 

weerlegging dat mijn maag niet ziek was, beantwoordde zij met een 

schouderophalen en heen te gaan. Henk heeft op de verduisteringsgordijnen met 

krijt een Hollands landschap getekend met de traditionele molen. Het had de 

bewondering van de Fransen. Wij gingen bijtijds naar bed. Nog steeds geen post. 

Wat zal dat een vreugde zijn, wat te vernemen van thuis. Een geruststelling te weten 

dat zij zeker bericht hebben. 

 

Zaterdag 14 augustus 1943 (datum 15 augustus aangepast) 

Om 04.00 uur gewekt. Het begint te dagen als wij op weg gaan naar onze boeren. 

Na het vaste werk, stal uitmesten, paarden poetsen, gras maaien, enz. met 

onderbreking van het ontbijt, Pellkartoffeln en koffie, klaver halen. Bij het uitspannen 

en in de stal brengen van de paarden passeerde mij het volgende: Ik leidde het 

paard bij zijn kop zijn box binnen en moet hem dan aan een ketting vastzetten. 

Omdat ik hem niet goed bevestigen kon en hij te ver af stond, riep ik “Vort!”. Hij 

deed een stap vooruit en zette zijn poot op mijn voet. Ik heb eerst staan rukken om 

hem er onderuit te krijgen, wat niet lukte. Toen aan het paard zijn poot gerukt, maar 

dat ging ook niet. Het deed verdomde pijn en het zweet brak me uit. Toen wist ik 

het en riep weer “Vort!” En dit ene woord bracht de verlossing. Na mijn bevrijding 

heb ik mijn voet bekeken. Mijn tenen en nagels zagen blauw. Dit is dan ook de enige 

komische noot uit mijn boeren loopbaan. Om 11.30 uur eten, een bord meelsoep, 

aardappelsoep met stukjes uien erin. Bartels was hevig verontwaardigd toen ik hem 

zei dat wij volgens Herr Poste recht hadden op een uur schafttijd en wij dit onze 

boeren moesten zeggen. Zijn uitleg was, dat al de etenstijd bij elkaar een uur 

bedroeg. Waarop ik hem zei dat het uur bedoeld was na het middageten. Na het 

eten begint het te regenen en moest ik de paarden inspannen, lege zakken en 

manden opladen en gingen we naar een aardappelveld een half uur van de hoeve 

gelegen, waar hij mij met zakken en manden achterliet en ik aardappelen moest 

gaan rooien. De regen viel bij stromen neer en ik was na tien minuten tot op mijn 

huid toe nat. Het was een en al bagger. Als een mand vol was moest hij in een zak 

leeg gestort worden. Op mijn vraag of ik met zulke baggerhanden mijn brood moest 

eten, zei hij “Die veeg je maar aan je broek af”. Ik dreef langs alle kanten en voelde 

het water lopen. Ten leste kon ik mij niet meer goed houden, wat een ellende, de 

tranen liepen langs mijn gezicht. Ik ben voorover gevallen met mijn gezicht op mijn 

armen en heb uit liggen huilen en God gesmeekt om uitkomst. Ik voelde me van 

alles verlaten, met de angst als dit zo moest doorgaan, ik het niet zal overleven. Zo 

armzalig hopeloos ellendig heb ik mij nog nooit gevoeld. Ik weet niet hoe lang ik zo 

gelegen heb, maar toen ik mijn leed en narigheid had uitgehuild en was uitgebruld, 

overviel mij de kou, zodat ik lag te klappertanden en het tot mij doordrong, dat als 

ik niet opstond ik doodziek zou worden en heb toen mijn werk weer hervat. 

Met bakken viel de regen uit de hemel. Eindelijk kwam Bartels mij met de wagen 

halen en kankerde dat de vijfentwintig zakken niet vol waren. Ik zei niets, keek hem 

alleen maar vuil aan en verwenste hem alle ziektes en bezoekingen die in mijn 

gedachten kwamen. Achterop de wagen gezeten zat ik te bibberen als een 

juffershondje en kwam de gedachte in mij op te vluchten. Ik besloot een plan te 

maken en voorbereidingen te treffen om als de kans daar zou zijn, hem te benutten. 

Terug op de hoeve heb ik eerst de wagen helpen afladen, waarna ik mijn schoenen 

kon afspoelen en mijn kleding uitwringen. De natte kleding weer aangetrokken en 

verder aan de slag met stallen schoonmaken, wagens verslepen, klaver afladen, enz. 
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tot het etenstijd was. De pan met aardappelsoep van hedenmiddag kwam weer op 

tafel. Pellkartoffeln met kwark. Bij het zien van zulk eten en de gedachten aan de 

geleden armoede verging me de eetlust en na vier pelaardappelen had ik mijn 

bekomst. Bartels trok een verwonderd gezicht dat ik al klaar was en zei “flink eten, 

dan krijg je dikke wangen”. Met grote moeite kon ik mij beheersen. Je vreet je de 

koorts aan aardappelen en dan zegt zo’n rot boer “flink eten” en dan te bedenken 

dat het heden zaterdagavond is, de gezelligste avond van de week. Wij kwamen 

allen gebroken en drijfnat in het Lager, na ons verschoond te hebben zijn we van 

kou en misère maar onder de wol gekropen. Ik was vol over mijn ellende, voelde me 

meer dood dan levend en heb gebeden om uitkomst. 

 

Zondag 15 augustus 1943 (datum 16 augustus aangepast) 

Om 04.30 uur gewekt. Herr Poste had zich verslapen en met een “Los, schnell!” 

werden wij het Lager uitgejaagd. Met onze natte kleren van gisteren aan, liepen wij 

in elkaar gedoken te bibberen. Het regende nog altijd en ik voelde al gauw weer de 

stralen langs mijn rug lopen.  

Op mijn “Guten Morgen” tegen Bartels kreeg ik geen antwoord. Hij had zelf al de 

paarden gepoetst en ik kon de stallen uitmesten. Tegen 10.30 uur was mijn 

zondagwerk gedaan.  

Na in de koestal me gewassen te hebben met een klein kuipje warm water en 

geschoren te hebben, besluit ik niet naar het Lager te gaan, omdat de regen nog 

steeds bij stromen neer klettert en het net op en neer lopen is om weer tijdig hier te 

zijn voor het eten. Henk komt mij opzoeken en is zeer in de put en met geen 

mogelijkheid eruit te krijgen. Als wij het over onze vrouwen hebben kunnen we met 

moeite onze tranen bedwingen. Ik schrok ervan toen hij zei met zelfmoordplannen 

rond te lopen daar hij geen uitweg meer zag. Ik zei hem dat dit het laatste is wat je 

doen kunt en dat je dan nog beter de benen kan nemen of weigeren dat zware werk 

te verrichten, maar hij ziet tegen de gevolgen op. Dan ga je toch ook kapot. Je wordt 

eingesperrt komt in een cel terecht met weinig voedsel. Je hebt geen weerstand of je 

loopt een ziekte op, longontsteking enz. of je gaat van het piekeren geestelijk naar 

de donder. Dan kan je je beter in eens van kant maken, dan nog zo’n lijdensweg te 

moeten doormaken. Ik laat hem eerst maar uitpraten en wijs hem nogmaals op het 

onzinnige van zo’n daad, nu maak je altijd nog een kans om je vrouw terug te zien, 

enz., enz. En laat hem op handslag beloven zoiets nooit te doen en het uit zijn hoofd 

te zetten. Als wij later thuis vertellen van ons geleden leed, zal het op geen stukken 

te begrijpen zijn hoe het werkelijk geweest is.  

Het menu was geschilde aardappelen (zondag), fijn gehakte peen met een sausje er 

over, een stukje vlerk van een kip, jus is er niet. Het braden van kip moeten ze nog 

leren, het vlees is taai, niet gaar en ik heb de indruk dat hij meer gekookt is dan 

gebraden. Ik moet denken aan thuis, als we kip aten, heerlijk mals met verrukkelijke 

boterjus. Nee, het zijn hier koekenbakkers in de kookkunst. Ik kreeg brood en koffie 

mee voor 04.00 uur drie sneden en zes sneden voor vanavond 18.00 uur. Ik 

behoefde dan niet terug te komen voor morgenochtend. Het was mij welkom. Het 

eten is toch naadje en ik had mijn voeten stuk gelopen door de natte sokken en 

schoenen. Ik vermoed dat er gasten komen, daar de vrouw deeg aan het maken was 

om koek te bakken. Terug in het Lager liep het water uit mijn mond van de heerlijke 

braadlucht, net als bij Marie in de keuken. Twee Fransen hadden een kip bemachtigd 

en de nek om gedraaid, schoon gemaakt en waren deze nu in de beste boter op de 

kachel aan het braden. Henk en Swart (waarschijnlijk soldaat Grenadiers Joop Zwart 
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kgf 105852) hadden in de dorsmachine een ei gevonden. Met de waterproef bleek 

Henk pech gehad te hebben, zijn ei bleef drijven. 

Rond 15.00 uur zijn we gaan eten. Henk zei onder het eten “ik zal me zelf maar 

trakteren met mijn vrouw”. Plotseling schoot het mij te binnen, zij was vandaag jarig. 

Door mijn eigen narigheid was ik het geheel vergeten. Het spijt mij erg. Nu is het me 

ook duidelijk waarom hij vanmorgen zo in de put was, als nooit te voren. Hij 

trakteerde mij en Willem op biscuits en chocolade en een sigaret van de verkoop 

van zijn ceintuur. Ik vond het werkelijk jammer zo nalatig te zijn geweest. De jongens 

gaan allen naar hun boer voor het vee te verzorgen en te eten. Ik blijf alleen in het 

Lager en vul de tijd met schrijven en slapen. Ik ontwaak bij de komst van Herr Poste. 

Op zijn vraag hoe het mij ging heb ik het hem gezegd en verzocht of het mogelijk 

was een onderhoud met de controle officier te hebben en hem ander werk te 

vragen. Ik heb de indruk dat hij bang is met zo’n verzoek van een krijgsgevangene 

bij zijn chef te komen en zegt dat het ongewoonte is, zoiets gaat nooit zo snel en 

dat wij pas drie weken hier waren. Op mijn “elke dag dat ik hier langer ben is me te 

zwaar” en “ik zal dat nooit volhouden” zei hij “ik moest eerst maar afwachten”. Hij zal 

nog eens zien, maar ben pas een paar dagen ziek geweest en nu weer er tussenuit 

voor dat onderhoud. Hij was bang last met Bartels te krijgen. 

De jongens kwamen geleidelijk binnen, Wij krijgen van de Fransen een sigaret en 

een glas bier en gaan na wat gepraat te hebben om 21.00 uur onder de wol. Ik zag 

nog net de maan opkomen. Dag Marie, als je om 22.00 uur kijkt, lig ik al te pitten. 

Toch fijn dat wij iets hebben dat wij beiden kunnen zien en aan elkaar doet denken.  

 

Maandag 16 augustus 1943 (datum 17 augustus aangepast) 

Om 04.00 uur gewekt. Na het ontbijt van 06.30 uur met de ploeg, twee ossen en 

Bartels naar het land, waar hij mij in de kunst van het ploegen inwijdde. Die ossen 

zijn onwillige krengen, zij ontwikkelen hun trekkracht met de kop, zoals een paard 

zijn trekstel voor de borst heeft, hebben zij dat voor hun kop. Dat is weer verbonden 

aan een touw, waar je mee in je hand loopt. Moeten zij nu wat links of rechts, geef je 

een ruk aan dat touw en roep je bij links “Hude” en bij rechts “Bieste”. Het ploegen is 

een zwaar werk, vooral als men aan het einde is en je moet de ploeg achteruit 

optrekken en aan een nieuwe voor beginnen. Het is een toer om gelijk te blijven. Het 

kost me de grootste moeite, omdat die ossen geregeld naar rechts gaan. Als ik na 

een poosje mijn werk bekijk, is het hopeloos en lopen alle voren uit elkaar. Ik stond 

juist te bedenken hoe ik dat weer in orde zou kunnen maken, toen Bartels kwam 

kijken. Hij vloog op me af, trok het touw uit mijn handen en gaf bij elk woord een 

vloek en een ruk aan het touw. Met GVD’s en dat ik een onwillige hond was en het 

sabotage was enz., enz. Ik liet alles gelaten over mijn hoofd gaan en zei dat ik in een 

paar weken geen boer kon zijn en hij voor de rest kon doodvallen. Als ik het niet kon 

moest hij het zelf maar doen, wat hij ook prompt deed en mij naar de hoeve 

stuurde. Ik moest toen met de vrouwen mee om met een hark het gemaaide gras te 

keren, wat door de zon en wind gedroogd moest worden tot hooi. Na het eten, 

rijstesoep met stukjes kip van gisteren, wat goed smaakte en mij na tafel een 

voldaan gevoel gaf, weer naar het hooiland. De boer had een heel onderhoud 

tijdens het eten met vrouw en dochter, maar dat het over mij ging en mijn 

ploegkunst is zeker, gezien de vertwijfelde blikken die ik moest incasseren. Na het 

hooi tot bergen geharkt te hebben, moest het opgeladen worden en werd het met 

paard en wagen naar de hoeve gebracht en aldaar in de schuren opgestouwd, net 

zoals met de schoven tarwe, enz. Dat was een vermoeiend werk. Ten leste heb je 
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geen armen meer over. Om ongeveer 18.00 uur komt Herr Poste zeggen dat hij 

bericht heeft ontvangen dat ik morgen “Vort” kom. Ik wist niet hoe of ik het had, het 

was alsof de hemel voor mij open ging. Ik kon wel juichen en huilen tegelijk. Het 

eerste wat ik dacht was zou mijn gebed toch verhoord zijn? Bij navraag wist hij niet 

waar ik naar toe ging. Hij moest mij morgen in Döbeln afleveren. Ik kon het haast 

niet geloven en vroeg mij af hoe en waaraan ik dit geluk te danken had. Bij nader 

overleg is de enige mogelijkheid dat Bartels na onze twist (toen ik hem zei dat hij als 

hij reclames had het bij het Arbeitsamt moest zijn, dat die mij op zijn dak had 

gestuurd) hij zich met deze instantie in verbinding heeft gesteld met het gevolg van 

mijn overplaatsing. Na tot 19.00 uur gewerkt te hebben en mijn stukjes peensoep 

met pelaardappels verwerkt te hebben, heb ik afscheid genomen van de dochter, die 

mij zei dat ik er niet op behoefde te rekenen in mijn vak tewerkgesteld te worden, 

omdat dit nooit zou gebeuren.  

De vrouw met een hoofdknik en Bartels met een “Heil Hitler” (wat een ellendeling). 

Mijn boer Bartels, het beste hoor, ik had hem begroet en ging ik voor het laatst deze 

terugweg naar het Lager. Het juichte en jubelde inwendig in mij. Doodop kwam ik 

aan. Henk het grote nieuws vernemend is in de put om alleen te moeten 

achterblijven. Een Franse kameraad zegt dat je daar nooit beter van wordt, het 

moffenprincipe is aanvraag lichtere arbeid wordt zwaardere arbeid. Henk zegt 

ondanks dat ik wou dat ik in je schoenen stond, want rotter dan hier bestaat niet. 

Toch schrok ik even van wat die Fransman vertelde. Wat staat me te wachten? 

Willem kwam geheel kapot en overstuur thuis en liet zich in zijn bed vallen met deze 

woorden “ik verdom het langer, ik ga niet meer naar die rot boer, je gaat er hier 

onderdoor”. Bij het vertellen van mijn verlossing barstte hij in een onbedaarlijke 

huilbui uit. Hij was met geen stok te bewegen zich uit te kleden en is, ondanks ons 

herhaalde verzoek, zo blijven liggen. Na mijn boel bij elkaar gepakt te hebben en 

ontdekte dat een paar splinternieuwe wollen sokken tijdens mijn boeren loopbaan 

totaal verrot waren door de regen en drek, zodat ik ze kon weggooien, ging ik om 

21.00 uur naar bed. Ik kon moeilijk de slaap vatten, van alles ging door mijn kop.  

Een ding is zeker, ik behoefde niet meer naar die boer terug, die mij ook nog gezegd 

had “je zal nog wel eens naar hier terug verlangen en aan mijn woorden denken”. 

Nu, dan moet het me toch bar slecht gaan. ’s Nachts wakker geworden en ik was nat 

van het zweet en bemerkte dat de maan hoog aan de hemel stond. “Dag Marietje, 

hoe lang zal onze scheiding nog duren??”  

 

Dinsdag 17 augustus 1943 (datum 18 augustus aangepast) 

Om 04.00 uur gewekt. Een wasgelegenheid is er niet, dus na van de jongens 

hartelijke afscheid genomen te hebben ging ik ongewassen en weer in de regen op 

pad. De Poste, een Fransman die voor de dokter moest en nog een Hollander, Jan 

van Roon (soldaat Grenadier Johannes van Roon kgf 106259), die ook overgeplaatst 

werd. Na een paar uur sjouwen met de koffers gaat het verder per trein naar Döbeln. 

Ik heb Herr Poste nog gevraagd of het niet mogelijk was dat Henk en Willem met mij 

mee gingen, maar dat ging niet zo eenvoudig. De boer moest eerst over je klagen 

en je willen lozen. In het Stalag in Döbeln sprak ik nog een Hollander die in een 

steengroeve werkzaam was. Het was daar ook onmenselijk zwaar. Je staat geheel de 

dag met een grote pikhouweel te werken die van zich zelf al loodzwaar is. Ook zeer 

weinig en slecht eten. De schrik slaat om mijn hart. Enfin, kom ik daar terecht voor 

straf, dan ben ik nog even na als de andere jongens die daar rechtstreeks zijn 

geplaatst.  
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Om ongeveer 11.00 uur kwam een Gefreiter en vroeg naar Van Roon en mij. Ik ben 

niets in mijn hum, dat Van Roon met mij meegaat. Zoals hij mij vertelde, was hem 

niets bekend dat hij bij zijn boer niet voldeed. In ieder geval was hij hem liever kwijt 

dan rijk. Het is een onsympathiek mens, hij is ongeveer 25 jaar, gehuwd en vader en 

laat zijn baard staan. Hij is ook een van de snuiters die zich tegenover ons in 

Greifendorf zo onkameraadschappelijk heeft gedragen en is zeer egoïstisch. 

Onze nieuwe Poste maakt een geschikte indruk. Wij moeten 6 km lopen, waarin een 

paar flinke hoogtes liggen. Hij bood ons aan onze bagage op zijn fiets te binden, dat 

liep gemakkelijker. 

Op zijn vragen heb ik hem ons leed als krijgsgevangene verteld, waar hij begrip voor 

toonde. 

Onze kleding vond hij een aanklacht en was geschrokken bij het zien van onze 

uniformen en dacht met Russen te doen te hebben. Hij zou trachten andere kleding 

voor ons te krijgen.  

Wij gingen naar Mochau, een dorp van ongeveer 450 inwoners, heel rustig in een 

dal gelegen en kwamen te werken op een appelsapfabriek. Er moest wel gesjouwd 

worden, maar lang niet zoals bij een boer. Er waren daar vijf Serven, ook 

krijgsgevangenen en zeven Duitse vrouwen.  

Bij onze aankomst gingen we eerst naar ons Lager dat gelegen was boven het 

Gasthof.  
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8. Arbeitskommando Mochau 

Het Gasthof ziet er goed en helder uit en bestaat uit een grote en een kleine zaal. De 

eerste is slaapzaal met houten kribben met twee man boven elkaar. De kleine zaal is 

conversatiezaal met lange tafel een aan weerszijde een bank. De Poste besliste dat 

wij in de kleine zaal kwamen te slapen en niet bij de Serven. Op mijn gezegde dat wij 

beiden krijgsgevangenen waren en ik er geen verschil in zag, zei hij dat het zo’n raar 

volk was. Enfin, het is mij het zelfde. Hij is de baas van het zaakje. Wij vroegen of er 

niets te eten was, omdat we de gehele dag nog niets hadden gehad. Hij zou het 

onze toekomstige chef vragen omdat eigenlijk onze boeren er voor hadden moeten 

zorgen en ons voor een dag brood mee hadden moeten geven.  

 

 
Het Gasthof in Mochau (het vroegere Choren) (https://oldthing.at). 

 

Wij gingen naar de fabriek, ongeveer tien minuten lopen. De bevolking kijkt ons 

vreemd en schuw aan en menen dat wij Russen zijn. De fabriek is modern gebouwd, 

opgetrokken uit een soort zandsteen met grote letters staat er op “Süsmostkelterei – 

Willy Otto”. De baas kwam naar ons toe, een grote kerel met een echt moffen 

voorkomen. Het gehate hakenkruis prijkte op zijn jas. Hij zei, dat de getroffen 

maatregelen, genomen door de Duitse regering, hem niet aan te rekenen waren en 

als vergelding niet interest-loos moesten werken. Hij zal ons menselijk behandelen 

als wij menselijk werkten. De werktijden waren van 07.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 

18.00 uur. Wassen en eten geschiedde op de fabriek. Na ruggenspraak met de Poste 

konden wij naar de fabrieks Stube gaan, waar wij wat te eten zouden krijgen. Deze 

ruimte lag aan het einde van de fabriek en was met een trapje van zes treden te 

bereiken. Er stond een lange houten tafel en bank. Het geheel zag er rommelig en 

smerig uit. Wij kregen wat opgebakken aardappelen (niet zoals thuis met een 

korstje, het was warm en droog) en de man een bord griesmeelpap. Het smaakte 

goed. We gingen naar het Lager terug om onze kribben in elkaar te zetten, waarna 

wij nogmaals naar de fabriek moesten om onze strozakken te halen en te vullen. Om 
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18.30 uur waren wij weer present om nogmaals te eten. Het was niet veel, vier pel-

aardappelen met kwark, zuur met een uiensmaakje. Na afloop rammelden we nog. 

De Serven eten met ons aan tafel. Ze zijn een en al vriendelijkheid en spreken wat 

gebroken Duits.  

 

 
Mochau, de ligging van het Lager en de fabriek van Willy Otto (Google Earth 2018). 

 

Onze gesprekken gingen over politiek. Ze zijn vol optimisme en denken met zes 

maanden thuis te zijn. Met Van Roon wat rond de fabriek gelopen en kwamen langs 

een konijnenhok met een twintig bewoners. Zij waren schijnbaar zojuist gevoerd, 

want in hun ruif lagen gewassen peen en stukken brood. Zonder veel woorden 

waren wij het eens, ik ging op de uitkijk staan en Jan (Van Roon) stak zijn zakken en 

hemd vol met brood en peen, waarna wij naar het Abort (wc) gingen en alles 

gedeeld en verdeeld hebben. Van de Serven kregen we nog wat shag zodat we de 

man twee sigaretten hadden en gingen vol moed om 21.00 uur naar bed. Onze krib 

staat tegen de muur waarachter de kamer van de Poste gelegen is. Ik hoor zacht 

radiomuziek en herkende Peter Kreuder. Ik gevoel mij verheugd hier terecht 

gekomen te zijn en niet in een steengroeve. Nu nog post van Marie, daar ik me 

ongerust maak. Ik hoorde vanmorgen in Döbeln, dat er aan de Hollandse kust 

invasie pogingen zijn gedaan en Scheveningen en IJmuiden gebombardeerd zijn. 

Ellendig, nog steeds geen bericht. 

 

Donderdag 19 augustus 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Ik heb goed geslapen. Na eerst het Lager schoon gemaakt te 

hebben, wat hier regel is, naar de fabriek. Daar me gewassen en brood, 2 kg week 

rantsoen, een kwart pond margarine, een stukje kaas, worst en een lik marmelade 

bekomen te hebben, moet ik daar tot zaterdag mee doen en dat maakt geen slechte 
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indruk. Zwarte koffie, kreeg van een Serviër een lepel melkpoeder en suiker erin uit 

een Amerikaans pakket. Goddelijk, wat een smaak. 

Om 07.00 uur aanvangen. Ik moest de timmerman helpen een oude baas van 68 

jaar. Hij spreekt erg lijzig en tracht me uit te horen. Ik ben op mijn hoede. Hij klaagt 

over de oorlogsellende en zegt dat alleen de Joden daar de schuld van zijn, waarop 

ik geen antwoord geef. Om 12.00 uur is het eten, een bord macaronisoep en zes 

pelaardappels. Ik erger me aan de manier van eten van Jan (van Roon). Hij zit te 

slurpen en te schrokken en pikte een overschot van de Serven in. De Serven keken 

mij aan, omdat hij mij niet verzocht te delen. Het toppunt van egoïsme en een echte 

pest vent met zijn sik. 

Om 13.00 uur weer begonnen met ijzeren kappen van flessen met sap afhalen, die 

“gepasteriliseerd” waren. Die dingen zijn tamelijk heet en ten leste doen je vingers 

pijn en zijn verbrand. Om ongeveer 14.00 uur moesten Jan, de timmerman en ik een 

wagon briketkolen uitladen, zo’n 20 ton (20.000 kilo). Het is zwaar werk, wij hebben 

ons hemd uitgetrokken, het is stralend zomerweer. Om 17.00 uur waren wij gereed 

en zagen zo zwart als een turk, omdat door het zweten alle kolenstof op onze huid 

was blijven kleven. Wij konden in de kelder een bad nemen, waarvoor een grote 

platte houten kuip diende. Je knapte er van op. We hebben een fles appelsap 

opgedronken, smaakt goed, wat rinzig. Om 18.30 uur eten; kwark, zes pelaardappels. 

De Serven kankerden over het eten en lieten de kwark voor ons staan. Nu deelde 

een Serv het, aangezien Jan vanmiddag alles alleen in zijn raap duwde. Ik keek de 

gever aan, die mij een knipoog gaf. Daar wij nog best zo’n portie gelust hadden 

hebben wij de konijnenhokken leeggeroofd. Bij het op weg gaan naar het Lager 

werden wij teruggeroepen en dachten “wij zijn het neusje”. Met het oog op de 

konijnenhokken en hoorden tot onze opluchting of wij nog een strozak wilden 

vullen en meenemen, omdat hedenavond nog een Hollander verwacht werd. Langs 

de fabriek loopt een treintje (smalspoor) wat van Döbeln komt. Om 07.30 uur 

arriveerde onze nieuwe makker. Hij heeft een marine uniform aan, zijn naam is 

Willem, een Amsterdammer van geboorte en ongeveer 23 jaar. Hij is een kwiek 

ventje met een beetje praats. Hij kwam ook van een boer af en kon dat werk ook 

niet volhouden. In het Lager met de Serven nog wat gepraat en ik ving nog een 

sigaret, die wij gedrieën hebben opgerookt. Zij hebben ons vergast met muziek en 

hun zang, gitaar en viool. Het klinkt in de geest van zigeunermuziek, met veel ritme 

en temperament, maar hoor je het lang, dan word je mesjokke. 

Om ongeveer 22.00 uur naar bed, waarmee deze eerste dag voorbij is. Ik voel me 

wel moe, maar niet zo doodop als bij de boer. Hoe zouden Henk en Willem het 

maken? Arme jongens, had ik ze maar hier. Er is met zo’n klein ploegje best wat van 

te maken. Kon ik ze het maar laten weten. Nu nog post en ik zou me beter in mijn 

lot kunnen schikken. Het verlangen is soms zo ondraaglijk. Maar ja, het moet, het 

moet, het moet anders ga je kapot. 

 

Vrijdag 20 augustus 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Het Lager vegen en daarna naar de fabriek. De ochtend 

doorgebracht met sjouwwerk, zakken en kisten met appelen. Mijn handen zijn erg 

pijnlijk door het verschroeien aan die hete flessen van gisteren, bij het aanvatten en 

dragen van die ruwe kisten. 
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Verder hebben wij ballons gedragen, dit zijn grote 25 liter flessen (ik heb ze wel eens 

bij onze drogist gezien, waar geest van zout 48) in zat). Deze staan in vierkante 

houten kratten. Hier gaat de appelsap in en wordt in schuren en zolders opgeslagen. 

Het gewicht is ongeveer 32 kilo en zo’n fles wordt op de rug gedragen. We moesten 

daar een honderd meter mee lopen. Wij liepen met zijn drieën en drie Duitse 

vrouwen. Onbegrijpelijk wat die moeten sjouwen. Ik sta daar geregeld verbaasd van. 

Er waren 328 ballons, de man 54 stuks. Ik was blij dat het gebeurd was. Wij liepen op 

het laatst door onze knieën te knikken en hadden een schrijnende pijn in de 

ruglende, waar die krat op steunde. ’s Avonds bemerkte ik dat de huid op deze 

plaats kapot was. Het menu was koolsoep, zes pelaardappels; niet veel bijzonders. 

Het hoofdbestanddeel was water. Geheel de middag weer die hete kappen 

afgehaald en mij twee keer aan een stuk gesprongen fles gesneden. Ik dankte de 

hemel dat het 18.00 uur was. Mijn handen zijn opgezet met dikke kussens, alles doet 

pijn, plus die twee flinke japen. Het geringste wat je aanvat laat je van pijn haast 

vallen. Het avondeten bestond uit zes pelaardappels en een twee eetlepels gehakte 

sperzieboontjes. De Serven klaagden over het rot vreten. Ik vind het wel gaan, alleen 

zeer weinig groenten. De konijnen kregen weer bezoek en keken met treurige 

koppen toen wij hun bikken weghaalde. Er is een nieuwe Hollander bijgekomen; een 

sergeant. De Graaf is zijn naam, een Rotterdammer en ook nogal veel praatjes 

(sergeant 22 R.I. Johan de Graaf, kgf 97279). Hij doet mij niet sympathiek aan, omdat 

hij vrijwillig heeft aangevraagd te mogen werken. In het Lager nog een piraatje 

gekregen en monterde er geheel van op. Nog wat in mijn dagboek geschreven en 

gepraat en om 21.30 naar ons etui (bed). Er is geen maan te zien, wel  

’s morgens als wij op weg naar de fabriek gaan en ik zeg dan in gedachte “Morgen 

Marietje”. 

 

Zaterdag 21 augustus 1943 49) 

Om 05.30 uur gewekt. Het Lager vegen en naar de fabriek. Heden is het zaterdag en 

wordt er gewerkt tot 16.00 uur, maar in verband met de drukte wordt het heden 

18.00 uur. Ik bemerk dat er onder de Duitse vrouwen gemopperd wordt, hoewel zij 

tegen ons niets zeggen en zeer gereserveerd zijn. Het was hoofdzakelijk sjouwwerk 

van zakken appelen van 50 tot 80 kilo.  

Het zijn zware vrachten, maar als zij goed op je schouder en in je nek gelegd worden 

is het te volbrengen. Wij behoefden niet ver te lopen, ongeveer twintig meter, 

alwaar ze op een hoop werden uitgestort. Zij worden aangevoerd met wagens door 

boeren, meestal oude kerels, de enkele jongeren zijn verlofgangers en die dragen 

veelal hun soldatenlaarzen en broek. 

Het menu was aardappelpuree met een licht uiensmaakje en anderhalve lepel 

sperzieboontjes, zeker een overschot van gisteren. Na het eten moesten wij met een 

vrachtauto mee naar Döbeln om appelen te halen. Na twee kilometer gereden te 

hebben kregen we panne. Geheel de middag langs de weg gezeten, terwijl de 

chauffeur modderde om de wagen weer op gang te krijgen. Gelukkig lukte dat niet 

en keerden wij tegen 17.00 uur fabriekwaarts. Eerst gebaad en om 18.30 uur eten. 

Wij hebben geklaagd over het eten. De hoeveelheid was zo gering. Wij kregen een 

platte schaal met opgewarmde aardappelen. Het zag er wat vettig uit. Bij het 

verdelen bekwamen we de man twee eetlepels en toen was het op. Daarbij 

 
48 Zoutzuur.  

49 Dag en datum lopen hier aantoonbaar weer synchroon en waarschijnlijk is dat vanaf het moment 

dat hij in Mochau kwam het geval. 
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anderhalve lepel rode kool en vier pelaardappels en dat was onze portie. Ik liep na 

afloop nog te rammelen. Bij onze klacht kregen wij ten antwoord : weinig groenten 

(NB in augustus!), geen tijd om te koken, in Duitsland eet men veel aardappelen. 

Ons werd verbetering beloofd en we wachten maar af. De baard (Jan van Roon) en ik 

hebben stiekem ons maag bijgevuld met het konijnenvoer. Ik leef hier erg op mij zelf 

en kan er niet toe komen dikke vrienden met een van mijn lotgenoten te worden. De 

baard was me reeds onsympathiek, doch nu nog meer, want hij smeerde de chef 

stroop om de mond en staat onder het werk het hoogste lied uit te brullen. Hij steelt 

appelen en flessen sap (doe ik ook, maar bekijk die mof niet). Hij werd door die mof 

mij als voorbeeld gesteld, omdat ik zonder en hij met interesse werkt, volgens hem 

dan. Hij krijgt meermalen een sigaret, of sigaar van hem, maar voor mij kan hij nog 

geen trekje missen. Wim, de matroos is erg jong en klets naar zijn verstand en bezit 

weinig gevoel voor kameraadschap, in de juiste zin. 

Hij is bevriend met de laatste patiënt, De Graaf, die hij van Mühlberg kende. De 

laatste makker die al een ongunstige indruk op me gemaakt had, met zijn 

werkverzoek als sergeant zijnde, is een praatjesmaker. Hij laat een ander voor zijn 

werk opdraaien en wil zelf de kantjes er vanaf lopen. Gelukkig heb ik hem door en 

krijgt hij bij mij geen kans. Als Rotterdammer zijnde, heeft hij het laatste 

bombardement meegemaakt van 31 maart. Als je hem hoort, dan is hij de enige 

getroffene en heeft een ander niets meegemaakt. 

Er lopen hier veel Poolse en Russische vrouwen en mannen rond, die bij de boeren 

werken. De meesten zijn kleine stevige types, de vrouwen en meisjes dragen 

hoofddoeken met een voorliefde voor wit en lopen veelal barrevoets. Zij gaan 

vriendschappelijk met de Serven om. 

Om 21.30 uur ga ik onder de wol met het vooruitzicht morgen wat langer te kunnen 

slapen. 

 

Zondag 22 augustus 1943 

Om 07.00 uur gewekt. Het Lager krijgt een extra beurt. Tegen 08.00 uur naar de 

fabriek. Wij ontdekken dat we niet zoals gedacht zondags weekrantsoen, maar ’s 

maandags ons brood krijgen. Na met de chef overlegd te hebben, krijgen wij een 

voorschot op ons brood van morgen. Zijn naar het Lager gegaan en heb wat in mijn 

dagboek geschreven. Plotseling werden wij opgeschrikt door het commando 

“Achtung” van onze Poste, waarop wij als oud soldaten zijnde, reageerden met in de 

houding te springen. Een Ober Feldwebel trad binnen met een “Güt, güt, schön Dank” 

en wij konden weer gaan zitten. Het was iemand van circa vijftig jaar en hij maakte 

een gunstige indruk. Hij maakte met een ieder een praatje. Ook aan mij vroeg hij 

onder andere mijn beroep en ik mijn kans waarnemend, legde hem mijn geval uit, 

met de vraag wat mij te doen stond om uit deze beproeving te geraken. Hij raadde 

mij aan naar de controle officier te schrijven, met een verzoek om een onderhoud, 

daarbij de reden te vermelden en een verwijzing naar de brief van mijn patroon, die 

ik in Mühlberg op verzoek had afgegeven. Hij controleerde het Lager op ”Sauberkeit” 

en ging na gedag te zeggen heen, ons in de houding achterlatend door het Achtung 

van Herr Poste, die daarmee een goede beurt gemaakt had, zoals hijzelf verklaarde 

na zijn terugkomst.  

Om ongeveer 12.00 uur naar de fabriek voor het eten, een bruinachtige soep met 

hier en daar een stukje spekzwoerd van twee centimeter groot en de man ongeveer 

drie stukjes. Daarbij acht aardappels en een schoteltje appelmoes. Ik had vernomen 
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dat in Prebschutz (Präbschütz) een dorp 6 km verder, vijf Hollanders zaten en ik 

besloot daar te gaan kijken of er bekenden onder hen waren.  

 

 
De ligging van Präbschütz ten opzichte van Mochau (Google Earth 2018). 

 

Het was een heerlijke wandeling met mooi zomerweer. Opvallend veel appel- en 

pruimenbomen langs de weg, met op iedere boom een bordje dat zij Rijkseigendom 

was, het plukken van de vruchten de staat bestelen was en een tuchthuisstraf van vijf 

jaar op stond. 

Het was niet zo mis en dat voor een zure appel of pruimpje. De weg liep omhoog en 

mij omdraaiend zag ik een pracht panorama en lag Mochau in het dal verscholen.  

 

Ik had spoedig het Lager gevonden, ook het Gasthof, en liep bij mijn entree de Poste 

van hun tegen het lijf. Het was een onguur type en met een grote smoel riep hij mij 

welkom, en vroeg wat ik hier kwam zoeken en van waar ik kwam. Na hem te hebben 

ingelicht vroeg hij mijn “Ausweis”. Ik zei hem die niet te bezitten en mij niet bekend 

was dat mijn bezoek verboden was. Ik moest zo snel mogelijk naar mijn Lager terug 

en zou er meer van horen. Eerst op mijn herhaald verzoek kon ik de jongens een 

kwartier bezoeken. Zij lagen boven op zolder in een afgeschoten hok en kribben 

twee boven elkaar. Ik oordeelde dat wij ruimer en beter lagen in ons Lager. Zij lagen 

ieder op hun plaats met dezelfde sporen op hun gezicht en houding, dodelijk 

vermoeid. Zij klaagden net als in mijn boeren loopbaan over zwaar en hard werken 

met dit verschil, dat het eten beter was en een houvast was om door ter zetten en 

vol te houden. Slechts één bekende was er bij, een kleermaker uit Den Briel. Hoewel 

stukken flinker dan ik, betwijfelde hijzelf het hier te kunnen bolwerken. De arme 

jongen was er beroerd aan toe. Mijn bezoek werd door de Poste afgebroken, dat het 

tijd was en op mijn terugweg moest uitkijken voor controle, omdat hij, mijn Poste en 

ik, gloeiend de sigaar zouden zijn. Typerend is het, dat ook deze Post zich had 

geërgerd aan onze kleding en had op de ruggen van hun jassen met grote letters 
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over heel de rug breedte “Holland” geschilderd, met witte verf zodat als zij voor 

Russen werden aangezien, de ruggen konden toe draaien en de vergissing konden 

aantonen . Zonder pech bereikte ik het Lager waar Herr Poste mij opwachtte en mij 

een uitbrander gaf en zei dat zo’n daad als poging tot vluchten kon worden 

uitgelegd bij eventuele controle. Ik bood mijn excuus aan met dat mij (ons) niets 

bekend was van deze bepalingen. De Poste uit Präbschütz had telefonisch mijn Poste 

melding gemaakt van mijn Frechheit (vermetelheid). 

Om 18.00 uur gaan eten, aardappelen in een vette pan, wat opgewarmd (was zeer 

droog), 128 gram brood en een halve zure augurk. Met de Serven terug naar het 

Lager gewandeld. Onderweg staan praten met een groep Russische en Poolse 

jongens en meisjes. Helaas konden wij er geen woord van verstaan, maar naar het 

lachen te oordelen moeten ze wel schik gehad hebben. Plotseling kwam de Poste op 

zijn fiets aanstormen en riep “Es ist verboten sich mit Ruski’s abzugeben, Los, Schnell, 

nach das Lager!” ’s Avonds in het Lager werd dat nogmaals herhaald en speciaal 

voor de Hollanders met een beroep op ons “Germaanse gevoel”. Op mijn schouder 

ophalen over dit laatste vroeg hij “Nicht?” Zei ik “Quatsch!” en maakte hem kenbaar 

dat wij daar geen waarde aan hechten zolang het ene Germaanse Volk het andere 

van zijn vrijheid beroofde. Waarop hij de deur met een “Clatschkopf” dicht smeet.  

Een Serv, Minister geheten, stond zijn boeltje bij elkaar te pakken. Hij had plotseling 

bericht gekregen van de Poste dat hij morgenvroeg naar Döbeln gebracht moest 

worden, vermoedelijk om in arrest gesteld te worden. Het geval was namelijk dat hij 

werkte bij een boerin van wie de man aan het front stond. Nu was door de moeder 

van deze boer een aanklacht ingediend tegen Minister, dat hij een verhouding had 

met haar schoondochter. Volgens hem was dit een leugen en kon hem niets 

gebeuren. Het kwam mij toch voor dat hij erg nerveus was. Later heb ik deze boerin 

ontmoet met haar brutaal vragende blik en gegeven de knappe mannelijke 

verschijning van Minister, met zijn Servische temperament, is de verdenking niet 

onmogelijk geweest. Minister werd op 18 september 1943 tot drie jaar cel 

veroordeeld. 

Om ongeveer 21.30 uur naar bed en ik vraag mij af hoeveel zondag nog? Ik voel me 

veel rustiger dan bij boer Bartels en mijn gedachten gaan naar mijn arme makkers 

die bij de boeren zwoegen en in het bijzonder naar Henk en Willem. Ik hoop dat de 

komende week post voor me brengt als dat toch eens waar mag zijn, al is de kans 

nog zo klein. 

 

Maandag 23 augustus 1943 

Vanmorgen hebben we ons weekrantsoen ontvangen en moeten daar tot 

aanstaande zondagavond mee toe komen. Twee kilo krijgsgevangenenbrood, 125 

gram margarine, een klein stukje smeerkaas, 150 gram worst en 75 gram 

marmelade.  

Tot 12.00 uur hoofdzakelijk ballons gedragen. Mijn rug is stuk en pijnlijk. Ook mijn 

handen kunnen nog moeilijk wennen en zijn overgevoelig. Het Menu was 

aardappelsoep en was naadje. Vanmiddag met Duitse vrouw “Flora” flessen 

opgestapeld. Zo met zo’n tweeën aan het werk is zij spraakzamer nu zij weet dat er 

geen andere Duitse vrouwen aanwezig zijn. Na mij gevraagd te hebben of ik 

getrouwd ben en kinderen had en wat mijn beroep was, kwam ik van haar te weten 

dat dat ze getrouwd was, haar man aan het front stond en twee kinderen had van 

acht en zes jaar en dat zij van de Arbeitseinsatz verplicht waren te werken en dat 

haast allen met tegenzin verrichtten. Zij krijgt met haar loon mee 135  RM per 
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maand, terwijl haar man voor de oorlog 90 RM per week verdiende. Begin je over de 

oorlog, zijn ze het zat en worden voorzichtig in hun uitlatingen.  

Het menu van hedenavond luidde 6 pelaardappelen en kwark. Tussen het diner en 

naar het Lager gaan, even als gisterenavond het konijnenhok leeggeroofd. Bij onze 

terugkeer in het Lager werden wij met een storm ontvangen door een nieuwe Poste, 

die als plaatsvervanger fungeerde tijdens het verlof van de vorige. Hij bulderde ons 

toe waar wij vandaan kwamen als we om 18.00 uur met werken klaar waren, konden 

wij om 18.30 in het Lager zijn. 

Ik weerlegde zijn mening, dat wij eerst tegen 19.00 uur ons eten hedenavond 

ontvingen en nu 19.30 dus dat het klopte. Mijn mededeling werd door hem 

onderbroken dat als ik tegen hem sprak ik de houding moest aannemen. Hij zou de 

zaak onderzoeken, hij kwam als Poste uit een Russisch Lager en verstond de kunst 

met ons “rood tuig” om te springen. Hij maakte ook bekend dat als hij onze ruimte 

betrad “Achtung” geroepen zal worden en een ieder de houding aannam. Wat een 

etter was ieders mening. Hij verscheen vanavond drie maal in onze zaal en drie maal 

werd er “Achtung” geroepen. Het is het soort type, in het burgerleven is het een 

grote nul en als soldaat ook. Hij bezat de rang van Gefreiter (in het Hollands leger 

gelijk aan korporaal) die automatisch volgt als ze een jaar actief soldaat zijn. Nu als 

Kommandoführer wil hij wat betekenen en viert zijn lusten en luimen bot tegenover 

ons. Hij is de eerste winter aan het oostfront geweest, naar wij later hoorden en 

heeft daar Russische malaria (?) gekregen en zijn rechterhand draagt hij altijd in een 

handschoen en is geheel verwrongen.  

Nadien heb ik nogmaals zo’n slachtoffer ontmoet, ook met Russische malaria en 

vermoed dat het iets heeft uit te staan met bevriezing, waaruit dan verlammingen 

voortkomen. 

Zijn arm kan hij hoogstens dertig centimeter van zijn lichaam houden, het schrijven, 

enz. doet hij links. Dat belooft wat te worden met zo’n sadist als Poste.  

Om ongeveer 21.00 uur naar kooi. Wat zal Marie nu doen?  

 

Dinsdag 24 augustus 1943 

Om 04.00 uur gewekt. Allen moesten in de slaapzaal aantreden en wij vroegen ons 

verwonderd af wat er zal gebeuren. We moesten allen ons hemd uittrekken en in 

looppas naar buiten, waar wij lichaamsoefeningen moesten maken, zogenaamde 

Frühsport. De wind was fris en wij voelden ons allen onbehaaglijk. Vooral de oude 

Serven hadden het te kwaad en stonden te bibberen. De oudste is 62 jaar, trok 

misschien eens per maand zijn hemd uit en draaide het dan alleen maar om, omdat 

een nieuw hemd zo koud aan je lichaam was. Op mijn protest dat de andere Herr 

Poste ons deze nuchtere emotie bespaarde was zijn wederwoord “Niets mee te 

maken, de Duitse soldaat maakt Frühsport, dus wij ook. Na afloopt het Lager drie 

maal over moeten vegen, omdat hij steeds Dreck vond. Als deze bloedhond lang bij 

ons blijft gebeuren er ongelukken. De Serven nemen zelfs een dreigende houding 

aan. Schijnbaar is deze knaap het zich bewust, onze eigen Poste zie je haast nooit 

met een geweer en hij loopt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met zijn buks 

om zijn nek. De haan pal zit naar links, dus is geladen heb ik bemerkt. Het is 

vanmorgen veel sjouwwerk en er is niet veel te beleven. Je loopt aardig in het gareel 

en de sleur van elke dag: werken, eten, slapen en een doorlopend verlangen naar 

bericht uit Holland van mijn Marie. Het eten bestond uit aardappelsoep met stukjes 

zure augurk erin. Wij hebben laten weten op zulk eten niet zo hard en zwaar te 

kunnen werken. ’s Avonds was het iets beter met zes pelaardappels en een 
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schoteltje gehakte sperzieboontjes, hoewel het vreselijk droog eten is zonder jus of 

sausje. De gewoonte getrouw moeten de konijnen met lede ogen aanzien dat hun 

peen en stukken brood in onze zakken verdwenen. 

Op weg naar het Lager hoorden wij van een Frans kameraad dat Berlijn hevig 

gebombardeerd was en dat de moffen in de Oekraïne teruggedrongen zijn. Hij 

geloofde nog twee tot drie maanden, in ieder geval met de Kerst thuis te zijn. In het 

Lager moesten de Serven zingen van Herr Poste. Na het tweede lied vond hij het 

“Scheise” en kregen wij een beurt. Hoewel de verplichting tot zingen ons onwillig 

stemde begrepen wij dat hier iets in schuilde van onze eer om onze vlag hoog te 

houden en daar er met deze hufter niet te spotten viel besloten wij ons zo goed 

mogelijk van onze taak te kwijten. Wij begonnen met “Piet Hein” en vooral de frase 

“Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein” zongen wij kort en krachtig in Duitse trant en 

deed het goed. Daarna “In het groene dal” en tot besluit twee coupletten van het 

Wilhelmus (notabene wat verboden is) vooral ons volkslied scheen hem getroffen te 

hebben en vond hij “Ein schönes Lied”. Om ongeveer 21.00 uur naar bed. Ik kon 

moeilijk de slaap vatten en moest geregeld aan de voorspelling van de Fransman 

denken met de Kerst thuis. Als dat toch eens waar zou zijn. Zal Marie ook zo 

optimistisch zijn en moeder Hemmekam (schoonmoeder)?  

 

Woensdag 25 augustus 1943 

Om 04.00 uur gewekt en een algemeen gekanker. We moeten naar buiten voor 

Frühsport. 

Wij werden gewaarschuwd niet onwillig te zijn, omdat hij nog andere middelen in 

zijn mars had, zodat wij wel eens spijt konden krijgen hem tegen te werken. Ik was 

blij dat het 12.00 uur was. Geheel de morgen gesjouwd, zakken met appelen van 70 

tot 80 kilo en kisten van 25 tot 30 kilo. Ondanks dat ik al flink eelt in mijn handen 

krijg, zijn ze nog zeer pijnlijk. Vooral de kloven en sneden zijn lastig. Het eten was 

weer knudde, koolsoep en zes pelaardappelen. 

’s Middags met de auto naar Döbeln, appelen halen. Opvallend weinig jonge 

mannen zijn er. Veel Duitse soldaten, allen oorlogsinvaliden, blinden met een 

geleide hond, jongens van 18 of 19 jaar zonder arm of been. Ik ben er ontroerd van, 

hoewel even naderhand je weer hard en verbeten bent. Zij hebben het veelal zelf 

gewild. De burgers nemen weinig notitie van hen en het blijkt een normaal alledaags 

straatbeeld te zijn. 

Op het land werken veel vrouwen, Pools en Russisch, ook veel krijgsgevangenen, 

voornamelijk Fransen. Als wij hun passeren brengen zij ons de militaire groet, die wij 

evenzo beantwoorden. Ik hoorde zondag jongstleden van een Pool dat de 

groenteoogst ten dele was mislukt, dus Holland zal weer uitgeplunderd worden en 

thuis is het dan schraal aan.  

Deze Pool was 36 jaar en zijn vrouw 15 jaar. Zij zag er mager en zielig uit. Hun kind 

was 1 jaar en evenals de moeder in lompen gehuld. Zij werkte ook geheel de dag op 

het land. Ze heeft dan een kist met wat houtwol bij zich, waar de kleine in ligt, of 

omheen kruipt. Ik vraag mij af waar zijn zulke mensen voor geboren, wat een levens! 

Hartstikke vol van de grootste ellende. 

Zij waren al ruim drie jaar in Duitsland tewerkgesteld en toen er een kindje geboren 

moest worden, alhier getrouwd. ’s Avonds was het weer pelaardappelen met kwark 

en voor Jan en mij peen en brood uit de konijnenhokken. 

Om 21.00 uur naar bed, nadat we eerst nog hadden moeten zingen. De Serven 

komen daarvoor niet meer in aanmerking, hun gejammer hoort hij liever niet. Wij 
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hadden afgesproken Herr Poste beleefd te verzoeken het bij twee nummers te laten, 

voorgevende dat wij zeer vermoeid waren. Wij waren allen opstandig doch ervan 

bewust overgeleverd te zijn aan de willekeur van dit onmens. Moesten ons verzoek 

tactisch doen, omdat hij alles als onrust uitlegde. Het werd toegestaan, maar het 

tweede nummer moest dan ons volkslied zijn. Als eerste zongen wij “Ouwe taaie” en 

besloten met het Wilhelmus. Het was wel een pracht combinatie. Onze zang werd 

door een incident onderbroken. Wim, de matroos, had geen zin om gehoor te geven 

aan de dwang tot zingen en hield zijn kaken op elkaar. De Poste komt bij hem staan 

en brult hem toe waarom hij zijn bek niet open doet. Hij had het aan zijn keel was 

zijn verweer. Een stort-vloed van scheldwoorden ging over zijn zondig hoofd, 

Unwillig Schwein, enz. Na afloop van ons concert moest Wim schoenen en kousen 

uittreken en drie maal hard het Lager rond lopen over het daar gelegen kolenpad. 

Gelukkig had het geen nadelige gevolgen behoudens een kleine snee door een 

stukje glas veroorzaakt. Het blijkt weer eens te meer dat wij geheel aan de nukken 

en uitspattingen van dat Schwein zijn overgeleverd en het beste is gelaten zijn eisen 

in te willigen. Een geruststelling is het, dat hij maar tijdelijk hier is, wij weten niet 

voor hoe lang, maar is het toch zeker hoogstens voor acht dagen. De Serven die bij 

ons aan de fabriek werken moeten morgenochtend om 04.00 uur beginnen. Voor 

ons is daar niets van bekend. Hoe lang nog in deze ellende? 

 

Donderdag 26 augustus 1943 

Om 03.30 uur gewekt. Wij moeten ook vroeg beginnen. Het valt mij op dat er niet 

gekankerd wordt, ook niet onder de Serven. Wij beschouwen het als een uitkomst 

om daarmee van de gehate Frühsport af te komen. Het is een hele ruk voor het 12.00 

uur is. Twee uur lang ballons gedragen naar de eerste etage. Ik kon haast niet meer 

en kwam adem te kort. Het eten bestond uit macaronisoep en zes pelaardappelen. ’s 

Middags in de kelder gewerkt, waar twee pasteuriseerketels staan waar de appelsap 

gepasteuriseerd wordt en dan in de ballons komt. Deze ballons worden met een 

steekwagen achter in de kelder gereden en met z’n tweeën op elkaar gezet. Het is 

niet hard werken, wel zwaar. Vooral door de tropische hitte van 90 graden, die daar 

heerst. Het is uitkijken als je zo’n ballon wegrijdt, de bodem is ongelijk en als je over 

zo’n put rijdt, springt de ballon en krijg je het hete sap over je benen. Dit passeerde 

bij mijn derde ballon. Van schrik en pijn smeet ik met een vloek de wagen tegen de 

kant. De twee Duitse vrouwen die hun werk bij de ketels deden stikten van de lach. 

Het branden liep nogal los, alleen rood, maar geen blaarvorming. Intussen waren al 

weer twee ballons gevuld en zat er niets anders op mijn werk weer te hervatten. Het 

menu van 07.00 uur was zeven pelaardappelen en een schoteltje sperzieboontjes. De 

manier van eten verschilt veel met thuis waar voldoende jus en groente was. Hier pel 

je je piepers en eet die, na eerst er wat zout opgedaan te hebben, uit de hand op, 

met af en toe een paar boontjes of lepel soep. De avonden beginnen al langer te 

worden en ik hoop een ding, geen winter hier te moeten meemaken. Volgens de 

Serven moet het hier bar koud zijn, 30 tot 35 graden vorst en de sneeuw lag vorig 

jaar anderhalve meter hoog, wat dik armoede betekent voor ons. Toch zal bij onze 

terugkomst in Holland geen mens zich een idee vormen van de ellende en 

ontberingen die wij hier gehad hebben. Als ik zo mijn handen bekijk, vol met kloven 

en sneden van glas en houtsplinters, donkerbruin van het ingevreten appelsap, wat 

je niet meer schoon krijgt en dan het eelt en de zware nagels.  

Het is een hopeloos gezicht en dan nog de pijn. Je moet voor een hap vreten je 

kapot sjouwen, met als hoofdbestanddeel aardappelen, geen druppel vet krijg je in 
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je donder. En vraag je naar dingen waar je recht op hebt, ik heb al drie maal om 

brieven gevraagd, dan word je afgesnauwd en uitgekafferd. Ik had nog het lef om te 

zegen dat we daar recht op hadden “Recht? Recht? Voor een krijgsgevangenen 

bestaat er heen recht” was het antwoord.  

Na ons bezoek bij de konijnen naar het Lager en om 20.00 uur doodop naar bed. Bij 

onze aankomst in het Lager was onze eigen Poste weer aanwezig en God zij dank 

dat andere stuk moffengebroed was opgerot. Het was een hele opluchting voor ons. 

 

Vrijdag 27 augustus 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Gelukkig hebben we geen Frühsport meer. Onze dagtaak 

verliep zonder grote gebeurtenissen. Alleen bij het ballons sjouwen kreeg ik 

plotseling pijn in mijn linker borst. Ik maak me daar ongerust over. Zou het van het 

hart zijn? Het is op één plaats en ik voel me daar vermoeid, een soort beklemming. 

Ik heb dat alleen bij zwaar sjouwwerk. Wij vernamen, dat er vanmorgen vier konijnen 

dood in hun hok zijn gevonden en ik heb de “sik” gepolst of wij daar schuld aan 

hadden en besloten voorlopig ons avondbezoek te staken en te weet te komen wat 

of van de doodsoorzaak gedacht werd. Naderhand zijn er nog drie konijnen 

gestorven.  

Zo wij later vernamen zijn wij aan de dood ontsnapt. Artikel ? luidde: 

krijgsgevangenen die op diefstal betrapt worden in fabriekstijd, bekomen een 

langdurige straf en na fabriekstijd de doodstraf. 

’s Middags was het een bruinachtige soep met zes pelaardappels en ’s avonds met 

kwark. De Serven laten meestal de soep en de kwark staan en eten hun piepers met 

wat zout en boter uit hun Amerikaanse pakketten. Het is een weelde zo’n bus met 

boter te zien. Zij ontvangen iedere maand zo’n vijf kilo pakket, waar van alles in 

moet zitten. Enfin, als ik voorlopig maar een brief van thuis kreeg. Het zou me dol 

gelukkig maken. Ik heb me dood geërgerd aan de sik. De kerel slooft zich uit, vooral 

als de chef in de buurt is. De lege ballons halen wij van de opslagplaats. De Duitse 

vrouwen zijn daar handig in en dragen in iedere hand twee kratten. Zij zetten die 

naast elkaar zoals wij twee stoelen met de ruggen tegen elkaar zetten, door ze in 

een greep bij de ruggen tezamen pakken en weg te dragen. Die ballons in die 

kratten zijn onhandig en daarom dragen de jongens en ik er in iedere hand één. De 

“sik” in iedere hand twee, zodat wij van die mof op ons donder kregen. Na onze 

dagtaak heb ik het de “sik” gezegd dat hij tegenover ons die mof voor alles uitmaakt 

en dit en dat kan krijgen en als hij de kans krijgt hem zowat in zijn kont kruipt. Hij 

gaf me een grote smoel. Ik een nog grotere en heb hem meteen verteld hoe ik over 

hem dacht. De andere jongens vielen mij bij. Hij weet nu wat hij aan me heeft. Tot nu 

toe liet ik het toe dat hij het eten deelde en daarbij zelf het grootste portie nam. Nu 

is dat voorbij. Dat heerschap zullen wij wel klein krijgen. In het vervolg deelt De 

Graaf en ik zie toe dat ieder zijn deel krijgt.  

Ik heb Herr Poste nogmaals om brieven of kaarten verzocht, maar voor 15 

september zullen wij niets ontvangen. Ik zei hem dat dit betekent dat onze vrouwen 

en families in geen zes weken wat van ons zouden horen. Hij kon niets beloven, 

maar zal de controle officier er nog eens naar vragen. Ik ben woest, je bent nog 

minder dan een nummer. Rechten bestaan voor ons niet. Ben je ziek? Blijven liggen? 

Komt niet van pas. Er wordt direct gezegd “vergeet niet dat je krijgsgevangene 

bent”. Of je als zodanig niet ziek kan worden. Zien ze dat het toch werkelijk schlimm 

met je is, dan ga je naar Döbeln. Het doktersbezoek bestaat voor ons niet, daar krijg 

je een of twee dagen niet werken, zijn die om dan moet je weer aan de gang, beter 
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of niet. Ik hoop dat die ellendige oorlog gauw gedaan is. Je hoort hier bitter weinig 

om je aan vast te klampen. Zou ik werkelijk met Kerstmis thuis zijn? Met deze vraag 

ging ik om 20.30 uur slapen. 

 

Zaterdag 28 augustus 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Met het ballons dragen heb ik weer die beklemming in mijn 

borst gevoeld. Als dit blijft aanhouden ga ik naar de dokter. Drie maal per week 

komt een vrachtauto van een marmeladefabriek uit Dresden de uitgeperste afval 

halen, die nog wordt aangewend om jam of marmelade van te maken. Hier geldt het 

systeem, niets mag verloren gaan. Als je die rommel ziet, begrijp je niet hoe dit nog 

bruikbaar is. Wormstek, klokhuizen en de rotte appelen die tot kurkdroog zijn 

uitgeperst en dan nog bruikbaar. Ook hebben wij meerdere maken als wij boven aan 

het werk waren en een plas moesten doen, het op deze afvalhoop gedaan, omdat 

wij anders naar beneden moesten waar op het zijterrein het urinoir stond.  

Ik deed de ontdekking dat de chauffeur een Hollander was, een Amsterdammer (op 

15 september 1943 wordt hij Joop Roos genoemd). Hij stond vreemd te kijken toen hij 

ons verhaal vernam hoe wij hier gekomen waren. Hij zelf was anderhalf jaar als civiel 

in Duitsland werkzaam. Hij zal een brief voor mij meenemen om die weer aan een 

verlofganger mee te geven die 9 of 10 september naar Holland gaat. Ik maak van dit 

aanbod gretig gebruik en zal zorgen dat hij volgende week geschreven is. Bij zijn 

vertrek gaf hij ons een paar sneden brood, die hij over had, naar hij zei, toen wij 

weigerden dit aan te nemen. Ons 12.00 uur maal bestond uit aardappelpuree en een 

schoteltje appelmoes. Je krijgt hier een waterpens van de vele aardappelen die je 

hier vreet, was de opmerking van De Graaf. Drie tot vier maal per nacht moeten wij 

de aardappels afgieten en zijn van mening dat de vele aardappelen en het weinig of 

geen vet wat wij krijgen, hier de schuld aan zijn. De Sik is hedenmiddag naar Döbeln 

naar de dokter gegaan. Hij had door die verdomde klompschoenen zijn voet stuk 

gelopen en er niet de juiste zorg aan besteed, zodat het is gaan zweren. Bij het 

ontwaken vanmorgen was zijn voet en been opgezet en rode strepen 

waarneembaar. De Post die dit zag oordeelde dat hier doktershulp nodig was en 

hinkend ging Jan (van Roon) met Herr Poste om 07.00 uur naar Döbeln. De Poste is 

alleen teruggekeerd en wij vernamen dat de sik in het Lazarett was opgenomen. Ik 

hoop dat het hem daar goed gaat, maar ben toch blij van dit mispunt voorlopig 

verlost te zijn. Het menu van 19.00 uur was opgebakken aardappelen en de man een 

zure augurk (wat een vreten!!) De Serven onthaalden ons ’s avonds in het Lager op 

muziek en zang. De violist is wel handig en naar ik hoorde beroepsmuzikant. Hun 

melodieën liggen ons zo vreemd in het gehoor, dat je er ten leste hoofdpijn van 

krijgt. Na een paar sigaretten eindjes bij elkaar gescharreld te hebben en het 

daarvan gedraaide piraatje met z’n drieën te hebben opgerookt, om 21.30 uur naar 

onze krib. Het gebrek aan rookwaar is ook een straf, je loopt geheel de dag te 

snakken, zodat het haast niet uit te houden is, als je ziet roken en het vooral ruikt. Ik 

heb vanavond mijn brief afgemaakt met mijn verzoek voor een onderhoud met de 

controle officier en Herr Poste verzocht hem te verzorgen. Ik ben benieuwd of hij 

uitkomst zal brengen. Ik vraag mij af waar zal Marie zitten? Zaterdagavond, onze 

avond, waar wij voorheen geheel de week naar verlangden. Deze avond en morgen 

de zondag, zijn het zwaarste van de hele week. Je kunt je geen moment vrij maken 

van de heimwee gedachten naar thuis. 
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Zondag 29 augustus 1943 

Om 07.00 uur gewekt. Dit is de dertiende zondag van thuis weg. Hoeveel nog?  

Nadat het Lager zijn zondagse beurt heeft gehad naar de fabriek. Het laatste stuk 

brood is keihard maar na het een poosje in de koffie te hebben laten weken is het te 

eten. Het is de beste manier het zo te gebruiken, dan is het niet zo droog, omdat wij 

vanaf donderdag geen boter of marmelade meer hebben. Als ze mij een half jaar 

terug hadden voorspeld “je zult de halve week en zondags droog brood eten”, dan 

had ik ze voor gek verklaard. 

Tegen 09.30 uur weer naar het Lager terug, alwaar ik het idee kreeg beneden in het 

Gasthof te vragen de asbakjes te mogen legen met als resultaat dat ik behoorlijk wat 

sigaretteneindjes had, waaruit ik zes sigaretten rolde. Ik liet Wim en De Graaf in mijn 

buit delen en we gevoelden ons kapitalisten. De Ober Feldwebel kwam weer op 

bezoek en vroeg mij of de brief naar de Hauptmann al weg was. Ik heb hem meteen 

gevraagd naar brieven en rookwaar, omdat ik van de Serven had gehoord dat wij 

recht hadden op een maandrantsoen sigaretten of tabak. Hij zal zijn best doen en 

zien voor ons wat gedaan te krijgen. “In de oorlog 1914-1918 ben ik zelf drie jaar in 

Frankrijk krijgsgevangene geweest en ik weet wat het is”, was zijn besluit. Hij haalde 

zijn sigarettenkoker voor de dag en gaf ons de twee stuks die daar nog in zaten, die 

wij met dank aanvaarden en er later drie shagkie’s van rolden voor de man één. Het 

zondagse menu bestond uit een bruinachtige soep, negen pelaardappelen en een 

schoteltje peren. Het geheel smaakte goed. ’s Middags kregen wij bezoek van de vijf 

Hollanders uit Präbschütz. Onze Poste vroeg hun het eerste naar hun Ausweis en 

alles klopte. Twee van hen hadden een pakket van thuis ontvangen, wat twee 

maanden onderweg was geweest, zodat het brood en roggebrood beschimmeld 

was en niet meer te eten. Ook hadden twee kameraden onder hun, een brief 

ontvangen. Zij presenteerden ons een Hollandse sigaret. Verder hadden zij weinig 

nieuws, als alleen nog steeds klachten over het zware werk. Ik heb hen een eind 

weggebracht op hun terugweg en gelijk door naar de fabriek voor het eten. Dat 

bestond uit gebakken (?) aardappelen, een halve zure augurk en een schoteltje 

peertjes, plus 125 gram brood. ’s Avonds in het Lager stiekem aan Marie’s brief 

zitten schrijven. Mijn gehoor moet steeds gespannen zijn of Herr Poste in aantocht 

is, omdat het ten strengste verboden is dat wij civiel schrijven. 

Om ongeveer 21.00 uur naar ons etui. Ik ben vol moed op de komende week dat er 

eindelijk post voor mij komt. 

 

Maandag 30 augustus 1943 

Na ons gewassen te hebben ons weekrantsoen brood, boter, worst en marmelade 

ontvangen. Het is regenweer en we hebben buitenwerk; lege literflessen naar de 

fabriek sjouwen. Mijn voeten zijn nat vanwege de lekkende schoenen. Ellendig want 

ik moet daar geheel de dag mee lopen. Van 10.00 tot 12.00 uur ballons gedragen 

met de terugkerende pijn in mijn linker borst. Ten leste brak het zweet mij uit. Ik ben 

toen even gaan zitten om bij te komen. Plotseling komt de chef op mij afstormen en 

scheld me de huid vol. Hij noemde het een Frechheit (brutaliteit) dat ik ging zitten. 

Zondags lopen ze in paradepas rond en het ‘s maandags zijn ze te beroerd om een 

uurtje ballons te sjouwen. Ik maak hem kenbaar wat mij scheelde, waarop hij zich 

woest omdraaide en wegliep. Hij kan dood donderen en ik ben blijven zitten totdat 

de pijn verdwenen was. Het blijkt dat hij ons doen en laten bespioneert en zich heeft 

geërgerd over onze houding en lopen. Het verheugt me, al is het onbewust, dat wij 

een goede militaire indruk hebben gemaakt. Te weten hem daarmee te ergeren, 
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besluiten wij er niet als een zoutzak bij te lopen, althans niet in onze vrije tijd. Na het 

eten pelaardappelen en koolsoep, kisten en zakken met appelen gesjouwd. Ik maak 

me ongerust bij terugkerende borstbeklemming. In de namiddag vijf grote vaten 

uitgeboend, erg onhandige gevaarten. Mijn voeten drijvend van het water, omdat 

die vaten na het boenen ook uitgesproeid moesten worden, wat met veel water en 

morsen gepaard gaat. Ik ben vanmiddag in mijn duim gestoken door een bij en heb 

het direct uitgezogen, maar heb daar flink last van. Een gevoel of het door je hele 

arm trekt en stijf is. 

’s Avonds nog wat aan Marie’s brief gewerkt en om ongeveer 21.00 uur onder de 

wol. 

 

Dinsdag 31 augustus 1943 

Heden is het Koninginnedag. De ochtend met buitenwerk doorgebracht, als maar in 

de regen. 

De natte voeten bemerk ik niet meer, omdat mijn schoenen en sokken nog nat zijn 

van gisteren en ik ze zo vanmorgen weer het aangetrokken bij gebrek aan andere 

schoenen. Ik had wel schone sokken aan kunnen trekken, maar gezien de weg van 

het Lager naar de fabriek vol met grote plassen en modder ligt, had het geen zin, 

omdat ze weer drijfnat waren geweest voor we de fabriek bereikt hadden. Als het zo 

door blijft regenen, dan zijn we vanavond opgelost. Wij hebben om binnenwerk 

verzocht en wachten af tot na het eten, dat goed was; griesmeelpap in water 

gekookt smaakte wat zoutig en acht pelaardappelen. Tegen de middag is het droog 

geworden en vullen we de verdere dag met buiten sjouwwerk. Om 18.30 uur wilde ik 

juist aan het eten gaan toen een Serv binnen kwam die even naar het Lager was 

geweest en mij mijn eerste brief overhandigde. Dit moment is onvergetelijk voor mij. 

De tranen sprongen in mijn ogen. De brief gelezen, gelezen en nog eens gelezen. 

Op 13 juli was hij afgestuurd. Alles ging gelukkig goed met mijn vrouw en familie. 

Eindelijk, eindelijk na 92 dagen bericht van Marie.  

Bij onze komst in het Lager was het dubbele vreugde voor mij. Wij ontvingen onze 

eerste krijgsgevangenenbrief en ik ben hem meteen gaan schrijven. Hoewel je met 

de beperkte schrijfruimte niet alles kan schrijven wat je in gedachten hebt, kom je 

toch een heel eind met klein schrijven en afkortingen. Om ongeveer 21.00 naar bed, 

vermoeid, maar met een gelukkig, dankbaar gevoel over mijn eerste brief en ik hoop 

dat nu onze post geregeld door komt. 

 

Woensdag 1 september 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Mijn eerste werk was nog eens mijn brief over lezen. 13 Juli, 

nu 1 september, er kan in die tijd nog heel wat gebeurd zijn. Ik krijg hopelijk nu 

gauw mijn tweede brief. Zwaar werk gehad, onder andere ballons gedragen met de 

terug kerende borstpijn. Ik dankte de hemel dat het 12.00 uur was. Het eten bestond 

uit een soort stamppot, erg nat van het water, met hoofdbestanddeel aardappelen. 

Hier en daar een stukje sperzieboon, maar je kon met je fiets van het ene naar het 

andere stukje rijden. Had ik vroeger thuis zulk eten gekregen, dan zou ik gemopperd 

hebben omdat de groenten vergeten was. ’s Middags in de distilleerkelder gewerkt 

onder tropische hitte. 

Om 19.00 uur naar het Lager, waar Herr Poste mij nog kwam verblijden met een 

kaart van Marie die dateerde van 29 juli. Alles gaat thuis goed en gelijk met deze 

kaart ging er een pakket voor mij weg, dus deze of volgende week kan ik dit 

verwachten. Maar voorlopig ben ik al gelukkig met mijn brief en kaart. De Serven 
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bekwamen de man 100 sigaretten, Liebesgaben van hun president. Het viel op de 

gloeiende plaat, want heel het Lager zat zonder één trekje. Verschillenden van hen 

kwamen een sigaret offreren en wij hadden die avond de man vijf sigaretten, wat 

een weelde. Na Marie’s brief te hebben afgemaakt, acht kantjes, dus zij kan vooruit. 

Als hij nu maar terecht komt. Om 21.00 uur naar bed. Ik heb Herr Poste gesproken 

over de pijn in mijn borst en gevraagd van een dokter gebruik te mogen maken. Hij 

zal er de chef over spreken, misschien is die gelegenheid er aanstaande zaterdag. 

Na wat gedraaid te hebben viel ik in slaap, dankbaar over zoveel post. 

 

Donderdag 2 september 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Eerst lees ik Marie’s brief en kaart opnieuw. Het moet heden 

nacht van 24.00 tot 03.00 uur luchtalarm geweest zijn. Wij hebben daar niets van 

bemerkt, maar de Duitse vrouwen zijn er vol van en het is geheel de morgen het 

onderwerp van hun gesprekken. Het blijkt een hele gebeurtenis voor hun te zijn, een 

bewijs dat hier niet veel passeert. Leipzig, ongeveer 70 km hier vandaan, moet 

gebombardeerd zijn. Ik heb van de Poste andere schoenen gekregen, 

klompschoenen. De zool bestaat uit een stuk hout, waar totaal geen model in zit, het 

is reuze vreemd en vermoeiend lopen, daar zij ook als lood zo zwaar zijn. Het is weer 

het werk van elke dag, sjouwen en nog eens sjouwen en ik was blij dat het 18.00 uur 

was. Ik ben doodop en besluit morgen maar weer mijn oude schoenen aan te 

trekken. Ik heb heel mijn voeten stuk gelopen en tel zeven blaren. Ik kan beter met 

natte voeten lopen dan met pijn. Wij lagen om 20.00 uur al te ben en ik ben na eerst 

nog een Servische sigaret gerookt te hebben en Marie’s post nogmaals te hebben 

gelezen, ingeslapen. 

 

Vrijdag 3 september 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Ik ontdek zuinig met brood te moeten zijn, omdat ik anders 

voor de zondag niets heb. Toevallig hoorde ik een gesprek tussen de chef en Herr 

Poste. De Hollanders brachten hem geen winst, de Serven wel. Het gevolg was dat 

wij werkten met de Post achter ons, die ons geregeld aanspoorde met “Los, los, 

schnell, schnell!” Zijn nerveuze doen en laten werkte op onze lachspieren, wat hem 

nijdig maakte. Hij brulde ons toe dat wij te allen tijden krijgsgevangenen waren en 

werken moesten zo hard wij konden en als het niet goedschiks kon, dan hadden ze 

nog wel andere middelen, onder andere geen post meer. Gelukkig moest ik om 

10.00 uur weer in de kleder gaan werken en was ik van hem verlost, omdat hij bij de 

twee anderen bleef die op het fabrieksterrein lege flessen aan het sjouwen waren. 

Het valt mij op dat nu de Serven weer te roken hebben, het geheel anderen mensen 

zijn, opgeruimder en stonden soms te lachen om de malle vertoning, overal waar 

Wim en De Graaf liepen en Herr Poste als een hond achter hen aan, met zijn geweer 

op zijn nek. ’s Middags werd mijn kelderwerk onderbroken. Er waren twee wagons 

appelen aangekomen en ik moest meehelpen met lossen. Dat is een zwaar werk, je 

sjouwt je kapot. Een wagon van 25 ton, de andere 16 ton. In het geheel was het 

41.000 kilo wat wij die middag versjouwden. 
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Fragment van Messtischblatt 4845 met het smalspoorlijntje van Simselwitz naar Mochau. 

 

Het menu bestond uit zeven pelaardappelen en de man twee tomaten. Ik heb ze 

thuis nooit gelust, heb het nu maar weer eens geprobeerd, daar ik anders droge 

aardappels zou moeten eten. Ik heb alles door elkaar geprakt en met flink wat zout 

opgegeten. In het Lager werd ik weer verrast met een kaart van 7 augustus. Alles 

gaat goed en gelukkig heeft zij ook post van mij ontvangen. Ik vind het beroerd 

voor mijn twee lotgenoten, dat ik alweer post heb ontvangen en zij nog niets. 

Hopelijk horen zij ook gauw wat. Als ik mijn handen bekijk, ontroer ik er van. Zo’n 

paar “poten!” Ze zien geheel bruin van de sappen en vol met kloven en sneden. 

Om ongeveer 21.00 uur naar bed met een dankbaar gevoel over zoveel post. 

 

Zaterdag 4 september 1943 

Om 05.00 uur gewekt. Ik moet zorgen om 06.15 uur bij het treintje te zijn om met de 

Poste naar de dokter in Döbeln te gaan. Ik heb onder de reis gevraagd of Herr Poste 

mij andere schoenen kan verstrekken. Op die klompschoenen kan ik niet lopen en 

deze, die ik nu draag zijn geheel lek en stuk. In de neuzen heeft zich een prop 

modder gevormd en ik voel geheel de dag die smurrie door mijn tenen kneden. 

Stokken draag ik niet meer, want die rotten weg. Hij zal in Döbeln zijn best doen een 

paar voor me op de kop te tikken en ook voor voetlappen zorgen. 

Ik voel me soms zo onbeschrijflijk ellendig, met die schoenen. Mijn voeten zijn zwart 

en krijg ik niet meer goed schoon. Mijn handen zijn niet om aan te zien. En dan het 

eten. Hopeloos, wat een armoede. Ik ben twee maal door een bij in mijn hand 

gestoken en gisteren in mijn neus. Die is opgezet en zeer pijnlijk. Die moffinnen 

hadden de grootste lol toen ik stond te springen van de pijn. De bijen en wespen 

gonzen geheel de dag om je kop en komen op de appelenlucht af. De zelfde dokter 

als de vorige keer heeft mij onderzocht. Gelukkig waar ik angst voor had is in orde. 
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Mijn hart is gezond zei hij. Maar ik ben zwak. De pijn komt door bovenmatige 

inspanning. Het enige wat hij kon voorschrijven was lichte arbeid op de fabriek waar 

ik werkte. Ik ben benieuwd wat chef Otto er van te zeggen heeft, daar volgens hem 

in zijn bedrijf alles licht werk is. Ik moet voor mijn vertrek op de Poste wachten, die 

zal zien tabak voor ons te bekomen. Gedurende mijn wachten sprak ik nog enkele 

Franse en Poolse kameraden, 

waarvan ik vernam dat drie dagen geleden Amerikaanse en Engelse troepen in Zuid 

Italië waren geland en Napels bezet hadden. Rome was zwaar gebombardeerd. Wij 

zijn terug gaan lopen en hoorden dat de Poste geen schoenen had gekregen, echter 

wel tabak en sigaretten, die hij hedenavond zal uitgeven. Dit vooruitzicht stemde mij 

vol vreugde. Tegen 12.00 uur etenstijd, kwamen wij in Mochau aan. Het was 

algemeen kankeren over het eten, gestampte Kartoffeln met Kartoffeln. De Serven 

mochten na 13.00 uur uitscheiden en naar het Lager gaan en moeten morgen 

(zondag) om 14.00 uur weer beginnen. Toen de chef hun dit kwam meedelen, waren 

zij er niets over te spreken en protesteerden tegen deze maatregel. “Je moet je 

kapot werken en het eten is bar slecht”. “Als zij niet wilden, zouden ze met geweld 

ertoe gedwongen worden”, was het antwoord van Herr Otto. Er heerste algemeen 

verslagenheid onder de Serven en ik zal nooit de verbeten trekken in hun gezichten 

vergeten. De middag met appelen sjouwen en vaten uitboenen en spoelen 

doorgebracht. Vooral van dit laatste werk zien mijn handen geheel bruin, wat met 

geen mogelijkheid er weer af te krijgen is. Om 17.00 uur waren wij klaar en konden 

gaan baden. De chef vroeg mij of ik ziek was en ik vertelde hem mijn malheur en het 

resultaat en voorschrift van de dokter, namelijk licht werk. “Scheise!” was het enige 

wat ik tot antwoord kreeg. Over het eten, pelaardappels met kwark was het 

algemeen protest “En voor zulk vreten moet je je geheel de week rot werken.” 

Vooral de Serven kankerden zwaar, mede in verband dat zij morgen moeten werken 

en zoals ik uit hun gesprekken kon begrijpen liepen zij met weigeringsplannen rond. 

Om 19.00 uur naar het Lager, waar ik weer post van thuis ontving. Ik sprong een gat 

in de lucht, een civiele, een krijgsgevangenenbrief en een krijgsgevangenenkaart. Ik 

vernam uit mijn vrouw’s schrijven dat ze nog werk heeft gemaakt voor een Ausweis 

voor mij te bekomen. Helaas tot nu toe zonder resultaat, maar hoop doet leven. 

Gelukkig weet zij zich moedig door alles heen te slaan en spreekt me moed in. 

Alleen het verlangen is net als bij mij soms ontzettend zwaar. Herr Poste kwam onze 

sigaretten en tabak uitdelen. Wat een rijkdom, honderd Franse sigaretten en veertig 

gram Servische tabak. De kosten waren 7 krijgsgevangenen Marken, die hij tegoed 

moest houden op ons loon, wat wij volgende week zouden ontvangen. Als baronnen 

hebben wij zitten paffen, wij kenden onze weelde niet, soms met mijn ogen gesloten 

aan huis denkend. Wat zal Marie nu doen?  

Om ongeveer 20.00 uur vermoedelijk is zij bij haar moeder, of bij Theo en Anny. 

Volgens bericht heeft ze veel belangstelling van buren en kennissen. Velen hebben 

wat afgestaan om het mij in een pakket te doen toekomen. Om ongeveer 21.30 uur 

naar bed. Ik kon echter moeilijk de slaap vatten, vol als ik was van zoveel post en 

rookwaar. 

 

Zondag 5 september 1943 (datum 6 september aangepast)  

Om 07.30 uur gewekt. Ik lag om 07.00 uur met mijn twee lotgenoten al van een 

piraatje te genieten. Tijdens het ontbijt bemerk ik dat er iets niet in orde is onder de 

Serven. Hun gesprekken zijn heftig, tegen ruzie aan. Het blijkt dat vier van de zes 

Serven de consequenties van het weigeren van het zondagswerk niet aan durven. 
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Tegen 10.00 uur komt er een Feldwebel naar ik later hoorde speciaal voor dit geval. 

Een bloedhond van een kerel. Met de revolver in de vuist kwam hij onze Stube 

binnen en dreigde met geweld en strafkamp. Om 14.00 uur komt een wagon 

appelen en die moet gelost worden. Kotschka, een Serv van ongeveer 42 jaar, nam 

alles nogal laconiek op. Hij heeft het zwaarste werk, namelijk aan de “Presse”. Hij zei 

de Feldwebel dat hij vrijdag van ’s middags 14.00 tot ’s nachts 24.00 uur en 

zaterdags weer om 07.00 uur moest beginnen tot 14.00 uur. En nu zondags ook nog 

te moeten werken en bracht ook nog het slechte eten ter sprake. De Feldwebel in 

woede ontstoken, ingelicht als hij was door de chef, dat Kotscka een opruier, enz. 

was, stormde op hem af, greep hem in zijn borst en smeet hem in een hoek met de 

revolver hem bedreigend “Nog een woord en ik knal je neer”. Kotscka stond 

overeind en ik schrok van zijn verbeten gezicht vol haat. Na nog een stortvloed van 

scheldwoorden en de bedreiging als hij zou weigeren hedenmiddag te werken, ging 

deze Duitse held heen. Kotscka trilde van onmachtige woede over geheel zijn 

lichaam. Om 11.00 uur gingen wij nog even naar het Lager, alwaar de Poste mij, mijn 

eerste pakket overhandigde. Ik beefde van emotie en bij het openen ervan viel het 

mij zelf op hoe nerveus ik was. Marie had er een lijstje in gedaan, het welk met de 

inhoud klopte. Een zakje spritskoekjes, een pakje Hollandse shag, een pak 

melkpoeder voor de koffie, een krijsgevangenenbrood, gelukkig niet beschimmeld, 

wel droog en hard. In de koffie zal het smaken. Een blikje gecondenseerde 

karamelmelk. En van Marie haar moeder een blik hutspot. Ook zaten er nog twee 

appelen in, die verrot waren. De schat moest eens weten dat ik hier zwem in de 

appelen. Mijn gemoed schoot ook vol bij de gedachten, hoeveel moeite het haar 

misschien had gekost om deze te bemachtigen en misschien zelf nog geen appel 

had gegeten. Twee pakken gortmout maakten mijn pakket compleet. Het was 

geweldig en ik ben er geheel van streek van. Het pakket mocht ik zelf openen, doch 

uitpakken moest door Herr Poste gedaan worden, dit met het oog op eventuele 

verborgen brieven of berichten. Elk pakje en zakje werd opengemaakt. Het pakje 

shag werd geheel leeg geschud. Ik protesteerde daar tegen, dat dit onzinnig was, 

gezien de banderolle onverbroken er nog omheen zat. Daar was niets tegen te doen, 

er werd gehandeld volgens voorschrift. Als hij precies daar naar zou handelen, moest 

hij alles uitschudden, het brood in stukken snijden, enz., enz. In blikwerk moeten 

twee gaten in de deksel gemaakt worden. Op mijn vraag waarom? Zei hij “controle 

of er geen springstof in zat.” Naderhand hoorde ik een verklaring over die 

gatenmakerij, die mij beter lijkt. “Om te voorkomen een voorraad te vormen, die je 

bij ontvluchtingen dienstbaar moest zijn, een geopend blik bederft snel.” 

Het blik hutspot wilde ik bewaren tot een volgende gelegenheid. De Poste belaste 

zich met de opberging en gaf mij een reçu waarmee ik het weer kon bekomen als ik 

het wilde gebruiken. Om 12.00 uur naar de fabriek voor te eten, hetwelk bestond uit 

zes pelaardappels, twee tomaten en een bord “Liebesgaben” soep. Wij hadden van 

Duitse vrouwen gehoord, dat de bruine soep die wij ongeveer drie maal per week 

kregen zo genoemd werd, daar zij werd gemaakt van tabletten, welke onder andere 

de inhoud uitmaakten van een Duits standaard Liebesgabe pakket. Tegen 14.00 uur 

kwam de Poste ons meedelen, dat wij allen moesten werken tot 18.00 uur. Er waren 

twee wagons apppelen binnengekomen en die moesten gelost worden, want zei hij 

“Rädern mussen rollen vor den Sieg” (wielen moeten draaien voor de overwinning). 

Dit opschrift ziet men ook overal op de stations staan. Met als gevolg dat zodra er 

een wagon aankomt, moet hij gelost worden om daarna weer dienstbaar te zijn voor 

ander vervoer. Wij waren allen ontstemd over deze verrassing en hebben ons 
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oorlogszakboekje geraadpleegd. Iedere krijgsgevangene had recht op een vrije dag 

in de week, mogen geen werk weigeren. Het is wel zeer onduidelijk dit artikel en we 

hebben Herr Poste verzocht om een onderhoud met de controle officier om te 

trachten voor deze zondag een andere vrije dag terug te krijgen. Wij hebben met 

tegenzin en slakkengang gewerkt. Vooral de Serven waren woest, vol wraak en 

verbeten. Tegen 16.00 uur kwam de chef met een schaal met stukken vlakoek, voor 

de man twee stukken. De Serven weigerden dat, als één man, wij dito en waren met 

hun solidair, hoewel het ons aan het hart ging zo’n extra hap. De chef kon met zijn 

koek vertrekken en was door het dolle heen over zo’n nederlaag. Wij waren om 

18.15 uur met het lossen klaar en na gegeten te hebben, gebakken aardappelen, een 

halve augurk en een halve tomaat en 125 gram brood, naar het Lager. Bij het 

passeren van het station was er een hele drukte. Vele Duitse soldaten die door de 

dorpsvrouwen en families naar het treintje van 19.00 uur werden gebracht. Het viel 

ons op dat velen van die moffen oorlogsinvaliden waren. De volgende morgen 

hoorden wij van de vrouwen, dat zij die dag allen een gast hadden gehad uit het 

Lazarett Döbeln. Ze waren daartoe verplicht geweest en schepten tegen elkaar op 

dat haar gast een schöne, of hübsche kerel was geweest. Ik vroeg mij af, zou in 

Holland ook zo iets plaats gehad hebben? Hun mannen staan aan het front en de 

regering stuurt een kerel, knap of minder knap, met of zonder charme, enz., enz. 

naar je vrouw. Ik heb wel eens horen verklaren "De Führer weet wel wat een soldaat 

toekomt", zulks in verband met bordeel controle. Misschien weet hij ook wat zo’n 

soldatenvrouw toekomt. Enfin, een slecht mens die er kwaad van denkt.  

’s Avonds genoten van een heerlijk Hollands shagkie en een spritskoekje, alles 

dankzij de goede zorgen van mijn Marie. Ik kon moeilijk de slaap vatten, van deze 

veelbewogen veertiende zondag. 

 

Maandag 6 september 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Ik heb bezwaar gemaakt tegen ballons dragen. Ik kreeg toen 

ook geen makkie en moest lege kisten sjouwen. Het is toch beter werk dan ballons 

dragen. Om 13.00 uur zijn drie wagons appelen uit Servië aangekomen en moesten 

wij tot 20.00 uur doorwerken. Wij waren allen dood en doodop. Deze drie wagons 

hadden gezamenlijk een inhoud van 55.000 kilo. Na onze maaltijd, zes aardappelen 

met twee tomaten, begaven wij ons moeizaam naar het Lager. Tijdens deze tocht 

zag ik dat het opkomende maan is en overlegde bij mijzelf als Marie vanavond kijkt, 

dan lig ik al te snurken. Vanmiddag is er controle van het Arbeitsamt geweest en 

naar wij hoorden, komen er krijgsgevangenen bij. Otto had personeel aangevraagd 

en daar er overal mensen tekort komen, wordt er eerst gecontroleerd of dit nodig is. 

Ik hoop maar dat het Hollanders en geschikte jongens zijn. Wij ontvingen in het 

Lager van Herr Poste ons eerste maandsalaris; 11,90 Mark was mijn zuur verdiende 

loon, wat werd uitbetaald in krijgsgevangenengeld. 
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Bewaard gebleven krijgsgevangenengeld (collectie familie Siskens). 

 

Dinsdag 7 september 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Geheel de ochtend in de kelder gewerkt en ik was blij dat het 

12.00 uur was. Mijn eigen (lekke) schoenen heb ik in reparatie gegeven en moet van 

armoede op een paar klompschoenen lopen. Ze zitten mij wel beter dan de vorige, 

maar zijn als lood zo zwaar.  

Ik heb nu sinds weken eens eindelijk met droge voeten gewerkt. Om ongeveer 13.00 

uur arriveren er zes Hollandse jongens, helaas is er geen bekende bij. Ik had in stilte 

gehoopt dat Henk, of Willem daarbij zouden zijn. Een van hen kende ik uit 

Altengrabow, maar was mij minder sympathiek. Hij schept nogal op en was een 

buurman van Henk van Schie. Zij zijn samen van huis gegaan, hun vrouwen 

achterlatend in de geruststelling dat zij beiden steun aan elkaar zouden hebben. 

Echter op het station in Den Haag zag Hevel (sergeant 1 R.I. Johannes Joseph (Hans) 

Heevel, kgf 105731), zo is zijn naam, andere jongens die meer zijn type waren en 

heeft Henk toen in de steek gelaten en ondanks dat zij beiden de zwaarste tijd in 

onze twee kampen hebben meegemaakt heeft Heevel zich nooit meer met Henk 

bemoeid. Ik heb dat nooit goed kunnen uitstaan, vandaar mijn antipathie jegens 

hem. De hele middag in de kelder ballons gereden en met tweeën op elkaar gezet. 

Ik was bekaf en blij dat het 18.00 uur was. 

Ik had geen handen meer over en verging van de pijn. Vanavond weer een kaart van 

Marie ontvangen; alles gaat gelukkig goed thuis. Er wordt door de nieuwelingen al 

druk gekaart. Ik kan nog steeds niet de lust daartoe vinden, het verlangen naar huis 

is soms ontzettend sterk, vooral als ik bericht heb bekomen. Wim, die eerst nogal dik 

met De Graaf was, heeft een bekende bij de nieuwe jongens, namelijk ene Govers, 

een Rotterdammer (soldaat 15 R.I. Cornelis Antonius Govers, kgf 97293). Hij was als 

enige Hollander in een Frans Lager geweest en door hen zeer verwend. Bij zijn 

vertrek hadden zij zijn koffer volgestopt met biscuits en koek, ook had hij een partij 

sigaretten meegekregen, hoewel hij slechts zelden rookt. Onze vriend Wim trachtte 

nu dikke maatjes te worden met deze makker. Het lag er dik bovenop dat vooral de 

inhoud van Govers zijn koffer deze kameraadschap beoogde. Gelukkig had die 

Rotterdammer het in de link en zocht aansluiting met ene Hans Hollander, een 
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stevige snuiter en eveneens een Rotterdammer (soldaat 11 R.I. Hendrik (Hans) 

Hollander, kgf 107625).  

Het was een gezellige drukte en stemming, pas om 21.30 uur gingen wij naar bed. 

Het was laat geworden en ieder had zijn wederwaardigheden en bevindingen verteld 

tijdens zijn verblijf in het moffenland. 

 

Woensdag 8 september 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Het is een hele drukte met wassen, zes jongens erbij is wel 

gezellig. De gehele dag in de kelder gewerkt. Het was er ontzettend warm. Ik heb 

schijnbaar en splinter in mijn been gekregen, opzij van mijn kuit. Het zit danig te 

zweren en ik heb er veel last en pijn van tijdens mijn werk. Het aantal aardappelen is 

minder geworden, nu er meer eters bij zijn gekomen. Vanmiddag was het koolsoep 

met vijf en vanavond kwark met de man vier pelaardappelen. Bij mijn komst in het 

Lager, gelijk op mijn bed neergevallen. Dat was nog niet gebeurd sinds ik bij de boer 

weg was. Ik gevoel me ellendig vermoeid en heb last van mijn been en ook mijn 

handen zijn geheel opgezet. Hoewel ik met twee moffinnen in de kelder werk, zeg ik 

niet veel en loop te piekeren over thuis en de zaak in Amsterdam. Het wordt me 

steeds duidelijker dat Bossink een gemene rol heeft gespeeld en niet de juiste weg 

heeft bewandeld om mij in het bezit van een Ausweis te stellen. Ik heb het 

vermoeden, dat hij geheel geen werk ervan heeft gemaakt. (Deze heer Bossink was 

verkoper in de zaak en NSB-er. Door de drukke werkzaamheden die ik had heb ik 

dat heerschap er op uitgestuurd voor mij een Ausweis te krijgen. Hij heeft daar twee 

dagen voor nodig gehad. De eerste in Baarn, de tweede in Den Haag, met als 

eindresultaat, dat de tijd te kort was (het was twee dagen voor mijn vertrek) om mij 

er een te verstrekken, maar hij zou mij nagezonden worden). Onder mijn werk loop 

ik mij kwaad te maken over deze ploert. Ook hoop ik dat hij het geld terug betaalt, 

wat ik nog tegoed had uit de zaak. Het gerucht gaat (afkomstig van de Serven), dat 

de geallieerden al 150 km in Italië zijn opgerukt. Ik kan moeilijk in slaap komen door 

de herrie die de nieuwelingen maakten met het in elkaar timmeren van hun kribben. 

Wij slapen nu bij de Serven in de grote zaal, omdat er geen ruimte genoeg was in de 

kleine zaal om alle Hollanders bij elkaar te leggen. Ik vind het ook zo beter, vooral 

tegenover de Serven. Wij zijn net als zij, doodgewone krijgsgevangenen en 

verlangen en vragen geen gunsten of bevoorrechting van de moffen. 

 

Donderdag 9 september 1943 

De ochtend begon met flessen en ballons sjouwen. Bij dat laatste werk heb ik na een 

half uur gestaakt, omdat die beklemming in de borst terug kwam. De chef vroeg mij 

wat er “los” was, waarop ik hem zei dat ik uithoudingsvermogen tekort kwam. Hij 

ging tegen mij te keer en zou het Arbeitsamt opbellen en zorgen dat ik hier vandaan 

kwam. Ik zou dan in een kamp terecht komen waar ik lekker dik kon worden, het gaf 

daar veel en lekker eten en je behoefde er niet te werken. Hij zei dat met een 

sarcastisch lachend gezicht en ik begreep daaruit dat hij een strafkamp bedoelde. Ik 

zei hem dat het geen onwil maar onmacht was en dat ik tot nu toe hetzelfde werk 

als mijn kameraden had gedaan, ondanks dat het mij veel meer inspanning kostte 

dan het voor hen was. Hij kende zijn pappenheimers was het enige dat die rotmof 

zei.  

Hij had schijnbaar een slechte bui, want even later ging hij tegen al de Hollanders 

tekeer, wij waren “faule Schweinen” en wij zouden vanaf heden het rantsoen krijgen 

waar een krijgs-gevangene recht op had. Dat betekende nog minder eten. Er werd 
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gevloekt en gekankerd en vol spanning wachtten wij 12.00 uur af. Wij kregen ons 

normale rantsoen, een soort koolsoep en vijf pelaardappelen met de waarschuwing 

als wij zo lamlendig bleven werken, zou het dreigement werkelijkheid worden, wat 

dan zou neerkomen op de man vijf tot zes aardappelen per dag.  

De Serven kwamen  opgetogen meedelen dat een deel van Italië gecapituleerd had 

en dat Saloniki in Griekenland door de geallieerden bezet was. Er was algemene 

vreugde over deze heugelijke tijding. Harry, de Servische violist zei “mijn kop eraf als 

het niet met twee maanden is afgelopen”. Een onbeschrijflijke vreugde ging er door 

mij heen “als dat toch eens waar zou zijn”.  

Govers zei “Ik heb het altijd wel gezegd. Het is mij voorspeld, want 1 november 

moet mijn vrouw bevallen en ik zou dan weer thuis zijn”. ’s Middags hebben wij 

appelen “gelezen” een vies werkje, al de rotte en beurse werden er uit gehaald; vier 

boeren wagens vol. Zo’n kist rotte appelen weegt als lood. Ik was blij dat dit zware 

werkje gedaan was. Mijn been is flink aan het zweren en ik heb er een nat verband 

om gedaan. Het is veel gezelliger werken nu die zes knapen erbij zijn. Hoewel ik er 

nog niet toe kon komen me bij een van hen aan te sluiten en ik bemoei me dan met 

de één en dan weer met de ander. Die Rotterdammer Govers, is een vrolijke klant. Ik 

heb zowaar flink moeten lachen vanmiddag, zodat een van de moffinnen zei “God, 

kan jij nog lachen?” Om circa 21.00 uur naar bed gegaan en ik heb liggen denken 

aan de laatste kaart van Marie, waarin zij schreef “je zal zien, je bent eerder thuis dan 

dat je denkt”. De maan is goed zichtbaar en ik heb volgens afspraak haar in 

gedachten goedenacht gezegd. 

 

Vrijdag 10 september 1943 

Om 05.15 uur gewekt. Het begint te dagen als wij naar de fabriek gaan. De ochtend 

is verlopen zonder bijzondere gebeurtenissen. Het menu van 12.00 uur was 

aardappelensoep met gekanker, dat is toch geen vreten als je zo moet zwoegen. Van 

13.00 tot 18.00 uur een wagon met lege flessen uitgeladen, waarbij twee makkers en 

ik ons flink gesneden hebben door in de stukken van een gebroken fles te grijpen. 

Na door de chef verbonden te zijn, weer verder doorwerken. Ik ving onder het werk 

een gesprek op van twee Duitse vrouwen. Zij kankerden over de oorlog en hun werk 

en zij hoopten dat de oorlog gauw is afgelopen. Op verschillende delen van de 

fronten waren de moffen aan het terugtrekken. Een van de vrouwen vroeg mij wat 

zal er met ons gebeuren?  Hoe het ook zij, als het maar weer snel het oude is, 

hoewel zij liever door de Engelsen en de Amerikanen worden bezet, dan door de 

Russen. Er heerst hier een uitbuitsysteem van de eerste soort. Het geeft te denken 

dat dit het bedrijf is van een Naziman. De hier werkende vrouwen verdienen een 

“krats” en wij verdienen 70 Pfennig per dag. Het is geheel de dag maar jagen en nog 

eens jagen en er wordt uit je gehaald wat er uit te halen is. De vrouwen zijn als de 

dood voor de baas en het verraad en elkaar aanbrengen is hier een gewone zaak.  

Ik heb vanavond verzocht om wat boorwater en taft voor mijn been. De dochter 

ging naar binnen om het haar vader te verzoeken. Ik hoorde hem vragen voor wie 

dit was. Toen hij vernam dat het voor mij was, weigerde hij het te geven. En dit is 

dan iemand die ons een nieuwe wereld wil geven, waar geen haat, egoïsme en ik 

weet al niet meer, in bestaat. 

Om ongeveer 21.00 uur onder de wol, na eerst nog even de maan en mijn vrouw 

welterusten gezegd te hebben. 
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Zaterdag 11 september 1943 

Om 05.15 uur gewekt. Volgens de regel van iedere dag gesjouwd met kisten met 

flessen en appelen, ballons leeg en vol, enz., enz. Het menu was aardappelpurée met 

aardappelen.  

Om 13.00 uur met de auto naar een dorp hier in de buurt Scheimnitz 50) ongeveer 

een half uur rijden. Wij moesten daar een schuur leegruimen van een 

kruidenierszaak, waarin ballons met sap werden geborgen, bestemd als 

wintervoorraad. Bij deze opruiming kreeg Heevel een sigarenkistje in handen. Bij het 

openen zaten er twee pakjes sigaretten in. Hij heeft het achter de deur gezet, om het 

als wij straks klaar zijn, mee te jatten, wat dan ook gelukte. Tijdens onze terugrit 

kregen wij van de buit de man acht sigaretten.  

Wij hadden ook nog een gesprek met een Duitser, die ons vertelde dat het leger uit 

Italië aan het terugtrekken was. Hij moest niets van Hitler en zijn trawanten hebben. 

Zo hij zei, was hij communist en had 3½ jaar in een concentratiekamp gezeten, waar 

de behandeling (mishandeling) van dien aard was geweest, dat hij invalide was en 

voor alle militaire diensten was afgekeurd. Ons gesprek werd verstoord doordat een 

passerende mof wat tegen hem zei en hij haastig met een “Guten Tag” ons verliet. Ik 

meende verstaan te hebben dat hem opmerkzaam werd gemaakt dat wij 

krijgsgevangenen waren en dus vijanden van het Duitse volk.  

Om ongeveer 16.00 uur was het werken gedaan en na gebaad te hebben gingen wij 

nog even voor het eten naar het Lager om te kijken of er post was. Hoera! Er was 

weer een pakket voor mij. Ik vond het beroerd voor de jongens die tot nu toe niets 

hadden ontvangen, zelfs geen brief. Ik was dol blij als een kind: shag, sigaretten, 

biscuits, busje melk, pepermunt, enz. Wat een zorg zal Marie gehad hebben om dat 

alles te bemachtigen. Het menu van heden luidde vier pelaardappelen met kwark. 

Na eerst mijn been verzorgd te hebben (wat me veel pijn veroorzaakte) naar het 

Lager. De stemming onder de jongens is goed. Er wordt kaart gespeeld. Ik zelf zit in 

mijn dagboek te schrijven. Een van ons speelt goed mondharmonica en het blijkt dat 

Govers over een goede stem beschikt. Om circa 22.00 uur onder de wol met een 

gevoel van vreugde over het ontvangen pakket. Duizend maal dank Marietje, het 

was enorm! 

 

Zondag 12 september 1943 

Om 07.30 uur gewekt. Ik lag al om 06.00 uur wakker, genietend van een heerlijke 

Hollandse sigaret. Ik heb heerlijk ontbeten; koffie met suiker en melk, brood met 

kaas, alles dankzij mijn pakket. Met Kees Wit (een behulpzame jongen) (soldaat 

Jager Cornelis Wit, kgf 106879) de fabrieks Stube uitgeboend en we waren daar om 

11.00 uur mee klaar. Om 12.00 uur eten; zes pelaardappelen met Liebesgabe soep en 

twee eetlepels compote. Tegen 13.00 uur waren wij weer in het Lager terug, alwaar 

wij een krijgsgevangenenbrief kregen om naar huis te schrijven. 

Ik heb me daar tot 16.00 uur mee vermaakt om er zoveel mogelijk op te krijgen.  

Wij hadden bezoek van een twintig Serven. Zij werken en slapen bij boeren in 

Simselwitz, een dorp ongeveer 4 km (2 km ten noordwesten van Mochau) hier 

vandaan.  

 

 
50 Bedoeld is Schweimnitz. 
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De ligging van Simselwitz ten opzichte van Mochau (Google Earth 2018). 

 

Zij behoren bij dit Lager en komen zondags hier naar toe voor post in ontvangst te 

nemen en andere zaken in orde te maken, zoals reparaties, enz. Van hen vernamen 

wij, dat er relletjes in Italië waren en dat Berlijn de vorige nacht hevig was 

gebombardeerd. De stemming onder hen was vol optimisme en zij waren algemeen 

van mening dat we een spannende tijd tegemoet gingen. 

Om ongeveer 18.00 uur naar de fabriek voor ons zondagavond menu; opgewarmde 

aardappelen, een half plakje bloedworst en een halve tomaat. Het viel ons op 

evenals vanmorgen liep de chef op het fabrieksterrein met een kijker op zijn borst 

waarmee hij van tijd tot tijd het luchtruim afzocht. Wij trekken daar de conclusie uit, 

dat er geallieerde vliegtuigen boven Duitsland gemeld zijn. ’s Avonds in het Lager 

wat in mijn dagboek geschreven en om ongeveer 21.00 uur naar de krib. Ik sliep 

spoedig in na mij eerst nog afgevraagd te hebben waar zou Marie op dit moment 

zijn?   

 

Maandag 13 september 1943 

Om 05.15 uur gewekt. Veel sjouwwerk met pijn in mijn handen, been en voeten, dit 

laatste door die verdomde klompschoenen. Er heeft zich een ellendig voorval 

voorgedaan. De Graaf en Heevel beweren dat er van hun brood gestolen is. Ik kan 

het niet geloven, maar zij zijn stellig overtuigd. Nu heeft Wit vanmiddag ongeveer 

negen aardappelen van een Serv gekregen en ze bewaard voor heden avond. Toen 

hij ze wilde gebruiken waren ze verdwenen. Het is reuze ellendig, een dief in ons 

midden te hebben. Wij hebben nagegaan wie dat kon zijn. De meesten waren van 

mening dat Van Loo (soldaat Grenadiers Frederik van Loo, kgf 106317) daar meer van 

moet weten. Van Loo is een eigenaardig type, erg op zichzelf. Hij maakt wel een 

keurige indruk, maar is een onverzadigde veelvraat, hij eet ’s maandags al een kwart 

van zijn brood op, waar hij heel de week mee moet doen. Wim, de matroos, heeft 

Van Loo ontactisch gezegd dat hij het gestolen heeft. Van Loo voelt zich beledigd. Ik 

weet niet wat ik er van denken moet. 
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Het is een ellendig geval en we moeten nu elkaar in de gaten houden.  

Er wordt ’s avonds in het Lager druk gekaart. Ik zelf kan er nog niet de lust toe 

vinden. Om 21.00 uur naar ons etui en na nog wat aan huis en alles te hebben liggen 

denken en de maan begroet te hebben, met een goedenacht vrouwtje, gaan slapen. 

 

Dinsdag 14 september 1943 

Om 05.15 uur gewekt. Het is hoogzomer weer. De hele dag in de gloeiende zon 

twee wagons appelen uitgeladen en daarna van de grote vergaarhoop die in de 

weide naast de fabriek ligt, kisten met appelen geladen, die naar de fabriek werden 

getransporteerd voor verdere bewerking. Het was een zware dag, wij waren drijfnat 

van het zweten en dankten de hemel dat het 18.30 uur was. Vanwege de drukte 

moesten wij langer werken. Om 20.30 uur lag alles dodelijk vermoeid onder de wol. 

Alles deed me pijn en het was alsof ik gebroken was. Het werk van vandaag kwam 

het boerenwerk van voorheen zeer nabij. 

 

Woensdag 15 september 1943 

Om 05.15 uur gewekt. Van 07.00 tot 11.00 uur als maar ballons gesjouwd. Wij waren 

allen kapot. Na veel gekanker en protest kregen wij ter afwisseling ander werk, 

namelijk appels lezen. 

Na het eten dat bestond uit vijf pelaardappels en komkommer (zoet), weer ballons 

gedragen en in de kelder gewerkt. De dag vol gemaakt tot 18.30 uur met appels 

lezen. Gelukkig, aan deze zware dag kwam ook weer een einde. Voor het verlaten 

van de fabriek kregen wij de mededeling dat wij morgen om 05.00 uur moesten 

beginnen. Wij vroegen of we dan twee uur eerder klaar waren, maar dat kwam 

“Nicht im frage”. Om 20.00 uur naar bed, wij zijn allen doodop en hebben de 

algemene klacht “pijn in de handen en de voeten”. Dit laatste van de vervloekte 

klompschoenen. Ik zelf krijg dat gevoel weer terug als bij boer Bartels, namelijk 

oververmoeidheid. Vanmiddag Joop Roos (een civiele arbeider die in Dresden 

tewerkgesteld was bij een marmeladefabriek) gesproken, die weer afval kwam halen 

met de auto. Mijn brief is nog niet verzonden, in verband dat de verloven 

ingetrokken zijn tot 15 oktober. Het gerucht gaat dat Griekenland weer front is in 

verband met landingen die daar plaats hebben gehad. 

Het gaat goed. Zal Marie toch gelijk krijgen?  
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Al in september 1942 voerde Willy Otto alleen werk voor het Duitse leger uit (https://www.akpool.de). 

 

Donderdag 16 september 1943 

Om 04.00 uur gewekt. In een ruk van 05.00 tot 12.00 uur gewerkt, er kwam geen 

einde aan deze ochtend. Ons werk bestond uit 300 kisten klaar maken voor de 

Wehrmacht. In iedere kist gingen 48 liter flessen appelsap, geheel gepakt met 

strohulzen om iedere fles en dicht gespijkerd en ze wegen 128 kilo. Deze kisten zijn 

voor een Lazarett aan de Oostzee bestemd. 

Zij werden in een speciale wagon geladen, een zwaar karwei, daar er vier stuks op 

elkaar werden gestapeld. Wij waren blij dat het 18.00 uur was en konden geen pap 

meer zeggen.  

Als vergoeding voor deze zware lange dag was het eten nog slechter dan 

gewoonlijk; een soort aardappelsoep, zeer dun. Algemeen gekanker “hoe harder je 

werkt, hoe slechter het vreten!” 

Bij onze komst in het Lager konden twee van ons een pakket in ontvangst nemen. 

Het was hun eerste pakket. Met bevende vingers maakten zij de touwtjes los en zij 

waren ontroerd en zagen wat witjes om hun neus. Ik vind het zielig voor die 

Rotterdammer Govers, die zegt met oktober weer thuis te zijn. Tot op heden heef hij 

nog niets van zijn vrouw vernomen. Soms is hij diep in de put en dan weer vrolijk 

met zijn open eerlijke gezicht en zijn optimistische lijfspreuk: “Een Rotterdamse 

jongen krijgen ze nooit op zijn knieën en zeker niet door die kelere moffen” maakt 

hij een prettige indruk op mij. Om 20.30 uur naar bed, waar ik spoedig insliep door 

oververmoeidheid. 

 

Vrijdag 17 september 1943 

Om 05.15 uur gewekt. Ik heb geheel de dag achter de flessenspoelmachine gestaan. 

Het is geen zwaar werk, maar het gaat reuze snel en je moet uitkijken dat je niet in 

een kapotte fles grijpt, die je van een pin moet halen met kleine borstels. De fles 

draait daar om heen. Het gebeurt meermalen, dat de omwentelende fles 

gesprongen is tijdens deze behandeling en je bij het grijpen van de flessen een 

flinke snede in je handen krijgt. Door heel de dag op een plaats te staan in de 

klompschoenen heb je het gevoel of de voetholte is doorgezakt, een vermoeiend en 

pijnlijk gevoel. Het eten was weer knudde, vijf pelaardappels met een schoteltje 

sperzieboontjes die zo zout waren, dat de meesten ze lieten staan en dus die avond 

alleen hun aardappelen met een beetje zout erop hun diner was.   

Bij onze komst in het Lager om 19.30 uur, meteen naar bed. Het geratel van die 

machine denderde nog in mijn kop en ik kan ondanks mijn moeheid, moeilijk de 

slaap vatten.  

Ik werk aan deze spoelmachine met een Duitse vrouw, die de flessen uit een wasbak 

haalt en ze op de pinnen zet, waar ze dan inwendig gereinigd worden. Onder het 

werk vroeg ze mij vanmorgen hoe het eten was op de fabriek. Ik zei haar de 

werkelijkheid “Slecht en zeer weinig”.  Ze beloofde mij een paar “Flinsen” 

(pannenkoeken) mee te brengen die ze tussen de middag bakte. Toen de 

gelegenheid er toe was, zodat niemand het zag, stopte ze mij een pakje toe met de 

mededeling niemand daarvan iets te zeggen, ook mijn kameraden niet, daar het 

haar kop kon kosten. Het was ten strengste verboden zich op enigerlei wijze met 

krijgsgevangenen in te laten. Het is wel niet zo fris, maar ik ben naar het Abort 

gegaan en heb daar heerlijk gesmuld van de drie pannenkoeken. 
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Een beugelfles met opschrift van firma Willy Otto uit Mochau (Ebay). 

 

Zaterdag 18 september 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Het is nu geregeld nog donker wanneer wij op weg naar de 

fabriek gaan. 

Ik ontdek de maan en mijn gedachten gaan naar huis, waar alles nog in diepe rust 

zal zijn. 

Mijn werk was weer aan de flessenspoelmachine. Het menu van heden: gestampte 

aardappelen met aardappelen, met een uiensmaakje. Wij dachten om 15.00 uur klaar 

te zijn, maar hoorden dat wij tot 17.30 uur moesten doorwerken. De reden van dit 

later werken was, dat drie van ons niet hard genoeg hadden gewerkt. Ik kan me met 

deze maatregel niet verenigen, als er gestraft moet worden, dan doen ze dat maar 

wie het verdient, maar niet allemaal opdraaien voor de daad van een enkeling. Het 

strafwerk bestond uit appels lezen. Wij hoorden dat de chef met zijn auto weg was. 

Dit was een reden temeer om het werk te beëindigen toen het 15.00 uur was. Met 

nog drie van mijn makkers zijn wij gaan baden en wachten maar af wat de gevolgen 

zullen zijn. De Serven en de rest van de Hollanders zijn gaan werken. Na ons maal 

van vijf pelaardappels met kwark verslonden te hebben, om 19.00 uur naar het 

Lager. Ik rammelde nog van de honger en heb aan Herr Poste mijn blik hutspot 

opgevraagd en beneden in het Gasthof gevraagd of ze dat voor me konden 

opwarmen. Na veel praten en een goed woordje van de Poste werd mijn verzoek 

ingewilligd, mits ik er met niemand over zou spreken. Het smaakte verrukkelijk en ik 

heb Kees Wit laten mee proeven. Een Serv heeft mijn haar opzij en van achteren wat 

bij geknipt en ik voel mij een ander mens. Nog wat gepraat tot 22.00 uur en ook aan 

deze zaterdagavond met veel denken aan thuis kwam een einde. En ik vroeg mij 

voor het slapen af hoeveel dagen nog?  

 

Zondag 19 september 1943 

Om 08.00 uur gewekt. Ik heb nog een klein stukje brood en zal vragen of het 

mogelijk is dat ik wat gortmout in de keuken kan koken. Mijn verzoek werd 

toegestaan, maar ik moest tot 10.00 uur wachten, want dan wordt het fornuis 
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aangemaakt. Met melkpoeder en suiker (alles uit mijn pakket) een heerlijke pap 

gekookt. Het smaakte heerlijk en ik voelde me dik en behaaglijk na deze maaltijd. 

Kees Wit die ook nog maar een enkele snee brood had, heb ik laten mee proeven. 

Om 12.30 uur eten, zes pelaardappelen en Liebesgabe soep en een schoteltje 

peertjes. 

Cor Govers was afgelopen woensdag aan de achterzijde van de fabriek aan het werk, 

toen hij aangesproken werd door iemand die appelen kwam brengen om te persen. 

“Ben je Hollander? Ik hoorde je net wat zeggen tegen die andere kameraad en kon 

mijn oren niet geloven. Hoe komen jullie hier?" Nadat Cor hem onze “meldings 

stommiteit” en ons wedervaren had verteld, zei hij dat hij al ruim drie jaar in 

Duitsland werkte als voorman bij een grote boer. Zijn vrouw en twee kinderen 

woonden daar ook. Het dorp heet Beicha en was 5 km (4 km naar het noord-oosten) 

hier vandaan. Deze Hollander kwam ons nu hedenmiddag bezoeken in het Lager 

met de bedoeling enkelen van ons mee te nemen naar zijn huis. Na een onderhoud 

met onze Poste kreeg hij gedaan dat vier Hollanders met hem mee mochten. Het 

had heel veel moeite gekost om dit voor elkaar te krijgen. Cor mocht een keus 

maken wie er mee gingen en ik was ook bij de gelukkigen. De andere jongens 

zouden volgende week mee mogen gaan. Tijdens de wandeling vertelde hij, dat hij 

uit Rijnsburg kwam en van beroep tulpentrekker was, welk bedrijf hij ook hier 

uitoefende. Zijn naam is Koos van Egmond en met zijn fris Hollandse uiterlijk en 

postuur maakte hij een sympathieke indruk. Toen hij van de week thuis kwam en zijn 

vrouw verslag deed van zijn ontmoeting, was zij er zo verheugd over, dat wij hier in 

de buurt werkten, zodat ze bij haar man erop aangedrongen had alle moeite te doen 

ons mee naar hun huis te krijgen om dan eens een hele middag echt Hollands te 

praten. Zijn vrouw kwam ook uit Rijnsburg.  

 

De Hollandse tuinder Jacobus van Egmond was in 1939 op zoek naar werk in 

Duitsland.  

Karl Gürtler haalde hem naar Beicha en met Koos van Egmond kwamen ook de tulpen 

naar Beicha. In de herfst van 1939 werd een proefveld met tulpen aangelegd. De vader 

van Karl Gürtler was aanvankelijk onthutst en zou gezegd hebben „Für so ein Zeug 

wird guter Boden vergeudet“.  

Echter toen in het voorjaar de tulpen uitkwamen stond hij versteld. Daarop werd de 

tulpenteelt uitgebreid. In de daarop volgende voorjaren trokken honderden mensen 

naar Beicha om de tulpenvelden te bewonderen. In 1955 bloeiden de tulpen in Beicha 

voor het laatst. De familie Gürtner verhuisde naar de U.S.A. en de kwekerij werd in de 

DDR tijd onteigend om weer plaats te maken voor de teelt van voedingsgewassen.51)  

 

 
51 Gina Apitz “Ein Blütenmeer wie in Holland: die Tulpenfelder von Beicha” in Leipziger Volkszeitung, 

https://www.lvz.de/Region/Oschatz/Ein-Bluetenmeer-wie-in-Holland-die-Tulpenfelder-von-Beicha 
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Het voormalige Gutshof van Karl Gürtler in Beicha (Google Earth 2019). 

 

 
Het voormalige en sterk vervallen Gutshof van Karl Gürtler in Beicha (foto Sven Bartsch). 

 

Van Egmond had aan Herr Poste voorgewend dat Govers een neef van hem was en 

drukte ons op het hart dit, aan wie en waar ook, voor te geven. De weg naar Beicha 

gaat over verschillende heuvels en biedt prachtige panorama’s. De kennismaking 

met zijn vrouw deed je meteen op je gemak voelen. Zij is een aardig jong vrouwtje 

waar iets warms van uit gaat. Wij werden onthaald op koffie met vlakoeken met 

pruimen en appelen erop. Wij konden nemen zoveel wij lustten. Het was een 

onvergetelijke middag. En meermalen hoorde ik mevrouw Van Egmond zeggen dat 

het vandaag feest voor haar was. Wij hebben honderduit gepraat. De kinderen 

werden uit hun middagslaap wakker en hadden ons aller belangstelling. Lonie, de 

oudste van ongeveer drie jaar, kan aardig babbelen. Het klinkt komisch, Duits en 

Hollands door elkaar.  
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Zij spreekt ons aan met Oome. De jongste heet Jannie en is een jaar oud. Cor Govers 

heeft haar stukjes koek zitten voeren. Op de klok kijkend schrokken wij van onze tijd 

en moesten spoed maken om weer tijdig in Mochau te zijn. Na afscheid van 

mevrouw Van Egmond genomen te hebben en bedankt voor deze echte Hollandse 

middag, bracht Van Egmond ons weer terug naar de fabriek, waar wij tijdig 

arriveerden voor het avondeten, dat bestond uit kartoffelsalade (koude schijven 

aardappelen, gebonden met een sausje, zuur van smaak), een halve augurk, dun 

schijfje bloedworst en 125 gram brood.  

 

’s Avonds in het Lager kregen wij een kaart om naar huis te schrijven. Heevel heeft 

tijdens onze afwezigheid vanmiddag van de Poste gedaan gekregen een luidspreker 

en een draadje van zijn radio in ons verblijf te krijgen. Bij het horen van muziek en 

de onvergetelijke gezellige uren bij de familie Van Egmond, was dat de eerste 

vreugde tijdens de vijftien weken van krijgsgevangenschap. De jongens hebben nog 

wat gekaart en met de radio mee gezongen. Er heerste een tevreden stemming. Om 

circa 21.30 uur naar de koffer, waar ik, alvorens te gaan slapen, met innige dank aan 

de familie uit Beicha heb gedacht. Als Marie ons had kunnen zien heden middag, 

dan was ze net zo gelukkig geweest als dat wij het waren. 

 

Maandag 20 september 1943 

Ons eerste werk was, ondanks de regen, appels lezen. Tegen 10.00 uur begint het te 

gieten en kregen wij binnenwerk. De chef had een kwade bui, hij had van een ieder 

zijn werk wat te zeggen. Plotseling vaardigde hij het verbod van roken onder het 

werk uit, alleen voor de Hollanders. Een van ons, Hans Hollander, kwam de fabriek 

binnen, zijn muts scheef op een oor en in zijn rechter mondhoek bengelde een 

peukje sigaret. Herr Otto schoot op hem af en gaf hem een grote bek. Hans gaf hem 

een nog groter bek terug, zonder zijn piraatje te verwijderen, wat de reden was van 

het optreden van de chef. Hij hield Hans de vinger voor zijn neus, die vinnig van zich 

afbeet “Wij waren geen koelies, dat wij werkten omdat wij moeten en verder niks 

met zijn grote smoel te maken hadden, die kon hij nog beter opzetten dan Herr Otto 

zelf.  

Tot onze grote verbazing bond Herr Chef zich in. Wij genoten dat hij in Hans zijn 

mannetje gevonden had. Hans is ongeveer 23 jaar oud, een bonk van een kerel, heel 

zijn figuur en houding wijzen erop dat hij oersterk is. Ondanks zijn jonge leeftijd 

heeft hij een hoge opvatting van kameraadschap, waar menig oudere een lesje aan 

kan nemen. De eerste dag dat hij hier in de fabriek werkte, nam hij ongevraagd 

zwaar werk van mij over. Het was bij het sjouwen van zakken met appelen van 70 tot 

80 kilo. Op mijn protest dat het wel ging, zei hij “Bemoei je er niet tegenaan, neem jij 

maar de kleinere zakken, die liggen jou beter.” Ik vond het geweldig en had nog 

meer ontzag voor zijn kracht en gemak waarmee hij alles hanteerde. 

Als straf dat wij zaterdag niet allen tot 17.30 uur hadden gewerkt, moesten wij 

hedenavond tot 19.00 uur appels lezen. Op ons protest zei de chef dat de appels 

weg moesten, daar ze begonnen te rotten als ze nog langer bleven liggen.  

’s Avonds kreeg Cor Govert in het Lager zijn eerste brief van zijn vrouw. De arme 

kerel kon zijn tranen niet bedwingen. Alles ging gelukkig goed in Rotterdam. Voor 

het naar bed gaan nam hij mij in vertrouwen. Hij was over gelukkig met zijn brief, 

maar had alleen angst over de komende bevalling van zijn vrouw. In vertrouwen liet 

hij mij zijn brief lezen. Het was er een van een verlangende vrouw vol tere liefde en 

zorg over haar enige Cor. 
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Om ongeveer 21.00 uur naar bed en ik heb nog wat liggen denken aan Marie en 

thuis. Morgen is het 21 september en begint de herfst. Met zorg vraag ik mij af, hier 

ook de winter mee te moeten maken. Ik hoop maar van niet. Dat betekent armoede 

en ontbering. 

 

Dinsdag 21 september 1943 

Het is hartstikke donker als wij op weg gaan naar de fabriek. Het regent flink en we 

lopen huiverend in elkaar gedoken met de kraag van onze tunieken op. De wegen 

zijn hier zeer slecht het is een en al modderpoel en we zakken soms zes of zeven 

centimeter in de modder weg. 

Ik was de enige die binnendienst kreeg, namelijk aan de flessenspoelmachine. De 

andere kameraden, de Serven en de moffinnen moesten in de regen appels lezen, 

wat ook mijn werk was tijdens de twee laatste uren van deze dag. Ik had geweldig 

veel last en pijn in mijn voeten van het heel de dag op één plaats staan. In die rot 

klompschoenen gaan je voeten naar de donder, ze zakken door en opzij van je 

voetzool krijg je diktes te zitten. Het werkt aan die machine is wel geestdodend en ik 

heb vandaag veel aan thuis moeten denken. Een van ons had vandaag een pakket 

van thuis. Voor de Serven was het een waar feest, er werden Amerikaanse Rode Kruis 

pakketten uitgereikt. Het is een wonder wat daar allemaal uitkomt; melkpoeder, 

koffie, zalm, sardines, vlees, boter, suiker, 100 Amerikaanse sigaretten, enz., enz. 

Tot 21.00 uur naar de radio geluisterd onder het genot van een gekregen 

Amerikaanse sigaret. 

Op een gegeven moment was het me te machtig bij het aanhoren van een vioolsolo 

werd Souvenir van (Franz) Drdla gespeeld, het welk ik zo vaak met Marie gespeeld 

had. Een ontzettend verlangen en heimwee overviel mij. In bed heb ik de dekens 

over mijn kop getrokken, om aan de jongens niets van mijn gemoedstoestand te 

laten bemerken. 

 

Woensdag 22 september 1943 

Tot 10.00 uur aan de machine en daarna tot 12.00 uur in de regen flessen gesjouwd. 

Het is een zeer nat en koud baantje. De flessen voelen als ijs aan. Het is al danig 

koud en volgens de Serven valt er hier al in het begin van oktober sneeuw. Ik dankte 

de hemel dat het 18.30 uur was en mijn taak achter de machine geëindigd was. Ik 

kon niet meer op mijn voeten staan en voelde me oververmoeid. Om 20.00 uur 

lagen wij allen onder de wol. Het was koud en ongezellig in het Lager en dan is het 

het beste om vroeg naar bed te gaan.  

Vanmiddag was Joop Roos nog aan de fabriek. Hij had mijn brief maar gepost in de 

goede hoop dat hij door de censuur kwam. Ik vernam van hem dat in Italië flink 

gevochten werd. Ook was de Brennerpas zwaar gebombardeerd. Hij vond de 

toestand hoopvol. Het kan kort duren als de geallieerden geluk hebben. Enfin, wij 

wachten gelaten en vol moed op de komende dingen. 

 

Donderdag 23 september 1943 

De dagtaak werd aangevangen met flessen halen. Deze zijn buiten, achter de fabriek 

opgeslagen. Het is vandaag al flink koud en het heeft zelfs al enige graden gevroren. 

De flessen voelen als ijs aan en weldra hebben wij geen gevoel meer in onze 

handen. De moffinnen klagen ook over de koude handen en stijve vingers. Om 

ongeveer 09.00 uur werd ik weer achter de spoelmachine geplaatst. ’s Middags 

kwam de Poste zeggen, dat er een pakket was, hij wist niet voor wie. Er heerste 
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spanning onder ons voor wie het zal zijn. Na het avondeten op een holletje naar het 

Lager. Ik was de gelukkige! Dit was mijn derde pakket en wij stonden verbaasd wat 

er allemaal uit kwam: 2 pond shag, een pakje sigaretten, 2 blikjes melk, een pak 

Sanovite, een pak beschuit, een pond kaas en mijn horloge waar ik om gevraagd 

had. Het was enorm. 

Het is niet te beschrijven wat er op zo’n moment in je om gaat. Je kunt wel huilen 

van vreugde. Onbegrijpelijk hoe Marie nog kans ziet zulke pracht pakketten samen 

te stellen. Het zal een geweldige zorg voor haar zijn. De jongens zijn ook vol 

verbazing en ik niet minder trots op haar. Voor wij om 21.00 uur gingen slapen eerst 

nog allen een echt Hollands piraatje gerookt en een beschuit met kaas gegeten. Ik 

sliep in met een innig dankbaar gevoel jegens mijn vrouw. 

 

Vrijdag 24 september 1943 

Op onze tocht naar de fabriek en bij het zien van de maan, gingen mijn gedachten 

naar huis. Door het ’s avonds tijdig naar bed gaan, zie ik hem meestal niet en zal 

Marie alleen kijken en mij goedenacht wensen. Ik zeg haar nu in gedachten 

goedemorgen. Het was weer een zware dag met veel sjouwwerk, kisten met appels 

en volle flessen sap. Ook van die beroerde ballons kreeg ik mijn portie. Toch, 

ondanks mijn ellende van al dit werk wat boven mijn kracht en macht gaat, moet ik 

meermalen lachen om die Cor Govers. Met zijn humor om alles wat hij durft te 

zeggen tegen die moffinnen, dat zal hij in Holland nooit durven doen. Maar de 

zekerheid dat ze het toch niet verstaan, vooral niet als hij op zijn Rotterdams praat, 

verleidt hem tot deze gijn. 

Wij vallen dan haast om van de lach, terwijl die vrouwen met onnozele smoelen 

kijken en vragen Hans of mij “Was hat Peter gesagt?” (zij noemen Cor, “Peter”, naar 

aanleiding van het lied “Peterlein”, dat hij dikwijls zingt). Dan zeggen wij “O, hij zei 

Liebling, of Schatz in het Hollands, terwijl in werkelijkheid Cor had gezegd “He rot 

Tomeijer, of stinknek, of asbak en meer van dat fraais. Een van die vrouwen behoort 

niet tot de schoonsten en Cor had de volgende ontboezeming tegen ons 

“veronderstel dat je vannacht wakker wordt en zo’n lelijk “Miezer” ligt naast je. Je 

weet dan niet of je tegen haar blote kont kijkt of haar bombakkes”. "Zeg Joop, 

begrijp jij nou, hoe zo’n mormel nog aan een vent gekomen is? Ik vind het een 

remedie tegen de liefde. Die is beslist met vis bakken uit de pan gesprongen, of met 

het borrelen van het schijthuis naar boven gekomen". En zo gaat hij maar door. 

Die moffinnen voelen wel dat het over hun gaat, vooral als wij staan te brullen van 

de lach, krijgen dan soms de pé er in en geven ons grote bekken en snauwen ons 

aan. Al met al geeft het ons afleiding en lol, wat wij hier zo broodnodig gebruiken 

kunnen en waar ons aller vriend Cor op zijn komische manier ons in voorziet. Drie 

van onze jongens gingen tegen 19.00 uur naar de keuken om het eten te halen. Het 

was nog niet klaar en we moesten over 15 minuten terugkomen. Zij vertelden ons 

dat de dochter en de “Mamsel” aan het pannenkoeken bakken waren, dat het 

verdomd goed rook en veel goeds beloofde. Hevig was onze teleurstelling toen zij 

terugkwamen met een pan pelaardappelen en soep, wat op vaatwaswater leek. 

Hevig gekanker en gevloek, de stemming was woest. Wij hebben ons maal met 

enkel pelaardappelen gedaan en soep terug gebracht. Toevallig kwam juist de Poste 

kijken, waar wij ons beklag indienden. Wij moesten hier als paarden werken, en het 

varken kreeg beter vreten dan wij. 

Herr Poste ging naar de keuken om te kijken wat voor gootwater de soep was. Hij 

was het met ons eens dat het slecht was. “Speksuppe” was het. Het wordt gemaakt 
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van die grote pompoenen en het wordt hier veel gegeten, maar dan anders 

klaargemaakt met dobbelsteentjes spek erin liet hij er op volgen. Deze soep had een 

vieze gronderige smaak. Hij stond echter machteloos, Herr Otto de God van het 

dorp, goed bevriend met Herr Hauptmann, onze controle officier, die hem 

vanmorgen nog een bezoek bracht. Helaas was de chef niet thuis en wij besloten 

morgen te protesteren in en met ons werk. Werk weigeren zou de Poste in 

moeilijkheden brengen, die dan zou moeten ingrijpen. De Serven, die boven hun 

Stube hebben, hebben ook de Suppe teruggebracht en zijn met ons solidair. Wij 

besluiten morgen, zaterdag, tot 13.00 uur te werken. Met de pest en honger in ons 

lijf gingen wij naar het Lager. In doorsnee is het eten slecht, maar zo rot als 

hedenavond hebben we het niet eerder gehad.  

Het is treurig, dat moesten ze in Holland eens weten. Ik ben een van de gelukkigen 

wat te bezitten door de ontvangst van pakketten. Ik kan het echter niet over mijn 

hart verkrijgen alleen te gaan zitten eten en laat mijn makkers in mijn bezit delen. 

Ons brood was nog niet genoeg voor de zaterdag en zondagmorgen daarvan eten, 

betekende een dag zonder brood. Ik ben overtuigd dat hetgeen Marie mij stuurde 

uit haar mond gespaard is, maar verkeerde ze in mijn toestand, dan zou ze ook alles 

opgedeeld hebben. Om ongeveer 21.00 uur naar bed.  

Morgen is het zaterdag en dan weer gelukkig zondag en ik neem mij voor er een 

echte rustdag van te maken om wat op verhaal te komen. 

 

Zaterdag 25 september 1943 

Wij hebben in een traag tempo gewerkt. Een conflict met Herr Otto bleef niet uit. 

Zijn grote bek liet ons koud. Twee van onze makkers moeten maandag vertrekken 

naar hij zei komen ze in een steengroeve terecht. Het zijn Wim de matroos en Henk 

van Schenk, een christelijk schoolmeester uit Amsterdam, die pas tien dagen bij ons 

is. Dat Wim weggaat is niet zo erg, hij was met zijn egoïsme en praatsmakerij niet 

erg gezien. Hoewel steengroeve voor hem bestemd is, zagen we hem daar liever niet 

heen gaan. Hij zelf beweert de benen te nemen als hij de kans krijgt. Van Schenk is 

een sloom type, hij bezit totaal geen kracht om sjouwwerk te verrichten en zijn 

houding is “alles laat mij koud en ik werk omdat het niet anders kan.” Reeds de 

eerste dagen kwam hij met de chef in conflict. Hij kon Van Schenk niet zien, of hij 

stond zijn bril te poetsen en met een gezicht of dat belangrijker was dan al het 

fabriekswerk. Gisteren betrapte hij hem met het appelen lezen, toen hij op een lege 

kist gezeten met zijn ene hand een appel rustig aan het oppeuzelen was en met zijn 

andere hand een appel uit de hoop nam, hem rustig bekeek of hij goed of niet goed 

was en hem dan in de diverse kisten gooide. Goede of rotte of delen. Herr Otto 

schold Van Schenk de huid vol, dat hij bij zijn werk op een kist was gaan zitten 

noemde hij een “unverschämte Frechheit” en als hij hem nogmaals betrapte zou hij 

de kist op zijn hersens kapot slaan. Van Schenk keek hem lachend aan, nam zijn bril 

af en ging hem met zijn zakdoek staan poetsen. Ik dacht dat die mof knapte van 

kwaadheid. 

Om 13.30 uur waren wij klaar en omdat het bad voorlopig in gebruik was, gingen 

Cor, Hans en ik naar het Lager. We hebben wat geslapen en de brieven overgelezen 

en er weer de nodige kracht uit gehaald. Tegen 17.00 uur naar de fabriek en aldaar 

gebaad en ons wat mens gemaakt. In mijn veldfles heb ik warm water meegenomen 

en heb ik het Lager koffie gezet om aan deze zaterdagavond wat luister bij te zetten. 

Het smaakte best en na gezellig wat gepraat, gezongen en naar de radio geluisterd 

te hebben, gingen wij om 21.30 uur naar onze krib.  
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Ik moest daar met weemoed denken aan de gezellige zaterdagavonden toek ik nog 

thuis was.  

 

Zondag 26 september 1943 

Ik lag om 06.00 uur al wakker e ben om 07.00 uur opgestaan. Nadat het Lager zijn 

zondagse beurt had gehad, naar de fabriek gegaan. Hans Heevel gaat tegen 10.00 

uur havermout koken en vraag mij samen te doen. Nauwelijks waren wij vijf minuten 

in de keuken toen ons gevraagd werd of het nog lang duurde, omdat de Frau 

gebruik van het fornuis moest maken. Je kreeg gelegenheid gebruik van het fornuis 

te maken, maar ze zien je liever gaan dan komen. Hoewel in water gekookt, smaakte 

het voortreffelijk. Het was een uitkomst daar mijn brood op was. Het is triestig 

regenweer, de bladeren vallen bij bosjes van de bomen. Alles zegt dat het herfst is. 

Wij gaan tegen 10.30 uur weer naar het Lager. Ik heb wat aan mijn dagboek gewerkt, 

de anderen zaten te bomen over de kans met Kerst weer thuis te zijn, hoewel in hun 

hart zij van het tegendeel overtuigd zijn. Cor Govers houdt vol met november weer 

in Rotterdam te zijn. Hij zweert bij God er in te geloven. Persoonlijk geloof ik het niet 

en ben van mening dat het wel in het voorjaar van 1944 zal worden. Het oostfront 

vind ik het belangrijkste en ik verwacht daar alles van. Ook het front in Italië 

onderschat ik niet. Als ze naar de Brenner weten te komen en misschien in Frankrijk 

een invasie, zodat de mof wordt ingesloten, dan verwacht ik een capitulatie. Ik 

geloof niet dat de Duitser op zijn eigen land oorlogsgeweld gedoogt.  

Ik heb onder mijn geschrijf genoten van het gezwam van de jongens en het 

beluisteren van de radio. Ik hoorde onder andere de Hampa overture en andere 

goede orkestnummers. Om ongeveer 12.00 uur naar de fabriek om te eten. Een Serv, 

Milidch genaamd, verzocht mij van een lange broek een rijpantalon te maken. Het is 

een heel werk omdat ik alles met de hand moet naaien. Ik zal mij nog eens beraden, 

hoewel hij beloofde mij goed te zullen belonen.  

Wij ontvingen een kaart voor naar huis te schrijven. Wat gaat er toch bitter weinig 

op zo’n kaart, temeer daar ik zoveel te vertellen en te vragen heb. Met klein schrijven 

weet ik er 150 woorden op te krijgen. Voor de Serven was er een groot pakket uit 

Amerika gekomen. Het bleek een prachtige koffergrammofoon te zijn met Jazz 

platen. Het was een prachtstuk en het werd druk bespeeld. Om 18.00 uur naar de 

fabriek voor een hap rot vreten, zoals het werd betiteld. Koude gesneden 

aardappelen met een zuur sausje er over, een halve augurk en een half plakje 

bloedworst. Met dit koude weer, nog koud eten. Tijdens de maaltijd hingen de 

druppels aan ons neus van de kou. Ik heb er niet veel van gegeten, wij kregen nog 

de rest van ons weekrantsoen brood, 125 gram, wat ik heb meegenomen naar het 

Lager. Ik ben op het aanbod van Milidch ingegaan en heb ’s avonds de broek los 

getarnd. Kees Wit heeft brood met appels klaargemaakt en koffie gezet, zij hadden 

allen wat. De grammofoon en radio zijn beluisterd, er werd gezongen en het was 

werkelijk stemmingsvol. Het greep de schoolmeester aan, die morgen zou 

vertrekken. Plotseling begon hij te huilen, door zijn tranen heen wei hij “Verdomd 

jammer dat ik bij jullie vandaag moet, jullie zijn zulke fijne kameraden, het is hier 

altijd gezellig, nooit op elkaar kankeren zoals op andere commando’s.” Wij hebben 

hem getroost en konden begrijpen dat het hem op dit moment te machtig was. 

Werkelijk het was gezellig en men vergat op dit ogenblik de beproeving van 

krijgsgevangenschap. Tegen 22.00 uur gingen wij naar kooi en ik vroeg mij af, 

alvorens te gaan slapen, “Hoe zou Marie het deze 16e zondag van onze scheiding 

gemaakt hebben?” 
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Maandag 27 september 1943 

Om 06.30 uur gingen Wim en Van Schenk onder geleide van Herr Poste naar het 

treintje naar Döbeln. Voor hun vertrek werden de koffers gecontroleerd of zij niet 

teveel appels bij zich hadden, zulks op verzoek van de chef. De man tien stuks 

konden behouden worden, de rest werd hen afgenomen. Het was een behoorlijk 

aantal kilo’s wat er voor de dag kwam. Toch beroerd zo’n afscheid. Vooral de 

schoolmeester is een zielig figuur. Saluut jongens, hoe slecht het ook mag zijn, je 

blijft Hollander en houd goede moed. Het gaat jullie goed en een behouden 

thuiskomst.  

Vanmiddag bij mijn werk aan de spoelmachine in een kapotte fles gegrepen met als 

gevolg een flinke jaap in mijn wijsvinger. Het blijft gestadig bloeden. Frau Walter die 

bij mij werkt, geeft me de raad het even door de chef te laten verbinden. Ik weiger 

beslist en zeg “liever dood te bloeden dan dit te verzoeken”. En vertel haar mijn 

ervaringen toen ik had verzocht om spullen in verband met mijn beenverwonding, 

wat aardig genezen is door de zorg en zalf van Kees Wit. 

Frau Walter keurde deze houding, die ik beneden alle peil vond, ook af. Op mijn 

gezegde dat “al loopt hij met het hakenkruis op zijn jas, een slecht propagandist 

was”, ging zij niet in en zweeg. 

Wij hebben allen wat bij elkaar gespijkerd, zodat Cor en Hans pannenkoeken konden 

bakken, waartoe zij van Frau Otto gebruik van het fornuis konden maken. Wij 

hadden de man vijf stuks en zij waren goddelijk en een huisvrouw had het hun niet 

verbeterd. Wij waren dol gelukkig en dankbaar gestemd jegens onze pakketzenders 

(-sters). Door hun goede zorgen waren wij in staat een volle maag te hebben, want 

na het diner van vijf pelaardappels en een lik kwark, hadden wij nog een hongerig 

gevoel. Eigenaardig dat verschillende jongens mij in vertrouwen zeggen “Ik hoop 

maar bij jou te blijven.” En toch heb ik geen uitgesproken boezemvriend hier. 

Ik heb onder belangstelling van de jongens en Serven vanavond in het Lager een 1½ 

uur aan de rijpantalon gewerkt. Om circa 21.00 uur gingen wij naar onze krib. 

 

Dinsdag 28 september 1943 

Ik voldoe schijnbaar aan de spoelmachine. Geregeld bij het indelen van het werk, ’s 

morgens, wordt mij die plaats aangewezen. Wij hebben stro in onze klompschoenen 

gedaan, je hebt steun in de holling van de voet en heb het warm. Wij vernamen dat 

wij vandaag spinazie zouden eten en verheugden ons er al op. Bladgroenten 

betekenden vitamine zus of zo. Toen zij op tafel kwam keken wij elkaar aan: het was 

spinaziesoep, louter groen water. Toen Cor een paar lepels op zijn bord kreeg zei hij 

“verdomme nou nog een paar goudvisjes en dan heb ik een moord aquariumpje.”  

Wij hoorden van een Fransoos dat zondagmiddag om 14.00 uur Hamburg was 

gebombardeerd door 800 vliegtuigen. Ons avondeten bestond uit zes 

pelaardappelen, gesneden tomaat met een augurk. Onbehaaglijk eten, als je al reeds 

koud en rillerig bent. Wij zijn allen wat down. We hadden op post gehoopt en er was 

weer niets vandaag. Ik heb tot 20.30 uur nog wat aan de pantalon gewerkt en ben 

toen naar bed gegaan. De jongens slapen allemaal, de stemming was gedrukt en 

een ieder ging maar vroeg naar bed. Sinds 5 september hebben we geen post meer 

gehad en we zijn van mening dat er wat aan de hand moet zijn. Ik maak me soms 

ongerust over thuis, maar moet me daar overheen zetten. Het is voor allen gelijk. 
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Woensdag 29 september 1943 

Over het werk geen bijzonderheden. Het is als iedere dag, hard en zwaar werken. De 

aardappelen waren vanavond niet gaar en wij konden de schil er niet af krijgen. Wij 

hebben geklaagd en verzocht meer zorg aan ons eten te besteden. Meestal gaan wij 

’s avonds al zingend naar het Lager en zingen uitsluitend Hollandse liederen. Het 

klinkt zeer goed. Cor en Wit zingen de eerste stem, Hans Heevel, ik en de anderen 

de tweede en derde stem. Ons repertoire bestaat uit: Piet Hein, De Blanke top der 

duinen, Het is plicht, Groenendal, De Molen, Het Vissersmeisje, Ik hou van Holland, 

enz. De kinderen vragen ’s avonds “Mutti macht das Fenster offen, die Holländer 

kommen dran.” Algemeen wordt onze zang geprezen en de vrouwen vragen op de 

fabriek “zingen jullie vanavond Het Vissersmeisje?” Het vervult ons met trots en we 

beseffen hiermee de eer van onze natie hoog te houden. ’s Avonds de rijbroek 

gepast en de Serv zal vragen of ik gebruik van het naaimachine mag maken in het 

Gasthof (het verzoek werd niet toegestaan). Als voorschot kreeg ik een blikje jam en 

twintig sigaretten.Om 21.15 uur naar de koffer. 

 

Donderdag 30 september 1943 

De Serven hebben mot met de chef. Lodcka en Viedemann werken aan de pers, het 

is het zwaarste werk van geheel het bedrijf. Zij willen beiden naar de dokter in 

Döbeln. Herr Otto vond dat onzin en na veel gedonder en de bemoeiing van Herr 

Poste mag Viedemann naar de dokter. Ook Heevel nam de gelegenheid waar en was 

plotseling niet lekker en ging mee naar Döbeln. Het voor de dokter gaan is een klein 

uitstapje voor ons. Je hoort daar nieuwsberichten over de oorlogstoestand, ontmoet 

er vaak Hollanders uit andere Kommando’s en als je het link aanlegt, sleep je er twee 

dagen rust bij de dokter weg.  

Het menu van heden middag was vijf pelaardappels, en bloemkoolsoep, die 

donkerbruin van kleur was. Bloemkool was er onvindbaar in. ’s Avonds was het 

“speksoep?” die door ons werd teruggebracht, even als de vorige keer. Deze soep 

heeft een vieze weeïge gronderige smaak.  

’s Middags hebben wij een wagon flessen gelost, 50.000 stuks met het gevolg dat 

onze handen met sneden zaten, ernstige en onbeduidende. Hoe het ook zij, het 

bezorgt je altijd veel last en pijn onder het werk. In het Lager nog wat aan de 

pantalon gewerkt en om 21.00 uur naar bed. 

De meeste jongens snurken al. 

 

Vrijdag 1 oktober 1943 

De chef had Herr Poste opgedragen om bij Heevel koorts op te nemen. Als hij geen 

verhoging had dan moest hij werken, ondanks dat de dokter hem twee dagen ziek 

of rust had voorgeschreven. Gisteravond had hij 38°. Toen de Poste gisteravond 

vertrokken was gaf Heevel ons een knipoogje en het was ons duidelijk, dat hij met 

de temperatuurmeter een kunstje had uitgehaald. Op onze navraag bekende hij dit 

te bereiken door de meter warm te wrijven. Hij duwde het apparaat onder zijn oksel, 

trok de dekens over zijn body en wreed met zijn andere hand totdat hij dacht, zo is 

het genoeg. De Poste, ook niet gek, bleef nu bij zijn bed staan en hield Heevel in het 

oog. Wij stonden allen gespannen te wachten of deze keer dat spelletjes zou lukken. 

Op bevel moest Heevel hem de meter geven en kon niet controleren hoeveel koorts 

hij had gewreven. De Poste viel om en riep “Schwindler, blöde Hund, heraus! Du muss 

bei Gott im Himel sein! 42° Fieber!” Heevel moest naar de fabriek, hevig 

protesterend. Heevel hield voet bij stuk, de chef kwam er bij te pas. Heevel kon niet 
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werken en stond er op weer naar Döbeln voor de dokter te gaan. Om 09.30 uur 

kwam hij triomfantelijk terug en had het pleit gewonnen. De controle officier was er 

bij te pas gekomen. De dokter had geconstateerd dat hij ziek was, kreeg er zelfs nog 

een dag bij, dus drie dagen rust en daar bleef het bij. Herr Otto was door het dolle 

heen. ’s Middags kregen wij de teruggebrachte soep van gisteravond, die wij ook nu 

weer retourneerden met een protest. Wij hadden verwacht het ’s avonds weer terug 

te krijgen en afgesproken het dan in de afvoerput te smijten. Gelukkig kregen wij bij 

onze vijf piepers kwark. Bij onze komst in het Lager vernamen wij dat er pakketten 

uit Holland waren aangekomen. Geheel buiten mijn verwachting was er ook een 

voor mij bij. Ik was overgelukkig en voelde me een kapitalist; shag, busje chocolade 

en melk, blok honing, enz. Dit was mijn vierde pakket op de doos stond vijfde, dus 

was er nog een onderweg. Met nog drie andere makkers, die ook een pakket 

hadden ontvangen, hebben wij de niet bezitters in onze weelde laten delen. Het was 

feest deze eerste oktober. Om ongeveer 21.30 uur gingen wij onder de wol. Ik kon 

de slaap niet vatten. 

 

Zaterdag 2 oktober 1943 

Het was koud en we lopen allen diep in ons schouders als wij op weg gaan naar de 

fabriek. 

Ik moest geheel de dag aan mijn pakket denken. Ik vind het geweldig, toch had ik 

liever een brief gehad. Ik kan daar soms ontzettend naar verlangen. Wij dachten 

voor de zaterdag om 13.00 uur klaar te zijn, doch moesten na ons menu van 12.00 

uur gestampte aardappels met aardappels en een schoteltje appelmoes, tot 15.00 

uur aardappels rooien. Een zwaar karweitje, waar je het spit van in je rug krijgt. Na 

het werk, snel naar het Lager gegaan om de rijpantalon af te maken. Na mij gehaast 

te hebben was ik om 18.30 uur klaar en was nog juist op tijd aan de fabriek voor het 

eten; drie schijven tomaat en zes pelaardappels. Het smaakt niets om met die kou 

nog koud te eten. Ik ben doodmoe en heb geen lust om te baden. In het Lager wat 

aan mijn dagboek gewerkt en naar de radio geluisterd. Milidch heeft onder 

belangstelling van 22 Serven zijn nieuwe pantalon aangetrokken en die kan aller 

goedkeuring wegdragen. Ik kreeg 25 sigaretten van hem. Dat was een tegenvaller, ik 

had er 50 verwacht. Ik ben van plan geen werk meer aan te nemen, ik moet alles met 

de hand naaien, heb slecht licht en alles zit op je handen te kijken, daarbij kwam nog 

dat mijn honorarium een tegenvaller was. Alles bij elkaar genomen is het een sof.  

Aan Herr Poste gevraagd of er brieven voor ons waren, er was alleen een retourbrief 

voor mij.  

Ik stond vreemd te kijken, de enveloppe en afzender was de post uit Leipzig en 

ingesloten zat mijn clandestiene brief die Joop Roos voor me gepost had. Het is mij 

een raadsel hoe die lui daar in Leipzig aan mijn naam en gevangenennummer zijn 

gekomen. Enfin, ik was mooi blij er zo vanaf gekomen te zijn en zal hem weer aan 

Joop meegeven. Hij moet hem dan maar niet weer op de post doen, maar aan een 

verlofganger van 15 oktober meegeven.  

Wij zijn allen in de put, want 7 september hebben wij onze laatste post uit Holland 

ontvangen. Mijn pakket was van 14 september dus heb ik toch nog enig teken 

gehad. Ik heb het blikje melk chocolade bij de Poste gehaald en op mijn bed met 

een paar caken, onze gezellige zaterdagavonden van voorheen overdacht. Met 

heimwee naar het verleden en toch dankbaar gestemd jegens Marie’s goede zorgen 

voor de pracht pakketten, ging ik om 21.30 uur slapen. 
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Zondag 3 oktober 1943 

Om 07.00 uur gewekt. Na het Lager zijn zondagse beurt gegeven te hebben, naar de 

fabriek. 

Ons ontbijt was door het bezit van onze pakketten, een traktatie. Onze laatste drie 

boterhammen met smeerkaas, honing en jam smaakten als gebak. Heevel sneed zijn 

ontbijtkoek nog aan. Het was een waar feest. Cor en Kees waren wat verlegen, om 

van ons te ontvangen, doch niet in staat wat terug te kunnen geven. Han had van de 

week boter in zijn pakket, die helaas sterk was geworden. Cor had ze in zoutwater 

gezet en goed gekneed en werkelijk, ze smaakte een stuk beter. Van Mevr. Van 

Egmond hadden wij een zak witte meel gekregen en Hans stelde voor om 

pannenkoeken te bakken. Heevel en ik stelden voor om een pan havermout te 

maken, van Loo gaf een pakje pudding om er doorheen te doen. De Graaf zou 

bruine bonen koken, allen waren wij actief en om 11.00 uur zaten wij te smullen. De 

man een bord havermout en drie pannenkoeken. Twee jongens hielpen De Graaf 

zijn pan bruine bonen slopen. Het zondagse fabrieksmenu was zes pelaardappels, 

rodekoolsoep met de man drie stukjes spekzwoerd er in van vijf bij twee centimeter 

groot. Met veel moeite en gepraat kregen Kees, Hans en Cor van Herr Poste gedaan 

naar Van Egmond te gaan. Hun moeite om mij mee te krijgen was bij Herr Poste 

tevergeefs. Het was de laatste maal dat zij mochten gaan en ze moesten om 17.30 

uur terug zijn. Wij kregen een krijgsgevangenenbrief en hebben zitten schrijven. Van 

(de fabriek) had ik warm water meegenomen en we hebben koffie gezet. Dat 

smaakte met melk uit mijn blik voortreffelijk. Heevel had cakes mee met een 

borstplaatje, de Graaf had biscuit en ik Sanovite met honing. Het was een weelde en 

het stemde ons dankbaar jegens onze vrouwen en gevers. Tegen 17.30 uur kwamen 

de jongens terug en de familie Van Egmond was meegekomen. Onze begroeting 

was hartelijk en zij hoopten dat wij aanstaande zondag hun gast zouden zijn. Het 

zijn beste mensen en wij hopen dat we de kans krijgen naar hun toe te gaan. Om 

18.30 gingen wij eten; Kartoffelsalat, een halve tomaat en een plakje worst. Het is 

een koude schotel en daar de temperatuur verre van warm was voelden wij ons 

verre van prettig met zo’n koude prak in onze magen. Wij ontvingen ook nog een 

kwart brood na ons protest, daar wij recht op een kwart brood hadden en 

geprobeerd werd 1 ½ boord met ons achten te laten delen. ’s Avonds hebben de 

jongens nog wat gejokerd en met de radio werd meegezongen. Ik heb wat aan mijn 

dagboek gewerkt en om 21.00 uur ging alles onder de wol. 

De klok werd heden nacht een uur achteruit gezet, dus een uur langer slapen. 

Govers is vandaag wat in de put, want hij heeft pas een brief ontvangen, ook nog 

geen pakket. Hij piekert steeds over zijn vrouw, die deze maand haar tweede baby 

verwacht. Ik vind het beroerd voor hem, ik mag hem graag. Hij is een fijne kerel en is 

soms zeer komisch. Zijn vader en moeder zijn artiesten en het verloochent zich niet. 

Deze week zaten wij in de fabrieks Stube op een lange bank gezeten, wat hangend 

en pratend aan de tafel, toen Cor in het kruis van zijn broek schurkte en zei zo langs 

zijn neus weg “Jongens ik geloof dat mijn vrouw aan me denkt”.  

Wij vielen om van de lach en zo heeft hij altijd wat.  

Aan vader Hemmekam een kaart geschreven, omdat hij 9 november jarig is en in 

doorsnede de post er een maand over doet, dus hopelijk komt hij op tijd. En alzo 

kwam er aan deze zeventiende zondag een einde en zijn wij weer een dag dichter bij 

de vrede. 
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Maandag 4 oktober 1943 

Vandaag begon mijn dagtaak met een nieuw werkje voor mij, namelijk de 

verwarmingsoven aanmaken. Het is een groot gevaarte en dankzij de ventilator die 

met de oven verbonden is, brandde hij spoedig als een lier. Zondagmorgen kwam 

het dienstmeisje naar mij toe en vroeg mij dat ze van Herr Chef moest vragen of ik 

een kostuum nauwer kon maken en zou dit kunnen doen als het in de fabriek niet zo 

druk meer was. Ik heb haar gezegd dat als Herr Otto wat te vragen had, hij dit 

persoonlijk kon doen. Het menu was heden koolsoep, waarin verwerkt was de voor 

ons teruggebrachte aardappelsalade van gisterenavond. Het was zurig van smaak. 

We hebben allen zeer weinig gegeten en hadden zwaar de pé in. ’s Middags weer 

aan de machine gestaan en mij geërgerd aan Kees, een goeie jongen maar heeft 

nogal wat babbels, doet wat gewichtig en vol werklust. Hij kan nogal zwaar 

ouwehoeren en staat onder zijn werk luidkeels overdreven te zingen. Ik heb het 

mijne ervan gezegd, dat we verplicht waren te werken en dat het 

krijgsgevangenenprincipe was “immer langzaam”, waarop hij antwoordde ik kan nu 

eenmaal niet met mijn handen aan mijn kloten staan” en wat het luidkeels zingen 

betreft hij uitte daarmee dat hij zich niet in de put liet werken door die moffen 

waarop mijn repliek was dat dit een mooi standpunt was, maar hij toch wat 

overdreven deed en ik dat niet verwachtte van een kerel van 39 jaar die in Holland 

een vrouw en vier kinderen had moeten achterlaten. Ik was een piekeraar waar geen 

lachje vanaf kon, zei Kees (Wit).  

Cor was vanmorgen niet lekker, maar is in de loop van de dag wat opgeknapt. Het is 

een geestige knaap. Hij zei tegen de dochter van Otte “Annelies, als ik terug naar 

Holland ga, neem ik je mee en hang je in mijn tuin aan een boom”. Waarop zij zei 

“Nicht verstehen” en dat is maar goed ook was zijn antwoord.  

Het eten bestond uit vijf aardappelen en de man een schoteltje fijngesneden 

prinsessen-boontjes. Het was zeer droog en we vroegen ons af waarom er geen 

sausje bij was. Kees (Wit) is altijd zeer tevreden. Hij schermde altijd dat hij 

Altengrabow meegemaakt had, waar we een moord voor zo’n hap hadden gedaan, 

evenzo in zijn vorige Lager, namelijk een Steinbruch, waar het zeer slecht was. Wij 

zijn van mening als we niet geregeld kankeren, dat het hier net als in de Steinbruch 

wordt. Naar het Lager gaande, ontdekte ik dat het opkomende maan was en ik 

vroeg mij af of Marie zou kijken vanavond. Vanmiddag zei een van ons dat Duitsland 

toch een mooi land was, waarop Heevel zei dat het nog mooier zou zijn de het 

geheel in brand zou staan en dan bij nacht. Van koude om 20.00 uur naar bed 

gegaan na eerst nog een cake met honing genuttigd te hebben, omdat ik knap 

honger had. Wat een geluk zo’n bezit. 

 

Dinsdag 5 oktober 1943 

Om 05.30 uur gewekt. Het was goed koud weer, Al het personeel van de fabriek 

moest aardappels lezen. Een vermoeiend werk. Toen wij voor het eten tegen 12.00 

uur naar de fabriek gingen, waren wij allen in onze ruggen gebroken. Het eten was 

zeer slecht, de man zes pelaardappels en de koolsoep die wij al twee maal terug 

hadden gebracht, nu weer opgewarmd en aangebracht. Wij hebben ons maal met 

enkel de aardappels gedaan en de soep in de afvoerput gegooid, daar wij de kans 

lopen bij weer terugbrengen de soep morgen weer te krijgen. ’s Middags de 

aardappelen door de sorteermachine gegooid en in zakken naar de kelder 

gesjouwd. Ook nog wagens met appelen afgeladen en we waren blij dat om 18.00 

uur deze zware dag voorbij was. Van Roon, die vent met die baard, is uit het Lazarett 



172 
 

terug gekeerd.  

Cor ontving hem met geiten geblèr. Hans en Cor schenen hem nogal te imponeren, 

hij had niet zoveel praats als voorheen. Na ons menu van vijf aardappels met kwark, 

moesten wij ons haasten, omdat wij om 19.00 uur in het Lager moesten zijn. Er zou 

appèl gehouden worden door de controle officier die schijnbaar verhinderd was en 

als afgezant een Ober Feldwebel had gestuurd. Na ons geïnspecteerd te hebben, 

nam hij het woord. Hij wees er ons op dat het totale Krieg was en van ons “tuchtige 

Arbeit” verwachtte en dat wij dan op een goede behandeling konden rekenen. Dat 

dikwijls ziek zijn als sabotage zou worden uitgelegd met het gevolg van 

overplaatsing naar een strafkamp. Het kwam neer op mond houden en doen zoals 

wij bevelen. 

Na zijn vertrek werd door ons flink over het bezoek nageboomd en waren allen van 

mening dat Otto hier de hand in had om ons schrik aan te jagen bij de volharding in 

onze slome gang van werken. Voor het slapen gaan nog even naar de maan 

gekeken en Marie extra goedenacht gezegd. 

 

Maandag 6 oktober 1943  

Hier eindigt het dagboek abrupt. 
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9. Terug naar Nederland 

Pas op 31 mei 1944 duikt Jo Siskens als krijgsgevangene weer op in een 

Abgangsliste van Stalag IV-g Oschatz (Nationaal Archief, collectie krijgsgevangenen 

2.13.98, inv. 28 melding 605). 

Hij ging op dat moment samen met Jaap Hoogland, Pieter van der Toorn, Henk 

Neuteboom, Fred Tielman en Marinus Ferment terug naar Stalag IV-b Mühlberg ten 

einde te worden vrijgelaten (rechter deel, rechter bovenhoek: “Zwecks Entlassung”).  

 

 
Linker detail van de Abgangsliste van Stalag IV-g Oschatz (Nationaal Archief, collectie krijgsgevangenen 

2.13.98,  

inv 28).  
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Rechter detail van de Abgangsliste van Stalag IV-g Oschatz (Nationaal Archief, collectie 

krijgsgevangenen 2.13.98, inv 28).  

 

De datum van deze lijst van 31-5-1944 komt overeen met hetgeen op de achterkant 

van zijn Personalkarte I staat, namelijk “31.5.1944 Zw(ecks) Entlassung in Stalag IV-b 

abg(egeben)”. 

 

 
 

Met uitzondering van Neuteboom (die terugkeerde omdat hij een broer had die in 

Duitse dienst was getreden) is feitelijk niet bekend waarom deze mannen naar 

Nederland terugkeerden.  
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Het is bekend dat er op 20 juni 1944 een transport plaatsvond waarbij negentien 

Nederlanders terugkeerden naar Amersfoort. Van dit transport is echter geen lijst 

met namen teruggevonden. Dankzij de teruggevonden Personalkarte van Jo Siskens 

is nu bekend dat Jo met dit transport is meegereisd. Uit het bewaard gebleven 

dagboek van Bastiaan (Bas) Brouwer, kgf 98665 52) is bekend dat Bas eveneens deel 

uitmaakte van dit transport. 

 

Dit transport omvatte dus de volgende mannen: 

1. Jacobus Hoogland (kgf 96879) 

2. Pieter van der Toorn (kgf 97647) 

3. Johannes Siskens (kgf 105652) 

4. Hendrik Neuteboom (kgf 106282) 

5. Frederik Tielman (kgf 106915) 

6. Marinus Ferment (kgf 107710) 

7. Bastiaan Brouwer (kgf 98665) 

 

Er ontbreken dus nog  twaalf namen. Onder deze twaalf zijn bijna zeker ook officier 

van gezondheid 2e klasse Leonardus Gerrit Boet (kgf 98586) en sergeant verpleger 

Siebe de Boer (kgf 98574), die als vrijwillig medisch personeel terugkeerden vanuit 

het officierskamp Oflag XXI-c in Grüne bei Lissa. 

 

Van de zeven bovengenoemde personen zijn in het Nationaal Archief geen 

repatriëringsformulieren uit de periode van mei-juni 1945 bewaard gebleven.  

 

Het is niet bekend wat Jo Siskens vanaf juni 1944 tot aan de bevrijding heeft gedaan. 

Uit mondelinge overlevering van zijn moeder zou kunnen worden opgemaakt dat Jo 

op zeker moment is ontvlucht. Of dat al in zijn krijgsgevangenenperiode is gebeurd, 

of op het moment dat hij in juni 1944 terugkeerde in Nederland is niet bekend.  

Op basis van zijn ervaringen in Duitsland mag aangenomen worden, dat hij al tijdens 

zijn terugkeer naar Nederland er alles aan gedaan zal hebben om verder uit de 

handen van de Duitsers te blijven. Terugvoering naar Nederland betekende voor een 

krijgsgevangene overigens niet automatisch dat hij ook werd vrijgelaten. Feitelijk 

droeg de Wehrmacht (die de toezicht had over de krijgsgevangenen) zo’n 

gevangene in Amersfoort over aan de Sicherheitsdienst. Daarna kon zo iemand 

alsnog in een gevangenis of een concentratiekamp terechtkomen, of zelfs worden 

geëxecuteerd. Ik neem aan dat Jo voor zijn terugkomst in Amersfoort of anders kort 

daarna is ondergedoken, al dan niet na te zijn ontvlucht. 

 

 

  

 
52 Het dagboek van Bas Brouwer bevindt zich in het Nederlands Instituut Militaire Historie (N.I.M.H. te 

Den Haag), collectie 444 Krijgsgevangenschap en kampen (1940 - 1945), inv. 56 en is in 2019 opnieuw 

bewerkt. De bewerking is beschikbaar via www.krijgsgevangen.nl. Dit dagboek vermeldt echter niet de 

namen van 19 man die terugkeerden.  
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Aan Jo Siskens werd op 1 juni 1945 groot verlof toegekend. 

 

 
Op 1 juni 1945 is Jo Siskens met buitengewoon verlof gegaan (collectie NIOD) 

 

In januari 1946 ontving Jo alsnog een repatriëringsformulier, dat hij op 22 januari 

1946 ingevuld retourneerde. In dit formulier vermeldde hij niet de namen of 

plaatsen van de Arbeitskommando’s waar hij verbleef. Opvallend genoeg vermeldde 

hij wel op de achterkant van het formulier dat hij werkzaam was geweest in 

“Kriegswichtige Betriebe”. De boerderij in Moosheim en de appelsapfabriek in 

Mochau kunnen bezwaarlijk als “Kriegswichtig” beschouwd worden, hoewel in 

principe elke productie destijds in dienst stond van het Derde Rijk. 

Vermoedelijk heeft Jo Siskens na zijn tewerkstelling op de appelsapfabriek nog 

ergens anders gewerkt, op een bedrijf dat wel direct van belang was voor de 

oorlogsproductie. Het kan niet worden uitgesloten dat hij -zoals meerdere van zijn 

medekrijgsgevangenen uit de omgeving van Moosheim (zie bijvoorbeeld het 

gereconstrueerde dagboek van soldaat Arie Jonkers)- in Leipzig bij HASAG heeft 

gewerkt. Tot heden ontbreken daaromtrent echter de gegevens. 
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De voorkant van het op 22-1-1946 ingevulde repatriëringsformulier van Jo Siskens (NIMH). 
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De achterkant van het op 22-1-1946 ingevulde repatriëringsformulier van Jo Siskens (NIMH). 
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In 1950 werd Jo Siskens het Oorlogsherinneringskruis met gesp “Nederland mei 1940” toegekend 

(collectie NIOD).  
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Leidsch Dagblad 8 juni 1960. 

 

 
Foto die vrijwel zeker is gemaakt tijdens een reünie in “De Beurs” 

(collectie NIOD). 
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Geertsma, Jan, kgf 105658 ................................................................................................................ 57 

Govers, Cornelis Antonius, kgf 97293 ........................................................................................ 151 

Graaf, Johan de, kgf 97279 ............................................................................................................. 135 

Groot, Johannes Marinus (Jo) de, kgf 97474 ........................................................................... 108 

Haan, Gerhard, kgf 104155 ............................................................................................................... 55 

Hakker, Jacob, kgf 104279 ...................................................................................................32, 40, 84 

Heevel, Johannes Joseph (Hans), kgf 105731 ......................................................................... 151 

Hollander, Hendrik (Hans), kgf 107625 ..................................................................................... 152 

Hollander, Jan, kgf 105987 ......................................................................................................... 49, 79 

Hootsen, Hendrik, kgf 107877 ......................................................................................................... 62 

Horst, Jacob van der, kgf 107661 ................................................................................................... 61 

Horst, Johannes Nicolaas van der, kgf 107578 .......................................................................... 61 

Jansen, Willem, kgf 106987 ............................................................................................................... 69 

Jonkers, Arie, kgf 107735 ................................................................................................................ 121 

Landzaat, Job, kgf 105707 ................................................................................................................. 79 

Leeden, P. van der, kgf 107422 ........................................................................................................ 92 

Lelieveld, Wilhelmus Johannes, kgf 105676 ...................................................................... 53, 119 

Limpers, Tjipke Jan, kgf 105812 ................................................................................................ 35, 56 

Lodcka (Serviër) .................................................................................................................................. 167 

Loenen, Willem van, kgf 105682 .............................................................................................. 47, 67 

Loo, Frederik van, kgf 106317 ....................................................................................................... 155 

Mulder, Willem, kgf 105277 .............................................................................................................. 64 

Nak, Joop, kgf 106039......................................................................................................................... 41 

Neeleman, Leenderd (Leo), kgf 106139 .................................................................................... 104 

Panhuis, Klaas, kgf 105660 ................................................................................................................ 72 

Pelt, Anton van, kgf 106198 ........................................................................................................... 104 

Pronk, Dirk, kgf 105832 ................................................................................................................... 101 

Remmelswaal, Jacques Willem, kgf 106551 ................................................................................ 46 

Rheenen, Willem van, kgf 106086 ............................................................................................... 100 

Rinckes, Rincke, kgf 107734 .................................................................................................. 115, 120 

Roon, Johannes van, kgf 106259 ................................................................................................. 130 

Roos, Robertus Adrianus, kgf 107936 ........................................................................................... 85 

Sas, J.A., kgf 106203 ............................................................................................................................. 64 

Schelt, Anton van, kgf 106878 ......................................................................................................... 46 

Schie, Hendricus Johannes van, kgf 105810 ............................................................................... 64 

Spijker, M., kgf 107428 ........................................................................................................................ 92 

Spronzen, Johannes van, kgf 105649 ............................................................................................ 61 

Tolboom, F.M.T., kgf 106130 ............................................................................................................ 64 

Toorn, Job van der, kgf 105722 ....................................................................................................... 67 

Verhulst. Ad, kgf 97401 ...................................................................................................................... 97 
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Vos, Frederik (Freek) de, kgf 106264 ...................................................................................... 27, 68 

Wiel, Johannes (Jan) van de, kgf 105650 .............................................................................. 67, 76 

Willems, Arie, kgf 104777 .................................................................................................................. 39 

Wit, Cornelis (Kees), kgf 106879 ................................................................................................... 154 

Zwart, Joop, kgf 105852 ................................................................................................................... 129 

 


