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1. Inleiding 

Maarten Cornelis van Vooren werd geboren op 31 december 1919 te Rotterdam.  

Hij was een zoon van Maarten Cornelis van Voorden en Lydia Dulfer, die op 28 augustus 1919 in 

Rotterdam gehuwd waren.  

In mei 1940 was Maarten Cornelis als dienstplichtig soldaat ingedeeld in een compagnie Pantser 

Afweer Geschut (PAG) bij 22 Regiment Infanterie. 

In 1943 gaf hij als correspondentieadres op Amersfoortseweg A91-B in Maarn. 

 

Het verslag van “Bertus” is in een uitgetypte versie bewaard gebleven in de collectie van het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag, collectie 415 Mojet inventaris 

nr. 72. Het verslag is in juni 1995 door J. Mojet gebundeld en in juni 1996 in boekvorm 

(ringband) gepresenteerd voor de contactgroep ex-krijgsgevangenen.  

 

Het verslag is vergeleken met andere bronnen zoals: 

• De database met Nederlandse krijgsgevangenen zoals opgesteld door E. van der Most aan 

de hand van onder meer de collectie krijgsgevangenen van het Nationaal Archief. 

• “De Pastorie van Mühlberg”, A.T.W. de Kluis, 1950; 

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

 

Aan de hand van de bovenstaande bronnen en literatuur zijn zoveel mogelijk fouten en 

onduidelijkheden in het verhaal gecorrigeerd. Zoveel mogelijk zijn de namen van beschreven 

personen toegevoegd. Het verslag is uitgebreid met een register van personen die erin worden 

genoemd.  

 

Het verslag is op onbekend ogenblik, na de bevrijding, opgesteld en is in hoofdzaak 

anekdotisch en springt daardoor herhaaldelijk van de hak op de tak. Slechts in grove lijnen 

beschrijft het de gebeurtenissen ook op chronologische wijze. Dit blijkt duidelijk wanneer 

beschreven gebeurtenissen aan feitelijke data gekoppeld kunnen worden, zoals een 

ontsnappingsverhaal uit december 1944, of het bombardement op Dresden. Tot heden is het 

verslag van “Bertus” het enige bekende, dat de werkzaamheden in het Arbeitskommando te 

Radeberg beschrijft en alleen al vanwege dat feit is het een waardevol document. 

 

 

Copyright  

De voorliggende digitale versie wordt uitsluitend en exclusief beschikbaar gesteld via 

www.krijgsgevangen.nl. Het uploaden naar websites als www.anzdoc.com, www.ecitydoc.com, 

www.docplayer.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal beschikbaar stellen 

van deze publicatie aan derden, is expliciet NIET toegestaan en wordt beschouwd als een 

overtreding van de auteurswet.  

 

 

E. van der Most 

Gouda, 10 mei 2021 

 

http://www.krijgsgevangen.nl/
http://www.anzdoc.com/
http://www.ecitydoc.com/
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2. Wehrmachtslager Amersfoort 

 

Dinsdag 20 juli 1943 

In het voorjaar van 1943 verscheen er in de Nederlandse dagbladen een oproep waarin stond 

vermeld dat de Nederlandse militairen zich alsnog dienden te melden om als krijgsgevangene 

naar Duitsland te worden afgevoerd. Ik moest mij melden in het kamp Amersfoort en ben dus 

van Rotterdam daarheen gereisd. 1)  

In het kamp ontmoette ik mijn oude strijdmakker “Bertus” weer. 2) Hij vertelde mij dat hij reeds 

gekeurd was om zogenaamd “vrijwillig” als arbeider in Duitsland zou moeten gaan werken, maar 

had er verder geen gevolg meer aan gegeven. Er deden echter geruchten de ronde dat wanneer 

je door de Duitsers zou worden opgehaald, de behandeling van deze heren niet al te 

zachtzinnig was. Hij zag geen andere uitweg meer en had de gelegenheid die hem door deze 

oproep werd geboden met beide handen aangegrepen om naar Amersfoort af te reizen.  

Tot onze grote vreugde kwamen er nog meer oude dienstmakkers opdagen, zo ook mijn slapie 

aan mijn rechterzijde uit de mobilisatietijd in Scherpenzeel. Die kon echter weer even snel naar 

huis vertrekken als hij was gekomen. Hij had na de capitulatie dienst genomen bij de 

marechaussee en hij raadde mij aan niet naar Duitsland te gaan, maar ik kon het kamp niet meer 

uit. Ook een groenteboer uit Vlaardingen mocht weer naar huis terug. Dit overkwam ook een 

boerenzoon, die zo verheugd was dat hij zijn koffer met inhoud achterliet bij de mensen van het 

Nederlandse Rode Kruis, waardoor wij eigengebakken brood met spek en eigengemaakte worst 

kregen.  

In het kamp Amersfoort werden we ondergebracht in een soort barakken en ’s avonds om 22.00 

uur was het slapen geblazen. “Bertus” en mijn persoontje hadden een plaatsje bij een raam 

bemachtigd en tot onze verbazing en schrik installeerden zich twee Duitse soldaten op hun 

dikke buiken achter een lichte mitrailleur. De hele vertoning ontlokte een brede grijns aan onze 

snuiten, hetgeen het duo aan de andere kant van het venster niet erg bleek te bevallen en ze 

blaften ons toe dat we ons “sofort” van het raam dienden te verwijderen. 

De volgende dag stond de zuster van “Bertus” voor het hek en ze had nog wat spullen voor hem 

meegebracht. Het was prachtig weer en ze was op de fiets van Maarn gekomen, waar de ouders 

van “Bertus” woonachtig waren. We waren vol goede moed, het weer was goed en we zagen het 

allemaal niet zo zwaar in. We konden toen niet bevroeden dat het zolang zou duren eer we weer 

terug in Nederland zouden zijn! Later moesten we dit echter wel bezuren, want velen van ons, 

zo ook wij, hadden niet voldoende warme kleding en goed schoeisel bij ons, daar “Bertus” en ik 

allebei een brief voor de Duitse commandant van het kamp hadden afgegeven in de hoop weer 

naar huis te kunnen reizen. “Bertus” had een brief van een oom van hem meegekregen voor wie 

hij werkt en hoewel deze sinds 1920 in Nederland werkzaam was, was hij een rijksduitser 

gebleven. Ik had een brief van de advocaat van mijn grootvader bij me. Ik woonde bij hem in.  

Hij was 83 jaar en ik was werkzaam voor hem.  

De volgende morgen werden we opgehaald door een Duitse militair die vloeiend Nederlands 

sprak en die zich kennelijk onbehaaglijk voelde in de situatie waarin hij verzeild was geraakt. 

Vermoedelijk was hij het kind van een rijksduitser die reeds lang in Nederland woonde en 

werkte en wiens nazaat zich niet bewust was geweest van zijn rijksduitserschap. Hij bracht ons 

naar een andere barak, waar we in een kamer dienden te wachten. “Bertus” moest als eerste de 

 
1 Als soldaat bij 22 R.I. diende hij zich op 20 juli 1943 bij het Wehrmachtslager in Amersfoort te melden. Dit was een 

andere plaats dan het Polizeiliches Durchgangs Lager Amersfoort, dat in de volksmond vaak wordt aangeduid met 

“kamp Amersfoort”. 
2 Hieruit kan worden geconcludeerd dat “Bertus” ook bij 22 R.I. heeft gediend. 



5 

kamer ernaast binnen gaan en daar de deur open bleef staan kon ik alles wat er in de kamer 

gebeurde volgen. Op een gegeven ogenblik stapte er bij “Bertus” een figuur binnen die ik 

eerder in de één of andere operette had verwacht, dan in het Duitse leger en zeker niet in een 

kamp voor krijgsgevangenen. De betreffende officier was gestoken in een donkergroen uniform 

dat met een rode bies was afgezet en op zijn hoofd had hij een kolossale Duitse uniformpet. 

Door een zwierige cape werd zijn uniform gedeeltelijk aan het oog onttrokken. Zijn onderdanen 

waren gestoken in een paar zwart, glanzend gepoetste smetteloze van sporen voorziene 

rijlaarzen. Zijn ene oog staarde star voor zich uit, hetgeen hij een krijgshaftig aanzien probeerde 

te geven door het dragen van een monocle, welke was voorzien van een zwart koordje, dat aan 

een knoop van zijn uniform was bevestigd. Om de monocle vast te houden in de oogkas was 

het noodzakelijk het ding tussen enige gezichtsspieren te klemmen. Hierdoor ontstond er een 

uitdrukking op zijn gelaat alsof hij “Bertus” heel minachtend in ogenschouw nam. “Bertus” 

moest zich omdraaien en de Duitser nam hem van top tot teen op. Ik zag “Bertus” verkleuren en 

hem kennende vreesde ik het ergste. En ja hoor, “Bertus” had er schoon genoeg van om op een 

dergelijke manier te worden bekeken en stapte zonder een woord te zeggen of de Duitser ook 

maar een blik waardig te keuren de kamer uit. Ik dacht dat de Duitser zou ontploffen, een 

purperrood waas bedekte zijn gezicht, de monocle rolde uit de oogkas met het glazen oog, dat 

zonder uitdrukking strak voor zich uit bleef staren en het stukje glas bungelde nutteloos aan een 

koordje op ’s mans borst. 

Maar ook mijn vonnis was hiermee geveld, want de Duitse officier brulde iets in mijn richting en 

beende de kamer uit, terwijl zijn cape achter hem aan wapperde. De Nederlands sprekende 

Duitse soldaat beduidde mij dat ik niet uit het kamp werd ontslagen, dus dat ok ik naar 

Duitsland op transport zou worden gesteld. 

 

3. De reis per trein naar Stalag IV-b Mühlberg 

En toen was het dan zover….! De Duitsers gelastten ons onze bagage ter hand te nemen en ons 

naar de trein te begeven. We werden in groepen ongedeeld en iedere groep moest in een 

veewagen klauteren. Ten overvloede waren de kleine luchtopeningen bovenin de veewagen nog 

met prikkeldraad dichtgemaakt, hoewel ik niet geloof dat de afmeting groot genoeg was om er 

doorheen te kruipen. De Duitsers die ons begeleidden brulden dat het een lieve lust was. Of ze 

soms bang waren dat we de benen zouden nemen, ik weet het niet, maar een dergelijk gedrag 

schijnt een Duitser eigen te zijn. Gezien het aantal medereizigers was de ruimte nogal beperkt.3) 

Men had al geluk als men kon zitten, maar meestal werd het hangen, staan of op je hurken 

zitten. Het toilet bestond uit een normaal formaat emmer, voorzien van een houten deksel, 

hetgeen niet bepaald een aangename gelegenheid was om je behoefte op te doen. Dus 

probeerde men er maar zo weinig mogelijk gebruik van te maken gedurende de reis. Een plasje 

pleegden we door de spleet van de deur, alleen moest men de rijrichting in de gaten houden, 

anders had men ook nog kans op een onfrisse douche.  

De trein schommelde met matige snelheid Nederland door en om beurten stapten we op de 

samengevouwen handen van één van de medereizigers om nog een glimp van Nederland te 

kunnen opvangen. Het liep al tegen het einde van de middag, toen we Oldenzaal passeerden. 

Dit beduidde dat we weldra de Nederlandse grens achter ons zouden laten en wij ons op Duits 

grondgebied zouden bevinden. Op een gegeven ogenblik vond er een gebeurtenis plaats, die 

naar ik denk bij ieder van ons voor altijd in ons hart werd gegrift. We hoorden muziek en zagen 

4 of 5 marechaussees die samen voor ons op hun instrumenten ons volkslied het “Wilhelmus” 

 
3 Er reisden die dag 547 Nederlanders mee. Ze kwamen op 26 juli 1943 aan in Mühlberg.  
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speelden. Voor ons was het een aangrijpend moment dat ons allemaal ontroerde. Ik zag 

menigeen van ons stilletjes een traantje wegpinken. De marechaussees riepen ons toe een 

briefje met onze naam en het adres waarheen het moest worden verzonden, uit de trein te 

gooien. Na onze terugkeer in Nederland hoorde ik van “Bertus” dat zijn ouders zijn 

kattenbelletje hadden ontvangen, maar mijn briefje was kennelijk verloren geraakt, want mijn 

ouders hadden niets ontvangen.  

We boemelden nu door Duitsland en het begon te donkeren. Soms belandde onze trein op een 

zijspoor en moest er worden gewacht tot een trein met militairen of materieel ons was voorbij 

gestoomd, waarna wij weer verder tsjoekten. Op een gegeven ogenblik stopte onze trein op een 

klein stationnetje. Een paar van ons mochten water halen en ook het emmertje kon worden 

geleegd, hetgeen tijd werd. Midden in de nacht stopten we weer op een station. In het donker 

konden we de naam Osnabrück ontcijferen, maar er stond nog iets achter, hetgeen voor ons 

niet leesbaar was. We hoorden de sirenes het signaal “luchtalarm” loeien en we zagen de ons 

begeleidende Duitse militairen in een bunker verdwijnen. Daar zaten we dan, als ratten in de val 

opgesloten in een wagon, stilstaande op een klein station in Duitsland tijdens een luchtaanval. 

We hoorden het gebrom van vliegtuigen hoog in de lucht, terwijl de zoeklichten langs de 

donkere hemel scheerden op zoek naar hen. De lichtspoormunitie van de “Flak” trok overal zijn 

sporen door de nacht. Ook hoorden we het gedreun van de ontploffingen van de zware 

bommen welke door de hoog vliegende bommenwerpers werden afgeworpen en zagen in de 

verte ook het vlammenspel van de ontstane branden oplichten. Ik denk dat we allemaal hetgeen 

zich niet ver van ons afspeelde nogal macaber vonden en toen het sein “veilig” zich liet horen 

klonk er één grote zucht van opluchting door het duister van onze wagon. 

De trein zette zich weer in beweging. Jet was een reis met veel stoppen en rangeren, gepaard 

gaande met het aan- of afkoppelen van wagons. Af en toe zagen we een station opdoemen en 

zo passeerden we tijdens onze reis ook het station van Hameln, de stad waar zich het beroemde 

verhaal van de rattenvanger zou hebben afgespeeld, Er werd echter nog steeds geen 

gelegenheid gegeven om water in te slaan of om het emmertje leeg te maken. Het zal tegen de 

middag zijn geweest, toen onze trein op een groot station stilhield. Het bleek het station van 

Halle te zijn. Hier zouden we een warme maaltijd van het Deutsche Rote Kreuz krijgen. We waren 

verheugd dat we na anderhalve dag onderweg te zijn geweest eindelijk eens wat warm te eten 

zouden krijgen. Na de eerste hap kwam echter de teleurstelling. We kregen onze pannetjes 

blikjes en kommetjes terug gevuld met een dikke brij. Het leek wel iets van gortepap weg te 

hebben, maar of de kok de zoutpot uit zijn handen had laten vallen of dat er opzet in het spel 

was, zal wel altijd in het midden blijven, maar de vrij was zout!!!! Meer dan brem… brem… zout. 

Ik heb maar een hap genuttigd van dat zoute spul, maar onder ons waren er toch veel die het 

zoute spul met smaak naar binnen werkten. Na de “genoten” maaltijd zette de trein zich weer in 

beweging om naar zijn plaats van bestemming te hobbelen. Diegenen die hun portie zoute brij 

hadden verorberd kregen na verloop van tijd dorst, een vreselijke dorst en hoewel we onderweg 

nog verscheidene malen stilhielden, werden we niet meer in de gelegenheid gesteld om water 

te halen of om ons emmertje te ledigen. Hoe we ook schreeuwden of scholden, de ons 

begeleidende militairen bleven oost-indisch doof voor onze smeekbeden en scheldwoorden. 

Het liep al weer tegen de avond toen we eindelijk op de plaats van bestemming arriveerden; het 

Stalag IV-b Mühlberg. 
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4. Het verblijf in Stalag IV-b Mühlberg 

In het donker onderscheidden we een hele hoge drie- of vier dubbele afrastering van 

prikkeldraad, op regelmatige afstanden voorzien van bemande wachttorens. We werden 

afgevoerd naar een barak, naar ons later bleek een soort van quarantaine verblijf. De volgende 

morgen werden we met veel geschreeuw gewekt en ontvingen we ieder een klerenhanger van 

een uitzonderlijk formaat in een ander gebouw. Hieraan moesten we alles aanhangen wat we 

hadden, dekens, jassen, enz. maar dan ook alles, ook wat we aan hadden! De kleerhangers 

werden door andere krijgsgevangenen aangenomen en opgehangen aan een verrijdbare 

stelling, welke in een heteluchtoven werd binnengereden. Men vertelde ons dat deze 

behandeling plaatsvond om eventueel aanwezig ongedierte te vernietigen. Intussen moesten we 

naar de aanwezige deur lopen, waar achter de ruimte werd ingenomen door een soort 

schapenscheermachines, welke met de hand werden aangedreven. Een paar forse halen met de 

tondeuse en al onze haren waren verdwenen en resteerden er slechts kale koppen. Nadat dit 

achter de rug was, moesten we met opgeheven armen door een zijdeur gaan, waar de enige 

mogelijkheid bestond uit linksaf te slaan. Hierdoor kwam men tegenover een krijgsgevangene te 

staan die op een stoel was gezeten en tussen zijn knieën een emmer met een donkerbruine 

substantie had staan. In zijn rechterhand had hij een soort vatenkwast, welke hij in de emmer 

gevuld met het bruine spul, doopte en vervolgens kreeg iedereen de kwast in het kruis en de 

oksels gedrukt, waardoor er een weinig van die bruine smurrie op de ingesmeerde plaatsen 

achterbleef. Het was wel een onverwachte en niet bepaald een aangename behandeling welke 

we daar ondergingen. 

Hierna doorgelopen kwamen we in de openlucht terecht en ik prees mij gelukkig dat het zomer 

was en geen winter. We keken elkaar aan en herkenden elkaar haast niet meer. We leken wel 

een stelletje galeiboeven met die kaalgeschoren koppen. Ongelofelijk hoe een mens zonder 

haardos kan veranderen. Sommigen pinkten een traantje weg vanwege het verlies van hun 

mooie krullen, anderen schaamden zich voor hun naaktzijn en probeerden hun edele delen weg 

te moffelen, waardoor ze erbij kwamen te staan als preutse jonge dames. In het Nederlandse 

leger waren we dat niet gewend, na een mars mocht men zich zelfs niet naakt in het washok 

wassen. Daarna werden we bekeken door een dokter, of zoets en kregen we een flinke spuit 

tegen de tyfus en een paar schrapjes tegen de pokken. Na de prik moesten we onze arm in de 

rondte draaien, daar hij anders stijf zou worden. Sommigen die niet eerder tegen de pokken 

waren ingeënt werden later behoorlijk ziek, maar daar namen de Duitsers geen notie van. Wat 

mij wel opviel tijdens de inentingen was, dat kerels als bomen bij de gedachte alleen al onderuit 

gingen. We stonden voor de prik in de rij opgesteld, toen ik achter mij opeens een dreun 

hoorde en een flinke knaap languit op de grond bleek te liggen. 

De eerste keer kwam ik bij de Nederlandse Rode Kruis dokter terecht, maar deze stak de naald 

heel langzaam in mijn borst, hetgeen niet al te aangenaam aanvoelde. De volgende keren ging 

ik in de rij voor de Russische arts staan, die ook de inentingen verzorgde. Deze wierp als het 

ware de naald in je borst, zodat je er niets van voelde. Een van de keren riep hij mij terug en 

schold in het Duits dat ik een olifantshuid had. Het bleek dat de helft van de naald nog uit mijn 

borst stak. De naald was afgebroken. 

Na al deze behandelingen te hebben ondergaan werden we naar een barak gebracht, waar 

reeds eerder aangekomen Nederlandse krijgsgevangenen ons opwachtten. Deze wilden direct 

van alles en nog wat van ons aftroggelen, kleding, tandpasta, etenswaren, enz. Als maaltijd 

kregen we twee sneden Duits brood en het avondeten van die dag bestond uit een waterige 

substantie welke men de wijdse naam van koolsoep gaf. Als met geluk had dreef er een stukje 
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koolblad of een dun schijfje aardappel in deze waterige substantie met een paar magere 

kraaltjes vet.  

De toiletten “Abort” genaamd, welk woord ik wel kende als het Duitse woord voor abortus, 

bleken hiermee gelukkig niets uitstaande te hebben. Ze bevonden zich onder een lang, smal 

afdak en bestonden uit een soort van lange bak, waarin zich aan de bovenzijde aan weerskanten 

grote ronde gaten bevonden, welke als w.c. dienst deden. Over frisse lucht had men in ieder 

geval niet te klagen. Na het menu van het Stalag gedurende enige dagen te hebben genuttigd, 

begonnen onze ingewanden hiertegen in opstand te komen, met het gevolg dat men al 

pruttelend en blazend een waterige substantie loosde, hetgeen met veel gespetter gepaard 

ging. 

Aan de omheinde ruimte waarbinnen wij ons bevonden grensde een kamp met Engelse 

krijgsgevangenen. Dezen wilden graag tandpasta, tandenborstels en andere zaken ruilen voor 

sigaretten, echte Engelse. Er werden heel wat zaken gedaan en de Duitse wachten in de torens 

knepen oogluikend een oogje dicht. Ik heb in de loop van de tijd wel de indruk gekregen dat de   

Duitsers de Engelsen en de Amerikanen met meer egards behandelden dan ons Nederlanders. 

In dat deel van Stalag IV-b waarin de Nederlandse krijgsgevangenen waren ondergebracht 

bevonden zich ook Belgische en Franse lotgenoten. Allen hadden de rang van korporaal of 

onderofficier, waardoor ze waren vrijgesteld van het werken op een Arbeitskommando. Wilden 

ze echter toch op Arbeitskommando gaan werken, dan hadden de Duitsers daartegen geen 

bezwaar. Ze doodden hun tijd met sporten, spelletjes of hielden een tuintje bij. Vooral was het 

Franse spel “jeu de boules” bij hun geliefd. Kennelijk was dit spel bij de Nederlanders niet erg 

bekend, want een van ons raapte een bruine houten bal op en riep naar één van ons “Hé joh, 

een bal!” en wierp deze bal naar één van ons. Die was in de veronderstelling dat het een leren 

bal betrof en hij gaf er een flinke trap tegen. Eerst maakte hij enige rondedansjes van de pijn, 

maar werd toen p de schouders van twee Nederlanders naar de barak gedragen. Gelukkig bleek 

achteraf de schade nogal mee te vallen en later hebben we om het voorval wel gelachen. 

Aangezien wij geen burgerkleding meer mochten dragen, kregen we hiervoor 

krijgsgevangenenkleding, behalve diegenen, die een eigen uniform nog hadden. Merendeels 

waren het oude Duitse uniformen, welk een donkergroene kleur hadden gekregen en waarop 

op de rug een rode driehoek was aangebracht. Er liepen er ook rond met een rood vierkant of 

met de letters SH op hun rug. Of het jasje van mijn uniform aan een Duitser had toebehoord, die 

een schot hagel had gehad of dat er gewoon de mot in had gezeten zal wel altijd een groot 

geheim blijven, maar het jasje was bezaaid met lapjes van 1 á 2 cm, waarvan de omtrek niet was 

vastgenaaid. Wel ontving ik een mooie Franse kamgaren rijbroek. Alsmede een hemelsblauwe 

Franse overjas met op de beide punten van de kraag aan iedere kant drie cijfers van 

donkerblauwe stof, vermoedelijk het nummer van het regiment, waartoe de vorige eigenaar had 

behoord. Verder nog twee lange hemden en twee onderbroeken met bandjes onderaan de 

pijpen, verder twee handdoeken, welke maar slecht afdroogden en een stel vierkante lappen 

waarvan wij in eerste instantie dachten dat het vaatdoekjes waren, maar ze bleken bestemd te 

zijn om te worden gebruikt als surrogaat voor sokken, vandaar de naam “voetlappen”. 

In alle drukte was ik “Bertus” eigenlijk een beetje uit het oog verloren, maar op een gegeven 

ogenblik kwam hij naar mij toe en vertelde mij wat hem was overkomen. In Nederland in de 

trein kreeg hij opeens heel veel last van kiespijn en in het Stalag aangekomen informeerde hij 

ernaar of het mogelijk was naar een tandarts te gaan. Inderdaad was dat mogelijk en de andere 

morgen moest hij naar een barak waar tandartsen en doctoren hun praktijk uitoefenden. 

“Bertus” moest achter een tandarts plaatsnemen. Deze was doende een Russische 

krijgsgevangene van een pijnlijke kies te verlossen. Ook de tandarts bleek een Rus te zijn, maar 
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het was “Bertus” toen nog niet bekend, dat de Russen “Ostfrontverpflegung” kregen en dus 

onder andere geen verdoving voor het trekken van tanden of kiezen kregen. De tandarts stond 

op zijn ene been en het andere had hij op de borst van zijn patiënt geplaatst. Toen hij begon te 

rukken en te trekken ging deze behandeling gepaard met een dierlijk gebrul van zijn slachtoffer. 

Het schijnt dat er Russen zijn met het gebit van een Neanderthaler, want het duurde nogal lang 

voordat zijn krachtsinspanning succes had en de kies eruit was. “Bertus” had hem eens verteld 

dat als je zonder verdoving van een tand of kies werd verlos je geen last meer van napijn had. 

Daar hij echter ontzettend veel last van zijn kies had, besloot hij toen maar zijn lot te ondergaan. 

Toen de Russische patiënt klaar was kon “Bertus” diens plaats innemen en de Russische tandarts 

vroeg hem in gebroken Duits welke nationaliteit hij bezat en wat eraan schortte. “Bertus” zei 

hem dat hij de Nederlandse nationaliteit had en wees hem de plek waar de pijnlijke kies zich 

bevond. De Rus keek ernaar, knikte instemmend, draaide zich om en wendde zich daarna weer 

naar “Bertus” met een flinke injectiespuit in zijn rechterhand. Met zijn ene hand hield de Rus de 

mond van “Bertus” open en met de andere hand stak hij pardoes de injectienaald in zijn 

tandvlees en perste de spuit leeg. “Bertus” dacht dat hij nu ergens moest gaan zitten om de 

verdoving te laten inwerken, maar niets van dit alles. De Russische tandarts draaide zich weer 

om en wendde zich daarna weer naar “Bertus” met een flinke tang in zijn rechterhand, greep 

“Bertus” vast met zijn andere hand en in één ruk zonder dat “Bertus” ook maar iets voelde, trok 

hij een kies eruit. “Bertus” had er niets van begrepen, daar hij helemaal niet had gevoeld dat er 

bij hem een kies was uitgetrokken. Het enige dat hij nog wel voelde, was kiespijn. Kennelijk zat 

de pijnlijke kies er nog in. Hij beduidde de Rus zo goed en zo kwaad als het ging, wat er aan de 

hand was. Deze maakte een geruststellend gebaar en de hele ceremonie begon weer van voren 

af aan. Toen ook de volgende kies eruit was getrokken, had hij echter nog steeds kiespijn, maar 

is onder het mompelen van enige dankwoorden opgestaan en weggegaan. De andere morgen 

is hij naar de Amerikaanse tandarts gegaan en deze had eindelijk gelukkig voor hem. De juiste 

kies te pakken. Hij vertelde mij ook nog dat hij daar de Amerikaan prothesen voor het gebit had 

zien maken van een soort roze stof en dat ze heel dun en licht in vergelijking met de Europese 

gebitten waren. Die stof noemden ze nylon en veel krijgsgevangenen lieten zich daar een nieuw 

gebit aanmeten. Behalve de soep kregen we ook “Pellkartoffeln” te eten. Het bleken 

aardappelen te zijn die in de schil waren gekookt. Die avond werden mijn persoontje en een 

ander aangewezen om de kiebelton met afval van de “Pellkartofeln” terug naar de keuken te 

brengen. Daar bij de keuken een hekwerk ons van het Russische Lager scheidde, raadden enige 

krijgsgevangenen die reeds langer in het Stalag IV-b zaten ons aan de kiebelton daar bij dat hek 

om te gooien, zodat de inhoud aan de Russische kant terecht kwam. Maar wat zich toen voor 

onze ogen afspeelde heeft ons vervuld met afschuw, maar ook met angst voor wat ons in de 

toekomst nog te wachten stond. Waar ze allemaal zo snel vandaan kwamen was voor ons een 

raadsel, maar een hele horde van Russische krijgsgevangenen stortte zich op het hoopje afval 

dat er aan hun kant was terechtgekomen. Ontroerd zag ik dat het mensen zonder benen waren 

die zich voortbewogen in een kistje met kleine wieltjes, mensen met één been met een 

eigengemaakte kruk, mensen met één arm, of mensen zonder arm, die het afval van de grond 

aten. Allemaal probeerden ze iets van het karige voedsel, velletjes van de in de schil gekookte 

aardappelen, naar binnen te werken. Even later verschenen enige Duitse militairen die met de 

kolven van hun geweren insloegen op deze armzalige hoop mensen. De mismaakten schenen 

de stompen en de slagen niet te voelen en gingen onverdroten verder met het volstoppen van 

hun monden tot ook het laatste schilletje was verdwenen. Wat voor een mentaliteit hebben die 

mensen in hemelsnaam, die zo handelen. Hebben ze dan iedere vorm van menselijkheid in hun 

hart verloren? Ik heb dit van de Duitsers nooit kunnen begrijpen. 
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Er deed zich nog een ander voorval voor. Een eind van ons vandaan was ene hele grote put 

gegraven en we dachten dat het een brandvijver was om indien er brand uitbrak, over water te 

kunnen beschikken. Het bleek echter een put te zijn waarop alle latrines uitkwamen. Of deze 

misschien verstopt was of wat anders, konden we niet zien vanaf onze standplaats. Wat we wel 

zagen waren enige Duitse militairen die met een Russisch militair bezig waren, waarschijnlijk een 

officier te oordelen naar zijn uniform. Ze probeerden hem met geweld een gasmasker op te 

zetten en beduidden hem dat hij in de put moest afdalen. De man rukte echter steeds het 

masker van zijn gezicht en wierp het woedend op de grond. Na enige vergeefse pogingen 

sloegen de Duitsers er met de kolven van hun geweren op los. Ik heb nog gezien dat de man 

bloedend in elkaar zakte, waarna hij door enige Russische gevangenen werd afgevoerd. Waarin 

waren we in ’s hemelsnaam verzeild geraakt! 

Op een dag werd een aantal van ons opgetrommeld en onder geleiding van enige Duitse 

militairen marcheerden we naar de poort. We dachten dat we een wandeling in de omgeving 

zouden gaan maken, maar dat bleek niet de bedoeling te zijn. Buiten de poort gekomen 

moesten we direct linksaf slaan en we bevonden ons toen op een reep grond, welke tussen de 

dubbele omheining van prikkeldraad was gelegen, bestaande uit palen van een meter of drie 

hoog en waarvan men zei dat ze ook nog onder stroom stonden. In die reep grond had men 

erwten gezaaid die er nu verdroogd en vergeeld uitzagen. Als je de peul aanraakte rolde de 

inhoud er vanzelf uit, allemaal oranjegeel gekleurde erwten. Na een uur of twee plukken 

moesten we ermee stoppen en begaven we ons weer terug naar de poort. Voor de poort 

moesten we halt houden en de ons begeleidende kommandant uitte de meest verschrikkelijke 

bedreigingen indien we ook maar één erwtje in ons zak hadden gestoken. Opeens rolden er 

honderden erwten over de grond en ik zag dat de kommandant de grootste moeite had om zijn 

dreigende gezicht in de plooi te houden. Een staaltje van typisch Duitse angst aanjagerij! 

Het Stalag was gelegen op een soort hoogvlakte en in de tijd dat wij er waren het was 

hoogzomer, scheen de zon onbarmhartig op het kamp. Het zand buiten was dan zo heet dat de 

hitte door de zolen van je schoenen heen brandde. Men zei dat men er een eitje op kon bakken. 

Helaas waren wij niet in het bezit van zo’n lekkernij en het zou ook zonde zijn daar het nuttigen 

van een ei op deze manier bereid met het nodige tandengeknars gepaard zou gaan. Gezien de 

omstandigheden was het Stalag van ongeveer 12 tot 3 uur ’s middags totaal uitgestorven. 

Iedereen bleef in de brakken, waar het nog betrekkelijk koel was. Enige keren barstte er een 

zwaar onweer los, gepaard gaande met knallende donderslagen en de flitsen van de bliksem-

stralen waren niet van de lucht. Zelden heb ik zulke buien meegemaakt, maar wanneer de bui 

over was, was het in korte tijd weer net zo heet als voordien. 

En dan ook niet te vergeten de appèls! Bij het eerste appèl kregen we een hele redevoering van 

de Lagerkommandant. Ook werd er gevraagd of er zich ook mensen van Joodse afkomst onder 

ons bevonden, welke werden verzocht uit het gelid te treden. Drie mensen traden naar voren, de 

kampkommandant bekeek hen en over zijn gezicht trok even een spottende glimlach. Ik weet 

het niet, maar misschien had hij wel eens vernomen dat Nederland in de bad was van mensen 

van Joodse komaf en nu bleek dat er zich in het Nederlandse leger maar drie bevonden. Een 

soldaat, een sergeant en een luitenant. Ze mochten weer terug in het gelid treden en al heb ik 

verder niets meer van hen vernomen, denk ik dat er verder geen bijzondere maatregelen tegen 

hen zijn ondernomen. De beide laatste militairen kende ik uit mijn diensttijd. 

Na afloop van het eerste appèl gebeurde er nog iets dat het vermelden waard is. De 

Lagerkommandant liep langs onze groep, de nieuw Nederlandse krijgsgevangenen, toen hij 

opeens voor één van ons bleef staan. Hij keek hem onderzoekend aan en vroeg hem of hij in 

Nederlands-Indië was geweest. De Nederlander beaamde het en noemde de Lagerkommandant 
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zijn naam. Het bleek dat zijn ouders daar een plantage hadden, welke grensde aan de plantage 

van de kommandant, hetgeen niet zo vreemd was want voor de oorlog waren er veel Duitsers 

werkzaam in Nederlands-Indië. Ook wil ik nog vermelden dat er één van ons in het huwelijk is 

getreden in Duitsland en wel door een huwelijk met de handschoen, naar ik meen in het Stalag. 

In ieder geval heeft dit echtpaar wel een heel bijzondere huwelijksakte. 

Op de appèlplaats stonden er tijdens het appèl misschien wel enige honderden 

krijgsgevangenen en de aantallen van iedere groep moesten door de betreffende Duitse 

kommandant worden gemeld, ook van de mensen die ziek waren of op Arbeitskommando waren 

gegaan of om de één of andere reden niet aanwezig waren. Dit nu had heel wat voeten in de 

aarde, daar vooral de Engelsen en de Amerikanen er een waar genoegen in schepten de telling 

in de war te schoppen, doordat de mensen op de achterste rijen steeds een plaatsje opschoven. 

Waardoor er het ene ogenblik teveel en het volgende moment bij een nieuwe telling te weinig 

mensen waren. Zo stonden we soms uren op de appèlplaats, ook toen er een mals miezerig 

regentje uit de donkere wolken sijpelde, zodat wij op den duur in onze miezerige kledij totaal 

doorweekt waren. 

Op één van de dagen vond er een gebeurtenis plaats, welke de sleur van alle dag verbrak. Die 

dag stonden we dicht bij de brandvijver en  keken  naar de komst van nieuwe krijgsgevangenen, 

waaronder zich ook een groep Nederlanders bevond. Plotseling rende één van ons op de groep 

nieuwkomers af en sleurde één van hen in de brandvijver, waar hij hem kopje onder duwde en 

als hij boven water kwam moest hij van hem “Leve de Koningin” of zoiets roepen. Hij herhaalde 

steeds dezelfde handeling en zelfs de Duitse wachten waren door het voorval totaal 

overdonderd en stonden sprakeloos naar de twee in de brandvijver te staren. Plotsteling brulde 

een Duitse officier een bevel en haastig sprongen enige Duitse militairen in het water van de 

brandvijver om het tweetal van elkaar te scheiden. Later vernamen we dat degene die de ander 

onder water duwde in het kamp Ommen had gezeten en dat de ander daar kampbewaker was 

en hij door deze man meerdere malen was mishandeld.4) Vandaar dit ongewone voorval. 

 

5. Naar het Arbeitskommando te Dresden/Radeberg 

Aan alles komt een einde, zo ook aan ons verblijf in het Stalag IV-b te Mühlberg. De molen op 

de berg heb ik nooit gezien, maar de naam Müllberg had wellicht beter op zijn plaats geweest 

daar het een verzamelplaats was van allerlei nationaliteiten, die daar door de Duitsers bij elkaar 

waren geveegd. Op een dag werden er veertig man voor Dresden aangevraagd en de meesten 

van degenen die in de veewagen naar Mühlberg hadden gezeten gaven zich op voor deze 

bestemming. Ook “Bertus” was van de partij en nog een paar oude dienstmakkers. 

  

 
4 Het gaat hier om de kampbeul Marinus J. (Rien) de Rijk kgf 271654, die op 19 augustus 1944 in Mühlberg werd 

geregistreerd. Het gebeuren zal op 19 of 20 augustus hebben plaatsgevonden. De gebeurtenis is ook beschreven in 

het dagboek van Willem Bijl. De Rijke vertrok op 6 september 1944 naar een Arbeitskommando van Stalag IV-a 

Hohnstein. Hij zou later opduiken in het Arbeitskommando van Gläser Karrosserie in Radeberg. 
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De volgende dag was het zover.  Het bevel “Gepäck aufnehmen und weiter schieben“ klonk ons 

reeds bekend in de oren en we begaven ons weer op reis en zoals reeds door ons werd 

verwacht, weer in veewagon, compleet met emmertje. 

’s Morgens kregen we twee sneden Duits brood mee met margarine en de mededeling dat we 

de lunch in Radeberg zouden krijgen. Later werd onze wagon aan een trein gekoppeld, deels 

bestaande uit goederen wagons en deels uit personenrijtuigen. Het was alweer hetzelfde recept 

van voorheen. Via omwegen en binnenlijntjes afgewisseld met diverse malen stoppen, 

arriveerden we aan het eind van de middag in Dresden. De deur van ons riante voertuig werd 

geopend en we moesten uitstappen en weer werd er gebruld “Gepäck aufnehmen und weiter 

schieben”. Eerst informeerde één van onze begeleiders naar onze plaats van bestemming. We 

waren uitgestapt op het stationnetje Dresden-Ost (als ik het mij goed herinner) en hij deelde 

ons mede dat het maar een half uurtje lopen was. Onderweg zagen we nog een postbode uit 

Nederland lopen, die in Dresden was tewerkgesteld. Eigenlijk viel het ons toen op dat we een 

Nederlander aan zijn loop en houding herkenden. Nadat we een tijdje hadden gelopen hetgeen 

niet zo vlot ging daar sommigen van ons een loodzware koffer liepen te zeulen, maar ten langen 

leste kwamen we bij een groot gebouw aan. Het bleek de hoofdzetel te zijn van het bedrijf 

waarbij wij tewerkgesteld waren. 5) 

 

We stonden voor een monumentale ingang welke boogvormig als een poort was, waarin een 

grote dubbele deur de toegang afsloot. Boven deze monumentale deuren waren in een boog 

van hardsteen de volgende woorden gebeiteld “Gläser Karosserie Betrieb”.  

Helaas was de poort gesloten en na langdurig aanbellen door één van de ons begeleidende 

militairen bleef de ingang dicht. Dezelfde begeleider probeerde via een paar passerende 

voorbijgangers inlichtingen te verkrijgen, hetgeen niet erg lukte. Men wist kennelijk niet, of 

wilde het niet zeggen, waar iemand van het bedrijf te bereiken was. Bij een kleine ingang aan de 

zijkant van het gebouw stond een adres en een telefoonnummer vermeld, maar inmiddels was 

het al zo laat geworden dat alle gelegenheden waar men zou kunnen telefoneren gesloten 

waren. Hij is maar op pad gegaan en kwam een hele tijd later terug met iemand van het bedrijf. 

Deze persoon was echter helemaal niet op de hoogte van onze komst en na veel heen en weer 

gepraat stapte hij op zijn fiets om hulp te halen. Later bleek dat degene die hij wilde ophalen 

helemaal aan de buitenkant van de wijk woonachtig was, zodat hij een hele tijd wegbleef. 

Eindelijk kwamen er twee fietsers aan, het waren de man die hulp hing halen en degene die naar 

wij hoopten ons hulp zou kunnen bieden. Deze bracht ons op de hoogte van het feit dat wij niet 

hier in Dresden, maar in Radeberg moesten zijn, waar andere bedrijven van deze firma waren 

gevestigd. Hij stelde ons voor dat we er dan maar heen zouden moeten lopen. 

Hierop volgde een woedend protest onzerzijds. Vanmorgen vroeg waren we na het nuttigen van 

twee boterhammen vertrokken, we hadden zowat een dag in een veewagen doorgebracht en nu 

wilde men ons met zware koffers een kilometer of twaalf naar Radeberg afmarcheren. Desnoods 

waren we wel genegen om twaalf kilometer te lopen, maar dan moest er wel voor een wagen 

voor onze bagage worden gezorgd. We stelden heel duidelijk dat het niet onze schuld was, dat 

we ’s avonds laat in Dresden stonden maar de schuld van het bedrijf dat een en ander zo slecht 

had geregeld. Enfin, we waren nogal moe en ik weet niet meer precies wat er was geregeld, 

maar dep in de nacht zijn we in Radeberg aangeland met een stel begeleiders, die er danig de 

pest over in hadden dat ze ons deze tocht moesten begeleiden, daar zij voor ons 

 
5 Dresden, Arnoldstraße, tegenwoordig Litzmannstr. 18-24. De bedrijfspanden zijn echter bij het bombardement op 

Dresden volledig verwoest. 
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verantwoordelijk waren. Het was aardedonker waar we aankwamen dus was er weinig te 

onderscheiden. 

We kwamen binnen in een ruimte waar slechts één kaars zijn flakkerend licht verspreidde en 

waar we bij dit licht een paar tafels en banken en stapelbedden gewaar werden, welke echter 

nog niet waren voorzien van matrassen. In deze ruimte waren twee Duitsers aanwezig, de ene 

was de portier die niet al te sympathiek bij mij overkwam. Het leek mij een norse man te zijn van 

een jaar of veertig. We vertelden hem dat wij sinds de ochtend niet meer hadden gegeten. Hij 

verklaarde ons dat hij zo laat niet meer voor eten kon zorgen, echter na een ruggespraak met de 

portier bleek deze voor brood en koffie te kunnen zorgen. Deze vertrok en kwam later terug 

met Duits brood, voor ieder twee sneden, besmeerd met margarine en twee kannen met koffie. 

De “Obermeister” vertelde ons dat we de andere dag elektriciteit zouden krijgen. Er was echter 

geen waterleiding voorhanden en dat diende te worden gehaald. Ook de matrassen zouden pas 

de volgende morgen komen, want men had ons nog niet zo spoedig verwacht. Dus was het een 

en ander nog niet geregeld. Als opkikkertje zei hij ons ook nog even gauw dat we iedere dag, 

ook de zaterdag, van 06.00 uur ’s morgens tot ’s avonds 18.00 uur moesten werken en dat we 

van de vier zondagen er één moesten werken. Later bleek dit een loze belofte te zijn, want het 

werden drie zondagen werken van 06.00 uur ’s morgens tot ’s middags 13.00 uur en één zondag 

vrijaf. 

We verkeerden in de veronderstelling dat we in een Karosserie Betrieb zouden werken, maar dat 

pakte heel anders uit. De volgende morgen konden we onze toekomstige woonomgeving gaan 

verkennen. Helaas viel er niet al te veel te zien. We bewoonden een deel van een soort 

directiekeet en een ander gedeelte diende om de bewaking te huisvesten. Er stond een klein 

fornuis waar precies één turf of één briket inging. Verder was er nog een ruimte die als keuken 

was ingericht, met dien verstande dat er een groter fornuis was geplaatst en een paar pannen 

en lepels. Veder was er nog een grote kachel, zoals er vroeger een in de schoolklas stond. 

Waterleiding was er niet voorhanden en vier man moesten aan een kraan buiten het Lager twee 

melkbussen met water vullen waarmee veertig man moesten volstaan om zich te wassen, te 

drinken, te koken en de was te doen. 

Aan de voorzijde van de barak was door middel van hoge palen met vele prikkeldraad enige 

meters breed over de lengte van de barak een stuk grond afgebakend voorzien van een uitgang, 

afgesloten door een paar frames met gaas bespannen, welke als deur dienst deden. Voor ons 

verblijf lag buiten het hek een groot open terrein omzoomd door wat kleine bedrijfjes. Een 

eindje van ons bleek zich nog een krijgsgevangenen Lager te bevinden, waarin Russen waren 

ondergebracht. Op zondag verpoosden zij zich met dansen, het zingen van hun droefgeestige 

liederen, het spelen op trekharmonica’s of op zelfgebouwde balalaika’s. 

De matrassen waren ook aangekomen. Het bleken zakken van een soort synthetische jute te zijn 

en tot onze verbazing bleek de vulling uit houtwolkrullen te bestaan. Natuurlijk wel een heel 

voordelige grondstof voor dit doel, want het bedrijf maakte carrosserieën voor de Auto-Union 

en ze beschikten over een compleet ingerichte timmerfabriek voor het bewerken van hout. Na 

verloop van tijd was het echter niet bepaald aangenaam om op deze vulling de nacht te moeten 

doorbrengen, daar houtwol niet erg veerkrachtig is en zich op den duur harde bonken in de 

matrassen vormden. Ook de Lagerführer arriveerde met twee soldaten. Echter bleken er in het 

Duitse leger maar weinig militairen in de rang van soldaat voor te komen, daar er vele soorten 

van rangen voorkomen. De Kommandant had de rang van Stabfeldwebel, de ene post was een 

Schütze en de andere had de rang van Gefreiter, hetgeen de hoogste rang van de twee posten 

bleek te zijn. De Kommandant was een man op leeftijd en een heel sympathiek mens. Qua 
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uiterlijk en haardos leek hij wel wat op Wim Kan, maar achteraf bleek het wel één van de beste 

Kommandanten te zijn geweest die we hebben gehad tijdens ons verblijf in Duitsland. 

Onder ons bevond zich een oudere man, één van de oude stompen. Deze man had thuis een 

zieke vrouw en hij had ontzettend veel heimwee. Men zag hem dagelijks meer achteruit gaan. 

Wij hadden toen krielaardappeltjes en hij zat stil in een hoekje deze van hun schil te ontdoen, 

terwijl af en toe een traan over zijn wang naar beneden rolde. Hij vermagerde met de dag, kon 

niet eten en deed ’s nachts geen oog dicht. De Stabfeldwebel heeft het toen voor elkaar 

gekregen dat hij weer terug naar Nederland naar zijn zieke vrouw mocht. Helaas hadden we 

deze Kommandant maar kort en moest hij naar een Lager met Amerikaanse krijgsgevangenen. 

In deze tijd was het eten wel voldoende; vier sneden brood per dag en ’s avonds krieltjes. Later 

kregen we een Duits brood van twee kilo met nog 1/7 deel van zo’n brood, een blok margarine, 

de een of andere worst, die heel veel vocht bevatte of een schijf leverworst, een kaasje, dat een 

penetrante geur verspreidde, jam en suiker, verder nog een stuk kleizeep om je te wassen, een 

pak “Heinkel” voor de was en een zakje poeder met “Eucalyptus gesmäck” om je tanden te 

kunnen poetsen. Bij onze aankomst hadden we een kroes en een waskom ter grootte van een 

afwasteiltje ontvangen, beide geëmailleerd. 

 

6. Onze werkzaamheden in Radeberg  

’s Morgens moesten we om 05.00 uur opstaan, daar we ons om 06.00 uur in de morgen op ons 

werk moesten bevinden. Maar eerst moesten twee man ons toilet ledigen. Ons toilet bestond uit 

een groot olievat, een drum, waarin we gedurende de nacht onze behoeften moesten doen. 

Niet bepaald fris, maar er was geen andere mogelijkheid. Onder begeleiding van één van de 

Duitse posten en onder commando van één van de met ons meegegane sergeanten, 

marcheerden we naar het bedrijf in Radeberg. Onze weg voerde ons ook langs het station van 

Radeberg. Het bleek dat het bedrijf waarbij wij zouden gaan werken, helemaal aan de 

buitenkant van het plaatsje was gelegen. Behoudens een eind van ons vandaag met wat nieuwe 

woonhuizen, bevond zich alleen maar een oude boeren schuur in de naast omgeving. Verder 

keek men uit zover als men kon zien over kale akkers, Het was wel een minuut of twintig lopen 

van ons Lager naar het bedrijf. Vanaf de ingang van het bedrijf liepen we eerst langs de woning 

van de portier en een kantine en vervolgens passeerden we enige fabriekshallen, waarin wij 

zouden worden tewerkgesteld, zoals we veronderstelden. Echter niets van dit alles. We liepen 

overal voorbij. Uiteindelijk belandden we op een soort van plateau waar aan één kant zich een 

klein ravijn bevond, een soort slenk in de bodem. 6) Door onze Schütze werden we overgegeven 

aan een Duitse baas, welke zich voorstelde als Herr Fuchs, hetgeen te vertalen was in meneer 

Vos. Hij was niet groot van stuk, een goede vijftiger, met een heel spits snuitjes, dat wonderwel 

bij zijn naam paste. Hij was Pulier, maar wat een kippenslachter met ons had te maken, was ons 

niet erg duidelijk. We moesten hem volgen naar de Bude, hetgeen een keet bleek te zijn, waarin 

zich allerlei gereedschap voor het werken in de grond zich bevond. We moesten ieder een 

Schauffel of een Batz ter hand nemen. Het bleken een platte schop met opstaande kanten te zijn 

en een flink formaat schep met een kromme steel. Nadat we ieder van een stuk gereedschap 

waren voorzien, begaven we ons naar een zijde van de heuvel, waarop wij ons bevonden.  Daar 

lag een eind smalspoorrails, waarop vier kiplorries zich bevonden. Het bleek nu de bedoeling te 

zijn dat we een stuk van de heuvel afgroeven en de grond in de lorries wierpen en deze naar de 

slenk duwden en ze hierin leegstortten zodat er een groot vlak terrein ontstond. Er moesten vier 

 
6 Dit terrein dat destijds aan de Hindenburg- / Goldbachstrasse lag, is tegenwoordig te vinden aan de Heidestrasse / 

Heinrich-Gläser-Strasse 
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man bij iedere lorrie plaatsnemen en ons werd duidelijk gemaakt, dat we per man vijf lorries 

moesten vullen, volle wel te verstaan en geen halfvolle en wel zo vol, dat er geen zandkorrel 

meer bij kon, anders zouden we een of twee lorries meer moeten vullen. In het begin was het 

geen zwaar werk. De bodem bestond uit losse zandgrond, maar hoe meer we de grond van de 

heuvel afgroeven, des te vaster de samenstelling werd. Op den duur moest er een Pickelhaube 

pikhouweel) aan te pas komen, waardoor men een grofkorrelige grond kreeg. Het leek wel op 

een lossen granietsubstantie. In ieder geval moesten we ons kwantum per dag halen van vier 

keer vijf lorries is twintig lorries per dag per vier man. Men dreigde dat we anders na 18.00uur ’s 

avonds nog langer moesten werken als we ons kwantum niet hadden volbracht. We zetten dus 

alles op alles om op tijd de opgedragen hoeveelheid te hebben verwerkt. 

 

7. De Kommandant van ons Lager Herr Priem 

Na de oude Stabfeldwebel die helaas maar enige maanden bij ons was geweest, kregen we 

wisseling van de wacht. Het bleek een nog vrij jonge kerel te zijn, die was gestoken in een zwart 

uniform hetgeen beduidde dat hij SS-er was. Met hem kwamen een stuk of tien posten mee en 

dat op veertig Nederlandse krijgsgevangenen. We moesten hem aanspreken met “Herr Priem”. 

Maar ik twijfel eraan of hij recht had op deze aanspreek titel. Om de een of andere reden bleek 

hij een gloeiende hekel aan ons Nederlanders te hebben, want hij betitelde ons met de naam 

Oranje-Bolsjewieken en hij zou ons wel eens mores leren. Misschien heeft hij in de meidagen 

1940 in Nederland gevochten en bij de Grebbeberg hebben de SS-ers aan de zich daar 

verdedigende Nederlanders een zware noot te kraken gehad, hetgeen zij als elitetroepen niet 

hadden verwacht. Van hem kregen we Ostfrontverpflegung, hetgeen er onder andere uit bestond 

dat we eten uit de Russische keuken kregen, bestaande uit vier sneden Duits brood en een 

portie koolsoep, een waterige substantie, welke de naam soep niet verdiende, een blad kool of 

een dun schijfje aardappel rond. De Pellkartoffeln (aardappels in de schil gekookt) waren soms 

eetbaar, maar men kon het ook treffen dat een of twee ervan een glibberige, snotachtige 

inhoud bevatten en waar we maar twee aardappelen de man kregen, stelde het avondeten niet 

al te veel voor. Sommigen zagen toch kans om door de honger gedreven de stinkende 

snotterige inhoud toch naar binnen te werken. Van huis uit was ik geen grote eter en ik had daar 

ook geen hongergevoel, om welke reden ik een dergelijke maaltijd nooit heb kunnen 

verorberen.  

Het eten en het zware werk eisten op den duur zijn tol van ons. We hadden veel last van diarree, 

Hongeroedeem, waardoor we de nodige kilo’s aan gewicht verloren. 

Op een keer waren er schoenen verstrekt met houten zolen. Daar wij altijd als laatsten van de 

fabriek thuis kwamen in het Lager, waren de goede schoenen reeds uitgezocht en moesten wij 

het met het overschot doen. Ik kreeg bijvoorbeeld een paar lage schoenen maat 43, terwijl ik 

schoenmaat 40 heb. Tot overmaat van ramp ontbrak aan de rechter schoen het riempje om hem 

over de wreef te kunnen vastmaken. Ik moest er maar een ijzerdraadje omheen doen, dan bleef 

de schoen wel zitten. Maar op den duur veroorzaakte deze sluiting wel een kapotte wreef en 

liep ik erg ongelukkig op deze schoenen, welke mij veel te groot waren. 

Iedere avond hield de Herr Priem appèl. Voordat we op de appèlplaats aantraden dienden we 

ons van onze kleding te ontdoen. Het enige wat me mochten aanhouden was ons hemd of 

interlockje. De kleding werd achter slot en grendel opgeborgen in een voor ons onbereikbare 

ruimte. En dan volgde het appèl. In de regen en koude stonden we daar dan in het gelid, met 

niets anders aan dan een hemdje. Sommigen waren al zover dat ze geeneens voelden dat de 

diarree hen langs de benen liep. Verder deed er zich nog een onhoudbare toestand voor. Als 

toiletgelegenheid voor de nacht hadden we met veertig man de beschikking over één leeg 
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olievat, met een paar losse plankjes erop als wc-bril. Daar we allemaal last van diarree hadden 

en van zwakte ’s nachts meermalen moesten wateren ontstond er een onmogelijke situatie. 

Somtijds zaten er twee man tegelijkertijd op het vat om hun sputterende substantie kwijt te 

raken en stonden er nog drie of vier man omheen, die naar een gaatje tussen hen in zochten 

naar een gaatje om hun urine te lozen. Tot overmaat van ramp liep het vat ’s nachts om een uur 

of 01.00 al over en stroomde een onfrisse stroom vocht over de vloer van ons onderkomen. 

We hebben toen een plank uit de vloer gewrikt, zodat de nattigheid niet meer in ons verblijf kon 

stromen. Het vat was bij de buitendeur van ons verblijf geplaatst zonder dat er ook maar een 

afscheiding was aangebracht. Om niet meer ons plasje in het vat behoeven te doen daar er dan 

na verloop van tijd een overstroming plaatsvond, besloten we een plank uit de deur te breken, 

zodat we en frisse lucht binnenkregen en door de spleet onze urine konden wegwerken. Toen 

we met het uitbreken van de plank bezig waren hetgeen natuurlijk met het nodige lawaai 

gepaard ging, kwam de hele Duitse wacht opdraven, met voorop met zijn pistool zwaaiend, 

onze Herr Priem. Hij was helemaal over zijn toeren en we waren al bang dat hij enigen van ons 

ter plaatse zou executeren vanwege een totale uitbraakpoging. Uiteindelijk wisten we hem te 

kalmeren en hem ervan te overtuigen dat onze situatie binnen onhoudbaar was in de nachtelijke 

uren, daar de troep over de vloer stroomde. Bovendien werden ’s nachts de deur en de ruiten 

doormiddel van luiken hermetisch afgesloten, zodat er geen aasje frisse lucht binnen kon komen 

gedurende de nacht. Het is ongelofelijk hoeveel vocht een menselijk lichaam door zwakte kan 

verliezen in dergelijke omstandigheden. Niet alleen dat men gedurende de nacht er meermalen 

uit moest om te urineren, maar ’s morgens als men opstond kon men zijn hemd dat drijfnat was, 

niet van het transpireren, doch vocht dat men gewoon verloor. Als men het hemd uitwrong 

ontstond er een plasje water op de vloer. Later stonden we ’s morgens op met hoofden 

gezwollen door de hongeroedeem. Sommigen van ons leken wel lopende volle manen en 

ondanks alle ellende moest men daar toch nog om lachen. Op het werk had ik een keer twee 

dagen achtereen last van Durchfall (diarree) en wel zo erg dat ik me op het werk nog geen vijf 

passen van het Abort kon verwijderen om dan op een holletje weer naar ons toilet terug te 

keren. Zelfs Herr Fuchs had met me te doen, maar hij kon niets voor me ondernemen. Volgens 

mij was hij helemaal geen partijman, maar vroeger misschien socialist of communist geweest en 

bang iets tegen het regime te doen of te zeggen. De derde dag voelde ik mij als de 

spreekwoordelijke vaatdoek en gaf me op voor het ziekenrapport.  

Een van mijn medelotgenoten moest er ook heen. Hij hoestte nogal en had nogal pijn in de 

borst. De dokter hield spreekuur in het andere bedrijf, dat in het dorp zelf was gelegen, 

ongeveer een half uur lopen van ons Lager. Onder de begeleiding van de Gefreiter begaven we 

ons op weg erheen. Samen moesten we bij de Herr Doktor naar binnen, welke ons misprijzend 

monsterde. Ik vertelde hem wat ik mankeerde, waarna hij bij mijn maat informeerde wat of er 

met hem aan de hand was. Deze vertelde heb dat hij hoestte en pijn in zijn borst had. Zonder 

ons verder een blik waardig te keuren hoorde ik hem tegen de zuster zeggen Ricinusöl und 

aspirines. Nummer dies haben wir nicht und Nummer das haben wir auch nicht, gib ihm Nummer 

soviel! Mij sloeg de schrik om het hart, want ik vermoedde dat deze olie net zoiets was als onze 

wonderolie en ik liep al zo hard leeg. Tot mijn geluk vergistte de zuster zich en kreeg ik het 

aspirientje dat ik heb ingenomen en het hielp warempel nog ook en mijn maat kreeg een lepel 

Ricinusöl waardoor hij thuisgekomen heel goed naar de wc ging. 

Nu hadden we al van anderen gehoord dat die bedrijfsarts voor krijgsgevangenen die ziek 

waren slechts één oplossing kende, namelijk Arbeitsfähig, dat wil zeggen arbeidsgeschikt.  

Een keer was één van ons ook arbeidsgeschikt door hem bevonden. Hij had echter hoge koorts 

en vreselijke buikpijn. De Lagerkommandant welke wij toen hadden heeft een andere arts laten 
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komen en hij is toen hals over kop naar het militaire hospitaal gebracht, hij had 

blindedarmontsteking op het randje van buikvliesontsteking. Hij werd daar direct geopereerd en 

na enige weken kwam hij in goede welstand weer terug in ons Lager. 

Op het toilet op het werk, het Abort, zoals de Duitsers het noemden, was er eigenlijk plaats voor 

één persoon, maar daar het de enige schuilgelegenheid tegen de kou en de regen voor ons was, 

stonden of hingen we er soms met een man of tien in. Soms was er een zijn darmen aan het 

ledigen en stond de rest om hem heen gedrapeerd. Wanneer er gevaar dreigde door de komst 

van Fuchs of de Obermeister, welke een lichtgrijze stofjas droeg, werd er als waarschuwing door 

een van ons geroepen “Fuchs” of “Witte Muizen”, indien het de laatste betrof. 

 

8. Lagerkommandant “Het IJzeren Kruis” 

Herr Priem werd inmiddels vervangen door een Unteroffizier op wiens borst het ijzeren 

oorlogskruis prijkte. Het was een nog vrij jonge kerel, maar ergens hadden zijn heldendaden 

hem geen goed gedaan en was er bij hem een steekje losgeraakt. In ons slaapvertrek bevond 

zich in de achterwand een luikje van circa veertig bij veertig centimeter en wel in het midden 

van deze wand, vlak onder het dak. Ik heb nooit begrepen waarom dat luikje daar was 

aangebracht, maar op een zeker nacht bleek het luikje te kunnen worden geopend. We lagen al 

te slapen toen we ontwaakten door een vreemd geluid en we zagen het luikje opengaan. 

Doordat er in de ruimte erachter licht brandde zagen we het silhouet van de Lagerführer 

verschijnen en kregen toen de schrik van ons leven. In zijn rechterhand had hij een pistool en 

schoot het leeg in ons slaapvertrek. Iedereen zocht zo snel mogelijk dekking onder of achter de 

stapelbedden. Na afloop van de schietpartij klink er een smadelijk gelach en ging het luikje weer 

dicht. We hadden al eens gehord dat hij nog al eens te diep in het glaasje keek en zich dan 

nogal vreemd gedroeg. Waarschijnlijk was dit die avond ook het geval, maar de rest van die 

nacht hebben we slecht geslapen.  

Op een goede dag of beter gezegd een kwade dag sleepte het IJzeren Kruis een keukenstoel 

naar buiten en ging daar schrijlings op zitten, met zijn armen rustende op de rugleuning. Het 

vond plaats op een van de zondagmiddagen dat we vrij van de fabriek hadden. Het terrein voor 

onze barak was langwerpig van vorm en hij zette zich op zijn stoel aan de rechterzijde van de 

barak, een meter of twee verwijderd van het hekwerk dat het terrein omsloot. Om onze conditie 

op peil te houden, zoals hij verklaarde, moesten we in looppas ons grondgebied rond lopen. 

Wanneer we hem passeerden kregen sommigen van ons een tik met een kort rijzweepje op hun 

achterwerk en anderen kregen een tik met een vlakke hand op hun achterste en weer anderen 

konden hem ongehinderd passeren. Deze wijze van handelen bleek bij “Bertus” niet in goede 

aarde te vallen en hij liep zo vlak langs het hekwerk dat het IJzeren kruis hem niet kon aanraken. 

Deze was het niet eens met zijn manier van doen en hij gelastte “Bertus” vlak voor zijn stoel 

langs te lopen. Hij schoof zelfs zijn stoel op, zodat de ruimte tussen het hekwerk en de stoel 

kleiner werd en hij nu dus “Bertus” te pakken kon nemen. “Bertus” was niet voor één gat te 

vangen en liep toen achter hem langs, waarom wij wel moesten lachen of we wilden of niet. 

Voor straf moest “Bertus” daarna een half uur in zijn eentje rondjes draaien. Ik heb hem later 

gevraagd waarom hij niet deed wat hem was gevraagd en hij antwoordde mij dat hij zich niet 

door een zatte homo mof aan zijn achterste liet zitten, daarvoor moest hij maar een andere mof 

nemen, maar niet zijn persoontje.  

Toch was er ook nog een goede kant aan deze Lagerführer. We kregen geen eten meer van de 

Russische keuken, onze bonnen gingen naar een burger van de fabriek, die voor ons inkocht. Bij 

de SS-er kwam ’s avonds onder begeleiding van een van de Duitse wachtposten een man met 

een grote sleutelbos en deze sloot aan de buitenkant van onze barak alle luiken voor de ramen 
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en de buitendeur. De SS-er zei dat deze man een vertrouwensman van de Russen was, wat ons 

wel een beetje vreemd leek. Dit bleek helemaal bezijden de waarheid te wijn, want de Russen op 

ons werk waarschuwden ons voor deze figuur. Hij werd Max genoemd en was een Oekraïner, 

een verrader. Het schijnt dat hij een keer een Rus ergens voor bij de Duitsers had verraden en 

deze was door twee Duitse bazen getrakteerd op een flink pak rammel, zo erg, dat de man in 

het ziekenhuis terecht kwam. Ik heb zelf een keer gezien hoe of dat in zijn werk ging. De Rus 

werd op een stoel vastgebonden en twee bazen sloegen met gummiknuppels op hem in zo 

hard als ze maar konden. Op het laatst stroomde er bij de Rus het bloed uit neus en oren en 

verloor hij het bewustzijn. Verder heb ik het niet kunnen zien, want de bazen kregen mij in de 

gaten en beduidden mij weg te gaan. Deze Rus schijnt Max later in het hospitaal een mes tussen 

zijn ribben te hebben gestoken, daar Max door toedoen van een andere Rus op het werk ook in 

het hospitaal was beland. We hoorden dat Max nooit meer een Rus zou kunnen verraden, want 

hem was voor eeuwig het zwijgen opgelegd. Wat dat betreft waren de Russen bepaald niet 

kinderachtig. Ook het onmenselijke appèl werd door het IJzeren kruis niet meer toegepast, 

waarschijnlijk omdat hijzelf er een hekel aan had in de regen te moeten staan. We mochten ook 

wat spullen uit onze koffers halen, alleen onze burgerkleding was verboden in verband met 

eventuele ontvluchtingspogingen. Het bleek echter dat Herr Priem koffers had opengebroken 

en onze spullen had doorzocht. Handboeken soldaat, dagboeken en andere bescheiden waren 

verdwenen. Dat doorzoeken had ook reeds in ons verblijf plaatsgevonden, want opeens misten 

sommigen van ons dagboeken, een schetsboek en andere zaken. 

Volgens mij was hij wel buiten zijn boekje gegaan, maar in zo’n klein Lager was men wel aan de 

duivel overgeleverd. 

 

9. Toch nog wat licht in de duisternis 

Na het IJzeren kruis kregen we als Lagerführer een Feldwebel met nieuwe posten. Het zal een 

maand of wat voor de Kerst zijn geweest. Het leek ons wel een aardige kerel, dus hoopten we er 

maar het beste van. Ondanks alle ellende waren we toch al aangeland in de maand november 

1943 en de volgende maand zou het Kerstmis zijn. In onze gedachten leek het wel of we al jaren 

van huis en haard waren vertrokken. Hoewel de omstandigheden er niet naar waren, wilden we 

toch proberen nog iets van deze tijd te maken. Onder ons bevond zich een officier van het Leger 

des Heils, welke ons in deze moeilijke tijd heel veel steun heeft gegeven. 7) Op de zondag hield 

hij een soort van godsdienstoefening waarbij mooie liederen werden gezongen, zoals onder 

andere “Aan dat ruwhouten kruis”. Verder was er door ons met algemene stemmen een schrijver 

bij de marine gekozen voor het baantje van vertrouwensman, van welke taak hij zich tot onze 

volle tevredenheid heeft gekweten, meermalen onder zeer moeilijke omstandigheden. 8)  Een van 

ons opperde op zekere dag het voorstel om ons vleesrantsoen grotendeels op te sparen voor 

de kerstdagen, zodat we dan tenminste met deze dagen een behoorlijke portie hadden. Het 

plan werd voorgelegd aan de Feldwebel en deze stemde ermee in, waarna het ook met de 

slager werd besproken. Deze ging ook mee akkoord, dus namen we voor enige weken 

genoegen met een heel klein vleesrantsoen. Het zou met de kerst gehakt worden, daar met 

gehakt door toevoeging van brood of zoiets, een grotere hoeveelheid zou zijn te maken. Voor 

de Kerst vond er een wonder plaats, hetgeen ons weer hoop en kracht gaf om vol te houden, 

hoewel onze lichamelijke toestand steeds meer verslechterde en de honger aan onze 

ingewanden knaagde. Ook kregen velen van ons last van hun maag, veroorzaakt door het 

 
7 Dit was soldaat Jacobus Cornelis Ridderhof kgf 96608 (zie de Graafschapper 22-9-1945)  
8 Dit was matroos-schrijver 3e klasse Barend de Vries kgf 97240 
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slechte eten. Toen de Feldwebel ons van de fabriek afhaalde vertelde hij ons, dat er ons een 

grote verrassing in het Lager wachtte. We waren heel benieuwd wat of die verrassing wel zou 

inhouden, maar de Feldwebel liet niets los. Nog nooit zijn we zo vlug naar het Lager gelopen. 

Toen we daar aankwamen en ons verblijf betraden bleven we allemaal doodstil staan met onze 

monden wijd open van verbazing. We keken onze ogen uit naar alle spullen welke daar op een 

tafel stonden uitgestald. Wat er toen in ons omging bij het aanschouwen van deze gaven in 

onze uitzichtloze toestand, waarin wij ons bevonden, is met geen pen te beschrijven. Er gloorde 

weer een sprankje hoop bij velen van ons, die het niet meer zo zagen zitten in deze nabije 

kersttijd. Er zaten kaartjes bij, waarop stond vermeld dat deze gaven afkomstig waren van de 

Nederlanders in Argentinië. Ergens op deze wereld werd toch nog aan ons gedacht. We hadden 

niet meer het gevoel door iedereen te zijn vergeten en verlaten. Er was toch nog redding 

gekomen nu de ellende ons tot de lippen was gestegen. Eerst konden we het bijna niet geloven, 

het leek wel een droom waaruit we weer zouden ontwaken om geconfronteerd te worden met 

de harde werkelijkheid, maar nee, het was echt waar, wat we daar allemaal op die tafel zagen. 

Met onze vertrouwensman die ons al veel tot steun is geweest, hebben we overleg gepleegd om 

te bezien hoe of we de gaven het beste onder elkaar konden verdelen. Het bleken allemaal 

Argentijnse producten te zijn en op de etiketten stond de inhoud in de Spaanse taal vermeld. 

Een taal die geen van ons machtig was. Het eerst vielen ons de grote gele blikken op, welke 2 

kgf boter bleken te bevatten. Als versiering waren er op de blikken gestileerde tulpen in kleur 

aangebracht en de naam was voor ons daardoor begrijpelijk, namelijk Tulipan. Het gaf ons wel 

een warm gevoel net alsof we iets uit Nederland hadden ontvangen. Het aantal van deze blikken 

kon dusdanig worden verdeeld dat iedere twee man de beschikking over een blik hadden. 

Verder waren er blikken met melkpoeder van een uitzonderlijk goede samenstelling. Wanneer 

men de poeder oploste in water kreeg men een prachtige romige melk, waarop pareltjes boter 

dreven. Ook waren er grote tabletten witte chocolade, welke volgens hetgeen we konden 

herleiden, vitaminen bleken te bevatten en dat we iedere dag een blokje van het tablet dienden 

op te eten om er het meeste profijt van te hebben. Tevens waren er nog blikjes met paté, 

kartonnen dozen met koffiebonen, zoals wij die nog nooit eerder hadden gezien. Een deel van 

de bonen zag eruit alsof ze in de een of andere donkerbruine lak waren gedompeld, het andere 

deel bestond uit heel lichtbruin gekleurde bonen. En natuurlijk niet te vergeten de blikjes met de 

echte Argentijnse corned beef. En dan de pakjes Argentijnse sigaretten, elk pakje bevatte tien 

stuks, met n gouden letters de opdruk “American Club” op het witte doosje. Het waren lichte 

heerlijk geurende sigaretten. Er waren ook nog een aantal blikken te weinig om te verdelen, 

waarvan we de inhoud uit de Spaanse tekst niet gewaar konden worden. Ook de afbeelding op 

het etiket was ons niet erg duidelijk en we dachten iets van de een of andere compote. Als 

oplossing voor dit vraagstuk stemden wij erin toe, deze blikken te openen met ons kerstmaal en 

als dessert te gebruiken.  

Eindelijk was het dan zover, het was de eerste Kerstdag. We verheugden ons allemaal reeds op 

het eten en hadden een beetje sfeer in het Lager gebracht. De Feldwebel onze 

kampcommandant, zei dat hij reusachtig goed kon koken en hij stond erop het gehakt zelf voor 

ons te bereiden. Onze vertrouwensman en onze kok overlegden met hem om hem duidelijk te 

maken dat onze kok zeer wel in staat was om het gehakt te kruiden en te braden, maar hij was 

niet van zijn voornemen af te brengen en dus moesten wij hem zijn gang laten gaan. Op een 

gegeven ogenblik kwam onze kok in paniek bij ons binnenstappen en vertelde ons, dat het 

volgens hem niet meer te eten zou zijn. Het kwaad was inmiddels geschied,. Ondanks dat de 

Feldwebel steeds halsstarrig bleef volhouden dat de gehaktballen heerlijk zouden zijn, had onze 

kok helaas gelijk gehad. Toen het gehakt op tafel kwam bleek het echt niet te eten. De bereider 



20 

kwam nog met een lachend gezicht binnenstappen en verontschuldigde zich met de 

mededeling dat er iets mis was gegaan met de bereiding en daarmee konden we het dan doen. 

We waren laaiend op die vent en hadden hem op dat ogenblik wel kunnen vermoorden. We 

waren echter ook diep geschokt en verdrietig omdat zes weken uit onze monden gespaard vlees 

in een handomdraai rijp voor het vuilnisvat was, maar ook waren we vervuld van een machteloze 

woede tegen deze mof, die ons die streek had geleverd. Later op de avond kwam hij nog 

brutaalweg bij ons zitten en hij zou er een gezellige avond van maken. Hij ging bij de kerstboom 

zitten en begon de een of andere gore mop te tappen. Dit was teveel voor ons. We waren 

machteloos, maar toen hij zijn mop had verteld hing er een doodse stilte, een van haat beladen 

stilte tegen deze mof, deze schoft. 

De atmosfeer was om te snijden en onder het mompelen van enige onverstaanbare woorden 

stond hij op en ging er als een schichtige hond met de staart tussen zijn benen vandoor. Wat 

ging er in hemelsnaam om in het brein van die mof, dat er zulke ziekelijke ideeën in konden 

ontstaan! Voor ons was dit gedrag onbegrijpelijk. Na deze gebeurtenis is hij niet lang meer bij 

ons gebleven. 

Maar er gebeurde ook iets grappigs. We hadden ons kerstmaal zonder vlees genuttigd en 

zouden als dessert de inhoud van de blikken met de onbekende inhoud voorgeschoteld krijgen, 

welke wij met de gaven uit Argentinië hadden ontvangen. Groot was de verbouwereerdheid in 

de keuken, toen de inhoud niet bleek te bestaan uit compote, zoals wij hadden gedacht, maar 

uit, U raadt het nooit…… uit erwtensoep! We hebben toen vreselijk gelachen en we hadden al 

eens gehoord dat de Russen hun soep eten na het middagmaal en dus besloten we van de 

nood een deugd te maken en dus werd de erwtensoep na het middagmaal gegeten. 

 

10. Der Rote Unteroffizier 

In de plaats van de Feldwebel kregen we nu weer een Unteroffizier als Lagerführer. Ditmaal 

zonder het ijzeren kruis, maar met rood haar, vandaar de bovenstaande benaming. Met hem 

kwamen twee Posten, een oude Schütze en een Gefreiter, ook met rood haar. De Lagerführer 

was nog een jonge kerel, maar achteraf bleek ook hij behept met rare streken. 

Waarschijnlijk waren al die kommandanten welke ons moesten bewaken, in eerste instantie 

afgekeurd voor dienst aan het front, de meesten waarschijnlijk om psychologische redenen. 

Toen echter de nood aan het Ostfront ten top steeg, bleek al heel spoedig dat onze nieuwe 

Lagerführer zich van de hele wereld niets aantrok. Op zekere avond liet hij onze kok bij zich 

komen en bij ons bevond zich een sergeant die hij tot kommandant benoemde. 

De kok gaf hij zijn wekker met de mededeling dat hij ons moest wekken en de sergeant kreeg 

de opdracht ons naar de fabriek te brengen en zelf bleef hij in het Lager. Later vernamen wij van 

onze kamerwacht de reden. Hij bracht meermalen de nacht en de dag door in bed met de 

verpleegster, welke de bedrijfsarts assisteerde. Dit vond hij waarschijnlijk een aangenamere 

bezigheid dan een stel Nederlandse krijgsgevangenen voor dag en dauw naar hun 

werkzaamheden te begeleiden. Natuurlijk keken ze bij onze aankomst in de fabriek wel vreemd 

op en vroegen ons waarom we niet door de Unteroffizier waren gebracht. We vertelden hen hoe 

of de vork in de steel zat en we zagen hun ogen steeds groter van verbazing worden. Kennelijk 

begrepen ze geen snars van onze handelswijze, maar wij legden hen uit dat onze kommandant 

een Nederlandse sergeant, door hem voor ons verantwoordelijk was gesteld, indien er één  

van ons zou ontbreken. We wilden hem dus natuurlijk geen moeilijkheden bezorgen, maar ze 

bleven het gek vinden dat wij keurig netjes bij de fabriek aankwamen zonder Duitse militaire 

begeleiding. U, als lezer, kunt zich deze zotte situatie waarschijnlijk ook niet voorstellen, maar 
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het waren in die tijd af en toe wonderlijke omstandigheden waaraan we ons dienden aan te 

passen. 

In het begin kwam hij ons wel steeds trouw afhalen van het werk maar op een zekere avond 

waren we klaar met onze dagtaak en moesten we in de sneeuw op hem wachten, daar nu de 

fabriek voor ons verantwoordelijk was, mochten we niet onder leiding van onze sergeant 

kommandant op eigen gelegenheid terug naar het Lager gaan. Herr Fuchs had andere 

werkzaamheden wen we hadden nu een Duitse baas in een leren pak, een op en top partijman, 

met een zoon, die voor Volk en Vaderland een arm in de oorlog had verspeeld en die soms zijn 

vader op het werk kwam opzoeken. Pa was ontzettend trots op zijn zoon, die het tot de een of 

andere officiersrang had gebracht. Ondanks dat deze baas een zeer stuurs kijkende kerel was en 

die ons op een snauwende toon zijn orders gaf, bleek hij wel een goed hart te hebben en als 

partijman ook het een en ander voor ons te kunnen doen. Hij was ook degene die ons aan onze 

Lagerführer moest overdragen, maar deze kwam die bewuste avond niet opdagen. Het werd ’s 

avonds 19.00 uur, 19.30, 20.00, 20.30 uur en nog was er geen Unteroffizier te bekennen. De 

Duitse baas bleef bij ons, daar hij als de voor ons verantwoordelijke persoon ook niet naar huis 

kon gaan. Niet alleen daarom ergerde hij zich, maar ook omdat wij na een gedane dagtaak al 

enige uren in de kou en de sneeuw welke met grote vlokken uit de donkere hemel vielen, 

moesten staan wachten. Hem was het als burger niet toegestaan ons naar ons Lager te 

begeleiden, maar na overleg met Herr Obermeister, de witte muis, nam hij alle 

verantwoordelijkheid voor ons op zich en heeft ons dan eindelijk naar ons Lager kunnen 

brengen. Daarna heeft hij ervoor gezorgd dat hij in het bezit van de vereiste vergunning kwam 

van de daartoe bevoegde instanties, om als er zich in de toekomst weer zo’n situatie voordeed, 

ons naar het Lager te kunnen brengen. Dat wachten was voor ons niet bepaald een pretje, 

gezien onze lichamelijke toestand en de twaalfurige werkdag, daar wij nergens konden schuilen 

dan in het reeds eerder vermelde Abort. 

Maar de Rooie Rothond, zoals we hem steeds uitscholden had nog een verrassing voor ons in 

petto. Door oververmoeidheid of zwakte kon men dikwijls de slaap niet vatten en soms lag men 

uren wakker om pas tegen de morgen in slaap te vallen. Op een nacht maakte hij ons met veel 

lawaai wakker en we moesten voor ons bed blijven staan. Hij dreigde diegenen die niet wilden 

opstaan met een emmer water uit hun bed te jagen. Wie schets onze verbazing toen we 

erachter kwamen dat de klok twee uur in de ochtend aanwees en we lieten een fel protest tegen 

deze behandeling horen. Hij liep rond, keek ons met een tergend lachje aan, alsof hij zich 

verkneuterde in onze protesten en scheldpartijen, waarvan hij zich intussen totaal niets aantrok. 

Dit is ons nog meerdere malen overkomen en dan moesten we voor dag en dauw opstaan. We 

begrepen er niets van tot de dag dat hij ons moest verlaten en naar het Ostfront moest. Toen 

kwam de aap uit de mouw. Hij bleek vloeiend Nederlands te spreken en had onze gesprekken 

over hemen onze scheldwoorden heel goed verstaan en daarom werden we af en toe ’s nachts 

uit onze bedden gehaald door hem en mochten we ons pas om 05.00 uur in de ochtend 

aankleden, hoewel het ’s nachts niet bepaald warm was. 

Ondanks alles was hij echter voor ons verantwoordelijk en daar we er steeds beroerde uit 

gingen zien en sommigen onderweg in elkaar zakten, begon het toch tot hem door te dringen 

dat er met ons iets niet in de haak was. Op een ochtend zakte één van ons in het Lager in elkaar 

en na ons naar het werk te hebben gebracht die morgen, ging hij met die knaap op 

ziekenrapport bij de bedrijfsarts. Onderweg zakte de jongen, het was een Brabander uit een van 

de kleine dorpjes in de omgeving van Eindhoven, weer in elkaar vlak voor een bakkerij. 

Waarschijnlijk was de geur van het bakken van brood hem teveel geworden. Het was natuurlijk 

een hele consternatie daar in dat dorp en ook de bakker kwam eens poolshoogte nemen wat er 
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voor zijn deur aan de hand was. Na even naar de krijgsgevangene te hebben gekeken ging hij 

weer zijn bakkerij binnen en kwam even later weer naar buiten met een heel Duits brood dat hij 

onder de neus van de in elkaar gezakte Nederlander hield. Deze kwam weer bij zijn positieven 

en rukte de goede man het brood uit zijn handen en begon het met grote brokken naar binnen 

te werken zodat hij er bijna in stikte. De bakker vroeg toen aan de Unteroffizier of hij wel wist 

wat er aan de jongen schortte, waarop deze ontkennend antwoordde. De bakker maakte hem 

toen duidelijk dat de Nederlander stervende was van de honger. Daar is onze Unteroffizier toen 

wel een beetje van geschrokken. De Brabander was inmiddels weer een beetje opgeknapt en 

vervolgens met de Unteroffizier bij de bedrijfsarts op het ziekenrapport gegaan. Daar werd hij 

vluchtig onderzocht door de bedrijfsarts. Prompt “Arbeitsfähig” verklaard, waarop de 

Unteroffizier hem om een schriftelijke verklaring van deze uitspraak vroeg. De bedrijfsarts 

weigerde zijn uitspraak schriftelijk te bevestigen, waarop een boze woordenwisseling ontstond. 

In het Lager aangekomen heeft de Unteroffizier zich in verbinding gesteld met Stalag IV-a en 

hen daar van de omstandigheden op de hoogte gesteld. Vrij snel daarop arriveerde een militaire 

arts die ons onderzocht en ondervroeg. Hij begreep niets van de deplorabele toestand, waarin 

wij verkeerden. Wij hadden recht op lang- en zwaar arbeidsrantsoen, maar dat bleken wij bij 

lange na niet te hebben ontvangen. Een burger was door de fabriek belast met het inkopen van 

onze rantsoenen en deze heeft waarschijnlijk het leeuwendeel op de zwarte markt verkocht. 

Later vernamen wij dat deze arts de bedrijfsarts en de verantwoordelijke mensen van de fabriek 

de mantel heeft uitgeveegd en gesteld dat ze voor ons ten volle verantwoordelijk waren. 

We mochten geen kwantum meer maken, we moesten iedere week worden gewogen. Van de 

uitslag daarvan moest iedere week een rapport aan hem worden gezonden en ons moest verse 

groente worden verstrekt. In het begin kregen we aardappelen voldoende, maar gedurende de 

winter scheen er in Radeberg niet veel meer voor ons voor handen te zijn. We kregen in één 

woord rommel; peen, waaruit de snot droop, aardappelen waarvan het grootste deel rot was. 

Op een keer kregen we een vat “Kürbis” (ingemaakte pompoen). Bij het openen van het vat 

stonk de inhoud een uur in de wind. Vanwege de honger hebben velen van ons dit als 

avondmaal genuttigd, maar later moesten ze de inhoud van hun magen weer in het Abort 

deponeren. Het spul bleek bedorven te zijn en we kregen wel een nieuw vat, wat enigszins 

eetbaar was, voor zover dit mogelijk is bij de bereiding van dit spul met alleen maar water.  

Na het enige weken achter elkaar te hebben genuttigd kregen we weer het andere wekenlang. 

Zo ook zes weken lang knolletjes, zo uit het water, als avondmaal. De verse groente kwam pas in 

april 1944 en bestond uit zes weken lang een eetlepel spruitjes per man. 

Ik weet het niet meer precies, maar ik denk dat ons Lager toen werd overgeplaatst naar een 

ander Lager met nog meer Nederlandse krijgsgevangenen. Hier moest onze vertrouwensman 

inkopen doen met de Lagerführer. Het hielp echter niet erg veel, want zoals vermeld was er in de 

winter niet veel meer te krijgen. Het wegen geschiedde iedere vrijdagavond in het andere bedrijf 

in Radeberg, waar de bedrijfsarts zitting hield, zodat we dan pas om een uur of 21.00 uur weer 

in het Lager waren en dan nog moesten eten tot ergernis van onze kok en zijn hulp, daar een 

deel van onze lotgenoten elders werkzaam waren en reeds lang voor onze binnenkomst hadden 

gegeten.  

Ik vermoed dat dit allemaal zo werd geregeld omdat de reprimande van de militaire arts de 

verantwoordelijke mensen van de fabriek en de bedrijfsarts niet bepaald goed was bekomen.  

Voor het wegen moesten we buiten de hal ons bovenlichaam ontbloten, hetgeen in eind maart 

begin april wel tamelijk frisjes was en we onder elkaar grapten dat degene die nu na alles nog 

gezond was, thans wel een long pestje zou oplopen. Mijn gewicht bij de eerste weging was bij 
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een lengte van 1,78 meter maar 45 kg. Toch moet uiteindelijk worden gesteld dat we uiteindelijk 

ons leven aan de Rode Rothond hadden te danken. 

 

11. De grondwerkzaamheden en de brandvijver 

We dachten dat er wel eens een eind aan al het grondwerk zou komen, maar dat einde was nog 

lang niet in zicht. Eerst hebben we honderden lorries grond verplaatst in verband met het 

egaliseren van het terrein en toen dat zo’n beetje op het eind liep, moesten we ook nog een 

brandvijver uitgraven. Het eerste deel ging nog wel, maar het werk aan de brandvijver is voor 

ons de genadeslag geweest. We moesten een brandvijver gaan graven met een lengte van 75 

meter, een breedte van 18 meter en een diepte van 8 meter. Deze maten waren uitgezet door 

de architect van het bedrijf. Op een keer liep ik op een verhoging in het terrein tegenover de 

plek waar de maten van de brandvijver op een lucht oplopend terrein waren uitgezet. Daar zag 

ik tot mijn verbazing dat de verst verwijderde linkerhoek van de vijver een heel stuk naar buiten 

afweek van het langwerpig vierkant. De architect had namelijk door middel van paaltjes en lange 

latten de maten uitgezet. Maar aangezien ik eraan twijfelde of dit wel in de bedoeling lag. Ben ik 

naar Fuchs gestapt en heb hem verzocht even met mij mee naar het punt waarvan men een 

goed overzicht op de uitgezette maten van de brandvijver had. Ik weer hem op de linkerhoek. 

Hij zei niets, maar ik zag een grijns op zijn gezicht verschijnen en later zag ik de architect aan het 

werk om de door hem gemaakte fout te herstellen. Een van ons vroeg mij later waarom ik Fuchs 

had gewaarschuwd en ik heb hem toen gezegd dat ik er weinig voor voelde om nog vele 

kubieke meters grond extra te moeten afgraven. Eerst moesten we de vorm van de vijver een 

meter of twee diep uitgraven, met dien verstande dat bij het begin van de kuil over de breedte 

een helling moest blijven staan. Toen deze werkzaamheden klaar waren moesten we de rails van 

de lorries in het midden van het uitgegraven deel over de lengte van de vijver legen en circa een 

halve meter naast de rails de zaak verder uitdiepen. Toen wij dit gedeelte steeds verder 

uitgroeven bleef er in het midden van de kuil over de gehele lengte een dijk staan, waarop de 

lorries met grond via een flauwe helling uit de kuil konden worden gereden en eenmaal uit de 

kuil, liep het terrein weer af naar beneden, zodat we de zaak dienden af te remmen, daar anders 

de lorries te veel snelheid kregen en uit de rails liepen. We werkten dus met vier man aan een 

lorrie en moesten per man vijf lorries per dag doen, dat wil zeggen totaal twintig lorries per dag. 

In het begin stond aan iedere hoek van de lorrie een man te werken en was het zandgrond, dus 

was het kwantum makkelijk te volbrengen. Maar toen we alsmaar dieper kwamen veranderde de 

installatie. Eerst werd de grond door een man op een richel geworpen, waarop degene die op 

de richel stond het zand in de lorrie wierp. Toen we steeds dieper kwamen stonden er twee man 

de grond uit te graven en waren er twee richels, waarop iedere richel een man het zand naar 

boven werkt en de laatste man het in de lorrie kon werpen. Op het diepste punt aangeland 

stond een man beneden en werkten drie man het zand naar de lorrie. De grond werd steeds 

harder en begon steeds meer op graniet te lijken, hoe dieper we kwamen. Er kwam dus een 

pikhouweel aan te pas, waardoor de korrelige substantie, welke daardoor was ontstaan, door die 

man verwerkt kon worden. We losten elkaar steeds af naar beneden in de kuil, maar in 

werkelijkheid moest nu één man het werk doen. Later werd de grond op een ander deel van het 

terrein zo hard, dat men bij het maken van een sleuf voor het leggen van een riolering gebruik 

diende te maken van dynamiet. Veelal werden we niet gewaarschuwd, zodat er opeens een 

flinke knal klonk en de stukken graniet om je heen neerdaalden. Maar hoe we ook aan de 

Duitsers duidelijk wilden maken dat één man per dag twintig lorries moest vullen, we moesten 

het kwantum maken, met het gevolg dat we soms pas om 18.00 of 20.00 uur klaar waren. We 

gingen dan naar het Lager in colonne, maar door vermoeidheid en zwakte overmand liepen we 
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te waggelen als een stel dronken eenden. Dikwijls stonden er Duitsers langs de kant te kijken en 

hoewel we dapper ons volkslied zongen, keken sommigen meewarig naar ons, of draaiden 

beschaamd hun hoofden af. Maar er waren er ook die het droeve gedoe van ons aanzagen met 

kennelijk plezier.  

Bijna op het diepste punt van de kuil aan de achterzijde sloeg ik een soort bolletje in de zachte 

granietsubstantie kapot, waaruit allemaal lilakleurige kristallen rolden, vermoedelijk was het voor 

zover ik het wist, amethist. Een ander stuitte met zijn houweel op een ader van vuursteen, welke 

door het graniet liep en waaruit een flinke stroom water gutste. De volgeladen lorries moesten 

via een oplopende helling uit de kuil worden gereden, maar daar we erg verzwakt waren was dit 

dikwijls voor ons te zwaar en rolde de lorrie weer terug de kuil in en wanneer deze dan ook nog 

uit de rails liep en soms omviel en van de dijk af rolde, was Leiden in last, omdat het graafwerk 

dan stilstond en de andere ploegen moesten meehelpen om de lorrie weer op de rails te krijgen 

en vullen. Als baas hadden we nu wel de vurige partijman in een leren pak, maar hij was wel 

menselijk en zag dat we verzwakt waren en geen kans meer zagen de zware lorries omhoog te 

duwen. Hij scheen het een en ander te kunnen bereiken als man van de partij. Hij heeft ons 

steeds naar het Lager kunnen brengen indien het door omstandigheden nodig was. Hij heeft 

ervoor gezorgd dat de volle lorries door een Rus met een os uit de kuil werden getrokken. Ook 

was het o dat als het de hele dag regende, hij om een uur of 16.00 zie “Nog even een schepje 

erop en dan is het Feierabend.” Hij bracht ons dan ook vroeger naar het Lager. 

Toen de brandvijver klaar was moesten we weer naar ons eerste karwei, het egaliseren van de 

bodem. Inmiddels waren we daar door de belabberde omstandigheden van ons en de zorg van 

de Duitse militaire arts het kwantumwerk afgelopen. In ieder geval hadden we geen last meer 

van hongeroedeem en zo zoetjes aan keerden onze krachten weer terug. Tijdens onze 

afwezigheid bleken de betonnen voetstukken waarop de kolommen van de te bouwen hal 

moesten staan, reeds gestort. Maar daar een deel van het terrein nog steeds opliep waren een 

deel van de voetstukken in een kuil gelegen. We hebben dus weer de nodige lorries moeten 

laden en lossen totdat het hele terrein op de juiste hoogte was gebracht. Na afloop van deze 

werkzaamheden moesten “Bertus” en ik weer terug naar de brandvijver. Tijdens onze 

afwezigheid was er een laag leem of löss op bodem en wanden aangebracht en nu moesten we 

deze wanden afwerken tot het talud op de juiste hoogte en schuinte was gebracht. Om de 

zoveel meter waren er door de architect palen in de grond geslagen, waaraan lange planken 

waren bevestigd, waarvan de onderkant in een sleuf was gelegen, wat dan de juiste maat was 

van het talud. Ons gereedschap bestond uit een Hacke, in oosterse landen en Afrika ziet men 

daarmee de mensen hun grond bewerken. Het was bepaald geen pretje om de hele dag op een 

nogal glibberige schuinte te werken. Toen we lichamelijk in een slechte toestand verkeerden, 

hielden we eerst hele verhalen over lekker eten en drinken. Later interesseerden deze 

onderwerpen ons niet meer en deed men als in een roes zijn werkzaamheden. Er waren er onder 

ons die totaal apathisch waren en totaal geen besef meer hadden van hun omgeving. Ze 

stonden op hun gereedschap geleund nietsziend voor hen uitstarend. Een Duitse baas brulde 

wel tegen hen dat ze moesten werken maar me openhangende mond keken ze hem lodderig 

aan en reageerde niet. Toen de Duitse militaire arts ons destijds onderzocht zei hij dat we wel 

moesten blijven werken, daar we anders zouden blijven liggen en sterven, dus we moesten 

steeds naar het werk. 

Maar ondanks alles werd er toch ook nog wel gelachen. Onder ons was ook een knaap met een 

rossige stugge haardos, welke al direct de bijnaam kreeg van de kokosnoot. Deze had de 

gewoonte om zo gauw als Fuchs of de Obermeister binnen zijn gezichtsveld verschenen, op zijn 

spa af te vliegen en als een razende te gaan scheppen. Op zekere dag stond hij weer met één 
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van ons te praten toen een ander zijn kans schoon zag en zijn spa welke achter hem in het zand 

stak, omwisselde voor een enkele steel, zonder blad. Op een gegeven ogenblik kwam Fuchs aan 

en hij vloog op zijn spa af. Hij had geen eens in de gaten dat hij een steel in zijn handen had, 

waarmee hij driftig begon te scheppen. Toen hij in de gaten kreeg wat hij aan het doen was, trok 

hij een gezicht dat boekdelen sprak. We hebben wel gelachen en zelfs de oude Fuchs kon een 

grijns niet onderdrukken bij hetgeen zich voor hem afspeelde. 

Of die gebeurtenis in de winter! Het werd steeds kouder en kouder en als we ’s winters voor 

06.00 uur op onze werkplek arriveerden stonden we in het stikdonker te wachten tot de dag 

aanbrak. Zodra het aan de horizon licht begon te worden leek het wel of men ergens een deur 

openzette, er streek dan een koude windvlaag over het besneeuwde landschap, welke ons in 

onze dunne kleding deed huiveren. Het vroor 16 graden en we kregen werkhandschoenen, want 

als we de lorries met onze blote handen vastpakten bleven onze handen aan het koude ijzer 

kleven. Het volgende zal wel op een zondagochtend hebben plaatsgevonden, toen de Herr 

Direktor van het bedrijf met zeven vestigingen in en om Dresden, ons met een bezoek kwam 

vereren. Zij naam luidde (Willy) Bochmann 9) en als een van ons hem zag aankomen, klonk de 

tune van het voor de oorlog in Rotterdam zo populaire orkest van de Deen “Boyd Bachman” 

gefloten of geneuried als waarschuwing. Dus ook ditmaal en altijd was het zijn gewoonte ons 

steevast te begroeten met de kreet Heil Hitler, terwijl hij met een ferme zwaai zijn rechter arm 

omhoog bracht voor het brengen van de in Duitsland zo bekende groet. Helaas voor hem stond 

hij bij deze manoeuvre op een bevroren plas, waardoor hij met een flinke vaart onderuit schoot 

en met een smak op zijn rug terechtkwam. We hebben om hem heen gestaan, gierend van het 

lachen en geen vinger naar hem uitgestoken. Een Duitser die in de buurt was en die eerst zijn 

lachen heeft staan verbijten heeft hem de helpende hand gereikt. 

Zo ook wat er in de zomer van 1944 plaatsvond. Een van ons ging in een overmoedige bui 

achterop een lorrie staan, welke leeg de helling af moest naar beneden. Normaal remden wij 

met een stuk hout de lorrie af, daar anders de snelheid te groot werd, waardoor ontsporen in de 

hand werd gewerkt. We riepen hem al toe dat hij eraf moest springen, maar door de herrie van 

de wielen heeft hij dat waarschijnlijk niet gehoord en vrolijk zwaaide hij naar ons, terwijl zijn 

lorrie een steeds groter wordende snelheid ontwikkelde. Hij had van ons de bijnaam gekregen 

van Jan Tabááák. Als hij aankwam in het Lager riep hij altijd met zijn Amsterdamse tongval: Is er 

al táááábáák? En ja hoor, wat wij reeds vreesden gebeurde. De lorrie liep met de voorwielen uit 

de rails, waardoor de kar abrupt stopte met het gevolg dat de achterkant met een ruk omhoog 

ging en Jan als een raket de lucht in schoot en even later met zijn hoofd naar beneden in de bak 

van de lege lorrie verdween. Een tijdje was er geen teken van leven te bespeuren en we 

vreesden reeds het ergste voor Jan, maar daar verscheen opeens zijn olijke kop heel langzaam 

boven de rand van de bak uit. Zijn gezicht was wel enigszins gehavend, doordat er aan de 

binnenzijde van de bak nat zand kleefde, maar wonder boven wonder scheen hij er verder 

zonder kleerscheuren te zijn afgekomen. Hij leek wel op een duveltje uit het befaamde doosje 

en we moesten toch wel lachen om wat er was gebeurd. Toen hij na uit de bak geklommen te 

zijn naar ns toekwam en hij ons zag staan lachen, zei hij ons op zijn slome manier van spreken in 

zijn plat Amsterdams dialect: Ik hááád wééél dóóód kunnen zijn. Na deze ontboezeming zijn we 

allemaal in een daverende lachbui beland, we hadden het niet meer. 

Ook is het een keer gebeurd dat we er een hebben uitgekleed en met emmers koud water, 

groene zeep en bezems hebben afgeschrobd. We hadden ontdekt dat hij zich nooit waste, toen 

het koud werd en dat was helemaal niet naar de zin van vooral de marine klanten onder ons. Hij 

 
9 Willy Bochmann was officieel Betriebs- und Gefolgschaftsführer (zie „Vor 120 Jahre  Radeberger Visionäre im Zeitalter 

der Mobilität mit Eienbahn, Stassenbahn und Automobil“ door Renate Schönfuss-Krause) 
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schreeuwde als een mager varken en op al die herrie kwam de Duitse wacht bij ons 

binnenrollen. Maar toen we hen hadden uitgelegd hoe of de vork in de steel zat, maakten ze 

rechtsomkeer en konden we onze schoonmaakbeurt afmaken, hoewel we toen nog wel een 

extra bus water moesten halen. Later betrapte een van ons diezelfde knaap op het stelen van 

etenswaren bij anderen, die op het werk waren. Ik dacht ook al eens wat is mijn jam toch gauw 

op. Die knaap heeft hem toen een flink pak slaag gegeven, hoewel de persoon in kwestie een 

grote zware kerel was.  

Ook leuk was het bakken van pannenkoeken. Iedere morgen op zondag kregen we een schaal 

roggepap, maar op den duur vonden we dat maar niks. We deden er boter, jam of suiker in, we 

lieten hem ook koud worden en aten de schaal pap later op, maar we zouden wel wat anders 

willen. We hebben toen gevraagd of we niet het meel konden krijgen. Dit verzoek werd 

ingewilligd en we kregen een portie meel. We wilden er pannenkoeken van bakken, maar we 

hadden geen melk, geen gist, geen stroop, dus wat moesten we beginnen?  Ik wist dat men ook 

bier als gist kon gebruiken en een van ons, die bij de gemeente in de buitendienst zat, kon aan 

bier komen. Ik was in het bezit van een door een Rus gemaakte bakpan en met margarine en 

meel met water probeerde ik op het kleine fornuis pannenkoeken te bakken. Maar wat ik ook 

probeerde, de van roggenmeel gemaakte pannenkoeken bleven aan de pan plakken. Nou, 

goede raad was duur, maar in een pakket van thuis had ik een door havermout. Ik deed wat 

havermout in het beslag en warempel, het lukte nu om gave pannenkoeken, die uit de pan los 

kwamen van dit mengsel te bakken. Zo snel kon ik niet bakken, of zo uit de pan gingen ze 

ermee vandoor. Het zou het dessert op deze zondag zijn, dus heb ik ze verzocht te wachten tot 

ik voor ieder twee pannenkoeken had gebakken, dat wil zeggen tachtig pannenkoeken! Degene 

die destijds een flinke trap tegen een bal van het Franse “jeu de boules” had gegeven wilde ook 

eens het omhoog werpen en weer opvangen van een pannenkoek proberen. De pannenkoek 

ging wel hoog de lucht in, wentelde naar beneden maar hij hield niet in de gaten waar de 

pannenkoek bleef en stond met de bakpan in zijn uitgestrekt arm te wachten tot de koek weer 

in de pan zou zijn beland. Hij had een kaal hoofd en even later was deze kaalheid door een hete 

pannenkoek bedekt. Het slachtoffer rende vloekend naar de plek waar het water stond om het 

hete spul zo snel mogelijk van zijn hoofd te verwijderen. Het was een reuze komisch gezicht. 

Maar ook een ander dacht dat de ceremonie van het bakken van pannenkoeken een fluitje van 

een cent was. Hij vroeg met het even van me over te nemen, daar ik naar het toilet moest. Ik ben 

toch even blijven kijken, of hij de edele kunst wel onder de knie had, maar niks hoor. Hij 

slingerde de pannenkoek hoog in de lucht, keek ernaar, maar vergat zijn pan onder de 

neerkomende pannenkoek te houden, zodat deze sissend in het vuur van het fornuis verdween. 

Men liet mij nu maar rustig begaan, want men had nu wel in de gaten dat als iedereen het zou 

proberen, we uiteindelijk zonder dessert kwamen te zitten daar dan het beslag op was. 

Ter ere van de een of andere gebeurtenis vond er op de fabriek een festiviteit plaats en de 

goede Duitsers vonden dat wij, Nederlandse krijgsgevangenen ook wel een beetje in de 

feestvreugde mochten delen, dus kregen we een vat donker bier. Er zat ook een palmhouten 

haan bij, hetgeen een soort kraan was, die men in het spongat diende te slaan, om zo het bier 

uit het vat te kunnen tappen. Een van ons zei dat hij wel wist hoe of dat moest. Hij zou wel even 

dat vat voor ons aanslaan. Hij gaf een flinke klap op de haan en deze spleet in tweeën toen hij in 

het spongat ging met het gevolg dat het bier eruit gulpte en wij hebben alles wat maar bier on 

bevatten bij elkaar gescharreld aan kroezen, blikken, pannen, wasblikken en wat dies meer zij.  

Na afloop hadden we meer bier over ons heen gekregen dan dat we hadden gedronken, we 

waren drijfnat.  



27 

We kregen ook pakjes uit Nederland en daardoor vond ook een grappig voorval plaats. Een van 

ons had een pak rijst ontvangen en had de hele inhoud van het pak in een pan gedaan met wat 

water. Helaas voor hem was de pan te klein voor de steeds groter wordende massa rijst, welke 

over de rand van de pan borrelde. Op zijn kreten kwamen een stel van ons aandraven met 

potten, blikken en pannen, om hem bij te staan bij het opvangen van de rijsteberg. 

 

12. Bazen en Lagerführer 

Op het werk wisselden we steeds van bazen, misschien dat sommigen te amicaal met ons 

omgingen of dat ze weer in dienst van de Wehrmacht moesten treden. Fuchs had kennelijk 

werkzaamheden op een van de nadere bedrijven verrichten want hem zagen we ook al een hele 

tijd niet meer. Zijn plaats werd nu ingenomen door een lompe beer, die ons toebrulde als een 

aangeschoten leeuw. Hij had een stem om bang van te worden en sprak met lang, rollende rrrr’s 

Terwijl hij tevens de woorden aan elkaar lijmde. Men noemde het daar Lichtenberger Platt en op 

een keer brulde hij “Bertus” iets toe, dat klink als “abernoennoef” en ”Bertus” beantwoordde 

deze kreet met “Woef, woef, woef”. Wij stonden natuurlijk krom van het lachen en de Duitser 

keek alsof hij het in Keulen hoorde donderen. Al met al was het helemaal geen slechte kerel, een 

grote mond maar een klein hartje. In de meidagen van 1940 was hij als parachutist boven 

Rotterdam afgesprongen en daarbij door zijn bekken gegaan. Hij sprak nog steeds vol ontzag 

over die Schwarze Teufel, die met een mes tussen de tanden in de rubberbootjes van de Duitsers 

sprongen. Van ons wilde hij weten wat of dat voor soldaten waren en wij hebben hem toen 

verteld dat het mariniers waren, een Nederlands elite korps, dat al enige eeuwen bestond. Veelal 

waren het beroepsmilitairen en waren het soldaten die aan boord van oorlogsschepen 

meevoeren om eventueel door landingen op vijandelijk gebied vijandelijke versterkingen of 

forten te veroveren of land te bezetten. 

Een andere keer werd ons een baas toebedacht die we al gauw de bijnaam Eisenhower gaven, 

daar hij heel veel op deze Amerikaanse generaal leek. 

Het laatste nieuws van de Engelse zender hoorden wij van twee van onze medegevangenen die 

zondagmiddag bij een dominee in Radeberg op bezoek gingen, niet zo zeer voor het stichtelijke 

nieuws, maar de laatste berichten met betrekking tot de oorlogshandelingen. Een van de beiden 

was de officier van het Leger des Heils in het burgerleven en ik wil nog even opmerken dat deze 

ons in de afgelopen moeilijke dagen veel tot steun is geweest. Om echter terug te komen op 

Eisenhower, we vertelden hem steeds dat zijn broer naar ons onderweg was en dat hij ons 

vanuit zijn hoofdkwartier had getelefoneerd en ons had verteld dat hij zich op die dag in 

Duitsland bevond. In het begin geloofde Eisenhower ons niet erg en vergeleek hij onze 

gegevens met die, welke in de Duitse kranten stonden vermeld via de propagandamachine van 

Göbbels. Hij bracht zelfs kranten voor ons mee. Als krijgsgevangenen mochten we echter geen 

Duitse kranten lezen, dat was verboden lectuur. Die kranten vermeldden kleine Duitse plaatsjes, 

welke door de Amerikanen waren veroverd. Zelfs bracht hij een kaart van Duitsland mee en 

daarop zochten we de plaatsen op waaruit dan wel duidelijk werd dat de grote plaatsen welke 

wij reeds eerder als door de Amerikanen bezet zijnde aan hem doorgaven, reeds waren 

gepasseerd door de Amerikanen. Hij bleef het echter wel vreemd vinden en heeft zeker het een 

en ander aan anderen verteld, want op een goede dag stond de Duitse baas in het leren pak op 

ons te wachten, welke bij ons is gebleven tot de grondwerken beëindigd waren. 

Meermalen kregen we ’s middags om een uur of 16.00 een Leistungs Zigarette van onze baas. 

Het waren sigaretten van het merk Haudegen, met een lang kartonnen mondstuk en een beetje 

zware tabak. Ze deden mij herinneren aan de Boxer op de Coolsingel te Rotterdam, welke zaak 

Russische sigaretten verkocht welke hetzelfde model hadden als de ons nu verstrekte sigaretten. 
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Daar de Argentijnse reeds lang waren opgesoupeerd, opgerookt of geruild, hadden we niets 

meer. Bij het eerste trekje aan de Haudegen rolden we bijna tegen de grond, zo duizelig werden 

we van dat eerste haaltje. Die tabak was nog zwaarder dan die beroemde van de Weduwe. 

Voortaan hielden we hiermee rekening en staken eerst onze schop of pikhouweel in de grond 

en hielden ons daaraan overeind na de eerste rookgolf, welke we naar binnen zogen. 

In de zomer van 1944 waren we weer wat op krachten gekomen door de pakketten van het 

Rode Kruis, welke ook ons Lager bereikten. Veelal waren het Amerikaanse of Canadese 

pakketten, die zo ongeveer eens in de maand in ons bezit kwamen, zij het dat de inhoud nogal 

eens scheelde. Soms zaten er tachtig sigaretten in, soms 160 en ook de merken verschilden, 

zoals bijvoorbeeld Marvallous, Chesterfield, Old Gold, Philip Morris, Camel en Raleigh. Wat de 

blikjes instant koffie betreft waren het de merken Wake of Nestlé. De ene keer trof men een 

klein blikje in het pakket en een andere keer een blikje met een dubbele inhoud, blikjes met 

Chicken Paté, ham paté van de merken Spam of Kam, corned beef, blikjes Mea tand Vegeltables, 

prachtige gedroogde pruimen, blauw met de witte dauwachtige glans er nog op, blikjes met 

Date Pie of Fig Pie, chocolade tabletten, melkpoeder en wat dies meer zij. Ook kregen we soms 

een zending uit Denemarken met tabletten gedroogde koolsoorten en tuinbonen. Ook kwamen 

er pakketjes uit Nederland van ouders of familieleden, maar ook van Stadhuis Kamer IV, van 

Anna van Buren (het incognito van Hare Majesteit de Koningin) en nog meer wonderlijke titels. 

Daar er nog steeds nieuwe krijgsgevangenen uit Nederland binnendruppelden in ons Lager, 

waren er nu bij ons mensen die bij de spoorwegen werkzaam waren voor het lossen en laden 

van de wagons, bij de gemeente werkten voor het verrichten van diverse werkzaamheden, ook 

was er een die bij een slager werkte. Een man of twaalf was enige maanden werkzaam in een 

condoomfabriek in een andere plaats. 10) Iedere morgen gingen ze per trein naar hun werk tot ze 

ontslagen werden daar er gaatjes in de condooms werden aangetroffen, die hadden ze er met 

spelden ingeprikt. Ook kwamen er die hadden gewerkt op een munitiefabriek. 11)  Dat mocht wel 

niet volgens de Conventie van Genève en het duurde wel een maand of drie eer ze daar werden 

ontslagen, doordat er via het Rode Kruis was geprotesteerd tegen deze werkzaamheden. De 

Duitsers zetten daar dan weer een nieuwe groep aan het werk, welke ook weer pas na drie 

maanden werden ontslagen van werkzaamheden in een munitiefabriek. 

 

 
10 Dit was waarschijnlijk de fabriek “Weisse Mühle” van Herbert Hess in Liegau (-Augustusbad). Soldaat Adrianus 

Christiaan Knoet kgf 98252, die eerder in Radeberg werkte, omschreef deze fabriek als gummi-fabriek. 
11 Enkelen, waar onder Jannes Cruiming kgf 98810 en Gerrit Spang kgf 107634 hadden eerder gewerkt bij M.D.S.W. in 

Gröditz 
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De Nederlanders in het grote Lager van Radeberg, waar enige Arbeitskommando’s waren samengebracht  

(NIMH collectie 415, inv. 55) 

 

Van links naar rechts staand: Koenraad (Koen) van Oers kgf 97441, Willem Maaten kgf 97466, 

Marinus Gerardus Cornelis van Meel kgf 97468, onbekend, bevriend met Ridderhof, Willem 

Suijskens kgf 97471, Jacobus (Koos) de Vries kgf 97593, Albert Brokke kgf 97538, Johannes  

Meesters kgf 97565, Jacobus Ernestus Hamelink kgf 97398, Johannes (Jan) de Zwart kgf 97457. 

Van links naar rechts zittend: Johannes Versteeg kgf 97583, onbekend, werkzaam bij een slager 

in Radeberg, Ulrich Abraham (Bram) Orgelist kgf 97567, Johan (Joop) Mulder kgf 97493, Petrus 

Johannes (Jan) Cornelissen kgf 106897, Barend de Vries kgf 97240, Rudolf van Vessem kgf 

97609. Van enkele van deze mannen zijn losse foto’s bewaard gebleven (NIMH collectie 415 inv. 

55). 

 

 
Bastiaan Ambachtsheer kgf 97465, Johannes (Jan) de Zwart kgf 97457 en Maarten Cornelis van Vooren kgf 97568 
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Koenraad (Koen) van Oers kgf 97441 en “Wilde Bill” Marinus Kooijman kgf 97544 

 

 

Eén van ons was werkzaam bij een kolenbedrijf in Radeberg, die administratief heel goed 

onderlegd bleek te zijn. In Nederland was hij procuratiehouder bij een firma. Hij moest daar de 

boekhouding gaan verzorgen en was intern bij de kolenboer. Wij, die op de fabriek werken, 

hadden geen relaties buiten het kamp en de fabriek, maar onder diegenen die buiten het kamp 

werkzaam waren, hadden de mogelijkheid om met het circuit van de Duitse zwarte handel in 

contact te komen. Zo kochten die van ons de kleine blikjes koffie voor 20 kg bood aan bonnen 

en de dubbele blikjes koffie voor het dubbele aantal bonnen, goed voor 40 kg brood. Het 

krijgsgevangenengeld werd op een gegeven moment waardeloos. Men kon er alleen maar 

bepaalde dingetjes voor kopen en sommigen hadden een kapitaal verhaard met gokken. Per 

maand verdienden we gemiddeld een mark of 30. Opeens kregen we uitbetaald in Duitse 

marken. Misschien waren de Duitsers bang dat ze het krijgsgevangenen geld na de oorlog 

moesten uitbetalen. In ieder geval was in die tijd alles geprijsd voor een bepaald gewicht brood 

aan bonnen. Het was onder krijgsgevangenen onderling het betaalmiddel, of het nu Russen, 

Fransen, Serven of Belgen waren, speelde geen rol. Wij die p de fabriek werkzaam waren, 

hadden contact met Russische krijgsgevangenen. In het Russische kamp waren weer Russen die 

op een Duits Bekleidungs-Lager werkten. Hier ging van alles om wat kleding, schoeisel, en 

dergelijke voor de militairen betrof. Voor 13 kg broodbonnen ruilde ik op de fabriek met de 

Russen een paar gloednieuwe Duitse legerlaarzen, welke ik weer voor 15 kg broodbonnen 

verkocht aan Franse, Servische, of andere krijgsgevangenen. Zo had ik 2 kg aan broodbonnen 

winst, welke ik weer omzette in een Duits Oberländer. Het ging heel geheimzinnig, want de 

laarzen werden dan op een afgelegen plek op het terrein verborgen en ik kreeg dan bericht 

waar of zij lagen. Ik ging ze dan ophalen en liet ter plekke de nodige broodbonnen achter. Op 

een keer was ik met een paar gloednieuwe laarzen onderweg, toen ik één van de Duitse Meisters 

tegen het lijf liep. Hij vroeg mij wat of ik in de zak had, die ik droeg. Ik vertelde hem dat ik twee 

paar laarzen bij de Russen had laten verzolen en van nieuwe hakken laten voorzien. Hij wilde het 

wel eens zien en ik moest hem dus de inhoud van mijn zak tonen. Zijn ogen werden groot van 

verbazing en hij zei dat het gloednieuwe laarzen van de Wehrmacht waren en dat ik goed moest 

uitkijken dat niet een van de andere Duitsers mij snapte, daar het dan wel eens slecht met mij 
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kon aflopen. Ik was wel behoorlijk geschrokken van hetgeen mij was overkomen, maar gelukkig 

had ik een goede Duitser getroffen. 

De Russen waren ook in staat om aan beter eten te komen, daar er ook veel Russen bij Duitse 

boeren werkzaam waren. In de slechte tijd gaven zij ons dikwijls hun roggepap, welke zij zelf niet 

aten. Op een dag werkte ik in een sleuf waarin de buizen voor de riolering zouden worden 

gelegd. Vlak bij mij werkte ook een Russische krijgsgevangene, die op een gegeven ogenblik bij 

mij in de sleuf sprong en mij in het krijgsgevangenentaaltje vroeg of ik rookte. Ik vertelde hem 

dat ik dat deed en hij opende zijn hand en in de palm van zijn hand lag een plukje shag, net 

genoeg voor een dun shaggie. Hij wilde mij de helft ervan geven, maar ik weigerde dit 

vriendelijke aanbod, aangezien ik ook wel zonder kon. Ik moest de helft van hem nemen en toen 

ik bleef weigeren was hij kennelijk beledigd en ik zag dat hij kwaad begon te worden, hetgeen 

helemaal niet in mijn bedoeling lag. Ik heb toen hem mijn verontschuldiging aangeboden en de 

kleine hoeveelheid aangenomen en opgerookt. Ik heb in die tijd wel geleerd dat Russen en 

Fransen heel solidair onder elkaar zijn en snel alles onder elkaar delen. Wat mijn eigen 

landgenoten betreft; die aan aardappelen of andere levensmiddelen konden komen, maar als je 

geen sigaretten of chocolade had overgehouden om te ruilen, dan kreeg je ook geen kruimel 

van hen. Onder ons was een roker die zijn hele weekrantsoen, 2 kg brood, margarine, jam, 

suiker, enz. in één dag omruilde voor sigaretten en dus verder alleen maar de zwarte maaltijd 

gebruikte. Gelukkig voor mij waren er ook uitzonderingen. Er kwamen steeds meer mensen uit 

Nederland erbij en op een dag kwamen er twee nieuwelingen binnen welke naar het gerucht 

ging, uit de gevangenis waren ontslagen en dat het kleine criminelen waren, vermoedelijk 

inbrekers of zoiets. Op een avond had ik pech, van de twee Pellkartoffeln die ik als avondmaal 

kreeg, waren ze allebei rot van binnen! Ik gaf ze aan een ander die zo’n honger had dat hij zelfs 

deze smurrie naar binnen werkte. Die avond had ik dus niets te eten en ik zat zo’n beetje te 

overdenken in wat voor een trieste situatie ik was beland toen één van de jongens op mij 

afkwam. Hij werd door de anderen de Muis genoemd en ik had niet veel contact met hem, daar 

hij niet op onze fabriek werkzaam was. Hij vroeg aan mij of ik niets te eten had, hetgeen ik wel 

moest toegeven, Hij ging weg en kwam even later terug met een zakje aardappelen, zeker wel 2 

kg. In het burgerleven mocht hij dan asociaal zijn, in deze omstandigheden was hij zeer sociaal 

voelend, immers hij was toch begaan met het lot van zijn mede-lotgenoten, wat van veel sociaal 

geslaagde mensen die soms een mud aardappelen of een paar kilo bonen hadden, niet altijd 

kon worden gezegd. Nog even wil ik opmerken dat de pakketten van het stadhuis, Anna van 

Buuren en nog andere vreemde titels artikelen bevatten welke in Nederland reeds lang uit het 

assortiment van de winkels waren verdwenen, zoals bijvoorbeeld de heerlijke jusblokken van 

Duyvis. Evenals onze bazen wisselden ook de kommandanten steeds van rang en inborst, de ene 

was sympathiek en een ander had zo zijn streken. Op een keer kwam er een Feldwebel als 

nieuwe Lagerführer welke ditmaal een normaal menselijk wezen bleek te zijn. Op onze vrije 

zondag wandelde hij met ons in de omgeving, dat wil zeggen we liepen keurig in het gelid. 

Maar ook de Volkssturm. Waaronder zich veel arbeiders bevonden welke bij ons op het werk 

werkzaam waren en Duitse legerafdelingen, marcheerden op zondag om de edele bezigheid van 

het marcheren en exerceren onder de knie te krijgen. Wanneer we onderweg zo’n groep 

tegenkwamen namen wij een pas aan, welke precies tussen het ritme van de aankomende groep 

lag, met het gevolg dat deze in de war raakten waardoor ze uit de pas gingen lopen. De hen 

begeleidende officieren brulden dat het een lieve lust was om de hobbelende groep weer in het 

gareel te krijgen en wij maar breed grijnzen. 

Het landschap was maar een weinig heuvelachtig en er werd van alles en nog wat op de 

akkergronden verbouwd, zoals aardappelen, rogge, spruiten en nog vele andere producten. 
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Wel zag je aan de kant van een perceel soms een hoop grond liggen. Men zei dat er veelal 

ingekuilde aardappelen onder lagen, maar ik heb er ook wel komkommers en pompoenen op 

zien groeien. Zoals wij hadden ondervonden kon men die pompoenen inmaken en dan eten. 

Ook organiseerde hij voetbalwedstrijden tegen een ander team krijgsgevangenen van een 

andere nationaliteit. Voor ons was het in ieder geval een welkome afwisseling van de dagelijkse 

sleur zo’n zondagse wandeling of een partijtje voetbal. Verder hadden we weinig last van deze 

man. 

Onder ons bevond zich een sergeant welke heel veel verstand van radio’s bleek te hebben. Dit 

bemerkten we toen de radio van onze kommandant het begaf. Hij zei de kommandant dat hij 

verstand van radio’s had en er wel even naar wilde kijken. En inderdaad, nadat er eerst het 

geluid van een Engelse zender met storing keihard uit de wachtruimte schalde, kreeg hij het 

apparaat weer aan de slag en hoorden we de fanfares van het Duitse oppercommando.  

Hoe hij het voor elkaar kreeg weet ik niet, maar de radio van de Duitsers gaf meermalen 

spontaan de geest tegen de tijd dat de Engelse zender in de lucht kwam. En onze sergeant maar 

weer braaf aan het repareren. De Duitse kommandant vroeg hem waarom het niet anders kon. 

Op een dag vernamen wij dat hij onder begeleiding naar Nederland zou gaan om bij Philips de 

plaats aan te wijzen waar bepaalde onderdelen lagen, welke naar het scheen erg belangrijk voor 

de Duitsers waren. Na twee dagen kwam hij weer terug in het Lager en hij vertelde ons dat hij 

bij zijn vrouw was geweest, welke natuurlijk heel verbaasd was toen haar man daar zo totaal 

onverwacht voor haar neus stond. Over hoe of het verder was verlopen liet hij niets los. Hij 

lachte dan maar zo’n beetje en ging niet op onze vraag in. Of hij dus de Duitsers voor de gek 

heeft gehouden of dat er werkelijk materiaal dat voor hen te gebruiken was in hun bezit kwam, 

is voor ons een groot raadsel gebleven. In ieder geval is hij een dag en een nacht bij zijn vrouw 

geweest. 

Maar tot onze spijt vertrok ook deze kommandant weer en we wachtten vol spanning de komst 

van zijn opvolger af. Wie schetst onze verbazing toen het de Rote Gefreiter was, die reeds als 

Posten bij ons was geweest onder de Rote Unteroffizier. Onze vertrouwensman, de schrijver bij 

de Marine, vertelde ons dat hij eigenlijk te laag was in rang om Lagerführer te zijn, maar men 

had momenteel niemand anders, waarvoor de leiding over de Arbeitskommando’s zijn 

verontschuldiging hiervoor had aangeboden. Wij daarentegen waren wel tevreden met hem als 

kommandant, want ook hij maakte op zondag een wandeling met ns in de omgeving. We 

kwamen tot de ontdekking dat de bomen welke langs de wegen stonden, voor een groot deel 

uit fruitbomen bleken te bestaan. De Gefreiter drukte ons echter op het hart geen fruit van deze 

bomen te plukken, daar ze eigendom van de boeren waren en op het plukken van de vruchten 

stond een zware straf. Op één van die vrije zondagen had er een gebeurtenis plaats waarvan wij 

met angst in ons hart de gevolgen in de toekomst voor onze Gefreiter tegemoet zagen. 

Gelukkig heeft het gebeurde geen nadelige gevolgen voor hem gehad. Die zondag waren wij 

weer op mars in de omgeving geweest en marcheerden we bij onze thuiskomst het grote terrein 

voor het Lager op, op welk terrein op zondag een groep Hitlerjugend exercitieoefeningen deed. 

Hun kommandant, een jongen van een jaar of zestien, schreeuwde toen wij aankwamen een 

bevel en zo kwamen ze vanaf onze rechterzijde op ons aanmarcheren en bleven doorlopen, 

zodat ze dwars door onze groep heen marcheerden en zo ook de weg voor ons naar het Lager 

blokkeerden. We hadden onze Gefreiter nog nooit zo boos gezien, maar nu werd hij vuurrood 

van kwaadheid en brulde een bevel in het Duits, waarop de Hitlerjugend halt hield. Ziedend van 

woede liep hij op hun aanvoerder toe en gaf die knul een paar flinke knallen om zijn oren en 

daarna moest hij voor hem in de houding gaan staan en werd hem geducht de les gelezen. Hij 

beet hem toe dat wij, krijgsgevangenen, met eerbied dienden te worden behandeld daar wij 
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voor ons vaderland hadden gevochten. Wanneer hij in de toekomst nog één keer het lef zou 

hebben om met zijn groep op het terrein voor ons Lager te exerceren, wat hij tot dusverre 

steeds had gedaan, dan zou hij hem en zijn groep eraf schieten. We waren helemaal beduusd 

van het voorgevallene en vreesden het ergste. Maar alles bleef het oude, de Hitlerjugend liet 

zich echter niet meer zien. 

Onze volgende kommandant was weer een Feldwebel, een donkere norse man met een 

broeierige blik in zijn ogen. Als er pakketten uit Nederland kwamen, vooral de pakje van thuis, 

dan stalde hij ze binnen bij ons op een van de tafels en liep dan weg met de mededeling dat hij 

terug zou komen om ze uit te delen. Echter had hij vergeten op welk tijdstip hij zou 

terugkomen, dus stonden ze daar soms een paar dagen te kijk, hetgeen voor diegenen die de 

inhoud van zo’n pakje hard nodig hadden, niet bepaald aangenaam was. Hij had ons wel 

gewaarschuwd dat als wij het in ons hoofd haalden om de pakjes van de tafel te halen hij ons 

wel gehoorzaamheid zou bijbrengen. 

Inmiddels begon het weer kouder te worden en voor onze verblijfsruimte kregen we bijna geen 

kolen, terwijl er in de kleine ruimte voor de kommandant en de posten drie kachels van heet 

soort dat we vroeger op school hadden, stonden te loeien, zodat de wachtposten  bij ons hun 

beklag deden dat ze het niet konden harden van de hitte. 

Verder scheen hij het plan te hebben opgevat om Duitse soldaten van ons te maken en was hij 

begonnen de in het Nederlandse leger gebruikelijke pas bij het bevel Rechts omkeert, te 

verbieden. We moesten het op de Duitse manier doen. Dit was niet naar de zin van “Bertus” 

welke hardnekkig de Nederlandse rechtsomkeert bleef handhaven. Voor straf moest hij dan op 

zijn vrije zondag een tijdlang buiten heen en weer marcheren. Toen dit weinig effect had op het 

gedrag van “Bertus” liet de kommandant de kamerwacht op de werkdagen het beddengoed van 

“Bertus” buiten in de sneeuw gooien, zodat “Bertus” in een slecht verwarmde ruimte ’s avonds 

onder klamme koude kille dekens moest slapen. De volgende ochtend stond bij iedereen zijn 

werkkleding recht overeind van het vocht. “Bertus” had een kamgaren rijbroek van Frans makelij, 

welke gewoon recht overeind bleef staan naast zijn bed, hetgeen al met al wel een stom gezicht 

was. Hoewel de anderen hem voor gek verklaarden, bleef “Bertus” halsstarrig bij zijn weigering 

om een Duitse rechtsomkeert te maken, met de mededeling dat hij een Nederlands militair was 

en geen mof.  

Op een dag waren er weer pakjes uit Nederland aangekomen en in tegenstelling tot de andere 

keren werden ze nu direct door de kommandant uitgedeeld, met dien verstande dat men ze in 

zijn bijzijn moest openen. Toen “Bertus” aan de beurt was maakte de kommandant zijn pakketje 

eigenhandig open. Daarna nam hij de inhoud eruit, sneed een stuk Sunlight zeep aan stukken, 

keerde een pot jam hierop om, strooide meel, havermout en suiker over alles heen, 

verkruimelde door de voor hem liggende troep een pakje eigen teelt, waarna ook een zak 

erwten hetzelfde lot onderging. Vervolgens schoof de kommandant het resultaat van zijn 

bemoeienis “Bertus” toe. Die had al de handelingen met een stoïcijns gezicht aangezien. Hij nam 

het droevige restant van zijn pakket aan, zei breed lachend “Danke schön Herr Feldwebel”, 

maakte de Nederlandse rechtsomkeert en deponeerde het voor de neus van de kommandant in 

de dichtstbijzijnde afvalemmer. Hierna moest hij nog enige malen terugkomen, maar het 

draaide steeds op de Nederlandse rechtsomkeert uit. 
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13. Werkzaamheden op de zondagmorgen 

Zoals reeds eerder werd vermeld werkten we van de vier zondagen er drie van ’s morgens 06.00 

tot ’s middags 13.00 uur. Eerst moesten we Splittergraven voor onszelf graven. Het werd een 

open loopgraaf in zigzagvorm. Het stelde dus niet veel voor als beschutting. Het hielp alleen wat 

tegen scherven, maar als er een bom of granaat in terechtkwam of een vliegtuig met zijn 

boordwapens vuurde, was het een ding van generlei waarde. Het ergste was echter dat de 

loopgraaf dicht bij de hoofdspoorlijn was gelegen, want als er weer een aanval door de Duitsers 

aan het oostfront werd ingezet, passeerden er over deze lijn lange treinen met tanks, geschut, 

vrachtauto’s, personenwagons met militairen en wanneer de aanval weer achter de rug was 

kwamen er treinen vol met lappenwagens, hetgeen onze benaming was voor de treinen vol met 

gewonden, terug. Maar vanaf deze spoorlijn liep ook nog een aftakking en in die, door de beide 

spoorlijnen gevormde hoek, niet ver van het station Radeberg, was onze loopgraaf gepland. 

Vanaf ons Lager naar de fabriek en omgekeerd, passeerden we altijd het station via één van de 

laadperrons, welke buiten het station zelf waren gelegen. Soms gebeurden het dan, dat er zo’n 

trein met gewonden stond. We vonden dit, ondanks de omstandigheden die wij zelf 

doormaakten, toch wel heel erg. Zo’n trein was vervuld van een gekreun, een geschreeuw, een 

geweeklaag, dat niet om aan te horen was. En dan die stank welke als een dikke nevel van een 

geur van bloed, van rottend vlees en van in ontbinding verkerende delen, ons tijdens het 

passeren tegemoet kwam. Het is niet onder woorden te brengen. 

Op een zekere zondag moesten we weer eens aan onze loopgraaf werken. We hadden de 

loopgraaf al zover uitgediept dat we niet meer waren te zien voor diegenen die kwamen 

aanlopen. Maar af en toe wierp een van ons er weer een schep uit, zodat er steeds een vochtige 

laag over de reeds uitgegraven rond werd verspreid zodat het er net uitzag alsof er flink aan 

werd gewerkt. Herr Direktor Bochmann kwam ook eens een kijkje nemen en we kregen een 

pluimpje van hem, dat we “tüchtig” hadden gewerkt. Toen hij weer uit het zicht was, hebben we 

daar smakelijk gelachen. 

Een andere zondag moesten een paar man een trein met platte wagons lossen, geladen met uit 

Frankrijk afkomstige auto’s van het merk “Auburn”. Het waren prachtige auto’s, welke kennelijk 

door de Duitse Wehrmacht waren gevorderd. Ze waren afgesloten en de meesten waren van 

stuursloten voorzien, echter zaten er geen sleutels bij. Die eerste zondag dat we dit werk 

moesten doen, kregen we de hulp van een Duitser, welke ons vol trots zijn Fahrschein toonde, 

waarop stond vermeld dat hij monteur-chauffeur en coureur was. We konden die wagons lossen 

door met drie man voor en drie man achter de auto op en neer te laten veren en de wagen 

tegelijkertijd naar het perron te trekken om ze zo op het perron te krijgen. Van één van de 

auto’s bleek het portier niet te zijn afgesloten en vol trots ging onze coureur achter het stuur 

zitten. Gezien het terrein aan de andere kant, waar niet de rails lagen, een meter of twee dieper 

lag dan de bovenzijde van het perron en wij de auto in die richting het perron hadden 

opgeduwd, rolde deze na een flinke duw onzerzijds het perron af om na een meter of twintig 

aan genoemde zijde naar beneden te duikelen en daar het terrein afliep, de wagen ook nog een 

zijwaartse rol om zijn as maakte. De auto bleef op zijn dak liggen en een tijdje gebeurde er niets. 

Eindelijk kwam er een lichtelijk beduusde coureur op handen en voeten uit het vehikel kruipen, 

welke door ons met veel gelach werd ontvangen. Hij maakte ons duidelijk dat het stuur niet 

werkte, maar dat ook de remmen het niet deden, wat ons natuurlijk in een lachbui deed 

uitbarsten, want dat wisten we allang. Intussen was het zijn tijd voor zijn Frühstück geworden en 

verdween hij opgelucht naar een hal. Na het ontbijt hebben we hem echter niet meer 

teruggezien. Nadien lieten we de auto’s in de goede richting het perron afrijden, waar het 

verdere transport werd verzorgd door een Russische krijgsgevangene, welke met behulp van 
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een span ossen de wagens verder versleepte. Als ze naar rechts of naar links moesten, plaatste 

hij zijn span haaks op de Auburn met het gevolg dat af en toe de bumpers sneuvelden, welk 

gebeuren een brede lach op zijn gezicht tevoorschijn riep. Op deze manier werden er door ons 

heel wat treinen gelost. In één van de hallen van het bedrijf werden deze auto’s omgebouwd tot 

ambulancewagens. Eerst werden de deuren eraf gehaald. Meestal waren het tweedeurs wagens 

met heel brede deuren. Van deze portieren werd in het midden er een deel tussenuit gehaald, 

vervolgens werden de beide delen, nu smaller geworden, weer aan elkaar gelast, zodat men een 

smallere deur verkreeg na deze bewerking. De carrosserie werd achter de deurstijl door middel 

van snijbranders van het chassis verwijderd. Ook het dak boven de plaats waar de chauffeur 

moet zitten werd smaller gemaakt en op de juiste plaats werd de ook eraf gebrande deurstijl 

weer aangelast. 

 

 
Gedeeltelijk ontmantelde personenwagens bij Gläser Werk IV Mühlstrasse (collectie B. Rieprich), bron: 

https://www.teamwork-schoenfuss.de/industrie-kultur-sachsen/emil-heuer-heinrich-gl%C3%A4ser-gl%C3%A4ser-

karosserie/ 

 

Van Zweeds hardboard werd een bak met deuren en ramen gebouwd, welke bak daarna op het 

chassis werd bevestigd. Daarna verlieten ze de fabriek om elders verder te worden ingericht en 

afgewerkt. Later kregen we te horen dat later meermalen zo’n ambulance op de slechte wegen 

in Rusland in elkaar zakte, waarbij was komen vast te staan dat het chassis gedeeltelijk was 

doorgebrand, natuurlijk per ongeluk! Het zal echter wel sabotage zijn geweest van een der aan 

werkende krijgsgevangenen.  

Dan weer moesten we ’s zondags kruiwagens met stenen verrijden naar een andere zijde van 

het fabrieksterrein, waar een brede ondiepe sleuf in het terrein was aangebracht, De stenen 

welke wij erheen moesten transporteren per kruiwagen, dienden dan als verharding van een 

daar aan te leggen weg. Wie schetste echter onze verbazing toen we een volgende zondag weer 

aan dezelfde sleuven werden tewerkgesteld., Nu moesten we echter de door ons gestorte 

stenen weer in kruiwagens laden en deze weer in net zo’n sleuf aan de andere kant van het 
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terrein uitspreiden. Van een Duitse arbeider vernam ik toen dat des te meer uren de fabriek 

draaide, des te minder kans zou er zijn dat er arbeiders van de fabriek naar het Ostfront 

moesten. Dus om die reden moesten we ook al die zondagen werken. Wij waren voor de fabriek 

natuurlijk heel goedkope krachten en in het begin werden we uitbetaald in speciaal 

krijgsgevangenengeld, waarmee we buiten het Lager niets konden kopen. Onze kost en 

inwoning zal ook wel niet al te veel hebben gekost, op papier waarschijnlijk meer dan in 

werkelijkheid. Als loon ontvingen we 25 á 30 mark per maand. Om de een of andere reden 

kregen we opeens ons loon uitbetaald in normale Duitse marken. Misschien waren ze bang dat 

ze later, na afloop van de oorlog, dat geld misschien moesten omwisselen in geld met waarde. 

Sommigen hadden door ruil, kaarten of zwarte handel al een heel kapitaaltje bij elkaar 

gescharreld. 

 

14. Andere werkzaamheden 

Tijdens de grondwerkzaamheden kwamen er -meestal waren het er twee- geduwd door een 

stoomlocomotief, van die kolenwagons langs het laadperron. De locomotief werd losgekoppeld 

en vertrok weer. Deze wagons bleken niet met kolen te zijn geladen, maar met het granietslag 

van het soort dat men in Duitsland veel voor de beddingen van de spoorwegen gebruikte, 

waarop de rails werden gelegd. De inhoud van die wagons schommelde tussen de 18 en 20 ton. 

De Duitse baas vertelde ons dat als we de wagons ’s middags voor 12.00 uur leeg hadden, we 

die dag verder niets meer behoefden te doen. Ik vermoed dat als ze langer zouden moeten 

staan, ze ervoor moesten betalen. Wij hebben toen drie ploegen geformeerd, elk van twee man, 

waarvan de ene man rechtshandig was en de andere linkshandig. De beide deuren aan de 

zijkant van de wagon konden we niet openen, want dan stroomde de inhoud tussen de wagon 

en het perron en daar dan de rails waren versperd, kon de wagon niet meer worden 

weggereden, waardoor het wegwerken van het granietslag dan een lastig karwei werd. 

Eerst dienden we de nodige stenen met de hand weg te werken, totdat we eindelijk een gat tot 

op de bodem van de wagon hadden gemaakt. Het was namelijk onmogelijk om een schop of 

riek in de massa granietslag te krijgen, zodat dit voor ons de enige manier was om te beginnen, 

want als we een gat tot de bodem hadden, konden we met de platte schop onder het 

granietslag komen en het opscheppen en wegwerken. Was de ruimte groot genoeg, dan gingen 

de twee lossers rug aan rug staan en zo de wagon verder lossen. We moesten dus ieder circa 10 

ton van dat spul verzetten van ‘s morgens 06.00 uur tot ’s middags 12.00 uur. 

Het was wel poot aan werken, maar iedere keer hebben we het weer voor elkaar gekregen. 

In de zomer lagen we dan ’s middags op een afgelegen plekje van het terrein te zonnen. Met 

koud of regenachtig weer mochten we in een hoekje van het warme ketelhuis kruipen. 

Ook kwamen er gesloten goederenwagons aan het laadperron, welke waren geladen met 

zakken cement van 50 kg per zak, of zakken ongebluste kalk van 70 kg per zak. Die lading 

moesten we dan via gammele planken meer schroten, op onze gammele schouders, 

waggelende op een paar slecht passende houten schoenen, naar een keet brengen, waar ze 

werden opgeslagen. Degenen die de zakken uit de wagon aangaven, lieten hem soms op je nek 

vallen in plaats van hem daarop te leggen, met het gevolg dat je in elkaar zakte en met je kin op 

je knieën klapte. De aangevers, ze waren met z’n tweeën, verklaarden dan dat het een ongelukje 

was en daar ze ook nog op de wagon stonden kon je alleen weinig tegen hen beginnen. 

Toen de grondwerkzaamheden op hun einde begonnen te lopen, werden er nog andere 

werkzaamheden verricht. Op het terrein stond een heel klein popperig huisje, compleet met een 

Duitse eethoek in het keukentje. Het was een soort modelwoning, waarvoor wij de bouwstenen 

moesten gaan maken. Het begin van de werkzaamheden bestond uit het afdalen in een grote 
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kuil, bijna twee meter diep, via een gammel laddertje, met twee emmertjes van een klein 

formaat. Onderin de kuil bevond zich een lichtblauwe, kleiachtige substantie en toen ik het rook 

wist ik meteen wat het was. Ik herkende de penetrante geur nog uit mijn kinderjaren, toen mijn 

grootvader hiermee de lantaarn van zijn fiets deed branden. Het was carbid en toen ik beide 

emmertjes had gevuld, begreep ik waarom ze zo klein waren, want voor mij waren ze bijna niet 

te tillen en stuk voor stuk heb ik ze langs de ladder omhoog gesjouwd, het spul was loodzwaar. 

In een ijzeren vat ging houtwol, een afvalproduct van het bedrijf zelf, waarna er carbid en water 

inging. Hierna werd het vat afgesloten met een houten deksel, waarop een zware steen werd 

geplaatst. Dit diende 24 uur te blijven staan, waardoor een vies stinkende substantie ontstond. 

De andere dag moest het met fijne sintels, afkomstig uit het ketelhuis worden vermengd, 

waardoor een soort cementachtige brij werd verkregen. Misschien kwam er ook nog wat cement 

en ongebluste kalk aan te pas, dat kan ik mij niet herinneren. Hiermee werden houten mallen 

van diverse grootten gevuld, welke we dan met twee man naar het ketelhuis sjouwden, daar ze 

behoorlijk zwaar waren. Na een nacht daar te hebben staan drogen werden ze van hun mallen 

ontdaan en konden ze dan nog verder drogen in het ketelhuis. Wij konden de lege mallen weer 

vullen. Of de verkoop ervan niet erg hard ging of dat de grondstoffen voor het product niet 

meer voorhanden waren, weet ik niet, maar we hebben niet zoveel van die huisjes gemaakt. 

Op een dag kwamen er Italianen aan in de fabriek. Het waren militairen en toen Italië de oorlog 

met de geallieerden had beëindigd waren ze in Joegoslavië door de Duitsers krijgsgevangen 

gemaakt. Ze hadden naar het schijnt nogal wat eten bij zich en ’s middags stonden er in de 

gloeiende as in de asla van de ketel in het ketelhuis diverse etensblikjes met een soort mais pap 

te pruttelen. De Russische stoker, een krijgsgevangene, scheen de Italianen niet erg te mogen, 

want hij waarschuwde ons weer op de blikjes en deed zijn handen voor zijn ogen, om ons te 

beduiden dat hij niets had gezien en liep weg. Het is niet erg netjes, maar we hadden veel 

honger en uiteindelijk waren die Italianen vijanden voor ons, dus hebben we de inhoud van de 

blikjes snel naar binnen gewerkt. De Italianen scholden later wel op ons, maar ze wisten toch 

niet wie de daders waren. Helaas voor ons waren ze na een paar dagen weer vertrokken, 

waarschijnlijk omdat de Duitsers bang waren dat er onenigheid tussen beide groepen zou 

ontstaan. 

In ons Lager vond ook nog een vreemde, ongeloofwaardige gebeurtenis plaats. ’s Morgens 

vroeg. Voordat we naar het werk waren, kwam er een inval van de Grüne Polizei, die de geruilde 

Duitse Wehrmachslaarzen van de aanwezige Nederlanders meenamen. Daar de houten 

schoenen in de kachel waren verdwenen hadden ze geen schoeisel meer en gingen we niet naar 

het werk. Daar we echter aan een Rüstungsbetrieb werkten, scheen het erg belangrijk te zijn dat 

we er werkten. Het einde van het liedjes was dat de Polizei het schoeisel weer kwam 

terugbrengen. 

 

15. Het houten skelet 

Door vrachtwagens werd er voorbewerkt hout aangevoerd. Er waren onder andere dikke 

vierkante houten balken bij en onze eerste werkzaamheden bestonden uit het koppelen van 

twee van die blaken aan elkaar doormiddel van vier dikke houten platen, welke van 

voorgeboorde gaten waren voorzien. We moesten dit werk doen door hele lange spijkers, welke 

aan de vier zijden van de beide balken in de voorgeboorde gaten werden geslagen met de 

vuisthamers, welke voor deze werkzaamheden aan ons waren uitgereikt. Het vroor zo hard dat 

als we de spijker tegen de palm van onze linkerhand hielden, deze eraan bleef kleven en wij hem 

doormiddel van een flinke klap met de hamer een eindweegs in de balk konden drijven. 

Onderling hielden we wedstrijden wie met de minste slagen de lange spijker in de balk kon 



38 

drijven. Hierdoor was een balk van de dubbele lengte ontstaan, welke volgens één  van de 

Duitsers wel 1000 kg woog. Ik denk dat hij een weinig overdreef. Maar voor ons was het wel 

behoorlijk zwaar. Wanneer de balk klaar was, moest hij door een hobbelig terrein naar de plaats 

van bestemming worden gedragen. We moesten hem dragen met elf man, maar door het licht 

geaccidenteerde terrein was het een hele sjouw voor de voorste en achterste man wanneer het 

een bergje op of af ging, omdat die dan een behoorlijk gewicht op hun schouder kregen te 

verduren. Door Duitsers waren inmiddels de kolommen op de voetstukken van beton geplaatst 

en werden de samengestelde balken doormiddel van een giek hierop gehesen. Voor het 

bewerken van de verdere delen van het spant gebruikten de Duitse timmerlui een soort bijl, 

welke tevens als klauwhamer kon dienen, waarmee zij alles heel handig pasklaar maakten. 

Onder deze werklui bevonden zich enige smeerlappen die kennelijk een hekel hadden aan ons 

Nederlanders, want als ze de kans kregen waterden ze van bovenaf in je nek, hetgeen niet 

bepaald een prettige gewaarwording was voor degene die het slachtoffer was. 

Bij deze werkzaamheden was er een andere baas aangetrokken, een specialist in het bouwen 

van barakken. Hij bleek overal in Europa te hebben gewerkt en als de werkzaamheden niet naar 

zijn genoegen waren, vloekte hij in evenzovele talen. Wij, de Nederlanders, konden bij hem geen 

kwaad doen, want voor de oorlog had hij in Nederland gewerkt en onder meer barakken in de 

buurt van Hilversum overeind gezet. Hoewel hij Oekraïner was, schild hij de Duitse timmerlui 

voor alles en nog wat uit en verwenste hen naar de hel in zijn Babylonisch spraakgebruik. Hij 

verweet hen dat ze met het koude natte weer maar in hun Bude verdwenen om na een half uur 

weer doorgewarmd met droge kleren aan tevoorschijn kwamen. Hij vertelde hen in zijn sappige 

taalgebruik dat ze een voorbeeld aan de Nederlandse krijgsgevangenen moesten nemen, die de 

hele dag in weer en wind aan het werk waren. 

Op zekere dag stond ik bovenin op zo’n vierkante samengestelde balk, waardoor ik een goed 

uitzicht had over de verlaten vlakte, welke zich aan de zijde waar wij werkzaam waren, uitstrekte. 

Opeens verscheen er aan de horizon een donkere massa, welke met grote snelheid naderbij 

kwam. Op dat moment begreep ik niet wat of dat wel zou kunnen zijn en heb er gebiologeerd 

naar staan kijken, waardoor het mij volkomen was ontgaan dat alle Duitsers naar beneden waren 

geklommen. Onverwachts bevond ik mij in een wervelende sneeuwstorm met vlokken zo groot 

als ik ze nog nooit eerder had gezien. Ze kwamen n een dichtheid naar beneden dat ik verblind 

door hen geen halve meter om me heen kon zien. Met veel moeite ben ik aan het eind van de 

balk beland, waar de ladder mij de gelegenheid bood weer de begane grond te bereiken, waar 

geen Duitser meer was te bekennen en de Nederlanders een beetje beschutting voor de bui 

hadden gevonden achter de keet. Binnen een half uur lag er een dikke laag sneeuw en scheen 

even later weer een vrolijk zonnetje. De verdere afbouw van het skelet werd gestaakt, daar er 

door de gesmolten en weer bevroren sneeuw de spanten met een ijslaag waren bedekt, zodat 

het werken bovenin levensgevaarlijk werd. 

 

16. Het storten van de betonvloeren 

De werkzaamheden aan het skelet waren dus gestopt en nu moest ik mee met Fuchs naar een 

plek op het terrein waar enige stalen platen op de grond lagen. Het bleek nu de bedoeling te 

zijn dat ik beton ging maken. Ik had dat werk nog nooit eerder gedaan, maar wel gezien dat er 

een betonmolen bij te pas kwam. Ik vroeg hem dus waar of zo’n apparaat was. Het bleek dat 

een betonmolen hier niet bij de hand was en dat het handwerk was. Als kantoorbediende had ik 

er totaal geen kaas van gegeten. Maar Fuchs zei me een Schiebkarre te halen. Het bleek een 

kruiwagen te zijn. Nu moest ik onthouden dat ik aantal kruiwagens zand, balen cement en kalk 

met water moest aanmaken en door elkaar moest scheppen. Als dit was gemengd moest er 



39 

weer een aantal kruiwagens granietslag doorheen gewerkt worden en het geheel driemaal 

omwerken. Ik dacht er onderuit te komen door te zeggen dat het water zou bevriezen, maar dat 

lukte niet, want er was antivries in gedaan. De eerste twee maal omwerken was niet zo zwaar, 

maar de derde keer was het zwaar om de taaie brij om te werken. Het werk was geen pretje 

want ik werd nat en een koude wind woei over de kale vlakte en ik stond daar helemaal 

onbeschermd. Per dag dienden er vier vakken van de vloer in de in aanbouw zijnde barak te 

worden gestort en p de zondagmorgen twee. Dit storten gebeurde met dezelfde lorries 

waarmee we eerst de grond hadden verzet. De massa werd dan door mijn mede-lotgenoten 

uitgespreid in een dikte van ongeveer twintig centimeter, waarna ze er ook nog een zware rol 

overheen moesten trekken daar de oppervlakte glad moest worden. Soms had het ’s nachts 

weer flink gesneeuwd en dan moesten de te bewerken vakken eerst van de sneeuw worden 

ontdaan. De sneeuw werd dan in de lorries geschept en zo naar een andere plek buiten de 

barak getransporteerd, waar ze werd gestort. Nu begrepen we pas waarvoor al die spoorwagens 

met granietslag, zakken cement, balen ongebluste kalk en het zand uit de zandgroeve dienden. 

In de zomer van 1944 waren we ook met vier man tewerkgesteld in een zandafgraving. De 

eigenaar was een oude Pruis van n de zeventig met een vervaarlijke Kaiser Wilhelm snor. Het 

was een kras kereltje en als het losse zand allemaal was verwerk, kwam hij aan met een 

pikhouweel en moesten wij van hem een eindje verderop gaan staan. Hij liep daarna op de 

loodrechte zandwand af en sloeg op verschillende plaatsen met zijn pikhouweel in de 

zandwand. Wij zagen nog niets, maar op een gegeven moment sprong hij achteruit en rende 

weg. Ineens stortte een deel van de zandwand naar beneden, waardoor ook enige 

dennenbomen, welke boven aan de rand hadden gestaan mee naar beneden kwamen. Het 

laden van de vier lorries met het losse zand was in een kwartier gebeurd. Een van de lorries werd 

gevuld door een jonge Pool welke bij de Pruis werkzaam was. Volgens mij was die knaap 

ijzersterk, want als wij zo hard als ze konden werkten, had hij in zijn eentje eerder dan wij een 

lorrie vol. Hij werkte met een bats van abnormale grootte en lachte om ons als wij probeerden 

eerder dan hij onze lorrie vol te hebben. De volle lorries werden dan op een soort brug gereden, 

waaronder dan door een tractor twee aanhangers werden gereden, welke dan door de Pruis 

naar ons bedrijf werden gereden. Ze hadden massieve banden en waren volgens ons antiek. De 

ene wagen kon aan de zijkant worden geopend en moest dan worden leeggeschept, de andere 

kon doormiddel van een soort krik maar naar een zijde zijwaarts worden gelost. Eer de wagens 

weer terug van de fabriek waren hadden we wel ongeveer een half uur pauze welke we 

benutten om de omgeving te verkennen. Op een keer liep ik naar boven naar het bos en langs 

de rand van de afgraving weer naar beneden, toen ik in het struikgewas een paaltje opmerkte, 

waaraan een ring hing met ijzerdraad, dat in de grond verdween. Op de plaats waar ik mij 

bevond was beneden in de wand een deurtje aangebracht. We hadden het al eens bekeken, 

maar konden het met geen mogelijkheid openen en er was ook geen slot aan te bekennen. 

Maar nu ontdekte ik, dat als ik aan het ijzerdraad trok, het deurtje openging. In de ruimte achter 

het deurtje lag wat gereedschap, maar ook een berg kleine aardappeltjes, waarschijnlijk 

pootgoed voor het volgende jaar. Iedere dag namen we elk een zakje aardappelen mee naar het 

Lager. De voorraad begon reeds aardig te slinken toen we op een dag op weg naar de fabriek 

waren met de laatste vracht van die dag, gezeten op de bok of de lading van de ene aanhanger. 

Op de fiets zagen we opeens een tierende en vloekende Pruis met een rood aangelopen gezicht 

aankomen. De Pool die op de tractor zat hoorde hem niet vanwege het lawaai, dat de motor van 

de tractor produceerde. Maar de Pruis had ons tenslotte ingehaald en toen hoorden we de 

reden van zijn komst. Hij had zijn bijna lege aardappelen kelder ontdekt. Wat nu? Ik had mijn 

hemelsblauwe wijde Franse overjas aan en daaronder een kleine zak aardappelen, welke niet 
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zichtbaar was. Bij onze aankomst op het terrein van de fabriek ging de Pruis op hoge poten naar 

Fuchs, die zijn verhaal aanhoorde, naar ons toekwam en vroeg of wij aardappelen hadden 

meegenomen. Verontwaardigd ontkenden wij deze aantijging, waarop Fuchs de Pruis 

mededeelde dat wij niet de dieven van zijn aardappelen waren. De Pruis was woedend en zou er 

wel verder werk van maken. Doordat hij naar Fuchs was gegaan hadden wij intussen de kans 

gekregen om de aardappelen welke wij bij ons hadden, te verstoppen zodat wanneer men ons 

eventueel zou fouilleren, men niets zou vinden. Zover kwam het echter niet en later hebben we 

onze aardappeltjes dus opgehaald en mee naar het Lager genomen. We hadden geen 

medelijden met de Pruis, want op een dag hadden we onze lorries gevuld klaar staan, toen er 

een grote vrachtwagen onder de brug reeds en de bijrijder onze lorries daarin leegde. De Pruis 

had kennelijk een paar kuub zand verkocht en wilde ons daarvoor laten werken. Voortaan 

begonnen we de lorries pas te vullen tegen de tijd dat de aanhangers terug konden zijn en als 

die aankwamen reden we de lorries pas de laadbrug op. Maar na afloop van het incident met de 

aardappels mochten we niet meer in de zanderij werken. 

Op zekere zondag waren we bezig met het storten van de beton in de twee vloeroppervlakken 

welke we op zondagmorgen moesten klaar hebben, toen de dienstdoende Meister naar ons 

toekwam en ons beloofde dat als we die twee vakken hadden gestort en geëgaliseerd, we naar 

het Lager mochten. We hebben gewerkt als gekken en in plaats van tegen 12.00 uur waren we al 

om 10.30 uur klaar. Dit vond hij kennelijk wel een beetje al te vroeg, maar wij gingen er van uit 

dat beloofd is beloofd. We kregen echter geen toestemming om naar het Lager te vertrekken.  

In arren moede zijn we erbij gaan zitten en we hadden ons voorgenomen verder geen vinger 

meer uit te steken. Op een gegeven ogenblik kwam men ons waarschuwen dat de directeur Herr 

Bochmann in eigen persoon in aantocht was, hetgeen ons op dat ogenblik geen zier kon 

schelen en we bleven dus rustig zitten, waar we zaten. Bij aankomst keek de directeur wel 

bevreemd naar ons, die daar op hun gemak op een zandhoop zaten. Hij wilde van de Meister 

weten wat of de reden ervan was dat wij niet aan het werk waren. De Meister vertelde echter 

niet de juiste reden, waarop een van ons de Direktor heeft uitgelegd wat er aan de hand was, 

waarop hij wel verbaasd naar ons keek, maar zonder verder wat te zeggen zich omdraaide en 

wegliep. We hebben wel tot 12.00 uur op het werk moeten zitten, maar verder had de kwestie 

geen gevolgen voor ons en dus liep de zaak met een sisser af. 

Het werd voorjaar en we gingen verder aan het skelet van de barak en het dak werd gesloten 

met planken waarop asfaltpapier werd aangebracht welke werkzaamheden door een kleine 

ploeg werden gedaan. De rollen asfaltpapier wogen om en nabij de 100 kg en moesten via een 

gammele lange ladder naar boven worden gesjouwd, hetgeen maar enkelen van ons 

presteerden. Eenmaal begaf een sport van de ladder het, maar gelukkig was diegene bij wie dit 

plaatsvond pas een goede meter hoog en liep het goed af. Nu kwamen er ook vrachtauto’s met 

een aanhanger, welke bakstenen aanvoerden, welke wij dan moesten lossen. Dit laatste was niet 

bepaald een pretje, want kennelijk waren de stenen pas gebakken en waren ze behoorlijk warm, 

zeg gerust heet! We hadden wel werkhandschoenen maar men voelde de hitte er doorheen. 

We gingen op een rij staan en gooiden zo kleine stapeltjes van die stenen naar elkaar, hetgeen 

zo snel mogelijk gebeurde, daar men de hete stapel niet te lang in zijn handen wilde houden. 

Degenen die aan het einde van de rij stonden en de stenen optasten, moesten wel snel werken 

en op hun qui-vive zijn, anders vlogen de stenen hen om de oren. Van deze stenen werden nu 

wanden opgetrokken in de ruimten tussen het houten vakwerk van het skelet van de barak. Hier 

hield men ook openingen voor het aanbrengen van de ramen. 

Nadat de vloeren waren gestort viel mij de eer te beurt om een fijne cement aan te maken welke 

in een laag van een centimeter een harde gladde vloer vormde op de ruwe gestorte beton. 
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Doormiddel van een schuin opgestelde zeef diende ik het grove zand te scheiden van het fijne 

zand en wel door steeds een schep van het zandmengsel tegen de schuine zeef aan te werpen, 

waarna het werd gemengd met cement en waarna deze substantie over de gestorte vloer werd 

uitgestreken. Dit deed men door een lange plank over twee op hoogte aangebrachte planken 

aan de zijkanten te trekken, wat men op zijn knietjes diende te doen. Toen eindelijk de hele hal 

gereed was gekomen en de elektriciens ook de elektrische bedradingen en stopcontacten 

hadden aangebracht, verdwenen de Nederlandse krijgsgevangenen successievelijk in de hal om 

daar te gaan werken. Ik was mij er zelf niet van bewust, dat ik bij de heer Fuchs in zo’n goed 

blaadje stond, want als laatste Nederlander in de bouw was ik nog steeds bij hem werkzaam. 

Maar op een dag liep ik de Obermeister tegen het lijf en deze hield mij aan en vroeg mij naar 

mijn nationaliteit. Toen ik hem vertelde dat ik Nederlander was, vroeg hij mij waarom ik nog 

steeds niet in de hal werkte. Ik zei hem dat niemand mij dat had opgedragen en ik mij dus nog 

steeds bij de heer Fuchs meldde, daar er mijn niets van bekend was dat ik naar de hal van de 

nieuwe barak moest gaan om daar te werken. Ik kreeg echter opdracht van de Obermeister om 

me daar bij de Meister te melden. 

 

17. Van grondwerker tot fabrieksarbeider, het assembleren van de Feldwagen 

Ik werd bij de reeds daar werkzaam zijnde ploeg Nederlanders ingedeeld en ik kwam tot de 

ontdekking dat het bouwen van Feldwagen op dezelfde manier plaatsvond als bij de auto-

industrie, hetgeen wel logisch was, daar de Gläser Karosserie als een onderdeel van de Auto 

Union, de beroemde Deutsche Kinder Wagen D.K.W. bouwde. 

Er was een straat gevormd waar aan het begin de bodems van de Feldwagen werden 

samengesteld door twee Nederlanders. Wanneer er drie bodems waren gereed gekomen, zo 

ongeveer rond 12.00 uur, werden deze naar de volgende ploeg gedragen. Deze voorzagen de 

bodems van spijlen en reling, waarna het zover samengestelde karkas naar de ploeg werd 

gedragen waarbij ik werkzaam was. Behalve nog twee Nederlanders bevinden zich ook twee 

Duitse arbeiders bij deze ploeg, welke ieder de naam Paul als voornaam hadden. Er werd 

gemompeld dat ze in een concentratiekamp hadden gezeten wegens rode of socialistische 

sympathieën. Het waren twee rustige knapen, die rustig hun deel van de werkzaamheden 

verrichtten. Ons deel van het werk bestond uit het aanbrengen van het beslag aan de spijlen en 

de reling, welke reeds van verzonken gaten waren voorzien en gemenied waren. Aan de 

bovenzijde haakten ze om de reling en aan de voor- en achterzijde van deze haal waren reeds 

gaten van 10 mm doorsnede geboord en nu bestond onder andere mijn taak om door het hout 

van de reling van het ene naar het andere gat met een boor van 10 mm te boren. Voor dat 

boren van de benodigde gaten had ik een handboormachine gekregen en diverse soorten 

boren. De boormachine bleek behoorlijk snel te draaien en was bovendien berensterk. Als ik het 

gat aan de voorkant had geboord was het moeilijk precies in het gat aan de andere kant uit te 

komen, met het gevolg dat de boor in het ijzer hapte en daarna met geweld door het gat aan 

de achterkant trok. Door het veranderen van de boorrichting brak meermalen een boor. Toen 

het mij de eerste maal overkwam was ik er helemaal niet op voorbereid. Ik probeerde mijn 

machine te stoppen, hetgeen niet een, twee, drie lukte en ik zowat mijn pols brak, de 

stroomkabel zich om mijn arm snoerde, de boor brak en de machine op de grond viel.  

Op een dag kwam de nieuwe Obermeister ene Herr Stör, naar mij toe en zei dat ik saboteerde, 

want het magazijn kon de aantallen 10 mm boren welke ik brak niet meer bijbenen. Ik vertelde 

hem de reden van dit breken van de boren, maar hij zou het me dan wel eens voordoen. Op en 

ene gat dat hij mij voordeed brak hij de eerste keer ook bijna zijn pols en de boor en vervolgens 

weer een boor. En dat, terwijl ik soms drie tot vier gaten boorde, eer ik een boor brak. Ik zei hem 
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toen met een fijn lachje dat alleen ik, maar ook de Obermeister saboteerde, want ik zag nog 

kans om meerdere gaten met één boor te boren. Hij keek me lachend aan en zei me dat ik 

ongelimiteerd boren uit het magazijn kon betrekken. Dit was voor ons trouwens niet zo moeilijk, 

want een van ons stond achter het loket als magazijnmeester en dus konden we krijgen wat we 

nodig hadden, maar de Duitse arbeiders moesten altijd een bon van hun Meister hebben, 

anders kregen ze van hem nog geen schroefje. Daarover klaagde eens een in onze ogen slechte 

Duitser bij de Obermeister Stör en vroeg hem of het nog eens zover zou komen dat de 

krijgsgevangenen de baas zouden zijn, waarop Stör impulsief antwoordde dat dat zeer goed 

mogelijk zou kunnen zijn. Ik zag dat hijzelf even schrok van hetgeen hij die kerel zei.  

Bij ons stond een kleine kolomboormachine en daar het verzinken van de gaten niet diep 

genoeg had plaatsgevonden, moesten we alle gaten in het beslag overdoen en wel dusdanig 

dat de koppen van de schroeven absoluut glad met de voorkant van het beslag kwamen te 

zitten, wat aan het einde van de straat nauwkeurig werd gecontroleerd door een Duitse militair 

die de wagens afnam voor de Wehrmacht. De man beschikte echter over een flinke bierbuik, 

waardoor hij slecht kon bukken. Aan de zijkanten van de bodem van de huifkar werden metalen 

beugels aangebracht voor de Kleedbogen (beugels) welke als steun voor de huif dienden. De 

openingen van deze beugels moesten een bepaalde maat hebben en daarvoor dienden korte 

taps toelopende ijzeren strippen, welke we dan in de openingen van de beugels moesten slaan 

met een vuisthamer. Soms zaten deze hulpstukken muurvast en men moest ze dan voorover 

gebukt aan de onderkant van het hulpstuk naar boven slaande ze er weer uit zien te krijgen. Mij 

gebeurde het een keer dat ik mis sloeg en ik mij met de vuisthamer een flinke dreun tegen mijn 

kop gaf. Even hoorde ik een soort klokgelui in mijn hoofd en voelde ik dat ik op mijn hielen 

stond te balanceren. Ik kon ook niets meer zien daar het bloed uit de wond gutste en in mijn 

ogen liep. Een Duitse arbeider die de Sanitäter was van de fabriekshal, heeft me bij de arm 

genomen en me naar buiten naar de andere hal gebracht waar de verbandmiddelen in een klein 

kantoortje waren ondergebracht. Tevens was het de plek waar een knap jong Tsjechisch meisje 

achter een schrijfmachine zat en de telefoon opnam. Toen de Duitser mij het bloed uit de ogen 

had geveegd en ik weer wat kon zien, zag ik het kind onder het bureau liggen. Bij het zien van 

zoveel bloed was ze flauwgevallen en van haar stoel gegleden. Ik vroeg de Duitser eerst het 

meisje te helpen, maar daarvan wilde hij niets weten.  

Er werd een flinke hoeveelheid jodium in het gat in mijn voorhoofd gegoten en met leukoplast 

werd er een stuk verband op geplakt. Enige dagen later begon de plaats van de wond te zwellen 

zodat het er wel op leek of ik een biljardbal onder het vel van mijn voorhoofd had verstopt. 

Onze Lagerführer heeft niet de bedrijfsarts laten komen maar een burgerarts. Deze drukte mij 

op het hart hem direct te laten waarschuwen wanneer ik pijn kreeg. De goede man was zo 

bezorgd voor me dat hij zelfs ’s nachts om circa 24.00 uur nog naar me kwam kijken om te zien 

hoe of het met me ging. Hij smeekte me haast om hem direct te waarschuwen als ik pijn had, 

maar met de beste wil van de wereld kon ik zelfs geen klein scheutje pijn voelen. Op een dag 

begon de zwelling naar beneden te zakken met het gevolg dat eerst één oog dichtging en later 

ook het andere oog niet meer voor me was te openen. Men moest mij naar de wc of naar het 

washok brengen, want gedurende enige dagen kon ik helemaal niets meer zien. Maar gelukkig 

was op een morgen de zwelling ineens verdwenen.  

Maar om terug te komen op de fabricage van de Feldwagen wil ik ook nog even vertellen dat 

diegenen die met het maken van de bodems waren belast, de planken met schroeven dienden 

te bevestigen, waarvoor ze, evenals wij in het bezit van een elektrische schroevendraaier waren 

gesteld. Maar als er geen Duitsers of de inspecteur in de buurt waren, sloegen ze de schroeven 

met een vuisthamer in, waardoor er aan de onderzijde allemaal splinters ontstonden. 
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Daar de bodems op lage schragen lagen en de Duitse inspecteur door zijn dikke buik werd 

gehinderd de onderzijde te bekijken, kwam dit pas veel later uit. Op de slechte wegen in 

Rusland trilden de planken los en ontdekte men al het splinterwerk aan de onderkant. De na ons 

werkzaam zijnde ploeg bouwden de boek en het voetbord voor de koetsier. De zitplaats van de 

koetsier diende tevens als berging voor wat gereedschap, het treedje om op de bok te klimmen.  

Dan ging het geheel weer naar de volgende afdeling waar men de wielen en de assen en het 

draaibare voorstuk aanbracht. Daarna werden de bomen en de voor- en achterschotten 

aangebracht en de sloten op de kist, waarop de voerman zat en op de beide schotten om de 

laadruimte doormiddel van de huif te kunnen afsluiten. De wielen werden op een ander bedrijf 

van de firma gemaakt door een ploeg Nederlanders, welke ook bij ons in het Lager woonachtig 

waren. In de tijd dat we aan de Feldwagen werkten moest de Obermeister, de witte muis, naar 

het front en werd een andere halmeester met deze werkzaamheden belast. Per dag moesten we 

zes Feldwagen afleveren en op de zondag drie stuks. Deze nieuwe Obermeister was ervan 

overtuigd dat we er per dag makkelijk zeven konden samenbouwen. Hij had echter buiten de 

waard gerekend, hoe of de Nederlanders op zijn voorstel zouden reageren. Na onderling 

overleg besloten we er twee per dag af te leveren. Dit hebben we ongeveer een week of twee 

volgehouden. Opeens moesten we buiten op appèl komen en er werd gevraagd of we weer zes 

Feldwagen per dag wilden afleveren. We hebben erin toegestemd onder de voorwaarde dat hij 

in de toekomst geen groter aantal van ons moest verlangen, want Das kam gar nicht im Frage!. 

Dit scheen hem echter niet naar de zin te zijn, want op een gegeven ogenblik werden er Duitse 

arbeiders tussen ons in in de straat ingezet, om op die manier het tempo op te voeren. Wij 

hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en twee van de sterksten van ons aan de bodems 

gezet en de volgende ploeg bestond uit Duitsers en de twee reeds daaraan werkzame 

Nederlanders, welke geen vinger meer uitstaken. De bodemmakers sloegen nu echter veertien 

bodems in plaats van zes per dag in elkaar, een aantal dat de twee Duitsers niet konden 

verwerken, zodat er allengs stapels bodems om hen heen omhoog torenden. De ploeg waarbij 

ook ik werkte versnelde ook het tempo, zodat we onze drie bodemdelen met het beslag reeds 

om 10.30 uur naar voren sjouwden en dus met lege schragen stonden. We gingen dan bij de 

Duitsers van de ploeg voor ons staan om ze op te jagen en te roepen dat ze een beetje moesten 

opschieten, daar wij niet vooruit konden. Ook de ploeg na ons kreeg het benauwd, want er 

kwamen Feldwagen om hen heen op de grond te staan. Na een week of vier vloog er opeens 

een vuisthamer door de lucht en een Duitser riep dat hij ermee ophield, omdat hij in zo’n 

toestand niet kon werken en ook de andere Duitsers namen de benen. Hierna namen de 

bodembouwers een weekje rust tot de voorraad bodems in het oude tempo was weggewerkt. 

Echter de nieuwe Obermeister moest uiteindelijk ook naar het front, het scheen daar hard nodig 

te zijn, vooral ook gezien de vele verbandtreinen die we langs zagen rijden. Er werd nu een 

Obermeister van buitenaf aangetrokken. De goede man bleek in Neurenberg een klein 

speelgoedfabriekje te hebben gehad, dat door de oorlogshandelingen was weggebombardeerd. 

Het leek mij wel alsof de man in een soort shocktoestand verkeerde want hij nam van ons of van 

de werkzaamheden totaal geen notitie. Eigenlijk hadden we wel medelijden met hem en deden 

we gewoon ons werk. Van ons kreeg hij al gauw de bijnaam van Stoszenbauer, want hij had 

alleen maar aandacht voor de stapels materiaal welke als voorraad vanuit de timmerfabriek bij 

ons werd aangevoerd. Al dit materiaal moest tot in de perfectie worden opgestapeld met het 

gevolg dat een paar van ons de hele dag met het bouwen van stapels bezig waren. 

Tijdens zijn periode had er een voor ons heel amusante gebeurtenis plaats. De Gauleiter van 

Sachsen zou de fabriek met een bezoek vereren, dus moesten de hallen, terreinen en wegen van 

de fabriek er om door een ringetje te halen uitzien. We zijn weken in de weer geweest met 
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poetsen, boenen, schrobben en opruimen van alle ongerechtigheden. Nu was echter de ingang 

vanaf de straat naar de fabriek nogal onoverzichtelijk gelegen voor iemand die niet ter plaatse 

bekend was. De weg lag hoger en de toegangsweg was hierop haaks gelegen en liep ook nog af 

naar beneden. Eindelijk was het de grote dag en ja hoor, daar kwam de stoet aan. Voorop, zoals 

het hoort, de auto van de Gauleiter met de standaard voorop. Daar achter de auto van de 

Direktor. De chauffeur van de Gauleiter reed bijna de ingang voorbij, waarop de chauffeur van 

de Direktor claxonneerde en de chauffeur van de Gauleiter abrupt afremde. Het gevolg was dat 

de auto van Herr Direktor boven op de auto van de Gauleiter knalde. We hebben ons op de 

knieën staan slaan van het lachen. De Gauleiter stapte ons voorbij met een gezicht als een 

donderwolk, verdween vooraan in de daar gelegen portiersloge en kwam er even later weer uit 

om naar zijn auto te lopen en spoorslags te vertrekken. En daarvoor hadden we ons dagen 

uitgesloofd! 

Om de een of andere reden vertrok ook de Stoszenbauer en werd de Meister die mij met de 

twee paar Duitse laarzen had betrapt nu als Obermeister aangesteld. Zijn naam heb ik nooit 

vergeten, namelijk Stör. Het was een nog vrij jonge kerel, maar aan alles merkte men dat het 

beslist geen partijman was en hij behandelde ons als goede vrienden. Het gerucht ging dat hij 

rode sympathieën had, maar hij behandelde ons als mens tegenover mens en de Nederlanders 

konden bij hem geen kwaad doen. Tijdens de werkzaamheden deed er zich nog tot tweemaal 

toe een tragisch ongeluk voor. Dicht bij de plek waar ik werkzaam was stond een 

cirkelzaagmachine opgesteld en af en toe stond er iemand aan te werken om het een en ander 

in te korten of smaller te maken. Op een dag klonk er een rauwe kreet door de hal, welke door 

merg en been ging. Hoe het gebeurde heb ik niet gezien, maar een Rus had zijn hand bij de 

pols afgezaagd, had de hand opgepakt en tegen de wond gedrukt en zo naar de EHBO-er van 

de fabriek gehold. Later kwam er een militaire ambulance en hebben we nooit meer iets van de 

Rus vernomen, hoe of het was afgelopen met hem. Onder bedreiging van straf werd er toen een 

van ons aan de cirkelzaag gezet. Ik geloof niet dat hij er erg lang aan heeft gewerkt, maar op 

een gegeven ogenblik was het weer raak en had hij een deel van zijn hand eraf gezaagd. Hij was 

typograaf van zijn vak, dus ik denk dat hij zijn beroep bij zijn terugkeer in Nederland wel heeft 

kunnen vergeten. 12) 

Tot mijn grote schrik stapte de volgende dag de Meister van de hal op mij toe en zei me dat ik 

de lege plaats aan de cirkelzaag moest innemen. Waarschijnlijk doordat ik reeds tweemaal 

getuige was geweest van een ongeluk met de cirkelzaag was mijn woede op dat moment groter 

dan de angst voor de gevolgen van mijn gedrag. Ik gaf hem botweg te verstaan dat ik het werk 

aan de cirkelzaag weigerde. Ze hadden ons honger laten lijden, laten pezen, zodat we bijna aan 

het einde van ons latijn waren geweest. Er liepen hier in het timmerbedrijf genoeg Duitsers rond 

die al een duim of een paar vingers misten. Hij moest maar een paar mensen van zijn eigen volk 

nemen. Van beroep was ik kantoorbediende en als mij zo’n ongeluk overkwam kon ik mijn 

werkzaamheden op de schrijfmachine niet meer doen. Hij was kennelijk helemaal overdonderd 

door mijn woedende uitval. Vooral daar ik mij nogal behoorlijk in de Duitse taal kon uitdrukken. 

Ik zei hem nog dat hij me beter ineens kon doodschieten, dan dat ik dat werk deed. Ik was niet 

te lui om te werken. Maar er waren grenzen. Hij zei dat ik er nog wel van zou horen en droop af. 

De volgende dag moest ik naar buiten, waar het aardig vroor. Mijn taak bestond uit het 

loswrikken van in dikke ruwe planken gezaagde boomstammen, welke door sneeuw, dooi en 

vorst met ijs muurvast zaten, hoewel er tussen iedere plank enige stukken hout waren 

aangebracht. Gelukkig voor mij werkte ook Popey buiten, een Duitse timmerman, die zijn 

 
12 Dit betrof soldaat Bastiaan Ambachtsheer kgf 97405. Hij zaagde twee vingers van zijn hand af en beschadigde twee 

andere. 
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bijnaam te danken had aan het feit dat hij zo’n maiskolf pijpje de hele dag in zijn mond had. Als 

timerman had hij ook aan de hal gewerkt, welke wij toen moesten bouwen. Wat ik niet met mijn 

pikhouweel los kreeg, greep hij met twee handen aan een eind vast en dan steeg er een zacht 

gekreun op uit zijn borst en op een gegeven ogenblik kwam met veel gekraak de plank los, 

welke dan op een lorrie werd geladen en in de timmerhal werd gereden, waar vandiktebanken, 

draaibanken, schaafmachines en dergelijke voor een verdere bewerking zorgdroegen. 

Na een week if twee daarbuiten in het ruwe hout te hebben gewerkt, liep ik de nieuwe 

Obermeister tegen het lijf en deze vroeg me wat of ik daar buiten deed. Ik vertelde hem het hoe 

en waarom, waarop hij me mee naar binnen nam en ik weer in de fabriek aan het werk aan de 

Feldwagen werd gezet. 

Daar en niets van het elektrische net was geaard, kwamen wij bij kortsluiting van de machines 

herhaaldelijk onder stroom te staan, hetgeen niet zonder gevaar was. Ik scheen heel wat te 

kunnen verdragen, maar er waren knapen bij die gilden als biggen, die naar het slachthuis 

werden gedreven. Op een dag had ik weer eens last van stroom via de boormachine, hoewel het 

apparaat normaal bleef functioneren. Ik liep ermee naar de Obermeister en deze nam de boortol 

van mij over en hoewel ik wist dat ij zeer gevoelig voor stroom was en er een vreselijke hekel 

aan had, vertrok hij geen spier en zei me dat er niets aan mijn boortol mankeerde. Even begreep 

ik er niets van, maar toen ik naar beneden keek ging mij een lichtje op. Hij had hele dikke 

rubberen zolen onder zijn schoenen en ik stond op houten schoenen, welke misschien ook nog 

vochtig waren. Ik dacht bij mijzelf “wacht maar, ik zal je krijgen”. Ik heb hem toen vastgepakt en 

ja hoor, ik zelf kreeg wel een flinke optater, maar hij ook. Het voorval had tot resultaat dat ik 

mijn boortol direct naar de Elektriker, een Russisch krijgsgevangene, ter reparatie moest 

brengen. Mijn boormachine had ene heel sterke motor en een hoog toerental, met het gevolg 

dat als de boor hapte in ijzer, ik hem met twee handen moest vasthouden en het een hele 

worsteling was om de uitknop te bedienen. 

Op een dag pakte een Duitse arbeider mijn machine om even een gaatje te boren. Ik 

waarschuwde hem voor de krant van mijn boortol, maar hij kon hem volgens zijn inzicht 

makkelijk met één hand de baas. De boor hapte echter, hij moest de machine loslaten en de 

rondtollende tol trok de elektriciteitskabel vast om zijn arm, waarna de boor afbrak en de 

machine op de grond terecht kwam en stopte om de een of andere reden. Die Duitser heeft 

nooit meer mijn machine geleend. Later deed zich met diezelfde Duitser nog een ander geval 

voor. Hij was aan het werk met een andere boortol, maar pakte met de andere machine nog in 

zijn hand, een andere tol waar een andere boor inzat, om even een gaatje te boren. Het had tot 

het gevolg dat hij onder stroom kwam te staan en niet los kon komen van de machines. Het was 

wel een grappig gezicht, want hij stond daar met zijn armen te zwaaien en te schudden om 

tenminste één van de tollen krijt te raken. Ik ben naar hem toegelopen en heb de stekker van de 

machines uit de stopcontacten getrokken. 

Hij had na afloop van dit avontuur wel even de tijd nodig om bij te komen.  

Oneffenheden, zoals een schroef welke in een verzonken gat zat en scheef erin was geschroefd, 

moest met een amarilsteen-slijpmachine van 380 volt worden  glad geslepen. Het was een zware 

slijptol, welke men met twee handen diende vast te houden. Maar bij deze machine had ik wel 

een keer een zware dobber toen de tol kortsluiting maakte. Daar men het apparaat met twee 

handen vasthoudt kon ik er niet van loskomen. De wereld om mij geen zag ik op en neer dansen 

en ik had het idee, dat mijn tanden op en neer klapperden. Een van de andere Nederlanders 

kwam op me af en vroeg aan me wat eraan mankeerde. Maar ik was niet in staat om een woord 

uit te brengen. Dan had ik hem kunnen zeggen de driepolige stekker uit het stopcontact te 

trekken. Hij begreep echter niet zo snel wat er aan de hand was met me, maar ik bedacht ineens 
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dat als ik me op de grond liet vallen, ik misschien van dat onding verlost zou worden. Zo gezegd 

zo gedaan en warempel, het lukte. Ik was bevrijd van dat rotding. Bij mij was de maat vol en ik 

was woedend over de gevaarlijke situatie waarin wij moesten werken. Ik trok de stekker eruit en 

zag dat aan de kant van de hal waar ik werkzaam was, iedereen verbaasd naar zijn machines 

stond te kijken, daar alles stilstond. Ik liep naar de andere kant van de hal, waar alles nog 

normaal functioneerde en deed de stekker in het daarvoor bestemde stopcontact. Ik zag een 

felblauwe lichtflits voor me en hoorde een zachte knal. Ik keek om me heen en nu bleek ook de 

rest van de hal zonder stroom te staan. Ik had dus een flinke kortsluiting veroorzaakt. Het bleek 

even later dat zelfs het hele bedrijf stil stond en dat er in het transformatoren huis 

hoofdzekeringen kapot waren. Het heeft enige uren geduurd eer dat alles weer was 

gerepareerd. De Obermeister kwam naar me toe, of ik soms had gesaboteerd. Ik zei hem dat ik 

moest slijpen en de zware slijptol had aangezet, waarop de boel stilstond. Hij keek me eens 

onderzoekend aan, lachte fijntjes en ging weer verder. Ik denk dat hij had ontdekt wat ik had 

gedaan, hoewel ik van tevoren niet wist dat mijn daad zoveel effect zou ressorteren. Want de 

stekken van mijn machine zat in een stopcontact aan de overzijde van de hal. 

Nog een ander voorval tijdens de fabricage van de huifkarren is het vermelden waard. De 

bodems van de wagens, waaraan wij werkten, stonden op vrij lage schragen, dus als we aan de 

zijkant van de bodem aan het werk waren met boren of indraaien van schroeven door middel 

van een elektrische schroevendraaier, stonden we voorover gebukt. Bij ons in de ploeg was ook 

een Rotterdammer werkzaam, een klein gedrongen stevig kereltje, die in het burgerleven 

metselaar was.13) Nu was er bij ons reeds enige malen een generaal van de Luftwaffe door de hal 

gelopen met in zijn kielzog een Hauptmann van een ander legeronderdeel als adjudant 

waarschijnlijk. 14) Die generaal had een lengte van minstens twee meter en in zijn luchtmacht-

blauwe uniform met een brede rode bies op de beide zijkanten van zijn lange broek leek hij 

precies op een ooievaar. Welke bijnaam hij van ons dan ook prompt ontving. 

Op zekere dag had ons metselaartje zeker geen goede bui. Ik zag hem voorover gebukt staan 

boren, maar onder zijn armen door zag ik hem in de richting van de ooievaar kijken, die daar 

met zijn gevolg kwam aanstappen. Toen deze op de hoogte van de Rotterdammer was 

gekomen deed deze onverhoeds een stap achteruit en plantte zijn Duitse laars met de hak met 

een ijzeren rand boven op de voet van de ooievaar over wiens gezicht even een pijnlijke trek 

aanwezig was en zijn gevolg, de Hauptmann zagen we purperrood aanlopen in zijn gezicht. Het 

kleine Rotterdammertje keek quasi verbaasd omhoog naar de ooievaar die hoog boven hem uit 

torende. Heel droog kwam er uit zijn mond “Verzeihung, bitte! Ich habe Sie nicht gesehen!” 

Het was een vermakelijke vertoning, waarom we echter niet hardop durfden te lachen. De beide 

Duitsers beiden met de naam Paul, die bij ons in de ploeg werkten zaten op hun knieën voor de 

werkbank alsof ze ergens naar op zoek waren. Het bleek dat ze hun zakdoeken in hun mond 

hadden gestopt om iet hardop in lachen uit te barsten. Toen de ooievaar uit ons gezichtsveld 

was verdwenen hebben we met ons allen gelachen dat de tranen ons over de wangen 

stroomden. In ieder geval hebben we nooit meer iets van de ooievaar gezien.  

Sommige Duitsers zullen wel een grote hekel aan ons hebben gehad, maar dan hadden ze het 

om de een of andere reden er ook naar gemaakt. Er waren ook Nederlanders in een andere hal 

werkzaam, waar een van de Nederlanders een klap van een Duitser had gekregen. Deze was 

woedend over het gebeurde en had kort daarop samen met zijn maat de benen genomen. Na 

drie dagen waren ze weer opgepakt en moesten ze voor de Hauptmann verschijnen die de 

 
13 Dit betrof waarschijnlijk soldaat Johannes Meesters kgf 97565  
14 Bij Gläser werden ook onderdelen voor vliegtuigen geproduceerd en waarschijnlijk kwam deze officier dat werk 

inspecteren. 
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kommandant van het regiment was waarin wij en ook krijgsgevangenen van andere 

nationaliteiten waren ondergebracht. Hij vroeg hen of ze soms naar Nederland wilden, maar ze 

vertelden hem de reden, waarom ze de benen hadden genomen. Ze waren militairen en het gaf 

geen pas dat ze door een Duitse burger werden geslagen omdat ze iets verkeerd hadden 

gedaan. Gelukkig voor hen dat deze kommandant zelf een zoon in krijgsgevangene in Canada 

zitten en hij hoopte dat zijn zoon ook behoorlijk zou worden behandeld en hij stond er dus op 

dat wij als krijgsgevangenen ook op een fatsoenlijke manier zouden worden bejegend. Enige 

dagen later kwam hij in hoogst eigen persoon naar de fabriek en liet het personeel verzamelen 

in de kantine. Hij heeft een uur lang een donderrede tegen hen gehouden, die wij buiten 

konden volgen. De volgende dag waren de Duitsers super beleefd en vroegen ons op een 

vriendelijke toon of we dit of dat voor hen wilden doen. 

 

18. Onderdelen voor de operatie- of montagewagens 

Op het terrein werden iedere dag gloednieuwe chassis van vrachtauto’s van het merk “Horch” 

binnengereden. Het bleken speciale uitvoeringen te zijn, want in de cabine zaten een hele 

batterij pookjes, in plaats van een versnellingshandel. Het waren onder andere 

bergversnellingen en ook kon ieder wiel apart in werking worden gezet in verband met het 

rijden in slechte terreinomstandigheden. 

Het deel dat achter de cabine op het chassis moest worden gemonteerd bestond uit een 

gedeelte waarin aan de achterzijde twee deuren waren aangebracht, waarover een deel met een 

dak, waarin een lantaarn met een luikjes dat opengezet kon worden, twee kleine ramen aan de 

beide zijkanten en ook twee deuren aan de achterzijde waren aangebracht, welke over het 

andere deel kon worden geschoven. Het laatste deel kon omhoog gebracht worden door een 

krik in iedere hoek, waardoor men een ruimte verkreeg waarin men rechtop kon staan. 

Daar ik in de bouw al eens op een fout had gewezen welke de architect had gemaakt bij het 

uitzetten van de maten van de brandvijver en ik bij het begon van de werkzaamheden hem erop 

had gewezen dat de bok en het gereedschap zo in elkaar zat. Was Obermeister Stör ervan 

overtuigd dat ik niet de kantoorbediende was zoals ik hem had verteld, maar ingenieur of zoiets. 

De goede man had echter ongelijk, want ik had alleen maar geleerd een schrijfmachine te 

bedienen en van techniek wist ik helemaal niets. 

Maar er kwamen zes SS-ers van het Ostfront en die moesten hier zo’n wagen opbouwen en ik 

moest erbij staan kijken hoe of dat allemaal in zijn werk ging. Ik heb toen zes weken met mijn 

handen op mijn rug daar rondgelopen en gekeken hoe of het allemaal te werk ging. Ik 

sputterde wel tegen dat ik een kantoorbediende was en van het bouwen van montagewagens 

totaal geen verstand had, er hielp geen moedertje lief aan, ik werd voorwerker. 

In ieder geval had de ploeg SS-ers ook nog iets goed voor ons bereikt. Op een dag was een SS-

er met een hele zware boortol grote gaten in het chassis aan het boren, waarin de krikken 

moesten worden gemonteerd, toen de machine onder stroom kwam te staan, de boor om het 

ijzer hapte en daar de SS-er vastzat aan de boormachine, deze mee in het rond ging tot hij van 

de wagen af werd geslingerd. Ze wilden toen niet verder werken, eerst moest alles worden 

geaard. Dat was ook voor ons een hele verbetering. 

Toen ik dan eindelijk aan de werkzaamheden moest beginnen moest ik eerst de twee stel 

dubbele deuren aan de achterzijde, compleet met scharnieren, vergrendeling en sloten maken. 

Als hulp kreeg ik een Russische krijgsgevangene bij me. Het was een ontwikkelde kerel die een 

aardig mondje Engels sprak, hetgeen wel makkelijk was, want nu konden we in het bijzijn van 

Duitsers over alles en nog wat praten. Ze konden ons toch niet verstaan. We hadden het onder 

andere over hun beroemde tsaar Peter de Grote, die als scheepstimmerman in Zaandam had 



48 

gewoond en gewerkt om de zeilschepen te bouwen welke toen de zeeën bevoeren en die het 

van belang achtte dat ook Rusland over een goede vloot kon beschikken. 

Toen ik het werk aan de deuren goed onder de knie had, kwam Stör naar mij toe en zei me dat 

de andere dag de tijdschrijver zou komen om de tijd op te nemen welke ik nodig had om een 

compleet stel deuren, dus vier stuks, te maken. Hij vertelde mij ook dat het werk aan een Duitser 

zou worden gegeven. Ik vroeg hem voor welke Duitser het werk was bestemd en hij zei me wie 

eraan moest gaan werken. Ik zei hem dat het niet bepaald een goede Duitser was en hij keek me 

lachend aan en zei iets van “Je doet maar!” De andere dag kwam de tijdschrijver en ik heb zo 

snel als ik kon gewerkt. Later kwam de betreffende Duitser op mij toe met de mededeling dat hij 

geen Pfennig eraan kon verdienen en wat ik dan wel had gedaan. Ik heb hem gezegd dat ik 

normaal had gewerkt en dat ik dat in Duitsland had geleerd. Ik hoorde ook nog van Stör dat hij 

bij hem zijn beklag had gedaan, maar dat deze hem had gezegd dat als een krijgsgevangene het 

in die tijd had geklaard, hij het zeker moest kunnen. Het was de Duitser die me een keer toebeet 

dat toen we honger hadden we makke schapen waren en dat het jammer was dat we nu weer in 

goede welstand verkeerden. Het was ook de Duitser die een halve sigaret weggooide en als dan 

een van de Nederlanders aanstalten maakte om de halve peuk op te rapen hij er met een 

sarcastische grijns de hak van zijn laars erop ronddraaide, zodat er niets meer over was van de 

halve peuk. Zo heb ik vele onderdelen moesten maken, waarbij altijd werd gevraagd door mij 

aan Stör, voor wie het was bestemd. Als het voor een goede Duitser was, dan probeerde ik zo 

lang mogelijk en zo langzaam mogelijk eraan te werken. Het gevolg was dan dat zo iemand op 

zijn akkertje goed verdiende en dan voor mij een paar eieren, appelen of peren of eigen teelt 

(tabak) voor me meebracht.  

Ook moesten de wanden worden gemaakt. De houten frames kwamen kant en klaar bij ons en 

wij moesten dan de platen aan binnen- en buitenkant erop aanbrengen, welke platen van 

Zweeds hardboard waren, dat met een weerbestendige laag aan de buitenzijde was bedenkt, 

welke behoorlijk hard was. Het werk moest worden gedaan met een soort nagels, met een 

kleine kop, vierkant en een vierkante steel met een slinger erin. Wanneer men deze spijkers niet 

hard, recht bovenop hun kop sloeg, gingen ze krom met alle gevolgen van dien. De hamer 

kwam dan meestal op de duim terecht, zodat in het begin de vloeken en uitroepen van pijn niet 

van de lucht waren. Langzamerhand kregen we echter de slag te pakken en sloegen zo’n nagel 

in twee of drie klappen erin.  

Toen ik met enige andere Nederlanders aan de wanden bezig was, waren er ook twee die aan 

de daken met de lantaarn en het luikje erin werkten. De vergrendeling van het luikje was echter 

te lang, zodat het niet helemaal kon worden afgesloten. Nu was er een Rus mee belast, die een 

stuk er tussenuit moest zagen en dan de beide delen via een carbidinstallatie weer autogeen 

aan elkaar moest lassen. De handzagen waren van een slechte kwaliteit dus snel bot. De 

gasinstallatie stond nogal eens in brand met het gevolg dat men geen voldoende 

gereedgemaakte wagens kon afleveren. Zo kwam Stör op een dag naar mij toe, of ik soms een 

oplossing voor het probleem wist. Ik bekeek de excentrische sluiting eens, welke hij mij had 

gegeven, nam mijn hamer, liep naar een bankschroef en maakte van het te lange rechte stuk 

een U en wel zodanig dat de maat aan de gestelde eis voldeed en het luikje dichtklemde. Stör 

keek met verbouwereerd aan bij zoveel eenvoudig vernuft. Hij zei me dat ik geen kantoor-

bediende was en dat hij niet snapte hoe zoiets in mijn hoofd opkwam. Ik heb hem toen fijntjes 

gezegd dat er in een kaaskop ook hersens zaten. Ik begreep zelf geeneens hoe ik zo snel op die 

oplossing kwam. Ik vond het heel eenvoudig. 
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19. Verdere voorvallen met de Horch en de Feldwagen 

In die tijd begon er weer een kies bij me op te spelen en vroeg ik dus een bezoek aan de 

tandarts aan. Het werd toegestaan, mits ik bij iedere visite 5 Duitse marken kon betalen, hetgeen 

ik wel kon opbrengen. On der begeleiding van de oude Schütze ging ik naar de tandarts. Dit 

bleek een heel oude vieze naar drank stinkende kerel te zijn, hoewel zonder de lucht van alcohol 

de vorm en de kleur van zijn neus boekdelen spraken. Ook de praktijkkamer zag eruit als het 

decor van de een of andere griezelfilm. De oranje gekleurde rubber slangetjes waren half 

verteerd en overal droop een niet te definiëren smurrie vanaf welke het geheel een aanzien van 

rotting en bederf gaf. De boor welke hij voor mijn kies wilde gebruiken zat nog vol met troep 

van divers patiënten die voor mij aan de beurt waren geweest. Ik ben opgestaan en heb de 

Schütze gezegd dat ik me in zo’n smerig zooitje niet wilde laten behandelen. Hij gaf me 

volkomen gelijk toen hij de praktijkruimte in ogenschouw had genomen. 

Enige dagen later kwam de oude Schütze weer naar mij toe en zei me dat er een andere tandarts 

was gevonden. Het bleek een nog vrij jonge vrouw te zijn en alles was keurig in orde. De Schütze 

vroeg me of er geen bewaar tegen was dat ik als krijgsgevangene in dezelfde wachtruimte 

moest zitten als de andere patiënten, meest dames. Ze antwoordde hem dat patiënten voor 

haar allemaal gelijk waren. Een van de dames vroeg of ze me een appel mocht geven. De 

Schütze zei dat dat eigenlijk niet was toegestaan, maar als ze hem op tafel legde zou ik hem wel 

mogen meenemen, wat ik dan ook prompt heb gedaan. De tandarts vroeg ook ditmaal 5 mark 

per keer maar ik ben wel een keer of tien bij haar langs geweest tot ze zei dat ze me heus niet 

langer kon behandelen, hetgeen ik wel betreurde, want ik was daarmee een hele morgen zoet, 

daar ze in het centrum van Radeberg haar praktijk had. 

Een keer stootte ik mijn scheenbeen. Het been werd nogal pijnlijk, zwol behoorlijk op en werd 

helemaal blauw, terwijl mijn huid strak om het gezwollen been zat. Met dat gezwollen been 

moest ik helemaal naar het andere werk strompelen, om het aan de bedrijfsarts te tonen. In het 

Lager most ik op een stoel gaan zitten met het been omhoog en er steeds lappen met koud 

water omheen doen. Na een week moest ik terugkomen. Het was nog wel niet helemaal 

genezen en de wond was nog iets open, maar ik werd “Arbeitsfähig” verklaard, dus moest ik 

weer aan het werk. Nadat ik een uur op de fabriek aan het werk was geweest, wat het been weer 

net zo gezwollen en blauw als eerst, terwijl ik er bijna niet op kon staan van de pijn. Ik ben naar 

Obermeister Stör gegaan en heb hem verteld van mijn been en dat de bedrijfsarts mij weer aan 

het werk had gestuurd. Hij vroeg mij mijn been aan hem te laten zien, waarvan hij danig schrok. 

Hij stuurde mij weer naar het Lager met de boodschap dat hij me niet eerder op de fabriek wilde 

zien, voordat mijn been totaal was genezen. Zo heb ik nog twee rustige weken doorgebracht, 

waarna ik weer aan het werk ben gegaan en geen last meer van mijn been heb gehad. 

Zo nu en dan kwam er luchtalarm, hetgeen wij nog niet eerder hadden meegemaakt. Grote 

aantallen vliegende forten van de Amerikanen vlogen dan hoog boven onze hoofden op weg 

naar Berlijn. Een baas van een andere hal moest ons dan altijd naar onze door onszelf gegraven 

“Splittergraben” begeleiden, hetgeen met veel vertoon gepaard ging. Met een getrokken pistool 

liep hij achter ons, intussen angstig omhoogkijkend naar de grote vogels boven hem. Wij liepen 

expres tergend langzaam naar onze loopgraaf, hem onderweg treiterend met de manier waarop 

hij zijn pistool vasthield. Of hij niet bang was in zijn eigen rug te schieten en of hij het pistool 

wel aan de goede kant had geladen! Als we bij onze schuilplaats waren aangekomen rende hij 

zo hard als hij kon naar de bunker voor de Duitse arbeiders. Gelukkig veranderde dit toen 

Meister Stör als Obermeister werd aangesteld. Wij vertelden hem dat wij onze loopgraaf niet 

helemaal veilig vonden en dat we liever een stuk het bos inliepen dat wel aan de zijlijn van het 

hoofdspoor grensde, maar naar het ons leek minder gevaarlijk was. Stör vond het best, als we 
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maar na het luchtalarm weer terug kwamen. We gaven hem ons erewoord en indien er 

luchtalarm werd gegeven, wandelden we voortaan het bos in. Op een keer stopte er tijdens het 

luchtalarm een trein met burgers en een groep Litouwers, die als militairen aan de Duitse kant 

vochten. De hen begeleidende officier vroeg ons wat wij voor landslieden waren, want aan onze 

outfit zag hij wel dat we krijgsgevangenen waren. We vertelden hem dat we Nederlandse 

krijgsgevangenen waren en dat we van het bedrijf waarbij wij werkten, hierheen waren gelopen. 

Hij vroeg ons stomverbaasd waar of onze bewaking was. We vertelden hem dat onze bewaking 

in het Lager wat waar wij werden ondergebracht, maar dat we van de fabriek toestemming 

hadden om in geval van luchtalarm in het bos te schuilen. Aan zijn gezicht te zien scheen hij dat 

allemaal niet geheel te kunnen bevatten. Hij wilde ook nog weten wat we deden als het 

luchtalarm was afgelopen. We vertelden hem dat we dan weer terug naar de fabriek gingen om 

te werken. Ongelovig keek hij ons hoofdschuddend aan en aan zijn gezicht te zien kon hij de 

gang van zaken niet erg volgen. 

Op een dag besloten we een Duitse arbeider te pakken te nemen. Het was de man die destijds 

een van ons een klap had gegeven, waarop hij met zijn maat de benen hadden genomen. Aan 

het magazijn kreeg hij van de achter het loket staande Nederlander nul op het rekest. De groep 

welke aan de voor- en achterborden werkzaam waren, waarmee de huifkarren werden 

afgesloten, kregen ook hangsloten, waarmee de huif voormiddel van een staaldraad kon worden 

afgesloten. Nu liep hij steeds bij hen te zeuren om twee hangsloten. Het begon die twee knapen 

danig te vervelen en ze stelden op een paar schragen een achterwand dusdanig op, dat de 

wand er bij de minste geringste aanraking af zou vallen. Vervolgens hebben ze er enige dozen 

schroeven op gezet en een aantal hangsloten welke alle waren voorzien van een ketting die een 

lengte van ongeveer 15 cm hadden. Deze werden doormiddel van een schroefje aan de 

onderzijde van het bord vastgezet. De hal was honderd meter lang en de Nederlanders die aan 

de borden werkten hadden hun plaats voorin de hal. Met schafttijd zijn wij helemaal achterin 

gaan zitten en toen de man quasi ongeïnteresseerd de hal in kwam wandelen hebben we hem 

vanuit onze ooghoeken stiekem gadegeslagen. Hij liep even wat rond, waar het bord lag 

opgesteld en ging bij zijn vertrek dicht langs het bord en ja hoor, hij nam tersluiks een hangslot 

mee dat helaas aan het bord vastzat. Zodat met veel kabaal het geheel met schroeven en sloten 

van de schragen af donderde. Met een vuurrode kop en achtervolgd door ons hoongelach 

haastte hij zich naar de uitgang van de hal.  

Onder de Duitse arbeiders was er één die ons altijd vriendelijk bejegende, Hij begroette ons 

altijd met een opgewekt “Guten Morgen”, het was een doodgoeie kerel. Hij had echter een 

handicap, het was nou niet bepaald een knappe kerel, of beter gezegd hij was ontzettend lelijk. 

Van de Nederlanders kreeg hij al gauw de bijnaam de “knolraap”. Dit was nog niet erg genoeg, 

want op een keer riep één van ons hem toe “Ha, die knolraap!” Vervolgens werd hij daarna 

steeds met deze uitdrukking begroet. Maar op zekere dag vroeg hij aan één van ons wat of dat 

woord “knolraap” eigenlijk betekende en degene aan wie hij het had gevraagd wist zo gauw 

niets anders te zeggen dan dat het zoveel als “goede vriend” beduidde. Dit had tot gevolg dat 

hij ons pok met een luidruchtig “Ha die knolraap” begroette. Maar de wereld is klein wordt er 

weleens gezegd en dat is nog waar ook. Eens op een van onze zondagse wandelingen buiten 

het Lager passeerden ons aan de overkant van de straat twee jongen vrouwen, ieder achter een 

kinderwagen. Tot mijn verbazing herkende ik een van de beide vrouwen. Het was misschien al 

een jaar of tien geleden, maar een ervan was bij mij op catechisatie destijds. Ze was er maar één 

jaar op en nadien heb ik haar nooit meer gezien. Aan haar gedrag merkte ik dat ze ook mij 

herkende. Ze schrok en dat was te begrijpen, want ik zag er niet bepaald florissant uit, daar ik 

last van ringworm had en de Duitse arts mij met een oranjekleurige zalf behandelde en ik me 
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ook niet mocht scheren. Ik had dus een baard van een dag of veertien, waarin allemaal 

verdroogde oranjekleurige korsten hingen. Of zij nu ook nog de vrouw van één van de Duitse 

timmerlieden was, heb ik hem niet durven vragen, toen hij een keer naar mij toekwam om mij 

wat te zeggen. Ik schrok wel een beetje, want ik had intussen wel bemerkt, dat hij een groot 

vereerde van de Führer was en hij werkte niet bij ons in de hal. Hij verteld mij dat zijn vrouw een 

Nederlandse was en hij had haar de betekenis van het woord “knolraap” gevraagd. Ik weet niet 

waarom hij dat vertelde, maar het was natuurlijk mogelijk dat zijn vrouw hem van de 

onverwachte ontmoeting op de hoogte had gesteld, misschien ook omdat ik dat woord nooit 

tegen die Duitser gebruikte. Hij vertelde mij dat hij er zo achter was gekomen dat het woord in 

de Duitse taal “Steckrübe” betekende. 

Ik heb hem toen dringend verzocht de betekenis van het woord “knolraap” niet aan de persoon 

in kwestie over te brengen, daar ik dat erg sneu voor hem zou vinden. Ik denk niet dat hij het 

heeft gedaan, want we werden steeds begroet met een vrolijk “Ha, die knolraap!” Maar ik heb 

de andere Nederlanders gewaarschuwd voorzichtig met hun woorden te zijn, daar ze misschien 

konden worden begrepen.  

Toen ik aan de wanden van de Horch vrachtauto’s werkte, bouwden er twee Nederlandse 

krijgsgevangenen naast mij de daken voor de betreffende auto’s. Op een keer stapte een van 

hen naar Obermeister Stör en vroeg hem of hij naar het Lager mocht met zijn maat. Als hij zijn 

kwantum voor die dag klaar had. Hij kreeg toestemming en ik dacht, dat kan ik ook en ben dus 

eveneens naar Stör gestapt en heb hem gevraagd of mijn maat en ik ook toestemming kregen 

om naar het Lager te gaan, wanneer we onze portie voor die dag klaar hadden. Stör keek me 

aan en zei me dat als ik was weggeweest hij er niets aan kon doen. Ik kreeg dus geen directe 

toestemming maar hij maakte het me wel duidelijk dat ik in dat geval naar het Lager kon gaan, 

samen met mijn maat. 

Voortaan vertrokken we dus tegen vijven tot ergernis van diverse Duitsers. Welke niet erg op 

ons waren gesteld en die ons met een zuur gezicht nakeken, terwijl zij tot 18.00 uur moesten 

blijven. Op een middag kwam de Stör naar ons toe en vroeg ons of we tot 18.00 uur wilden 

blijven, want er kwam die dag inspectie. Waarschijnlijk heeft de een of ander zijn beklad gedaan 

bij een hogere instantie, want eensklaps werden we overgeplaatst naar een ander werk van het 

bedrijf, dat was gevestigd in een oude glasblazerij “Glashütte” zoals de Duitsers het noemden. 

Hier was reeds de andere ploeg Nederlanders werkzaam met het in elkaar zetten van de wielen 

voor de Feldwagen. Ik had nooit eerder gezien, hoe of men wagenwielen maakte. Een houten 

wiel werd in elkaar gezet en in een cirkelvormige mal werden de delen samengedrukt. Er was 

een oude Russische smid, een krijgsgevangene, welke de ijzeren banden in de vorm walste en 

elektrisch de einden van de cirkelvormige band aan elkaar welde. Deze cirkel werd in de mal om 

het rad geslagen. Daarna haalde men een hendel over waardoor er rondom de band 

gasvlammetjes verschenen, welke de ijzeren band verhitten. Was deze roodgloeiend, dan haalde 

men de hendel over naar de andere kant, waardoor het gas werd afgesloten en rondom de 

ijzeren band straaltjes water tevoorschijn kwamen welke de band snel afkoelden en deze door 

het krimpen muurvast om het wiel kwam te zitten. 

De oude Rus was een man van 65 jaar, maar oersterk. In iedere hand hield hij een voorhamer 

met wijduit gestrekte armen rechtop. Vervolgens draaide hij zijn polsen, hield zijn gezicht 

achterover en liet het ijzeren deel van de beide voorhamers tot vlak boven zijn neus dalen en 

daarna draaide hij zijn polsen, tot ze weer terug waren in de beginstand en deze handeling 

verrichtte hij vele malen achter elkaar. Onder ons bevonden zich ook twee jonge smeden, 

stevige knapen, maar zoveel keer zijn hamers op en neer bewoog haalden zij bij lange na niet.  
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Hij liet ons ook nog een test zien, welke ze in Rusland moesten afleggen om de titel van 

meestersmid te behalen. Hij nam een stuk rond van circa 8 mm dik en een centimeter of 40 lang 

en sloeg hierop met een vuisthamer in een regelmatig hoog tempo. Op een gegeven ogenblik 

liep het ijzeren staafje roodgloeiend aan en hoe of de Nederlandse smeden het ook probeerden, 

ze kregen het niet voor elkaar. Het staafje werd wel enigszins warm, maar het roodgloeiend te 

laten worden kregen ze niet gedaan. 

Ook in deze oude fabriek werden “Feldwagen” gebouwd door oude Duitsers en ook wij moesten 

dat werk weer opnemen. Men had echter ook iemand voor de ververij nodig voor het dompelen 

van zware bundels onderdelen en voor het verven met de kwast van lange onderdelen. In een 

met zeildoek afgedekte ruimte stond een lange bak, welke een meter of 2½ lang en 1 meter 

breed was. Erin bevond zich een groene verf, terwijl de bodem met een dikke laag groene 

blubber was bedekt. Indien er iets inviel was men met een soort pool een hele tijd aan het 

hengelen om het weer boven te krijgen. Men vertelde mij, dat men in de fabriek altijd moest 

werken met kletsnatte onderdelen, daar de Pool, die in de ververij werkte het niet voor elkaar 

kreeg om voldoende voorraad te produceren. Toen ik echter een week of zes op mijn akkertje 

bezig was in mijn eentje, de Poolse knaap welke mij behulpzaam moest zijn zag ik de hele dag 

niet, kwam een Duitser uit de fabriek naar mij toe met de mededeling dat zij voorlopig 

voldoende materiaal in voorraad hadden, zodat ik het maar rustig aan moest gaan doen. Ik bleef 

wel de hele dag bezig, maar op mijn dooie gemak, daar anders de dag zo vreselijk lang duurt. 

Toen ik deze werkzaamheden zou doen, had ik bedongen dat ik alleen maar zou verven en geen 

andere werkzaamheden zou behoeven te verrichten. Toen echter de in het bedrijf werkende 

Obermeister mij in de gaten kreeg wilde hij mij toch inzetten bij het lossen van de vrachtauto’s 

welke nieuw materiaal kwamen brengen. In de fabriek was echter een oude Duitser werkzaam 

die reeds in het bedrijf had gewerkt toen het nog een Glashütte was. Het was hem aan te zien, 

dat hij dit werk gedurende vele jaren van zijn leven had gedaan, want hij had de volle wangen 

van een bazuinengel en uitpuilende, bloeddoorlopen ogen, terwijl ook het ademhalen hem niet 

makkelijk afging. Maar het was een heel geschikte kerel en hij was op de hoogte van de 

afspraak dat ik geen auto’s zou behoeven te lossen of laden. Als er een vrachtauto met 

materiaal arriveerde, kwam hij bij mij de ververij binnenwandelen en zei me dat er nog enige 

onderdelen uit het magazijn moesten worden gehaald. We vertrokken dan met zo’n Duitse 

trekwagen naar het magazijn dat een eindje verder in een zijstraat was gelegen. Hier 

aangekomen moest ik van hem op mijn gemakt gaan zitten en een sigaretje roken. Nadat er 

ongeveer een uur was verlopen zocht hij een paar schetsplaten bij elkaar, welke op de wagen 

werden gelegd, waarna wij weer terug wandelden naar de fabriek. Aan de ingang stond dan 

meestal de Obermeister, die een brilletje met halve glazen op zijn neus droeg, over welk brilletje 

hij naar mij, de Duitser en de paar stukken ijzer op de trekkas keek. Waarom hij daarvan nooit 

iets zei, is mij echter een raadsel. 

Op een voor de Obermeister zeer kwade dag, heeft een van ons, hij was een van de beide 

smeden, een jongen uit Groningen, de fiets, jas en pet van de Obermeister geleend en is naar 

Nederland vertrokken. Later ontving zijn maat een krijgsgevangenenpostkaart, waarop in 

bedekte termen stond geschreven, dat hij gezond en wel thuis was gearriveerd. 15) 

Het was een hele consternatie dat er één van ons ontbrak, want de Obermeister was tenslotte 

voor ons verantwoordelijk. 

Intussen scheen het niet best met de oorlog te gaan, tenminste voor de Duitsers, want 

sommigen begonnen al te twijfelen aan de voorspelde overwinning. Op een nacht werden we 

wreed uit onze slaap gehaald door een vreselijke herrie en ons Lager stond op zijn grondvesten 

 
15 Dit betrof soldaat Jannes Cruiming kgf 98810, die op 18 december 1944 ontvluchtte. 
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te schudden. Het duurde ongeveer een half uur en buiten gekomen zagen we een prachtig 

lichtspel van gouden regen op Dresden neerdalen, begeleid door het gedreun van de 

bommentapijten, welke er door honderden, misschien wel duizenden die nacht werden gelegd. 

Het waren twee luchtaanvallen, maar later volgden er nog twee bombardementen overdag. 16)  

Of deze echter op Dresden waren gericht weet ik niet. Wel kwamen hele stromen vluchtelingen 

langs ons Lager, waaronder zich ook een man bevond die wij ieder 5 mark betaalden en die dan 

op zondag een mooie film bij ons draaide. Helaas was hij alles kwijt geraakt en dus wat het 

afgelopen me de filmvoorstellingen. 

Als hygiënische maatregel moesten we eenmaal per maand worden ontluisd. Kleding en dekens 

moesten mee en net als in het Stalag Mühlberg moest alles worden opgehangen aan een 

enorme kleerhanger en met dat pakket moest men naar de balie om het af te geven. Men liep 

dus in Adamskostuum en de eerste maal in Radeberg was het wel even slikken, want degenen 

die het spul in ontvangst namen waren ditmaal vrouwen. Maar ja, we moesten de spullen toch 

afgeven dus liepen de brutaalsten er direct op af. Ze zagen de hele dag mannen in hun blootje 

marcheren, dus zouden ze van ons wel niet al te veel notitie nemen. Als de spullen in de 

ontluizingsoven voldoende waren verhit kreeg men de kleerhanger ook weer door een vrouw 

aangereikt. Intussen waren we onder de douche geweest, wat wel heerlijk was gezien de 

beperkte mogelijkheden in het Lager. Volgens ons hadden ze het in die ontluisinrichting te druk, 

omdat je kleding net een beetje was opgewarmd en we twijfelden eraan of het wel wat 

uithaalde en of je geen ongedierte van de vorige groep mee terugnam.  

Een ding was zeker, in de zomer hadden we ontzettend veel last van vlooien. In de zomer 

hingen we ’s morgens voordat we naar het werk gingen, onze dekens buiten in het zonnetje en 

als we dan om een uur of 18.30 ’s avonds weer terugkwamen van ons werk was ons eerste werk 

het vangen van de vlooien. Het was niet te geloven maar gemiddeld vingen we de man zo’n 

tachtig van die springertjes, die behaaglijk in het warme zonnetje buiten op de deken zaten. 

Uit Nederland had ik wat insectenpoeder bij me, maar of de diertjes er immuun voor waren weet 

ik niet, want het strooien haalde niets uit. Dikwijls ging ik op een smalle bank in het waslokaal 

slapen, waar ik geen last van het ongedierte had. Men begreep niet hoe ik een hele nacht op 

een smalle houten bank kon slapen zonder eraf te vallen. 

 

20. Het nieuwe Lager  

Ik weet niet meer precies wanneer we naar een groter onderkomen moesten verhuizen, daar de 

Nederlandse krijgsgevangenen uit diverse Lagers nu werden samengevoegd, daar er nu in 

plaats van veertig man een 160 man moesten worden ondergebracht  

We waren nog bezig met het lossen van de spoorwagons die met granietslag waren geladen, 

dus zal het vermoedelijk begin 1944 zijn geweest. 

Onze nieuwe ruimte bleek een oude glasfabriek te zijn geweest. Er waren vroeger in deze streek 

veel glasfabrieken en glasblazerijen geweest. In deze ruimte bevond zich een gootsteen wat 

voor ons al een hele vooruitgang was, daar we niet meer met melkbussen water behoefden te 

sjouwen, Verder was er een toilet aanwezig dat zich op de kleine binnenplaats bevond. De vloer 

was van steen en aan de achterzijde bevonden zich enige ramen, waarvan het bovenlicht naar 

beneden kon zakken. De ramen lagen een meter of twee boven de vloer daar hier het gebouw 

voorzien van een plat dak, een meter of twee in de grond was gebouwd, terwijl aan de zijde van 

de binnenplaats de vloer op dit niveau was gelegen. Het was hier een weinig heuvelachtig. Voor 

de ramen waren aan de straatkant hekken aangebracht, zodat we daar volgens de Duitsers niet 

 
16 Deze bombardementen vonden plaats op 13 en februari 1945.  
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uit konden ontsnappen. Alles was keurig gewit en schoongemaakt en ook waren we af van het 

vat als toilet, hetgeen we ook iedere dag moesten ledigen, daar hier het toilet op de riolering 

was aangesloten. Verder werd de ruimte verwarmd door een grote zwarte kachel, zoals er 

vroeger in het lokaal van de school stond.  

Op een dag kwam er een nog jonge Duitse officier in het Lager. Hij was gekleed in een 

donkergroen uniform met donkerrood afgebiesd. Hij bleek Kontroll Offizier te zijn en scheen 

ondanks zijn  jeugdige leeftijd heel wat in de melk te brokkelen te hebben. Het scheen dat de 

oude glasblazerij en de aangrenzende gebouwen eigendom van een Pool met de naam 

Baumann waren. Van hem, zowel als van de fabriek kwamen er protesten maar het Lager scheen 

niet te voldoen aan de eisen welke werden gesteld voor een Lager met 160 man. Ten eerste 

moesten er twee inpandige toiletten worden aangebracht, daar het ene toilet op de 

binnenplaats onvoldoende was en bovendien ’s nachts niet was te bereiken. Er moest ook een 

washok vanuit de woonruimte dag en nacht bereikbaar worden aangebouwd, daar één 

gootsteentje voor het aantal bewoners te weinig was. De Kontroll Offizier kwam regelmatig 

controlerend, of alles wel zo spoedig mogelijk in orde werd gebracht. De kribben met vier man 

onder en vier man boven waren wel weer van dezelfde houtwol matrassen voorzien, maar al met 

al was het wel een hele verbetering voor ons in vergelijking met het kleine Lagertje dat we 

hadden verlaten. Dat was helemaal aan de buitenkant van het dorp gelegen, maar dit lag in 

Radeberg, al zagen we van de voorbijgangers alleen maar de benen. Daar wij smerig waren van 

het lossen van de wagons met granietslag, balen cement en ongebluste kalk en maar eenmaal 

per maand onder de douche gingen, hadden we met behulp van een stuk touw, een oude 

emmer en een leeg conservenblik, waarin we gaten hadden gemaakt, een douche in elkaar 

geflanst. De douche was buiten aangebracht onder een afdak in de open lucht en het douchen 

in de open lucht bij een temperatuur van -16° C was bepaald geen sinecure. Eerst doken we 

onder de straal om er ogenblikkelijk weer onderuit te springen, want men had het gevoel of 

men met honderden naalden in je lichaam werd gestoken. Daarna was het inzepen geblazen en 

dan afspoelen, wat nu beter ging dan de eerste duik. Als men zich na deze verfrissing 

afdroogde, gloeiden we of we achter een hete kachel vandaan kwamen. Het was wel een 

Spartaanse methode en niet iedereen kon de moed opbrengen. Echter na afloop voelden we 

ons weer heerlijk opgefrist en was het alsof alle vermoeidheid van ons was afgevallen. De 

uitgang van ons nieuwe Lager was aan de binnenplaats gelegen, waaraan ook de ruimte van de 

wacht lag en een huis waarin deze Posten waren ondergebracht. De bewaking werd gevorm 

door onze oude Schütze, en een soldaat waarvan men vertelde dat hij in het Franse 

vreemdelingenlegioen had gediend en die dan af en toe last had van de woestijnkolder. Wat dat 

inhield wisten we niet, maar toen we op een keer omhoog in de lucht keken naar Amerikaanse 

vliegende forten, loste hij uit een raam van zijn kamer enige schoten in de lucht. Dit raam keek 

uit op het platte dak van ons onderkomen en volgens hem stonden we te bekijken hoe of we 

konden ontsnappen en dat, terwijl het hek de hele dag open stond. 

Indien het luchtalarm was mochten we van onze nieuwe Lagerführer ook schuilen in het bos en 

behoefden we niet naar de loopgraaf van de fabriek. De Lagerführer welke wij in ons nieuwe 

Lager hadden, had de rang van Stabfeldwebel. Het was een slanke lange man met een paar 

donkere doordringende ogen, die een sterke persoonlijkheid uitstraalde. Naar men vertelde had 

hij erg veel last van zijn maag en behoefde daarom geen dienst meer te doen aan het front. Hij 

scheen niet al te ver van het Lager verwijderd te wonen, want dikwijls ging hij ’s avonds weg en 

kwam dan tegen 11.00 uur weer in het Lager. 

Op een avond kwamen wij niets vermoedend van het werk, toen het bij het betreden van het 

Lager er wel op leek alsof de hel was losgebroken. De reeds in het Lager aanwezige 
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Nederlanders waren in een hoek samengedreven door een twintigtal leden van de Grüne Polizei, 

welke ook nog waren vergezeld van twee kerels met gleufhoeden op en lange leren jassen, 

kennelijk leden van de beruchte Gestapo. Ook wij werden met kofstoten en veel geschreeuw 

ontvangen en werden ook in de hoek gedreven. De Grünen doorzochten onze spullen en keken 

onder onze matrassen, maar het waarnaar en waarom ze zochten wisten wij, die op de fabriek 

werkzaam waren, van geen kant. Een van de reeds aanwezige Nederlanders fluisterde ons toe 

dat er bij het lossen van treinwagons door de ploeg die daar werkzaam was, spullen van de SS 

waren gestolen, maar wat er precies was gestolen wist hij ook niet. Ze hadden twee 

Nederlanders als hoofddaders meegenomen en voor 24.00 uur ’s nachts moesten de daders 

bekend gemaakt worden, anders zouden ze de beide jongens tegen de muur zetten en 

fusilleren. We zaten allemaal wel in de rats hoe of die wel zou gaan aflopen. De beide Posten 

stonden er verschrikt en verwezen bij en ze wisten niet wat of ze tegen zo’n overmacht en 

zoveel machtsvertoon moesten beginnen. Gelukkig voor ons was de Stabfeldwebel vroeger dan 

anders, het was net 10.30 uur toen hij binnentrad. Stomverbaasd keek hij in het rond en vroeg 

op hoge toon wat of er aan de hand was. Een van de Gestapo heren legde hem uit dat er was 

gesloten en dat de Nederlandse krijgsgevangenen ervan werden verdacht. Verder zeiden ze dat 

ze twee Nederlanders hadden meegenomen en als de daders zich niet voor 24.00 uur ’s nachts 

hadden gemeld, deze zouden worden terechtgesteld. Onze Stabfeldwebel vroeg toen aan de 

Gestapokerel of ze in het bezit waren van een vergunning van de officier van Justitie, daar ze 

zich in een krijgsgevangenenlager bevonden, waarvoor ze dan in het bezit van een speciale 

vergunning diende te zijn. De Gestapo moest dit ontkennend beantwoorden, waarop onze 

goede Stabfeldwebel zijn pistool trok, de beide Posten gelastte hun geweren te laden en de 

veiligheidspal om te leggen. Vervolgens gelastte hij de aanwezige Gestapo en Polizei op 

staande voet het Lager te verlaten, daar hij ze er anders uit zou schieten en ze moesten zorgen 

dat de beide Nederlanders die ze wederrechtelijk hadden meegenomen, ’s avonds voor 24.00 

uur gezond en wel weer terug in het Lager zouden zijn, daar hij zelf anders rapport zou 

opmaken en naar Berlijn zenden. Hij zou ze daar op de hoogte brengen van hun onbeschofte 

handelswijze jegens onschuldige krijgsgevangenen. Ik moet erkennen dat ik angstig heb staan 

afwachten hoe of dit wel allemaal zou gaan aflopen. Of onze Stab toen hoog spel speelde of dat 

het de regels waren weet ik niet, maar zijn optreden scheen effect te sorteren, want in mum van 

tijd waren de Gestapomannen en de Grünen verdwenen en de beide Nederlanders weer voor 

twaalven terug in het Lager. Later hebben we nog eens een inval gehad en toen werden we 

verzocht bij onze slaapplaatsen te gaan staan en doorzocht men in ons bijzijn onze spullen. 

Ook de commissaris van politie van Radeberg was hierbij aanwezig en wat ze toen zochten was 

voor ons ook een groot raadsel. Voor de oorlog bleek deze commissaris veel naar Noordwijk te 

zijn geweest en hij had veel vrienden in Nederland, naar bij ons vertelde. Hij had veel lof voor 

Holland en de Hollanders en als we pikten, wat we nodig hadden, dan zouden ze dat wel door 

de vingers zien. Maar in Radeberg werd al gezegd “Als de olifant van het circus is gestolen, 

moet men maar in het Lager van de Nederlanders gaan zoeken!” 

Na afloop van die enerverende avond hoorden we dat de ploeg die bij het lossen en laden van 

het spoor moest werken, 118 flessen met likeuren van Bols, zoals Apricot Brandy en Prunella 

door hen onder de ogen van de SS-wachten waren gestolen. Ze hadden met vlijmscherpe 

messen kans gezien de dozen aan een kant van onderen open te snijden, zodat er drie flessen 

uitvielen, op een plek tussen twee wachtposten in het stro wisten te verstoppen, die ze later met 

de oude Schütze hadden opgehaald in de nacht. Ze hadden ze in de lange pijp verborgen van 

de kachel in ons Lager, welke vanaf de kachel helemaal naar de andere hoek van het Lager liep. 

Ze hadden wel doodsangsten uitgestaan, want af en toe begon de pijp onder het gewicht van 
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zoveel flessen te kraken, hetgeen ik dan goed had gehoord. En daar de Grünen en de Gestapo 

precies onder de pijp stonden, vreesden we het ergste als dat zou gebeuren. Gelukkig heeft de 

pijp het gehouden. Later vernamen we ook van de los- en laadploeg dat alle beschikbare 

ruimten in Radeberg werden benut voor het onderbrengen van voorraden van de SS. Toen 

Dresden was gebombardeerd schreeuwde men later moord en brand en verklaarde men dat het 

een open stad was, maar als al alleen in Radeberg treinen vol met spul voor de SS aankwamen 

en er ook veel SS legergroepen hier aan het einde van de oorlog aanwezig waren, had men 

misschien toch de intentie gehad zich hier alsnog staande te houden tegen de geallieerden. 

Meer voor ons is het waarschijnlijk toen een groot geluk geweest dat wij deze kordate en 

moedige man las Lagerführer hadden en persoonlijk ben ik hem nog steeds dankbaar voor zijn 

doortastende optreden indertijd. 

Iedere dag van een naar het werk passeerden we een paar honderd hokken met konijnen, welke 

waarschijnlijk voor de Kerst bestemd waren. We schatten dat er wel 400 konijnen moesten zitten 

en op een avond vernam ik van mijn maat, een schrijven bij het KNIL, dat hij p de terugweg naar 

het Lager er eentje had bevrijd. Prompt volgde erop een zoekpartij van de Grüne, die niet 

vertelde wat of ze zochten, maar ze neusden in pannen en potten, doorzochten onze spullen in 

onze tegenwoordigheid, maar konden niets van belang vinden. Mijn maat had het konijn direct 

bij thuiskomst gestroopt en schoongemaakt en het op het toilet op de binnenplaats verborgen 

in een emmer met een dweil erover, daar dit toch niet meer werd gebruikt. De Grüne was 

kennelijk niet op de hoogte van het bestaan van dit toilet en dus waren wij in het bezit van een 

Kerstbout. Het water liep ons al uit de mond als we alleen maar aan een gebraden konijntje 

dachten, daar we niet erg veel vlees als rantsoen ontvingen. Aan de kant waar wij op het 

fabrieksterrein werkten, bevond zich een stortplaats van allerlei rommel. Zo had ik er al een 

geëmailleerd bord gevonden en later een geëmailleerde nachtspiegel, welke puntgaaf was. Deze 

bleek zich uitstekend te lenen om te worden gebruikt als braadpan voor een gestolen konijntje. 

We hadden een voortreffelijk Kerstdiner met soep uit blik vooraf, het konijn opgediend met 

puree van getauschte (geruilde) aardappelen en compote van heerlijke Californische gedroogde 

pruimen uit een pakket en als toetje een date-of figpie. Van mijn leven heb ik nooit zo’n heerlijk 

Kerstdiner verorberd. Tijdens het eten van het diner van het Lager, waren er ook de Lagerführer 

en zijn vrouw als ik mij goed herinner en de oude Schütze met vrouw ’s avonds aanwezig. Wel 

een heel ander Kerstfeest dan dat van het jaar daarvoor met die kerel, die ons uitgespaarde 

vlees had verpest. Het was nu 1944, maar het leek ons of we al eeuwen hier zaten. 

 

21. Verdere gebeurtenissen in het nieuwe Lager 

De samenstelling van de bewoners van het nieuwe Lager bestond uit een conglomeraat van 

onderdelen van de landmacht, de marine, de luchtmacht en het KNIL. Daar velen net als wij 

werkzaam waren als groep bij een bedrijf en sommigen alleen werkzaam waren bij een 

particulier, bijvoorbeeld een slager, waren wij in wezen, ondanks de omstandigheden, van elkaar 

gescheiden. Wij als de grootste groep werkzaam bij Gläser Karosserie en waarschijnlijk omdat 

wij eerst samen onder slechte omstandigheden in een klein Lager hadden gezeten, was er 

daardoor bij ons misschien een onderlinge band ontstaan welke bij de andere groepen en 

enkelingen niet aanwezig was. 

Mede doordat wij als eerste vroeg uit de veren moesten en tot overmaat van ramp ook nog 

eens drie van de vier zondagen naar het werk moesten, wekten wij daardoor dikwijls het 

ongenoegen op van diegenen die dan in de gelegenheid waren om eens lekker uit te slapen. 

In de periode dat we het zeer slecht hadden gebeurde er op een avond iets opmerkelijks. Een 

van de mensen van een andere groep kwam naar mij toe. Ik had eerder nog nooit contact met 
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hem gehad om de reden, welke ik hiervoor heb omschreven. Hij vertelde mij dat hij getrouwd 

was en twee kinderen had, maar hij bevond zich in de uitzichtloze hongertijd, twijfelde aan God, 

waarin hij als Katholiek geloofde, aan de mensheid en aan alles en nog wat en hij zag geen 

uitweg meer in de uitzichtloze toestand waarin hij zich die avond bevond. Ik was wel niet 

katholiek, maar ik vond het op dat ogenblik van het grootste belang dat hij weer kracht zou 

kunnen putten uit zijn geloof. Die nacht heb ik uren met hem gediscussieerd zodat hij aan het 

eind van ons gesprek, het vond plaats voor de Kerstdagen van 1943, weer moed vatte om 

verder te gaan. Ik moet wel bekennen dat ik door de discussie met hem ook weer de moed had 

om door te gaan. Hongeroedeem, slecht en weinig eten, slopende lange werkdagen en geen 

uitzicht op verandering in de toestand hadden diepe sporen achtergelaten in de gedachten van 

een mens. Men heeft het wel eens over wonderen, maar dit beschouw ik als een groot wonder 

in mijn bestaan. 

De keren dat ik op de fabriek verstek had laten gaan, eerst vanwege een flinke tik tegen mijn 

hoofd en daarna een ontstoken wond aan mijn been, kwamen er bij terugkomst op het werk 

beide malen twee Mongoolse mannen op mij af. Men zei dat ze uit Kazachstan afkomstig waren, 

die breeduit lachend en handenschuddend naar mijn gezondheid informeerden in een 

mengelmoes van vele vreemde klanken, doorspekt met wat Russisch en Duits. Het bleek dat ook 

de Russen geen woord van hun taal verstonden en misschien waren ze verheugd eens met 

iemand anders contact te hebben. Ze werkten in een ander deel van de hal, zodat ik tot hun 

eerste begroeting gen nooit had gesproken. Waaraan ik deze vriendelijke belangstelling had te 

danken weet ik niet, maar het was wel prettig op deze wijze te worden verwelkomd. 

Beide knapen gedroegen zich in hun doen en laten zeer beschaafd en ze zagen er altijd even 

verzorgd uit. De beide keren dat ik hen zag waren ze gekleed in een soort van uniform., groen 

van kleur, het soort groen dat men in de schilderkunst viridian groen noemt. De kraag, de 

manchetten en de muts van het model dat de Chinese mandarijnen droegen. Waren met een 

zwarte stof van circa 8 cm breed afgezet. Hun schoeisel bestond uit een paar zwartleren laarzen 

met een soepele schacht. 

In de zomer van 1944 was het behoorlijk warm in het Lager in de oude glasfabriek en op een 

van die vrije zondagen brak er een waar waterballet los. Wie nog droge kleren aanhad kreeg een 

emmer water over zich heen, zodat diegene die nog droge kleren aan had, deze snel uittrok om 

ze voor een natte douche te beschermen. We renden op het laatste allemaal rond in 

Adamskostuum en om een bad te ontwijken begaven we ons ook op de binnenplaats. 

Aan deze binnenplaats grensde een pand waarin zich op de tweede verdieping een groot raam 

bevond, waardoor men naar beneden op onze binnenplaats uitzicht had. De opening werd al 

snel gevuld met jonge Poolse vrouwen, die ons allerlei Poolse woorden toeriepen, waarvan ons 

misschien wel gelukkig voor ons, de juiste betekenis onbekend was. Dit tafereel wekte wel het 

ongenoegen op van hun vaders of echtgenoten, die zich gingen beklagen bij onze 

Stabfeldwebel. Die kwam achteraf naar ons toe en hij verzocht ons niet meer ongekleed de 

binnenplaats op te gaan, daar we anders onenigheid met de Polen zouden krijgen. 

Op en dag kwam er een Nederlands krijgsgevangene binnen van een ander Arbeitskommando. 

Het bleek de man te zijn, met wie we reeds in Mühlberg hadden kennisgemaakt, namelijk de 

gewezen kampbeul van Ommen.17) We moesten het schoenmakertje uit Groesbeek 

tegenhouden, anders had hij deze onverwachte ontmoeting waarschijnlijk niet meer overleefd.18) 

De beul vloog doodsbang naar de ruimte van de Duitse wacht, waar de dienstdoende Posten 

hem verwonderd ontving, onbekend als hij was met de voorgeschiedenis. Hij vroeg ons wat of 

 
17 kampbeul Marinus J. (Rien) de Rijk kgf 271654. 
18 Dit schoenmakertje was mogelijk soldaat Hendrikus Ebbers kgf 271584  
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er aan de hand was, waarop de man de toedracht van het gebeurde begreep. De beul mocht 

een nacht bij hen in de wachtruimte doorbrengen, zij het met grote tegenzin hunnerzijds. De 

volgende morgen lieten ze hem alweer heel vroeg ophalen om naar een ander 

Arbeitskommando te worden gebracht. 

Een aantal was vrijgesteld van het werken op een Arbeitskommando zoals degene die 

kamerwacht was, de kok en zijn hulp, de Sanitäter, een man met een EHBO-diploma uit Den 

Haag, verder de zieken. Het was wel opmerkelijk dat wij die toch in erbarmelijke 

omstandigheden de eerste maanden hun werk moesten verrichten, al die tijd in Duitsland nooit 

echt verkouden waren of de griep hadden. Men zei dat dat kwam doordat we daar op die 

hoogvlakte nogal boven de zeespiegel zaten. 

Enigen van ons hadden een Lager met Russische meisjes ontdekt en waren via de bovenlichten 

ten tussen de aangebrachte tralies door, erheen gegaan om daar hun opgekropte liefde te 

bedrijven. Zo te zien was het onmogelijk dat iemand daardoor naar buiten kon kruipen, maar de 

meesten van ons waren broodmager. Een van die knapen was er echter toch nog te dik voor 

deze manier om het Lager te verlaten. Door de reeds op straat staande kornuiten werd er flink 

aan hem getrokken, terwijl aan de binnenkant enigen hem naar buiten duwden. Zo kwam ook 

hij op de straat terecht. Soms gebeurde het dat ze op de heen- of terugweg werden gesnapt en 

dan werden ze door een Schupo (politieagent) mee naar het politiebureau genomen, waar de 

Lagerführer hen dan moest ophalen. Deze begreep niet helemaal via welke weg ze het Lager 

verlieten. De ramen lagen echter aan de straatkant en hun verblijven, de uitgang, lagen in een 

zijstraat, zodat ze de ramen aan de straat niet konden zien. Kennelijk begon het echter de 

commissaris van politie in Radeberg te vervelen -ik verdenk ons Stab ervan dat hij het wel 

amusant vond- en de commissaris zelf ging op de loer liggen om te ontdekken hoe of degenen 

die op vrijersvoeten gingen, het Lager konden verlaten. 

En ja hoor, die zondag had hij succes en werd er één gesnapt. Hij kwam naar het Lager in 

gezelschap van een Schupo en ook de Lagerführer was van de partij. Eerst hebben ze gedrieën 

naar boven staan te kijken en begrepen er niets van. Toen werd er een trapje bijgesleept en de 

commissaris rukte en trok aan de spijlen van het hekwerk, daar er misschien een van was 

doorgezaagd. Ook controleerde hij of de ruiten vast in de sponningen waren. Ten einde raad 

werd er tussen de spijlen prikkeldraad aangebracht en werden de bo vendelen van de ramen, 

welke naar beneden konden worden geschoven, vastgespijkerd. Op deze manier was de 

vluchtweg versperd, maar we hebben met stiekem plezier staan kijken hoe of ze alles minutieus 

onderzochten, zonder tot een oplossing te komen, hoe of we te werk gingen. 

Het enige middel dat hen nog open stond was op weg naar het Lager vanaf de fabriek in het 

donker de benen te nemen. 

 

22. Dresden wordt gebombardeerd 

Op een nacht schrok ik wakker van een hels kabaal. De ruiten van het Lager rinkelden. De 

deuren sloegen open en dicht en alles scheen te trillen en te schudden en het geheel werd 

begeleid door een dreunend gedonder. Verschrikt vlogen we allemaal onze legerstee uit en in 

eerste instantie dachten we aan een hevig onweer, of een aardbeving. Radeberg bevond zich 

ongeveer een kilometer of twaalf van Dresden, maar het lag hoger. Zo ontrolde zich een 

adembenemend schouwspel aan onze voeten. We zagen het oplichten van de bominslagen en 

als vuurwerk stroomde er ware watervallen van brandend fosfor langs de donkere hemel naar 

beneden. Ja, het was een enorm bombardement wat zich daar voor onze ogen afspeelde. Op 

diverse plaatsen waren branden uitgebroken. Het kwam toch als een donderslag bij heldere 

hemel, want behoudens luchtalarm was er in wijde omtrekt niets gebeurd in de meer dan 
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anderhalf jaar dat we hier werkten. Ik dacht dat er die nacht twee aanvallen plaatsvinden, maar 

de twee dagen erop hoorden we ook nog bombardementen, maar die hadden waarschijnlijk in 

de omgeving plaats. Dat konden we overdag niet gewaar worden. Maar één ding is zeker, de 

oorlog kwam steeds dichter bij ons in de buurt. 

De oorlog verliep de laatste tijd niet volgens het draaiboek dat de Duitsers was voorgespiegeld. 

Aan één kant werd het duizendjarige rijk aangevallen door de geallieerden en aan de andere 

kant drongen de Russische legers steeds verder op. Ze schenen al verder te zijn dan wij 

bevroedden, want op een dag moesten we Radeberg verlaten en gingen we een vraagtekenreis 

tegemoet. Waarschijnlijk vond dit vertrek plaats omdat men bang was voor represailles van de 

zijde van de krijgsgevangenen, die in het verleden slecht waren behandeld. Ondanks alles ging 

het vertrek met een gevoel van weemoed gepaard. We hadden er zoveel meegemaakt, maar 

ons werd wel eens gezegd, dat wij een uitzondering op de regel waren, dat wij al die tijd op 

hetzelfde Arbeitskommado hadden gewerkt. Het ons bekende bevel van “Gepäck aufnehmen 

und weiterschieben!” klonk ons weer bekend in de oren. Ik denk dat het eind maart of begin april 

1945 was. (ergens begin april 1945, net zoals in Dresden, red.)  

De Russen hadden al een maand of drie in Görlitz gezeten en of er nu zoveel tegenstand van 

het Duitse leger was, of dat ze hergroepeerden, of het voorjaar afwachtten, de reden van hun 

oponthoud was ons niet bekend. 19) Het weer was in ieder geval vrij goed. 

We gingen in marscolonne op weg. Onderweg voegden er zich nog veel krijgsgevangenen bij 

ons, die tot onze compagnie behoorden. Het waren veelal Serven naar ik meen, die veelal 

werkzaam waren bij kleine neringdoenden of boeren. Het afscheid van hen van de mensen, 

waarbij ze misschien lange tijd werkzaam waren geweest, ging dikwijls gepaard met veel 

omarmen en met tranen van de vrouwen van het gezin. Ze groeide onze compagnie uit tot een 

behoorlijk aantal krijgsgevangenen van diverse nationaliteiten. In het begin was het een 

gesloten groep, maar naderhand verwaterde dat, vooral nadat de toestand steeds meer 

verslechterde voor de Duitsers. Wij bleven als bewoners van een oorspronkelijk klein Lager 

nogal bij elkaar. Sommigen zijn later op eigen gelegenheid vertrokken. 

Onderweg kreeg ik het idee, wat betreft de richting die we uitgingen, dat we steeds van richting 

veranderden en dus in een kring de westkant van Bohemen doorkruisten. 

Maar eerst ging alles nog vrij ordelijk. Aan het einde van de eerste dag belandden we in Pirna. 

We moesten overnachten in een in aanbouw zijnde locomotieven-fabriek, zoals men ons 

vertelde. Er lag wel een enorme gegoten ijzeren vloer, op regelmatige afstanden voorzien van 

gaten met een doorsnede van circa 3,5 cm. Alleen de muren stonden overeind van het gebouw, 

de ramen en deuren ontbraken echter nog. Het was er erg vochtig en kil en het tochtte nogal, 

maar gelukkig lag ik dichtbij een stel Schotten, die een klein vuurtje hadden aangelegd, waarop 

zij de hele nacht een blik water aan de kook hielden waarvan ze dan thee zetten. Ik had nog 

steeds het oude donkergroen geverfde Duitse tuniekjasje met de vele erop genaaide lapjes aan 

en dat was kennelijk een doorn in het oog van één van de Schotten. Ik moest het jasje 

uittrekken en uit zijn bagage haalde hij een prachtig Amerikaans officieren jasje in een lichte 

khaki-kleur met een dubbele rij glimmende koperen knopen, dat mij als gegoten zat en dat 

waarschijnlijk de oorzaak was van al de belangstelling die op mijn verdere omzwervingen mocht 

tegenkomen.  

 

 
19 Het Rode Leger startte op 6 mei het zogeheten Praag-offensief. 
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De volgende dag ging het weer verder. We trekken onderlangs een hoog op de rotsen gelegen 

kasteel en men vertelde ons dat het “Hohnstein” was, hetgeen we later als Stalag IV-a kregen. 20) 

Onze generaal Winkelman was daar opgesloten gedurende de oorlog. 21) Ook was één van ons 

erheen gebracht daar hij omgang met een Duitse vrouw had gehad. Hij was daarom tot het 

dragen van een rode broek veroordeeld, zodat men kon zien, wat of hij had gedaan. 

Het ergste voor hem was echter dat ook zijn vrouw hiervan op de hoogte werd gesteld. 

Later arriveerden we in een klein plaatsje, het werd reeds donker. In het gras langs de weg 

lichtten vele gloeiende vonkjes op, die tot gevolg hadden dat de verstokte rokers onder ons, die 

dachten dat er heerlijke peuken lagen te smeulen, in het gras doken, waar prompt de “peuken” 

ophielden te smeulen. Het was vermakelijk de uitdrukking op hun stomverbaasde gezichten te 

zien, maar ik heb hen toch maar uit de droom geholpen en hen verteld dat wat ze zagen nu de 

beroemde glimwormpjes waren en wel de vrouwtjes welke hun mannetjes met dit luchtschijnsel 

lokten. Voor de oorlog was er een bekend lied in het Duits over het “Glühwurmchen”. Ik zei hen 

dat ik dit verschijnsel eerder al eens in Zuid-Limburg had waargenomen toen ik er op vakantie 

met mijn ouders was. 

De volgende dag gingen we steeds verder omhoog en konden we van een prachtig uitzicht 

genieten. Diep onder ons liep de Elbe, welke op deze plaats in de loop der tijden een enorm 

diepe kloof in het Elbezandsteengebergte had uitgeslepen. Heel ver weg in de diepte beneden 

ons zagen we een klein sleepbootje met achter zich twee grote houtvlotten door de bocht in de 

Elbe varen. (Mogelijk zijn ze in Bad Schandau de Elbe overgestoken, red.) 

’s Avonds belandden we in een klein dorpje, we waren in Tsjecho-Slowakije en strandden bij een 

klein kerkje met een grote pastorie, waarachter waarschijnlijk een grote tuin was gelegen, 

hetgeen echter voor ons niet te zien was, daar er een heel hoge muur om het terrein liep. Van 

een ingezetene van het dorp vernamen wij toen hij hoorde dat de Nederlanders waren, dat de 

“Pfarrer” met een Nederlandse was getrouwd. We hebben daar op de deur staan bonken en 

geroepen of we wat water konden krijgen, maar er kwam geen teken van leven uit kerk of 

pastorie. Ten einde raad hebben we het ons, zover de omstandigheden het toelieten, het ons 

gemakkelijk gemaakt. Jas opgerold, erop gaan liggen in de deken gerold en proberen te slapen. 

Mij lukte het niet erg best die avond. In de hof van de Pfarrer klink door de nacht het prachtige 

gezang van de nachtegaal. Alles was doodstil om mij heen en ik heb genoten van dit 

wonderbaarlijke gezang daar in dat ongastvrije dorpje in het mooie Bohemen. 

We trokken steeds verder door het mooie landschap. In de dorpen welke we door sjokten 

stonden dikwijls grote standbeelden van Johannes Hus. Niet alleen heeft hij veel volgelingen van 

zijn inzichten inzake het geloof maar hij was ook de grondlegger van de Tsjechische spelling en 

het Tsjechische proza. Onderweg kregen we ook nog enige korte, maar hevige sneeuwbuiten, 

waardoor de temperatuur dan drastisch daalde, hetgeen niet bepaald aangenaam was. 

We kwamen ook nog een groepje jonge vrouwen tegen. We wisten niet was we zagen. Het 

bleek het restant van een Joods vrouwenkamp te zijn, welke in tegenovergestelde richting van 

ons onderweg waren. Een aantal van hen was op een platte wagen gezeten, welke door enigen 

van hen die daartoe nog in staat waren, werd voortgetrokken. Wat daar op die wagen was 

gezeten was vreselijk om aan te zien. Ze zaten daar als levende skeletten met doffe ogen heen 

en weer wiegelend naar ons te staren. Sommigen brabbelden wat onverstaanbare klanken, 

waarop de hen begeleidende vrouwen de “Grijze muizen” genoemd, vanwege de kleur van het 

uniform dat ze droegen, tegen hen schreeuwden en sloegen.  

 
20 Mogelijk heeft hij zich hier vergist en wordt de burcht Königstein bedoeld. Hohnstein ligt niet op een logische route 

vanaf Pirna. 
21 Winkelman heeft zowel in Hohnstein als in Königstein gezeten. 
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Na nog een tijd te hebben voortgelopen arriveerden we in een klein plaatsje, een soort keteldal, 

omringd door hoge kolommen van graniet, waarop soms een hele grote bonk graniet op een 

onnatuurlijke manier was geplaatst. Het kleine dal werd doorsneden door ene kleine beek, welke 

werd gevoed door kleine beekjes en watervallen welke aan weerzijde van het dal naar beneden 

stroomden. De beek in het midden van het dal verliet dit aan het andere eind. Toen ik 

informeerde naar de naam van het kleine Hoheluftkurort was ik nogal verbaasd dat dit plaatsje 

“Eiland” heette. Dit woord had ik niet verwacht voor een plaatsje in een dal in Bohemen. Maar 

het scheen in dichterlijke zin te worden gebruikt, want het dal dat als een eiland in de omgeving 

met maar een smalle toegang aan het begin en het einde van het dal.  

 

 
 

We kregen een popperig klein houten huisje als onderkomen aangewezen, met een verdieping 

met schuine zijkanten vanwege het aflopende dak. De ingang bevond zich aan de achterzijde 

aan de kant van de rotswand, welke het dal omgaf, wat misschien gezien de sneeuwstormen 

geen overbodige voorzorgsmaatregel was. De mensen schenen hier niet erg groot te zijn, want 

we zouden moeten slapen als sardientjes in blik. Het begon te schemeren, toen er opeens twee 

jonge meisjes bij ons binnen kwamen rollen. Het bleken twee Joodse meisjes te zijn welke 

afkomstig waren van het armzalige troepje dat we onderweg waren tegengekomen. Ze hadden 

gezien dat we Nederlanders waren, doordat we van stukjes rood, wit en blauw lint de 

Nederlandse vlag hadden genaaid op een mouw en de letters Nederland eronder hadden 

geborduurd. Het ene meisje was een Nederlandse, maar het andere meisje was een Française uit 

Parijs. Ze ging weg bij ons op zoek naar Franse krijgsgevangenen, welke ook in de buurt 

moesten zitten, al waren wij de enige krijgsgevangenen die in het kleine dal waren gelegerd.  

Het Nederlandse meisje werd direct door de kapper onder handen genomen en van een 

jongenskop voorzien. Verder was er één van ons die een “battle-dress” compleet in reserve had, 

welke zij moest aantrekken. Ook de Stabfeldwebel werd van haar komst op de hoogte gebracht, 
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evenals de beide posten. Op een middag kwam onze goede Stab ons waarschuwen dat er 

controle zou komen, waarop wij haar op de vliering achter een berg stro hebben verborgen. In 

dit schilderachtige dorpje hebben we ongeveer drie weken gebivakkeerd. 

 

 
Messtischkarte Karte des Sudetenlandes nr. 3652 Königstein 

 

In die tijd hebben we de omgeving verkend en het was in dit deel van Bohemen fantastisch 

mooi. Op een dag het was aan het eind van de middag toen er enige militairen te paard ons dal 

kwamen binnenrijden met patroongordels over de borst gekruist en karabijn op de rug.  

Het bleken Wit-Russen te zijn, misschien wel kozakken, die aan de zijde van de Duitsers vochten 

om het Bolsjewistische regiem te verdrijven. Ze vroegen ons om eten, maar dat hadden we zelf 

niet voldoende en of we vrouwen hadden, die wij, zoals we hen zeiden, ook niet hadden 

aangezien we wel vermoedden wat de heren ermee van plan waren. Het eten was heel 

mondjesmaat, daar het foerageren moeilijk scheen te gaan, daar er steeds meer militairen, 

burgers, gevangenen en vluchtelingen op een steeds kleiner worden gebied samen werden 

gedrongen door de steeds meer naderende Russische legers en de Duitse troepen in eerste 

instantie natuurlijk van eten werden voorzien. 

Een sergeant en ik hebben eerst een paar dagen voor een warme maaltijd bij het kleine 

Luftkurort-hotel gewerkt. Onze werkzaamheden bestonden uit het in stukken zagen van 

dennenstammen, welke stukken stam dan in delen werden gekloofd. Een van de eerste bijslagen 

liep bijna fataal af voor de sergeant. Het ijzeren deel bleek niet erg vast aan de steel te zitten en 

vloog op een gegeven moment de lucht in. De sergeant keek verbluft naar de legen steel om 

even later pijnlijk te worden verrast doordat het ijzer gelukkig met de stompe kant, op zijn 

hoofd belandde. Alleen een flinke buil was het gevolg van deze onverwachte ontknoping, dus 

liep het gelukkig voor hem tamelijk goed af. Maar helaas waren we reeds na een paar dagen 

uitgewerkt, daar we de hele houtvoorraad in mootjes hadden gehakt.  



63 

In het hotel kwam aan het eind van de dag een houtvester een biertje drinken en toen hij had 

gehoord dat we daar klaar waren met het kloven van het hout kwam hij naar mij toe en vroeg 

mij of ik zin had om voor wat eten een kuub hout boven in het bos te zagen en klein te maken 

voor een jonge Duitse vrouw met twee kleine dochtertjes, die op de vlucht waren voor de 

naderende Russische leger. Ze was de vrouw van een officier bij de Grüne Polizei. 

Toen ik de houtvester duidelijk maakte dat ik dat wel wilde doen nam hij me mee naar boven 

naar het bos, dat links van het kleine hotel was gelegen. Daar boven aangekomen wist ik niet 

wat ik zag. Zover het oog reikte stonden daar op de helling allemaal dode stompen van wat 

eens trotse sparren waren geweest. Ze hadden een hoogte van een meter op drie á vier en langs 

dat stuk dode stam was een heel dikke laag hars naar beneden gedropen. Dat naargeestige 

woud was een triest en griezelig gezicht. De houtvester liep speurend rond bekeek enige 

stammen en kruiste ze aan, waarna ik met hem meeging naar een Bude (schuurtje), waar hij me 

een houtzaag met een grote beugel en een grote bijl, een aks, aanreikte. Voordat ik echter 

begon vroeg hij me even met hem mee hogerop te klimmen. Daar kwamen we op een soort van 

plateau terecht, bedekt met pollen gras, waartussen water sopte bij het betreden ervan. Op een 

bepaalde plek welde het water op uit de grond en zo ontstond dus het beekje, dat door ons dal 

stroomde, verderop gevoed door diverse sprengen en kleine watervallen. Hij verklaarde mij vol 

trots dat daar de Elbe ontsprong, hetgeen niet helemaal waar is, daar de Labe, zoals hier de Elbe 

wordt genoemd, ergens in het Reuzengebergte ontspringt. 

Op mijn eerste werkdag begaf ik mij aan het eind van de middag naar het huis, waar de vrouw 

twee kamers had gehuurd, om mijn verdiende loon te nuttigen. Ze had keurig de tafel gedekt en 

uit een rol zware stof, waarop allemaal vakken bleken te zijn genaaid, haalde ze een mooi 

zilveren bestek. Toen ik begon te eten, zag ik hoe ze keek naar de manier, waarop ik het bestek 

hanteerde. Ik schoot even in de lach en zei haar dat ik er met mijn Amerikaanse uniformjas, 

Franse kamgaren broek en een paar kapotte schoenen er wel erg vreemd uitzag, maar dat ik 

niet tegenstaande mijn uitmonstering, wel wist hoe of ik met mes en vork moest omgaan. 

Ze vroeg mij ook hoe of het kwam dat ik een aardig mondje Duits sprak. Ik heb haar toen 

verteld dat mijn ouders voor de oorlog Duitse dienstmeisjes hadden. Verder was het misschien 

daarom, dat op de MULO Duits mijn beste taal was, ondanks alle uitzonderingen en 

verbuigingen en uitgangen. Twee dagen heb ik mij in mijn eentje uit de naad gewerkt om boven 

op de helling de aangekruiste stammen om te zagen of te hakken. Soms bleef een door mij 

omgehakte stam in de zijtak van een andere stam hangen, hetgeen dan een heel karwei was om 

hem op de grond te krijgen. Na ze met veel moeite naar beneden te hebben gesleept, ze waren 

loodzwaar door al de hars, moest ik ze beneden aangekomen in stuken van circa 1 meter zagen 

en ze opstapelen tussen een paar in de grond gedreven stammetjes, totdat het een kuub hout 

bij elkaar was. Ik was ’s avonds de tweede dag zover en ik kreeg weer een warme maaltijd; 

Pellkartofeln met kwark en kruiden, welke maaltijd me voortreffelijk smaakte. Helaas had de 

vrouw zelf niet veel meer te eten, zodat ik de stammen niet meer tot de grootte van haar 

blokken behoefde te verkleinen, daar ze me geen eten meer kon geven voor mijn werk. Het 

speet haar wel, maar ik kon geen zwaar werk verrichten zonder eten. 

Mijn maat en ik wandelden nog ale aans wat in de omgeving, niet alleen uit oogpunt om van 

het natuurschoon te genieten, maar ook om te zien of we ergens chocolade of sigaretten 

konden omruilen voor wat eten. Op één van onze wandelingen ontdekten we een groepje 

Amerikaanse parachutisten. Ik heb al eens opgemerkt dat de wereld ontzettend klein is en dat 

wil ik hier nog eens herhalen. Tot mijn verwondering hoorde ik twee van hen de Nederlandse 

taal spreken en nog groter werd mijn verbazing toen één van de twee zich omdraaide en ik hem 

en hij mij herkende. Het was een oude klasgenoot van me op de MULO, die ik na de MULO 
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nooit meer heb ontmoet. We spraken maar kort met elkaar, want hij was bang dat als de 

Duitsers bemerkten dat hij Nederlander was, hij misschien de kans liep de kogel te krijgen. Ik 

weet niet of zijn vrees gegrond was, maar in ieder geval zijn mijn maat en ik weer verder op pad 

gegaan. 

Een andere keer liepen mijn maat en ik uit het dal omhoog aan de kant gelegen tegenover het 

Kurort-Hotel. Op een gegeven ogenblik hoorden we het geluid van kinderstemmen en toen we 

hen meer waren genaderd bleek tot onze verbazing dat ze Nederlands spraken. Als leidster 

bevond er zich een jonge Nederlandse vrouw bij het groepje en een jong Nederlands meisje van 

een jaar of 16, die zich wat achteraf hield. Wij vroegen aan de leidster wat of die Nederlandse 

kindertjes hier deden. Het bleken kinderen van NSB-ouders te zijn en uit 

veiligheidsoverwegingen waren ze hierheen getransporteerd. Of het de komende dagen wel zo 

veilig zou zijn, betwijfelde ik wel een beetje. Maar aangezien het dagelijks rantsoen dat ons werd 

verstrekt, steeds minder werd, was het zaak dit op de een of andere wijze aan te vullen. We 

mochten ons niet verder dan 5 km van de plaats verwijderen, waar wij waren gelegerd, maar 

met al die krijgsgevangenen die hier bijeen waren gebracht was de spoeling wel erg dun en was 

er in de wijde omtrek weinig te versieren. Zo verwijderden we ons door de honger gedreven 

steeds verder van het Eiland en op een keer, na enige uren door een groot bos te hebben 

gelopen, kwamen we weer in de bewoonde wereld terecht. We ontmoetten een groepje 

vrouwen en een van hen bleek een jonge Française te zijn. 

Ik vroeg haar of ze de weg naar het centrum van de plaats leidde, of er Duitse militairen zich 

daar bevonden, of dat er andere gevaren voor ons krijgsgevangenen dreigden en of we daar 

soms konden ruilen. Ze vertelde ons op een nogal schichtige manier dat we rustig onze weg 

konden vervolgen en zo het centrum van het dorp zouden bereiken. Ik denk dat ze de Duitsers 

goed was gezind, want achteraf bleek waarom ze zich nogal vreemd gedroeg. Ze had ons 

bewust in de val laten lopen, want na een paar honderd meter liepen we in de armen van een 

groepje van de Hitlerjugend. Ze hadden krijgsgevangenen bij zich, waaronder onder andere een 

Zuid-Afrikaan, een paar Engelsen en enige Amerikanen. Ze vroegen ons wat voor landslieden we 

waren en ik zei hen dat wij beiden Nederlanders waren. De knaapjes waren gewapend met een 

karabijn van kleine afmeting en de aanvoerder, een jochie van een jaar of 14, verklaarde dat we 

dan geluk hadden, want als we Russen waren geweest hadden ze ons neergeschoten.  

Nu moesten we mee naar Peterswalde, de naam van het dorp waarheen we onderweg waren. 

We zouden dan in het cachot van de burgermeester worden gestopt. Ja, wat nu? Natuurlijk had 

ik daar weinig zin in. Na ongeveer een half uur gaans kwam er een kerel op de fiets aan in een 

khaki-kleurig uniform, met een platte pet in dezelfde kleur met een dikke zilverkleurige bies en 

om zijn arm een rode band met een wit vlak, waarin een zwart hakenkruis was aangebracht. Het 

was een SA-man en hij bleek de commandant van de Hitlerjugend te zijn. Ik kon aardig met de 

Duitse taal overweg en vertelde hem dat we alleen maar hadden gewandeld in de prachtige 

bossen en dat we waren verdwaald en zo hier waren terechtgekomen. Na lang op hem te 

hebben ingepraat zei hij in het Duits zoiets van Jullie verdomde Hollanders spreken zo goed 

Duits, wegwezen, zo snel als jullie kunt. En hij wees naar een onverharde weg aan onze linker 

kant. Nou, dat was tegen geen dovemans oren gezegd en mijn maat ik begaven ons op weg. 

Waarschijnlijk wilde hij nog het IJzeren Kruis verdienen voor een heldendaad, want toen we een 

meter of twintig van hem vandaan waren verwijderd, schoot hij zijn pistool gericht op ons leeg, 

want de kogels vlogen akelig dicht langs ons voorbij. Ik riep mijn maat toe het bos links van ons 

in te rennen, want rechts van ons bevond zich een kaal akkerland. We hebben toen een hele tijd 

hard gelopen, omdat we bang waren dat die grapjas met zijn bende ons nog achterna zou 

komen. Maar toen we ten langen leste stopten bevonden we ons in een groot bos op een smal 
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voetpad. Teruggaan en zo de weg naar Eiland te vinden was te riskant, maar ik had de indruk 

dat we de goede kant uitliepen. Wel was het echter de vraag waar of we dan wel zouden 

uitkomen. Ik had thuis bij mijn ouders veel door de bossen gelopen en dan let je automatisch 

op allerlei zaken onderweg, zoals de stand van de zon, de zijde van de bomen waar deze groen 

zijn uitgeslagen. We vervolgden dus onze weg over dat bospad en na een paar uur te hebben 

gelopen kwamen we aan een kruising van bospaden en daar stonden, gelukkig voor ons naar 

wij hoopten twee bejaarde leden van de Volkssturm op wacht. Ik vroeg hen wat of ze daar in dat 

grote bos deden. Ze waren neergezet om de zaak te verdedigen. Het leek me wel een vreemde 

opgave, maar wie ben ik. Ik vertelde hen dat we waren verdwaald en dat we in Eiland 

thuishoorden. Een van hen deelde ons mede, dat we nog wel een uurtje of wat zouden moeten 

lopen en ze vertelden ons ook nog het prettige nieuws dat er zich beren en wolven in het bos 

bevonden, waarschijnlijk verdreven en opgejaagd door de oorlogshandelingen. Indien we ons 

pad aanhielden, zouden we op een verharde weg uitkomen en dan moesten we die rechtsaf 

volgen, dan zouden we vanzelf in Eiland terechtkomen. Inderdaad kwamen we na een paar uur 

lopen aan op een verharde weg en toen we die naar rechts volgden kwamen we bij het huis aan, 

waarin de Nederlandse kinderen waren ondergebracht en zagen we het Eiland beneden ons 

liggen. Zo arriveerden we na vele uren lopen en zonder dat we onderweg wat te eten hadden 

kunnen ruilen, weer in ons Kurort. 

 

Een andere keer liepen we voorbij het Hohenluft-Kurort-Hotel naar boven, waar we een 

ingezetene tegen het lijf liepen. Deze wilde ons iets bijzonders laten zien en nieuwsgiering 

geworden liepen we met de oude man mee. Hij bracht ons naar een steen met een inhoud van 

zeker een 3 kuub, welke aan de kant van de weg stond, daar waar de wand steil naar beneden 

naar het Eiland afdaalde. We moesten met een vinger tegen de steen duwen en tot onze 

verbazing bewoog de enorme massa een klein stukje heen en weer. Ik vond het wel een 

griezelig idee en begreep nu dat er hier en daar soms vlak naast een huis zulke grote 

steenklompen in het dal lagen. Ze noemden daarom deze steen de Teufelsstein. 

 

23. Weer verder op weg naar de vrijheid? 

Weer klonk het ons reeds vertrouwd zijnde bevel in de oren, namelijk “Gepäck aufnehmen und 

weiterschieben!” Na drie weken moesten we het Kurort weer verlaten. We zaten daar wel heel 

rustig en mooi, maar het eten werd steeds minder en minder. Wat zouden we nu weer 

meemaken en waarheen ging de reis? Wel werd me duidelijk dat we steeds weer van richting 

veranderden. Tot mijn grote verbazing kwamen we via een andere weg dan mijn kameraad en ik 

had gelopen weer in Peterswalde terecht, het dorp waar we in de armen van de Hitlerjugend 

liepen. De helden die ons gevangen hadden genomen waren niet meer te zien. Alles scheen te 

zijn vertrokken en ook de moedige schutter was nergens te bekennen. Vermoedelijk hadden ze 

de euvele moed gehad om op een Russisch vliegtuig te schieten en die Heren maakten korte 

metten met de daders en namen de zaak onder vuur en gooiden vermoedelijk brandbommen 

af, want verscheidene grote huizen stonden in de brand. Hierna kwamen we weer door Alt- en 

Neu Jessen, beide plaatsjes waren in een smalle kloof gelegen. Ook hier was in de wijde omtrek 

geen mens te bekennen en als er dan al mensen waren, hielden ze zich voor ons goed 

verborgen. Aan het eind van die dag kwamen we bij een groot boeren bedrijf aan, waar we de 

nacht zouden moeten doorbrengen. Er was daar reeds een groep Franse krijgsgevangenen 

gearriveerd en eerder had ik reeds bemerkt dat dit volk heel solidair onder elkaar was, hetgeen 

bij de Nederlanders bepaald niet het geval was. Toen we ons hadden geïnstalleerd, de schuur 

was reeds bezet, maar we hadden al meer de nacht in de open lucht doorgebracht, dus vonden 
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we dat niet zo erg. Vlak bij mij hadden een paar Fransen het zich ook gemakkelijk gemaakt, 

waarmee ik in gesprek kwam. In mijn beste schoolfrans heb ik hen toen duidelijk gemaakt, waar 

en hoelang we onze krijgsgevangenschap in Duitsland hadden doorgebracht. Opeens zag ik de 

Fransen druk in de weer met iets, al kon ik niet onderscheiden waarmee ze het zo druk hadden. 

Tot mijn verbazing kwam een van de Fransen waarmee ik had gesproken op mij af met een 

bloederig stuk vlees in zijn hand en een paar aardappelen. Hij drukte het in mijn handen met de 

mededeling dat ik het meteen in het pannetjes moest doen. Ik had steeds een groen 

geëmailleerd pannetje uit Nederland bij me. alsmede de bruin geëmailleerde kroes welke we 

van de Duitsers hadden ontvangen en het wit geëmailleerde bord dat ik op de vuilnisbelt bij de 

fabriek had gevonden. Ik had geen boter om het te braden, maar met wat water het vlees en de 

aardappelen in mijn pannetje gedaan om er soep van te koken. 

Onderweg hadden we reeds een manier ontdekt om met een paar stenen en wat van die hele 

dunne sparretakjes heel snel een gloeiend heet fornuisje te creëren. Men legde ene paar stenen 

dusdanig neer, dat er tussen een smal doorgangetje overbleef, dat men afdekte met een paar 

platte stenen. Wanneer men in dat gangetje wat dunne sparretakjes aanstak, had men een heel 

heet vuurtje en men begon aan de voorkant te koken en als men nog iets anders had om te 

bereiden, dan schoof men het pannetje door op de achterste steen, welke inmiddels zo heet was 

geworden dat de inhoud aan de kook bleef. 

Terwijl ik naar een paar stenen liep te zoeken kwam er opeens een afdeling van de Grüne Polizei 

het erf op draven. De boer hoorde ik tegen hen schelden dat hij zijn pootaardappelen kwijt was 

en dat er ook een varken was verdwenen. Nu kwam ik er achter op welke manier de Fransen aan 

hun eten waren gekomen en hoewel de Grünen overal zochten konden ze niets vinden, maar 

wel stonden overal op kleine vuurtjes pannetjes te pruttelen. 

Achter de schuur waar geen plaats meer voor ons was, was een open terrein dat glooiend afliep 

en bedekt was met een tapijt van groen gras. Aan één kant stroomde een klein beekje en dat 

leek me een geschikte plek om mijn soep te bereiden. Toen ik zo druk aan het kokerellen was 

verscheen er boven mij een vliegtuig. Aan de rode ster zag ik dat het een Russisch toestel was. 

Eerst stond ik wel wat verbouwereerd ernaar te kijken, maar in een opwelling zwaaide ik ernaar. 

De Russen zaten dus al dichtbij. Maar ik trok zo de aandacht van de piloot, want het toestel 

dook opeens naar beneden en de kogels vlogen om mij heen. Voor dekking ben ik naar de 

schuur gehold en daar aangekomen was het vliegtuig verdwenen. Ik ging weer verder met de 

kokerij, toen hij op een gegeven ogenblik weer boven me opdook en me voor de tweede keer 

op een kogelregen trakteerde. Ik vond het niet bepaald netjes van de piloot, dat hij me op deze 

wijze begroette. Maar goede raad was duur en daar mijn kostelijke maal misschien stond te 

verbranden ben ik wederom naar mij geïmproviseerde fornuis gehold en ben met mijn hete 

pannetje aan de haal gegaan en heb het half gare vlees en aardappelen nu maar naar binnen 

gewerkt.  

De volgende ochtend gingen we weer op mars. Hoewel het niet meer op een mars leek, daar 

iedereen in kleine groepen of alleen zijn weg vervolgde. Het had meer weg van een wandeling 

door de natuur. Op zekere dag hebben we de Stabfeldwebel en de Schütze voorgesteld om zich 

naar hun huis en gezin te begeven, daar wij onszelf wel zouden redden. In eerste instantie 

wilden ze er niet van horen, maar na veel heen en weer gepraat konden we de Stabfeldwebel 

ertoe overhalen. De oude Schütze wilde er echter niet van horen en wilde ons blijven begeleiden 

en ons in goede gezondheid afleveren. Hij was ook al zo heel lang bij ons. De gewezen legionair 

van het Franse vreemdelingenlegioen zagen we al enige dagen niet meer, dus die had al de 

benen genomen. Tenslotte hebben wij hem toch ervan kunnen overtuigen dat hij misschien 

beter bij zijn vrouw en dochter kon zijn, daar hij, noch wij, wisten hoe de Russen zich zouden 
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gedragen. Het werd een emotioneel afscheid met veel verontschuldigen van de Stab, dat hij ons 

niet meer kon meegeven dan een halve kroes erwten, die aan iedereen werd verstrekt. 

En daar stonden we dan! Welke weg zou ons naar Nederland voeren en aan welke kant lag 

Nederland? Maar Bertus was niet voor één gat te vangen en liep op een kapot Duits 

legervoertuig toe, dat voor een deel naast de weg hing, daar er een beboste helling vrij steil 

naar beneden ging aan die kant. Hij dook in het vehikel en kwam met diverse stafkaarten 

tevoorschijn, waarvan er twee voor het gebied waar wij ons bevonden, waren te gebruiken. 

We wisten de naam van de plaats waarvan we gisteren waren vetrokken en welke kant we heen 

moesten voor de richting naar Nederland. De weg voerde ons de goede kant op, dus hebben 

we onze tocht welgemoed voortgezet. In de verte tekende zich een bergketen af tegen de strak 

blauwe hemel. Het leek ons dat de weg naar beneden afdaalde dus naderden we vermoedelijk 

een dal met een rivier. Aan de linkerzijde torende een granieten rotswand steil omhoog en aan 

de andere kant was er in cultuur gebracht land. Aan die zijde van de weg stonden wat magere 

perenbomen. We bevonden ons niet alleen op deze weg. Behalve Duitse militairen liepen er ook 

burgers, allerlei nationaliteiten krijgsgevangenen en reden er ook Duitse legervoertuigen. 

Op een gegeven moment verscheen er plotseling een Russische jager rechts van ons en 

gedachtig aan hetgeen mij bij de eerste ontmoeting met een Russische jager was overkomen 

schreeuwde ik “Dekken jongens !” Maar daar er niet meer voorhanden was dan een magere 

perenboom, doken we met de hele ploeg achter dit magere stammetje. Tot ons verbazing werd 

er naar ons door piloot gezwaaid en waggelde hij met zijn kist bij wijze van groet. Enige 

tientallen meters achter ons reed een Duitse montagewagen, zoals we ze bij “Gläser” hadden 

gebouwd en eromheen liepen enige Duitse militairen. Opeens zag ik een soort kleine bom uit 

het vliegtuig komen, het leek me toe of het ding gewoon overboord werd geworpen. De bom 

kwam boven op het voortuig terecht en de Duitse militairen vielen om als kegels en bleven 

liggen. De hardboard wanden van de wagen waren doorzeefd en de Duitse militairen bleven 

liggen. Het scheen een kleine bom met een grote scherfwerking te zijn, die de piloot had 

afgeworpen. Er kwamen al andere Duitse militairen aanlopen om te zien of ze soms konden 

helpen, dus zijn wij maar vlug verder getrokken. Bertus raadde ons aan van de grote weg af te 

gaan. Daar dit nogal gevaarlijk leek en we gingen een zijweg in, welke nog meer in de richting 

van Nederland leek te voeren. Hier liepen we meer gedekt in grote bossen. Maar toch 

belandden we weer op de grote weg, waarop eindeloze Duitse colonnes niet meer op weg naar 

het front waren, maar ons de vraag toeschreeuwden waar of de Amerikanen zich bevonden. Dat 

wisten wij natuurlijk ook niet, maar we brulden hun dan toe “Immer gerade aus”.  

Helaas had mijn schoeisel het begeven en daardoor had ik mijn voeten doorgelopen, waardoor 

ik achter raakte bij de groep. Maar ik wist welke route ze moesten volgen en ergens zou ik ze 

dan wel weer ontmoeten, daar zij onderweg rustten en ik in een langzamer tempo steeds bleef 

doorlopen. Ik nadere een grotere plaats, naar de maatstaven daar een stad en passeerde een 

grote raffinaderij. Ik informeerde bij een burger naar de naam van de stad en hij zei me, dat ik 

mij in Brüx bevond. Tijdens ons verblijf in Radeberg hadden we reeds via vernomen dat zich 

hier een berucht Arbeitskommando bevond, waar veel krijgsgevangenen om verschillende 

redenen omkwamen. Men zei dat er synthetische benzine werd gefabriceerd en dat het bedrijf 

nogal eens werd gebombardeerd. Terwijl ik zo op mijn gemak de hoofdstraat afliep, greep 

ineens een jonge vrouw mijn arm en vroeg mij of ik wilde doen alsof ze bij mij hoorde, dan 

zouden brooddronken SS-ers die ons in allerhande voertuigen voorbij reden in een lange 

colonne, haar wel met rust laten. Ik vond het wel een moeilijk geval, ik wist niet of ze een 

Tsjechische of een Duitse was en indien het laatste het geval was, zou ik daardoor wel eens in 

een lastig parket kunnen geraken. Ik legde haar uit dat ik een Nederlandse krijgsgevangene was 
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en dat ik er aan twijfelde of haar in mijn gezelschap niets zou kunnen overkomen. Ze vroeg mij 

echter op een smekende ton het voor haar te willen doen, dus ben ik voor haar verzoek 

gezwicht. Na een minuut of twintig te hebben gelopen belandden we bij een groot huis, een 

soort woonkazerne. Ik vroeg haar of ik niet kon overnachten, al was het maar in de grote hal, 

daar de middag al ten einde liep. In de hal bevonden zich allemaal deuren en er voerde ook aan 

weerszijde van de hal een trap naar boven. Uit verschillende ramen hingen vrouwen die naar de 

langstrekkende troepen keken, maar ook naar ons tussendoor keken. Om deze reden wilde ze 

niet, dat ik in de hal bleef overnachten. Ze moest wachten op haar moeder, die waarschijnlijk 

ergens werkte en die nu onderweg naar huis moest zijn. Ik heb haar toen gevraagd of ze dan 

nog iets voor me te eten had, Ze ging naar boven en kwam even later terug met een grote 

papieren zak, gevuld met Pretzeln, grote krakelingen met selderijzout, welke de Duitsers veel bij 

hun bier nuttigen. Ze verontschuldigde zich dat ze mij niet beters kon aanbieden, maar zelf had 

ze ook niet al te veel te eten meer in huis. Na nog een uurtje op de stoep van het huis te 

hebben gezeten ben ik wee verder richting Nederland gestrompeld in de hoop de groep 

Nederlanders weer terug te vinden. 

Het was inmiddels avond geworden en ik had nog geen spoor van mijn medelotgenoten 

ontdekt. Het was aardedonker in verband met de verduistering toen ik voor mij een brug zag 

opdoemen in het duister. De grote weg boog voor de rivier naar rechts om verder langs de rivier 

te gaan. Maar hier zag ik, doordat er verderop enige branden oplaaiden, dat op deze weg drie 

rijen breed, allerlei soorten Duitse legervoertuigen stilstonden, daar er geen mogelijkheid was 

om verder te gaan. Om welke reden wist ik niet, maar misschien waren de wegen verderop 

geblokkeerd. Terwijl ik daar zo stond te dubben welke richting de Nederlanders zouden hebben 

genomen, de versperde weg of over de brug, kwam er een open Duitse legerauto aan, welke 

achterop enige Panzerfauste had. De chauffeur van deze auto stopte nogal onverwachts voor de 

auto welke achter hem reed, omdat hij ontdekte dat de hoofdweg was versperd door stilstaande 

voertuigen welke ook door chauffeurs en mede-inzittenden waren verlaten. De achter hem 

rijdende auto knalde bovenop de abrupt gestopte wagen en er volgde een knal en een felle 

lichtflits, waardoor het schouwspel helder werd verlicht. Tot mijn schrik zag ik dat de inzittenden 

en enige militairen die in de buurt liepen de klap niet hadden overleed en niemand een teken 

van leven meer gaf. Ik hoorde wel gekreun, maar ik was op dat moment bang dat Duitse 

militairen die kwamen aanhollen, mij voor het gebeurde zouden aansprakelijk stellen of mij 

aanzien voor de dader, dus ben ik zo hard als het met mijn pijnlijke voeten ging in het 

aardedonker de brug opgelopen. Halfweg gekomen rolde ik in het duister over een stapel 

voorwerpen welke op het voetgangerspad over de brug lagen. In het duister tastte ik naar de 

veroorzakers van mijn buiteling. Toen ik voelde wat het waren; het waren stapels granaten, dus 

zou men de brug indien nodig laten springen. Ik denk niet, dat ik van mijn leven zo hard heb 

gelopen als die nacht over die brug. Aan de andere kant van de brug gekomen bleef ik nog 

steeds mijn tempo volhouden om zo snel mogelijk zo ver mogelijk van die brug vandaan te 

komen. Opeens werd er in het donker in het Nederlands geroepen; “Hé, moet je de laatste trein 

halen?” Het waren Nederlanders die daar op me hadden staan wachten daar ze niet wisten of ze 

op de goede weg waren. Ik had al van te voren met hen overlegd dat we nadat we de rivier 

hadden overgestoken we de weg die naar rechts liep, moesten volgen. Het bleek een weg te zijn 

door een donker bos en hij bleek vrij steil omhoog te gaan. Kennelijk waren hier reeds Duitse 

troepen ons voorgegaan, want aan de kanten van de weg lagen allerlei Duitse wapens, geweren, 

bajonetten, machinegeweren, pistolen en dergelijke. 



69 

Ik gaf mijn lotgenoten de goede raad die rommel te laten liggen, want als ongewapende 

vreemdelingen hadden we mijns inziens meer kans om te overleven dan wanneer we gewapend 

zouden worden aangetroffen. 

Die dag waren we ’s morgens om 09.00 uur vertrokken en hebben we doorgelopen in het 

donkere bos tot 01.00 uur ’s nachts. Onderweg was er geen huis of schuur te ontdekken, waar 

we die nacht zouden kunnen doorbrengen. Eindelijk doemde er in het donker van de nacht aan 

de linker kant van de weg een open plek op in het bos, het bleek een boomgaard te zijn, maar 

een huis of zoiets konden we niet ontdekken. 

Doodmoe hebben we daar ons bivak ten einde raad maar opgeslagen, dat wil zeggen onze 

overjassen vierdubbel opgevouwen in de lengte, ons in onze deken gerold en ons op de overjas 

te ruste gelegd. Moe als we waren zijn we als een blok in slaap gevallen en hebben we niets 

gehoord van de Duitse legervoertuigen welke die nacht de door ons gevolgde weg ook waren 

opgegaan, daar een andere kant niet mogelijk was. 

De andere morgen werden we pas om 4 uur wakker en we waren koud tot op onze botten. Het 

was nevelig en volgens ons was de temperatuur tegen het vriespunt. We stonden daar met 

elkaar met klapperende tanden van de kou te bibberen en één van ons sloeg toen voor om 

maar rondjes te gaan lopen in de boomgaard om zo weer een beetje op temperatuur te komen, 

hetgeen geen slecht voorstal was. Het begon steeds lichter te worden en we ontdekten dat in 

die boomaard overdag waarschijnlijk koeien graasden, want overal lagen koeienvlaaien en nu 

zagen we dat sommigen de nacht hierop hadden doorgebracht, wat de nodige sporen in kleur 

en geur op hun kleding had achtergelaten. Ikzelf had geluk gehad want ik had vlak naast zo’n 

plak de nacht doorgebracht. Gelukkig stroomde er langs een kant van de bongerd een heel smal 

beekje met ijskoud glashelder water, waarin wij ons konden wassen en scheren en een bad met 

mijn voeten in dat koele vocht heerlijk verkwikkend was. 

De volgende dag kwamen we op een geasfalteerde weg terecht. We liepen moederziel alleen op 

die weg, hetgeen wel verwonderlijk was na al de drukte gedurende de dagen dat onderweg 

waren. Op een gegeven moment zagen we burgers uit het bos komen, die met allerlei blikken 

en balen liepen te sjouwen, balen suiker, havermout, cacao, meel, blikken met etenswaren, 

echter zaten er geen etiketten op. Bertus nieuwsgierig geworden, vroeg aan één van die burgers 

waar ze al die levensmiddelen vandaag hadden. De man sprak Duits en vertelde dat er een 

voedselcolonne van de SS in het bos stond, welke daar kennelijk waren gestrand en daar bleven. 

Of ze geen brandstof meer hadden of dat er een andere reden was wisten we niet. Bertus zei 

ons dat hij eerst een kijkje ging nemen bij die SS-ers daar wij al het gerucht hadden vernomen 

dat deze heren krijgsgevangenen executeerden. Bertus was ongehuwd en sprak een aardig 

mondje Duits, dus leek het hem beter om als verkenner op te treden, daar men nooit wist hoe of 

de toestand was, waar men terecht kwam. Zo gezegd zo gedaan, al ben ik hem op enige afstand 

gevolgd om te zien hoe of het zou aflopen. In het bos stonden tussen de bomen grote 

opleggers met trekkers ervoor, nog gecamoufleerd in de winterkleuren. Op een open plek stond 

een groepje hoge Duitse militairen aan hun petten met zilveren eikenloof te zien, waren er ook 

generaals onder. Bertus stapte op de groep af, ging in de houding staan en salueerde en vroeg 

in zijn beste Duits of hij ook wat te eten mocht hebben. Op zijn vraag kreeg hij totaal geen 

antwoord en uit het groepje maakte zich een Hauptmann los, welke op Bertus afstapte en met 

een gezicht waarvan de minachting afdroop om hem heen draaide en hem van onder tot boven 

bekeek zonder een woord te zeggen. Bertus kennende zag ik hem verstrakken, waaruit bleek dat 

hij zich mateloos ergerde aan de manier waarop de Duitser hem van top tot teen bekeek. Ten 

slotte vroeg de Hauptmann hem op hoge toon wat voor landsman hij was. Bertus antwoorde 

hem op een bruuske toon dat hij Holländer, Kriegsgefangene was. De Hauptmann keerde zich 
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om en bracht rapport uit aan zijn superieuren. Hierna kwam hij weer naar Bertus toe en vroeg 

hem waar of hij krijgsgevangen was gemaakt. Bertus had zich staan te verbijten over het gedrag 

van een stel militairen die morgen of overmorgen in dezelfde positie als hijzelf zouden verkeren. 

Bertus beet hem op een afgemeten toon toe: Am Nordpol! Verbouwereerd draaide de 

Hauptmann zich om en bracht verslag uit aan het troepje. Er ging een geroezemoes door het 

gezelschap en alle hoofden draaiden zich naar Bertus, nadat de Hauptmann het antwoord van 

hem had overgebracht. Wij zouden zeggen “alle ogen waren gericht op Kwatta!” Ik was 

behoorlijk geschrokken van het antwoord dat Bertus gaf en wachtte met spanning af wat of er 

verder zou gebeuren en hoe Bertus zich eruit zou redden. De Hauptmann kwam weer naar 

Bertus toe en vroeg hem niet waar of hij op de Noordpool gevangen was genomen maar of er 

nog meer Nederlanders bij hem waren. Bertus antwoordde hem dat ze met ongeveer 

vijfentwintig man waren. De Hauptmann rechtte zijn rug en brulde dat iedere Holländer mocht 

meenemen wat hij kon dragen. Aber keine Zigaretten oder Schokolade, sonst werden Sie sofort….. 

“Erschossen“ brulde Bertus op zijn beurt terug. Bedremmeld vroeg de Hauptmann hem toen of 

hij dat al wist. Ja, zei Bertus, dass hat man mir schon tausendmal erzählt und ich bin noch immer 

da! Later vroeg ik Bertus waar of hij het lef vandaag haalde om zo’n Duitse kapitein in de maling 

te nemen. Bertus zei me toen: ach, ik maakte mij kwaad om zijn minderwaardige gedrag, maar 

toen ik dat van Noordpool had gezegd schrok ik er achteraf zelf van en als hij had 

doorgevraagd, waar of ik dan wel aan de Noordpool krijgsgevangen was genomen, had ik 

waarschijnlijk met mijn mond vol tanden gestaan. 

Enfin, het was allemaal gelukkig goed afgelopen en men zegt wel eens “als de nood het hoogst 

is, is de redding nabij”. Dit gezegde was zeer wel op ons van toepassing, want ons laatste 

rantsoen was de dag tevoren opgegaan. We hebben allemaal meegenomen wat we konden 

dragen en vooral zoveel mogelijk blikken met etenswaren. Hierop was echter de inhoud van het 

blik niet aangegeven. Er stonden wel een paar cijfers en letters op, maar dat maakte het voor 

ons niet erg duidelijk, want wij wisten de code niet. Terug op de weg gekomen hebben wij 

diverse blikken opengemaakt en de inhoud bleek te bestaan uit vlees, gesmolten kaas en 

verschillende soorten groente. We hebben heerlijk zitten schransen maar het achteraf wel 

moeten bezuren, want onze lichamen konden al dat lekkers niet verdragen en de weken, welke 

we onderweg waren, liepen we weer sputterend en spetterend leeg. 

 

24. Een zwerftocht door het mooie Bohemen. 

Nadat we van de voedselcolonne waren vertrokken liepen we weer volgens de kaart in de 

richting van Nederland. Het was weer een weg met aan één zijde granieten zuilen welke we 

reeds in Eiland hadden gezien en aan de andere kant lag dieper een vrij vlak bebost terrein dat 

zich ver uitstrekte en aan de horizon werd begrensd door bergen. 

Opeens werd er geschoten en waar ze zo snel vandaag kwamen weet ik niet, maar onverwachts 

verschenen er enige Russische jagers boven ons, die er lustig op los schoten. Gelukkig waren we 

vlak bij een boerderij, welke langs de weg aan de dalzijde was gelegen. In het midden van deze 

boerderij bevond zich een grote doorgang. De vliegtuigen verschenen totaal onverwachts boven 

de rotsformaties, schoten dan en keerden boven het lager gelegen dal, waardoor het net leek 

alsof ze door de doorgang van de boerderij kwamen vliegen, hetgeen wel een griezelig gezicht 

was. Behalve onze groep Nederlanders bevonden zich er ook enige burgers. Eén ervan was een 

welgedane Duitser met een hoedje met een gemzenstaartje erop en hij was in het bezit van een 

mooi glimmend sportfietsje. Iedereen rende in paniek van de ene hoek naar de andere hoek, 

daar de Russische jagers van alle kanten er op af doken. We hoorden de kogels in de dakpannen 

boven ons slaan, want Bertus en ik waren in de doorgang in de schaduw tegen de muur gedrukt 
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blijven staan. Om Bertus zijn mond verscheen ondanks de omstandigheden een fijn lachje, 

Vooral de dikke Duitser die af en toe over zijn eigen fietsje rolde in de haast om weer zo snel 

mogelijk naar de andere hoek van de boerderij te hollen, wekte zijn lachlust op. 

Ik heb al eens eerder mensen in paniek gezien en mij verwonderd over hun gedrag. Ook de 

Nederlandse krijgsgevangenen liepen ons met van angst vertrokken gezichten en wijd open 

monden voorbij, maar de toestand werd steeds gevaarlijker en zolang iedereen in het rond bleef 

rennen bleven de Russische jagers komen. Bertus besloot in te grijpen en greep ♪0én van ons bij 

zijn kladden en patstelling gestopt in zijn dwaas gehol, keek de betreffende Nederlander hem 

verdwaasd aan. “Jij bent sergeant en je hebt een flinke stem. Geef hij die idioten eens het bevel 

om stil te blijven staan in de schaduw van de poort!” brulde Bertus hem toe. Je zag hem uit zijn 

angstroes ontwaken en zijn gezicht kreeg weer zijn normale uitdrukking. Ook de rest kwam weer 

bij zijn positieven en ook de burgers begrepen zijn bevel, met het gevolg dat het schieten 

ophield en er zich geen Russische jagers meer lieten zien. 

Onderweg zag ik nog heel laag een Amerikaans eenmotorig vliegtuig vliegen boven het beboste 

terrein, dat lager lag dan de weg waarop zij ons bevonden. Opeens kwamen er net hele grote 

groene botaniseertrommels uitvallen. Kennelijk waren het containers waarmee de Tsjechische 

ondergrondse van het nodige werden voorzien. Het was dus duidelijk dat ook de Amerikanen in 

de buurt zaten en dat de Duitsers hier nog wel de wegen in hun bezit hadden, maar buiten de 

wegen in de lucht nog maar weinig in de melk te brokkelen hadden. 

Met het vorderen van de dag begon ik weer last van mijn voeten te krijgen en kon ik de rest van 

de groep niet meer bijbenen. Ik liep dus in mijn eentje over de weg toen er uit het bos aan mijn 

rechterzijde ineens een luitenant van de SS opdook. In eerste instantie schrok ik van hem, maar 

het was een nog jonge knaap. Maar het bleek dat hij er slechter aan toe was dan ik, want 

huilend viel hij me om de nek en ik moest mee met hem het bos in om te schuilen, want ik wist 

niet wat oorlog was. Ik heb hem toen uitgelegd dat ik gedurende de oorlog in het westen van 

Rotterdam ook de nodige angstige momenten had doorgemaakt. Ik zei hem dat ik geen angst 

voor de Russische vliegtuigen had daar ze ons, krijgsgevangenen, groetten met hun machine 

door heel laag over te vliegen en te waggelen. Ik zei hem ook dat ik mij tussen Duitsers niet 

veilig voelde, want als er één zenuwachtig werd en op een Russisch vliegtuig schoot, er 

tientallen Russische jagers op zo’n plek afdoken en schoten. 

Na dit incident heb ik mijn weg weer vervolgd en na een tijd te hebben gelopen veranderde het 

dieper gelegen terrein aan mijn linker zijde. Het kroop als het ware omhoog naar de weg en de 

bergen in de verte kwamen steeds naderbij. Plotsteling dook er weer een Russische jager boven 

de basaltwand op en klink er een geweerschot. De Rus schoot een stuk vuurwerk de lucht in, 

waardoor een twintigtal vurige rode ballen oplichtten tegen de blauwe hemel. Waar ze allemaal 

zo snel vandaan kwamen is me een raadsel, maar opeens doken een tiental Russische jagers van 

alle kanten op de plek waar was geschoten en ik bevond mij er vlakbij. Er was een boerderij 

enige tientallen meters bij me vandaag, maar de afstand was te groot en was het dus te riskant 

om het met al die salvo’s op een lopen te zetten om de boerderij te bereiken. Ik dook dus van 

de weg af en heb dekking gezocht in een greppeltje, een meter of twee van de weg verwijderd.  

Het greppeltje was maar een centimeter of tien diep en het was maar een centimeter of 

vijfentwintig breed. Ik moet wel bekennen dat ik mij niet bepaald prettig voelde in deze smalle 

dekking, vooral ook doordat k geen kans had om me van deze plek te verwijderen, want ik 

ontdekt dat als de Russische jagers weer omhoog trokken na hun duikvlucht, er achter in de 

staart ook nog een schutter zat, welke bij de minste beweging een kogelregen liet neerdalen. 

Opeens hield het schieten even op en heb ik die gelegenheid benut om zo hard als ik kon lopen 

naar de boerderij te gaan, eer soms een Russische jager verscheen. Op het plekje waar ik plat in 
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een gootje lag sloegen de kogels in de weg wat geen leuke gewaarwording was. Men kan wel 

zeggen dat ik met de deur in huis viel toen ik de boerderij binnenrolde. Prompt werd ik 

verwelkomd met een hysterisch gegil. Ik stond aan de ingang van een heel grote kamer waarin 

zich een tiental vrouwen bevonden. Iedere  vrouw stond als het ware op zichzelf, alleen het 

dichtst bij me, zat op een stoel een hoogzwangere vrouw, terwijl een andere jonge vrouw haar 

armen ter bescherming om haar heen had geslagen. De zwangere vrouw had waarschijnlijk die 

ijselijke kreet bij mijn binnenkomst geslaakt. De meeste vrouwen waren jong en hadden blonde 

haren. Achterin de kamer zag ik een vrouw met spierwit haar, een dubbelloops jachtgeweer van 

de muur afnemen. Ik heb toen snel gezegd dat ze van mij niets hadden te vrezen en dat ik een 

Nederlands krijgsgevangene was op weg naar mijn vaderland en dat ik weer zou vertrekken zo 

gauw het schieten buiten was afgelopen. Ik was alleen maar binnengekomen om te schuilen. 

Het is misschien gek, maar de sfeer, het licht, de opstelling van de groep vrouwen, deed me 

denken aan de schilderijen van Carel Willink. Wat een wonderlijke associaties kan een mens in 

bepaalde omstandigheden soms hebben. Zoals ik reeds eerder heb beschreven heb ik ondanks 

de omstandigheden genoten van de natuur en het landschap in dit mooie deel van Europa. Die 

eindeloze bossen met soms een open plek, bedekt met een tapijt van groen gras, waar 

doorheen een enorm zwart rotsmassief omhoog prikte, dat als het ware de vorm had van een 

sprookjesachtige burcht, onneembaar voor de wereld. De bodem bestond afwisselend uit basalt, 

leisteen, graniet en zandsteen, hetgeen steeds leidde tot verrassende formaties. En dan de 

beekjes, watervallen en rivieren, welke veelal nog in hun natuurlijke staat waren gelaten. De 

schilderachtige dorpjes zoals Eiland, Alt-Jessen en Neu-Jessen, weggedoken in hun kloven van 

graniet. 

Eenmaal liepen we over een weg en rechts van ons bevond zich een niet erg hoge, flauw 

oplopende helling, waarop een boer met zijn os aan het ploegen was. De ossen werden in deze 

streken nog steeds gebruikt, zoals we reeds hadden gezien in Radeberg. Ik keek omhoog naar 

die ploegende boer en opeens lag daar voor mij uitgespreid en heel duidelijk zichtbaar datgene 

wat me reeds op school was geleerd betreffende de gletsjers. Daar lag voor mij alles duidelijk 

zichtbaar de beide zijmorenen en de middenmorene, alsmede diepe uitgesleten kuilen, doordat 

een groot stuk rots ter plaatse was blijven steken en door de gletsjer in de loop van vele eeuwen 

was rondgedraaid, waar door de druk van de ijsmassa een kuil in de rotsgrond was uitgeslepen 

en die later nog werd opgevuld door kleine stukken rots. Voor mij was het heel interessant om 

datgene waarvan ik op school alleen maar een plaatje had gezien en waarvan de onderwijzer 

het nodige had verteld, ditmaal eens in werkelijkheid te aanschouwen. 

Of die keer dat we op een weg liepen door een vlak in cultuur gebracht gebied en dat voor ons 

in de verte zich een loodrecht oprijzende rotswand zich tegen de horizon aftekende. Toen we 

dichterbij waren gekomen zagen we dat door mensenhanden een steile, zigzag omhoog 

lopende weg met veel haarspeldbochten was aangelegd tegen deze steile wand. Het percentage 

van de stijging 25% zoals op een bord stond aangegeven en de Duitse tanks en vrachtwagens 

klommen moeizaam met luid brullende motoren omhoog tegen de steile rotswand, hetgeen 

een werkelijk imposant schouwspel opleverde. 

Soms bevond onze groep zich op kleine boswegen, waar we moederziel alleen liepen, maar 

waar het minder gevaarlijk was dan op de grote wegen. We hielden zoveel mogelijk de richting 

naar Nederland aan, hoewel we soms noodgedwongen moesten afwijken van onze koers door 

een rivier of door een bergachtig gebied. Eenmaal kwamen we uit op een heel brede weg door 

het bos, meer een soort brandgang, welke waarschijnlijk naar een rivierdal voerde, want het ging 

tamelijk steil naar beneden. Het was er erg druk met vogels van diverse pluimage, burgers, 

Duitse militairen en allerlei nationaliteiten wat de krijgsgevangenen betrof. Op een gegeven 
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ogenblik zag ik een Duits officier van zijn sportfiets afstappen, deze tegen een boom zetten en 

een andere boom als urinoir gebruiken. Een van ons zag zijn kans schoon, pakte de fiets van de 

Duitser en reed zigzaggend tussen al de lopende mensen door naar beneden, nadat hij eerst 

nog tegen de Duitsers had gebruld “rot mof! Jullie hebben in Nederland mijn fiets gestolen.” 

De Duitser was machteloos want hij kon zijn pistool niet gebruiken vanwege de vele mensen die 

zich voor hem op de weg bevonden. Hij schreeuwde in het Duits wel “houd de dief!” maar 

voordat er iemand reageerde was de Nederlander al voorbij. Zo werd onze groep steeds kleiner. 

Nadat we afscheid hadden genomen van de Lagerführer en de Schütze waren sommigen weer 

teruggekeerd naar Radeberg, de één om zijn Russinnetje te vinden, waarvoor hij liefde had 

opgevat, maar anderen naar ik denk met minder oorbare bedoelingen. Er waren er ook onder 

ons, die het tempo te langzaam vonden en die er op eigen gelegenheid vandoor gingen.  

Ik hoorde later zelfs dat er een paar met elkaar een oude DKW hadden gekocht en daarmee 

verder waren gereden. Of ze erin waren geslaagd daarmee helemaal naar Nederland te rijden 

betwijfel ik, al heb ik er na de oorlog nog één van hen vanuit de tram zien lopen. 

Zo waren we dan in een vlak dal aangeland, waardoor een brede rivier stroomde. Er stonden op 

de weg allemaal onbemande voertuigen welke kennelijk door de Duitse legermacht waren 

achtergelaten. Op een gegeven ogenblik passeerde ons een drietonner van de SS welke stopte. 

De chauffeur stapte uit en begon zich te ontkleden. Bertus stapte op hem af en vroeg hem 

waarom hij zich van zijn kleren ontdeed. De SS-er vertelde hem dat hij liever in de handen van 

de Amerikanen viel dan in de handen van de Russen, of nog erger in de handen van de 

Tsjechen. Bertus vroeg hem toen of wij zijn drietonnen mochten hebben, hetgeen de Duitser 

niets uitmaakte of wij de wagen wel of niet zouden meenemen. Volgens Bertus bevonden er 

zich vermoedelijk wel enige chauffeurs onder ons, maar in eerste instantie durfde niemand het 

aan om achter het stuur van een wagen van de SS plaats te nemen. Na enig aandringen van 

Bertus stemde onze officier van het Leger des Heils erin toe de vrachtwagen te rijden. Nu 

behoefden diegenen die met een koffer liepen te sjouwen er niet langer meer mee te zeulen en 

er waren een paar er tamelijk slecht aan toe. Aanhoudende diarree was hiervan waarschijnlijk de 

oorzaak. Ook deze konden plaatsnemen op de open klep van de gesloten vrachtwagen. Eerst 

werden de nummerplaten wel met klei ingesmeerd, zodat er niet direct te zien was dat de auto 

van de SS afkomstig was. 

Ik had zelf niet al te veel te dragen, mijn bagage bestond uit een hemelsblauwe Franse overjas, 

een oranjekleurige deken, een zak van autozittingstof gemaakt (gesneden uit een gestolen 

Auburn in Radeberg), waarin zich enige blikken bevonden welke ik had bemachtigd bij de 

voedselcolonne van de SS. Verder nog een kampeerbestek, een veldfles, een groen geëmailleerd 

pannetje, een bruine geëmailleerde kroes en een wit emaillen bord. Verder zeep, handdoek, 

scheergerei, tandenborstel, scheerzeep, zakje met poeder om de tanden te poetsen en stuk 

kleizeep. Door af en toe mijn voeten in een van de vele ijskoude beekjes, welke wij onderweg 

tegenkwamen te dompelen, kwam ik al weer wat beter vooruit. Toch raakte ik wel achter en op 

een gegeven ogenblik liep ik alleen door een bos, waar Duitse tanks en troepen dekking hadden 

gezocht tegen luchtaanvallen van de Russen. Opeens stapte er een Hauptmann op mij af en die 

vroeg mij tot mijn verbazing in het Nederlands of ik een Nederlander was. Waarschijnlijk had hij 

de Nederlandse vlag met daaronder de letters Nederland reeds op mijn mouw gezien. Ik zei 

hem dus dat ik een Nederlander was. Het bleken dus geen Duitsers te zijn die daar in het bos 

waren maar Nederlanders die aan de Duitse kant vochten van de Standarte Westland. Hij zei me 

nog iets dat ik op het goede paard had gewed, namelijk Iwan en hij het verkeerde paard had 

gekozen, namelijk Hitler. Hij heeft me nog een goede reis en een behouden thuiskomst 

toegewenst, maar hij had er geloof ik een hard hoofd in of hij ooit Nederland zou terugzien. 
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25. Een onverwachte bevrijding 

Na mijn ontmoeting met de Nederlandse SS heb ik mijn weg weer vervolgd en kwam ik in een 

zo op het oog verlaten stadje terecht. Uit de ramen hingen witte lappen of lakens ten teken van 

overgave, maar verder was het er akelig stil, al had ik wel het gevoel alsof er honderden ogen 

naar mij keken. Gelukkig gebeurde er niets gedurende mijn wandeling door dit dode stadje en 

kwam ik weer in een bos terecht. Het was meer een brede bosweg en daar hij steeds naar 

beneden voerde zal ik wel weer in een dal terechtkomen. Opeens zag ik het groepje 

Nederlanders met de vrachtauto staan. Twee Nederlanders waren eerst naar het dorp gelopen 

om te verkennen of de kust veilig was. In het dorp waren ze op twee Franse krijgsgevangenen 

gestuit, die in alle staten waren maar ze konden niet wijs worden uit hun Frans en ze vroegen nu 

Bertus of hij met hen wilde praten om te horen wat er verderop aan de gang was. Bertus liep 

mee naar de beide Fransen en vernam van hen dat ze zich al in de volgende plaats bevonden 

waar zich een brug over de rivier bevond. Opeens kwamen er van de ene kant Duitse tanks het 

dorp binnenrollen en van de andere kant Russische tanks. Ze hadden de bagage gelaten en 

waren via de tuinen de achterzijden van de huizen het dorp uitgevlucht. Ze waren door het 

gebeurde helemaal van streek. Terwijl het gesprek met de Fransen aan de gang was, kwam er 

van de andere kant een groep van een man of twintig aanwandelen. Ze waren gekleed in 

blauwe overalls met om een arm een band met de Tsjechische vlag. Ze waren bewapend met 

geweren, jachtgeweren en een klein automatisch geweer met een open ijzeren kolf. Degene die 

kennelijk de leiding van de groep had was gestoken in een parelgrijs uniform, kraag en 

manchetten waren afgezet met een wijnrode stof, een platte pet en rijlaarzen en op de kraag 

bevinden zich figuren welke iets van de vorm van sterren hadden, zilverkleurig en aan iedere 

kant van de kraag vijf stuks. Een stuk of tien man van de groep begon versperringen, welke 

waarschijnlijk door de Duitsers waren aangebracht, te slopen en dat, terwijl we nog geen uur 

geleden door een afdeling van de Standarte Westland hadden gelopen. De man in het uniform 

kwam met de rest van de groep op “Bertus” af. Hij vroeg hem wat in het Tsjechisch, maar daar 

“Bertus” die taal niet machtig was, antwoordde hij met de woorden die klinken als “Nie 

poddimajoe” (phonetisch gespeld). De Tsjechen keken elkaar aan en er kwam geen respons, 

waarop “Bertus” het in de Franse taal probeerde “Je suis prisonnier de guerre, hollandais”.  Ook 

scheen niemand de Engelse taal machtig te zijn, dus ging “Bertus” verder in het Engels: “I am a 

dutchman, a prisoner of war”.  Maar ook daarop geen reactie van de zijde van de Tsjechen. Ten 

einde raad probeerde hij het dan maar in de Duitse taal, wat hem wel riskant leek. Hij had net de 

twee woorden “Ich bin…” uitgesproken of de hele situatie veranderde. De man in uniform trok 

een flink formaat revolver uit zijn holster en drukte het uiteinde van de loop niet bepaald 

zachtzinnig in de maagstreek van “Bertus” en de anderen richtten hun wapens ook op hem. 

Hoewel het volgens mij voor “Bertus” een niet bepaald aangename situatie was, vertrok hij geen 

spier en ging verder met de man te verklaren in het Duits dat hij Nederlander was, 

krijgsgevangene van de Duitsers en niets uitstaande had met de Nederlandse SS, welke hij een 

uur geleden was gepasseerd. Als krijgsgevangene ben ik van augustus 1943 in Radeberg 

werkzaam geweest bij Gläser Karosserie en wanneer u mij doodschiet maakt u een grote fout. 

Hij bleef de man in uniform strak aankijken gedurende de tijd dat deze de revolver op zijn navel 

gericht hield. Het leek wel uren te hebben geduurd, maar op een gegeven ogenblik stak de man 

zijn revolver weer terug in de holster en zei wat tegen de andere Tsjechen, waarop deze hun 

wapens lieten zakken. De man in uniform zei nu in vloeiend Duits tegen “Bertrus” hartelijk 

welkom op bevrijd Tsjechisch gebied. “Bertus” mompelde zoiets van “de ontvangst was warm, 

maar niet bepaald hartelijk”. Het bleek dat de leider van de groep bij de Tsjechische politie 

behoorde en dat hij leider van een verzetsgroep was en hij vroeg “Bertus” of er nog meer 
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Nederlandse krijgsgevangenen waren. “Bertus” beantwoordde bevestigend maar zei hem dat de 

warme ontvangst hen teveel was geworden en dat ze het bos in waren gevlucht, hetgeen hij 

tijdens het gesprek met de politieman vanuit zijn ooghoeken had gezien. Hij moest ze gaan 

ophalen en is de weg naar boven in het bos opgelopen en heeft hen geroepen om tevoorschijn 

te komen, daar het gevaar was geweken. Sommigen keken hem aan of ze een spookverschijning 

zagen, ze gingen van de veronderstelling uit na hetgeen ze hadden gezien, dat “Bertus” zou zijn 

doodgeschoten. Schoorvoetend kwam de één na de ander uit het bos tevoorschijn en zo ging 

de hele groep met de vrachtwagen naar het dorp beneden. Bij onze aankomst deelde de 

politieman ons mede, dat we niet verder konden reizen, daar er verderop werd gevochten. We 

zouden van eten en stro worden voorzien en ons werd een plek in een schone schuur gewezen 

als ons tijdelijk verblijf. Vervolgens stapte de politieman toe op een welgedane dikke Duitser, die 

door twee leden van de ondergrondse was opgehaald. De politieman gelastte hem voor stro en 

eten voor de Nederlandse krijgsgevangenen te zorgen. De man bleek de Sudetenduitse 

burgemeester van het dorp te zijn en had waarschijnlijk nog pas Duitse troepen gezien en 

opende zijn mond, waarschijnlijk om te protesteren. De politieman trok zijn revolver uit de 

holster, richtte het wapen op de dikke buik van de Duitser en brulde: “Und sofort!” Nou, dat was 

niet bepaald tegen dovemans oren gezegd. Ik heb nog nooit een dikzak zo hard zien rennen. In 

de korst mogelijke tijd kregen we ook brood met worst en water, daar er zo snel geen koffie of 

melk voorhanden was. Het was maar een klein dorpje, gelegen in een smal dal, waarin we die 

middag waren beland. De andere Nederlanders vroegen “Bertus” wat of we nu moesten 

ondernemen. Hier gewoon rustig te blijven wachten tot de toestand zich zou hebben gewijzigd, 

leek hem de beste oplossing, daar men anders misschien in rare of gevaarlijke omstandigheden 

zou kunnen geraken. Zo goed en zo kwaad als het ging hebben we die nacht proberen te 

slapen. De heuvels om het dorp waar wij die nacht verbleven werden lijmscherp afgetekend 

door het oplichten van het vuren van het geschut en de ontploffende granaten. Het was een 

kakofonie van geluiden, waarbij de Russische stalinorgels met hun “zjet, zjet, zjet” en de 

opeenvolgende explosies wel de boventoon voerden, al droegen de zware mitrailleurs met hun 

geratel ook een steentje bij aan dit orkest der vernietiging. 

Die nacht zal menigeen stilletjes hebben liggen piekeren hoe of het de volgende morgen er wel 

aan toe zou gaan. Momenteel lagen we in een klein dal, waaromheen het oorlogsgeweld 

woedde. Ik vroeg aan “Bertus” waarom hij niet ineens in de Duitse taal het woord tot de 

Tsjechische agent had gericht. “Bertus” vertelde mij toen dat er bij zijn ouders een jonge Tsjech 

over de vloer kwam en dat er ook veel Duitse kennissen over de vloer kwamen. Het was vóór de 

oorlog. Indien die laatste het geval was, ging de Tsjech altijd weg met de een of andere 

verontschuldiging. Zo jong als hij was had hij een ontzettende hekel aan de Duitsers, 

waarschijnlijk door hetgeen hij of zijn ouders in Wereldoorlog I van hen had ondervonden. 

Die nacht hadden we niet erg best geslapen en de volgende morgen waren we weer vroeg uit 

de veren. Ook de man in uniform was weer present. Hij verzorgde voor ons ontbijt en koffie en 

wenste ons, nu bijzonder hartelijk, een goede reis en behouden thuiskomst. Het was nu 

verderop veilig en we moesten naar Leitmeritz (tegenwoordig Litoměřice), zoals de naam 

fonetisch gespeld werd uitgesproken. Daar zouden we een voertuig krijgen om naar Nederland 

te gaan, omdat onze vrachtwagen daarvoor te klein was. 

 

26. Op weg naar Leitmeritz 

Toen we klaar waren om op te stappen wachtte ons nog een kleine verrassing. Uit het 

naastgelegen dal steef een hele luchtvloot op. Het waren zeker de laatste overblijfselen van de 

eens zo trotse Luftwaffe, want het was een samenraapsel van allerhande toestellen. Ik herkende 
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een Fieseler Storch, een verkenningstoestel met heel lange vleugels, een Junkers, enige 

Messerschmitt’s, de Duitse jager en een enorme helikopter. Vermoedelijk probeerde leden van 

de staf van de daar nog vechtende resten van het leger te vluchten, maar nog geen kwartier 

later kwam alleen de helikopter terug. Oog zagen we nog een viermotorige bommenwerper in 

een vrille naar beneden komen, wat een griezelig gezicht was. Hij stortte neer achter de 

heuvelrug van het dal waar wij waren en we zagen het schijnsel van een enorme brand oplichten 

tegen de hemel.  

Onderweg kregen we panne aan onze vrachtauto en daar stonden we dan. Gelukkig kwam er 

een politieagent op een zijspan aanrijden, welke hetzelfde uniform aanhad als onze behulpzame 

politieman. Hij stopte bij ons en vroeg in het Duits wat er aan de hand was. Hij overhandigde 

ons een briefje en een van ons ging op weg naar een garage welke een halfuur gaans van ons 

was verwijderd. Daar moest hij het briefje aan de man van de garage afgeven. 

Na ongeveer een uur te hebben gewacht kwam er een vooroorlogs takelwagentje aansputteren, 

waarin onze man naast de bestuurder was gezeten. De chauffeur stapte uit en dook onder de 

motorkap. Hij rommelde het een en ander en ja hoor, op een gegeven ogenblik kwam er een 

tevreden brommend geluid onder de motorkap vandaan. De motor liep weer als een zonnetje. 

We wilden de man nog Duitse marken geven, daar wij niets anders hadden, voor hetgeen hij 

voor ons had gedaan, maar hij wilde daar niets van weten. Het was ongelofelijk hoe snel de 

ondergrondse hier alles op de dag van hun bevrijding had geregeld. Alsof het al maanden 

geleden was dat ze onder het juk van de Duitsers zuchtten. 

Eindelijk kwamen we aan in Leitmeritz, waar een man van een jaar of vijftig op ons afkwam en 

die zich voorstelde als de chef van de ondergrondse. Waarschijnlijk had men hem reeds 

ingelicht over “Bertus”, die men zeker voor onze commandant aanzag. Hij beduidde “Bertus” 

met hem mee te gaan en ze gingen naar een gebouw, waar allemaal Russische en Tsjechische 

vlaggen uithingen. Er bleek een Rode Commissaris te zetelen achter een lange tafel, geflankeerd 

door Russische militairen en burgers. De chef had een druk gesprek met de commissaris en 

“Bertus” maakte op uit hetgeen zei bespraken dat de chef voorstelde ons te bewapenen om met 

de Tsjechen de Duitsers te bevechten. De Rode Commissaris bleek het echter niet met hem eens 

te zijn en werden we dus niet van wapens voorzien. We kregen echter de opdracht om verder 

naar Terezin te gaan, waar we dan wel een beter geschikt voertuig zouden krijgen. Onderweg 

kwamen we langs een kamp. Het bleek een concentratiekamp te zijn, de Duitse naam van het 

plaatsje, een oude vesting eigenlijk, was Theresienstadt. Even verder kregen we op een soort 

pleintje de opdracht te wachten, daar wij hier een geschikt voertuig zouden ontvangen. Mijn 

maat en ik gingen nieuwsgierig naar het kamp om te kijken wat er aan de hand was. We zagen 

een Tsjechische arts bezig met het onderzoeken van de levenden, voor zover men deze 

wandelende geraamten deze vreselijke levende menselijke overblijfselen met hun levenloos voor 

hen uitstarende ogen en waggelende gang, nog als mens kon aanschouwen. Men kreeg een 

gevoel van diepe schaamte om zijn menszijn. Men kreeg het gevoel dat men droomde en in een 

nachtmerrie, ze vreselijk als men nog nooit had doorleefd, verzeild was geraakt. Het was niet te 

begrijpen en te geloven wat onze ogen daar zagen. Even verderop lag een soort tankgracht, en 

we zagen Tsjechen met handschoenen aan, die uitgemergelde karkassen onderzoeken, 

misschien om na te gaan wie het kon zijn. Toen we dichterbij waren gekomen wisten we niet wat 

we zagen. Het bleken stapels uitgemergelde lijken te zijn, voor wie de bevrijding helaas te laat 

was gekomen. Waarschijnlijk heeft men geprobeerd om de vreselijke dingen die zich hier 

hadden afgespeeld, te verbergen, door de lijken met een laag ongebluste kalk te bedekken, 

maar hadden de Duitsers geen tijd gehad hun lugubere gruweldaden uit te wissen. Een daar 

werkzaam zijnde Tsjechische arts waarschuwde ons voor tyfus, dus begaven we ons, vervuld van 
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afschuw door hetgeen we gezien hadden, naar de uitgang. Toen wij bijna bij de uitgang waren, 

kwam er een ontzettend lange man. Hij leek ons waarschijnlijk zo lang omdat hij zo broodmager 

was. Hij kwam op ons af in een zwaaiende, struikelende en strompelende gang, met een paar 

vreselijke ogen op ons gericht, diep verzonken in hun bijna zwarte oogkassen. Uit zijn mond 

stak een stuk donker brood en heel dicht bij ons gekomen, zakte hij heel langzaam in elkaar en 

viel toen om. 

De partizanen hadden ons reeds gewaarschuwd de gevangenen uit het concentratiekamp geen 

ten te geven, want dat zou hun dood betekenen. Door uitputting functioneerden hun lichamen 

waarschijnlijk niet meer en stikten ze in het voedsel. 

Wij beiden hebben snel het kamp verlaten en ons bij onze groep gevoegd, maar die troosteloze 

barakken, omzoomd door hagen van prikkeldraad, met die onmenselijke doden, bewaakt door 

sombere, nutteloze wachttorens, zijn voor altijd in onze gedachten gegrift. Een oorlog is vreselijk 

maar deze door mensenhanden opgerichte slachthuizen tartten alles wat een mens maar voor 

mogelijk had gehouden. Het is onvoorstelbaar dat zoiets in een tijd van Christendom een tijd 

van beschaving heeft kunnen plaatsvinden. Het is alsof het mensdom door een soort van, laat ik 

het noemden “Kain’s virus” is aangetast. 

De Nederlanders wachtten nog steeds op het beloofde vervoermiddel. Er kwamen lange 

kolonnes Duitse krijgsgevangenen door het dorp aanmarcheren. Vlak naast mij stond een 

groepje partizanen, die een van hen met heel veel moeite vasthielden. Het was een nog heel 

jonge man en in zijn taal stond hij woedend naar de langslopende Duitsers te schreeuwen op 

een manier, waaruit duidelijk bleek hoe uitzinnig van kwaadheid hij was. Ik vroeg aan een van de 

partizanen wat of hem was overkomen, dat hij zo vreselijk kwaad was. Deze heeft mij toen 

verteld dat de knaap uit Lidice afkomstig was, een dorp dat volledig uitgemoord en platgebrand 

werd door de Duitsers vanwege een aanslag, die door het verzet op Heydrich werd gepleegd, 

waardoor deze kwam te overlijden. Nu herinnerde ik mij opeens dat wij daar waren 

langsgekomen. Van het dorp restte alleen nog een groene plek in het bos, gemarkeerd door 

een eenvoudig kruis, gemaakt van twee dunnen stammetjes. Toch waren er twee inwoners 

ontkomen aan de moordpartij, onder andere de man die zich zo mateloos opwond dat hij tot 

alles in staat was. Hij had twee dagen onder de lijken van zijn ouders, broers en zusters gelegen 

en zich doodstil gehouden. De tweede nacht had hij eindelijk de nodige moed bij elkaar 

geraapt. Als was hij er niet zeker van of het wel de tweede nacht was, om onder de doden uit te 

kruipen en het bos in te vluchten en zich aan de sluiten bij de partizanen. 

Terwijl we zo naar alles was er gebeurde stonden te kijken, zag ik opeens dat er twee van die 

gevangenen uit het concentratiekamp in hun gestreepte kleding er met een koffer van een van 

ons vandoor gingen. Ik zag dat ze terugliepen naar het kamp en waarschuwde de eigenaar, dat 

zijn koffer was meegenomen. We zijn samen naar het kamp gelopen en bij de ingang van het 

kamp troffen we de beide mannen aan, welke reeds druk bezig waren om zijn koffer met behulp 

van een mes te openen. We hebben hen uitgelegd zo goed en zo kwaad als het ging, het ware 

Italianen., dat we geen eten hadden en dat er alleen maar kleren in de koffer zaten. Na enige 

tegenstribbelingen kregen we de koffer weer in handen en zijn we weer teruggegaan naar het 

pleintje, waar de rest van ons nog steeds stond te wachten. 

Ook de twee gevangenen zagen we even later weer opduiken en zij keken ook naar de 

langslopende Duitse krijgsgevangenen. Opeens stapten ze op een Hauptmann af en beduidden 

hem dat ze zijn laarzen wilden hebben. De man zei hen dat hij nog een hele mars voor de boeg 

had en zijn laarzen daarom niet kon missen. Maar de beide gevangenen waren niet te 

vermurwen en de Hauptmann zag dat hij ook geen hulp van de omstanders had te verwachten, 
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voldeed ten einde raad aan hun verzoek en trok zijn laarzen uit, welke prompt door één van de 

beide gevangenen werden aangetrokken. 

Er vond nog een voorval plaats gedurende de tijd dat we daar stonden te kijken. Dicht bij ons 

stond ook een jonge vrouw naar de voorbijtrekkende troepen te kijken en tussen al die Duitse 

militairen liep ook een grijze muis, een bewaakster van een vrouwenlager, welke zo werd 

genoemd vanwege de kleur van haar uniform. Toen de jonge vrouw haar ontdekte vloog ze op 

haar af en begon haar, terwijl de bewaakster bleef doorlopen, te krabben, te slaan en haar de 

haren uit het hoofd te trekken. Om hen beiden liepen Duitse militairen, maar die durfden haar 

niet te helpen. Eindelijk liet de jonge vrouw los. Het bleek dat zij door de grijze muis in een 

kamp was mishandeld. 

Tegen de richting in van de Duitse krijgsgevangenen kwam een Duitse legerbus aanrijden. Het 

dak van de bus was open en voorin stond een verpleegster van het Deutsche Rote Kreuz, die op 

hoge toon doorgang eiste. Hard roepende en met haar armen zwaaiende; “Deutsches Rote 

Kreuz! Deutsches Rote Kreuz! Verwundeter!” 

De dokter die ik reeds in het kamp had gezien, scheen een hoge positie in het Tsjechische verzet 

te bekleden. Ik had hem steeds bevelen zien geven, waaraan iedereen direct gehoor gaf. 

Deze liet de bus stoppen en toen de Duitse zuster op hoge toon doorgang verlangde, heb ik 

nog nooit iemand zo kwaad zien worden als die dokter. “Wat Rode Kruis, durven jullie nog de 

Conventie van Genève nog in jullie mond te nemen? Moet U daar maar eens zien wat of Uw volk 

heeft aangericht!” schreeuwde hij jaar in het Duits toe. Hij gaf een bevel aan twee Tsjechische 

partizanen, welke haar vastgrepen en haar meesleurden in de richting van het 

concentratiekamp, ondanks al haar protesten, waarschijnlijk om haar met eigen ogen te laten 

zien wat of haar volk met onschuldige mensen had gedaan. 

Van de dokter moesten de Duitse gewonden uit de bus worden gehaald. Ze werden in de zon 

langs de kant van de weg gelegd en sommigen smeekten om water uit de dorpsfontein en 

kregen prompt onenigheid met de Tsjechen, die dat niet toestonden. Later vernamen we dat er 

veel mensen bij waren met zware verwondingen in het onderlichaam en dat drinken dan wel 

eens heel verkeerd zou kunnen uitwerken. De meeste gewonden waren heel jonge knapen, 

Duitsland had waarschijnlijk zijn laatste reserves opgeroepen. Later bleek dat de bus voor ons 

was bestemd, maar we moesten nog wachten, dus scheen het in de richting van Praag waarheen 

wij moesten gaan, nog niet helemaal veilig te zijn. Wel voegden er zich nog een paar 

Amerikaanse krijgsgevangenen bij ons die ook met ons mee moesten. Het kon ook mogelijk zijn 

dat we misschien op nog meer krijgsgevangenen moesten wachten, daar de bus nog maar net 

voor de helft was bezet. 

Tijdens het wachten waren enigen van ons in de bus gaan zitten en anderen keken nog steeds 

naar wat er allemaal buiten gebeurde, hangende tegen de bus. Ineens kwam er een keurig 

geklede vrouw aanstappen, vergezeld dor een jongen van een jaar of zestien, waarschijnlijk haar 

broer. Ze informeerde in zeer beschaafd Nederlands of wij naar Nederland gingen, dat het haar 

goed uitkwam en ze stapte met de jongen in de bus, waar ze vooraan op twee stoelen 

plaatsnamen. Maar gedachtig aan de SS-kindertjes twijfelde ik aan het stel. Het waren misschien 

wel kinderen van een hoge SS-functionaris, of van een hoge officier van de Standarte Westland. 

Tevens speelde ook nog mee, dat we beslist geen burgers mochten meenemen op onze reis en 

we hadden al het Nederlandse Joodse meisje bij ons. Ik heb de jonge dame dus gezegd dat we 

militairen waren en het was ons verboden om burgers mee te nemen. Ze stapte dus weer uit en 

ik heb hen niet weer gezien. 
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Na dit incident gebeurde er weer iets. Met sommige Russische mensen wist men soms niet wat 

hen bezielde. Sommige militairen beschouwden tot ongerief van de Tsjechen hun land als 

vijandelijk gebied en de mensen als vijanden, al waren het partizanen of krijgsgevangenen. 

We mochten nog steeds niet verder gaan en het leek nu wel of de hele Duitse legermacht zich 

had overgegeven. Er kwam geen einde meer aan de stoet gevangen genomen Duitsers en 

waarschijnlijk dienden wij daarop te wachten. In het plaatsje waar wij ons bevonden liepen ook 

wat Russische militairen en krijgsgevangenen rond. Op een gegeven ogenblik liep een van de 

Russische militairen op een van ons af en beduidde hem dat hij zijn polshorloge wilde hebben. 

De Nederlanders was dit niet van zins, maar de Rus nam een dreigende houding aan en daar hij 

gewapend was zwichtte de Nederlander en overhandigde hem zijn horloge. Nadat dit had 

plaatsgevonden ging de Nederlanders naar “Bertus” en vertelde hem wat hem was overkomen. 

“Bertus” vroeg hem wie of hem die streek had geleverd. Een paar meter van ons vandaag stond 

een hoge Tsjechische officier, die we ook al met de arts die in het kamp aan het werk was 

geweest, hadden zien praten en “Bertus” stapte op hem af en vertelde hem in het Duits wat er 

was gebeurd. Nadat de Tsjech zijn verslag had aangehoord, vroeg hij hem de Rus aan te wijzen, 

waarop de Tsjech op de Rus afstapte en hem gelastte het horloge weer aan de Nederlandse 

krijgsgevangene terug te geven, daar het een geallieerde militair betrof. Tot onze niet geringe 

verbazing voldeed de Rus prompt aan zijn verzoek en gaf het horloge terug aan de 

Nederlander. “Bertus” adviseerde ons toen om verdere moeilijkheden te voorkomen, horloges 

en ringen in onze zak te steken.  

Sommige Russen schenen overtuigde aanhangers van het gebroken geweertje te zijn, want we 

zagen er een op een lid van de binnenlandse strijdkrachten afstappen, trok het geweer bij de 

onthutste man uit zijn handen en brak het wapen in twee stukken. De Rus maakte daarna een 

gebaar tegen de Tsjech waarmee hij waarschijnlijk wilde zeggen dat de oorlog was afgelopen en 

dat hij geen geweer meer nodig had. De verblufte Tsjech keek de Rus verbouwereerd na, die 

zich zonder hem verder ook maar een woord waardig te keuren, rustig had omgedraaid en zijn 

weg vervolgde. De Tsjech pakte met een ontdaan gezicht het restant van zijn geweer op, waarna 

hij ernaar keek en toen de restanten nijdig aan de kant van de weg wierp. Het was vermakelijk 

om al die wisselende uitdrukkingen op zijn gezicht gade te slaan. 

Maar er vonden nog meer gebeurtenissen plaats, welke onze lachlust opwekten. Er kwam een 

Russische krijgsgevangene aanlopen en we wisten niet wat we zagen. Om beide armen had hij 

een hele rits horloges bevestigd en verder droeg hij aan een touw om zijn nek een aantal 

wekkers. Waarschijnlijk had hij ergens een klokkenwinkel leeggeroofd, maar het grappigste 

gebeurde even later. Een wekker liep af en de Rus haalde het ratelende apparaat van het touw 

en liep er breed lachend mee in het rond. Maar na enige tijd was de wekken afgelopen, zeer tot 

ongenoegen van zijn bezitter. Hij schudde de wekker kwaad heen en weer, luisterde met de 

wekker aan zijn oor, of er nog een teken van leven kwam, maar de wekker zweeg in alle talen. 

Kennelijk wond hij zich hierover danig op, want met een nijdig gezicht smeet hij de wekker in de 

berm van de weg. Waarschijnlijk was deze Rus afkomstige uit een klein afgelegen dorpje, ergens 

in de binnenlanden van het uitgestrekte Rusland en had hij nog nooit van zijn leven een horloge 

of wekker aanschouwd. Ik denk ook dat hij de tijd, welke de wekker aangaf niet heeft kunnen 

ontcijferen. Het zal tegen de middag zijn geweest, dat we eindelijk konden vertrekken. Ook de 

vrachtauto bleef nog in ons bezit voor de bagage. We reden weer door een bosrijk deel van 

Bohemen. Opeens ontdekten we op een weg, welke haaks op de onze lag, militaire colonnes. In 

eerste instantie dachten we aan Duitsers, omdat we die steeds waren tegengekomen. Het 

bleken dichterbij gekomen echter Russen te zijn en “Bertus” wilde eerst even alleen polshoogte 

nemen. 
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Maar onze vertrouwensman wilde hem ditmaal vergezellen, omdat hij vond dat “Bertus” tot nu 

toe steeds alleen op verkenning was gegaan en dat hij hem deze keer wilde vergezellen. 

Zo stonden ze beiden dus aan de kant van een grote weg, waarover een Russische legermacht 

voortsnelde. We waren wel verbaasd over de soorten voertuigen, kanonnen, tanks en 

wapentuig, volgeladen met Russische militairen, die op trekharmonica’s hun Russische 

melodieën ten beste gaven, begeleid door het gezang van de andere Russen. Er tussen 

ontwaarden we ook Russische krijgsgevangenen en om de kelen te smeren, deden flessen met 

wodka de rondte, welke gretig aftrek vonden. Zo trok een bonte stoet voorbij, de beide 

Nederlanders groetend met de gebalde vuist, welk gebaar dezen ook naar hen maakten bij wijze 

van groet. Omdat er verder niets gebeurden kwamen ook de bus en de vrachtauto naar 

beneden, want de inzittenden waren nieuwsgierig geworden om van nabij te bekijken wat ze 

vanaf de bosweg konden onderscheiden. Terwijl we zo aan de kant van de weg stonden had één 

van ons zich zeker te ver op de weg gewaagd en werd hij door een soort verkenningsvoertuig 

onderste boven gereden. Het was een soort van acht-, of zeskantig gepantserd geval, in het 

midden het breedst en voortgaand op vier wielen, welke buiten het wonderlijke voertuig 

uitstaken. Er zaten een paar sleuven in om de buitenwereld te kunnen opnemen. De 

Nederlanders was door de hardhandige kennismaking uitgevloerd en hij lag aan de kant van de 

weg. Zijn gezicht kreeg een blauwe kleur en het schuim stond hem om de mond. Ja, wat nu? 

Onder ons bevond zich geen EHBO-er en de aanstichter verdween met grote snelheid uit ons 

oog. “Gelukkig” dachten we bij het zien van een Rus op een motorfiets, die een tas met een 

rood kruis aan zijn zijde had hangen. We hielden hem aan en gebaarden hem met ons mee te 

komen. Hij stapte van zijn motor af liep naar de op de grond liggende Nederlanders, bekeek 

hem even, haalde zijn schouders op, stapte op zijn motor en reed er met ronkende motor me 

grote snelheid vandoor. Gelukkig begon het slachtoffer weer zijn normale kleur terug te krijgen 

en wat later stond hij weer op beide benen. Waarschijnlijk was al de lucht uit zijn longen geperst 

door de aanrijding, waardoor hij het zo benauwd had gekregen. 

We zagen nu ook voor het eerst de stalinorgels rijden, die on die bewuste nacht uit de slaap 

hebben gehouden. Het leken wel takelwagens, maar met een kraan erop, zo breed bijna als de 

auto. Het waren een stuk of wat banen, waaraan aan het onderste uiteinde zich kleine raketten 

bevonden.  

Op een gegeven ogenblik stopten er een aantal Russische militairen op motoren bij ons. Ze 

omarmden ons broederlijk en wreven met een baard van een dag of veertien over onze wangen, 

wat we nou niet bepaald een prettige begroeting konden vinden. Het waren allemaal kerels van 

om en nabij de twee meter. Eén van hen was de Duitse taal machtig en die vertelde ons, dat ze 

tot een regiment uit Leningrad behoorden, een elite regiment, dat bij de stoottroepen was 

ingedeeld. Na weer een benauwd, hartroerend afscheid, stapten ze weer op hun motoren en 

vertrokken met brullende motoren richting Praag.  

We wisten eigenlijk niet goed wat of we moesten ondernemen. Zouden we ons ook maar tussen 

de stroom van voortsnellende legervoertuigen moeten begeven, of maar even afwachten tot het 

wat rustiger op de weg zou worden. We hadden totaal geen idee wat ons te wachten stond. Op 

9 mei waren we bevrijd door de Tsjechische partizanen en vandaag, precies op de datum van de 

10e mei 1945, exact vijf jaar na die bewuste dag in mei, toen de Duitsers Nederland 

binnenvielen, vielen we in handen van de Russen. Al met al was het wel een bijzondere 

gewaarwording. We zaten ook met de bus, die het niet meer deed, maar gelukkig hadden we 

een dik stuk touw weten te bemachtigen, dat we als sleepkabel konden gebruiken. Al was het 

wel een beetje aan de korte kant. Opeens hoorden we in de verte sirenes aankomen. Zou het 

soms brandweer zijn?  
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Dichterbij gekomen bleken het echter enorme tanks te zijn met rupsbanden van wel een meter 

breed. Het leken we rijdende forten en op de weg konden ze ook nog een behoorlijke snelheid 

ontwikkelen. Het bleken de beroemde Stalin-tanks te zijn. Er waren ons al een heel stel van die 

monsters gepasseerd met hun angstaanjagend gehuil, toen er plotseling een uit de colonne 

zwenkte en naar de plek reeds, waar wij ons bevonden. De tank hield stil en ik moet zeggen dat 

we wel een beetje beduusd en angstig omhoog keken naar dat gevaarte in afwachting van wat 

er verder zou gaan gebeuren. Boven ging er een klep omhoog en kwam er een militair 

uitklauteren, die even later met een flinke spring naar benden bij ons belandde. Volgens mij was 

hij wel hoog in rang, alk heb ik van de Russische onderscheidingstekens geen kaas gegeten. 

Maar hij had een grote platte pet op, welke was voorzien van een brede rode band. Verder 

droeg hij een paar Russische laarzen, een kakikleurig hemd dat van boven tot onder was 

behangen met medailles. Om zijn middel had hij een koppelriem waaraan een holster met een 

flink formaat revolver. Het leek wel of hij een maliënkolder aan had, zoveel medailles in allerlei 

vormen en afmetingen prijkten er op zijn borst. Hij zei iets in het Russisch tegen “Bertus’, 

hetgeen zoveel betekende als “ik versta u niet” en op zijn borst wijzend zei “Hollandski”. 

Hierop nam de Rus “Bertus” in de houdgreep, wreef met een stoppelbaard van een dag of 

veertien eerst zijn linker en daarna zijn rechter wang vuurrood, hem ondertussen dermate hard 

op zijn longen kloppende, dat ik het ergste voor “Bertus” vreesde. Die met een angstig gezicht 

de hele ceremonie gelaten onderging. Hierna vroeg de Rus hem nota bene in het Russisch tot 

onze grote verbazing doorspekt met Nederlandse woorden, waar hij in Nederland vandaan 

kwam. “Bertus” zei dat hij uit Rotterdam afkomstig was, waarop tot zijn grote schrik het hele 

ritueel van de begroeting wederom plaatshad. “In Rotterdam prima vrouwtje, prima Hollandski!” 

bulderde de Rus hem toe. In een mengelmoes van Russische, Duitse en Nederlandse woorden 

maakte hij ons zo goed en zo kwaad als het ging duidelijk dat hij voor de oorlog 1 ½ jaar in 

Rotterdam had gezeten om de walvisvaarders en walvisjagers over te nemen voor de Russische 

regering, welke toen werden gebouwd op Nederlandse werven. 

De Rus brulde nu in het Russisch wat naar boven en even later kwam een fles met inhoud naar 

beneden. Op deze ontmoeting moest worden geproost en dan kon Bertus eens van echte 

Russische wodka genieten. Helaas, twee jaar geheel onthouding, deden Bertus bijna in zijn 

eerste slok blijven. Hij liep purper aan en hoestte en rochelde of zijn laatste uurtje had geslagen. 

De Rus bulderde van het lachen en zei hem dat ze dit spul in Rotterdam met water verdund 

dronken, maar in Rusland drinkt men dat puur. Het was een nog volle fles en de Rus zette hem 

aan zijn mond en zonder ook maar een ogenblik met zijn ogen te knipperen klokte hij de 

inhoud van de fles achter elkaar naar binnen. Ik zag de ogen van Bertus groot van verbazing 

worden en hij stond naar de Rus te staren alsof hij een geestverschijning zag. Later vertelde hij 

ons dat hij verwachtte dat de Rus na een hele fles van dat sterke spul achter elkaar te hebben 

geledigd, tegen de grond zou slaan, maar niets van dit alles vond plaats. Hij bleef onaangedaan 

en brulde weer iets in het Russisch naar boven. Er kwam weer iemand naar beneden klauteren in 

hetzelfde uniform gestoken als onze vriend, echter niet met zoveel medailles behangen, een 

veldmuts op het hoofd en een koppelriem waaraan twee vervaarlijke revolvers hingen.  

Tot onze verrassing bleek het een vrouwelijke soldaat te zijn, die Bertus een sigaret 

overhandigde en hem door middel van een lucifer van een vuurtje voorzag. De eerste trek deed 

Bertus wederom in een hoestbui uitbarsten en de tranen rolde hem over de wangen. Later 

verklaarde hij ons dat de tabak van die sigaret misschien wel tienmaal zwaarder was dan de 

zware van de Weduwe van Nelle. Hierna kreeg Bertus nog een heel pak tabaksbladeren 

aangereikt. Het waren prachtige bladeren, met de kleur van een oude cognac.  
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De Rus verklaarde dat hij naar Praag moest en daar wij ook daarheen moesten zou hij ervoor 

zorgen dat we daar heelhuids aankwamen.  We moesten maar achter zijn tank aanrijden, dan 

zouden we vanzelf wel komen waar we moesten zijn. Dankbaar hebben we zijn aanbod 

aanvaard, want we hadden er totaal geen idee van hoe of het met de oorlogsomstandigheden 

er voorstond in het gebied waar wij ons momenteel bevonden. De officier van het leger des 

Heils nam plaats achter het stuur van de bus en een van de andere Nederlanders was nu 

genegen om achter het stuur van de vrachtauto plaats te nemen, daar deze de bus moest 

slepen, omdat we de motor niet aan de gang kregen. 

De chef had zich ook weer bij ons gevoegd en moest zo snel mogelijk naar Praag. 

Hij wilde dat we de tank voorbij gingen, hetgeen met een bus p sleeptouw onbegonnen werk 

was. De sleepkabel was te kort en de chauffeursplaats van de bus bevond zich meer naar het 

midden toe, zodat de bestuurder totaal geen uitzicht op de weg voor hem had, En aan 

weerszijden van deze weg bevonden zich veel kapotte Duitse voertuigen, welke voor de nodige 

wegversmallingen zorgden. We hebben dus het bevel van de chef geweigerd en als hij zo’n 

haast had, moest hij maar een ander vervoer zoeken. Wij bleven achter de tank hangen. 

Om te voorkomen dat de bus tegen een obstakel zou rijden, hadden we aan iedere kant een van 

ons op het spatbord gezet. Het waren gelukkig hele brede, zodat er een makkelijke zitplaats 

aanwezig was. Ik moest er alleen niet aan denken wat er zou gebeuren als er zich aan ieder kant 

van de weg een versperring had opgedaan.   

Onderweg zag ik een Russisch militair op een motorfiets plotseling stoppen. Hij spring van de 

motor af, ging op een knie zitten, pakte zijn karabijn van de rug, legde aan en schoot. Opeens 

zag ik een haas wegrennen en bij schoot weer, maar nu raak, want de haas was het haasje en 

bleef levenloos liggen. Die avond had hij vast gebraden haas op het menu. 

Na een geruime tijd de weg naar Praag te zijn afgereden, stopt vrij onverwachts de tank voor 

ons. De geschutskoepel met het enorme kanon draaide naar rechts en wij waren eerst beducht 

dat er vijanden waren opgedoken aan onze rechterkant, omdat wij niet langs de vrachtauto voor 

ons konden kijken, welke een groot deel van ons uitzicht wegnam. Ik dacht dus dat er onraad 

dreigende, maar opeens ontdekt ik aan onze rechterkant aan een soort brandgang door het bos 

welke doorliep tot hoog op een heuvel en daar tegen de hemel, in die doorkijk, zag ik een 

prachtig edelhert staan. Opeens klonk er een enorme knal, veroorzaakt door het kanon van de 

tank en even later verdween het hert in de explosie van de granaat. De klep van de 

geschutskoepel ging open en met het internationaal alom bekende gebaar van duimpje in de 

lucht, beduidde de Rus ons, dat het een magnifiek schot was. 

Tegen het einde van de middag kwamen we in Praag aan, na een enerverende dodemansrit.  

De tank met onze begeleider ging hier niet verder en wij moesten ons in de stad melden. We 

hebben afscheid van hem genomen en hem bedankt voor zijn goede zorgen en hem een 

behouden thuiskomst gewenst. Vervolgens zijn we verder naar het centrum gereden. Hier 

werden we opgevangen door de Tsjechische ondergrondse strijdkrachten, welke ons naar een 

lyceum / gymnasium begeleidden waar we de nacht zouden moeten doorbrengen. Ons werd 

gevraagd of we stro wilden hebben om op te slapen. Maar dan moesten we ervoor zorgen dat 

het de andere morgen voor 07.00 uur weer was opgeruimd, omdat dan de lessen gewoon 

doorgingen. We hadden nu al zo lang op onze opgerolde overjassen geslapen dat we deze 

nacht ook nog wel zo konden doorbrengen. Men wees ons ook de weg waar we eten konden 

krijgen. Het was niet ver van ons verblijf gelegen en het was weer geloof ik brood met worst. 

Nadat we hadden gegeten wilden mijn maat en ik toch nog wat van Praag, de Gouden Stad, 

zien. We waren over de beroemde brug gekomen en waren op een groot plein gestopt, waar 

veel vooral Tsjechen uit de betere stand direct naar onze omstandigheden en wat er met hen 
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zou gebeuren bij ons informeerden. Soms vroeg met ook ons adres. Na het eten gingen we dus 

op weg en vroegen in Frans of Duits de weg naar de beroemde brug. We passeerden onderweg 

een prachtige kerk en heel oude huizen. Hier en daar was het trottoir van de straat welke wij 

afliepen versperd door plaatsen welke waren gemarkeerd door brandende kaarsen of vetpotjes. 

In die ruimtes lagen bloemen en stond een eenvoudig houten kruis met een naam en soms met 

een foto. Het waren plekken waar mensen door de SS waren gefusilleerd of doodgemarteld.  

Zoals we later vernamen had de SS tegen de opgestane Praagse bevolking vreselijke 

gruweldaden begaan. Toen we zo in de schemering van de nacht door de stad liepen viel het 

ons op hoeveel mensen er hier nog goed gekleed en modieus rondliepen. Misschien kwam dit 

wel doordat we bijna twee jaar in een klein dorp in een kamp en in een fabriek hadden 

opgesloten gezeten. Ik had alleen maar over Parijs gelezen, maar ik vond het hier een Frans 

aandoende sfeer hing. 

Plotseling klonken er schoten en hebben we ons plat op straat laten vallen. Toen het schieten 

weer ophield hebben we aan omstanaders gevraagd wat of er aan de hand was. Ze vertelden 

ons dat er in de riolering SS-ers ondergedoken zaten die zich niet wilden overgeven. Mijn maat 

en ik hebben onze wandeling naar de brug hervat. Aan de oever van de Moldau gekomen zag 

het er zwart van de mensen. We hoorden hevig geschreeuw en zagen iemand, het bleek een SS-

er te zijn, die aan een lantaarnpaal was vastgebonden en onder hem brandde een houtvuur. 

Langs de oever ontdekten we stapels lijken. Het waren ook leden van de SS geweest. Ogen en 

tongen waren verwijderd en op hun borst hadden ze een stuk karton waarop stond in het 

Tsjechisch en in het Duits “Ich bin ein Hund!” We hoorden daar dat de SS de in hun handen 

gevallen partizanen ook op deze manier hadden afgemaakt. Nu begreep ik waarom ik onderweg 

zoveel SS-ers ben tegengekomen, die de gevreesde letters van hun kraag hadden verwijderd. 

Hoewel dat niet erg veel uitmaakte want de plekken waar de letters hadden gezeten waren niet 

verschoten en daardoor dus duidelijk zichtbaar. 

Inmiddels was het helemaal donker geworden en omdat er nog steeds wed verduisterd, zag 

men alleen wat meer bij die plekken waar de vetpotjes hun flakkerende lichtjes verspreidden. 

We begaven ons weer op weg naar ons hotel, het gymnasium, in de hoop het in het donker nog 

terug te kunnen vinden. Opeens kwam er een jongeman in gezelschap van twee jonge vrouwen 

op ons af. Allen waren in de mooie Tsjechische volkskleding gestoken. De man kwam op ons af 

en zei zoiets dat klonk als “Tabaris mit!” Mijn maat vroeg me wat of het betekende. Ik wist het 

ook niet, maar om hem gerust te stellen vertaalde ik kameraad, kom mee. Dus volgden we het 

drietal door het donkere Praag en kwamen uit op een heel groot plein. Hier liep onze begeleider 

op een heel oud en heel groot huis af. Hoewel er niet al te veel licht was, kon ik vaag 

onderscheiden, de gevel aan de straatzijde beneden was onderbroken door grote boogramen. 

Opzij van het huis bevond zich een donkere poort, waarschijnlijk de ingang voor de leveranciers. 

De Tsjech opende daar een deur en verblind met de ogen knipperend, stapten mijn maat en ik 

naar binnen. Het bleek een groot café-restaurant te zijn, waar volop licht brandde. In een hoek 

zat een gezelschap aan tafel, welke even opkeek en na een paar woorden van onze Tsjech hun 

gesprek weer vervolgeden. In de zaal bevond zich een bar en onze begeleider was zeker de 

eigenaar, want hij nam achter de tap plaats en ieder kregen we een groot glas bier met een oor, 

gevuld met pils. Nadat we onze glazen hadden leeggedronken vroeg gij ons waar we waren 

ondergebracht. Hij verstond geen andere taal dan Tsjechisch, maar ik legde hem uit dat we in de 

buurt in een gymnasium waren ondergebracht en dat laatste woord begreep hij. Hij stond erop 

ons daarheen te vergezellen daar we anders misschien zouden verdwalen. Zo werden we netjes 

afgeleverd waar de rest van onze groep reeds op hun provisorische legersteden lag en zich al 

ongerust hadden gemaakt over ons lange wegblijven. We hebben hen onze 
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wederwaardigheden verteld en zijn daarna, waarschijnlijk door de pils, als een blok in slaap 

gevallen.  

De volgende morgen werden we al bijtijds gewekt en moesten we ons ontbijt weer op dezelfde 

plek afhalen waar we de avond tevoren ook eten hadden ontvangen. Het weer was prachtig en 

de bus stond gereed. We vroegen naar onze vrachtauto maar die hielden ze achter en naar ze 

zeiden hadden ze onze bus prima gerepareerd en we hoopten er dus het beste van. Het 

achterlaten van de vrachtauto ging ons wel aan het hart, want hij had ons en de bus overal 

zonder mankeren gebracht op onze omzwervingen door Bohemen. Het laatste stuk naar Praag 

had hij de bus toch maar op sleeptouw genomen, bergje op, bergje af. We moesten nu naar 

Pilsen waar volgens de Tsjechen de Amerikanen zaten. Dit laatste leek mij wel een beetje 

onwaarschijnlijk, maar op onze reis hadden we maar weinig nieuws gehoord. 

 

27. Op weg naar Pilsen 

We gingen dus op weg naar Pilsen en misten wel onze begeleider, de Russische tank, welke ons 

een veilig gevoel gaf. We reden weer over een soort van snelweg in eindeloze colonnes, tussen 

Russische tanks, stalinorgels, vrachtauto’s in allerlei uitvoeringen, motorrijders en mensen te 

voet. Ik had sterk de indruk dat de Tsjechen de vreemdelingen in hun land zo snel mogelijk het 

land uitwerkten. Alles reed nu in de richting van die stad en het gebied waar we doorheen reden 

was waarschijnlijk pas door de Russen bevrijd. In de plaatsjes die wij passeerden stonden vele 

mensen langs de weg die iets van “Naazaar” riepen. De seringen bloeiden en groeiden hier 

overvloedig, welke zij bij bossen tegelijk door het open dak in de bus wierpen. Aan het einde 

van de rit zaten we tot aan onze borst in de seringen en nu nog, als de seringen weer bloeien en 

hun heerlijke geur ruikt, denk ik altijd terug aan die tocht van Praag naar Pilsen. Het was een 

lange tocht en overal langs de weg lagen voertuigen, kapot of zonder brandstof. Langs de weg 

in de bermen waren waarschuwingen geplaatst voor de aanwezigheid van mijnen of booby-

traps. Het waren stokken met lappen of stukken karton met een provisorisch doodshoofd erop 

geschilderd of afgebakend met aan stokken gebonden rollen verbandgaas. Op een gegeven 

moment hoorden we het geluid van naderende sirenes vanuit de richting waarheen we reden. 

Tot mijn verbazing kwam er een soort van open commandowagen aanrijden, begeleid door 

enige motorrijders die alle waarschuwingen negerend, via de berm zich begaven naar de kant 

waar wij vandaan kwamen. Voor ons werd de verrassing nog groter toen we zagen aan hun 

uitmonstering en de witte ster op het voertuig, dat het Amerikanen waren. 

Dus de Tsjechen hadden toch gelijk gehad, de Amerikanen zaten al hier in de buurt. 

Na ongeveer een uur kwam het konvooi weer terug over dezelfde route. Maar nu zag ik achterin 

de commandowagen een hoge Russische militair op de achterbank zitten, vermoedelijk een 

generaal. Later vertelde men ons dat het Zjoekov was geweest die door Patton de Amerikaanse 

generaal was opgehaald om samen overleg te plegen. 

Na deze gebeurtenis kwamen we na een eindweegs verder te hebben gereden bij een soort van 

Russische controlepost aan. We moesten stoppen en een Russische soldaat liep langs onze bus, 

ons allemaal opnemend. We zaten wel een beetje in de rats voor het meisje onder ons, maar dat 

was weggedoken tussen twee van ons. Na afloop van zijn onderzoek beduidde de Rus ons 

breed lachend, dat we verder konden rijden. Even later passeerden we een onafzienbare tij 

Russische tanks, allemaal gericht naar de zijde waarheen wij moesten, naar Pilsen.  

Hierna reden we door een soort van niemandsland en stuitten toen op een linie van 

Amerikaanse tanks, alle kanonnen gericht naar de kant waar wij vandaag waren gekomen. 

Hetgeen wij zagen gaf ons een onbehaaglijk gevoel. Het zag er net uit alsof de Russen en 

Amerikanen elkaar gingen bevechten. Wij waren in ieder geval opgelucht dat wij ons bij de 
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Amerikanen bevonden. We moesten onze bus verlaten en er was een Amerikaans soldaat die 

een slof sigaretten open maakte. De sigaretten uit het pakje haalde en die omhoog wierp tussen 

het groepje Nederlanders. Er ontstond een gespring en gegraai om een sigaret te bemachtigen, 

lachwekkend maar ook beschamend om aan te zien. Ik stond toe te kijken wat er zich daar 

afspeelde en vlak bij de plaats waar ik stond zat een Amerikaans militair op een kistje die zijn 

geweer aan het schoonmaken was. Hij vroeg mij in een traag knauwend Amerikaans of ik niet 

rookte. Ik zei hem dat ik wel rookte maar dat ik er weinig voor voelde om mij zo aan te stellen 

om een sigaret te bemachtigen. Hij kwam overeind en zei me dat ik hem moest volgen. Ik vroeg 

hem waar of hij vandaan kwam en hij vertelde me dat hij uit een klein plaatsje in Texas 

afkomstig was. Dit was dus het beroemde dialect uit Texas dat hij sprak en dat in de 

cowboyboeken waarvan ik er veel in mijn jeugdjaren had gelezen, werd beschreven . 

Hij nam me mee naar een grote legertent, haalde een slof Chesterfield tevoorschijn en gaf deze 

aan mij. Zoiets had ik totaal niet verwacht en ik was wel een beetje uit het veld geslagen door 

dit geschenk. Hierna verlieten we de tent en hij bracht me naar een model feesttent, welke was 

ingericht als een kantine. Er stonden stoelen en tafeltjes en achterin was een keuken, 

afgescheiden van de zitruimte door een toonbank waar men alles opgeschept kreeg. Hij zei wat 

tegen degene die er achter stond en ik kreeg een bord opgeschept met een soort aardappelen, 

welke ik niet kende, enige stronken witlof en een groot stuk vlees. Het geheel werd tot mijn 

verbazing overgoten met een frambooskleurige saus. Samen liepen we naar een tafeltje en 

gingen zitten. Hijzelf af niet, omdat het misschien nog te vroeg was. Maar ik was verheugd dat ik 

eindelijk weer eens na zo’n lange tijd een behoorlijke maaltijd kreeg voorgeschoteld. Ik nam dus 

een flinke hap….. en ik wist niet wat of ik proefde. Ik had me verheugd op een warme maaltijd, 

zoals we in Nederland gewend waren, maar de hap die ik had genomen smaakte totaal anders 

dan ik had verwacht en ik moet wel bekennen dat het mij enorm veel moeite kostte om mijn 

gezicht in de plooi te houden en mijn weldoener niet te laten merken dat ik het no niet bepaald 

lekker vond.  

Ik heb het toch maar naar binnen gewerkt, want het smaakte allemaal zoet met een 

frambozensmaak. Dat was nou niet bepaald een combinatie welke ik als warme maaltijd kon 

waarderen. Mijn teleurstelling was groot. Het was net alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg bij 

die eerste hap. Manmoedig heb ik het toch allemaal naar binnen gewerkt en hem uitvoerig 

bedankt voor het heerlijke eten. Hierna bracht hij me nog naar een andere tent, welke de 

bioscooptent bleek te zijn en waar doorlopend films werden gedraaid, begeleid door veel herrie. 

Welke ik zag bleek een soort instructiefilm te zijn om de Amerikaanse soldaten voor te bereiden 

op de oorlog tegen de Japanners. Wat die in het oerwoud allemaal in hun trukendoos hadden 

om mensen te doden, te verwonden of te verminken, is met geen pen te beschrijven. Het werd 

alleemaal zeer realistisch in beeld gebracht, evenals de bijpassende geluiden van ratelende 

mitrailleurs, alsmede het geschreeuw en de propaganda uit de grote luidsprekers, welke 

methode door de Jappen werd benut om hun tegenstanders te intimideren. 

Ik werd ook nog enige jonge kerels gewaard, welke een band met een veer om hun hoofd 

droegen en een Amerikaan vertelde mij dat zij het verkenningswerk deden. Ze gingen in het 

donker naar de vijandelijke stelling, maakten er vijandelijke tegenstanders af met een mes en 

brachten zijn bescheiden en onderdeelnummers weer mee terug naar hun onderdeel, waardoor 

men op de hoogte werd gesteld welke soort tegenstanders tegenover hen waren gelegerd.  

De Amerikaan vertelde het met veel respect, al klonk er ook wel een ondertoon van afgrijzen 

door. 

Zo’n Amerikaans kamp leek wel een luxe kampeergelegenheid, alles was er heel goed voor 

elkaar. Overal hingen grote waterzakken met onderaan kleine kraantjes, waar men het water dat 
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men nodig had kon tappen. Als ik nog terugdenk aan ons tentzeiltje en aan onze verdere 

uitrusting, tjonge, dan was het wel behelpen. Ik denk dat we hier ook de nacht hebben 

doorgebracht, al kan ik me daar niets meer van herinneren. Ik ben na alle belevenissen 

waarschijnlijk als een blok in slaap gevallen.  

De volgende morgen moesten we te voet naar Pilsen naar het vliegveld aldaar, dus waren we in 

de veronderstelling dat we per vliegtuig terug naar Nederland gingen. We liepen in vele 

groepen over een asfaltweg en nadat we al een tijd onderweg waren vroeg ik aan een boer die 

op het land werkte of de weg, die we volgden, de goede weg naar Pilsen was. De man bleek 

geen woord Duits te verstaan en ook de naam Pilsen scheen hem niet veel te zeggen. Opeens 

herinnerde ik mij dat ze hier de naam Pilsen als Plizen uitspraken. Nu begreep hij mij en 

beduidde mij dat ik me op de goede weg bevond. Na nog een tijd te hebben gelopen zagen we 

een stad aan de horizon, maar voordat we zover waren kwamen we door een terrein waar 

granaattrechter aan granaattrechter lag zover als het oog reikte. Een Tsjech vertelde ons in het 

Duits dat er een paar Amerikaanse verkenners in de richting van Pilsen waren gelopen. Op een 

gegeven ogenblik werd er op hen geschoten, waarna ze zich omkeerden en op hun gemak weer 

teruggingen naar waar ze vandaag waren gekomen. Naar de Tsjech ons meedeelde werd er 

door honderden stukken geschut een waar tapijt van granaten gelegd. Toen het kanonvuur 

ophield gingen de Amerikanen weer op pad en toen er niet meer werd geschoten volgde ook 

de rest van het leger. We zijn echter niet tot de stad gekomen en er was ook weinig wat op  

een vliegveld leek. Een Amerikaans militair kwam ons echter wel vertellen dat we ons van alle 

overtollige bagage moesten ontdoen, omdat dat allemaal niet mee mocht in het vliegtuig. 

De volgende ochtend zou het zover zijn. Hij weer ons een plaats waar alles kon worden 

gedeponeerd en we hebben daar in een legertent de nacht doorgebracht. 

 

28. Met drie vrachtauto’s op weg naar Bamberg 

De volgende ochtend bleken we niet met het vliegtuig verder te gaan, maar werden we verdeeld 

over drie kleine vrachtauto’s met een open laadbak. Ik had voor de zekerheid mijn deken, 

overjas en etenswaren bij me gehouden. Maar er waren er onder ons ook, die de hele tocht met 

een zware koffer hadden lopen zeulen en die hadden zich daarvan moeten ontdoen, daar die 

bagage te zwaar zou zijn en moesten het spul op de aangewezen plaats achterlaten.  

Die hadden er nu danig het land in, dat ze zo voor de gek waren gehouden. 

De auto’s werden bestuurd door negers, welke veelal dienst deden in de af- en aanvoertroepen, 

alsmede een Amerikaanse blanke militair, al wist ik niet welke rang hij had, 

Om 9 uur vertrokken we en men deelde ons mee, dat we naar Neurenberg zouden gaan. 

Vermoedelijke doorkruisten we het “Oberpfalzerwald” en de “Frankische Jura”. Het terrein was 

heel anders dan het gebied waar we eerst doorheen waren gezworven. Het was er kaal, verlaten 

en rotsachtig. Vermoedelijke reden we over de binnenwegen, want we passeerden maar weinig 

bewoonde plaatsen.  

Onderweg bleek dat onze vrachtauto maar slecht de hellingen naar boven optrok, zodat onze 

wagen aan het einde van de kleine colonne werd geplaatst. Wanneer de twee voor ons rijdende 

auto’s over de top waren verdwenen, bevonden wij ons pas halverwege de helling.  

Op de top aangeland waren de anderen al reeds bijna in het dal en het gevolg was dat onze 

chauffeur zich met ware doodsverachting op topsnelheid naar benden stortte om op die manier 

de anderen weer te kunnen inhalen. Het was geen onverdeeld genoegen met een kleine groep, 

daar achterop die laadbak te staan, want soms werden we bij het bochtenwerk van links naar 

rechts geworpen. Een keer naderden we met grote snelheid een onoverzichtelijke bocht en tot 

onze grote schrik doemde er plotseling een tegenligger op. Ik dacht dat nu ons laatste uurtje 
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was geslagen en heb mijn ogen gesloten in afwachting van de klap. We werden wild door elkaar 

geschud en toen ik mijn ogen weer durfde open te doen, bevonden we ons nog op de weg, 

gehuld in de stofwolk van onze tegenligger. De chauffeur nam een flinke slok uit zijn platvink, 

zette zijn ene voet buiten op de treeplank en neuriede een voor ons onbekend wijsje.  

Onder ons bevond zich ook een burger, een Nederlander, welke de Amerikaan bij ons had 

ingedeeld. Het was een oudere, Joodse man uit Amsterdam, voor wie de bevrijding gelukkig op 

tijd was gekomen. Wat een uitzinnige vreugde die man tentoonspreidde is met geen pen te 

beschrijven. 

Uit volle borst zong hij zijn gezangen en met zijn armen omhoog geheven dankte hij God 

steeds, dat hij nu nog in staat werd gesteld om dit allemaal mee te maken. Wat een warmte, wat 

een enthousiasme, wat een dankbaarheid ging er van deze eenvoudige mens uit. Wat waren wij 

toch een verduiveld nuchter volk.  

Het was middag toen onze kleine colonne stopte bij een smalle rivier. Het was een totaal 

verlaten gebied en onze ogen en kelen zaten dicht van het stof, daar wij ons steeds in de 

stofwolken van de voor ons rijdende vrachtauto’s hadden bevonden. Een geluk hadden we, er 

waren maar heel weinig tegenliggers op onze route. Van onze begeleider kregen we ieder drie 

kleine pilletjes met de mededeling dat we water uit de rivier konden nemen. In dat water 

konden we de pilletjes oplossen en na even te hebben gewacht zouden we het veilig kunnen 

drinken. We vonden het wel een beetje griezelig, maar spoelden toch maar onze kelen om het 

stof kwijt te raken. Ik heb echter wel de voorzorg genomen om een paar meter stroomopwaarts 

water te nemen, omdat er een aantal van ons hun blaas in het riviertje stonden te ledigen.  

Na een half uurtje gingen we weer verder en we bleven alsmaar door een verlaten gebied rijden. 

We kwamen maar weinig bewoonde plaatsen tegen. Deze scheen de Amerikaan te vermijden. 

In de namiddag kwamen we meer in de bewoonde wereld en aan het eind van de middag 

kwamen we eindelijk in Neurenberg aan. Helaas bleek er daar geen plaats meer voor ons te zijn 

en moesten we door naar Bamberg. Dus weer een kilometer of 70 over de kortste weg, maar 

waarschijnlijk werden de grote wegen benut door het Amerikaanse leger, want we reden weer 

over smalle binnenwegen. Eindelijk laat in de middag kwamen we doodmoe in Bamberg aan, 

dat wil zeggen dat we niets van de stad zelf hebben gezien, omdat we stopten bij een kazerne 

aan de buitenkant van Bamberg gelegen.  

Men zei ons dat het een kazerne van de SS was geweest en men waarschuwde ons zich niet 

buiten de paden te begeven omdat er overal landmijnen en booby-traps waren aangebracht. 

Verder moesten we ons ook niet in de kelder begeven, aangezien er daarin ammunitie lag 

opgeslagen en er ook daar de nodige voorzieningen waren getroffen om de zaak in de lucht te 

laten vliegen. Mijn maat en ik hebben toen wijselijk twee ledikanten met spiraal naar buiten 

gesjouwd om daarop de nacht door te brengen, omdat er nogal wat krijgsgevangenen waren 

die de nodige hartversterkingen naar binnen hadden gewerkt en men er daarom niet zeker van 

kon zijn of ze wel voldoende het gevaar van de situatie beseften. 

Eer we ons te ruste legden zijn we naar een Belgische Rode Kruis zuster gegaan die enige 

druppels in onze pijnlijke ogen deed, waardoor het brandende gevoel al snel was verdwenen. 

Misschien ontvingen we hier al ons Amerikaanse rantsoen; 1 groot blik gevuld met kaak, per 

twee man en enige blikken makreel in tomatensaus. De blikken heb ik de blikken gelaten en de 

verdere reis alleen maar op de kaken geleefd, gezien de doorlopende ontsluiting van mijn 

darmen. Of we in Bamberg al op de trein weden gezet of eerst nog naar Neurenberg per 

vrachtauto werden gebracht weet ik niet meer. Het was al weer avond toen we in groepen 

werden ingedeeld en dat de verdere reis zo’n groep bij elkaar diende te blijven. De Amerikaanse 

militair die met de indeling was belast liet zich ineens verbaasd ontvallen “Hey, what? A 
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woman!!” Hij had ons reisgenootje ontdekt en daar zij geen militair was moest zij verder met 

burgers reizen. 

 

29. Verder met de trein 

We moesten als groep naar de plaats gaan waar de trein voor ons gereed stond. Ons 

vervoermiddel bleek een kleine lichtgroene gesloten Amerikaanse goederenwagon te zijn en 

eigenlijk wel wat krap voor het aantal reizigers, dat hiermee enige dagen op reis moest. Een deel 

van het gezelschap kon zitten, maar de rest kon hooguit op zijn hurken gaan zitten of staan en 

hangen. Onderweg werd dikwijls gestopt en dat was maar goed ook,. Want iedere stop werd 

door de reizenden dankbaar benut voor het ledigen van de darmen, waarvan de inhoud nogal 

aan de vochtige kant was. En al ging de trein reeds verder voordat men klaar was met het doen 

van zijn behoefte, dan was dat geen malheur, Men nam dan gewoon een van de volgende 

wagons of de volgende trein om bij de volgende stop zijn eigen wagon weer op te zoeken. Zo 

stapte er ook op die manier een Nederlands krijgsgevangene bij ons binnen. Hij vertelde ons dat 

hij in Brüx had gezeten, een Arbeitskommando waarvan vele slechte berichten ons ter ore waren 

gekomen. Het viel ons wel op dat de man zich steeds schurkte en krabbelde. Op een gegeven 

ogenblik kreeg ik ook jeuk. Ik dacht eerst dat ik een vlo had, maar toen ik mij tot grote hilariteit 

van de anderen half uitkleedde bleken er acht kleerluizen in de zoom van mijn hemd te zitten. 

We hebben de knaap toen verzocht de volgende stop weer naar zijn eigen wagon terug te gaan. 

Gelukkig hebben wij alle luizen weggevangen, want verder zijn we niet meer door jeuk 

geplaagd. Ik had die diertjes niet eerder aanschouwd, maar ik schrok wel van de afmetingen van 

de witte beestjes met de zwarte vlekken. Naar ik had gehoord brengen ze vlektyfus over op de 

mens.   

We kwamen langs het station Neurenberg waar we stilhielden. Daar zagen we een Nederlander 

werken met een groep Duitsers, vermoedelijk partijbonzen, want ze waren deftig in het pak 

gestoken en ze zagen er niet naar uit dat ze in de oorlog iets te kort waren gekomen. 

De Nederlander joeg ze op bij hun werkzaamheden, het vernieuwen van de kapotte rails, 

hetgeen zwaar werk is. Met een hele groep, voorzien van een aantal tangen, dienden ze de 

zware staven te sjouwen naar de plaats waar ze moesten worden aangebracht. De Nederlander 

had in een concentratiekamp gezeten en beklaagde zich bij ons dat hij ze zo niet moest 

behandelen van de Amerikanen, maar die hadden volgens hem makkelijk praten, want die 

hadden nog nooit in een concentratiekamp gezeten.  

In Neurenberg herkende ik het Lager waarin Russische krijgsgevangenen waren ondergebracht. 

Als onderkomen stonden er eenpersoons tentjes of hutjes. Het grootste deel ervan bevond zich 

in water, daar er vermoedelijk geen goede riolering aanwezig was. Toen we destijds het Lager 

passeerden 22) kwamen er allemaal Russische krijgsgevangenen uit, die één of meerdere 

ledematen misten. Het was mensonterend te zien hoe of die mensen waren ondergebracht. 

Maar toch zwaaiden ze naar ons in de hoop dat we hen wat te eten of te roken konden 

toewerpen, maar dat was toen vanuit de afgesloten wagon onmogelijk. Het kamp was nu 

verlaten, maar het is wel de vraag wat of er van die armzalige bewoners is geworden.  

Soms kregen we op een stop onderweg weer een blik met kaken en wat blikken vis voor twee 

man. Wij schenen echter erg snel te reizen, want soms kregen we ze niet uitgereikt omdat er in 

de wagon voldoende aanwezig waren. Op het laatst wisten we niet meer waar of we waren en 

zat een deel van ons, schommelend op hun hurken, te slapen. 

 
22 Het is onwaarschijnlijk dat Van Vooren eerder door Neurenberg is gekomen. Hij is in 1943 vanuit Amersfoort naar 

Mühlberg gebracht en daarna naar Radeberg.  
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Op een nacht was ik weer op mijn hurken tegen de deur van onze wagon geleund in slaap 

gevallen. Ik had nog gezien dat we de stad Mainz waren binnengereden en de maan stond die 

nacht helder schijnend aan de donkere hemel. Het schijnt dat een mens soms over een zesde 

zintuig beschikt, want in mijn slaap realiseerde ik mij dat ik op mijn hurken gezeten steeds 

verder achterover ging. Ik schrok wakker en keek achter mij. Omdat de trein vermoedelijk een 

helling naar de Rijn afreed, was de roldeur opengegaan en miste ik de steun in mijn rug. 

Daar het een Bailly-brug was, zag ik vanaf mijn zitplaats niets van een brug, maar keek ik diep 

onder mij in een kolkende rivier. Ik gaf een gil van schrik en heb mij voorover de wagon in laten 

vallen. Iedereen schrok natuurlijk van mijn angstkreet wakker en vroeg in paniek aan mij wat of 

er aan de hand was. Ik vertelde heb wat mij was overkomen en we hebben toen de deur maar 

vastgebonden zodat een volgende maal zo’n gebeurtenis niet meer kon plaatsvinden. Het was 

wel een levensgevaarlijke situatie voor diegenen die tegen de der geleund in slaap waren 

gesukkeld. Verder was de reis een aaneenschakeling van korte en lange oponthouden, 

onderbroken door het langs de spoorbaan lozen van de nodige vochtigheden uit blaas en 

darmen. 

Het weer was prachtig en onderweg konden we genieten van het natuurschoon dat aan onze 

blikken voorbij rolde. Op een morgen stopten we tamelijk abrupt, zodat iedereen niet al te 

zachtzinnig uit zijn slaap werd gewekt. Een paar honderd meter van ons verwijderd zagen we de 

huizen van een grote stad waar aan de gevels vele vlaggen vrolijk wapperden in de morgenzon.  

Het waren de rood-wit-blauwe kleuren van ons land en deze waren op dezelfde manier als in 

Nederland aan de vlaggenstok bevestigd. We dachten dus allemaal dat we eindelijk in 

Nederland waren aangekomen. Een grote opwinding maakte zich van ons meester en we waren 

wel erg benieuwd in welke plaats van Nederland we waren aangeland. Er kwam een 

spoorwegman langs die met een hamer voorzien van een lange steel slagen uitdeelde om 

zodoende te kunnen controleren of alles in orde was. We vroegen hem waar we waren, maar hij 

sprak een taaltje waarvan we geen syllabe konden verstaan. Toen ging mij een licht op: “Jongens 

we zitten in Luxemburg” zei ik hen, want dat land heeft de Nederlandse vlag, daar het eertijds 

aan ons vorstenhuis toebehoorde. Maar daar de regerende troonopvolger een groothertog 

alleen kon worden opgevolgd door iemand van het mannelijke geslacht en wij toen koningin 

Wilhelmina als vorstin hadden, is er iemand van een andere tak Groothertog van het 

Groothertogdom geworden. Dat was wel jammer voor ons Nederlanders, omdat wij anders een 

heel mooi stukje Nederland erbij hadden gehad. Later is dit veranderd en kan er nu ook een 

Groothertogin regeren, maar die verandering is helaas te laat voor ons vorstenhuis gekomen. 

Na deze teleurstelling zijn we verder gereden in noordwestelijke richting. Het was een prachtige 

rit door de Ardennen in volle lentetooi. Hele hellingen waren bedekt met een tapijt van lila-rose 

bloemen, zelfs de steil opgaande wanden. Een keer hadden we ook een heel lange stop in het 

dal van een rivier. Sommigen van ons hebben toen de gelegenheid te baat genomen om een 

verfrissende duik in het stromende water te doen, hetgeen wel in adamskostuum moest 

plaatsvinden, daar er geen passende kleding voorhanden was.  

Na dit verfrissende oponthoud zette onze trein zich weer in beweging en vervolgde zijn 

boemeltraject. In de zuidelijke Ardennen kwamen we op een klein stationnetje aan waar onze 

trein stopte en we moesten uitstappen. Ik weet niet meer welk plaatsje we zijn uitgestapt en 

welk plaatsje we werden ontvangen, maar de namen waren Neufchâteau en Longlieu. 

We werden in een kleine school ondergebracht waar stapelbedden reeds op onze komst 

stonden te wachten. Het bleek dat we daar met de Belgen hun bevrijdingsfeesten moesten 

meevieren als dank voor datgene wat de Nederlanders voor de Belgische vluchtelingen hadden 

gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik weet nog wel dat er heel veel werd gefeest en dat we 
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werden volgestampt met eten. Het feesten vond dag en nacht plaats. We werden gewoon ’s 

nachts door de plaatselijke bevolking van onze kribben getrokken en dan moesten we weer de 

een of andere festiviteit meemaken. We waren echter wel weer blij dat we na een dag of drie 

onze reis naar Nederland konden vervolgen. Na een nachtelijke rit in net zo’n kleine 

Amerikaanse wagon als waarmee we in onze Belgische dorpjes waren gearriveerd.  

Het is best mogelijk dat het dezelfde wagon was en dat die daar gewoon is afgekoppeld.  

De volgende morgen arriveerden we op een station wat meestal niet het geval was. Doorgaans 

stopten we buiten de stations. Maar hier in Luik stonden we op het station stil. Daar volgde weer 

het ritueel van iedere stop, iedereen sprong uit de wagon, deed zijn broekje omlaag om aan zijn 

sanitaire aandrang te voldoen. De gebeurtenis had wel plaats voor een perron waarop Belgische 

meisjes en vrouwen op een trein stonden te wachten. Ze vonden het wel gênant, maar waagden 

er toch wel een oogje aan om dit uitzicht stiekem te beloeren en verstolen te lachen. 

We gingen weer verder en hebben vrolijk zwaaiend afscheid genomen van de onthutst 

giecheleden schare. Bij Luik reeds onze trein langs een steile rotswand, waar tegenaan twee 

grote stoomlocomotieven zaten geplakt, hetgeen waarschijnlijk door een Duitse V-2 was 

veroorzaakt. 

Het zal omstreeks middernacht zijn geweest dat we wakker werden doordat onze trein op een 

station stopte waar een drukte van belang heerste.  Tot onze verrassing waren we in Nederland 

aangekomen en het station bleek dat van Maastricht te zijn. Via de geluidsinstallatie werden we 

van harte welkom geheten op bevrijd Nederlands gebied en men deelde ons mee dat er soep 

aan ons zou worden verstrekt. Nou, daar verheugden we ons danig op want al die kaken, 

dikwijls droog naar binnen gewerkt, waren op den duur wel een zeer eentonig menu.  

Het bleek 24.00 uur ’s nachts te zijn en dus wachtten we maar af wanneer de soep zou arriveren. 

Helaas het werd 00.30 uur, 01.00 uur, 01.30 uur, 02.00 uur toen er werd omgeroepen dat het hen 

speet maar onze trein moest weer verder. In Tsjecho-Slowakije bevonden we ons praktisch in de 

frontlinie, maar direct werd er voor alles gezorgd, eten, drinken en slaapgelegenheid. Waarom 

zag men er na een maand of twee na de bevrijding er in Nederland nog geen kans voor?  

Moe van dit alles zijn we weer in slaap gesukkeld, teleurgesteld dat de vaderlandse soep aan 

onze neus voorbij was gegaan. 

De volgende morgen werd ik pas laat wakker en kwam tot de verrassende ontdekking dat we 

ons weer op Belgisch grondgebied bevonden. Hoe kon dat nou, was onze verbaasde gedachte, 

maar vermoedelijk was in Nederland alles nog kapot. We hadden ook al enige maanden niets 

meer uit Nederland vernomen.  

Op een gegeven ogenblik passeerden we een klein stationnetje, ik meen dat het zoiets als Halle 

was, waar enige mensen verse kadetten in onze wagon wierpen. Het waren wel kadetten van het 

formaat van een half brood. We konden ons niets lekkerder op de wereld voorstellen dan deze 

verse nog warme kadetten. 

 

30. Eindelijk in Nederland 

Na al onze omzwervingen waren we nu dan eindelijk in Nederland aangeland. 

We kwamen aan op het station van Eindhoven waar onze trein stopte en via de geluidsinstallatie 

Werd ons meegedeeld dat we met medeneming van onze bagage de trein dienden te verlaten. 

Zo gezegd, zo gedaan en daar stonden we dan op dat perron, nieuwsgierig wat of er allemaal 

zou gaan gebeuren. Nou, we konden reeds heel spoedig bemerkten dat we in ons eigen 

kikkerlandje waren aangeland, want koud stonden we op het perron of de stem uit de 

omroepinstallatie verkondigde ons dat we met onze bagage weer dienden in te stappen want 

we moesten naar Weert. 
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Nou ja, dat was weer eens iets anders voor de verandering, In Weert aangekomen moesten we 

naar de Van Horne kazerne. De ligging was goed, het eten was prima, maar na een afwezigheid 

van bijna twee jaar wilde iedereen zo snel mogelijk naar huis. Maar er werd iets gemompeld van 

quarantaine en weer later bleek er geen vervoer te zijn. Op een gegeven dag stond er opeens 

een gewapende man van de BS voor de poort van de kazerne. Dat konden zij niet bepaald 

appreciëren. We hadden nu bijna twee jaar opgesloten gezeten in een kamp en we wensten 

geen wachtpost voor de poort. Het werd gesust met de een of andere smoes, welke kant nog 

wal raakte. We informeerden steeds wanneer we eindelijk verder naar huis zouden kunnen 

reizen, maar kregen steeds nul op het rekwest. Tot er op een dag Nederlandse officieren de 

kazerne binnenkwamen die hun krijgsgevangenschapsperiode in het kamp Oranienburg hadden 

doorgebracht. De volgende dat kwam ons ter ore dat de heren direct naar huis konden afreizen 

en dat er voor hen vervoer werd verzorgd. Dat was weer net iets te veel voor ons, die voor een 

groot deel uit Rotterdam afkomstig waren. We dreigden dat we naar huis zouden gaan lopen, 

want we hadden al half Tsjechoslowakije doorgewandeld, dus dan kon dat stukje Nederland er 

ook nog wel bij. Men kwam tot de ontdekking dat de zaak uit de hand liep en ons werd schielijk 

beloofd dat er de volgende dag vervoer voor ons zou zijn. 

Al met al was het niet ongezellig daar in Weert. Ik had een klein kroegje ontdekt, de “Trompet”. 

Hier ruilde ik een paar Duitse bergschoenen waarvan de zolen bedekt waren met kegelvormige 

punten van wel een centimeter, voor een zij spek, omdat we hadden vernomen dat de laatste 

winter heel slecht was geweest in Nederland. De andere dag was er inderdaad vervoer. De 

meesten van ons moesten naar Rotterdam en het vervoermiddel bleek een rijnaak te zijn, maar 

dat was in ieder geval beter dan niets. 

Ik moest echter naar Maarn, waarheen mijn ouders in het begin van de oorlog waren verhuisd.  

Met nog twee anderen, waarvan er één ook naar Maarn moest, kregen we een vrachtauto met 

een open laadbak, welke werd bestuurd door een BS-er. Vanaf Weert reden we met een flinke 

snelheid noordwaarts. De weg was slecht, vol met gaten en de bermen waren bezaaid met 

waarschuwingen voor landmijnen en booby-traps. Volgens mij had onze chauffeur de dag 

ervoor zijn rijbewijs gehaald, want als er een tegenligger naderde begon hij te slingeren. Echter 

hadden we steeds het geluk dat als de tegenligger vlakbij ons was, hij net een slinger naar 

rechts inzette, zodat het allemaal wonder boven wonder nog goed afliep.  

We schenen om te rijden want hoewel ik me onderweg niet goed kon oriënteren zag ik op een 

gegeven ogenblik een kale plas met een kapot wit huis, waaromheen alle bomen waren 

verdwenen. Met mijn ouders was ik meermalen met vakantie in Groesbeek hier geweest als 

jongen. Het was de “Plasmolen” en op die plas kon men destijds waterfietsen. 

In de middag arriveerden we in Maarn. Mijn moeder stond in de tuin en mijn vader en twee 

zussen en 16 jaar jongere broertje kwamen naar buiten. Ze keken stomverbaasd alsof ze een 

geestverschijning zagen, maar wat waren ze veranderd en wat waren ze mager; ontzettend 

mager. Gelukkig had ik dus niet voor niets met een hoop etenswaren lopen sjouwen. Eindelijk 

weer thuis na een avontuurlijke spannende en onvergetelijke periode! 
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Gläser Karosserie ....................................................................... 12 
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Orgelist, U.A. kgf 97567 .......................................................... 29 
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S 

Stör, Obermeister ...................................................................... 42 

Suijskens, Willem kgf 97471 ................................................. 29 

T 
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V 

Versteeg, Joh. kgf 975583 ...................................................... 29 

Vessem, R. de kgf 97609 ........................................................ 29 

Vries, B. de kgf 97240 .............................................................. 29 

Vries, Barend de kgf 97240 ................................................... 18 

Vries, Koos de kgf 97593 ........................................................ 29 
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Zwart, Joh. de kgf 97457 ........................................................ 29 

 


