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DE DAGEN VAN KLAAS 
 

Van RAZZIA in de Noordoostpolder 17 November 1944 tot THUISKOMST 8 September 1945 
 

Beleefd en beschreven door Klaas Waslander 
(15 januari 1906 – 29 april 1946) 

 
Dagboek in eigen beheer uitgewerkt door diens zoon Philippus Waslander 

originele ongecorrigeerde tekst 
 
 

VOORWOORD 
 
Vele jaren was Klaas Waslander werkzaam bij een wegenbouwmaatschappij die werkzaamheden uitvoerde 
door het gehele land. Als walsmachinist woonde hij met zijn gezin in een salonwagen en reisden op die ma-
nier met het werk mee. 
In Febr. 1941 kwamen zij van uit Dwingeloo en verhuisden naar Oldemarkt, om reden dat er toen werk-
zaamheden in de Noord Oost Polder uitgevoerd moesten worden. De salonwagen werd op het Marktplein 
onder de bomen geplaatst naast het schoolplein, tegen over de woning van fam. Spiekman. Van hier uit ging 
Klaas Waslander elke dag per fiets of achter op een motor naar de Noord Oost Polder, om daar mee te hel-
pen bij het aanleggen van de wegen. 
Aangezien deze werkzaamheden van korte duur kunnen zijn, werd er geen elektriciteit en stromend water 
aangelegd in de salonwagen. Dit hield in dat het water bij de fam. Spiekman dagelijks in emmers werd ge-
haald en dat het licht en het koken met petroleum werd gedaan. 
Deze werkzaamheden zowel in de Noord Oost Polder als thuis, werden op 17 Nov. 1944 wreed verstoord 
door een razzia gehouden door de Duitsers. 
 
Vanaf deze dag tot aan de dag van thuiskomst wordt beschreven, wat Klaas Waslander en vele anderen 
hebben meegemaakt.  
 
1944. 17 november 
Vanmorgen fietsten buurman Spiekman en ik als gewoonlijk naar ons werk in de Noord Oost Polder, doch 
toen wij bij de luchtpost waren, bleek de polder afgesloten te zijn met groene politie en SS mannen. 
Wij waren ongeveer een honderd meter vanaf de dijk, toen ze ons terug riepen en vroegen ons wat en  
waarheen we moesten. Op ons antwoord dat wij naar ons werk zouden, zeiden ze dat wij die dag vrij waren 
en dan konden wij hun wel helpen. We moesten ons dan bij de andere mensen voegen welke naast het huis 
van B. Oosterkamp stonden. 
Nu toen wisten wij al genoeg en wel dat dit het begin was van een razzia in de N.O.P. 
Deze mannen hadden een papier voor arbeidinzet met mooie beloften enz. 
Daarna zijn wij over Blankenham, via de Oostvaart naar kamp Luttelgeest gedreven en onder gebracht, 
waarbij eerst nog schifting, werkinzet Holland en werkinzet Duitsland werd gehouden. Ik was bij de laatste 
ingedeeld. In de namiddag ging ik onder toezicht mijn fiets weer opzoeken, aangezien mijn brood nog in de 
tas was blijven zitten, doch die was er niet meer. Er was bijna geen één fiets meer te zien. Nu bleek later dat 
de goede fietsen op auto’s waren geladen en weggevoerd werden, dat mijn eten was mede verdwenen plus 
de regenpijpen. 
 
18 november 
Vandaag werden er vele mensen er uitgeroepen, o.a. tractors chauffeurs, paardenknechten, baggermachi-
nisten enz., welke dan naar huis konden gaan. Zij moesten dan weer aan het werk in de N.O.P. 
Ook draglinemachinisten gaven zich op bij de Org. Todt, voor werk bij Zevenaar. Nu had ik mij daar ook wel 
voor op kunnen geven, maar ik verwachtte dat deze mensen direct op transport gingen. Zo graag ging ik niet 
naar het front, want bij Arnhem werd al danig gevochten. 
Met de mensen die toen hun pakken op konden halen zijn er verscheidene andere tussen gaan lopen. 
Ik kreeg hiervoor geen kans omdat er naast mij een wacht stond, die Keinder uit de Kuinre nog bij de arm 
pakte en die ook nog probeerde om er tussen te lopen. De mensen die boven de 40 jaar waren konden al 
naar huis.  
 
19 november 
Het is zondag 12 uur. Op mars als een gevangene met ongeveer 1000 man naar Vollenhove, door de polder 
een 10 km lopen zodat we ongeveer om 5 uur ter plaatse waren. Wij zijn met 250 man in een school ge-
bracht. De mannen uit de omtrek krijgen veel bezoek van hun vrouw of andere familie leden, welke dan een 
pakje of eten mogen afgeven. Met behulp van het Rode Kruis krijgen wij hier eten genoeg. Er wordt hier door 
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de burgers veel bij elkaar gebracht. Ik heb dan door een Rode Kruis zuster nog een voorschot van 25 gulden 
ontvangen van de uitvoerder v. Berhem. 
Nu kan ik mezelf redden want ik had van huis ook geen centen bij mij. 
 
21 november 
Er zijn mensen gevlucht, dat nu zijn er 15 jongens tegen de muur gezet voor de kogel, opdat zoiets niet weer 
zal gebeuren. Ook van onze kamer waren er 3 man bij. Toen de jongens van de kamer gehaald waren, was 
bij een ieder het gemoed vol. Doch het is goed afgelopen, ze waren gauw weer terug. De ene lachte op zijn 
best en zei, “wegens gebrek aan kogels gaat het niet door”, maar de tweede huilde een lange tijd. 
Een man welke naast de derde lag, heeft het zich zo aan getrokken dat hij een zenuwinstorting had. Twee 
van de gevluchte mannen zaten op zolder en wegens dorst kwamen ze naar beneden. Nu moesten zij door 
een kolenhok dat zij waren zo zwart als roet en dat heeft hun verraden. Deze twee zijn flink afgeranseld, 
doch voor de rest liep alles goed. Wel kwamen er elke dag meer bij met difterie.  
 
23 november 
Alles moest aantreden voor de afmars naar Meppel, behalve die difterie hebben. 
Voordat wij vertrokken konden wij nog net zo veel brood mee nemen als we wilden. Met een lied voor de 
burgers van Vollenhove gingen wij opstap. 
In Zwartsluis kregen enkelen nog appels, peren, koffie en het brood werd boven uit de ramen ons toegewor-
pen. De hele dag was het vies weer, dat wij komen nat in Meppel aan. De meeste mannen hadden dikke 
blaren onder de voeten, maar daar had ik geen last van. De afstand van Vollenhove naar Meppel is onge-
veer 24 km. 
Hier zitten wij weer in een school n.l. de Ned. Herv. M.U.L.O. Julianaschool en in het stro dicht bij het station.   
De vrouw van J. Dijkstra neemt de mannen met blaren onder handen om er een draad door te halen. 
 
24 november 
Er is en komt veel bezoek en er wordt weer veel geschreven. J. Dijkstra neemt een brief van mij mee voor 
mijn vrouw, want zal nog wel wat nodig hebben. 
Het eten is hier niet zo veel als in Vollenhove, doch het is er wel mee te doen. 
 
25 november 
Om 9 uur is Dina en haar vader Spiekman mij de koffer komen brengen. 
Ik heb mij gauw verschoning aangetrokken opdat zij het andere mee naar huis nemen. 
Wanneer de vrouw vlug kan wassen en drogen dan brengen Spiekman en Dina het Zondag nog weer terug. 
Ook willen zij nog proberen om mij vrij te krijgen, maar dat was niet meer nodig. 
Des s’avonds’ moesten wij in de trein en reden over Assen en Groningen naar Haren/Ems in Duitsland over 
de streep, dat Spiekman en Dina maakten nog een vergeefse reis naar Meppel. 
 
26 november 
Tegen de middag was de trein op het station Haren/Ems in Duitsland. Daar werden wij overgeleverd aan de 
landwacht en Org. Todt. Ook vele Rotterdamse politie was bij ons en wij werden naar de Rooms Katholieke 
School geleid. Wij werden hier verdeeld in de turnzaal en bijgebouwtjes van de school.  
 
27 november 
Tot de Kerstdagen was het elke dag aantreden voor het arbeidinzet. Er werden loopgraven gemaakt onder 
leiding van de landwacht en de Rotterdamse politie. 
Het werk schoot niet op want niemand heeft er plezier in. Wij zijn met een 8 man nog een tijdje bij het station 
wezen werken en later nog in een grote aardappelsilo. Daar waren wij nog vaak in de gelegenheid er iets bij 
te snappen en bij te verdienen, in het laatst hadden wij volle vrijheid. Ook kwamen daar mannen uit Ter Apel, 
welke dan vaak brieven voor ons over de grens brachten en die namen dan vaak brood voor ons mee, an-
ders was het eten niet zo goed. De eerste dagen at ik de groente wel op maar uit de aardappel haalde ik 
stukjes uit en de rest gooide ik weg. Zo af en toe waren er enkelen gevlucht maar meestal werden ze weer 
gepakt. Op een avond toen wij binnen kwamen stonden er vier man op het plein met koffers die waren weer 
gepakt, de grens bewaking was streng. 
 
22 december 
In de bioscoop te Haren waren ook 270 man van ons ondergebracht, deze zijn vanavond naar het noorden 
per trein vertrokken, volgens de lagerleider worden zij bij boeren ingekwartierd. Volgens hem zullen wij gauw  
volgen. Vanwege de winter wordt er niet meer gewerkt, dat het aardappel koken in en op de kachel is nu 
afgelopen, aangezien de jongens nu geen kans meer hebben om aardappelen te scharrelen. 
 
24 december 
Vandaag kregen wij 1 ons suiker, wat smeerkaas en een flink stuk worst extra. Wat een verrassing! 
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26 december 
Zondag was hier een kerkdienst, gisteren kerstmiswijding en vanavond zang en voordrachten, dat er was 
met de kerstdagen nog al wat afleiding en wij kwamen laat onder de wol. Alles werd geregeld en op touw 
gezet door twee dominees uit Urk, die ook in de N.O.P. opgepikt waren. Enkele jongens die een ongenees-
lijke ziekte hebben gaan naar huis. 
Het wassen is de laatste dagen afgelopen vanwege de vorst, dat enkelen zitten al in het ongedierte. Het 
eten is in Haren over het algemeen veel te weinig geweest. De Rotterdamse politie is lopend vertrokken naar 
de Hollandse grens, die mochten naar huis. 
 
28 december 
Hedenavond moesten wij met al onze bepakking aantreden en naar het station lopen voor vertrek. Bij het 
station kregen wij nog zoveel soep als we lusten en heel goed spul, maar er was geen één die nog eten 
lustte. De trein vertrekt naar het noorden en onder ons gezegd naar Oldenburg. Daar zullen wij nog 14 da-
gen in een doorgaanslager zijn en dan naar huis. Maar eerst eens afwachten, het is niet de eerste maal dat 
ze ons voorliegen. 
 
29 december 
Ze hebben ons vannacht in een kazerne gedrukt in Oldenburg voor opleiding soldaat. Wij zijn met ongeveer 
600 man verdeeld over 2 blokken en we zijn met 7 man uit onze buurt op dezelfde kamer. Er liggen hier bij 
ons 16 man dat wij gaan voorlopig nog niet naar huis. 
 
31 december 
Net op oudejaarsdag hebben ze ons zo ver gekregen dat wij het pakje aan moeten trekken en ons per-
soonsbewijs 
werd ook ingenomen. 
De verpleging is slecht, dunne soep en soms 4 of 5 aardappelen, waarvan er dan ook vaak maar 3 van goed 
zijn. Drie maal in de week krijgen wij pap welke mijn maag niet verdragen kan. Verder 500 gr. brood met wat 
worst of kaas en margarine en af en toe wat bonbons, mijn sigaretten verruil ik tegen brood. 
 
15 januari 1945 
Een brief is naar huis verzonden, doch als die nu maar aan komt. 
De Ober Luitenant Kock heeft een rede gehouden voor ons, want wij wilden niet tekenen. 
“Wie niet voor ons is, is tegen ons en die tegen ons is wordt vernietigd, wij hebben het recht van de sterk-
ste”, aldus Kock. Wij krijgen theorie over karabijn en luchtafweer geschut, exerceren enz. wat niet zo vlug 
gaat omdat wij niet met hen sympathiseerden. 
Ook theorie in het herkennen van vliegtuigen wordt ons bijgebracht, maar dat gaat treurig ik heb daar niets 
geleerd. Kaas kunnen wij zo veel krijgen als wij willen. 
Kolen zijn er niet dat onze kamers zijn doorgaans koud. Ook in de loods bij theorieles staan wij te verkleu-
men. Bij oefeningen is het vaak liggen in de modder of in de sneeuw als straf, hier ben ik dan ook een tijd 
lang zeer zwaar verkouden van geweest, dat ik de dienst niet kon doen vanwege het hoesten. 
Vaak als wij s’avonds net op de krib lagen moesten wij er weer uit vanwege luchtalarm en dan naar de kel-
der. Ook het in orde houden van onze kamer moest zo en niet anders en vaak zochten zij naar iets. Over het 
algemeen ging het bij ons aardig goed, al hoe wel wij eens voor straf op de kasten moesten gaan zitten zin-
gen. Wij hebben er zelf maar een lolletje van gemaakt en zo liep dat weer goed af. Er is ook een blok waar 
geregeld jongens af en aan gevoerd worden. Ook Hongaarse jongens komen er wel en dan is er nog één 
blok met meisjes. 
De hoofdzaak van de opleiding is voor luchtafweerkanonnen kortweg (vlak) geheten. 
De jongens werden over het algemeen aardig getreiterd, wij hadden met onze onder officier nog niet zo veel 
last, vanwege dat onze groep ook het merendeel boven de dertig waren. Andere onderofficieren die de jon-
gere jongens dwars zaten, waren ook niet slecht wanneer deze ons onderrichten. 
Eens zijn wij een Zaterdagavond de stad in geweest onder toezicht, eten zonder bon in twee hotels en bier 
gedronken. Er lagen ook nog Hollandse schippers met schepen aan de loswallen. De kerktoren moet een 
heel werk zijn geweest, het was een prachtig stuk vakwerk. 
Tot nog toe is in Oldenburg geen bomaanval geweest en het is nog wel een stad van betekenis. Ook zijn wij 
allen naar een barakkenkamp geweest voor ontluizing. 
In die barakken waren nog verscheidende Hollanders, deze kregen ook weinig te eten vertelden ze ons. 
Daar was dan het gebouw voor ontluizing, de kleren moesten allemaal in een hete kamer, terwijl wij in die 
tijd 
onder de douche ons konden reinigen. Diegenen die luizen of neten in het haar had, onverschillig waar, dat 
werd er meteen afgeknipt. 
Bij deze kazerne zijn twee kantines met geregeld bier voorradig en ook vaak andere artikelen. 
Onze rokerij konden wij daar op onze bonnen kopen en aangezien wij 1 mark per dag hadden, hebben wij 
menig glas bier achterovergedrukt. 
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14 februari 
Wij hebben onze spullen weer gepakt en ook onze civiele zaken kregen wij weer terug. Met alle 600 man 
gaan wij nu vertrekken per trein en zullen bij andere batterijen ingedeeld worden. In Lühne is alles vertrok-
ken, maar wij moeten één nacht verblijven omdat er nu geen trein is om verder te reizen. Veel kapot Duits 
vliegtuigmateriaal ligt hier in de wagons op gestapeld. 
 
16 februari 
De lucht is vol met Amerikaanse vliegtuigen, dat het gaat niet zo vlug om bij het station te komen, tweemaal 
moeten wij in dekking. Op de spoorlijn een 500 m van ons af is een aanval geweest met 4 vliegtuigen, er 
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vielen geen bommen alleen schieten met boordwapens. Verscheidene jongens zijn de boer opgeweest om 
eten te krijgen. 
19 februari 
Van Lühne reden wij over Hannover naar Hannover-Minden. De stad Hannover is erg vernield door bom-
men, maar in Hannover-Minden is nog niets gebeurt, wij werden hier verdeeld. Daarna zijn we over Kassel 
gereden waar niet veel van over is, het is verschrikkelijk hoe het er uitziet. Vandaar zijn we met ongeveer 35 
man naar Wrexen gereden en kwamen vandaag daar aan. Op een kamer bij een café waar ook de keuken 
is, komen alle oudsten te liggen dus ook mijn kameraden en ik, toevallig woonden wij ook in de dezelfde 
buurt. Wij hebben het hier wel naar den zin, de anderen zijn op een zolderzaal gekomen bij een ander café. 
 
28 februari 
De verjaardag mijner vrouw, hopende dat thuis alles goed gaat. 
Wij hebben het hier beter dan in de kazerne. Er gaan elke week 4 à 6 man theorie nemen bij een solo af-
weerkanon, welke op een wagon is gebouwd. De anderen doen dan alle voorkomende werkzaamheden bij 
burgers en boeren. Ik ben o.a. 3 dagen bij een bakker in het hout geweest en bij de telefoon. Bij particulieren 
hadden wij het eten toe en dan ons eten nog van de keuken. 
Nu zijn we aan het puinruimen in Scherfede, waar verscheidene bommen zijn neergevallen. De bedoeling 
was de spoorbrug te vernielen, maar dat lukte niet zo best. 
Bij het puinruimen vonden wij nog wel eens wat, o.a. wat weckflessen met vlees en vet, lucifers, drank, 
brood enz. wat wij dan onder elkaar verdeelden. Hier in de keuken en op de kachel in onze kamer waren wij 
dan vaak aan het brood roosteren, wat er dan lekker in ging. 
Wij zijn twee maal onder leiding wezen wandelen. ’s Avonds konden wij de straat op, verscheidene jongens 
gingen dan de boer op om het een of ander te ruilen tegen brood, spek of andere vettigheid. 
De omgeving is hier prachtig, berg en dal met bos en landbouw en veel steen groeven. 
Van vliegtuigen hebben wij geen last, éénmaal op een dag was er toen al wat bedrijvigheid en is er ook een 
trein beschoten. 
 
5 maart 
De luitenant komt op de kamer en vraagt welke vier man bij elkaar wilden blijven. 
Daarbij hebben Jan Dijkstra, Jan de Heij, Koop Kooi, en ik ons toen opgegeven. 
Nu blijkt dat wij naar Scherfede moesten om bij de luchtafweer op de trein te komen. Had die man dat eerder 
gezegd dan hadden wij ons stil gehouden, maar we zaten er in voor we het wisten. 
Geen van ons vieren had van de solo (afweer) onderricht gehad, dat wij konden er gelukkig niets van. 
Hier krijgen wij eerst nog meer kleding en voor twee dagen verpleging. 
Wij worden opnieuw weer ingedeeld in Scherfede en ontvangen daar nog voor 10 dagen verpleging. 
Koop Kooi en ik zitten al op de wagon, Jan Dijkstra en Jan de Heij zijn bij de andere afdeling. 
De afweergroep heeft drie wagons. 
De  wagon de1

ste 
heeft een onderkomen voor 5 man, dan een 20 à 25 cm dikke betonnen ring met ongeveer 

een hoogte van 140 cm. Daarin staat op een voetstuk een afweerkanon met 4 lopen (roeren zegt de Duitser) 
en dan geheel automatisch. Wanneer de magazijnen gevuld en ingesteld zijn en de pedalen (als bij een 
auto) worden ingedrukt, komen er achter elkaar 80 schoten van 2 cm dikte uit. Achter dit kanon staat een 
zware betonnen munitie bunker.  
De 2

de
 wagon is beladen met brandstof, lege munitie kisten een kachel enz. 

De 3
de

 wagon is een onderkomen voor 3 man met een solo afweer met 1 loop van 2 cm. 
Een houten muur in plaats van beton, plus 2 kasten voor huishoudelijk gereedschap. 
Bij de vierling (vierloop) is een onderofficier welke ook over de 3 man gaat op de 3

de
 wagon, plus een ober-

gefreiter en een gefreiter (korporaal). Deze laatste is een Fransoos, de andere beiden zijn Duitsers. Op de 
3

de
  wagon zijn ook twee Duitsers en een Fransoos. 

De onderkomens zijn klein maar netjes ingericht met panorama’s van mooie schilderijen. Een kachel, tafel 
met twee kleine en een grote bank, vijf kribben en als verlichting peterolie, carbid en een accu. 
De accu’s zijn ze niet eerlijk aangekomen, die hadden ze van een auto gehaald welke op een transport trein 
stond. De Fransman is onze kok, het is deze man best toevertrouwd. Op de trein moeten die mensen zelf 
een potje koken. 
De rantsoenen van de verpleging is weer verlaagd, gelukkig hebben zij nog meel en eierersatz (surrogaat) 
georganiseerd, dat voorlopig is er nog wel eten met onze verpleging. 
Kooi en ik hebben bijna niets te doen, wat poetsen, aardappelen schillen, brandhout maken enz. 
 
7 maart 
Wij worden met de drie wagons achter een munitietrein gehaakt, dat de afreis naar het front gaat beginnen. 
In Brilonwald hebben wij de trein verlaten, er kwam een formatie bommenwerpers over die lichtkogels uit-
wierpen en gaan de Duitsers lopen. 
 
10 maart 
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In Swerte moeten wij afwachten. De plaats van onze bestemming ligt in het front, dat nu komt er een wijzi-
ging in onze reis. Hier vluchten wij vele malen het veld in wegens aanvallen van bommenwerpers, doch de 
trein heeft geen schade. Ik zelf heb een blessuur aan mijn been, daar ik bij één van onze vluchten in de don-
kere nacht over een spoorrail ben gevallen. 
 
14 maart 
Bij Altena zijn we voor het eerst beschoten, ik zag het vuur uit de vliegmachines komen en daarop begon de 
vierling ook te sputteren. Daar ik het nog nooit had gehoord schrok ik wel even, liet me vallen binnen in de 
betonring en kwam zodoende nogal hard terecht. De kogels van uit het vliegtuig, kwamen op een 15 meter 
afstand van ons terecht en dicht op elkaar, dat het liep nog goed af. 
 
18 maart 
De trein is op de plaats van bestemming Bruckmuhle gebracht, onderweg daar heen is nog een vlak (lucht-
doelgeschut) afdeling (3 wagons) bij ons aangesloten. Het ging met de twee locomotieven heel snel terug 
naar Osberghausen, hier moesten wij op een trein wachten waarmee we dan verder mee terug gaan. 
Het station Osberghausen ligt plat, doch de lijnen zijn nog intakt. 
 
19 maart 
Vandaag hoog bezoek. Een brandbom valt een 40 m. van ons in de berm, enkele spetters vallen op een huis 
en haag, wat ook direct brandt. Kooi en ik zijn naar de bomtrechter gegaan met schoppen om te blussen, dat 
viel eerst niet mee, het brand door alles heen. Later brengen ze ons op een andere manier visite. 
Wij werden toen beschoten en er vielen 2 bommen op 30 m. van ons af op de wissel. Kooi vertelde dat hij ze 
zag aankomen en meende dat dit het einde van ons was. Ik liet mij ook nu weer vallen achter de betonnen 
ring, de zware wissel was afgebroken en over de kop geslagen. De bomtrechter is een 5m. diep en van bo-
ven een 7 à 8 m. breed, de basaltblokken zijn ons voorbij nog terecht gekomen. Wij kwamen er met wat 
modder en schrik goed van af. Een munitie wagen is nog in brand gevlogen, maar hier staan er nog meer 
dat ze zullen nog wel terug komen. 
 
21 maart 
Wegens het gevaar van vliegtuigen voor de burgers, zijn wij op hun verzoek van het station vertrokken en 
staan nu buiten het dorp in een bocht tegen een berg en gecamoufleerd. 
Nu zijn wij van alle diensten af. Het is prachtig weer, we gaan wandelen en slapen in het bos. De omgeving 
is mooi, een prachtig uitzicht wanneer wij op de berg klimmen. 
Toch nu wij van het station zijn, zijn er al een paar munitiewagons in brand geschoten. 
Dikke rookwolken gaan naar boven met schokken wanneer er een zware explosie volgt, dat de ruiten korten 
aardig in bij de mensen in het dorp. 
 
25 maart 
Het is Zondag, Kooi en ik zaten in ons onderkomen te brood eten, toen er vliegtuigen naar beneden kwamen 
en ons beschoten. Een kogel ging door de kleerkast, de spiegel en raakte een dikke glazen asbak en bleef 
op 25 cm. van mijn rechterhand in de tafel steken. Het gruis van de asbak kreeg ik in mijn gezicht, rechts 
van 
het voorhoofd tot in de hals, gelukkig niets in mijn ogen. Kooi liet zich op de vloer vallen en later vernam ik 
dat hij een splinter in dijbeen had gekregen. Direct zijn wij naar buiten gevlucht en onder de wagon gaan 
liggen in dekking voor de andere vliegtuigen, daarbij bloedde mijn gezicht aardig doch ik voelde dat er geen 
gat in was. Daarna als de weerlicht het bos in gevlucht, alle anderen waren al verdwenen. Onze kok heeft 
het gezicht en hand uitgewassen, waarbij er vele stukjes glas uit werden gehaald. Het bloeden was dan ook 
gauw gestelpt. 
Met Kooi zijn been was het slechter geworden want het werd al aardig stijf, hij denkt morgen niet meer te 
kunnen lopen. 
Twee bommen waren voor ons bestemd, doch die kwamen een twee honderd meter verder op de berg te-
recht. Een andere jongen was aan zijn hals gewond, maar dat viel ook nog mee. 
Er zij 8 kogels door onze kamer gegaan, ook midden in mijn bed. De rand van de kachel was ook een stuk 
geschoten, Kooi zijn wekker was zelfs van de wand gevallen, een hele wanorde. 
Ook zijn er kogels tegen de betonnen ring gekomen. Dat het is toch wel een goede dekking. 
 
26 maart 
Kooi en ik zijn vandaag naar het hospitaal geweest vanwege zijn been, maar ze konden er niets aan doen. 
De instrumenten waren stuk zei de zuster en konden niet meer hersteld worden. 
Door haar hebben wij in de keuken nog een kop bouillon en een bordje soep gehad. 
Op onze terugreis hebben wij ons haar laten knippen tijdens luchtalarm, de vliegtuigen waren weer druk in 
de weer. Op het station van Osberghausen zijn ze toen Kooi en ik weg waren, flink bezig geweest. Wij zagen 



 7 

later de wagons recht overeind tegen elkaar staan en de spoorrails lagen kriskras door elkaar. Het afweer-
kanon was nog bezig geweest, maar kon niet veel uitrichten want de ene loop was krom. 

 
 
27 maart 
Heden avond vertrekken wij naar Dieringhausen. 
 
28 maart 
Hier is veel geschoten en gebombardeerd, alles is flink beschadigd. Eén bom ging zelfs nog door de spoor-
baan en kwam in de tunnel terecht, welke onder de spoorbanen zijn gemaakt voor het publiek. Heel veel 
kapotte spoorwagens en lijnen zijn er, hier is bijna niets meer heel. Enkele wagons zijn nog goed en daar 
liggen soms nog wat spullen van waarde in. Iedereen die kon en wilde was daar aan het organiseren, ook ik 
heb meegedaan. Scheermessen, kleren, laarzen, verband, enz. was van mijn gading. Het hele emplacement 
wordt afgezocht als er nog wat te halen is, ook de postwagens is door verscheidene doorsnuffeld, er zat dan  
ook van alles in. 
Ons eten raakt op, dus we moeten zuinig zijn. Er is nog surrogaat dat ’s avonds als de anderen op stap 
gaan, zijn Kooi en ik bezig met pannenkoek bakken. Wij bakken er flinke dikke en wanneer zij niet al te vlug 
terug zijn bakken wij ook nog wat voor de volgende dagen, dan eten wij die bij het brood op, maar zo dat ze 
het niet merken. 
 
30 maart 
Alweer vertrokken richting Scherfede. Vandaag is er nog uit een vliegtuig geschoten, dat de kogels kwamen 
een eindje van ons in de grond terecht. Wij waren allen gevlucht vanwege de bommen en waren er nu nog 
dichter naar toe gelopen, één bom kwam in het bos terecht. Kooi en ik zochten zo gauw mogelijk dekking bij 
de waterstuw, doch het liep goed af. 
Een paar uur later hoorden wij een ontploffing in Olpe waar wij vlak bij waren. Het was een blindganger, 
deze lag vlak bij de kerk want van twee torens was daarna één naar beneden gekomen. De lucht is elke dag 
vol met vliegtuigen. 
 
1 april 
Het is Pasen. Heden staan wij in Hemmerde, tussen Unna en Soest. 
De perenbomen staan in bloei, ik ben ook op zoek geweest naar eendeneieren, doch die waren niet te vin-
den. De natuur wordt hier al aardig beter. 
Ik ben met een Duitser naar een S.S. kazerne te Unna geweest om verpleging, maar we moesten vlug ma-
ken dat wij weer terug kwamen. Wij konden wel verpleging krijgen, maar dan moesten wij beiden in de S.S. 
kazerne blijven en daar voelden we niets voor. Het was er erg druk met informaties en verloven, om reden er 
bijna een groot gebied was ingesloten door de Amy’s. De chef van de kazerne meende dat er bij Paderborn 
nog een doorgang is. Ook waren er een 150 burgers te voet naar Paderborn om ingezet te worden, in Lu-
nérne hadden zij even tijd om te rusten. Ook met onze trein met hoofdzakelijk soldaten en afweer, willen ze 
proberen om er door te komen, doch het was niet meer mogelijk. 
 
2 april 
Wij zijn ingesloten door de Amy’s en rijden nu weer terug naar Kabel bij Hagen. 
 
8 april 
Er wordt nu maar wat heen en weer gereden met de trein, daar de soldaten ook bij ons zijn hebben die niets 
te doen. 
Het is alleen om de vliegtuigen af te houden, daarom wordt er steeds van plaats veranderd. 
Het eten wordt er niet beter op, in Kabel hebben wij nog een schaap uit de weide gehaald en geslacht en 
een goederenwagen. De andere afweer groep heeft minstens drie beesten uit de wei gehaald, ze zijn eigen-
dom van de stad Hagen. 
Vandaag gingen wij ook langzaam op transport.  
Bij een klein station bleven wij staan en de locomotief zou zo vlug mogelijk weer terug wegens vliegtuigen 
die in de lucht waren. De loc werd zo vlug mogelijk afgekoppeld, snel rijdt hij weg en met dat de loc een paar 
honderd meter bij ons vandaan is, dalen 2 vliegtuigen erg laag en beschieten de locomotief. De machine 
stuk, de machinist is dood en de stoker aan het achterhoofd gewond. 
 
11 april 
Te Hennen waren veel vliegtuigen en vlogen soms zeer laag. Wij hebben dan bijna geen tijd om wat te eten. 
Eén vliegtuig is op een afstand van 4 km brandend neer gekomen. Er zijn doelpunten bij waar de vliegtuigen 
zo laag vliegen dat ze bijna de grond raken, op verscheidene punten staat de boel in brand. Er is weer muni-
tie aangekomen. Eénmaal richtte de mof zo laag met de vierling, dat hij de muts van Kooi van ons kastje 
schoot naast de betonnen ring en de kogels kwamen in de grond terecht. 
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Het is elke dag prachtig weer, de hagedoorn begint te bloeien en de bomen komen in blad. 

 
 
 
15 april 
De Amy’s zitten ons op de hielen, het onbezette gebied wordt steeds kleiner. 
Nu zijn we in Iserlohn. Hier is het allemaal afweergeschut op de wagons, zelfs van 8 en 12 cm. 
Het vuur gaat van beide zijden over ons heen, vooraan in de stad staat de boel in brand. 
Vliegtuigen zijn hier niet zo veel meer, één vloog hier over. Een 8 cm kanon heeft daar de schroef afgescho-
ten en het vliegtuig zweefde gewoon verder. De schroef is nog opgehaald met een karretje. Anders heb ik 
nooit één vliegtuig gezien dat door de afweer is geraakt. 
Hier dicht bij is een flak kazerne en daar gaan wij ’s nachts naar de schuilkelder om te slapen. De chef van 
de 
batterij wil vandaag alles in de lucht laten vliegen, dat er is extra uitdeling van brood, rokerij e.d. De soldaten 
worden alle voorzien van wapens, plus een rede over de eindoverwinning met een geheim wapen en dat 
terwijl hij hier de zaak wil vernietigen. Kooi en ik krijgen geen wapens, om reden dat wij nergens mee kunnen 
omgaan. Het zware geschut blijft achter en het andere gaat naar Letmathe. Hier wordt nog weer eten ver-
strekt en daarna aantreden. Alle soldaten worden ingezet voor infanterie en Kooi en ik moeten ons maar 
melden aan de flak kazerne te Iserlohn, waar wij dan een ontlastingpapier kunnen ontvangen. 
Mijn koffer en deken neem ik mee, alhoewel het nog 6 km te lopen is. Wij zitten weer in de schuilkelder te 
Iserlohn. Onderweg was het wel wat benauwd, aangezien de Amy’s bijna rondom de stad waren en nog 
steeds vuurden. Het was bijna niet vertrouwd, maar wij zijn over binnenwegen gegaan anders waren wij er  
niet gekomen. 
Nu hebben wij een papier (bewijs) gekregen vanuit de kazerne, dat wij nu vrij zijn van de Duitse weermacht. 
Wij overnachten nu in de schuilkelder van de kazerne en hebben direct ons pakje verwisseld met onze eigen 
kleding, dat wij zijn nu in burger. Daar bij kregen wij nog voor een paar dagen verpleging van de batterij die 
nu in Letmathe is. Misschien is alles (de hele trein) al opgeblazen, het zware geschut dat hier is blijven staan 
is al vernield. 
Daar was ook een kanon bij van 8 of 12 cm waar ze mee vuurden toen het door midden brak en beweerden 
dat dit ook de bedoeling was om te vernielen. Voordat onze trein naar Letmathe reed, is er veel materiaal, 
potten, pannen, brandstof, jassen, laarzen te veel om op te noemen uitgereikt en overboord gegooid voor de 
burgers, die daar dicht bij woonden. Kooi gaf zelfs zijn wekker nog weg, hij kon die toch niet bewaren. 
Wij hadden ook nog dekens over en andere kleding, maar die waren voor de Russen. 
 
16 april 
De stad staat nog steeds onder vuur. Om 9 uur moesten wij met alle burgers uit de schuilkelders van de 
kazerne naar buiten. Daarna zijn Kooi en ik naar mensen gegaan die gisteren nog al wat spullen hadden 
gekregen en vroegen of wij zo lang bij hun mochten blijven als de toestand met de stad duurde en dat was in 
orde. Het zijn Christelijke mensen en ze doen hun best om ons het naar de zin te maken. 
De stad heeft zich om 12 uur overgegeven, de burgemeester is zogenaamd ziek en de kringleider (chef van 
de verdediging) heeft zichzelf doodgeschoten. 
Wij zullen hier vannacht nog slapen en dan morgenvroeg op weg naar huis. Onze spullen hebben wij zo 
gemaakt dat het gemakkelijk te dragen is en de rest konden wij aan hen wel kwijt. 
 
17 april 
Deze nacht hebben Kooi en ik weer op een echt bed geslapen, wat fijn (sinds van huis niet meer). De vrouw 
stopte ons weer brood toe, want wij mochten niet te veel van ons eigen nemen zei ze, om reden dat wij niet 
wisten wanneer wij weer te eten kregen. Wij hebben het goed gehad bij Frits Schulte Landweg 2 te Iserlohn. 
Kooi en ik zijn vroeg op stap gegaan vanmorgen, op reis naar huis. 
In de stad troffen wij nog iemand aan die ook die kant uit moest. Voor in de stad was het vol met Amy’s au-
to’s en soldaten maar we hadden geen last, ook niet op een kruispunt even verderop. Daar stonden een 
paar auto’s en voor ons liepen 2 Duitsers in uniform. Eén Amy kwam de Duitsers tegemoet en rukte de ene 
zijn polshorloge af en gaf hem een paar opstoppers, daarna moesten die beiden in de auto. 
Waarschijnlijk doordat wij in burger kleren waren lieten ze ons lopen. Maar toen wij in Kalthof aankwamen, 
stonden er Amy posten en toen moesten wij en alle anderen die op de weg waren naar een terrein. 
Hier werden alle pakken nagekeken en alles wat scherp was, messen, scharen e.d. werd tegen de muur 
gegooid op een hoop. Daarna moesten wij ons melden bij een commandant in Simmern, doch daar was hij 
niet en we konden ook anders nergens naar toe, dat wij besloten maar om terug te lopen naar Iserlohn en 
Frits Schulte. 
Toen wij in de stad aan kwamen stond er een Amy op straat en vroeg ons of wij Duitsers waren en op ons 
antwoordt van Hollanders, werden wij en vele andere buitenlanders op auto’s geladen en in de flak kazerne 
gebracht. Alle naties waren er vertegenwoordigd, wij zijn met 3 Italianen, 2 Polen, 1 Tsjech, 1 Hollander en 
Kooi en ik op één kamer wachtende op nadere orders. 
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18 april 
Er komen nog steeds meer mensen in de kazerne, alle buitenlanders komen uit de omgeving naar hier, 
vrouw en kinderen met complete huisraad. Ook een Friese schipper met wagen en 2 kedden, hun huisraad 
en vrouw met kinderen. Het lijkt wel kermis zo druk en de Russen zijn druk met aan potjes koken en muziek-
spelen. Het eerste Amy pakket met eten hebben we ontvangen, er zit van alles in. 
 
19 april 
De Russen worden brutaal, er zijn ook al klappen uitgedeeld. De loslopende paarden gaan zij slachten en 
vragen niet van wie ze die zijn. 
 
24 april 
Eén van de Hollander is zo netjes geweest om te vertellen dat wij het pakje hadden gedragen en nu moes-
ten wij bij de kapitein komen met onze papieren. De Hollandse papieren hadden de Duitsers ons afgenomen 
en met Duitse papieren was onze kans naar huis toe nu verkeken, want wij werden beschouwd als krijgsge-
vangene en gaan vanavond op transport. 
 
25 april 
Wij zitten nu in Menden een open lager achter het prikkeldraad. Een Amy die Hollands sprak zei dat als wij 
geen N.S.B er waren, dan waren wij gauw weer vrij. Nu moesten wij op de grond in de open lucht slapen. 
 
27 april 
Nu op transport van Menden over Werl, Unna dan Herne naar Dülmen. In Menden bloeien de eerste aard-
beienplanten, in Unna het koolzaad en verder onderweg seringen en goudenregen. 
De reis per auto, er waren er een 24, duurde goed 3 uur en ze reden als gekken. In Dülmen zijn vele men-
sen in het lager. Ook hier was het op of in de grond slapen met regen en modder. 
Enkelen probeerden te vluchten bij donker, maar zij brengen het er niet levend van af. 
 
30 april 
Weer per auto van Dülmen naar Buderich dat is ten Westen van de Rijn bij Wezel, ongeveer 60 km van Nij-
megen. Het is hier wel zo groot, dat de Amy’s kunnen hier in het kamp verscheidene in stoppen. 
We hebben hier een gat in de grond gemaakt met een lepel en een busje, om daarin te kunnen slapen. Het 
is afgedekt met 2 zeiltjes voor de regen, dit hadden wij toevallig meegenomen uit de kazerne. 
 
8 mei 
Naar bekend is heeft Duitsland om 11 uur gecapituleerd. 
 
10 mei 
Volgens de kampleiders (ook gevangenen) moeten alle buitenlanders voor 15 mei hier vandaan doch ze zijn 
nu wel met Duitsers aan het afvoeren naar andere lagers. Wij zouden dan eerst nog ingedeeld worden bij 
andere Hollanders in het vreemdelingenlager alhier. Hier zijn nu te samen een 80 duizend man. 
 
13 mei 
Er zijn nu lijsten ingevuld hierop staat waar geboren, woonplaats e.d. waarop wij ontslagen kunnen worden. 
Misschien komt er nu gauw verandering. 
 
16 mei 
Hier krijgen wij van alles te eten, soms 12 producten op één avond. Het is eenmaal per dag en dan zo veel 
dat wij op de hand kunnen houden. Daarbij is ook rauw eten en koken kunnen we het meestal niet daar er 
niet voldoende hout en water is. Meestal eten we het dan ook rauw op. Wanneer wij dan ook vaak overeind 
gaan van het zitten of liggen is het oppassen, vanwege de duizeligheid en we vallen soms om. 
Verdeeld wordt het eten hier eerst over 1000 man, dan in tienen voor 10 man en dan in tienen voor elk per-
soon wat. Soms is er door enkelen eten achter gehouden en hierdoor zijn al harde klappen uitgedeeld. Het 
was zo erg dat de Amy tussenbeide moest komen en dat mocht niet meer voorkomen, één zo’n persoon 
waren de voorste tanden er uit geschopt. 
Verschillende producten waren in voorraad, de ene dag dit en de andere dag weer wat anders. 
Aardappelen met schil of gedroogd in blokken, vermicelli, witte bonen, groene erwten, meel, melkpoeder, 
melk, koffie, thee, limonade, pruimen, rozijnen, abrikozen, macaroni, griesmeel, spinazie, rode bieten en 
gedroogde wortelen, tomaten, vis, surrogaat, zout, peper, vet, brood, soms 8 gram en af en toe suiker. 
Tabak of andere rokerij was er niet, dat wij rookten af en toe koffie in de pijp. Hadden wij hout en water dan 
konden wij soms een aardig soepje maken. 
 
19 mei 
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Heden om 8 uur zijn we naar het vreemdelingenlager gegaan (in het zelfde kamp). Daar zijn alle andere 
naties behalve Duitsers. Ook vele Hongaren zijn hier, maar het aantal Hollanders is mij nog niet bekend. 

 
 
20 mei 
Vandaag met Pinksteren hebben wij een nieuwe slaapstede gemaakt in de grond, terwijl het Zondag is, het 
is wel geen mooie Pinkster. De Hollanders zitten nu in het zelfde honderdtal, er zijn ongeveer 75 bij elkaar. 
Buiten het kamp is alles even mooi en groen, zonde met dit weer achter de draad te zitten. 
 
22 mei 
Het was gisteren en nu slecht weer, alles is even nat en modderig. Ik ben naar de arts geweest wegens diar-
ree. De Amy’s buiten de draad ruilen sigaretten tegen horloges, ringen, vulpennen e.d. Voor een Hollands 
tientje geven ze 15 tot 20 sigaretten. 
 
28 mei 
Het weer knapt wat op. De Amy’s eten al onrijpe meikersen. Het leidingwater is zo weinig, dat men 5 uren in 
de rij moet staan. Het wordt een algehele vervuiling, het merendeel zit dan ook in het ongedierte. De laatste 
dagen krijgen we meer brood. De Amy’s geven nu nog 5 sigaretten voor een Hollands tientje. 
 
30 mei 
Er worden al steeds meer mensen uit dit kamp vervoerd, het zal voor ons dan ook wel niet zo lang meer 
duren. 
 
1 juni 
Vandaag heb ik verschoning aangetrokken, ik heb het nu 8 à 9 weken gedragen. Het wassen van kleren valt 
nu nog niet aan te denken. 
 
3 juni 
Heden op Zondag gaan wij dit kamp verlaten en gaan naar Rheinberg, wat 10 km is te lopen. Het is prachtig 
weer, de vlierbomen en weilanden bloeien. Hier wordt ook van alles verbouwd net als bij ons, ook gerst. De 
groentetuintjes zijn netjes onderhouden en die staan er goed voor. Rode bessen en ook slaplanten gezien 
en er zijn hier nogal veel vruchtbomen. 
 
4 juni 
Om 8 uur heb ik een Protestantse godsdienst bijgewoond, ook de Katholieken hebben hier godsdienst. 
 
6 juni 
Wij zijn nu al in het derde lager van dit kamp. Het is vlak bij het station en de geruchten gaan dat wij gauw 
vertrekken, Hollanders, Denen, Fransen en Polen. 
 
7 juni 
Tegen de avond zijn we in goederenwagens gestopt en reiden nu in Zuidelijke richting over Crefeld. Een 
doos met Amerikaanse verpleging is in onze wagon gegooid en dat moeten wij verdelen met 40 man over 
één dag. 
 
8 juni 
Een dag van verrassing. Mooi weer niet te warm in de wagon en de verpleging valt mij mee. Om 9 uur  
‘s avonds gaan wij de Hollandse grens over bij Kerkrade/Rolduc. Wij zijn om 10 uur in Heerlen en dan verder 
naar Maastricht en dat alles op de 30

ste
 verjaardag van mijn jongste zuster. 

De Limburgers zijn anders niet zo op ons gesteld, ze schelden en gooien stenen in de wagon, daarbij tekens 
geven door meisjes van een jaar of 18, al zouden ze ons de keel willen afsnijden. Deze meisjes slingeren 
wat om met de Amerikaanse soldaten. 
9 juni 
Vandaag een tegenvaller, aangezien wij niet meer op Hollandse grondgebied zijn maar in België richting 
Franse grens. Wij komen nu in een kamp te Erbisoeul bij Mons. 
De Polen en Fransen zijn doorgereden naar Frankrijk en hebben onze verpleging van deze dag meegeno-
men, dat vandaag voor ons geen eten. 
 
10 juni 
Hier zitten wij in tenten, wat een verschil bij de open lucht. Hier zijn vele Hollanders en zo te zeggen is hier 
nog geen één vertrokken. Ook treffen wij hier vele bekenden uit Friesland en anderen. 
Wij zijn hier ingespoten, ontluisd en gecontroleerd dat onze bezittingen zijn aardig ingekort. 
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Voor het Duitse geld is een kwitantie afgegeven en het Hollandse geld, ik had nog 45, - gld. hebben ze zo 
maar ingehouden, ook de brieven van mijn vrouw mocht ik niet houden. 

 
 
 
11 juni 
Als het thuis alles goed is, dan wordt mijn jongste zoon een ½ jaar oud terwijl ik deze nog niet heb gezien. In 
dit kamp is eten en ligging het beste wat we tot nu toe hebben gehad, al is het eten veel te weinig. Wij krij-
gen hier 3 maal daags een beetje soep met een stukje brood er bij. Om beurten moeten wij wat in beweging 
zijn om het lager op te knappen. 
Het hele veld moet worden omgespit en wanneer er enkelen zijn die niet werken, zo moeten de anderen er 
ook voor boeten. Er wordt dan met het eten gesperd. 
 
14 juni 
Mijn onderkleren heb ik hier nu kunnen wassen, er is hier water en zeep genoeg. 
 
15 juni 
Vandaag was er weer een controle door de Amy’s, ringen, horloges ja alles namen ze af. Sommigen zijn er 
goed van af gekomen, maar ik ben tot mijn hemd uitgekleed. 
Ik had veel goed bij mij, o.a. cadeaus voor mijn vrouw en kinderen. Mijn grote bruine koffer heb ik vol gehad, 
doch na deze controle kan ik het in mijn zak steken, van al het gene wat ik heb overgehouden. Mijn scheer-
apparaat en scheerkwast ging ook, terwijl ik de scheerzeep en mesjes kon houden. 
Ook wanneer er nieuwe Hollanders in ons lager komen, worden ze netjes nagezien en houden zo goed als 
niets over. 
 
17 juni 
Heden Zondag 2 uur, kerkdienst in de open lucht. Een briefkaart geschreven aan mijn vrouw en kinderen en 
een aan mijn ouders. Wij mogen nu elke week schrijven. 
 
22 juni 
Vandaag de 35

ste
 verjaardag van mijn zuster Afke. 

Het eten en de huisvesting begint in dit lager al aardig te wennen. Het eten is te weinig, doch door dat wij 
niets uitvoeren kunnen wij het mee doen. Wij gaan tenminste niet achter uit. Hier wordt nu van alles georga-
niseerd, voetbal, Japanse vechtmethodes, boksen, lessen in taal en Engels, voordrachten, zang en kerk-
diensten. Er is veel afleiding, maar o wee als onze dekens en eetbordjes niet netjes in de rij liggen. Wanneer 
de Amerikaanse sergeant dat ziet na controle, dan is het weer etensperren. Wij liggen met een 30 man in 
één tent en in het midden een pad, soms zijn er meer en ook wel minder. 
s’ Morgens bij het verlaten van de tent moeten de dekens opgevouwen zijn en de lepel plus het bord, plus 
koffiebusje daar bovenop in de rij op één lijn. Er mag geen houtje of een stukje papier in de tent blijven lig-
gen, zelfs in het lager niet, deze Amy leider is heel streng op dat punt. 
 
23 juni 
Heden 13 jaar getrouwd. Ik heb weer een briefkaart en papier gekregen, dat de kaart stuur ik naar Oranje 
Woud en de brief naar mijn vrouw. 
 
25 juni 
Er zijn hier vier man uit Holland gekomen, welke ons 1400 man zullen ondervragen voor vrijlating. Er wordt 
dan een rapport opgemaakt wat eerst nog naar Nederland moet voor verder onderzoek. 
Ik trof hier nog één uit Mildam en wel Thijs Neef. Het is een oomzegger van Pieter Nijenhuis, hij is ook bij 
Oosting in Oranje Woud aan het werk geweest. 
 
27 juni 
Hier is vanmiddag een zware donderbui geweest met hele dikke hagelstenen, zo dik heb ik ze nog nooit 
gezien en niet een klein beetje ook. De grond was geheel wit. De tuinbouw en broeiramen zullen het dan ook 
kwaad genoeg hebben gehad. 
 
2 juli 
Weer een briefkaart aan mijn vrouw en kinderen gezonden. 
Wij zitten vandaag veel in de tent vanwege de regen en het is ook nogal koud weer. 
 
5 juli 
Wij gaan vandaag met onze 1400 man op transport per trein naar een kamp bij Namen. 
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De aardappels bloeien en de groente staat er goed voor. Wat is het dan voor ons weer fijn, als men achter 
het prikkeldraad vandaan is en volop van de natuur kan genieten. 

 
 
 
 
9 juli 
Het is hier weer beter als in Erbesoeul. Hier staan grote gebouwen met vier verdiepingen, dit zijn de gebou-
wen waar Hitler vliegtuigfabrieken van wou maken, doch dat zal nu niet meer gaan. Het dak is nog niet eens 
klaar en de Amy’s hebben er ruiten in gezet. 
Het eten is, als het zo blijft prima. Wij mogen niet mopperen. Nu slapen wij op strozakken, welke op de be-
tonnen vloer liggen en dan heeft ieder twee dekens en een enkele drie. 
Er is een prima wasgelegenheid. Overdag mag niemand in het gebouw die er niets te maken heeft. Ik heb 
mij als vrijwilliger opgegeven voor het nazien van de strozakken en dekens recht leggen en elke morgen de 
vloeren aanvegen. 
Het is geen zwaar werk en de dag is zo om. We kunnen het best in 2 uren doen met ongeveer 10 man. 
Het kamp is verdeeld in 5 lagers, A, B, C, D, en E. De 1400 Hollanders zijn in lager D. 
De andere lagers zijn zo goed als ik weet met alleen Duitsers bezet. 
Lager B en C mogen buiten en binnen het kamp werken, die zijn dan zogenaamd bij het arbeidscommando. 
Deze krijgen dan vaak met het eten ’s middags of ’s avonds wat extra. 
Daarbij hebben degene die buiten het kamp werken vaak de gelegenheid in contact te komen met Belgen en 
halen dan nog wel eens een kostje op. Deze zijn dan nog wel eens aan het ruilen met tabak met de Belgen. 
Het lager B is naast ons Lager D en ’s avonds is het een complete markt over de draad. 
Van alles gaat vanuit ons lager, schoenen, hemden en andere kleren, ringen, horloges en andere voorwer-
pen waar de Belgische bevolking behoefte aan heeft. 
De Duitsers in lager B geven er dan shagtabak voor en verruilen het weer tijdens hun werk aan de burger-
bevolking, maar zo dat ze er een behoorlijke verdienste aan hebben. 
Ze bestelen bij ons elkaar nog, om het dan weer te ruilen om te kunnen roken. 
De Hollandse commissie is vandaag weer begonnen met het onderzoek. 
Zoals er gezegd wordt zal het nu vlugger gaan als in het vorige kamp. 
Gisteren en ook vandaag is het lekker zomerweer, dat dan gaan de gedachten en verlangen wel naar huis. 
 
23 juli 
Wij zijn nog steeds in het zelfde kamp, maar ik verwacht dat het wel niet zo lang meer zal duren, om reden 
wij nooit zo lang in het zelfde kamp zijn. Er is al veel afgewerkt door de commissie en wij zullen wel spoedig 
aan de beurt zijn. Wij zijn hier met 47 man die tegelijk behandeld worden, allen die in Oldenburg in de kazer-
ne zijn geweest. Elke dag zijn we bezig in het gebouw en zijn nu ook bij de brandweer ingedeeld. Wanneer 
er alarm geslagen wordt, dan moeten de emmers met water en zand binnen een zekere tijd voor bij de in-
gang zijn. Tegenwoordig gaan wij ook om beurt met de arbeidcommando eten, dat er is voor ons dan ook 
wel eens wat extra. Het geeft dan wat meer brood en toeslag, b.v. pruimen of abrikozen enz. Over het alge-
meen kunnen wij het hier wel af. 
 
29 juli 
Het is nog steeds bij het oude. Maar mijn optimisme van het vertrekken van hier is danig gezakt, omdat er 
wat is gezegd dat mijn hoop vernietigt, doch het hopen en verlangen naar huis wordt steeds sterker. 
Vandaag ben ik hier ook naar de arts geweest vanwege mijn maag, maar het is maar steeds tabletjes. 
Er zijn hier mensen die ondervoed zijn en die dan voor een extra bordje soep kunnen komen. 
Ik ben er ook voor bij de arts geweest, maar hij hoefde mij niet te onderzoeken, hij noteerde mij direct voor 
een week wat de anderen ook konden om ieder een beurt te geven. Soms is er nog iets voor ons over, het 
eten is altijd goed en stevig klaar gemaakt. 
 
31 juli 
Jan Dijkstra wordt heden 34 jaar. 
Ik ben naar de tandarts geweest en er wat oude rommel er uit laten trekken, dan kan het weer wat begroei-
en. Op den duur moet ik toch een nieuw gebit aanschaffen. 
 
2 augustus 
In dit kamp worden ook marketentsterwaren uitgereikt. Tabak, zeep, scheermesjes, scheerzeep, tandpoeder 
en borstel en haarkammen. 
Voor de tweede maal hebben wij nu 2 zakjes shag tabak met vloei en lucifers gekregen. 
Chocolade krijgen wij hier ook af en toe. In onze vrije tijd wordt er van alles gemaakt. 
Het merendeel zijn de hele dag vrij, maar ieder heeft wel wat. Ook mooie tekeningen en snijwerk wordt er 
gemaakt en dan nog met primitieve hulpmiddelen, want een mes of schaar mag niemand in bezit hebben. 
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Jan Dijkstra, Koop Kooi en ik maakten sigarettenrollers en Kooi maakte ook nog ringen uit stelen van eetle-
pels. 

 
 
 
 
8 augustus 
Vandaag is er belangrijk nieuws voor ons. De kapitein van de Hollandse commissie heeft ons gezegd, dat 
als er niets tussen komt wij a.s. Zaterdag afreizen naar huis met 47 man. Dat is onze gesloten groep van uit 
Oldenburg, de commissie neemt ons groepje apart en te samen onderhanden. 
Aangezien wij alle nog niet verhoord zijn geloof ik niet dat het maar zo gaat, alhoewel de meesten er vast op 
vertrouwen. De kapitein zou het doen op eigen verantwoording, zei hij. 
 
10 augustus 
Alle 47 man moesten boven komen, daar de kapitein ons wat had te zeggen. 
Jan Dijkstra en ik voelden nattigheid vanwege zijn gezegde op 8 augustus. 
En toen we boven waren bleek het wel zo te zijn. Er is wel degelijk iets tussengekomen, want wij moeten 
eerst allemaal verhoord zijn waar dan een rapport van wordt gemaakt. Dit rapport gaat naar de gemeente 
waar men woont, voor politieke betrouwbaarheid enz. en dan eerst kan er beslist worden of de betrokken 
persoon vrijuit gaat en naar huis kan. 
Er wordt wel werk van onze groep gemaakt, dat het zal wel gauw veranderen. 
 
14 augustus 
Vandaag zijn de laatsten van ons groepje waarbij ik zelf, verhoord. 
Dat de rapporten gaan deze week nog naar Holland, als ze nu maar opschieten. 
Volgens zeggen is er vanaf heden wapenstilstand met Japan, het zal een geluk zijn voor de hele wereld. 
 
16 augustus 
Altijd heb ik nog de hoop gehad, dat ik met mijn moeder haar verjaardag thuis zou zijn, doch het mag niet zo 
zijn want ze wordt vandaag 65 jaar en ik ben nog niet thuis. 
Toch geloof ik dat het niet zo lang meer zal duren. Wij zijn nu met 16 man overdag in het gebouw bezig en 
kunnen nu elke middag en avond met het arbeidcommando eten. Dan is er nog eenmaal in de week een 
extra bordje soep te halen, dat nu kunnen wij het er wel mee doen. Volgens mijn kameraden ben ik de laat-
ste tijd gegroeid, nu het is wel treurig geweest, ik geloof dat ik beneden de 100 pond was. 
Wij zullen dan ook allemaal thuis voorzichtig moeten zijn met eten. 
Ik heb iemand van hier uit lager die in Bussum woont en naar huis is vertrokken het adres meegegeven van 
mijn vrouw. Hij zou ook naar zijn familie in Kampen en vandaar zou dan een letter versturen, dan weet mijn 
vrouw waar ik ben. Sinds december heb ik niets meer vernomen. 
 
20 augustus 
Het is steeds nog hetzelfde. Er is niet veel nieuws de laatste dagen, doch wij hebben weer 2 zakjes shagta-
bak ontvangen dat we kunnen weer roken. 
 
1 september 
Gisteren met Koninginnedag kwam er bericht dat de 11 Kampenaren naar huis gaan. Deze jongens zijn in 
onze groep van 47 man en zijn ook allemaal in de N.O.P. opgepakt. 
Gisteravond hebben wij gewone kleren kunnen aantrekken want wij hebben nu allemaal Amy werkkleren. 
De Kampenaren zijn vanmorgen vertrokken en Tuinman heeft nog een briefje van mij meegekregen voor 
mijn vrouw. Voor ons kan er dan ook gauw verandering komen, want de rapporten zijn tegelijk naar het 
Noorden gegaan. Naar gezegd wordt, is er telefonisch bericht gedaan dat deze jongens naar huis gestuurd 
konden worden. 
 
3 september 
Het is Maandag, zie zo, het lijkt er nu beter op. Onze namen zijn opgegeven dat wij nu a.s. Donderdag afrei-
zen over Maastricht naar huis. Alle goede dingen komen langzaam. 
Er zijn ook nog anderen buiten ons groepje die ook naar huis gaan, dat zijn ongeveer 80 man. De heer 
Knipmeijer uit Meppel is hier aangekomen, om de jongens te halen welke in de N.O.P. gewerkt hebben, 
doch aangezien wij nu Donderdag toch naar huis gaan is hij weer afgereisd. Anders had hij ons beslist mee-
genomen, wel heeft hij nog 10 man uit Frankrijk gehaald. 
 
4 september 
Vandaag is er een strop in ons lager en wel dat het eten de hele dag is gesperd. 



 14 

’s Avonds na 10 uur mag niemand meer naar buiten ook niet naar de w.c., daarom worden er emmers elke 
avond op de gang geplaatst waar ieder zijn behoefte in kan doen. 
Elke morgen bij het wekken moeten deze naar buiten bij de w.c. worden neergezet. Daar is iemand die de 
emmers leeggiet en schoonmaakt en ook de w.c.’s elke dag schoonboent en afspoelt. 
Nu is er een zekere persoon zo netjes geweest, dat hij in één van de afvalbakjes zijn behoefte gedaan heeft 
en weer netjes op zijn plaats heeft gehangen. Terwijl nu vanmorgen het waslokaal wordt schoongemaakt, 
vond men dat bakje met die zwijnerij. Het is met de bedoeling gedaan om de jongens die het lokaal schoon 
maken een hak te zetten, want het was een kleinigheid om het om te spoelen en emmers waren er ook ge-
noeg. Er is dan melding van gemaakt en daardoor heeft ons lager door zo’n persoon de hele dag geen eten, 
hierdoor zal de bewuste persoon wel oppassen om hem zelf bekend te maken. 
De mensen die het gebouw schoon houden, waar ik zelf ook bij ben, die krijgen wel eten. 
Jan Dijkstra was anders ook bij ons arbeidcommando, maar de laatste dagen niet meer, dat die heeft van-
daag dan ook een strop. Daarbij hebben wij ook vanavond nog weer chocolade gekregen, wat zij niet krij-
gen. De stemming in het lager is dan ook heel slecht, maar dat is ook geen wonder als men gestraft wordt 
voor een ander zijn slechte daden. 
Wel kregen wij allemaal in ons lager vanavond weer 2 zakjes shagtabak met vloei en lucifers. 
Als het nu goed gaat dan komen wij nog rokende thuis. 
 
5 september 
Opdat wij niet in onze Amy werkkleren naar huis gaan, kregen wij een civiele broek met een jasje wat wij 
allen direct hebben aangetrokken. Wij hebben ons allemaal zo netjes mogelijk opgeknapt, want morgen-
vroeg gaat de reis beginnen. Ieder heeft de spullen die hij nog bezit, zo goed als het gaat ingepakt in dozen 
of zakken. Nog één nacht hier slapen en dan naar huis. 
 
6 september 
Om 9 uur zijn wij met 80 man het lager uitgestapt, het was niet te geloven dat dit leven achter ons lag. Met 
de tram ging het naar het station van Namen. Daar zijn we nog getrakteerd op koffie, chocolade, 1 banaan 
en 12 sigaretten per man. Bij de tram was er nog een vrouw die ons nog wat druiven gaf. 
Wij gaan nu met de militaire trein naar Maastricht en hebben van de kapitein van de commissie afscheid 
genomen. 
Veel appels en peren onderweg aan de bomen. De soldaten wilden nog wat kisten met appels nemen uit 
een hof, maar de trein reed al weer weg, dat ze moesten de kisten laten staan anders konden ze niet mee. 
Om 2 uur waren wij in Maastricht, ook hier kregen wij wat toegestopt als melk en biscuit. 
Daarna op auto’s naar een school waar wij brood en koffie kregen. De beschuit heb ik nu wel over, dat ga ik 
eerst maar even bewaren. Toen dan het brood eten was afgelopen werden wij ontluisd met een spuit en 
daarna naar het registratiekantoor. Dan naar de dokter voor doorlichting en in een ander lokaal kregen wij 
een kwitantie van ons Duitse geld wat daar moesten afgeven. 
Later op den avond werd ons weer brood en koffie verstrekt en toen zijn we met auto’s naar een andere 
school gebracht, waar wij dan vannacht moeten slapen. 
Wij zijn de stad nog in geweest en hebben sinds lange tijd een paar glazen bier gedronken. 
 
7 september 
Om 9 uur gingen we per auto van Maastricht over Hasselt in België naar Eindhoven. 
Wij hebben brood voor de hele dag mee gekregen. In Eindhoven zijn de mensen uit Holland en Utrecht met 
de trein gegaan, die uit het Noorden met de auto’s naar Enschede. 
Daar is ook een repatriëringskantoor, want we zullen niet in één dag thuis kunnen komen. 
De bruggen in de wegen zijn bijna allemaal vernield. Elst en Arnhem zijn erg beschadigd. 
Te Arnhem hebben wij tomaten gekocht en in Eindhoven appels. 
De aankomst in Enschede was om 5 uur. Later wat brood gegeten en even de stad een eindje in geweest en 
een glas limonade gekocht. Bier was daar in de buurt niet te krijgen. 
 
8 september 
Het is Zaterdag, vanmorgen moesten wij vroeg opstaan, want de koffers gaan met een wagen naar het stati-
on en eerst nog wat brood eten, om 8 uur gaat de trein naar het Noorden. In Mariënberg moeten wij, die van 
het Noorden van Overijssel komen en het Zuiden van Friesland, overstappen naar Zwolle. Een vrijkaartje 
krijgen we mee tot Zwolle en mogen we op de repatriëring’s kaart verder reizen. Te Zwolle vlug overstappen 
in auto’s welke flink de gang er in zetten naar Meppel. In Meppel weer in de trein, deze vertrok ook al spoe-
dig 
dat wij waren om 12 uur in Steenwijk. Hier stapte van Dijk met mij uit, Koop Kooi en Jan Dijkstra in Wolvega 
en Jan Bakker en Engels met één van Kortezwaag stapten uit in Heerenveen. 
Het laatste stuk van Steenwijk naar Oldemarkt zou ik eerst lopen, doch in Paaslo kwam de zoon van 
E. Kraak mij achterop met de motor, welke mij thuis heeft gebracht. 
Mijn vrouw was net van plan naar onze buurman Spiekman te gaan met een briefje van mij afkomstig, met  
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de mededeling dat ik misschien binnenkort zou thuis komen. 
Dit briefje heeft ze vanmorgen met de post ontvangen en dezelfde middag om 2 uur was ik gelukkig thuis. 

________ 
 
Op 29 april 1946, is, na een langdurig ziekbed, Klaas Waslander in het Ziekenhuis te Heerenveen 
overleden. 


