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Op 10 nov, 1944 des s ‘morgens om 7 uur werden wij een groot gevaar 

gewaar. Toen onze eerste huisgenoten al reeds naar het werk wilde gaan, kwam 

ons vast te staan, dat de hele bevolking van ons stadsdeel gevangen zat als 

ratten in een val.. Overal stonden de moffen in de straten met volle uitrusting 

en al de mannelijke bevolking van 17-45 jaar moesten zich zo spoedig 

mogelijk klaar maken voor een direct vertrek. Bulletins werden rond gegeven 

en aangeplakt, radiowagens reden af en aan door de straten met gebiedende 

bevelen en wanneer deze niet opgevolgd werden zouden de gevolgen niet gering 

zijn. Dat was weliswaar om ons bang te maken, maar werd toch maar 

gezegd. Ik had eerst nog geen gehoor gegeven aan al deze bevelen.  

Er waren al honderden mannen opgepikt en hele rijen werden afgevoerd. Ik had 

mijn spullen ook al reeds klaargemaakt. Doch het bleef nogal rustig in onze 

straat en bleef ik dus nog rustig thuis. Doch na de middag werden er weer 

geruchten rond gestrooid van dat het maar voor 14 dagen was. En we zouden 

naar Gelderland gaan voor bunkers te bouwen. Er waren nu nog enige buren 

die hem nu toch ook begonnen te knijpen. En om goed 2 uur zouden wij ons 

ook gaan melden op het Afrikaanderplein. Wij gingen dus met zijn vieren op 

stap. Dat waren  dan de heren Wijs, Duim en Scheffelar en ik. Ja, want ik was 

in augustus juist 17 jaar geworden en had dus ook de leeftijd, jammer genoeg. 

Na een teder afscheid en toen de mannen nog eens nadrukkelijk hadden 

gezegd dat ze goed op mij zouden letten en mij bijstaan in alles gingen wij 

naar het Afrikaanderplein. Daar werden we opgevangen door de moffen en wij 

werden met een man of 20 naar de ambachtsschool aan de Hillevliet gebracht.  

 

Daar kwamen ze ook van verschillende kanten aangevoerd. Toen wij een 

kwartier binnen waren kwam er een vrouw binnen gelopen en begon te 

jammeren: “jullie hebben mijn man wel opgepikt maar waarom halen jullie die 

kerel van ons naast niet weg. Die heb ook de leeftijd en is niets meer of minder 

dan mijn man”. Nou dat lusten de moffen hoor, ze stuurde er gelijk een paar 

mannetjes op uit om de onderduiker op te pikken. Nou wij vonden het allemaal 

een lelijk stuk vergif van een wijf en een lelijke verrader. Na nog wat gepraat 

te hebben en onze vooruitzichten bekeken werden wij op apel geroepen en 

moesten wij naam, geboorte en woonplaats opgeven. Toen dat gebeurd was, dat 

was rond 5 uur, moesten wij aantreden en gingen wij in kolonne weg. Wij 

werden door lege straten afgevoerd want de meeste mensen bleven voor hun 

veiligheid in huis. Zo liepen wij onder strenge bewaking naar het Feyenoord 

stadion. Daar aangekomen ontdekte ik dat wij toch de enige niet waren. Op het 

grote voetbalveld stonden honderden mannen tezamen, allen bepakt en 

gezakt. En nog steeds kwamen er nieuwe kolonnes gevorderde mannen 



 

binnen. Het stadion zelf stikte ook van de moffen. Op de lege tribunes liepen 

de moffen met het geweer in aanslag en boven op zaten er met mitrailleurs 

opgesteld die de mannen, wanneer ze ook maar een spoor van opstand 

vertoonde, er direct op los zouden schieten. Wij hadden al zo een poosje gestaan 

en daar begon het op de koop toe ook nog te regenen. En al spoedig waren we al 

kletsnat. Want wij moesten nog steeds op het open middenveld blijven staan. 

Aan de ene kant van het terrein liep een vrij diepe geul die bestemd was voor de 

afwatering van het veld. Nu waren er twee jongemannen die het blijkbaar moe 

waren en in de geul sprongen om hierlangs een uitweg te zoeken buiten het 

stadion. Maar ze waren al gezien hoor en de moffen voerde ze weldra af en ze 

werden gevangen gezet. Na lange tijd waren de ‘heren’ toch zo welwillend om 

ons een onderdak te verschaffen. Wij mochten in de kantines en kleedkamers 

van het stadion. Daar er vele mensen een onderdak moesten hebben was het een 

gedrang om een goed plaatsje te vinden want we moesten er ook de nacht 

overblijven.  

 
Al spoedig hadden wij dan ook een behoorlijk plaatsje veroverd waar we goed 

konden zitten of liggen. Er zaten een man of dertig in onze kleedkamer.  Mijn 

buurmannen waren nog steeds bij mij. Het was al aardig donker geworden en 

bij het licht van een kaarsje, wat een van de mannen bij zich had, gingen wij 

een stukje van ons zelf meegebrachte brood nuttigen want van de moffen 

kregen we voorlopig nog niets. Na een stukje gegeten te hebben werd er weer over 

de toestand gepraat, maar gelukkig waren er ook een paar opvrolijkers bij die 

een beetje begonnen te zingen en fluiten. Ook werden er moppen getapt. Dat 

was wel nodig ook want de omstandigheden waren hier ver van vrolijk. Toen 

het zo een uur of tien begon te worden, werd het steeds rustiger en men begon 

zich een plekje in de een of andere hoek, tafel of bank op te zoeken voor de 

nachtelijke rust. Na een zeer onrustige nacht werden wij zaterdagsmorgens het 

veld weer opgestuurd, en werden na een poosje de namen allemaal afgeroepen 

en wij weer in een lange rij opgesteld. Toen wij allemaal opgesteld stonden, met 

weerszijden de benodigde schildwachten, werd de aftocht geblazen. Ik zelf zag 

in dit hele transport weinig gevaar. Het had voor mij meer een avontuurlijk 

karakter. Wij werden in de richting van de bruggen getransporteerd. Langs 

de wegen stonden honderden vrouwen en kinderen die hun mannen , broers of 

zoons nog wilde zien of hun nog iets toe te stoppen. Onderweg probeerde ook 

verschillende jongens om er tussenuit te knijpen wat aan sommige is gelukt 

en wat sommige moesten bekopen met een schop onder hun zitvlak en een paar 

grote vloeken. Wij hadden heel wat bekijks en ook kregen wij van de bevolking 

melk, brood, en een versnapering wat ons heel goed te pas kwam.  

 



 

Zo kwamen wij bij de Prins Hendrikkade waar de hele boel was afgezet en daar 

lagen in de Maas 4 grote rijnaken. Met de op de bodem van het ruim een laagje 

stro en in deze 4 ruimen werden alle mannen verdeeld. Dit was ons verblijf 

voorlopig. Alle schapen werden weer geteld en er zou nu voor het eten gezorgd 

worden en waarschijnlijk ver na de middag werd er een gammel eten vanuit de 

gaarkeuken in ieder schip gebracht. Nou een man moest nu de verdeling op 

zich nemen en toevallig zat onze buurman van Duin dichtbij de ketel en ging 

al dus aan het werk met het delen, maar al spoedig kwam er van de ene kant 

dat een ander meer had gekregen als de ander. Dat was nu wel zo maar ja, je 

kon het nu niet precies uitmeten nietwaar. Van Duin werd daardoor zo kwaad 

dat hij zijn eigen pannetje pakte, dit vulde met aardappelen en het verdelen aan 

een ander overliet. De stemming was er natuurlijk niet beter op geworden, maar 

ieder kreeg toch zijn deel. Hetzij de een iets meer als de ander, maar we hadden 

nog geens van alle genoeg gehad en zouden nog best wat lusten. Doch dat was 

er niet meer bij. Wij konden het ermee doen en verder maar (frisse lucht?) 

happen in de bedompte ruimen want wij mochten niet op het dek verschijnen. 

Dat werd streng bewaakt. 

 
Laat in de middag werden de trossen losgegooid en het signaal werd gegeven 

en de schuiten kwamen los. Waar we heen gingen was ons niet bekend, want 

er werd ons door de moffen niets verteld en wij konden ook niets zien waar we 

heen gingen. Na geruime tijd, het zullen wel enige uren geweest zijn, werd de 

boot gemeerd en pas later bleek dat we in een van de havens van Amsterdam 

aangeland waren. We mochten ons ruim verlaten,en stonden weldra op de 

kade. Om ons heen waren allemaal loodsen en pakhuizen welk niet door de 

burgerbevolking bezocht konden worden daar alles afgezet was. Wij werden 

nu naar een grote loods gebracht die de laatste tijd schijnbaar dienst had 

gedaan als manege en op de grond veel vuil stro. Dit moesten wij zelf eerst 

opruimen en nieuwe pakken stro werden gebracht en gespreid. Daar mochten 

we de nacht op door brengen. Des avonds werd er ook nog een heel klein beetje 

eten uitgereikt waar we eerst een tijd voor in de rij moesten staan en nog lang 

niet genoeg was ook. Dit was dan het einde van onze tweede dag want het was 

al laat geworden in die bedrijven en de meeste waren dan ook al onder stro 

gekropen om uit te rusten en te bekomen van de belevenissen van deze dag. 

Van de moffen zelf hadden wij nou nog niet zo bijzonder veel last. Op een 

enkele keer na als er weer een opstandig werd. 

 
Na een nacht van onrustig slapen en draaien kwam eindelijk de morgen. In 

de nacht waren nog honderden vliegtuigen over getrokken, doch geschoten was 

er niet. Bij het krieken van de dag werden we met veel geroep van ‘AUF STEIN’ 



 

wakker gemaakt en moesten we alles bij elkaar pakken voor spoedig vertrek. 

Wij moesten allereerst onze bagage in het ruim brengen en daarna moesten we 

de loods waar we geslapen hadden opruimen. Wij zouden om 11 uur met de 

aken weer verder varen naar onbepaalde bestemming voor ons. Doch het signaal 

van vertrek bleef uit zodat wij de hele dag met hongerige maag hier en daar 

wat gelegen of gezeten hadden. Na de middag moesten wij weer aan boord, 

maar de schepen bleven nog steeds liggen. De bemanning was nu wel wat door 

elkaar gekomen zodat we in ons ruim niet dezelfde lotgenoten hadden, als van 

Rotterdam naar Amsterdam. Er zat nu o.a. een club van 12 politiemannen die 

zo van hun bureau waren gelicht. Ook waren er enkele onderwijzers en zelfs 

een dominee in ons midden. Deze laatste heeft tegen de avond een soort 

kerkdienst gehouden. Eerst werd er een stukje uit de bijbel gelezen en gebeden 

waar met eerbied naar geluisterd werd.. Zo was het dan al aardig donker 

geworden en daar kwamen weer een paar moffen met geweer in aanslag aan 

boord. Het werd nu wat drukker boven en commando's werden over en weer 

geschreeuwd. En het zou niet lang meer duren of wij zouden gaan varen. En 

ja hoor na nog een half uurtje gewacht te hebben werden de trossen los gegooid 

en kwam de schuit los en voeren wij weg.  

 
Na een poosje moesten er enkelen naar boven om het een of ander overboord weg 

te laten lopen en zij kwamen met de mededeling naar onder, dat wij in de 

richting van het IJsselmeer koersten. Het was merkwaardig dat onze schuit 

steeds zigzag voer. Er vlogen voortdurend Engelse vliegtuigen over ons heen. 

Doch ze wisten schijnbaar wel wat de moffen uitgevoerd hadden want ze lieten 

ons gelukkig met rust. Toen wij midden op het IJsselmeer waren kwam er nog 

eens een Engels vliegtuig heel laag over en gooide een lichtkogel uit om de zaak 

te verkennen. Toen de zon al aan de hemel stond werd ons schip aan de wal 

gemeerd en na een poosje wisten wij dat wij in Kampen waren aangekomen. 

Wij mochten de schepen niet verlaten, doch mochten wel op het dek wat 

rondlopen voor zover dat mogelijk was. Al spoedig waren er een paar 

Kampenaren rond ons schip waar we het een en ander aan konden vertellen. 

Zij hadden van de razzia’s nog niets gehoord en wij vroegen of ze soms niet 

voor wat eten voor ons konden zorgen. Nou dat zou wel gaan en ze togen op 

weg om een inzameling te houden voor ons. Al gauw kwamen de eerste giften 

binnen. Er zat van alles bij van brood, boter, kaas, worst, tot sigaretten toe. Wij 

zijn de bevolking van Kampen dan ook zeer dankbaar geweest. Na de middag 

werd de kade echter afgezet en mochten er geen mensen bij ons komen. Wij 

werden weer uit onze ruimen gehaald en op de kade werden wij opgesteld en wij 

werden nu naar een stal van een kazerne gebracht. Waar we voorlopig weer 

moesten blijven. Dat zou wel voor de hele nacht worden, Nou had dat niet zo erg 



 

geweest als er plaats genoeg was, maar die stal was veel te klein voor al die 

mensen. Als ze er allemaal in waren konden ze niet eens allemaal op hun eigen 

koffer zitten. Het was gewoon zo erg dat er gewisseld moest worden van zit en 

staanplaatsen.  

 
Zo moesten wij de nacht door. Het was gewoon om hopeloos van te worden en 

dat zijn er geworden ook. Voor zover ik het weet zijn er bij ons hoekje drie gek 

geworden. Dat was al reeds ver in de morgen hoor. Dan begon er weer eens hard 

te schreeuwen of te gillen en een ander werd zo wild, hij sloeg overal op los en 

ook de mensen die in zijn omgeving zaten. Deze moesten dan zo gauw 

mogelijk weg gebracht worden. Oja, toen wij voordat wij naar deze stal gebracht 

werden langs de kade liepen viel er eentje, hij struikelde over een kabel, en het 

bleek een arm joods mannetje te zijn. Maar nou kwam er zo'n vuile rot mof bij 

die zag de ster op zijn jas en pakte nu zijn geweer van zijn rug en gaf het 

mannetje nog een klap met de kolf van het geweer op zijn hoofd en schopte hem 

toen het water in, de vuile rotzak, bah. Ja, de heren in uniform kregen nu erg 

veel praats hoor, ze liepen net te snauwen en te grauwen of ze de baas zelf 

waren. Het was dus een hopeloze nacht geweest daar in die stal, terwijl als we 

in de schepen hadden kunnen blijven, royaal allemaal hadden kunnen 

liggen. Gelukkig kwam er een einde aan die ongelukkige situatie in de stal. 

s ‘morgens, dat was dus dinsdag, moesten wij naar buiten en werden wij weer 

naar onze schepen gebracht, die daar nog rustig lagen. Nou dachten wij, dan 

gaan we hier maar beter slapen. Wij hadden ons weer geïnstalleerd in ons ruim 

toen daar weer een mof met zijn kop boven het ruim de bevelen naar beneden 

brulde dat wij zo snel mogelijk naar buiten moesten komen want wij zouden 

met de trein verder gaan. Het werd ons nu zo een beetje duidelijk wat ze met 

ons voor hadden. Wij zouden natuurlijk naar Duitsland afgevoerd worden. 

 

Wij moesten dus direct uit de rijnaken en opstellen op de kade en als het niet 

gauw genoeg ging sloegen de ‘heren’ erop los. Zodra wij allen aangetreden 

waren gingen wij weg, en na 15 min. lopen kwamen wij op het station terecht 

waar een hele lange personentrein klaar stond. Wij werden daar allemaal in 

gezet en moesten plaats nemen. Er was genoeg plaats en wij konden dus 

allemaal zitten, maar we zaten goed en wel of we werden weer uit de trein 

gehaald en moesten nu weer terug naar de schuit, dat ging zeker niet gauw 

genoeg want we moesten nu in de looppas. We moesten de schuit weer in en de 

laatste was nog niet beneden toen er weer een tegen bevel kwam en moesten we 

weer naar buiten. We gingen weer met de nodige vloeken en stokslagen 

hardlopend dezelfde weg terug naar de trein. Waar dat allemaal goed voor was 

weet ik niet. Misschien was dat om onze stijve ledematen van de afgelopen 



 

nacht los te laten komen, maar nog zaten we schijnbaar niet goed want nu 

zaten de Engelsen in de lucht. Wij moesten de trein weer uit en terug naar de 

schuit. Daar moesten we nu weer een hele tijd blijven. De vliegtuigen vlogen 

gelukkig alleen maar over zodat we niet bang hoefde te zijn. Het was nu al 

weer een poosje geleden dat wij gegeten hadden en de giften van de vorige dag 

waren allang op. Wij zouden dus best wat lusten, maar wij zouden voorlopig 

wel niets krijgen dus moest de riem maar wat strakker. Na de middag rond 5 

uur werden wij weer naar buiten geschreeuwd, maar nu gingen we normaal 

lopend naar de trein voor de derde en laatste keer. Na geruime tijd werd het 

signaal gegeven, en de trein zette zich in beweging. De onbekendheid tegemoet.  

 

Voorlopig gingen we nog niet zo heel ver uit de buurt want toen we een tijd 

gereden hadden en ook verschillende keren stil gestaan hadden, kwamen we 

tegen de ochtend in Heino aan. Zodra er, s ’woensdags dus, in Heino mensen 

te zien waren probeerde weer een te beroepen om zodoende onze nood te beklagen 

om zo te proberen weer wat eten te krijgen, en ja hoor, gelukkig woonde er daar 

ook beste mensen die voor ons een grote actie gingen houden. Er werd ook hier 

veel voor ons opgehaald en weldra konden wij onze maag weer vullen en hadden 

nog wat over voor de derde dag. Van de Moffen zelf kregen wij niets. In Heino 

hebben wij dan ook weer stil gestaan tot s ‘avonds laat. Ze vonden het blijkbaar 

beter om ons enkel s ‘nachts te vervoeren. In Heino mochten we de hele dag niet 

uit de trein alleen om af en toe het hoog nodige weg te laten lopen. We hadden 

nog altijd de zware bewaking bij onze trein. De weg waar we s ‘nachts langs 

gekomen waren lag te midden van onderwater gelopen landerijen. Ze hadden 

hier ook alles onder laten lopen. Wij zijn ook verschillende steden gepasseerd 

die ook al zeer veel van het oorlogsgeweld geleden hadden. Bij onze bewaking 

bleek er nu een mof te zijn die wat spraakzamer was als de anderen. Hij kwam 

wat bij ons staan praten en zei o.a. dat wij naar Duitsland getransporteerd 

zouden worden om daar bij de een of ander fabriek onze krachten te tonen. Er 

was daar natuurlijk een groot tekort aan arbeidskrachten. Wij probeerde hier 

vandaan nog een kaartje naar huis te sturen. Deze gaven wij aan de bevolking 

om ze te posten. Doch ze zijn nooit bij ons thuis aangekomen. S ‘avonds rond 

9 uur werd het signaal gegeven om te vertrekken en de trein zetten zich weer 

in beweging. Het nieuwe onbekende tegemoet.  

 

Tot donderdagmorgen werd de reis voortgezet. Bij het opkomen der zon kwam 

onze trein tot stilstand in Münster waar we weer de gehele dag bleven staan. 

Hier zagen we vanuit de trein dat de omgeving van het station finaal weg 

gebombardeerd was. Het emplacement zelf had ook heel wat te verduren gehad. 

Tegen de middag kregen wij zowaar van de moffen een halve kuch met wat 



 

boter, dat viel dus weer mee. Er was die dag twee keer luchtalarm en we zaten 

heus wel een beetje in onze knijpert ook, want ja, hier was het land waar 

voortdurend gebombardeerd werd. Maar het liep nogal los, het waren deze keer 

ook alleen maar overvliegers. Wij trachten ook hier van de bevolking wat eten 

los te krijgen want daar zaten we altijd nog om te springen. We zouden ook 

best een warme maaltijd lusten, dat hadden we nu al een week niet meer gezien. 

Maar dat was er helemaal niet bij en onze poging om hier wat van de burgerij 

los te krijgen mislukte helemaal want wij vielen niet in de smaak van de 

Duitsers. Ze hadden namelijk hier verteld dat onze trein uit saboteurs bestond, 

nou en dat waren wij toch in het geheel niet. Nadat wij hier de hele dag op het 

emplacement doorgebracht hadden werd des avonds het bevel weergegeven om 

in te stappen en de plaatsen weer in te nemen. En na korte tijd vertrok de trein 

weer.  

 

In de nacht hebben wij nog verschillende malen stil gestaan voor alarm, maar 

daar trokken wij ons nu al niets meer van aan. We probeerde nog zo goed en 

zo kwaad als het ging in zittende houding wat te slapen, ja het was heus niet 

zo’n plezierreisje. We leden veel ontberingen en stonden als dat zo doorging 

aan vervuiling bloot. S 'morgens vroeg, dus vrijdagmorgen, kwamen wij in 

Brunswijk aan. Daar bleven we staan om te wachten op de dingen die zouden 

komen. Om een uur of 11 kwam er echter al leven in de brouwerij. Er kwamen 

een heel stel Duitsers het terrein op. Deze waren bijna allemaal in uniform van 

de een of ander partij of functie. Dit bleken achteraf allemaal werkgevers te zijn 

die hier nu probeerde wat personeel te krijgen. Wij werden allemaal weer naar 

buiten gehaald en moesten in een lange rij gaan staan met twee aan twee. Mijn 

drie buurmannen stonden nu, dat kwam zo uit ongeveer een meter voor mij. 

Er stonden drie maal twee mannen tussen ons in. Aan het begin van de rij 

waren ze nu al bezig met het aftellen van de mannen. Er werden allemaal 

kleine groepjes gevormd van 10 tot 15 man. Het toeval wilde nu dat ik precies 

niet in het groepje van die drie buurmannen kwam. Ik zou dus mijn 

beschermengelen nu al kwijt raken. Ik had er nog wel niet veel aan gehad hoor 

want ze hadden me trouwens de hele reis zo goed als links laten liggen. Ik had 

daarom al vriendschap gezocht met jongens meer in mijn leeftijd, maar als je 

toch nog een paar bekende bij je had voelde je je toch geruster. Dus die zou ik nu 

reeds kwijtraken, maar de moed nog niet verloren hoor. Ik zou er toch wel 

komen.  

 

Ik was nu afgescheiden met nog elf Rotterdamse lotgenoten waarvan ik er hier 

enkele met naam zal noemen. Met deze heb ik later nog contact gehad. Dat 

zijn Gerard Groeneveld, A.v. Tienderen, Theo en Adrie Brands en A. 



 

Groenenboom en P. Blom. Ons clubje was toegewezen aan een chef der Duitse 

spoorwegen. Het was al een baasje op leeftijd en zo te zien niet zo'n kwaad 

mannetje. Doch daar konden wij natuurlijk nu nog niet over oordelen. Wij 

werden met onze chef naar het station gebracht. Dit was een vrij groot station 

met 4 perrons waar verschillende tunnels onderdoor liepen. Het had ook al enige 

klappen van de oorlog ontvangen want het was zwaar beschadigd. Wij werden 

nu naar het tweede perron gebracht en daar moesten wij enige tijd wachten. Het 

zal zowat een uurtje geduurd hebben, er waren toen al verschillende 

personentreinen aangekomen en vertrokken, toen kwam onze trein ook aan. 

Wij moesten met zijn 12 in een compartiment. Nou dat ging best hoor want 

deze waren ruim zat. Het wel een hele opluchting nu we die soldaten met hun 

geweren kwijt waren want die waren gelukkig achter gebleven. Nadat wij weer 

4 uur gereisd hadden moesten we weer uitstappen en waren blijkbaar op de 

plaats van bestemming en deze plaats was dan Jerxheim. 
 

Het was nu precies een week geleden dat wij uit het normale burgerleven werden 

gerukt. Zodra wij daar aangekomen waren werden wij naar ons verblijf 

gebracht. Dit was een heel apart staand gebouwtje, blijkbaar een gewezen 

dienstwoning of zo. Er zaten twee grote vertrekken in en een soort keuken. Het 

ene vertrek dat was al bevolkt. Daar huisden 6 Belgen in. Het andere vertrek, 

dat geheel gescheiden lag van de Belgische vertrek, werd aan ons toegewezen. 

Er stonden 6 dubbele eenpersoons ledikanten in. Dat zijn dus van die 

ledikanten waar je boven elkaar ligt. Ook stond er een tafel en twee banken. In 

het midden stond een grote ronde kachel met kolenkit. Dan stonden er nog 6 

kasten in die dus met twee man verdeeld moesten worden. De bedden waren 

goed en de dekens prima, die waren gloednieuw. Wij kregen de man 4 wollen 

dekens en 2 lakens, dat was dus niet beroerd. We zaten wel erg bekrompen dat 

kun je wel nagaan, maar we moesten ons maar behelpen met hetgeen wat we 

hadden. Nadat we ons geïnstalleerd en elkaar aan onze buren voorgesteld 

hadden werd er medegedeeld dat we eten konden gaan halen, nou dat werd met 

gejuich begroet. Er moesten twee man met de lagerführer mee naar de keuken 

van het werkkamp. Ja, wij behoorde eigenlijk ook in het werkkamp thuis dat 

aan de andere kant van de spoorbaan gelegen was. Ons gebouw stond ook bij 

de hoofd spoorbaan op het emplacement.  

 

Na korte tijd kwamen de mannen weer terug en waren voorzien van proviand. 

Een grote ketel met soep, ja het was echt een soepje waar je gerust je buik aan 

vol kon eten, wat we dan ook natuurlijk deden. Maar helaas, eer we een week 

verder waren was het allang stukken minder doch zover was het nu nog niet 

en we zaten nog heerlijk onze soep naar binnen te werken. Als we alles 



 

opgegeten hadden moesten we de gamel terug brengen naar de keuken. Nu 

brachten de jongens brood e.d. mee voor de volgende dag. Nou dat viel best mee, 

we kregen de man een flink stuk brood, boter en worst en marmelade. S 

‘Avonds rond tien uur moesten ze toch allemaal nog eerst een lekkere boterham 

eten met lekker dik worst of jam. Dat ging er trouwens best in. Zo is het 

daarna iedere maaltijd gegaan hoor. Als er zondags of s ‘woensdags brood 

verstrekt werd dan moesten er eerst een paar lekkere boterhammen met extra 

beleg af. Dan was het meestal zo dat er dan voor de andere dagen niet veel meer 

over was en dan moest je je maar weer zien vol te eten. Nadat wij onze eerste 

dag van aankomst dus hadden besloten met een lekkere boterham vielen wij 

niet lang daarna in slaap op onze zeer goede bedden. We hadden in een hele 

week niet een bed gelegen, wel geslapen, maar toch nooit zoals in een ledikant..  

 

De nacht was dan ook zo om en s ‘morgens 7 uur werden wij gewekt door de 

lagerführer. Dat was nu even een gedrang want 12 man bezig met aankleden, 

beddengoed leggen enz. In een toch al bekrompen ruimte valt niet mee. De 

wasgelegenheid was er wel, maar dan moesten we buiten om bij onze Belgische 

buren. In de keuken daar waren drie wasbakken. Daar konden we dus de slaap 

uit onze ogen wassen. De eerste dag was alles natuurlijk nog vreemd maar dat 

moest nog wennen. Na een boterham gegeten te hebben werden we opgehaald 

door dezelfde persoon die ons van de trein had gehaald. Dat was onze ploegbaas. 

Het was een oude spoorwegwerker die nu het onderhoud van een zeker stuk 

baanvak op zich moest nemen en nu over het ploegje van ons en nog tien andere 

mensen de baas was. Wij werden eerst wegwijs gemaakt en gezegd wat er 

gedaan moest worden want bij ons zat er niet een die zulk werk gedaan had. 

Ik kon van dat Duits natuurlijk nog geen klap verstaan. Maar er was er eentje 

bij die het goed kon verstaan, die vertolkte het dan in het Hollands. Het was de 

bedoeling dat wij beschadigde spoorstaven en dwarsliggers moesten wisselen. 

Deze waren door beschietingen enz. beschadigd.  

 

Wij begonnen dus spoedig mee te werken, kregen een stel sleutels, een 

pikhouweel en een riek. Maar zoals je wel zult begrijpen deden wij het niet naar 

de mof zijn zin. Daar had je die kerel moeten horen. Dat was nu echt Duits. We 

maakten er wel goed kennis mee. Op lange leste, na het nog eens verschillende 

malen voorgedaan te hebben gekregen we toch de slag ervan te pakken. Nu 

deden we die bielzen opnieuw ondersteken bijna net zo gauw als de Duitsers 

zelf. Zo ging dat verschillende dagen door met af en toe eens een ander 

karweitje er tussendoor zoals bielzen lossen of laden of naar een ander gedeelte 

van het emplacement brengen. Het was een vrij zwaar werk en vooral omdat wij 

dat niet gewoon, vooral ik had bijna nog helemaal niet gewerkt. Ik had voor de 



 

vordering 3 maanden motors gewikkeld, lang zo zwaar werk niet. We hoefde 

nu niet zo gek hard te werken, zo erg zaten ze nou ook niet achter ons aan. De 

ploegbaas kon nog wel eens lelijk uitvallen doch verder ging het nog al.  

 
De derde zondag dat wij in Jerxheim waren moesten wij werken. Dat was mijn 

eerste zondag van mijn leven dat ik moest werken. Later zijn er echter nog vele 

gevolgd. Er moest een groot wissel vernieuwd worden wat nogal een karwei was. 

Doch velen handen maken licht werk en het vlotte die dag goed en waren om 

goed twee uur klaar. De rest van de dag kregen we vrij. In onze vrije tijd gingen 

wij op verkenning uit of hier in de buurt wat te krijgen was want we hadden 

van alles nodig. We hadden wel het een en ander van huis meegenomen maar 

dat was niet berekend op een langdurig verblijf in het buitenland. We moesten 

ook onze hoognodige was doen en ons goed zo nodig ook herstellen. Dat was 

voor sommige dingen hard nodig. Nu kregen we van die of gene wel wat, maar 

om ons het nodige aan te schaffen dat konden we niet. Ook al met het eten 

konden we hier hoegenaamd niets kopen. Het eten was inmiddels hier nu veel 

minder geworden. De rantsoenen waren sterk verminderd en de kwaliteit was 

slecht. Het was de hele week soep wat de pot schaft. Het zij aardappel, kool, of 

wortelsoep. Op woensdag kregen we patatten. Dat waren vier aardappelen in 

schil met een stukje worst en dunne pap na. Het was wel beter als die soep, maar 

ook weer veel te weinig en smaakloos. Wij benutte dan ook ieder kans om via 

andere wegen enig voedsel te krijgen. Zo hebben we ook menig suikerbiet 

geroofd. Deze legde we geheel in de kachel, gewoon een poosje laten roosteren. 

Dan werd de zwarte bast eraf gesneden en de rest werd opgegeten. Nou zo'n 

bietje er tussen door dat smaakte wel en je had er nog enigszins voeding van. 

Ook werden ze gewoon gekookt in water en zo gegeten, maar je moest er niet te 

veel van eten want dan werd je er zo ziek van als een hond en je liep er leeg van. 

Het is menig maal gebeurd dat er s 'nachts een hard zijn bed uit vloog en naar 

buiten holde waar hij dan meestal te laat op de plaats van bestemming kwam 

zodat hij zijn broek vol had.  

 

Op een goede dag ontdekte een van ons een buitenkansje. Op een groot veld dat 

dicht bij ons kamp lag was een poosje geleden, voor dat wij hier al waren, 

aardappelen gerooid. Nu was dit niet op zijn Hollands gebeurt want er zaten 

nog heel wat piepers in de grond. Nou toen wij dat ontdekt hadden gingen we 

zodra we vrij waren naar het veld om er een maaltje piepers te rooien. S ‘avonds 

waren dan de meeste bezig met aardappels te schillen en te koken of te bakken. 

Dat was een beetje bijvoeding wat we heus wel nodig hadden. Van dat veld 

hebben we ongeveer drie weken aardappels gehaald. Toen was het veld zover 

omgewoeld dat er niet eentje meer in zat. Ook kwam er hier zo af en toe een 



 

militaire trein door die bleef dan een uur of wat staan. Nou wij er natuurlijk 

als de kippen bovenop. Wat dikwijls het een en ander opbracht. Zo kregen we 

ook wel eens soep uit de keukenwagen. Dat was noedelsoep, een soort macaroni 

die zat vol stukken vlees, en vet dat ze was! Ja als wij die soep iedere dag in het 

lager zouden krijgen wij weldra dicht gegroeid, maar het was niet altijd prijs 

hoor. Op een keer stond er weer een militaire trein, wij er weer op af en ik had in 

de eerst de beste wagen al een blikje soep te pakken wat ik in mijn zak liet 

zakken. Nu naar de volgende wagen. Toen ik daar probeerde duidelijk te 

maken dat ik wat te eten wilde hebben vloog er z'n mof overeind en schreeuwde 

'Wass wollen sie verdoemde auslander, er aus’. Nou ik was al weg, anders was 

ik eruit gegooid. Ik ging rustig alsof er niets aan de hand was naar de 

volgende wagen. Nog geen twee minuten later zat ik aan een lekker bordje soep. 

Ja, zo liepen we menig keertje te schooieren om wat te eten te krijgen.  

 

Met het werk viel het nu wel mee. Het was zo een tijdje doorgegaan toen er 4 

man uitgetrokken werden voor het bouwen van een bunker. Ik was hier ook bij 

en we moesten aan de andere kant van het lager eerst een lange put uit graven. 

Deze werd helemaal gestut met bielzen die wij ook hierheen gebracht hadden.  

Daarna moesten wij de kap erover maken. Dat was dus weer eens wat anders, 

maar erger was het dat mijn schoenen heel erg versleten waren. De schoenmaker 

van het lager had er eens een paar stukjes opgezet, maar het hielp niets en ik 

liep op stadsgrond. Na lang gevraag en gesoebat bij de lagerführer zou ik dan 

andere schoenen krijgen. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam had hij 

niets anders dan een paar klompen voor mij. Nou ja ik dacht beter wat dan 

niks, maar, och lieve mensen, daar heb ik nog nooit op kunnen lopen en mijn 

wreef was dan ook weldra opgezet en kapot. Maar toch hadden deze klompen 

nog een voordeel ook want zo waren we op een keer ook weer bielzen aan het 

overladen toen er een van de lorrie viel en ik mijn voet niet gauw genoeg kon 

weghalen zodat hij op mijn voet viel, maar ik voelde gelukkig niets want mijn 

klomp ving de klap op en brak. Daar moest ik dus weer mee naar de 

schoenmaker. Doch de klomp werd afgekeurd, hij kon hem niet meer maken. 

Ik weer naar de lagerführer om het hem duidelijk te maken dat ik zo niet kon 

werken. Nu moest ik met hem mee naar het dorp. Daar werden een paar 

klompschoenen gepast en moest ze gelijk aanhouden. Deze zagen er stevig uit 

en zou ik wel een poosje op voort kunnen.  

 

Het was nu al tegen kerstmis en de eerste sneeuw was reeds gevallen. Met de 

kerstdagen werd er niet gewerkt en zaten wij allemaal te piekeren hoe dat het 

thuis zou zijn, want daar zou het wel hopeloos slecht zijn. Er waren tenminste 



 

geruchten tot ons doorgedrongen van erge honger en bombardementen. Je moest 

er tenminste niet te diep over nadenken want dan sloeg het naar je hoofd. Na 

de kerstdagen moesten we een paar dagen sneeuw ruimen. Op oudejaarsdag 

kregen Gerard Groeneveld en ik de mededeling dat wij onze koffers moesten 

pakken. Wij zouden op 1 januari 1945 Jerxheim verlaten. Wij moesten naar 

Halberstadt. 

 
S 'morgens rond tien uur stapte wij in de trein na afscheid genomen te hebben 

van onze lotgenoten. Wij werden weggebracht door onze lagerführer. Gerard, 

met wie ik mee moest verhuizen, was 26 jaar, iets kleiner als ik en stil van 

natuur. Toch hadden wij steeds goed met elkaar op kunnen schieten. Wij waren 

nu voortaan helemaal op elkaar aangewezen. Nadat wij twee uur in de trein 

hadden gezeten moesten we uitstappen en waren we in Halberstadt. Vanuit het 

station was het ongeveer tien minuten lopen naar de Wilhelmstrasse waar ons 

nieuwe verblijf lag. Het was een heel groot kamp met verschillende barakken. 

Wij werden eerst aan onze lagerführer voorgesteld en enige formaliteiten 

worden vervuld. Het waren hier allemaal partij mannen want iedere Duitser die 

hier binnen kwam groette met ‘Heil Hitler’. Dat stuitte ons al direct tegen de 

borst want dat was niets voor ons. Wij werden nu naar een van de barakken 

gebracht waar wij een kast en een bed kregen toegewezen. Er waren niet veel 

mensen op het ogenblik want de meesten waren aan het werk. Het waren lange 

houten barakken en ze zagen er van binnen verre van proper uit. Er stonden 

allemaal houten bedden en tafels met banken die er vuil uit zagen. Overal 

stond rommel, op kasten onder bedden en in hoeken stonden pakken en 

koffers. Na onze spullen zo goed mogelijk te hebben geborgen probeerde we de 

enkeling die hier in de barak zaten aan het praten te krijgen wat ook weldra 

lukte. Maar ochjè, we konden er geen fluit van verstaan, ze spraken Frans.  

 

Kort daarop werden we opgehaald door een van de kampleiding die ons naar 

het werk moest brengen. Wij vroegen deze knaap of er nog Hollands sprekende 

mannen in onze barak huisden. Hij zei dat het allemaal Belgen waren en dat 

er wel een paar Vlaamssprekende bij zouden zitten. Dat was inderdaad zo, dat 

bleek s ‘avonds wel. Ook was er een barak met enkel Nederlanders waar we ook 

een paar dagen later kennis mee zouden maken. Wij werden nu met onze 

leidsman weer naar het station gebracht en vandaar naar de machineloods 

gebracht. Hier werden wij overgedragen aan een oude voorman Bromann. 

Gerard moest in de loods blijven en moest helpen bij het reviseren van 

locomotieven. Ik werd meegenomen naar het emplacement waar ik wijs werd 

gemaakt in het rangeren. Deze dag werd er natuurlijk niet veel meer gedaan 

want om vijf uur hadden we ‘freier abend’ en gingen wij gezamenlijk weer naar 



 

het kamp. Daar was het nu heel wat drukker geworden want de meesten waren 

rond deze tijd klaar. Er waren inderdaad in onze barak enige Vlamingen die 

ons konden verstaan. 

 

Zij vertelde ons hoe hier in kamp alles geregeld was en wij moesten ook maar 

wennen aan de regel en orde van het kamp. Om 6 uur werd er eten verstrekt en 

het was hier al net eender als in Jerxheim. Het was een en al soep wat de klok 

sloeg, maar als je niets anders krijg dan eet je het graag. Af en toe was er wel 

eens een Belg die zijn portie niet lustte en dan waren wij er als de kippen bij en 

aten het dan maar weer met smaak op…Hier kwam ik ook eens in de maand 

in aanmerking voor een rantsoen sigaretten welke ik, wanneer Gerard ze niet 

nodig had, inruilde voor brood of ander eetwaar wat ons dan weer een extra 

hapje bezorgde. Ons kamp bestond uit ca. 10 tot 12 barakken waarvan alles in 

zat.. Hollanders, Belgen, Fransen tot Polen, Oostenrijkers, Italianen en 

Russische mannen en vrouwen aan toe. Dan was er de keuken met daarbij een 

eetzaal en aan de andere kant een wasgelegenheid. Iets verderop stonden 6 wc’s 

en naast de ingang was het magazijn waar alles werd verdeeld zoals dekens, 

sigaretten en woensdag en s ‘zondags brood en worst e.d. In elke barak zat zo'n 

dertig man. Ook was er een schuilkelder op het middenterrein. Dat was niet 

zo'n grote en ook niet geheel bomvrij, dat bleek later wel. Hij was van betonnen 

platen opgebouwd en zat half in de grond met nog een dikke laag aarde er over 

heen. Er werd daarom niet zo bijzonder veel gebruik van gemaakt. Als er dan 

luchtalarm werd geblazen was het een hele uittocht, dan trok alles de stad uit 

en dat gebeurde nogal eens vaak. Maar nu ben ik weer wat afgedwaald want 

ik zit nog maar pas 1 dag in het kamp.  

 
Des avond na het eten gingen we de omgeving wat verkennen. En het bleek hier 

een behoorlijke stad te zijn. Er waren enkele winkelstraten en er lag hier meer 

in de etalage als in Holland. Alle konden we hier weinig kopen want alles was 

hier ook op de bon, en die kregen wij hier alleen niet in handen. Toen wij om 

ongeveer 9 uur terug kwamen in de barak stonk het er geweldig want die stond 

op de kachel wat aardappels te bakken die ze hier of daar opgescharreld hadden. 

Een ander was bezig met brood roosteren. Er zaten een paar te kaarten en wat 

te lezen en de rest lag op bed of waren nog uit. Nadat wij wat hadden zitten 

kijken naar een voor ons onbekend kaartspel doken wij ook maar in ons niet 

zo helder bed en het duurde nog een hele tijd voor ik sliep. De volgende morgen 

waren ze al weer vroeg aan het rommelen zodat wij al vroeg wakker waren. 

Gelukkig was er s ‘nachts geen luchtalarm geweest zodat wij toch nog wat 

geslapen hebben.  



 

Na gewassen en gegeten te hebben gingen wij op weg naar het werk om onze 

eerste dagtaak in onze nieuwe stad te beginnen. Ik werd nu volledig ingewijd 

in de rangeerdienst en moest eerst nummers van wagens opschrijven en 

wanneer ze goed gerangeerd stonden moest de hele trein gekoppeld worden 

zodat hij, als de remproef genomen was, klaar stond voor vertrek. Het was heel 

erg koud weer en als het maar enigszins kon zat ik in ons hokje waar de kachel 

lekker brandde. Mijn ploegmaten waren ook buitenlanders. Het waren twee 

Polen en een Fransoos. We moesten elkaar verstaanbaar maken in het Duits 

wat heel moeilijk ging. Mijn diensten waren nu nog al eens veranderd in vroeg, 

late of nachtdienst. Gerard had voorlopig nog steeds dezelfde dagdienst van 

half 8 tot half 5. Het was nu zowat iedere middag rond twee uur luchtalarm, 

ook in de nacht was het vaak mis. Dan ging in het kamp het licht uit en wij 

trokken dan zo spoedig mogelijk het veld in voor het geval dat ze eens wat 

lieten vallen. Tot op heden toe was hier deze stad nog niet met bombardementen 

bezocht. Wel zagen wij dan in de verte dat Hannover weer een beurt kreeg. Dan 

zag je het in de verte branden en werden er lichtkogels uitgezet. Mijn vriend 

Gerard had nu een nieuwe bron van bijverdienste en bijvoeding gevonden. Hij 

was namelijk zeer handig in het repareren van horloges, wekkers en klokken. 

Er moest natuurlijk niet te veel aan kapot zijn want daar had hij geen 

materiaal en gereedschap voor. Maar hij had toch weer verschillende klokjes aan 

het lopen weten te krijgen waarvoor hij geen geld wilde hebben, doch alleen maar 

eetwaar waar we beiden dan weer gebaat bij waren. Op eetwaar liepen we hier 

altijd te spinzen.  

Zo had je in de Königstrasse een kleine eetgelegenheid waar eens in de week 

voor buitenlanders bonloos eten werd verkocht. Nu was dat maar een bitter 

beetje hoor. Het waren maar twee aardappeltjes in schil en wat groente, maar het 

ging er toch altijd best in. Zo waren wij altijd op de biets voor wat eten. Zelfs 

in de bakkers of slagerswinkels gingen wij vragen of ze niet wat zonder bon 

verkochten en af en toe lukte dat dan ook wel eens. Ik ben ook nog eens een 

avond op strooptocht geweest met een Belg. Gerard had nu ook eens late dienst 

dus was ik alleen. Toen vroeg er een van die Belgen of ik niet een zooitje 

aardappelen wilde hebben. Nou die wilde ik altijd. Ik moest dan maar met hem 

mee gaan. Hij wist er wel te liggen op het land. Het was natuurlijk hartstikke 

donker toen wij buiten de stad waren. De vorst was ook nog maar kort afgelopen 

en de sneeuw was al gesmolten zodat er nog overal grote plassen stonden. Toen 

wij dan ook door verschillende akkers moesten liepen we af en toe tot de enkels 

in het water wat ons dus een paar natte voeten opleverde. Er lagen hier nu 

verschillende bulten die aardappelen moesten bevatten en wij gingen met onze 

handen aan het graven. Weldra was ik door de deklaag heen en haalde ik de 



 

eerste biet tevoorschijn. Want aardappelen waren het niet. Na nog twee andere 

akkers de bulten te hebben gevoeld bleek dat hier helemaal geen aardappels 

waren. We hadden dus wel pech. Wij gingen ons weer met natte voeten en 

zonder aardappelen terug..  

Ik had nu zowat vijf weken buiten in de rangeerdienst gezeten, doch nu moest 

ik ook naar de locloods. Daar was het niet zo koud als in de buitendienst maar 

het werk was veel vuiler. Ik moest nu met een Pool samenwerken. Dat was 

trouwens een beste kerel en ik kon hem in het Duits vrij goed verstaan. Wij 

moesten de zuiger uit de cilinders demonteren. Deze dan schoonmaken en 

ontkalken. Het was geen ongezellig werk en de tijd schoot lekker op. Op 22 feb, 

wij waren naar de barak gaan eten toen er luchtalarm geblazen werd. Wij pakte 

snel onze biezen om buiten de stad te trekken, doch de vliegtuigen zaten al 

vlak boven en cirkelde heel laag over, net of ze iets zochten.. Wij dus als de 

bliksem terug en de schuilkelder van ons terrein in. Nauwelijks daar in 

gekomen hoorde we even gieren toen een hevig gekraak en de kelder stond vol 

stof. Die was niet ver weg gevallen hoor. Een post die aan de ingang stond 

vertelde dat ze nog aan het bombarderen waren. Maar nu wat verder weg. Na 

20 minuten was alles weer afgelopen en konden wij weer uit de kelder komen. 

Op het middenterrein was het een chaos van hout en stenen. Deze waren 

afkomstig van een groot huis dat naast ons kamp stond daar was een 

voltreffer opgekomen en lag helemaal in elkaar. Verschillende barakken ook 

scherven opgelopen. Ook het dak van onze barak was gedeeltelijk door de 

winddruk er afgerukt. Wanneer de bom een fractie van een seconde eerder was 

uitgeworpen zou hij precies midden in ons kamp terecht gekomen zijn. Wij 

moesten nu de verdere dag het kampterrein weer in orde brengen en moesten 

meehelpen nog stukken huisraad uit het gebombardeerde huis te halen. Die dag 

gingen we niet meer naar het spoor en zodra wij klaar waren gingen wij een 

kijkje nemen waar alzo gebombardeerd was. Nou dat was al gauw te zien. Het 

station had een goede beurt gehad, rondom en het station zelf was veranderd 

in een puinmassa wat nu geheel afgezet werd en al spoedig werd het 

puinruimen begonnen.  

Onze locloods, waar we de volgende dag weer naar toe moesten, lag ook overhoop. 

Een bom was precies tussen twee machines terecht gekomen. Nou, het was 

gewoon fantastisch welk een kracht zo'n bom uitgewerkte. Zware stukken 

ijzer en assen waren gewoon afgebroken als lucifers. De machines waren door 

de luchtdruk opgelicht en naast de rails gezet zodat de ene kant in de werkput 

terecht was gekomen en de loc dus helemaal schuin was komen te staan. Wij 

hadden dus voorlopig onze handen vol aan het ontruimen der brokken. Het 



 

opvijzelen van de machines werd aan ons niet toevertrouwd, daar hadden ze 

een speciale troep mannen voor van de spoorwegen. Wij moesten maar weer 

puinruimen en de gaten dicht metselen. Dat heb ik daarom niet lang gedaan 

hoor want ik moest na enige tijd naar de dokter voor mijn voet. Ik had namelijk 

met mijn klompschoen mijn rechter grote teen kapot gelopen en dat was lelijk 

gaan zweren, ook al omdat je niet steeds schone sokken aan kon doen. Die had 

ik niet eens meer. Ik deed het maar met een paar voetlappen die hier vertrekt 

waren. Toen ik dus bij die veearts kwam, want dat was hij, werd ik toch 

arbeidsongeschikt verklaard en moest ik naar de zieke barak. Ik mocht er niet 

mee blijven lopen want die verzwering zat al heel diep en als niet drastisch 

opgetreden wordt zou mijn voetpees door zweren. Dat is gelukkig niet gebeurd, 

wel is het altijd een gevoelig plek gebleven. Gekenmerkt met een groot litteken. 

Na veertien dagen rust was mijn voet weer zo goed als beter en moest ik weer 

aan het werk. Het was nog steeds verschillende malen op de dag en s ‘nachts 

luchtalarm en we hadden maar werk dat we onze koffers pakten en naar de 

vlakte liepen. Soms zaten we wat te prutsen aan horloge, dan zaten we ineens 

in het donker, dan was er weer alarm. Wij lieten dan alles maar liggen zoals 

het lag en gingen er tussen. 

Wat de barakken van de Hollanders betreft is er eerlijk gezegd niet veel goeds 

te zeggen. Het enige goede is, dat hun barak er in tegenstelling met de andere 

barakken, er vrij helder uitzag. Hij werd veel beter schoon gehouden als de 

anders barakken, maar wat de mannen zelf betreft, nee, niet veel goeds. Als je 

daar binnen kwam moest het al gek gaan als er niet een paar ruzie hadden. 

Ook waren ze niet eerlijk tegenover elkaar want als ze de kans kregen stalen 

ze het brood uit andermans kast. Dat is toch niet fair te noemen. Ik was nog 

maar pas een paar dagen uit de ziekenbarak en dus weer terug in onze barak 

toen werd medegedeeld dat we de volgende dag en nacht geen toegang hadden 

tot onze barak. Daar deze moest worden uitgegast. Nou, nodig was dat daarom 

ook wel hoor want je werd er als het ware gewoon weggedragen van de 

wandberen. Wij moesten dus voor die ene avond en nacht ergens anders een 

plaatsje opzoeken. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan want die dag 

moesten we juist een heel eind buiten de stad. Een gedeelte van de spoorlijn 

moest met spoed vernieuwd worden en het was die dag vrij laat geworden. Wij 

waren om rond 9 uur in het kamp. Waar moesten wij nu zo gauw onze intrek 

nemen? Eerst onze heil maar eens zoeken bij de Hollanders. Doch die hadden 

het antwoord al gauw klaar, alle bedden waren bezet, we konden wel op een 

bank of tafel gaan liggen. Nou dat konden we altijd nog doen en gingen maar 

eens ergens anders kijken in de ziekenbarak, te zien of daar nog plaats was. 

Daar stonden haast altijd bedden leeg, maar nu was daar ook alles vol. Dat 



 

kwam omdat niet enkel onze barak uitgegast werd maar ook nog drie Poolse 

en een Russische barak werden uitgegast. Ja, waar nu heen? Eerst nog hier en 

daar in een barak gevraagd, maar ze konden of wilden ons niet verstaan.  

Wij gingen nu maar naar de kampleiding en vroegen hem om raad. Hij zei 

dat er nog wel plaats was in de woonwagen waar zijn assistent woonde, en wij 

daar weer heen. Daar binnen gekomen wist ik eerst niet wat ik zag. Bij het 

licht van een kaarsje dat daar brandde ontdekte wij dat de wagen bevolkt was 

met een stel vrouwen, meisjes en kinderen. Deze waren afkomstig uit de 

Russische barak. Nou, daar zat een vrouw pal voor de deur met een baby aan 

haar borst, weer andere stonden half naakt want ze waren zich aan het 

klaarmaken voor de nacht. Toen wij dan ook zo onverwachts binnenvielen 

verwekte dat dan ook dan wel enig protest. Er werd naar ons geroepen en 

blijkbaar gescholden, maar daar konden we niets van verstaan. Wij zijn er 

maar gauw vandaan gegaan want daar moesten we niet zijn en stonden dus 

weer gauw buiten. Ten einde raad besloten we nu toch maar de harde bank te 

kiezen bij de Hollanders. De Vrouwe Fortuna was ons deze keer beter 

begenadigd want er waren twee mannen die de nachtdienst in moesten en net 

opgestaan waren. Toen we weer verteld hadden hoe wij er op stonden kwamen 

ze toch overeen dat wij in hun bedden konden slapen. De volgende dag konden 

we s ’avonds al weer in onze eigen barak. Hij was nu uitgegast en het stonk er 

vreselijk naar die uitroeigas, maar de wandberen leefde nog. Zo ging het leven 

hier weer een poosje zijn oude gangetje. Wij hoorde heel weinig uit het vaderland. 

Doch de Amerikanen rukte overal op. Een man uit de Hollandse barak is nog 

aan ons wezen vragen of we niet mee wilde gaan. Hij ging naar huis lopen en 

liften, maar wij durfde het niet aan. Of hij goed thuis gekomen is weet ik niet. 

Ik heb nooit meer iets van hem gehoord. 
 

Aan de toegangswegen van de stad waren ze nu barricade aan het aanbrengen. 

Er werden dikke muren gemetseld met een opening van ca. 2 meter. Daarbij 

werd een grote schijf van een diameter van 3,5 en 1 meter dik bijgezet. Deze 

was ook van beton en moest in tijd van nood voor de opening worden gerold. Ja 

en dan moesten de Amerikanen daarvoor blijven staan, of dat zou lukken 

betwijfel ik want de versperring is nooit gebruikt. In de stad was niet veel 

vertier. Er waren een paar bioscopen en wat cafés. Ik ben een maal naar de bios 

geweest. Daar werd een Duitse oorlogsfilm vertoont er was dus niets aan. Toen 

wij eruit kwamen was er bij de uitgang controle door politie op paspoorten. Nou 

die hadden wij geen van beide en we moesten mee naar het politiebureau want 

die agent vertrouwde het niet zo erg. Op het politiebureau zat een aardige dame 

die ons te woord stond. Ze verstond vrij goed Hollands en wij legde ons geval 



 

uit hoe de situatie in elkaar zat. Wij hadden wel onze persoonsbewijzen maar 

meer ook niet. Nou toen was het wel safe. Wij moesten de volgende dag voor tien 

uur op het arbeidsbureau zijn voor een geldig legitimatiebewijs. Daar waren wij 

dus ook weer mee onder de pannen, maar wij zijn daar niet meer naar de 

bioscoop geweest.  
 

Toen ik in de beginne nog in de rangeerdienst zat stond er wel eens een trein 

op het emplacement waarvan op iedere wagen een uitstekend rood bordje met 

een witte ‘P’ erop gespijkerd zat. Eerst wist ik niet wat dat betekende, maar later 

moesten we eens een wagen overladen want er zat een warmloper onder. Die 

wagen zat nu vol met munitie. Het waren allemaal zware granaten die hier 

zomaar op elkaar gestapeld waren. Ze zaten wel op houten kratjes en de 

slaghoedjes waren bedekt dus kon er niet gebeuren. Toch vond ik het griezelig 

en was blij toen we er klaar mee waren. Later heb ik nog menig keertje zo'n 

trein zien staan en ik had het er niets op om er in de buurt te blijven als er 

luchtalarm was. Zo was het ook op zaterdag 9 april. Ik zal het nooit meer 

vergeten. Het was rond twaalf uur, wij waren ons aan het klaarmaken om naar 

huis te gaan toen er alarm kwam. Wij als de bliksem naar buiten en ja hoor, 

wij hoorde in de verte het geronk al van de machines. Er stond juist vandaag 

weer zo'n gevaarlijk munitietrein op het terrein. Wij waren nog maar net het 

terrein overgestoken om zo buiten af te komen of de vliegtuigen waren al vlak 

boven. Ze kwamen deze keer zelfs zeer bedenkelijk laag over. Ik vertrouwde het 

niets en liep dus maar steeds verder. Het ging er gek uitzien daarboven in de 

lucht, want nu zaten er ook Duitsers in de lucht en ja hoor, de ene roffel volgde 

weldra de ander op. Wij namen snel een duik in een of andere greppel want de 

scherven vlogen links en recht om ons heen. Nadat ze een enkele bom 

uitgegooid hadden bliezen ze de aftocht en het werd weer rustig. Er werd weer 

veilig geblazen en wij keerden weer terug naar de stad hoewel we nog steeds 

vliegtuigen hoorde, doch dat konden de Duitsers nog wel zijn. Maar nee hoor, 

wij waren bijna bij de stad toen het weer luchtalarm werd en de vliegtuigen die 

we nog hoorde weer naderbij kwamen. Het waren dus toch nog Engelsen 

geweest. Wij als hazewinden weer zover weg als we konden.  

 
Nu werd het station wel even onder vuur genomen. Er volgde nu een beschieting 

die ik nog nooit had meegemaakt. Wij lagen of stonden ongeveer 2 km van 

het emplacement op een open vlakte, dus niets belemmerde ons uitzicht. Wat 

het was weet ik niet, maar angst of vrees dat kende ik in die dagen helemaal 

niet. Er werden ook weer enkele bommen uitgegooid. Het was nu een hels 

lawaai. Zelfs op deze afstand voelde wij nog luchtdruk. Zo hevig waren de 

explosies. Ze hadden nu beter doel getroffen want het was blijkbaar om de 



 

munitietrein te doen geweest. Deze hadden ze nu weten te raken. Voortdurend 

met korte tussenpozen vloog er nu een wagon de lucht in. De vliegtuigen waren 

nu verdwenen doch de ontploffingen waren nog niet van de lucht. Dat heeft 

nog wel een half uur geduurd voordat het afgelopen was. Toen lagen er nog 

overal weggeslingerde granaten en mijnen. Het werd daarom ook helemaal 

afgezet en geen mens mocht het terrein op. Wij konden wel vanaf het viaduct 

zien dat er heel wat verwoest was en het branden nog best ook. Dit waren 

trouwens goede tekenen want men zei: ’als de Amerikanen komen 

bombarderen ze zoveel mogelijk gevaarlijke punten weg’. Ze zaten nu volgens 

zeggen nog 100 km van ons vandaan. Dus nog enkele weken en wij zouden 

bevrijd zijn en weer naar huis toe kunnen.  
 

S ‘avonds werden er in de stad extra rantsoenen verstrekt voor de burgers. Nou, 

wij daar ook als de mieters heen en halen wat er te halen was. Zo was er weer 

een emotievolle dag voorbij en de nacht verliep ook heel rustig. Des zondags 10 

april waren we al vroeg wakker en deden de nodige zondagwas. Nadat deze zo 

goed en zo kwaad als het ging uit gefladderd was moesten wij ons zelf ook 

eens een goede beurt geven. Geheel fris en opgedoft gingen wij ons wekelijks 

rantsoen halen. Daar werd deze keer door ons weer een groot deel van verorberd 

zodat we een echt zondagsgevoel over ons kregen. Nu gingen wij de stad eens 

in en een kijkje nemen op het station. Daar was het een vreselijke ravage. Het 

hele emplacement lag overhoop. Het was een fantastisch gezicht al die 

uitgebrande spoorwagons kriskras door en in elkaar gestrikt als luciferdoosjes. 

De spoorstaven waren op sommige plekken als haarspelden omgekruld. De 

vorige avond waren er al verschillende doden en gewonden geborgen en ze 

waren nog steeds aan het speuren. Wij hadden het hier al snel gezien en gingen 

er maar weer gauw vandaan want anders moesten we nog mee helpen 

puinruimen ook en daar hadden we weinig puf in. Wij gingen dus weer terug 

naar het kamp en het zal tegen 11 uur geweest zijn toen we daar aankwamen. 

Wij waren er nog niet lang daar en Gerard had alweer een horloge opgeduikeld 

voor reparatie.  

 

Toen er luchtalarm kwam hadden wij onze spullen weer bijeen gepakt en 

zouden naar buiten trekken. Doch dat was niet meer nodig want de vliegtuigen 

zaten al vlak boven ons en al tamelijk laag. Wij waren van gisteren nu toch 

wel een beetje geschrokken en vonden het raadzaam om nu maar ineens de 

schuilkelder in te gaan, wat er trouwens nog meer deden. Er zaten al 

verschillende mensen in en wij konden nog net in een rustige hoek een plaatsje 

vinden. Aan weerszijde van ons stonden verschillende koffers en kisten van 

mede kelderbewoners. Dat is ongeveer alles wat ik mij nog herinner van ons 



 

kelderleven. Wat er verder met ons is gebeurt kan ik niet over oordelen want 

daarna was ik buiten westen. Een voltreffer sloeg in en de kelder was een en al 

puin met een heel stel doden, gewonden en bewusteloze mensen er in. Ik heb in 

het geheel geen bom horen vallen of gieren. Wij zijn dan ook blijkbaar met een 

van de eerste bommen getroffen.  

 
Toen ik weer bij bewustzijn kwam was mijn eerste gedachte ‘ik ben 

gebombardeerd maar leef toch nog en heb geen ernstige pijn. Het was helemaal 

donker om mij heen en ik zat met mijn onderlichaam bedolven onder puin. 

Mijn bovenlichaam was nog vrij en ik begon om mij heen te tasten, maar dat 

ging maar in een heel kleine ruimte. Overal om mij heen voelde ik brokken 

steen. Ik kon net een vuist tussen mijn hoofd en een grote brok beton steken. 

Schuin onder mij, ook helemaal onder het puin voelde ik een lichaam wat bij 

nadere betasting iemand met een bril bleek te zijn. Het stond voor mij wel haast 

vast dat dit mijn vriend Gerard moest zijn wat bij later opgraving juist bleek 

te zijn. Er waren bij hem tot op heden nog geen tekenen van leven te bekennen. 

Ik bleef bij al deze ontdekkingen bijzonder kalm. Ergens dicht bij mij hoorde 

ik een manspersoon hardop huilen en ik probeerde hem tot praten te krijgen om 

iets te weten te komen of hij in staat was zichzelf of ons te bevrijden. Of althans 

hulp te halen want daar zag ik zelf geen kans toe en ik had ook niet de macht 

mij een weg vrij te maken door de zware brokken beton. De persoon die daar lag 

te huilen bleek een Vlaam te zijn en was alleen opgesloten in een kleine ruimte 

waar hij krom in lag. Hij voelde nergens erge pijn alleen kon hij er niet 

uitkomen. Hij was ook wel bewusteloos geweest doch was weer tamelijk gauw 

bij kennis gekomen en is toen aan het proberen gegaan om zich te bevrijden 

wat hem niet gelukte. Van andere kanten hoorde we ook wel kreunen en huilen 

maar daar kon ik niet mee praten. Die gaven in ‘t geheel geen antwoord. Nadat 

ik de Belg in de duisternis moed had ingesproken kalmeerde hij van lieverlede. 

Ja, ik lag eerst nog even te denken wat ik nu moest doen. Ik kon niets doen en 

toch kon ik het niet zo op zijn beloop laten want hoe eerder we hieruit waren des 

te beter was het. Ook voor de persoon die onder mij lag. Ik probeerde het nu eerst 

maar met roepen. Nu hadden wij beiden al een poosje geroepen doch hoorde van 

buitenaf steeds niets. Alles was net zo stil alsof iedereen al naar huis was. 

Nadat wij onze kelen schor geschreeuwd hadden probeerde ik de aandacht te 

trekken door middel van kloppen met een steen op het beton. En weer probeerde 

we het met roepen, maar wij hoorde nog steeds niets. De persoon die half onder 

mij lag, welk ik voor mijn vriend hield, gaf nog steeds geen teken van leven 

en ik vrees het ergste. 
m

  



 

Als er nu maar gauw hulp kwam, misschien was er dan nog wel iets te redden. 

Na geruime tijd klonk er van buiten uit stemmen en voetstappen. Dat was dus 

de kans waar we op hadden gewacht. Wij begonnen nu weer uit almacht te 

bonken en te schreeuwen. Wij werden klaarblijkelijk gehoord want de stemmen 

waren nu heel dicht bij mij. Zij zelf riepen nu ook iets maar dat kon ik niet 

verstaan. Het waren Polen of Italianen. Ik hoorde ze met stenen gooien dus 

waren blijkbaar doende ons te zoeken. Maar dat duurde maar heel even. Toen 

verwijderde de stemmen zich weer. Ik begon hard te roepen maar het hielp niets. 

De Belg was weer radeloos en begon weer te huilen. Ik beruste maar in het 

noodlot en wachtte maar totdat ik weer wat hoorde. Er waren in ieder geval 

mensen geweest en misschien waren ze nu wel hulp halen. Gelukkig hoorde ik 

na geruime tijd weer voetstappen en veel gepraat. Ook was er een Hollander bij 

die direct vroeg wie wij waren. Ik vertelde hem hoe dat het met mij was en wat 

ik van de rest dacht. Ze waren nu al snel bezig met puinruimen. De kleine 

stukken waren al gauw uit de weg geruimd, maar de grote stukken die waren 

zo maar niet uit de weg. Na enige tijd was de dijk door en zag ik plots een brok 

licht en kon nu gemakkelijker met de mannen spreken. Hij vertelde dat er 

rondom ons allemaal zware betonstukken lagen die ze zomaar niet weg 

konden krijgen. Ze moesten eerst een soort bok gaan halen met een paar stevige 

touwen. Dan zou het wel gauw gebeurt zijn. Na een poosje dan werd het gat 

groter en nu werd er gewerkt aan het grote blok dat pal boven mijn hoofd zat. 

Dat moest natuurlijk zo voorzichtig mogelijk want als hij iets zou verschuiven 

zou ik alsnog vermorzelt zijn geworden wat natuurlijk niet de bedoeling was. 

Er waren al veel te veel slachtoffers gevallen en met veel moeite werd de zware 

last getild en naar een andere plek verhuisd waar hij niemand in de weg lag. 
 

Ik zat nu geheel in de openlucht en kon nu mijn situatie opnemen. Ik lag zoals 

gezegd tot aan mijn middel in het puin met mijn benen onderuit naar achteren 

geslagen. De persoon die bij mij lag bleek inderdaad mijn vriend Gerard te zijn. 

Hij lag helemaal onder het puin bedolven op zijn hoofd na. Er werd nu snel 

aangepakt door onze verlossers. Ze groeven eerst Gerard los om zodoende nog 

levens geest op te proberen te wekken, maar helaas het was al veel te laat. Toen 

hij met veel moeite was bevrijd bleek er een stuk hout door zijn borstkas te zijn 

gedrongen en had hem dodelijk getroffen. Dit was een droevig eind aan onze 

vriendschap, doch het was de bittere waarheid. De wrede mensheid had ook weer 

hier zijn offers gevraagd. Nu was ik aan de beurt en doordat er nu al een flink 

gat was vrijgekomen, was ik ook weldra bevrijd. Mijn onderlichaam was als 

dood. Ik voelde er niets aan maar kon er ook niets mee doen. Mijn rechtervoet 

viel gedurig plat rechtsom dus daar zou wel het een of ander kapot kunnen 



 

zijn. Ik werd nu heel voorzichtig op een matras gelegd en zo naar de 

ziekenbarak van het kamp gebracht. 

 

Ik vroeg nu aan de Hollanders wat er eigenlijk allemaal kapot was en hoe laat 

het was. Het was nu goed half 7 geweest en vanmorgen om half 12 vielen de 

eerste bommen waaronder wij terecht gekomen waren. Ik had dus precies 7 uur 

in de kelder doorgebracht waarvan het grootste gedeelte buiten bewust zijn 

geweest. Ene Hollander bleek P. Hekker te zijn. Hij vertelde dat er ruim twee 

uur vliegtuigen over getrokken waren waarvan de eerste troep de stad 

Halberstadt had platgelegd. Alleen van de buitenwijken stonden nog enkele 

blokken en rond het ziekenhuis hadden ze gespaard. Voor de rest was het een 

en al puin. Van ons lager waren er nog een 20 tal gewonden en er waren in 

totaal 37 doden geborgen, alleen uit de kelder waar ik zat. Deze werden 

voorlopig in een barak gezet en later begraven. Ik vroeg den heer Hekker of hij 

mijn rommeltje bij elkaar kon zoeken want ik had hier niets bij de hand. Hij 

heeft dat inderdaad gedaan en bij ons in de ziekenbarak gezet. Ook zorgde hij 

voor eten en drinken, maar ik heb alles laten staan die eerste dagen. Het zal 

zowat acht uur geweest zijn toen er voor die dag weer alarm kwam en alles nam 

de vlucht want ze waren bang dat er nog een bombardement zou volgen. Ik was 

dus weldra geheel alleen want er was er schijnbaar niet een ernstig aan benen 

gewond. Ik lag hier dus weer van alles verlaten en kon rustig mijn gedachten 

laten gaan. Nu moet je niet denken dat ik daar ging liggen piekeren hoor want 

dat is gek. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik was over dat alles zo dood en 

doodkalm dat het misschien niet normaal was, ja er werd zelfs later beweerd 

dat ik nog niet bij mijn positieve was terwijl ze me uit de kelder haalde.  

 

Ik kan het nog zo goed voor mijn geest halen alsof het gisteren is gebeurd. Ik 

lag hier dus nog steeds, alleen, en de vliegtuigen ronkte maar in grote getale 

over om hier of daar hun last af te werpen. Het zal tegen tienen geweest zijn 

toen er weer leven in het kamp kwam van terugkerende mannen. Er gingen 

geruchten in de ronde van dat de Amerikanen al heel dicht bij waren en de 

meeste gingen al hun bezittingen bij elkaar pakken om in grote en kleine 

clubjes de kant op te trekken waar de Amerikanen vandaan moesten komen. 

Om zodoende des te eerder bevrijd te zijn. Het was echter voor mij een geluk dat 

ze dat niet allemaal deden anders had ik hier moederziel alleen gelegen. Er 

waren ook nog wat Hollanders achtergebleven en deze waren de andere dag aan 

het beraadslagen wat er met mij moest gebeuren want zij wilde ook hier zo 

spoedig mogelijk vandaan. Zij waren in de loop van de morgen al naar het 

ziekenhuis geweest om te kijken of er plaats was, maar dat lag tjok en tjok vol. 

Ook had geen der doktoren tijd om te komen kijken wat er loos was. Deze zaten 



 

volop in het werk. Maar goede raad was duur en ze besloten mij vierkant op te 

pakken en toch naar het ziekenhuis te brengen. Dan konden ze me toch 

moeilijk weer terug sturen. Ik werd dus met bed en al door vier mannen 

opgenomen en zo door de verwoeste stad naar het ziekenhuis gebracht. Daar 

aangekomen kregen we te horen dat alles vol lag en dat eerst de Duitsers 

verpleegd dienden te worden. Nou, toen moest ik dan maar buiten blijven staan 

want de jongens namen mij niet meer mee terug. Ze zouden nu terug gaan 

naar het kamp om daar mijn bagage te halen en mijn papieren e.d. Daarna 

zouden ze zo gauw mogelijk weg gaan. 

 
Wanneer ze in Holland waren zouden ze zo gauw mogelijk wat bij mij thuis 

laten weten, wat dan ook inderdaad gebeurt is, maar tot mijn leedwezen is er 

nooit meer iemand geweest die mijn bagage achterna heeft gebracht. Daardoor 

zat ik nu helemaal zonder enig kledingstuk behalve dat beetje dat ik aan had, 

en zonder enig geld of identiteitsbewijs wat nog wel het ergste was. Toen ik zo 

een poosje had buiten gestaan, het was gelukkig goed weer, kwam er toch een 

van de doktoren op onderzoek en ze waren nu wel verplicht om hier of daar een 

plaatsje op te zoeken, en ja hoor, even later kwamen er twee broeders en brachten 

mij naar de kelder van het Salvator Krankenhaus. Het lag daar reeds stikvol 

want alles van de zalen was van wege de bombardementen naar de kelder 

gebracht. Het ziekenhuis zelf had nog niet veel schade geleden, op het glas na 

dan. Dat was bijna allemaal stuk. Ik lag nu wel in het ziekenhuis maar er 

werd geen fluit aan mij gedaan. Dat kon niet want ook ze waren nog druk met 

de noodbehandelingen bezig van de zwaargewonden. Met het eten zaten zo ook 

hopeloos vast, dat was heel schaars en de kleine rantsoenen moesten zo goed 

mogelijk verdeeld worden. Nou had ik de eerste dagen toch heel weinig trek dus 

was dat voor mij niet zo heel erg. De volgende dag, dat was 12 april, werd de 

spanning van de bevrijding steeds groter. Men hoorde de tanks al tamelijk 

dichtbij vuren. Wij konden van dat alles niet gewaar worden want in de bunker 

drong geen geluid van buiten naar binnen. Maar, na ver in de middag 

kwamen de Amerikanen toch ook Halberstadt bevrijden en er werd van alle 

kanten geluk gewenst met de overwinning. S ‘avonds werd er ter ere van de 

bevrijding een glas wijn aangepresenteerd door de Amerikanen. In het 

ziekenhuis werden grote maatregelen genomen om boven alles weer spoedig in 

orde te maken om daar dan weer de te verpleegden een rustig plekje te geven 

Voor een spoedig herstel. 

 

Nadat ik tot en met de eerste zondag hier in de bunker had gelegen zou er toch 

aan mij begonnen worden. Ik had hier al twee verpleegster op de hand en ze 



 

zorgde heel goed voor mij. Dit waren zuster Brunhilde en zuster Greta. 

Oorspronkelijk waren het vriendinnen en waren afkomstig uit Oost-

Duitsland. Ik was van de beginne af alzeer aan deze zusters gehecht. Ik was 

dan ook in zekere zin hun troetel patiënt omdat ik verreweg de jongste was en 

al zo'n klap had gehad. Zij stopte, later toen ik wat meer honger kreeg, dikwijls 

eens iets extra’s toe dat de andere niet kregen want de rantsoenen bleven nog 

wel enige weken zeer klein.  

 

Ik zou dus s ‘maandags aangepakt worden en daarna op de mannenzaal 

terecht komen. Om 9.uur kwamen ze hoor, met twee stel wielen die onder mijn 

ledikant gezet werden en kon zodoende verreden worden. Daar ging het hoor, 

naar de operatiezaal. Ik had tot heden toe nog absoluut geen gevoel in beide 

benen, wat wel vreemd was volgens mij. Ik had er ook helemaal geen pijn aan 

ook dus ik ging opgewekt naar de o.k. waar een begin werd gemaakt met de 

herstellingswerkzaamheden. Ik werd naar de kleine operatiekamer gebracht 

waar een dokter met verschillende assistenten al druk bezig waren met het 

klaarmaken van materiaal en gereedschap. Aan het ledikant werd een soort 

galg bevestigd met een rolletje. Waarvoor of dat was wist ik nu nog niet, dat 

zou ik straks wel te weten komen. Nu kwam er een zuster naar mij toe en zei 

dat ik heel langzaam tot 10 moest tellen en heel diep moest zuchten. zij zette 

nu een kapje over mijn neus en ik begon te tellen. Tot vijf ging het best, doch 

het begon nu toch al te draaien. De 6 en 7 zei ik een paar keer en met de 8 ging 

het geweldig bonzen in mijn hoofd en steeds vloog het woord 8 steeds sneller 

door mijn hoofd en ik viel als het ware steeds dieper, snel ronddraaiend in een 

diepe put totdat ik bewustzijn geheel verloor en van de kaart was. Doch dit zal 

niet zo heel lang geweest zijn want de assistenten waren nog bezig met de 

afwerking van het tuigage. Ik was weer direct bij mijn volle verstand en wist 

direct waar ik was.  

 

Gelukkig dacht ik, dat is goed afgelopen. Nu hadden ze een stalen zilverdraad 

door het scheenbeen, even onder de knie, doorboord. Aan de uiteinde van de 

draad, die vijf centimeter en aan elke kant uit het been stak, werd een soort 

verchroomd hoefijzer aangezet welke de draad door het been strak gespannen 

hield. Aan dit hoefijzer werd een staaldraadje bevestigd welke door het rolletje 

in de galg liep. Daaraan kwam dan weer een gewicht van 20 pond welk dus 

net buiten het bed bungelde. Mijn rechterbeen werd nu op een verhoging gezet 

en daar werd nu voortdurend aan getrokken door het gewicht. Dit was nu een 

rekverband voor de beenbreuk die ik had. Het was een dubbele bekken breuk 

aan de rechterkant en ik zou met dat grapje een week of 10 vast zitten. 



 

Nu had ik wel degelijke pijn in de omstreken van het bekken en toen ik dan 

kort daarop naar de zaal vervoerd moest worden daar ik bij ieder putje wel uit 

kon schreeuwen van de pijn. Maar ik had mijn eigen zusters die mij naar de 

zaal brachten dus die waren heel voorzichtig met mij. Ik werd nu een flinke 

zaal op gereden en kreeg het beste plaatsje bij een groot raam dat uitzicht gaf 

op de straat en hoofdingang. De zaal was nog lang niet vol doch van lieverlee 

werd het toch voller. De zusters hadden hier handen vol werk en hebben dit zo 

goed als zij konden gedaan. Op onze zaal lagen haast uitsluitend 

buitenlanders. Dat waren 3 Italianen en een paar Fransen, Polen, Russen en 

nog 3 Hollanders. Wij lagen dus met 4 Hollanders naast elkaar. Dat was dan 

vanaf het raam: mijn persoontje, daarnaast Jack Bosch, die had in 

concentratiekamp Buchenwald gezeten en door de honger en slechte 

behandeling een verettering aan beide benen had. Naast Jack lag Dirk Asjes 

die des zaterdag op 9 april bij het beschieten van de munitietrein gewond was 

geraakt. Hij was stoker op een locomotief er was nu zwaar gewond aan de arm 

die ook dubbel gebroken was. Als laatste van ons viertal was de heer Weiman, 

een kerel van dikke veertig en ook een bomscherf had gehad in het been. Dat 

was overigens een sikkeneurige vent waar we niet veel plezier aan hadden. Zo 

gauw ik in dat rekverband lag op zaal kwam er een masseur om in het linker 

been ook leven op te wekken, waar ik nog steeds geen gevoel in had. Als hij zo'n 

20 min. aan het masseren en elektriseren was geweest schee hij er weer mee uit 

om de volgende dag terug te komen.  

 

Na enige dagen kon ik toch waarlijk mijn tenen alweer bewegen en na een week 

was dat been weer helemaal normaal, alleen brood en broodmager. De stemming 

op zaal was in de regel vrij goed. Er lagen nou niet om te zeggen stervenden 

dus dat scheelt. Het waren bijna allemaal jonge snuiters en zodra er een of meer 

op mocht kwamen ze een praatje met je opknopen wat soms zeer interessant en 

leerzaam kon zijn want ze kwamen uit alle windstreken en de taal was dan 

het moeilijkste om elkaar dan ook te begrijpen. Aan die enkeling die zo nu en 

dan op mochten hadden de zusters natuurlijk enige steun. Zij hielpen o.a. met 

het uitdelen van het eten en soms als ze heel goed waren ook in de keuken met 

de afwas. Dat gaf voor de patiënten enig afleiding en voor de zusters enig 

verlichting. Van dat alles kan ik natuurlijk nog niet mee genieten want ik 

lag aan het bed gekluisterd. Drie weken na de bevrijding zag ik pas de eerste 

Amerikaanse soldaten. Zij werden rondgeleid door de dokters. Zij vroegen van 

alle patiënten waar ze vandaan kwamen en wat ze mankeerde. Er zou dan 

getracht worden om ze allemaal, wanneer dat mogelijk was, per vliegtuig naar 

huis toe te sturen. Nou bij mij waren ze al gauw uitgekeken en ik werd niet op 



 

de vervoerslijst geplaatst. Ik kon zo niet vervoerd worden. Jack Bosch en Dirk 

Asjes eveneens niet. Alleen de heer Weimans werd genoteerd en hij zou per 

vliegtuig naar huis gaan. Die had dus mazzel dat hij toch nog vrij gauw thuis 

zou komen. Voor ons zou dat nog wel enige tijd duren, want zo werd er verteld 

dat de Amerikanen terug zouden trekken en de russen zouden hier de 

bezetting krijgen. Die bewerking werd inderdaad naar een paar dagen 

bewaarheid.  

 

De Russische soldaten kwamen in grote getalen en brachten ook vele gewonden 

mede die hier een plaats in het ziekenhuis krijgen. Van onze zaal waren er door 

de Amerikanen niet veel afgevoerd, doch die plaatsen werden door de Russen 

vervangen. Ook was er aan de zaal nog een grote serre welk vol gestopt zat met 

Russen. Er zaten heel nette mannen bij maar het gros was ruw en onbeschaafd 

volk. Het was nu in het ziekenhuis wel een vrijgevochten bende. Er was niet 

veel orde en regelmaat. Vooral op de Russische afdeling. Daar werd helemaal 

niets van gezegd wat ze deden. Er waren daar ook wel zwaar gewonden bij, 

maar dat mocht de pret niet drukken. Ze hadden daar een paar 

muziekinstrumenten, ondermeer een accordeon en gitaar. Daar werd dan ook 

volop op gespeeld, tot soms diep in de nacht. Maar het bleef niet enkel bij muziek 

en zang, nee er kwamen ook de nodige flessen wodka bij te pas. Dus je begrijpt 

wel dat het er feestelijk aan toe ging. De geneesheer directeur was ook een Rus 

en die kon niet hebben dat zijn mannen zich alleen amuseerde en ging heel 

rustig mee doen met zingen en drinken en als er dan onverwachts 

een spoedgeval binnen gebracht werd dan moest hij met een half dronken kop 

naar de operatiezaal om zijn werk te doen. Of het altijd goed afgelopen is dat 

weet ik niet, maar het was toch niet zo als het behoort. Nou waren wij ook niet 

een van de stilste hoor, dat moet gezegd worden. Dat kwam omdat we geen van 

drieën ziek van harte waren. Wij gaven dan ook wel eens een zang serenade 

weg en hadden dan ook veel belangstelling. Dan zaten diegene die op mochten 

in een wijde kring met onze zusters om ons heen en de andere lagen dan ook 

stil te luisteren. Ze konden er dan wel niets van verstaan, maar bleken het 

toch wel mooi te vinden. Wij gaven dan een repertoire van echte Hollandse 

liedjes waaronder de meeste schoolversjes waren. Wanneer we een poosje 

gezongen hadden traden er weer een paar anderen op de voorgrond. Bijvoorbeeld 

de Italianen, die konden ook prachtig zingen. Dat was gewoon een genot om er 

naar te luisteren. De zusters zaten met het een of ander werkje in ons midden 

en zelfs dokter Batoenjev, de dir. Geneesheer, heeft vaak staan luisteren.  

 



 

Dat waren heus wel gezellige uurtjes, maar dat werd altijd op een tijd gedaan 

dat er geen andere patiënte last van hadden. Ook gaven de zusters s ‘zaterdags 

een zangconcert weg in de tuin. Dat was het besluit van de week. Dat werd in 

de tuin gegeven, doch daar konden wij helaas niet veel van horen omdat we er 

nogal ver vanaf lagen. Nu was er al eens gevraagd of wij niet naar buiten 

gereden konden worden, maar dat was volgens de dokter te veel werk. Toen heb 

ik zuster Brunhilde eens lief aangekeken en het een paar keren aan haar 

gevraagd of ze dan enkel ons naar buiten wilde rijden en ja hoor we hadden ze 

toch overgehaald dat ze ons zaterdags naar de tuin zouden rijden. Dat was voor 

ons natuurlijk weer eens wat anders, waar het dan ook om ging. Er waren nu 

al meer lopende patiënten gekomen die al ver genezen waren. Ook onze derde 

man Dirk Asjes. Jack Bosch die mocht ook al proberen te lopen, maar zijn 

knieschijf was vastgegroeid en liep nu met een stijf been. Nadat ik mijn tiende 

week was ingegaan met mijn stellage aan het been zou ik van de gewichten 

verlost worden. Ik zag daar wel een beetje tegenop want als er de een of ander 

voor de grap het gewicht een beetje optilde deed dat erg zeer. Op zekere dag kwam 

de assistent gewapend met tangen en sleutels. Hij haalde het gewicht los en 

mijn been werd nu ineens veel zwaarder. Nu werd de draad die door mijn been 

zat aan beide kante door geknipt met de tang en er uitgetrokken. Wat even 

pijnlijk was, maar het viel toch wel mee. De stellage onder mijn been werd nu 

ook weggehaald en ik lag nu weer als een normaal mens in bed. Maar daarmee 

kon ik nog niet direct lopen hoor, dat duurde nog wel een poosje. 

 

Eerst moest ik een beetje tot rust komen, het been dan. Daarna zou ik weer 

moeten leren lopen. Eerst moest echter de spieren weer losgemaakt worden. 

Daarvoor kwam mijn oude masseur weer elke morgen die een half uurtje op 

mijn been aan het slaan en het kneden was. Dat deed op zich zelf ziet zo zeer, 

maar als hij met mijn knie begon dan was het om uit te gillen wat ik dan 

prompt deed. Hij trok zich daar echter niets van aan en deed zijn werk, al gilde 

ik het ziekenhuis bij elkaar. Na veertien dagen was de knieschijf wel iets 

losgekomen en ik kon mijn been een klein beetje buigen. Dit was schijnbaar al 

voldoende en ik moest het nu eens gaan proberen om te gaan lopen. De massage 

werd daarentegen met volle kracht doorgezet, s ‘morgens. Ik moest dus aan de 

wandel en mijn lijf zusters waren er natuurlijk bij om mij te assisteren. 

 

Ik moest eerst maar een poosje mijn benen buiten het bed gaan zitten. Dan kon 

eerst de bloedsomloop normaal worden. Ik had in mijn benen nog absoluut geen 

kracht. Ik kon het nog geen halve centimeter van bed optillen. Ik moest het dan 

met de handen oplichten en verleggen. Nadat mijn beide benen zo'n kwartier 



 

buiten bed hadden gebungeld moest ik daar staan en dat ging best, tenminste 

op het linkerbeen dan. Maar op het rechterbeen, nee daar kon ik met geen 

mogelijkheid op staan. Ik had nu aan beide zijde een zuster waar ik op kon 

steunen en zo huppelde ik de zaal over, maar als ze mij los lieten dan kwam 

ik geen stap verder of ik moest hier of daar een stevige steun tegen komen. Ze 

gooide het er op dat mijn spieren nog te zwak waren en die moesten nu door 

oefenen gestrekt worden. Ik werd nu ook door de masseur meegenomen naar 

een apart zaaltje waar verschillende toestellen stonden voor spierversterking. 

Zo stond er ook een soort fiets die afgeremd kon worden waardoor je zwaarder 

moest trappen. Ik moest daar ook op oefenen, maar ik kon de pedalen niet rond 

krijgen, zelfs niet in zijn makkelijkste stand. Ik moest het nog dikwijls 

proberen maar er kwam absoluut geen vooruitgang in. De zusters zagen mij 

vruchteloos oefenen en hadden ook veel met mij te doen, maar wisten ook heus 

wel waar de kneep zat want zuster Brunhilde heeft mij een hele tijd later verteld, 

dat mijn behandeling niet juist was geweest. Ik had na het drukverband nog 

minstens 6 weken in het gips moeten liggen. Dit had de Russische dokter 

blijkbaar niet nodig gevonden waardoor mijn been nu nog een hopeloos wrak 

was. Toen ze zagen dat er niets geen vooruitgang te bespeuren was werd er voor 

een paar krukken voor mij gezorgd zodat ik mij toch van de ene plaats naar 

de andere kon begeven. Ik moest nog wel steeds proberen te lopen, doch had geen 

succes. 

 

De masseur had zijn best gedaan en mijn knie was nu zover dat ik mijn knie 

90 graden kan buigen en hij was er nu mee opgehouden met masseren. Er was 

voor hem ook niets meer te bereiken. Ik kon mij vrij goed verplaatsen met mijn 

krukken. Het viel eerst niet mee, maar het was toch snel gewend. Ik was nog 

wel heel zwak en langer als een half uur kon ik ook niet op de been blijven 

staan. De andere twee Hollanders waren ook op de been en met z’n drieën 

gingen wij dan soms aan de wandel. Zuster Brunhilde was nu al enige tijd 

van onze zaal af en naar de bunker verplaatst om daar besmettelijke ziekte te 

verplegen. Ik ging ze nu ook af en toe opzoeken, beneden om er een half uurtje 

mee te babbelen. In begin augustus heb ik nog een klein ongelukje gehad. Ik 

was s ‘middags in de tuin wezen wandelen toen wij overvallen werden door een 

flinke regenbui,. Wij zo spoedig mogelijk terug en ik was al pal bij de deur toen 

ik zonder erg mijn ene kruk op een pruimenpit zette. Deze schoot daardoor uit 

en ik maakte een lelijke smak. Ik viel op mijn ongelukkige been en dacht dat 

de wereld verging. Ik werd vierkant opgepakt en op bed gelegd. Ik schreeuwde 

het ondertussen uit van de pijn. Mijn knie, die nog niet helemaal kon buigen, 

was nu door de val wel doorgebogen. Mijn knie was nu in een ommezien van 



 

tijd twee maal zo dik geworden. Ik werd met de grootste voorzichtigheid 

ontkleed en goed in bed gelegen. Ik kreeg nu warmwater zakken op mijn knie. 

De dokter kwam er bij en hij keek heel bedenkelijk. Hij besprak het met de 

zusters en had er over dat in het ongunstigste geval het been geamputeerd 

moest worden. Er was leewater in mijn knie en als dat niet snel weg te krijgen 

was zou het een infectie worden waardoor ingrijpen noodzakelijk was. Ik was 

hierdoor niet zo bijster gestemd en lag down in bed. Maar de zusters beurde me 

weer wat op en deden hun best er nog wat van te maken. Ik kreeg ook een 

lichtkast in bed. Dat is een soort broeikas van lampen wat erg warm werd. Op 

deze manier moest het vocht dan verdrogen en gelukkig werd na enkele dagen 

de knie inderdaad een heel stuk dunner waardoor het ergste gevaar geweken 

was. 

 

Op 22 augustus, precies mijn moeders verjaardag, mocht ik het bed weer 

verlaten en heel voorzichtig moest ik proberen om weer te lopen. De knie was wel 

erg gevoelig en dat is hij altijd gebleven ook. Wij leefde nu heel rustig zonder 

enige opwinding verder en de tijd verstreek. Wij hadden nu al geïnformeerd 

aan het gemeentehuis of dat het niet mogelijk was dat wij naar Holland 

vervoerd konden worden. Wij kregen daar te horen dat er binnenkort een 

transport samengesteld zou worden van buitenlanders die dan gezamenlijk 

over de grens in de Amerikaanse zone gebracht zouden worden. Wij dus weer 

vol goede moed naar het ziekenhuis en wacht maar af. Er werd in die tijd van 

afwachten nog een openluchtdans uitgevoerd door een heel stel Russische 

mannen en vrouwen buiten voor het ziekenhuis op een plein. Dat waren niet 

van die dansen zoals hier in Holland, maar van de ruwe step dansen waar veel 

geklap en getrapt bij te pas kwam. Op vrijdagmorgen 28 september was er die 

morgen om 8 uur het bericht gekomen dat we ons klaar moesten maken voor 

spoedig vertrek naar ons vaderland. Ik was al heel spoedig klaar met mijn 

spulletjes want ik had helaas niet veel meer. Zuster Brunhilde had voor een 

broek een jasje en een paar pantoffels voor mij gezorgd. Het jasje en de broek 

waren wel is waar van oude Duitse uniformen, maar dat deerde mij niet, ik had 

wat aan. Dat was de hoofdzaak, maar met mijn papieren zat ik lelijker in de 

boot. Ik had nog steeds geen enkel identiteitsbewijs. Nu hadden wij wel een 

bewijs van dokter Batujev. Dat was een verklaring dat hij ons in staat achtte 

dat wij naar ons vaderland terug konden keren. Dat was dan het enigste bewijs 

dat ik nog kon overleggen als ze er om zouden vragen.  

 

Om rond 9 uur kwam de auto voor waar onze terugtocht een aanvang mee zou 

nemen. Het waren geen luxe autobussen, maar er stond een grote open 



 

vrachtwagen voor de deur die al volgeladen was met koffers en pakken 

waarboven een heleboel mensen zaten die ook blijkbaar naar hun heimat 

gingen. Het was nu een haastig afscheid van de zusters en dokters nemen en 

wij werden bovenop de volgeladen auto gehesen waar nog een plaatje voor ons 

gevonden werd waar we zo half en half konden zitten. Er zaten twee Russische 

chauffeurs voor in de cabine die eens een staaltje van rijkunst wilde laten zien. 

Eerst werd er naar de andere kant van de stad gereden, door de verwoeste straten 

om nog meer passagiers op te laden. De wagen was nu overvol. Het waren echter 

alle gezonde mensen op ons drie Hollanders na. Wij waren de grootste 

sukkelaars. Nadat wij dus nog meer bijgeladen hadden reden wij de stad uit, 

de hoofdweg af. Onze chauffeur reed erg wild ik zou haast zeggen 

onverantwoordelijk. In de bochten piepen de banden over de weg en of er nu 

putten of kuilen in de weg zaten daar trokken zij zich niets van aan en reed 

met onverminderde vaart overal dwars doorheen waardoor het natuurlijk 

achterop heel erg tekeer ging. Wij moesten ons ook wel terdege vasthouden 

anders zouden we er finaal afgeslagen zijn. Nadat wij zo enkele uren vooruit 

gesneld waren kwamen wij voor een grote poort waar verschillende 

schildwachten voorstonden. De papieren van de wagen werden gecontroleerd, de 

poort werd geopend en wij reden naar binnen. Wij waren nu in een gewezen 

concentratiekamp Gotha terecht gekomen. 

 

Wij werden tot voor een barak gereden en daar werd alles afgeladen. Mijn 

enigste hulp die ik nu had waren de twee Hollanders die bij mij waren. Ik moest 

nog met alles geholpen worden want ik was nog steeds niet in staat om op eigen 

benen te staan. Dit oude concentratiekamp werd nu gebruikt als 

doorgangslager. Hier werden van verschillende richtingen de buitenlanders 

naar toegevoerd en wanneer er genoeg van een of een paar landen bijeen waren 

werden zij in groepsverband over de grens aan de Amerikanen afgeleverd die 

dan voor verder transport moesten zorgen. Wij waren dus voor een barak 

afgezet en gingen er maar eens binnen kijken, maar er stond niet veel 

bijzonders in. Er stonden een tiental ledikanten en die waren al rap bezet. Wij 

stonden nog wat te wachten met nog meer mensen toen ze ons kwamen 

vertellen dat we hier voorlopig moeten blijven. Wij vroegen waar wij dan wel 

moesten slapen en verwezen ons naar de kale houten vloer. Tja, maar daar 

konden wij toch zomaar niet op gaan liggen nadat we pas uit het ziekenhuis 

waren. Na veel praten en zoeken werd er dan toch nog ergens een ledikant 

gevonden en de twee mede reizende metgezellen gingen het ophalen en het werd 

voor mij gereserveerd omdat ik er het slechtste aan toe was. Nou was het daarom 

wel niet veel beter als op de vloer. Het was gewoon een kaal ijzeren ledikant met 

een spiraal. Er lag dus niets geen matras of dekens op zodat wanneer je op bed 



 

ging liggen dan stond de spiralen in je rug en het lag verre van prettig ook. 

Nu had ik na enkele uren wel wat oude lappen en lompen geleend om als 

onderlegger te gebruiken, maar het lag toch niet prettig. Doch het was gelukkig 

maar voor korte duur. Toen ik s ‘middags mijn bed even wilde proberen of het 

bekwaam was er een hele nacht op te liggen zette ik mijn krukken tegen de 

muur. Doch hoe het kwam weet ik niet, een ervan viel om en kwam precies tegen 

een zuigfles, gevuld met pas gekookte kindervoeding voor een baby. De fles viel 

aan stukken en de moeder, dat was een Poolse vrouw, begon te jammeren en te 

schreeuwen tegen mij alsof ik het expres gedaan had. En ik kon er toch niets 

aan doen. Ik kon er gelukkig niets van verstaan wat ze allemaal tegen me zei, 

maar het zal wel niet veel moois geweest zijn. Een paar landgenoten probeerde 

haar te kalmeren wat na een poosje gelukte en ik kon weer rustig verademen.  

 

Na de middag gingen we wat rond lopen neuzen in het kamp en bezochten het 

crematorium. Hier had de gehele oorlog heel wat afgespeeld en er was heel wat 

leed geleden. Na een rondtocht door het kamp waren wij weer net op tijd terug 

want er was een grote ketel soep gekomen en we moesten met een potje of 

pannetje ons deel halen. Maar aangezien ik totaal berooid was bezat ik zoiets 

niet, maar ik was wel in de gelegenheid om een flinke stenen kom te kopen. 

Daar ging bekant een liter soep in. Na de eerste kop leeg gegeten te hebben waren 

we in de gelegenheid nog een portie op te halen. Het was wel niet van die beste 

soep, maar we waren hongerig en lust dus wel wat. 

 

Ja, de avond maakte we nog een wandeling in het kamp. Het kamp lag hier wel 

in een mooie omgeving. Aan de ene kant rees een hoge heuvelrug op met dichte 

bossen en aan de andere kant had je een mooi uitzicht op het dal wat ook bij 

avond een gigantisch gezicht was als je honderd lichtjes van de huizen zag 

tussen al het groen en rotsen. Na een nacht van slechte nachtrust, op de spiraal 

wat helemaal niet prettig lag, was het de andere dag alweer vroeg dag en het 

was prachtig weer en we stonden al weer vroeg buiten. Rond 9 uur werd er brood 

met koffie uitgereikt. Wij liepen ons verder de hele dag te vervelen want er was 

nog niets bekend wanneer of we weg zouden gaan. Ook de zondag verliep 

zonder de minste opwinding, doch s ‘maandags kwam er wel verandering in 

zicht. We werden allen naar het exercitieplein gestuurd en werden daar als het 

waren gesorteerd. Alle landslieden van elk land kwamen nu bij elkaar te 

staan. Van Nederland waren er in totaal 9 man en 1 vrouw. Deze waren weer 

later gekomen als wij en uit een andere streek. Wij werden nu in rijen naar het 

station gebracht waar een trein stond van goederenwagens. Daar werden wij in 

gestopt met nog een 10 tal Belgen. We zaten dus met bijna 20 mensen en nog 



 

wat huisraad in een wagon en hadden ruimte genoeg. Bij de huisraad, die 

verschillende mensen bij zich hadden was weer een gemakkelijk stoeltje bij en 

daar mocht ik dan ook in zitten. Anders had ik op de harde grond moeten 

zitten. Ver na de middag was het eerst voordat wij echter vertrokken en na een 

paar uur rijden, het ondertussen al donker geworden, kwamen we bij het 

grensstation ‘Eisenach’. Hier werd voorlopig halt gehouden want nu moesten 

eerst de formaliteiten vervuld worden. Doch dat zou niet eerder plaatsvinden 

als de andere morgen.   

 

Met het eten hadden ze ons nu weer totaal vergeten. Ze dachten ook, waarom 

zouden we nog meer onkosten aan die lui maken. Ze gaan er hier toch 

tussenuit. Na een nacht van sluimeren want slapen doe je toch niet makkelijk 

in deze toestand was er de andere morgen rond 9 uur al heen en weer geloop 

van Russische soldaten die de boel aan het inspecteren waren. Toen ze in onze 

wagen kwamen kreeg ik het toch wel een beetje benauwd. Niet omdat ze er nou 

gevaarlijk uitzagen of zo, maar ik had helemaal geen papieren en ik zag er in 

een oud Duits militair jasje en een broek niet Hollands uit. Toen ze dan ook bij 

mij kwamen waren ze het lang niet met elkaar eens.  Er was een Duitse tolk 

die van alles vroeg aan mij in het Duits en het dan vertolkte in het Russisch. 

Afijn ten lange leste moest ik dan maar door mijn taal bewijzen dat ik 

Hollander was. Ik moest iets in het Nederlands zeggen. Het gaf niet wat. Ja, en 

wat moet je nu zo gauw zeggen. Na even denken kwam er het volgende uit: 

‘Wanneer mogen nu eindelijk een paar onschuldige misdeelde Hollanders naar 

hun vaderland terugkeren?’. Of de Duitser het zelf verstaan heeft dat geloof ik 

niet, maar het leek toch voldoende te zijn. Ik kreeg ook toestemming om straks 

de grens te passeren. Met de overige passagiers uit onze wagen hadden ze geen 

last en was dus onze wagen nu spoedig vrijgegeven. Doch voordat de hele trein, 

deze bestond plusminus 25 wagons, vrijgegeven was ging er nog wel een goeie 

twee uur voorbij. Wij mochten nu in geen geval meer uit de wagen want het uur 

was weldra aangekomen dat we naar een andere zone zouden gaan. Er moest 

eerst nog gewacht worden op een lege trein uit de Amerikaanse zone en dan 

was de weg vrij. Er werd nogmaals gecontroleerd en om half een werd het sein 

gegeven en we gingen weer een stap dichter bij naar huis..  

 

Nadat we door de Russische controlepost gepasseerd waren werd er weer vrijuit 

gepraat. We reden nu door een strook niemandsland om kort daarna van een 

verre een Amerikaanse vlag te zien staan op een huis. Daar waren de 

Amerikanen die ons hartelijk welkom toe riepen. Ook voorbij deze controlepost 

werd halt gehouden en werden wij verzorgd. Er werd hier eerst voor eten 

gezorgd. Wij werden eerst onthaald op chocolademelk met heerlijke koeken die 



 

we met smaak op aten. Hierna werd ons alle een voedselpakket uitgereikt voor 

de verdere reis. Hierin zat was alles in busjes, soep, stamppot, vlees, worst, kaas 

en boter. Er zat van alles in. Voor direct op te eten kregen we een schaaltje met 

macaronipap met veel vlees erin. Dat was ook heerlijk en het duurde ook niet 

lang of we hadden onze buik volgegeten. Toen de inwendige mens geheel 

gesterkt was werden we naar het eigenlijke station Eisenach gebracht waar we 

allen uit moesten stappen om nu onze papieren in orde te maken. Ze hadden 

daar ook een doorgangslager ingericht en we zouden hier overnachten. We 

werden nu eerst naar een apart lokaal gebracht waar we gezuiverd en nagezien 

werden. Toen dat gebeurd was gingen we naar de administratie afdeling waar 

voor ons een repatriëring kaart werd uitgeschreven. Ik had hier geen last met 

mijn papieren omdat ik alles kon vertellen aan een Nederlands rode kruisman 

en de zaak was dus gauw in kannen en kruiken. 

 

Hierna konden wij ons nog vervoegen bij de keuken om nog de nodige eetwaar 

op te doen om daarna op een goed bed heerlijk te slapen. De andere morgen, dat 

was dus woensdagmorgen, waren we vroeg present. Eerst stond voor ons een 

flink ontbijt klaar en daarna moesten we maar wat rond lopen want we zouden 

na de middag weer pas vertrekken. Ik had gehoord dat er ook wel voor kleding 

en schoeisel gezorgd werd en ik ging eens praten met een rode kruisman. Die 

vertelde mij dat er inderdaad veel was uitgedeeld. Doch dat er nu niet veel meer 

was omdat wij al zo laat waren, waren er al duizenden voor geweest. Wij wilde 

toch nog wel eens kijken of er toch nog wat was en ik mocht met hem mee naar 

het kledingmagazijn. Daar stonden wel veel lege kisten en dozen, maar 

kleding was er niet veel meer. Er hingen nog enkele jasjes en broeken, maar die 

waren mij veel te klein, daar had ik niets aan. Bij de schoen was het al even 

slecht. Toch vonden wij noch een paar schoen in mijn maat. Ze waren half 

linnen en half leer van boven en rubber van onder. Ik mocht ze hebben. Het was 

in ieder geval beter dan de pantoffels die ik aan had. Na de middag werden we 

weer in de wagons geladen en spoedig daarop gingen we verder dichter naar 

huis. Wij hadden ook in onze wagen een Belgische vrouw die een klein kind 

bij zich had. Dat kind was waarschijnlijk van een mof, maar dat wilde ze nu 

blijkbaar kwijt nu ze naar haar vaderland ging. Toen het kind tenminste een 

beetje lastig was begon ze het flink af te rammelen waarna het kind nog harder 

begon te blerren. Nu werd ze zo kwaad en ze begon tegen het kind te schelden 

van hou je lelijke moffen kop of ik gooi je naar buiten. En de daad bij de worden 

voegend pakte ze het kind op en liep ze er mee naar de openstaande deur, maar 

gelukkig werd ze nog tegen gehouden door twee mannen waardoor een moord 

werd voorkomen. Onze trein reed rustig voort totdat de avond gekomen was en 

tot wij in Keulen halt hielden tot de donderdag daar was.  



 

Onze vriend Dirk Asjes was hier in een streek gekomen waar zijn vrouw 

oorspronkelijk vandaan kwam en toen hij naar Duitsland moest ging zijn 

vrouw ook mee tot Keulen waar zij naar haar moeder ging. Het was dus heel 

begrijpelijk dat hij onze trein verliet om eerst hier zijn vrouw te zoeken en dan 

later naar Holland te komen. Hij nam daarom ook afscheid van ons en 

verdween in de zwaar verwoeste stad. Of hij zijn vrouw nog ooit gevonden heeft 

weet ik niet. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Dit vind ik wel jammer 

want hij heeft onze adressen gehad en zou ons beslist schrijven. Maar ja, je weet 

niet wat er gebeurd is. Rond 10 uur werd op donderdag de tocht voortgezet en 

wij naderde al gauw de Duitse grens. Hier konden wij nu overheen om daarna 

in België aan te landen via Luik waar we nog oponthoud hadden om de 

Belgische medereizigers hier af te zetten. Onze reis werd voortgezet en we reden 

naar Maastricht. Daar waren we rond 5 uur. Hier werden we ook met rode 

kruiswagens opgehaald en naar een school gebracht dat hiervoor was ingericht. 

De verzorging was hier niet zo heel erg goed en het eten al net zo min, maar 

met het vooruitzicht spoedig thuis te zijn werd er maar niets van gezegd. Wij 

werden hier ook weer aan een geneeskundig onderzoek blootgesteld en men 

vroeg aan mij of ik in staat was om verder te reizen anders kon ik daar wel in 

een ziekenhuis worden opgenomen. Ik antwoordde dat ik nu al zo lang 

onderweg was dat ik nu ook wel het laatste stukje ook wel kan halen en 

daarmee was het voor hen de kous af en ze lieten mij tenminste aan mijn lot 

over.  

 

Wij konden nog niet doorgevoerd worden en moesten wachten tot de andere 

dag. Wij konden nu ook met de Maastrichtenaren praten en die vertelde hoe het 

er al zo bij stond in Holland. Het scheen allemaal nog mee te vallen, maar toch 

was ik nog niet gerust voordat ik goed en wel thuis was. In de middag van 5 

oktober werden wij weer naar het station gebracht en konden wij in een gereed 

staande stoomtrein stappen. Deze reed tot Utrecht waar wij allen over moesten 

stappen en waar wij hier uit elkaar zouden gaan want ze waren allen uit heel 

veel verschillende richtingen. Wij waren om half 9 in Utrecht waar al een trein 

klaar stond naar Rotterdam. Ik had nu helemaal geen geleider of hulp bij me 

dus ik moest me zelf behelpen met instappen. Later toen wij in Rotterdam-

Maas aankwamen werd ik wel geholpen door de conducteur die mij ook bij de 

rode kruispost aan het station bracht. Daar vroeg ik of ze me niet naar huis 

konden brengen omdat ik geen geld had om met de tram te gaan die bij nader 

inziens toch ook niet meer liep op dit late uur. Afijn er werd druk gebeld maar 

er was geen wagen vrij om mij weg te brengen naar huis. Zo was er al weer een 

half uur voorbij gegaan en nog was er geen oplossing voor. Ik vond het 

tenminste treurig dat ik zo door het rode kruis geholpen werd. Maar toen kwam 



 

er toch redding. Er was een heer met een auto die nog naar IJsselmonde moest 

en die kon mij wel meenemen waardoor ik eindelijk in de gelegenheid was om 

thuis te komen. Ik had die heer gezegd waar ik woonde en hij reed mij er zo 

heen. Toen hij aanbelde op het nummer waar ik vertrokken was kwam er een 

vreemd persoon naar voren die ik niet kende. Een vreemd gevoel kwam toen 

over mij en ik wist niet wat ik denken moest, maar die heer belde toen boven en 

ik kon weldra uit de auto komen want ze waren thuis naar boven verhuisd. 

Toen ik na enige moeite naar boven was geklommen was het een blij weerzien 

en ik was na een lange tijd van afwezigheid gelukkig weer thuis.  

 

Dit is het oorlogsverhaal van W.J. Klepper Geb. 29-08-1927 

 

 

 
 


