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OVER MIJN ARBEITSEINSATZ EN OVERIGE OOR-
LOGSERVARINGEN 

door Jaap Nieuwmans 
 
 
 
Vanaf 24 juni 1942 tot en met 31 december 1943 ben ik, met onderbrekingen, in 
Duitsland geweest voor de verplichte Arbeitseinsatz, twee keer in Berlijn en de 
derde keer in Kamen (Ruhrgebied). Alle brieven, briefkaarten en formulieren uit 
die periode heb ik bewaard. Ik heb er vier mappen mee gevuld.  
Zomer 2014 ben ik aan het schrijven geslagen. Zo is een uitgebreid verslag ont-
staan van mijn werkervaringen in Duitsland en overige ervaringen in Rijswijk. 
Voor de periode die ik in Berlijn doorgebracht heb – van juni 1942 tot en met 
maart 1943, met een onderbreking – gebruik ik genoemde vier mappen als bron. 
Tijdens mijn tewerkstelling in Kamen – van 16 juli 1943 tot en met 31 december 
1943 –  heb ik van 19 juli tot 4 september 1943 een dagboekje bijgehouden en 
bewaard. Dat is de bron voor wat ik over die periode schrijf. Voor de periode van 
4 september tot en met 31 december, de einddatum van mijn Arbeitseinsatz, ge-
bruik ik als bron de vele geschreven en ontvangen brieven die ik allemaal be-
waard heb. Met behulp van citaten vertel ik mijn verhaal. Ik ga vrij met die citaten 
om. Af en toe geef ik er toelichting bij. Alle toelichtingen zet ik tussen haakjes.  
In de laatste oorlogsmaanden, toen ik vanaf 1 januari 1945 definitief thuis was, 
ben ik onder andere ondergedoken geweest. Ik was ook actief bij het Katholiek 
Actie Comité dat zich inspande voor de ‘jongens in Duitsland’, werkte een tijdje  
in de gaarkeuken en heb geholpen bij de voedseldroppings op Ypenburg. 
In die tijd schreef ik brieven aan mijzelf: daar kan ik nu dankbaar gebruik van 
maken. 
 
 
 
1. GESCHIEDENIS VAN MIJN ARBEITSEINSATZ TE BERLIJN 

 
In 1942 was ik werkzaam bij ALTA 
Stalen Ramen- en Constructiebedrijf 
in Den Haag. Op 18 juni 1942 moest 
ik mij melden bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau in de Lage Nieuw-
straat in Den Haag. Van mijn vader 

Aanwijzing voor uitzending      kreeg ik een nieuwe buitenband  
                                                                         voor mijn fiets en zo fietste ik naar 
de aanmelding. Die verliep niet zo prettig. Toen ik buiten kwam bleek mijn fiets 
gestolen. Dat vond ik nog minder prettig. Pa vond het niet zo leuk. Ik kreeg een 
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uitbrander, zoals 
ze dat toen noem-
den. Moeder suste 
het, zoals moeders 
wel vaker doen. 
Van de gemeente 
Rijswijk ontving 
ik een zogenaam-
de aanwervings-
bevestiging met 
28 april als dagte-
kening. Waar-
schijnlijk was die 
van te voren  

 Aanwervingsbevestiging voorkant            Aanwervingsbevestiging achterkant               klaargemaakt. De  
                                                                                                      Berlijnse firma 
waar ik als ‘machinearbeider’ zou komen te werken wordt erin vermeld: Erich & 
Grätz A.G. Berlin. 
 
Op 23 juni 1942 nam ik in alle vroegte afscheid en vertrok om 6.35 uur naar sta-
tion Staatspoor. De afstand naar Berlijn schatte ik op zo’n 725 km. Om 10.00 uur 
was ik in Oldenzaal. Daar heb ik nog een briefkaart naar huis gestuurd. Een half 
uur later waren we in Bentheim. Het 
oponthoud daar duurde ruim twee 
uur vanwege een controle van alle 
inzittenden. Er was tijd om te eten. 
Even na 13.00 uur vertrokken we 
weer. In Lhö-ne moest iedereen de 
trein verlaten, want er kwam nog 
een locomotief bij. Zo ging de reis 
sneller. Om 18.20 uur waren we in 
Hannover. Een kwartier later ging 
het richting Berlijn. Even tegen 23.00 uur kwamen we aan op station Anhalter 
Bahnhof. Van daaruit gingen we met de S-Bahn naar de Priesterweg. Daar was 
een zogenaamd doorgangslager, een verzamelplaats van alle ‘Arbeitseinsatzers’ 
die naar Berlijn kwamen. We werden er in noodbarakken ondergebracht. Het was 
inmiddels 23.30 uur. Dat was dus een lange dag. 
De volgende morgen stond ik om 5 uur op. Ik had niet goed geslapen. Maar het 
was mooi weer. Om 13.00 uur zou ik opgehaald worden door de directeur van 
Frigidaire GmbH Berlin NW 87 (Wiebestrasse 12). Hij kwam met een Mercedes 
voorrijden. Vier Hollanders stapten in, waaronder Wim Niemans van de Linde-
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laan in Rijswijk en ik. Die directeur reed eerst naar de fabriek om een en ander te 
bespreken. Daarna liet hij ons wat van Berlijn zien. Daarna bracht hij ons naar 
waar we kwamen te wonen: Kommandantenstrasse 62 SW68.  
Het was een grote woning, met veel kamers, middenin het centrum. Een mevrouw 
was eigenaresse. We kregen te horen dat we ’s vrijdags aan het werk moesten en 
dat we op zaterdag en zondag vrij zouden zijn. ’s Morgens om 6.30 uur ver-
trokken we vanaf de Spittelmarkt met een dubbeldekker, lijn 11. De bus reed via 
de Leipziger Strasse, Friedrich-     
strasse, Unter den Linden, Brandenburger Tor, langs de Rijksdag, via Alt-Moabit, 
Turmstrasse en Wiebestrasse. Deze laatste straat is er niet meer, want werd niet in 
de nieuwbouw meegenomen. Het was een reisje van ongeveer twintig minuten, 
dus waren wij ruim op tijd om om 7.00 uur met het werk te beginnen. Het werk 
dat ik deed was montage. Ik geef hier een overzicht van de eerste verdiensten over 
35 werkuren: 
 

35 x 90 pfennig per uur is                                                                  RM (Reichsmark)   31,50 
buitenlandse toeslag          RM    1,04 
           RM  32,54 
loonbelasting     RM 1,50 
rijks- en invalideverzekering    RM 0,90 
burgerbelasting     RM 0,33 
ziekengeld     RM 1,15 
lagerhuur     RM 1,05 
totaal            RM    4,93 
netto            RM  27,61 
busgeld en eten door zaak ingehouden en afgedragen       RM    5,00 
blijft over           RM  22,61 

 
Mijn loon bij ALTA was, vlak voor ik naar Duitsland ging, ƒ12,10 voor 48 werk-
uren. Dus bij Frigidaire verdiende ik goed. 
 
Inmiddels had ik bekenden bezocht, onder andere Huub Smulders. Die verbleef in 
het BMW Lager, een soort ‘woonbarak’ voor buitenlandse arbeiders, Köpenicker 
Strasse 179. Jaap van Rijn sliep in Argus Barackenstadt Barak C Graf Roedernal-
lee in de Berlijnse wijk Reinickendorf en Wim Matena in Ardelt Werke Wohnla-
ger 1 kamer 6 in Eberswalde, een plaats buíten Berlijn. Antoon Kort kwam later 
in lager Morgen in Karlsruhe terecht, Bertus Brok op adres Curt-Helm Strasse 
29/35 te Lübeck en Joop Strik Grabauwer Strasse 24 in Schwarzenbeck. 
 
Aan mijn tweede bezoek aan Wim Matena zit nog een verhaal vast. Ik was met de 
trein op de terugweg naar Berlijn toen de Sicherheitspolizei passen kwam contro-
leren en de opmerking maakte dat ik niet buiten een straal van 5 km rond Berlijn 
mocht reizen. Mij was daar niets van bekend. Ik moest me melden op een politie-
bureau in de omgeving van mijn woonadres. Daarvoor kreeg ik een briefje mee. 
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Op het politiebureau hoorde ik, dat er in mijn paspoort een stempel had moeten 
staan dat mijn beweging beperkte tot vijf kilometer buiten Berlijn. Later hoorde 
ik, dat ik vanuit het noorden kwam – Eberswalde lag 40 km ten noorden van Ber-
lijn – en dat dat verder geen moeilijkheden opleverde, maar als ik naar het westen 
was gegaan zou het anders afgelopen zijn. Die stempel had ik bij aankomst in het 
doorgangslager aan de Priesterweg moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd. On-
danks alles heb ik die zondag 19 juli een fijne dag gehad.  
 
 
KATHOLIEK ZIJN IN BERLIJN 
 
Op zaterdagmiddag deed ik boodschappen aan de overkant van de Kommandan-
ten-strasse. Daar was een kruidenierswinkel die gerund werd door een moeder 
met haar dochter. Het kwam zo te praat dat de moeder aan mij vroeg of ik katho-
liek was. Ik had een speldje op mijn jas van de St.-Jozefgezellen uit onze parochie 
in Rijswijk.  
In Duitsland had je dezelfde vereniging, maar die heette daar Kolpinggemein-
schaft. Leden daarvan droegen hetzelfde speldje. Vandaar dat die moeder vroeg of 
ik katholiek was. Erna, de dochter, vroeg waar ik naar de kerk ging. Dat was 
meestal naar de Dom aan Unter den Linden. Ze zei: ‘Waar wij naar de kerk gaan 
is vlak om de hoek. Als je morgen om 6.40 uur hier bent, dan zal ik op je wachten 
en gaan we samen naar onze kerk’. Toen ik de winkel uitliep, zei ze nog: ‘Bis 
Morgen früh’.  
En ja hoor, toen ik zondagmorgen 9 augustus 1942 om 6.30 uur naar buiten 
kwam, stond ze al op mij te wachten. Onderweg hebben we nog wat gesproken en 
ik merkte, dat ik de Duitse taal al een beetje te pakken had. Ze sprak de kapelaan 
aan en zei: ‘Hier is een Hollander die graag tot de parochie wil toetreden’. In de 
week erna hebben de kapelaan en ik mijn toetreding in orde gemaakt en vanaf 
toen gingen Erna Bürkens en ik elke zondag naar de kerk. Gezellig toch, als je 
van huis gehaald wordt en hier verplicht te werk gesteld bent? 
 
 
MILITAIRE PARADE  
 
Niet altijd aten wij in de fabriek of thuis. Zo’n twee maal in de week gingen we 
uit, ‘spazieren’ noemde men dat. Er was in de Kommandantenstrasse een leuk 
restaurant met muziek en met aardige Mädchen die ons bedienden. Daar hoorde je 
nog eens wat over de toestand in Berlijn of over de oorlog.  
Zo vertelde men ons dat komende zondag op Unter den Linden een grote parade 
gehouden zou worden. Heel de militaire top onder leiding van Hitler zou bij het 
Ehrenmal – nu is dat de Neue Wache – aanwezig zijn. Wij spraken af er naar toe 
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te gaan. Op zondagmiddag konden 
we heel dicht bij het Ehrenmal ko-
men. Daar kwam de parade met 
landmacht, luchtmacht en marine als 
het ware op ons af. Alle militairen 
gingen vlak langs het Ehrenmal. 
Daar stonden de militaire macht-
hebbers opgesteld. Opeens kwam de 
Grüne Polizei aan die tegen ons 
riep: ‘Handen uit de broekzakken en 

in de houding de Hitlergroet brengen!’ Daar stonden wij als nuchtere Hollanders 
met ‘Heil Hitler’. Achter ons was het plein van de Sint-Hedwigskathedraal en 
kregen wij de kans weg te lopen. Onze parade was voorbij. Maar in gedachte zie 
ik het nog helemaal voor me, juist nu na 70 jaar bevrijding. 
 
 
NIET LANGER GEWENST 
 
We wilden ons verhaal vertellen aan de meisjes van het restaurant, dus gingen we 
daar weer eten. Maar toen we aankwamen  lazen we op het raam van het restau-
rant een brief met ‘Ausländer unerwünscht’. Iemand van de bediening kwam naar 
de deur en zei: ‘Lopen jullie maar achterom. Wij vangen jullie wel op’. Dat omlo-
pen kon namelijk, want in de straat waren doorgangen om op het binnenterrein te 
komen. Toen we daar aankwamen kregen we te horen wat er de keer daarvoor 
toen we in het restaurant aten gebeurd was. Wij kregen toen eerder onze maaltijd 
dan de militairen die daar later binnen kwamen. Dat werd het personeel kwalijk 
genomen. Daarom mochten er geen Ausländer meer komen. Maar achter het res-
taurant was een kamertje waar wij konden eten. Daarom kregen de dames van ‘die 
Holländer’ een flinke fooi. 
 
 
OP VERLOF 
 
Ik schreef vaak naar huis. In de brief van 19 september 1942 liet ik mijn ouders 
weten dat ik 6 oktober met verlof zou komen. Dat had ik nooit gedacht! Hoe dat 
zo gekomen is? Ik zal het precies vertellen. In de week voor de brief was ik ge-
woon aan het werk toen de bedrijfsleider naar mij toekwam en vroeg of ik met 
Urlaub – dit is verlof – wilde. Ik antwoordde natuurlijk ‘Ja!’ ’s Middags werd ik 
bij Herr Bus, de directeur, geroepen en deelde hem mee dat ik graag met verlof 
zou willen. 
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Ik kreeg de volle medewerking van hem. Hij zou het in orde gaan maken. Wij 
waren met z’n drieën gekomen – Wim Niemans, Henk Straatman en ik – en we 
kregen met z’n drieën verlof. De datum werd 6 oktober. We zouden tussen 17.00 
en 19.00 uur met de trein uit Berlijn vertrekken en ’s nachts doorrijden. Woens-
dagmorgen 7 oktober zou de trein tussen 8.00 en 10.00 uur in Utrecht aankomen. 
Omdat de trein niet verder zou gaan, zouden we de rest van de reis zelf moeten 
verzorgen. 
 
 
MAAGKLACHTEN 
 
Maar het was nog geen 6 oktober, dus vertel ik nog iets over de periode tussen 19 
september en 6 oktober. Ik was al eerder bij de bedrijfsarts geweest voor maag-
klachten. Die vertelde me dat dit kwam door de verandering van het eten. Hij ver-
telde wat ik wel en wat ik niet mocht eten. En ik kreeg ook medicijnen. Voor mijn 
verlof zou hij mij een attest meegeven met zijn advies. Ik zou mij moeten melden 
bij de Krankenkasse in Den Haag. Deze was aan de Nieuwe Parklaan. Het verlof 
was geregeld en de rest zou wel later komen. Inmiddels had ik van mijn ouders 
een brief ontvangen, gedateerd zondag 27 september 1942, waarin ze schreven 
hoe blij ze waren dat ik thuis zou komen. 
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DRUIVEN, VOETBAL EN NOG MEER 
 
Nu wil ik even iets vertellen over een aardig-
heidje van mij vanuit Berlijn naar mijn familie 
in Rijswijk. Voor ik naar Berlijn moest, heb ik 
op de tuin van Duijvestijn aan de Strijp nog 
druiven gekrent. Nico van Leeuwen van Willem 
Maristraat 10 kwam veel op die tuin. Ik heb 
hem vanuit Berlijn een brief gestuurd met daar-
in de vraag of hij in naam van mij een kistje 
druiven wilde bezorgen in de Willem Maris-
straat op nummer 5. Als reactie kreeg ik een 
briefkaart met bedankje van mijn ouders. 

In Berlijn hadden wij contact 
met Herr Ulendorf. Die regelde 
van alles voor ons. Zoals de 
bioscoop, wat te bezichtigen, 
evenementen, rondvaarten en-
zovoort. Wij waren daartegen-
over met een sigaartje en een 
flesje wijn dankbare jongens.  
Zo hadden we graag de voetbalwedstrijd Duitsland-Zweden in het Olympisch 
Stadion willen zien, maar de kaartjes waren uitverkocht, aldus Herr Ulendorf.  
 
 
NAAR HUIS 

 
Wij, Wim Niemans, Henk Straatman en ik vertrokken op 6 ok-
tober om 18.10 uur vanaf het Anhalter Bahnhof. We hebben de 
hele nacht doorgereden en weinig geslapen, maar veel gepraat 
en gelezen.  
We hebben ook nog iets gezien van de stations Hannover en 
Osnabrück. In Bentheim bij de grens kwam de douane, op z’n 
Duits ‘Zollbeamte’, controleren. De koffers moesten open. Die 
zaten vol lekkernijen die in Duitsland nog te koop waren, zoals 

 Kaartje Berlijn-Utrecht    koffie, thee, boter en suiker. We hadden zelfs gebakjes meege-         
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nomen voor bij de koffie. Een Duitse 
beambte vroeg aan ons: ‘Willen jullie 
soms laten zien hoe goed het in Duits-
land is?’ ‘Ja’, antwoordden wij. Hij 
lachte en zei: ‘Machen Sie das Ge-
päck mal wieder zu’. Doe de koffers 
maar weer dicht. 
Zo kwamen wij na een oponthoud van 
tweeëneenhalf uur weer in Holland en 
het was inmiddels dag geworden. Bij 
ieder station kwamen dichter bij huis 

en om 9.15 uur waren we in Utrecht. Voor de ver-
dere reis moesten wij zelf zorgen. Ik heb nog een 
telegram naar huis gestuurd zoals mijn ouders in 
hun laatste brief vroegen. Om 11.05 kwamen we in 
Voorburg aan. De ontvangst was fenomenaal: fami-
lie en vrienden waren in groten getale aanwezig en 
mijn kameraad Aad Borsboom was met de bakfiets 
gekomen voor mijn koffer. Hij had al zijn melk-
klanten ervoor in de steek gelaten. 
De thuiskomst was een feestdag en wat wij thuis 
niet meer hadden, zoals een drankje en iets voor bij 
de koffie, kwam uit de koffer. Ik had het grootste 
gedeelte van mijn kleding in Berlijn gelaten om zo-
veel mogelijk artikelen die in Holland niet meer ge-    

De verlofpas waarmee ik naar huis kon      kocht konden worden vanuit Berlijn mee te nemen. 
   
 
 
EEN MUISJE MET EEN STAARTJE 
 
Het eerste wat ik deed was mij melden 
bij de Deutsche Krankenkasse für die 
Niederlande Nieuwe Parklaan 70 Den 
Haag. Ik heb ook een bezoek gebracht 
aan dokter Bloem, specialist in het zie-
kenhuis Antoniushove in Voorburg. Ik 
kreeg van hem dezelfde medicijnen als 
van de bedrijfsarts in Berlijn. Kort daar- 
na kreeg mijn vader van Frigidaire in  
Berlijn een schrijven toegestuurd waar- 
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in de ontvangst van zijn brief bevestigd werd en waarin hem gevraagd werd een 
doktersattest te sturen met een inschatting van hoe 
lang mijn arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen 
duren. 
Op 2 november heb ik Frigidaire geschreven dat ik 
hun schrijven van 21 oktober ontvangen had, dat ik 
me gemeld had bij de Krankenkasse in Den Haag 
en daar onder controle stond, dat ik nog steeds on-
der doktersbehandeling was en dat de dokter niet 
met zekerheid kon zeggen hoe lang mijn ziekte nog 
kon duren. 
Frigidaire schreef op 9 december 1942 een brief 
terug. Daarin stond dat zij aannamen dat na zo’n 
lange periode mijn ziekte wel over zou zijn en dat 

ik mijn werk aldaar weer zou kunnen oppakken. Zij gaven mij tien dagen de tijd. 
Zou ik binnen die tien dagen niet te-
ruggekeerd zijn of geen doktersver-
klaring gestuurd hebben, dan zou men 
verdere stappen richting Arbeitsamt 
ondernemen. 
‘Zo, die zit!’ dacht ik. Met deze brief 
ben ik naar het arbeidsbureau gegaan 
en werd mij daar verteld, dat, zolang 
ik bij dokter Bloem in behandeling 
was, ik in de ziektewet kon blijven. 
Zij zouden het verder afhandelen. 
 
Intussen ontving en schreef ik brieven en bezocht bekenden. Veel post kreeg ik 
van Wim Matena uit Eberswalde. Hij zou op 17 februari 1943 op verlof komen. 
Hij schreef ook nog, dat het pakje dat wij van Rijswijk uit naar hem gestuurd  
hadden, niet vlekkeloos was aangekomen. Ze hadden er met hun lange vingers 
aangezeten. Henk Straatman die met mij op verlof was vanwege de geboorte van 
een dochter heb ik bezocht, Pretoriastraat 78 in Den Haag.  
Van Antoon Kort en Cobi Halkes kreeg ik een verlovingskaartje, op papier uit de 

bezettingstijd, maar toch een leuke ken-
nisgeving. Antoon was voor de Arbeit-
seinsatz in Duitsland, Karlsruhe-Durlach, 
maar ik ben Cootje wel wezen feliciteren. 
De vriendenclub had nogal eens een 
feestje. 
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WEER TERUG NAAR BERLIJN 
 
En, ja hoor, na een tijdje niets gehoord te hebben over hoe het nu verder met mijn 
ziekteverlof zou gaan, ontving ik op 11 februari 1943 een bevestiging van de 

Deutsche Krankenkasse in Den Haag, dat ik van 13 oktober 1942 tot 6 december 
1942 arbeidsongeschikt was vanwege gastritis. Onderaan het briefje stond met de 
hand geschreven ‘Wenden!’ Aan de achterzijde stond een handgeschreven aante-
kening in het Duits. In het Nederlands: ‘Een verzoek om verwijzing ligt hier niet 
voor. Arbeidsgeschiktheid kan van hieruit niet worden beoordeeld’. Met dit brief-
je ben ik naar het arbeidsbureau gegaan. Daar werd mij meegedeeld, dat ik weer 
naar Berlijn moest om daar afgekeurd te worden. 
 
Zo vertrok ik vrijdag 12 februari 1943 vanaf Staatsspoor naar Berlijn. Eenmaal 
veilig op mijn stekkie daar aangekomen, ben ik zondag met een jongen naar de 
bioscoop geweest. Er werd een film gedraaid over de landing van parachutisten 
bij Moerdijk. Verder in deze week ben ik naar de dokter gegaan die de genees-
kundige behandeling zou voortzetten en met Herr Bus, mijn baas, in gesprek zou 
blijven. 
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Op vrijdag 19 februari ging ik met de 
jongens mee naar de fabriek, want Herr 
Bus had naar mij gevraagd. Ik kreeg 
toen een briefje overhandigd, waarin 
stond dat Frigidaire mij op 1 januari 
1943 bij de Allgemeine Ortskrankekas-
se had afgemeld vanwege de onzeker-
heid over mijn terugkomst, dat ik nu 
was teruggekeerd en daarom weer werd 
aangemeld. Bus vertelde mij dat ik naar 
het Arbeitsamt moest voor een keuring. 
Daar kreeg ik een attest mee waarin stond dat ik arbeidsongeschikt was en dat ik 
naar Holland terug zou mogen. De vrijdag erna zou ik terug moeten komen om 
mijn papieren op te halen. Ik kreeg toen een bewijs van goedkeuring om naar Hol-
land terug te keren. Met dit bewijs moest ik naar de Krankenkasse in Den Haag 
voor een stempel. Die stempel heb ik niet gekregen: ik moest terug naar de dokter 
voor een uitvoeriger attest. Dan pas zou ik een stempel kunnen krijgen. Afwach-
ten maar. 
 
 
BOMBARDEMENT VAN BERLIJN 
  
Zaterdag 27 februari ben ik nog even bij Erna in haar winkel langsgegaan. Ze zei 
tegen mij: ‘Kom mee naar binnen en luister even naar Goering op de radio. De 
generaal van de luchtmacht houdt een rede over hoe veilig het hier is’. Toen ik 
thuis kwam zei ik tegen mijn huisgenoten: ‘Nu, jullie hoeven niet bang te zijn, 
want er komt geen enkel vijandelijk vliegtuig boven de hoofdstad’. Maar wat was 
de reactie van Erna? ‘Nou, laat Goering zijn grote mond maar houden, want van-
avond ‘Geht es los’. En ja hoor, ze had gelijk. Wat er gebeurde heb ik de andere 
dag, zondag 28 februari in een brief naar huis geschreven. 
Ik schreef: 
 

Gisteravond om ½ 10 was het luchtalarm. Ik was mij net aan het uitkleden 
om naar bed te gaan, maar dat was niet meer nodig.  
We hebben op elkaar gewacht en om 9.45 gingen we naar de kelder. On-
derwijl dat wij naar de schuilkelder gingen waren ze al flink aan het schie-
ten en we maakten daarom gauw de benen want met al die afweer regent 
het scherven. We hebben tot 11.30 in de schuilkelder gezeten en voelden 
onderwijl hevig gedreun.  
Toen we uit de schuilkelder kwamen was het vlak bij ’t lager waar bom-
men zijn gevallen en het is dan hemelsbreed misschien 150 meter van het 



 12 

lager af waar het hevig brandde, ook in de Kommandantenstrasse. Wij 
hebben tot 2.30 op straat gelopen en zo hier en daar eens naar de schade 
wezen kijken. Dus van 11.30 tot 2.30 hebben wij niets anders gedaan dan 
gelopen en gekeken. Toen zijn wij in ons bed gekropen tot 8 uur en waren 
allen al weer op.  
Henk Straatman was om 6 uur naar de fabriek gegaan en kwam om 8 uur 
terug met de mededeling dat we allen wel thuis konden blijven, want de 
fabriek was helemaal uitgebrand behalve het kantoor. Wij zijn toen om 
8.30 uur weggegaan om te gaan kijken. Ik zelf moest ook naar de fabriek 
om m’n papieren te halen en toen ik daar aankwam was er van de fabriek 
niets meer te zien. Ik dacht natuurlijk dat ik naar  m’n papieren kon flui-
ten, maar de baas kwam naar me toe en zei: Nieuwmans, je moet naar het 
arbeitsamt enzelf de papieren gaan halen. Ik er naar toe maar werd weer 
teruggestuurd met de boodschap dat ik de firmavertegenwoordiger mee 
moest brengen. Ik terug naar de fabriek en kreeg daar de boekhouder mee 
om weer naar het arbeitsamt te gaan. We kwamen daar en kregen het te-
rugkeerbewijs terug zonder stempel, maar er stond op geschreven dat ik 
lichte arbeid kon verrichten, dus dat ik niet naar huis kon. We kwamen 
weer op de fabriek terug en daar heb ik dat bewijs aan de baas laten lezen. 
Hij zei weer op zijn beurt: Dat gaat niet, want nu in deze toestand heb ik 
helemaal geen lichte arbeid, dus je moet naar Holland terug. Kom nu mor-
gen maar terug, dan zullen wij wel zien wat we doen. 
In die tussentijd dat ik van het arbeitsamt naar de fabriek en terug ben ge-
gaan, moesten de jongens puin komen ruimen in de fabriek en daar zijn ze 
aan bezig geweest tot 4 uur. Nu zijn ze allen thuis en moeten morgen om 8 
uur bij de fabriek wezen. Het is met ons allen goed afgelopen, behalve met 
twee verlofgangers. Zij kwamen gisteren om half 11 thuis met nog 2 ande-
ren die hier in het lager liggen. De ene woont privaat vlak bij de fabriek en 
de andere slaapt in de fabriek. Nu was degene die in de fabriek slaapt van-
nacht hier blijven slapen maar de koffers had hij op de fabriek laten staan 
en dat is nu helemaal verdwenen. Wat hij aan had dat heeft ie nog maar 
voor de rest niets, alles weg. Nu die tweede die privaat woont. Die z’n he-
le huis is ingestort en de kostbaas is dood en hij mankeert niets. ’t Is ver-
schrikkelijk hoor voor die jongens. ’t Was ook een ware hel hier en ik 
schrijf U zo gauw omdat U zich over mij niet ongerust hoeft te maken. Het 
is met mij nog goed hoor. 
Ik ben misschien weer gauw thuis en mocht het niet ’t geval wezen, dan 
heb ik hier nog iets dat ik niet vergeten mag. 
Moeder ik feliciteer  U alvast van harte en nog vele jaartjes hoor. Ik zal 
m’n best doen om ’n brief te sturen die U precies op Uw verjaardag ont-
vangen zal. Vandaar deze korte gelukwens. 
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Nou veel weet ik niet meer te schrijven als dat ik U het beste wens en tot 
spoedig wederziens. Vader, Moeder, Riet, Sien en Janny, het beste hoor en 
tot kijk. Houd U taai hoor. Ik ook. 
 
       Vele groeten van Jaap 
 
Ik heb nog wat vergeten en dat is dat ik van de fabriek 62,17 mark heb 
ontvangen dus ik kan voorlopig een deurtje openschoppen. Maak U geen 
angst geld heb ik en eten ook dus dat gaat wel. 
 
        Nogmaals het beste 
       Dag Dag Dag 
           Jaap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
  
 
 
 
 

  En dit is dan de echte brief, de voorkant ervan. Voor de achterkant: zie volgende bladzijde.  
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Nog een kleine aanvulling over het verdere gebeuren van het bombardement van 
zaterdag 27 februari en de nacht van 28 februari. Wij hebben hier een Hollandse 
krant waar een foto in staat van de uitgebrande Sint-Hedwigskathedraal die door 
het bombardement vernield was. Toen wij erbij stonden, was de hele ronde koepel 
roodgloeiend en de hitte konden wij voelen. Op een gegeven moment stortte die 
in en sloegen de vlammen wel 30 meter naar omhoog. Toen zij wij maar wegge-
gaan en werd het plein gesloten. 
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VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR 
 
Vanwege het bombardement mocht ik niet meer werken, dus heb ik de zorg voor 
de jongens op me genomen. Ik deed boodschappen, verzorgde de post en ging 
naar de wasserette. Frau Lipper, onze hospita, had gevraagd of ik de kamers wilde 
doen. ‘Ja’, had ik gezegd, want ze was ook goed voor ons.  
Zo af en toe had ik had ik nog wat boodschapjes bij Erna, die altijd met nieuw 
kwam over Berlijn en de oorlog. Nog steeds ging ik iedere zondag met haar naar 
de kerk. Er bleef ook weleens een bakje koffie over. We hoefden ook niet meer in 
de aparte kamer te eten in het restaurant, want de militairen hadden zich erbij 
neergelegd dat er ook buitenlanders toegelaten werden. Zo scharrelde Jaap maar 
door. 
 
Op vrijdag 19 maart moest ik weer op het arbeidsbureau komen. Ze vroegen naar 
mijn Rückkehrschein (terugkeerbewijs), maar ik zei dat ik dat ik het daar al eerder 
achtergelaten had voor een stempel. Ze hebben overal gezocht, maar het was ner-
gens te vinden. Ik moest toen weer naar de fabriek, waar alleen nog het kantoor 
van over was, voor een nieuw Rückkehrschein. Van de fabriek moest ik naar de 
dokter om een nieuw attest te halen, dat ik dezelfde dag nog meekreeg.  
Zaterdag 20 maart 1943 ben ik naar de fabriek geweest om het terugkeerbewijs op 
te halen en opnieuw af te geven bij het arbeidsbureau. Daarna zou het in behande-
ling worden genomen door de Krankenkasse voor bevestiging. Ik hoopte dat het 
voor mij nu niet zo lang meer zou duren dat de Krankenkasse het weer naar mijn 
baas zou sturen en ik eindelijk naar huis kon.  
Met het personeel van Frigidaire is het zo gesteld, dat de jongens die overge-
plaatst zijn meegaan. De baas had twee werkplaatsen hier in Berlijn. Een ervan 
gebruikte hij als pakhuis. Nu wordt het pakhuis, dat net zo groot is als de gebom-
bardeerde ruimte, de nieuwe werkplaats. Maar dat duurt enige tijd. Er is teveel 
personeel en vijfentwintig mensen worden overgeplaatst. Ikzelf heb niet gewerkt, 
omdat er voor mij, in verband met mijn ziekte, geen licht werk was. 
Wat kreeg ik van 
mijn baas toen ik 
op 31 maart naar 
het kantoor van  
de fabriek moest     Het ‘adres’ van mijn Rückkehrschein. Het volledige terugkeerbewijs: zie volgende pagina.      
komen? Het terug- 
keerbewijs! Met toestemming van Frigidaire, Krankenkasse en Arbeitsamt. Herr 
Bus had alles in orde gemaakt, waar ik hem zeer dankbaar voor was. 
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OPNIEUW NAAR HUIS 
 
Ik ben meteen naar het An-
halter Bahnhof gegaan voor 
een treinkaartje, heb m’n kof-
fers gepakt met de nodige 
lekkernijen, heb afscheid ge-
nomen van de jongens en 
vertrok ’s middags om 12.00 
uur met de trein naar Holland. 
Rond middernacht kwam ik 
aan op Staatsspoor.  
De stationschef stond mij op 
te wachten. ‘Zo’, zei hij, ‘ben 
je daar?’ Ik was hartstikke 
blij en vroeg hem: ‘Wat moet 
ik met die koffer?’ ‘Ja, daar 
zegt u wat.’ ‘Ze weten thuis 
niet dat ik uit Berlijn kom, 
want in ben in één dag van 
Berlijn naar hier gekomen.’ 
‘En waar moet u heen?’ ‘Naar 
de Willem Marisstraat in 
Rijswijk.’ De chef zei: ‘De 
koffer laat u maar hier. Die 
berg ik netjes op. De tas 
neemt u mee. U krijgt van mij 

een bewijs, dat u hier om 24.00 uur aangekomen bent. U kan dan vrij naar huis 
lopen. Ik sluit de boel af en loop met u mee tot aan de Stuwstraat, want daar woon 
ik’. Onderweg zei hij nog: ‘Je ou-
ders zullen wel opkijken als je ‘s 
nachts om 1.30 uur voor de deur 
staat’. We hebben nog gezellig lo-
pen kletsen. Bij de Stuwstraat zei 
hij: ‘Tot morgen. Als je de koffer 
komt halen, dan ben ik er ook’. Ik 
gaf hem een pakje sigaretten, waar 
hij erg blij mee was. 
Ik ging alleen verder in die pik-
donkere nacht. Niemand te zien. 
Om 1.30 uur stond ik thuis voor        Mijn Ausweis voor voedselbonnen te Berlijn heb ik mee naar huis     
                                                                                         genomen. 
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de deur en belde zachtjes aan. Het bovenraam van de slaapkamer ging open en 
een mannenstem vroeg: ‘Wie is daar?’ Ik zei: ‘Uw zoon uit Berlijn’. Pa zei: ‘God 
allemachtig!’ Binnen twee tellen was hij beneden. Moeder en de drie zussen 
kwamen ook en van blijdschap huilde heel de familie. Ik ben aan het vertellen 
gegaan, maar ik was moe, kreeg slaap eb heb mijn eigen bedje opgezocht, maar 
zei voor het slapengaan nog: ‘Tot morgen. Dan haal ik de koffer en vertel verder. 
Op donderdag 1 april thuis wakker worden en opstaan, het was geen grap. Het 
was echt waar! Wat een belevenis! Een gezellig sober ontbijt, dat nam de oorlog 
nu eenmaal met zich mee. In gedachten zag ik de inhoud van mijn koffer die op-
gehaald moest worden. Pa ging met me mee naar Staatsspoor. We gingen met de 
tram. Daar aangekomen zagen we de chef. Ik hoefde niets te zeggen, want hij 
ging meteen al richting koffer. ‘U bent  zeker wel blij met de thuiskomst van uw 
zoon?’ vroeg hij aan mijn vader. ‘Nou en of, je kunt hem maar beter thuis heb-
ben!’ 
Zo kwam de koffer aan op Willem Marisstraat 5. We hebben hem op tafel gelegd 
en geopend, verbaasde gezichten rond een keur aan levensmiddelen: boter, kaas, 
chocola voor de meisjes, een doos bonbons voor moeder, sigaren en sigaretten 
voor pa en voor de meegebrachte koffie en thee ook nog een gebakje. ‘Is dit in 
Duitsland allemaal nog te koop?’ vroeg mijn moeder. ‘Ja,’ zei ik. ‘Nou, dan heb 
jij het niet slecht gehad.’ Wel, dat was ook zo! 
 
 
TE WERK GESTELD OP VLIEGVELD YPENBURG EN IN SCHIPLUIDEN 
 

Zo eindigde dan mijn verplichte 
Arbeitseinsatz in Berlijn. An-
sichtkaarten mochten vanuit Ber-
lijn niet verstuurd worden. Daar-
om heb ik er verschillende mee-
genomen naar huis en tot nu toe 
bij  mijn documentatie van die 
tijd bewaard. 
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De bonkaarten die ik bij mijn vertrek naar 
Berlijn op 20 juni 1942 bij de gemeente 
Rijswijk moest inleveren, kon ik op vertoon 
van het ontvangstbewijs dat ik toen ontvan-
gen had weer terugkrijgen. 
Nu brak een nieuw hoofdstuk aan: ik moest 
mij melden bij het arbeidsbureau in Den 
Haag en papieren en andere bescheiden 
meebrengen. Daar kreeg ik te horen dat ik 
bij de Bouwleiding der Luchtmacht Ypen-
burg moest gaan werken. Die Bouwleiding 
viel onder Organisation Todt (OT). Dat was 
een bouwbedrijf van de Duitse staat ge-
noemd naar de oprichter ervan, Herr Todt. 
Van de uitvoerders Rietveld en ’s-Graven-
dijk kende ik de heer ’s-Gravendijk: die had 
een kantoor aan de Populierlaan. 

Ik werkte op het vliegveld zelf. De 
start- en landingsbaan was van hout 
gemaakt. Dat hout was afkomstig  
van de wielerbaan die vlakbij lag en 
toen gesloopt werd.  
Ik moest plukjes hei met kramme-
tjes op dat hout vastzetten om de 
start- en landingsbaan te camoufle-
ren. Anders zou die vanuit de lucht 
te zichtbaar zijn. Toen werd er 
proefgevlogen met een Junker, een 
driemotorig propellervliegtuig. Dat      Voorkant personalausweis voor Ypenburg 
type was ook gebruikt voor de lan-       
ding van parachutisten op Ypen-
burg. Het proefvliegtuig kwam aan 
vanuit de richting Nootdorp, kwam 
op de landingsbaan en ….. een gro-
te stofwolk van rondvliegende stuk-
jes hei was het gevolg! Het was 
meteen over met de camouflage! 
Door dit voorval was ik ook mijn 
baantje als ‘camoufleur’ kwijt. 
Maar ze hadden wat anders voor mij.   Achterkant Personalausweis voor Ypenburg 
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De heer Bakkenes nam mij mee naar Schipluiden. Er werd toen veel geluisterd 
naar radio Oranje, die vanuit Engeland uitzond. De Duitsers vonden dat niet leuk. 
Ze hadden er iets op gevonden om die uitzendingen vanuit Engeland te storen. 
Dat deden ze met een snel piepend geluid. En die zendmast daarvoor stond nu in 
Schipluiden, in het weiland bij boer Van Adrichem. Er waren wat houten gebouw-
tjes. De houten zendmast zelf was 40 meter hoog. Ik werkte er met Joop Strik. 
Boven in zie zendmast aten wij wel eens ons boterhammetje. Je had er een prach-
tig uitzicht. We floten ook wel eens naar de meisjes daar beneden die op de fiets 
voorbij kwamen. Die keken dan verschrikt in het rond en wisten niet waar het 
geluid vandaan kwam. 
Wat het eten betreft, zaten we er ook goed, want Van Adrichem had boter, kaas, 
melk en eieren. Die namen we wisselend mee naar huis, zónder gecontroleerd te 
worden. 
Het is lange tijd goed gegaan, maar op een keer waren wij de pisang en toen was 
dat meenemen van eten meteen afgelopen. 
Wat voor werk we daar deden? Camoufleren, onderhoud, de zendmast schoon 
houden en andere klusjes. Ik heb daar gewerkt tot 10 juli 1943. Toen moest ik 
weer naar Duitsland, maar daar schrijf ik later over. 
 
Tijdens mijn ziekteverlof thuis bleef ik corresponderen met mijn kameraden in 
Duitsland. Ik heb heel wat brieven uit Berlijn ontvangen, van Willem Nieman, 
Henk Straatman, noem maar op. 
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Maar ik wilde ook voetballen! Tot slot van dit artikel wil ik daar graag iets over 
vertellen.  Van voetbalvereniging Katholieke Rijswijkse Voetbal Club (KRVC) 
kreeg ik een uitnodiging om op 11 april 1943 te komen voetballen tegen Oliveo in 
Pijnacker, maar ik ben eerst wezen praten, omdat de papieren die mij beloofd wa-
ren door het arbeidsbureau nog niet binnen waren. Ik was pas teruggekeerd uit 
Duitsland, maar was nog niet ingeschreven bij de gemeente Rijswijk, dus eigen-
lijk verbleef ik hier illegaal. Ik heb daarom de naam Jan Solleveld maar aangeno-
men, zodat ik dan toch kon voetballen. 

 
 
Niet lang daarna vond de afrekening plaats door de Deutsche Krankenkasse für 
die Niederlande. Dit ontving ik keurig thuis: 
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TOT BESLUIT 
 
In 1979 ben ik tijdens een georganiseerde reis naar Berlijn met Bep, mijn vrouw, 
teruggegaan naar de plek waar ik tijdens mijn Arbeitseinsatz gewoond had: 
Kommandantenstrasse 62. Toen had je in dat appartementencomplex winkels be-
neden en flats daarboven. Het oude complex was er niet meer. Nieuwbouw is er-
voor in de plaats gekomen (zie foto rechts). Maar er was weer wel een nummer 
62! Vlakbij was toen de Muur nog (zie foto links).  
 

 
 
2. VOOR DE DERDE KEER NAAR DUITSLAND 
 

Op vrijdag 16 juli 1943 hoorde ik op het 
kantoor van Rietveld-’s-Gravendijk – die 
waren als uitvoerders bij de bouwwerken 
op Ypenburg betrokken – dat ik mij maan-
dag 19 juli moest melden bij Heliomare 
Wijk aan Zee. Dat was toen een katholiek 
sanatorium voor tuberculosepatiënten.  
Maandag 19 juli. Mijn vader ging mee en 
we vertrokken die maandag om 9.20 uur 

met de trein. Ik had mijn Rückkehrschein meegenomen, dus het bewijs van mijn 
definitieve afkeuring voor arbeid in Duitsland. Wat bleek toen wij aankwamen? 
Organisation Todt (OT), de Duitse bouworganisatie waar ik al eerder op vliegveld 
Ypenburg te maken had gehad, had daar zijn intrek genomen! OT was een bouw-
bedrijf van de Duitse staat opgezet onder leiding van Albert Speer. ’s Middags om 
6 uur arriveerden de elf mannen van Rietveld-’s-Gravendijk die ook naar Duits-
land moesten. Ikzelf had geen koffer meegenomen, want mij werd gezegd: ‘Neem 
je Rückkehrschein mee. Dan zit het wel goed’. Vader is toen naar huis gegaan en 
zou de volgende dag 20 juli terugkomen, met mijn moeder en met de koffer. On-
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dertussen was ik met het Rückkehrschein  naar het kantoor gegaan, maar daar 
kreeg ik de boodschap dat ik het verder in Duitsland moest afhandelen. Omdat er 
in Heliomare geen slaapplaats meer was, zijn wij met het ploegje van Rietveld-’s-
Gravendijk naar het Badhotel vertrokken. Om 11.00 uur zochten we onze strozak 
op, wat niet zo prettig was. 
 
Dinsdag 20 juli. Na niet al te veel geslapen te hebben, moesten we aantreden om 
geteld te worden. Er werd brood uitgedeeld en we kregen te horen, dat we de an-
dere dag, woensdag 21 juli, zouden vertrekken. Om 12.00 uur kwamen mijn vader 
en moeder met koffer en inhoud: mijn kleren, toiletartikelen, maar ook wat lek-
kernijen, in díe tijd slecht en klandestien verkrijgbaar. 
Cor Witteman was met mijn ouders meegekomen. Zijn broer Ben – die had tbc – 
hoorde bij het groepje van Rietveld-’s-Gravendijk. Cor wilde zijn broer Ben vrij 
krijgen en dat is hem gelukt. Beiden woonden in dezelfde straat als ik, de Willem 
Marisstraat. Ik op 5, zij op 11. Dezelfde dag nog zouden ze met mijn ouders te-
rugkeren naar Rijswijk. Ons afscheid was niet zo prettig. Voor de derde keer naar 
Duitsland: waar zou ik terechtkomen? 
 
Woensdag 21 juli. Wij stonden aangetreden om naar Heliomare te gaan, alwaar 
wij gezamenlijk zouden vertrekken. Mijn vader was er, mét de ouders van Gerrit 
Vrijenhoek, die ook bij het clubje van elf hoorde.  
Ook Aad Borsboom was er, mijn beste vriend. Hij kwam een laatste groet aan mij 
brengen, ook namens mijn familie. Geweldig vond ik dat. Dit is ware vriend-
schap! 
Om 4 uur werden wij naar station Beverwijk gebracht. Daar stond een goederen-
trein klaar met 32 wagons. Wagon nummer 16248 werd ons aangewezen. Er lag 
een baal stro in. Wij zouden doorrijden naar Hagen-Heubing in het Ruhrgebied.  
Om 8 uur vertrokken wij met deze ‘luxe’ goederentrein die door ons met oranje 
bloemen versierd was en voorzien was van een spandoek met de opschriften ‘Le-
ve Holland en Wilhelmina’. Met 32 Fahrgästen, reisgenoten, zaten we in wagon 
16248. In Beverwijk klapte het spoorwegpersoneel voor ons en zwaaide ons uit. 
Mijn vader en mijn beste vriend Aad waren tot het laatst gebleven en na het ver-
trek bleven ze ons zo lang mogelijk uitzwaaien. In Haarlem werden we door men-
sen op het perron luid begroet en we bedankten hen met het Wilhelmus.  
We reden verder via Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Inmiddels was het donker 
geworden. ’s Nachts om 12.00 uur kwamen we in Emmerich aan. Dat was Duits-
land, dus werden we gecontroleerd. Dat duurde ruim vier uur. Wat bleek? Het 
ging om drie wagons met zo’n 100 man. 
 
Donderdag 22 juli. Zo rond 5.00 uur gingen we weer verder via Wesel, Oberhau-
sen, Essen en Bochum naar Hagen-Heubing, alwaar we om 8.00 uur arriveerden. 
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Onze bestemming was het doorgangslager in Hagen, maar aangezien daar geen 
plaats meer was, moesten wij naar een andere plek. Wij moesten daar elf uur 
wachten. Met de ’s-Gravendijkclub vertrokken we om 7.00 uur met dezelfde wa-
gons naar Dortmund. De drie begeleiders van OT begeleidden toen we naar een 
kazerne van OT liepen. Die lag aan de Verlängerte Daumstrasse. Het zou onge-
veer een uur lopen zijn. Het was inmiddels 22.30 uur en het schemerde. We had-
den drie nachten niet geslapen en dan nog eens sjouwen met die zware koffers! 
Na een kwartier liepen een paar jongens van ons  langs een woning waar nog licht 
brandde. Ze belden aan en vroegen of wij onze koffers hier mochten stallen. We 
zouden ze de volgende dag dan weer komen ophalen. De heer des huizes stemde 
erin toe en wij brachten de koffers naar zijn garage. Daarna hebben we nog twee 
uur moeten lopen! 
 
Vrijdag 23 juli. ’s Nachts om half een kwam ik aan in de kazerne van OT. Mij, 
maar ook Chris Tielemans en Toon Jansen, waar ik samen mee aankwam, werd 
een slaapplaats aangeboden. Moe van de reis en het gesjouw zijn wij in onze krib 
gedoken. Om 8 uur werd ik wakker en ontdekte, dat wij in een grote hal terecht-
gekomen waren die achter de kazerne lag. Het was hal 6. Wat de slaapgelegen-
heid betreft ging het wel. Wij moesten aantreden om ingedeeld te worden. Omdat 
ik bij de jongens wilde blijven, gaf ik mij op als timmerman. Zodoende bleef ik 
bij de groep. Mijn koffer mocht ik niet halen. Ik zat erover in of er nog iets van 
terecht zou komen. 
Er werd ook eten uitgedeeld: brood, boter en worst. Dus het Frühstück was wel in 
orde. De middag heb ik doorgebracht met het inrichten van mijn woon- en slaap-
gelegenheid en om 6 uur maakte ik weer kennis met de Duitse soep! Na het eten 
ben ik naar het dorpje Aplerbeck gewandeld. Het ligt daar mooi in de heuvelen, 
zoals in Limburg. Ik moest om 10 uur binnen zijn om naar bed te gaan. De slaap 
die we de voorgaande dagen gemist hadden, was bij lange na nog niet ingehaald. 
 
Zaterdag 24 juli. Om 6 uur kwam er een andere begeleider van OT ons vertellen 
dat we op moesten staan en dat de koffers aangekomen waren. Ik moest weer aan-
treden – dit gedoe deed mij aan militaire dienst denken – om ingedeeld te worden.  
Ik voegde mij bij de timmerlieden. Dat heeft tweeëneenhalf uur geduurd. Toen 
pas waren we ingedeeld en hadden we een baas. Het was de firma Richard-
Albrecht, een bouwbedrijf. Zo kwam ik voor het eerst in de bouw terecht. De ne-
gen jongens waar ik met mee gekomen was en die bij Rietveld-’s-Gravendijk ge-
werkt hadden, moesten allen mee naar het bureau in de kazerne. Aldaar werd ik 
ingeschreven. Ik wilde meteen mijn papieren over de afkeuring in Berlijn laten 
zien, maar men gaf aan dat ik daarvoor bij de firma Albrecht moest zijn. Dus ben 
ik er ook daar niet verder mee opgeschoten. Wij konden vertrekken met de mede-
deling, dat wij aanstaande maandag 26 juli met ons werk moesten beginnen. 
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Daarna ben ik begonnen mijn koffer uit te pakken. Die was keurig netjes ingepakt 
met mijn kleren, maar ook met een stukje ontbijtkoek, toiletzeep, een sigaretje en 
andere dingen voor het dagelijkse leven. ’s Avonds ben ik naar Aplerbeck gegaan 
om te kijken hoe laat de zondagsmis zou zijn. Dat was 10 uur. Op die zaterdag-
avond ging ik ook om 10 uur naar bed. 
 
Zondag 25 juli. Na het bombardement van Essen en het luchtalarm van de afgelo-
pen nacht, ben ik om 8.00 uur opgestaan. Er zouden zes mannen meegaan naar de 
kerk. Wij vertrokken om 9.15 uur, want het was wel een half uur lopen. De kerk 
was stampvol met niet alleen Duitsers maar ook veel Hollanders en Fransen, die 
allen uit de kazerne kwamen. Na de kerk hoorde ik over het bombardement van 
Essen. Er was zware schade aangericht, vooral in de industrie. Ook al was de af-
stand van hier naar Essen 30 kilometer, zo’n zwaar bombardement had ik in 
Duitsland nog niet eerder meegemaakt. 
Om 12 uur werd er eten uitgedeeld in de kazerne. Het zag er goed uit. Ik kreeg 
ook een brood van 1500 gram. Daar moest ik drie dagen van doen. Worst en boter 
zou ik iedere avond krijgen. Vanwege de zondag was er iets extra’s bij het eten, 
wel geen pudding zoals thuis, maar een rolletje friëtta. Dat waren zuurtjes. In Ber-
lijn dronk ik vaak Malzbier en ik vroeg me af of dat ook hier te krijgen was. 
Malzbier is donker en een beetje zoetig en wordt veel gebruikt door sporters. We 
bedachten dat er in Aplerbeck een café was en dat het daar toch te krijgen moest 
zijn. We zijn er met z’n zessen naar toe gegaan en, ja hoor, het was er. De café-
baas had er meteen wat klanten bij. Het beviel ons goed. Maar wij moesten om 10 
uur binnen zijn om naar bed te gaan. De dag daarna zouden we om 5 uur op moe-
ten staan om aan het werk te gaan. 
 
Maandag 26 juli.  Een week daarvoor zat ik nog in Wijk aan Zee, maar nu was ik 
op weg naar de bouwerij in Dortmund. Om 5 uur stonden we op en om 5.40 uur 
moesten we aantreden op de binnenplaats en ons opstellen in rijen van drie man. 
Om 6 uur begonnen we te lopen, netjes in de rij, onder begeleiding van OT-
mannen. We liepen één uur en kwamen om 7.00 uur aan. Aldaar werden we als 
timmerlieden aan het werk gezet. Ons clubje maakte houten cementbakken. Dit 
werk verliep best. Het was mooi weer. Van 9 tot 9.15 uur was er schaft en de 
middagpauze was van 12 tot 12.45 uur. Dan kregen we ‘bunkersoep’. Die was zó 
dun, dat als je er een dubbeltje in gooide, je dat op de bodem kon zien liggen. 
Daarna gingen we door tot 5.30 uur. Per dag werd er in totaal 9½ uur gewerkt en 
twee uur gelopen, dus was je 11½ met je werk bezig. Na afloop gingen we weer 
in rijen van drie op een drafje naar de kazerne voor het avondeten.  
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Na het eten ging ik mij lekker wassen onder de douche, wat heerlijk was, omdat 
het zo warm was geweest vandaag. Met schrijven naar huis heb ik de avond vol 
gemaakt en ik ben vroeg op de strozak terechtgekomen. 
Dinsdag 27 juli. Weer als de vorige dag om 5 uur op. Het brood had ik de dag 
ervoor al klaargemaakt, dus ik kon een kwartiertje langer blijven liggen.  
Om 11 uur was er luchtalarm. We hielden op met werken. De schuilkelder wilde 
ik eerst niet in, maar toen het afweergeschut in werking werd gesteld, was het 
wegwezen. Het menu vandaag bestond uit koolsoep en in de kazerne zuurkool-
soep met Pellkartoffeln (aardappelen gekookt in de schil). Voor de volgende dag 
kreeg ik 500 gram brood, een schijf worst en een klontje boter. De avond heb ik 
doorgebracht met schrijven naar huis, een kaart naar Antoon Kort en Aad Bors-
boom, mijn twee kameraden. 
 
Woensdag 28 juli. Afgelopen nacht was er om ongeveer 1 uur luchtalarm, maar er 
is hier niets gebeurd. De dag begon weer net zoals altijd. Wel hoorde ik, dat Mus-
solini afgetreden is en dat de koning van Italië naar Engeland is gegaan voor vre-
desonderhandelingen. Het eiland Sicilië is door de Engelsen veroverd. ’s Avonds 
na het eten ben ik op het bureau een werkpak met schoenen en een broek gaan 
halen. De kosten zijn 32,50 DM. Dit bedrag wordt van het loon ingehouden. Het 
uurloon zou 80 Pfennig worden, maar het loon krijg ik niet in handen. Dat wordt 
overgemaakt naar huis. Wel krijg ik om de veertien dagen 10 DM zakgeld in han-
den. Het is niet veel, maar als je dagen maakt waarvan je elf uur in de weer bent, 
dan blijft er weinig tijd over voor ontspanning. Ja, wat ik ook nog kon kopen wa-
ren sigaretten, merk Kiuf, 25 stuks voor 1,10 DM. 
 
Donderdag 29 juli. Na het luchtalarm van de afgelopen nacht en overdag van 8 tot 
11 uur op het werk is er verder niets bijzonders gebeurd, dus was de donderdag 
weer zoals gewoonlijk verlopen met het maken van cementbakken. Ik heb nog 
een brief naar mijn ouders geschreven. De baas aan wie ik mijn papier voor af-
keuring heb meegegeven was nog niet terug, dus heb ik nog geen uitsluitsel. 
 
Vrijdag 30 juli.  Was het gisteren een rustige dag, vandaag was er een hoop hei-
bel. Wij kwamen van de elektriciteitscentrale Scharnhorst waar wij met een clubje 
van veertien man gewerkt hebben. We wachtten op de bus, net als de vorige dag, 
in de hoop weer mee te kunnen rijden. Maar de bus kwam niet, dus moesten we 
lopen. Wij liepen gezellig te babbelen, maar een kwartier vóór we bij de kazerne 
waren, werden we aangehouden en moesten we ons in rijen van drie opstellen. Er 
kwam nog een andere ploeg van de firma Glückauf en die moest zich bij ons aan-
sluiten. Het waren twee mannen van OT en waar het voor was wist ik nog niet. Ze 
begonnen tegen ons te schreeuwen en te snauwen. Dit kon ik eruit op maken: we 
liepen niet drie aan drie en gaven de Duitse vrouwen te weinig ruimte om te lo-
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pen. We waren hier maar te gast en moesten meer ontzag tonen, werd ons gezegd. 
We hadden zo een kwartier gestaan toen we naar de Polizeikazerne moesten. Op 
de binnenplaats daar moesten we ons opstellen. Ik dacht dat er heel wat zou gaan 
gebeuren, maar na enige tijd kwam er een hoge piet van OT en die vertelde dat 
degenen die bij Albrechts werkten konden gaan, maar de voldende morgen om 6 
uur moesten aantreden om overgeplaatst te worden naar een ‘richtige Firma’.  
Ik ben met ons clubje drie aan drie naar de kazerne gegaan. Daar werd mij ge-
vraagd: ‘Jaap, wat is erallemaal gebeurd?’ In Berlijn spreken ze dezelfde taal als 
hier, dus ik heb hen verteld wat er aan de hand was.  
 
Ik heb het idee dat de firma Albrechts gestraft is, omdat wij zonder begeleiding 
liepen. Ik ben benieuwd wat er morgen gaat gebeuren! 
Maar tussendoor wil ik nog even dit kwijt: in Holland heb ik mij na de oproep van 
Rietveld-’s-Gravendijk binnen drie dagen gemeld bij Heliomare. Dat is waar-
schijnlijk niet doorgegeven aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-Gravenhage. 
Bij mijn ouders kwam pas later een oproep van het Gewestelijk Arbeidsbureau 

binnen om mij daar op 
23 juli te melden. Maar 
op dat moment zat ik in 
Duitsland. Pas toen ik 
30 december 1943 
thuiskwam, heeft mijn 
vader mij die oproep 
gegeven. Hij had er 
met niemand over ge-
sproken en er ook niet 
mij over geschreven. 
Hij heeft wel alles in 
orde gemaakt. 
 
Zaterdag 31 juli. Zoals 
altijd was het weer om 

6 uur aantreden. ‘Wat zal deze dag ons weer brengen?’ vroeg ik mij af. De veer-
tien mannen die de vorige avond opgeschreven waren, werden uit de groep ge-
haald en moesten de koffers pakken. Ik kreeg tot 8 uur de tijd. Om 8 uur kwamen 
dezelfde OT’ers die ons gisteren aangehouden hadden met de boodschap dat wij 
naar de firma Max Rücher zouden gaan in Lünern. Ik ging met mijn koffer op 
weg naar de Polizeikazerne. Dat viel niet mee. Maar na een half uur gesjouwd te 
hebben, zetten de begeleiders ons onder de bomen om voor ons een auto te halen 
die ons naar de nieuwe firma zou brengen. Naast mijn koffer liet ik mij in het gras 
vallen en viel in slaap. Nu ik niet meer bij  Albrecht werkte en de baas – die heet-
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te Klaas – in Frankrijk zat, maakte ik mij toch zorgen hoe het met mijn papieren 
verder zou gaan. Klaas, onze Polier (voorman) – zijn scheldnaam was ‘de bulde-
raar’ – liep altijd als wij aan het werk waren te roepen van: ‘Arbeiten, arbeiten, 
schnell, schnell, schnell!’ Wij hebben hem geleerd ‘snel’ te zeggen. Hij had ze 
niet alle vijf, maar was wel een aardige OT’er. Hij zal het over mijn papieren 
hebben als hij uit Frankrijk terugkomt. 
Ik werd om half drie wakker toen er een tractor met drie aanhangwagens op de 
weg stond, klaar om ons groepje van negen man – twee van de elf waren overge-
plaatst vanwege ander werk –  naar Lünern te brengen. We reden anderhalf uur 
stapvoets en onderweg konden we veel zien van wat de bombardementen hadden 
aangericht. We reden verder langs de kolenmijn Kajserau, tevens elektriciteits-

centrale, en belandden bij een 
school in Kamen, alwaar wij 
ingedeeld werden. Het was 
jammer, dat Pietje Groenewe-
gen niet bij ons was, want net 
de dag dat wij moesten aantre-
den moest hij naar de tandarts, 
dus kon hij niet mee. Er waren 
al vier Fransen in de school, 
dus waren we met dertien man. 
Later kwamen er nog vier Bel-
gen, dus waren we hier met 
zeventien man. Ik zal meteen 
maar even de namen van ons 

clubje geven: Chris Tielemans, Toon Jansen, Toon Snijderberg, Kees van Dorp, 
Jan van der Kleij, Jan Knijf, Paul Buitelaar, Leen van Krimpen en de ‘vertaler’ 
van het Duits in het Nederlands en andersom Jaap Nieuwmans. In de school zaten 
we met vier man in één klaslokaal, dus lekker ruim. 
Zo, dit was een bijzondere dag, deze zaterdag. Ik was moe van het jachtige gebeu-
ren. Benieuwd naar de dag van morgen ben ik mijn bed op gaan zoeken. 
 
Zondag 1 augustus. Om 7 uur kwam de Lagerführer met veel lawaai de school 
instormen en vroeg met luide stem: ‘Was ist denn hier los?’ (Wat is hier aan de 
hand) Ik zat mijn ogen uit te wrijven en dacht: ‘Het is vandaag toch zondag? Dan 
hoeven we toch niet te werken?’ Er was ons niets gemeld, maar de leider gaf aan 
dat we om half acht aan moesten treden op de speelplaats. Wij waren ‘Bummels’, 
boemelaars of rondwandelaars. We trokken gauw onze werkkleding aan en ston-
den snel aangetreden op de speelplaats. Dat had al om 6.15 uur moeten gebeuren.  
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We kregen een schep en moesten 50 meter achter de school een schuilbunker 
gaan bouwen. ‘Zondagmorgen, zonder zorgen’, werd onder elkaar gezegd. En 
daar begonnen wij met het graven van een kuil. De contouren waren al uitgezet: 
25 meter lang en 4 meter breed.  
De kuil moest 2½ meter diep worden. Het zand werd door een lorrie afgevoerd 
naar de autobahn 250 meter verderop waar men toen aan bezig was. Van 9 uur tot 
9.15 was het schaften en om 12 uur kregen wij soep. Mijn gedachten gingen toen 
uit naar Rijswijk, waar ik op zondag, al was het op de bon, achter een lekker bord 
eten zat door mijn moeder klaargemaakt. Om 4 uur was het werk gedaan en om 6 
uur kreeg ik voor het eerst sinds ik uit Rijswijk wegging een vaste maaltijd: sa-
vooiekool, aardappelen en varkensvlees. Het smaakte goed na alle borden soep en 
brood met worst. 
Naar de kerk ben ik niet geweest, hoewel die vlak bij de school staat. Maar thuis 
kan men ook bidden, dus maak ik het wel goed met Onze Lieve Heer.  
 
(Even ter toelichting: wie een brief naar mij schreef, moest gebruik maken van de 
zogenaamde veldpost. Daarbij hoorde het volgende adres:  
 

Aan J.J. Nieuwmans 
Veldpostnummer 586690. 

 
We mochten alleen dit veldpostnummer gebruiken. In geen enkele brief mochten 
we schrijven dat we in Kamen werkten.) 
 
Maandag 23 augustus. Het was prachtig weer en wij zijn met dezelfde club met 
ons graafwerk verder gegaan. De machinist op de lorrie werd steeds afgewisseld. 
Er moest 1000 kubieke meter zand verplaatst worden naar de autobahn. De OT’er 
die over ons de leiding heeft ging weleens weg en dan werkten we kalmer aan. 
Maar als hij terugkwam riepen wij ‘Witte muizen!’ en gingen dan weer sneller 
door. 
Deze dag is verder rustig verlopen. Na het eten ben ik naar bed gegaan, want de 
andere dag zouden we nog eerder moeten opstaan, dus om 5.45 uur. 
 
Dinsdag 3 augustus. Vandaag dus een kwartier eerder aangetreden, want onze 
etenskaarten moesten gestempeld worden. Er waren er meer in omloop dan er 
personen waren. Vandaar dat ze gestempeld moesten worden. Dat grapje heeft 
drie kwartiergeduurd. De put voor de bunker was nog niet leeg, dus daar moesten 
nog vele scheppen uitgehaald worden. In de loop van de dag hoorde ik dat de 
Russen een algemeen offensief waren begonnen en dat de Amerikanen Sicilië in 
handen hadden. 
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Ik heb ook nog geïnformeerd bij de firma Rücher hoe het met mijn papieren zat. 
De Hollandse boekhouder zou morgen zelf naar Albrechts gaan en ernaar vragen. 
Ik ben benieuwd!! ’s Avonds heb ik kaarten en brieven geschreven. Daarna: wel 
te rusten. 
 
Woensdag 4 augustus. Met deze dag ben ik gauw klaar, want het weer was zo 
slecht, dat er niet gewerkt kon worden. We hebben het nog geprobeerd met een 
regenpak, maar dat was ook niet om te doen. Het eten hadden de OT’ers zeker 
buiten gezet, want we aten ’s middags waterpap. ’s Avonds hadden we peentjes 
en Pelkartoffeln. Nog brieven geschreven naar Borsboom en het nieuwe veldpost-
nummer 586690 doorgegeven. 
 
Donderdag 5 augustus. De berichten van vandaag gingen vooral over de zware 
gevechten die de Russen in de Oeral voerden en over de Italianen die niet meer 
vochten tegen de geallieerden. 
Er kwamen twee boerinnen naar ons toe. Zij waren in het korenveld bezig om 
schoven te zetten. Een van hen had vier jaar als dienstbode in Amsterdam gewerkt 
en sprak aardig Hollands. Ze zei, dat het slecht ging met Duitsland en dat de oor-
log voor de winter voorbij zou zijn. Onze algemene leuze was ook, dat de oorlog 
niet zo lang meer zou duren. 
’s Avonds kreeg ik bij het eten twee peren als toetje, maar die waren al op voor ik 
aan het eten begon. Verder is deze dag, die weer een dag dichter bij de vrede is, 
rustig verlopen. Na het bidden van mijn avondgebed ben ik gaan slapen. 
 
Vrijdag 6 augustus. Deze dag begon om 1 uur met een luchtalarm. Een geloop en 
gevlieg in het schoolgebouw om zo snel mogelijk in de schuilkelder te zijn. Het 
alarm duurde niet lang en er was geen afweergeschut, dus weer naar het klaslo-
kaal en de koffer in. Als er luchtalarm in de nacht is, moeten we toch om 6.00 uur 
aantreden. Ik kreeg vandaag ook nog 25 sigaretten à 1,10 DM en een doosje 
schoensmeer voor mijn zwarte schoenen. Die moeten van de OT’ers altijd netjes 
gepoetst zijn.  
 
Zaterdag 7 augustus. Deze dag zou de laatste geweest zijn van de vakantie. Ik zou 
met Sjaan Borsboom gaan logeren in Vught, zoals we afgesproken hadden. Nou, 
volgend jaar beter.  
Wij hebben deze dag tot 5 uur gewerkt. Na de dunne soep zijn we de boer op ge-
gaan om te kijken of er nog iets te koop was. Chris Tielemans, Toon Jansen en ik 
kwamen bij de eerste boer. Niets. De tweede boer ook niets. Maar bij de derde 
wel! We kregen, nadat ik een praatje gemaakt had met de boer, een flinke portie 
aardappels. We hebben hem hartelijk bedankt! We hebben ook ons stamcafé nog 
even aangedaan voor een lekker Malzbiertje en de krant nog even nagelezen of er 
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nieuws was. Om half tien waren wij thuis. Het was te laat om de aardappels te 
koken op een vuurtje achter in de tuin. Ik nam nog een sneetje brood en door 
daarna onder de wollen dekens. 
 
Zondag 8 augustus. Bij het aantreden om 6 uur werd meegedeeld, dat er die avond 
een keuring zou zijn en dat wij allen binnen moesten blijven. Nog steeds had ik 
mijn papieren niet terug van Albrechts, waar ik ze aan gegeven had en daar zat ik 
mee. Eerst ben ik naar de voorman geweest en later naar de bouwleider met de 
vraag of ik zelf de papieren mocht gaan halen op het kantoor in Dortmund, maar 
dit kwam niet ‘Im Frage’. Het was slecht weer voor de zondag en we moesten 
binnen blijven tot het droog werd.  
Om half elf kwam er en vrachtwagen met betonijzer voor de deur en die moest 
gelost worden, ondanks dat het nog regende. Pas als de wagen leeg was zouden 
we kunnen gaan eten, dus gingen we er met z’n allen tegenaan. Om kwart voor 
een was de wagen gelost. Ik ben toen weer naar de uitvoerder gegaan en heb nog 
eens gevraagd of ik mijn papieren in Dortmund mocht gaan halen. Ik kreeg nu 
toestemming. 
Toen ik mij verkleed had, ben ik tramlijn 6 gestapt om naar het centrum van 
Dortmund te reizen. Daar had ik 1½  uur voor nodig.. Ik moest overstappen op 
lijn 12 om bij de firma Albrechts te komen. De verwoesting die ik gezien heb tij-
dens mijn rit met de tram was niet te beschrijven. De straten waren wel wat opge-
ruimd, maar aan de huizen was sinds 25 mei nog niets gedaan. 
Toen ik op het bureau van de firma Albrechts aankwam, zag ik kind nog kraai. Er 
was niemand, dus ben ik er voor niets geweest. Dezelfde weg ben ik terug gere-
den. Teleurgesteld kwam ik in Kamen terug van de mislukte reis, want ik had 
gedacht dat daar ook op zondag gewerkt werd. De bouwleiding had mij maar la-
ten gaan. 
Daar werd om half 6 eten uitgedeeld en ik zou ook nog naar de keuring moeten. 
Chris Tieleman stond al in de rij voor het eten en Toon Jansen had zijn maaltijd 
en brood al binnen. Ik was snel aan de beurt en wij hebben gezamenlijk gegeten. 
Na het eten kreeg ik een kaart waarmee ik naar de dokter moest. Het was geen 
keuring voor mij persoonlijk, maar voor de hele bevolking van Kamen. Er werd 
gekeken naar de longen en het hart in verband met tbc. Na de keuring heb ik mijn 
verhaal verteld aan Chris en Toon. Het was te laat voor een Malzje, dus ben ik 
maar op de 21ste dag dat ik van huis was mijn klaslokaal weer op gaan zoeken, 
waar niet een lessenaar stond maar mijn bed was. 
 
(Even een verhaaltje er tussendoor over mijn Ausweis. Na mijn afkeuring in Ber-
lijn op 30 mei 1943, dus toen ik aan het werk ging bij Rietveld-’s-Gravendijk, is 
dit waarschijnlijk niet doorgegeven aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-
Gravenhage. Ik had veel moeilijkheden met de instanties voor het afgeven van 
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een Ausweis en het verzet was daar-
van op de hoogte. Zodoende is deze 
Ausweis bij mijn ouders terecht ge-
komen. Zij hebben deze Ausweis 
bewaard tot ik thuiskwam op 30 de-
cember 1943. Er is met niemand over 
gesproken en zeker ook niet met mij. 
Zo ging het ook met die oproep van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau. Mijn 
vader heeft  alles in orde gemaakt. 
Ik ga nu weer door met mijn dagboekaantekeningen en schrijf over die dagen dat 
de voornaamste gebeurtenissen plaatsvonden.) 
 
Maandag 9 augustus. Kwart over vijf kwam de Lagerführer met veel lawaai de 
schoolklas binnen en zei: ‘Aufstehen!’ Het regende niet alleen buiten, maar ook 
binnen. Bij het bombardement van vannacht waren er veel dakpannen van de 
school af geblazen en het dak was maar half gerepareerd, dus was het zo lek als 
een zeef. Niemand van ons ging naar de bunkerbouw. Maar om 8 uur kwam de 
voorman van de bouw met veel geschreeuw en bedreigingen zeggen, dat wij aan 
het werk moesten. 
 
Woensdag 11 augustus. ’s Avonds 7 uur was er appel. Wij waren allen aanwezig. 
Uit de andere grotere groep die in een ander gedeelte van school ingekwartierd 
was en die op de Kajserau werkte, werden 22 Hollanders en Fransen gehaald. Ik 
hoorde zeggen, dat ze vanwege hun slechte werkzaamheden naar een strafkamp 
zouden worden gestuurd. De mensen van ons groepje kregen ter onderscheiding 
een band om de arm voor als we weg gingen. Er stond OT op.  
Ik ving een bericht op over de oorlog in Rusland dat Smolensk gevallen was. 
 
Zondag 22 augustus. De Polier (voorman) kwam naar mij toe: ik moest wat brood 
klaar gaan maken voor de middag. Ik ging met de vrachtwagen mee naar Dort-
mund om daar hout op te halen. Toen de vrachtwagen geladen was, gingen wij 
naar de kolenmijn de Kajserau. De mijn zelf was geweldig wat betreft machines 
en transport, maar om daar te werken!! Geef mij het bunkertje maar. Wij zouden 
vloerdelen meenemen naar ons stekkie, maar die waren bij de Kajserau niet aan-
wezig, dus kwamen wij leeg terug in Kamen. Het was 3 uur en werken was er niet 
meer bij, dus een vroegertje voor de zondag. 
 
Dinsdag 24 augustus. Bij het aantreden misten we Jan Knijf en Paul Buitelaar, 
maar als je ziek bent moet je toch aantreden. Ze moesten opstaan en zich melden. 
Ze werden naar de dokter gestuurd in Dortmund (kazerne A) om te kijken of ze 
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werkelijk ziek waren. Nu liggen ze beiden met 39 graden koorts in het ziekenzaal-
tje. Wat voor behandeling zal men hebben in deze toestand. 
Zelf heb ik ’s avonds getekend voor 10,80 DM zakgeld. Ook heb ik mijn kaart 
ingestuurd met 140 werkuren van 11 augustus tot 24 augustus. De verdiensten 
worden naar huis overgemaakt. Bij het uitkijken naar de post was er niets bij wat 
mijn papieren betreft. Ik denk dat dit nooit meer goed komt!! 
 
Woensdag 25 augustus. Toon Jansen is ook ziek geworden en heeft zijn intrede 
gedaan bij de andere twee in het ziekenzaaltje. In de school is er weer licht geko-
men, want dit was uitgevallen, toen de dakpannen van de school af vlogen door 
het bombardement van maandag 9 augustus. De berichten waren nu, dat Charkov 
veroverd was en dat Pétain uit Frankrijk was overleden. 
 
Donderdag 26 augustus. Bij het appel misten wij onze vierde man, Jan van der 
Kleij, die hetzelfde had als de drie anderen. Zieken zijn er hier genoeg. Ik hoop de 
tijd dat ik hier ben gezond door te brengen, want als je hier ziek wordt, moet je 
het zonder behandeling stellen. 
 
Maandag 30 augustus. De zieken zijn gelukkig weer beter. Ik kreeg ander werk. 
Ik ben gaan helpen waar de timmerlieden al bezig waren: de wanden met geperst 
papier behangen. Het is wel leuk werken zo, de tijd schiet lekker op en de barak 
knapt ervan op. Het nieuws was, dat koning Boris van Bulgarije gestorven was. In 
de post van Jan van der Kleij was te lezen, dat zijn zwager, die ook in Duitsland te 
werk was gesteld, overleden was. Gisteren, zondag 29 augustus, moest er beton 
gestort worden voor de werkvloer in de bunker. Om 9 uur begonnen we daarmee 
en ’s avonds om 6 uur waren we klaar. 
 
Woensdag  1 september. Bij het aantreden deze morgen werd een Fransman uit 
ons groepje door de OT-werklieden zó afgeranseld, dat hij erbij neerviel. Waar-
om? Dat weet ik niet. Maar allen kookten wij van woede. 
Even later kwam ik uit de schooldeur en zag ik  een groepje Fransen voor de 
danszaal staan alwaar zij logeerden. Luid schreeuwend werden er vijf personen 
uitgehaald die luizen hadden. Ze werden meteen kaalgeschoren. Gelukkig hebben 
wij er geen last van, want de danszaal ligt nog een aardig stukje bij ons vandaan. 
 
Zaterdag 4 september. Het nieuws dat wij gisteren al hoorden was, dat de Engel-
sen en Amerikanen in Zuid-Italië geland waren. Vandaag kwam de krantenvrouw. 
Veel schreven die kranten niet over de landing, maar zo tussen de regels door kon 
je lezen dat het niet goed ging in Italië. 
Om 5 uur ging ik naar de groentewinkel om te kijken wat er nog te koop was. Er 
was alleen nog rode en witte kool. Dat eet ik iedere dag, maar ik had graag eens 



 33 

wat anders. Er was nog een vrouw in de winkel die een praatje met mij maakte 
over het eten en over de behandeling bij de OT op het werk. Een antwoord wilde 
zij niet hebben in de winkel, maar ik werd uitgenodigd om de morgen daarna om 
10 uur bij haar langs te komen. Zij woonde aan het eind van de straat.  
Na thuiskomst kreeg ik macaroni, twee eieren en 10,80 DM zakgeld waar ik een 
week eerder voor getekend heb. Met ons clubje zijn we nog even een Malzje gaan 
nemen op de goede afloop van de gevechten in Calibrië. Wat zou de zondag ons 
brengen? 
 
(Even ter toelichting: we werkten twee achtereenvolgende zondagen, de derde 
zondag hadden we vrij.) 
 
Zondag 5 september de derde vrije zondag. Om half zeven stond ik naast mijn bed 
en na het ontbijt ging ik met Jan van der Kleij en Kees van Dorp naar de kerk in 
Dürne. Na de kerk ben ik naar het adres gegaan dat de vrouw mij gegeven had.  
Ik werd binnen gelaten en ontmoette ook haar man, die uit Sneek kwam, en zijn 
zoon die in 1933 bij de huzaren in Scheveningen gediend had. Het waren aardige 
mensen en ik kreeg dan ook twee sneetjes brood met jam en koffie. De radio 
stond aan en het leek een zondagochtend thuis in de Willem Maris, waar ik 
woonde. Ook kreeg ik nog twee stukjes zeep, een appel en een paar goed hoge 
schoenen. Na tot 12 uur gesproken te hebben over hoe het was in de school, over 
het werk en wat er zoal in Holland aan de hand was, ben ik weggegaan met de 
boodschap dat ik die avond om 8 uur maar weer terug moest komen. Ik kreeg nog 
een stukje brood mee en als ik vuil goed had, dan moest ik dat maar meenemen en 
dan zou zij dat wel voor mij wassen. 
Na het eten van rodekoolsoep en het stukje brood van die mevrouw ben ik met 
Toon en Chris naar Dortmund gegaan, want daar hadden wij een afspraak met 
Pietje Groenewegen die in Lünern zat. Pietje was heel verrast dat alle kameraden 
bij hem op bezoek kwamen. Hij was graag met ons meegegaan.  
Na nog wat gegeten te hebben in Zum Ritter ging ik weer terug naar Kamen, want 
daar had ik nog een afspraak om 8 uur. Ik kwam daar aan en die mevrouw vroeg 
of ik op haar man wilde wachten die machinist was bij de spoorwegen en om 9 
uur thuis zou komen. Dan kon ik meteen mee-eten. Om 9 uur kwam de heer Beth-
lehem thuis en de tafel werd direct gedekt. Ik kreeg eten opgediend zoals thuis. 
Maar dit was niet alles, want er was nog een toetje, appelmoes en pudding. Alles 
smaakte heerlijk en het was gezellig met elkaar. Het was intussen half 11 gewor-
den. Ondertussen ging het luchtalarm, dus ik on niet weg. Het alarm duurde niet 
lang.  
Om 11 uur ben ik naar school gegaan, want die was dag en nacht geopend. Na een 
heerlijk dag lag ik om half 12 onder de wollen dekens. 
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Maandag 6 september. De bekisting van de bunker moest gemaakt worden en 
daarbij moest ik helpen. Ik had dit werk nog nooit gedaan, maar de jongens van 
’s-Gravendijk zeiden tegen mij: ‘Je kan toch met een handzaag en hamer omgaan? 
Voor de rest helpen we je wel’. Ik had het gauw onder de hand en bouwde lekker 
mee. ’s Avonds met Chris en Toon nog op aardappeljacht geweest en 10 kilo op 
de kop getikt. We hebben er twee uur voor moeten lopen, maar binnen is binnen. 
Na de wandeling en zonder vliegalarm heerlijk geslapen in mijn krib. 
 
Dinsdag 7 september. Keesie kreeg een andere naam, want onze Kees van Dorp 
was de echte Kees en nu noemen wij hem ‘de Pluim’. ‘De Pluim’ was naar Berlijn 
geweest om zich een nieuw OT-pak aan te laten meten. Nu hij zijn nieuwe uni-
form aan heeft, is zijn grote bek wat luider geworden. 
 
Woensdag 8 september. Onze urenkaart was vol. Deze dag beginnen we met een 
nieuwe. Ik had er 145 uren van de afgelopen veertien dagen op gezet. Het ver-
diende geld wordt per post overgemaakt en mijn vader ontfermt zich over de fi-
nanciën.  
 
(Toelichting: wat vanaf maandag 19 juli 1943 tot en met woensdag 8 september 
gebeurde, heb ik samengebracht in een dagboekje, een blocnootje van 54 kantjes. 
Maar op 8 september was dat vol. Ik kon geen blocnootje meer kopen in de win-
kel, dus kon er geen dagboek meer op nahouden. Wat ik hierna beschrijf heb ik 
grotendeels uit mijn brieven gehaald. De toelichtingen erbij zet ik tussen haakjes.  
 
Dit wil ik nog even vermelden: later zijn er nog vier jongens bij ons groepje ge-
komen. Zij waren allen afkomstig van Goeree-Overflakkee. Ik vermeld hun na-
men en adressen hieronder. Nummer 2 was mijn borg: Winnes Overweel. Ik kom 
er later op terug. 
 
A. de Hertog  Molendijk 20   Oude Tonge 
 
G. Overweel   3e Weesstraat B147  Middelharnis 
 
P.H.Bezemer  Nieuwstraat 98  Oude Tonge  
 
B.v.d.Welle  Burg. Sterkstraat B86  Stad a/h Haringvliet) 
 
Brief van vrijdag 17 september. De vorige dagen is er weinig gebeurd. Alleen 
vandaag heb ik prettig bericht. De papieren die ik zes weken geleden heb afgege-
ven aan Albrechts, zijn nu weer per post aan mij teruggestuurd, maar zónder suc-
ces. De uitvoerder is met de papieren naar het arbeidsbureau geweest, maar daar 
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heeft men over de inhoud van de papieren niets te zeggen. Er is geen gelegenheid 
tot keuring bij de OT en ik kan ook niet bij een privaatdokter terecht. Dus moet ik 
bij de OT blijven. Enfin, de papieren heb ik weer terug en die laat ik niet meer los. 
Ik zal verder maar afwachten en hoop op goede tijding. 
Geen zorg voor de was, hoor Moeder, want ik ben Woensdag nog even langs ge-
weest bij mevrouw Bethlehem voor de was. Het wordt gewassen en gestreken. 
Mijn werkgoed is de volgende keer aan de beurt. Het is gezellig even in een huis-
kamer geweest te zijn en ik kreeg nog wat lekkers mee. Na de oorlog komen deze 
mensen naar Holland en verzuimen niet om in de Willem Maris te komen en kan 
U kennis maken met mijn lieve kostvrouw. 
 

(Nu nog even iets over de post. 
Ik had net een brief voor An-
toon Kort klaar en voor verzen-
ding gereed. Ik wilde inleveren, 
maar toen werd mij verteld, dat 
ik maar eens in de veertien da-
gen een brief kon schrijven, dus 
deze brief ging niet weg. Ik 
kreeg een kaart met nummer 
1085. Iedere dag werden de 
nummers bekend gemaakt van 
wie er aan de beurt is om te 
schrijven. Ik had 1040, dus ik 
hoopte gauw weer te schrijven. 
Die beperking was tijdelijk, 
want de veldpost was overbelast 
en dit moest eerst verwerkt 
worden. Er was ook nog een 
postkantoor in Kamen dat niet 
overbelast was. Daar maakte ik 

gebruik van, dus mijn correspondentie ging gewoon door.  
Even terzijde: hierboven staat een briefje afgedrukt van een angstige moeder die 
dacht geen post meer te ontvangen van haar verloren zoon in Duitsland.) 
 
 
 
Brief van zondag 26 september. Op deze vrije Zondag zal ik de pen maar weer 
eens opnemen om het een en ander te schrijven. Woensdag j.l. ben ik nog even 
mijn was gaan halen bij mevrouw Bethlehem. Het zag er keurig uit, gestreken en 
wel.  
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Ik heb het in de koffer geborgen, want veel goed gebruik ik hier niet. Ik werk drie 
weken achter elkaar, dus veel goed gebruik ik niet.  
Of ik Zondag nog even langskwam, werd mij gevraagd, en dat heb ik ook gedaan. 
Ik kreeg daar de mededeling dat ik maar niet meer moest komen, want er waren 
twee SS’ers geweest en die vertelden, dat er geen arbeiders van de OT ontvangen 
mochten worden. Zeer teleurgesteld ging ik naar de school terug, maar ik zal de 
mensen altijd dankbaar blijven voor wat ze voor mij gedaan hebben. Ik heb in 
Berlijn ook zelfstandig gestaan, maar in een heel andere toestand dan nu. Maar 
wie weet waar Willem Wit woont en dan kom ik weer goed terecht. 
Ik ben met Chris naar Toon Jansen geweest in het Krankenrevier, want hij is daar 
opgenomen voor een ontsteking aan zijn amandelen. Hij vond het erg leuk dat wij 
op bezoek kwamen. Deze week komt hij weer naar school.  
Met de post gaat het weer goed en over en weer vallen de brieven en kaarten weer 
in de bus. Antoon Kort schreef nog, dat er bij hem in Durlach veel vlooien waren, 
vooral in de nacht, dus is het daar ’s nachts niet slapen maar vlooien vangen. 
Zo, dit was dan de vrije Zondag en ik ga naar mijn bed (zonder vlooien), want 
5.15 uur sta ik er weer naast. 
 
(Chris Tielemans had een brief van zijn moeder gehad waarin ze schreef dat ze bij 
onze moeder op bezoek was geweest om te praten over het een en ander. Ik waar-
deer het zeer, dat er toen zo’n medeleven onder de ouders was en vooral bij de 
zorgzame moeders die de belevenissen van hun kinderen per brief vernamen.) 
 
Brief van dinsdag 28 september. Zojuist ben ik terug van het appel met goed 
nieuws. Alle Hollanders, zowel uit de danszaal als uit de barak en de school, 
moesten aantreden en 35 getrouwde mannen werden uit de groep gehaald. Die 
zouden per 1 Oktober met verlof gaan. Als die binnen acht dagen weer terugko-
men, gaan er weer alleen getrouwde mannen met verlof. Als alle getrouwde man-
nen geweest zijn, komen de vrijgezellen aan de beurt, maar wanneer is nog niet 
bekend. Voorlopig is er nu een verlofregeling. Tettero van de Rembrandtkade 
geef ik deze brief mee voor U en hij vertelt wel het een en ander over de toestand 
hier. Misschien wil Tettero wel een pakje meenemen voor mij. Dit was het goede 
nieuws. 
 
(Kort na deze brief van 28 september ontving ik weer een brief van mijn beste 
vriend Antoon Kort, een hele oppepper in de toestand waarin wij ons bevonden. 
Hij heeft hem ook nog eens in rijm geschreven. Bedankt, mijn beste kameraad!). 
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(En dan nog dit: 
het gebeurde wel-
eens, dat de brie-
ven beschadigd 
waren en dan werd 
er als verontschul-
diging een briefje 
aangeplakt, zoals 
bij de brief van de 
moeder van An-
toon Kort op 3 ok- 
tober het geval 
was. Daaruit blijkt, 
dat twee bezorgde 
moeders bij elkaar 
op bezoek kwamen 
om over hun zonen 
te praten.  
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Hoe zal het gaan met hen daar ver van huis? 
Zijn vader klom ook nog in de pen en schreef 
het laatste gedeelte van de brief.) 
 
(Misschien loop ik op de zaken vooruit, maar 
vertel het toch. Wij zijn na de oorlog in 1951 
allen getrouwd: Antoon Kort en Cobi Halkes, 
Bas v.d. Lans en Rie de Nennie en Jaap 
Nieuwmans en Bep Huijgen. Antoon Kort 
was tewerkgesteld in Karlsruhe-Durlach en 
hij wilde nog eens terug. Met z’n zessen zijn 
we in een huurauto naar Karlsruhe gegaan en 
hebben daar geslapen in hotel Grüner Hof.) 
 

 
(Nog maar eens een tussendoortje, over de financiën. Regelma-
tig ontving ik van de firma Max Rucker afschrijvingen van het 
verdiende loon. Wat ik verdiende werd overgemaakt door de 
firma, maar tussendoor was er weleens extra werk en dat werd 
apart verrekend. Vandaar deze afschrijving. Het zakgeld bleef 
10,80 DM per veertien dagen, maar wij schnabbelden er nog 

weleens wat 
centjes bij, 
onder andere 
via waar het 
Malzbiertje 
te koop was.) 
 
 

 
Brief van dinsdag 12 oktober. Van het sturen van pakjes komt niets terecht. Dat 
heb ik gezien met het vorige pakje: dat is 10 September verstuurd en nu is het 12 
Oktober en het is nog steeds niet aangekomen. Antoon Kort kon ook de appels 
niet wegzenden. Ik heb hier van Antoon Snijdenberg een particulier adres gehad, 
dus kan ik het zo proberen. 
Mijn jongste zusje Janny, zes jaar, is met het naar school gaan in het water geval-
len aan de Van Vredenburchweg. Te dicht bij de kant gelopen. Moeder erg ge-
schrokken, maar, wat een geluk! Gerard v.d. Berg heeft haar uit het water gehaald 
en weer naar huis gebracht. 
Tettero kwam naar mij toe om te zeggen dat hij met verlof gaat en ik vroeg hem 
meteen of hij een brief van mij wil meenemen en af wil geven aan mijn ouders. 



 39 

‘Ja, natuurlijk wil ik dat doen voor jou en ik zal er beslist langs gaan.’ Ook Leen 
van Krimpen uit ons clubje gaat met verlof en dat is de eerste getrouwde die weg 
mag. Ik ben benieuwd als ze terugkomen. 
Dat van Gerrit Vrijenhoek wat ik van thuis hoorde vertelde ik aan de jongens. We 
kunnen er nog steeds niet over uit, dat hij niet bij ons is gebleven, maar naar Ber-
lijn vertrokken is. Nu zit hij in Kiev, in Rusland, dat weer heroverd is door de 
Russen en wie weet zit hij nu in Siberië. Zo te horen gaat het wat de burgers ons 
vertelden niet goed in Rusland wat Duitsland betreft en zitten de Russen niet ver 
weg van de Poolse grens. 
Vanavond om 9 uur was er vliegalarm en hebben de Tommies Bochum even te 
pakken genomen. Bochum ligt ongeveer 30 kilometer hier vandaan, maar wij 
konden het van hieruit goed zien, omdat wij hier iets hoger liggen. Het was een 
bal vuur in de lucht en wij hoorden bij ons vliegtuigen overkomen. Door het af-
weergeschut regende en vliegtuigscherven, dus zijn we naar de schuilkelder ge-
gaan, want het werd een beetje link. Hier zullen wij niet veel last hebben wat 
bombarderen betreft, want wij zitten hier zo’n 20 kilometer van Dortmund in 
open veld. 
Toon en Chris zijn verhuisd naar een andere barak naast de school. Dat was hen 
aangewezen. Ik ben bij de anderen gekropen in het andere klaslokaal. De vriend-
schap blijft bestaan hoor, al slapen we niet meer bij elkaar.  
Op het werk wordt er weleens gelachen als ‘de Pluim’ weer bezig is met: ‘Arbei-
ten, arbeiten, schnell, schnell, schnell!’ En dan zeggen wij: ‘Loop naar de hel!’ 
Dan vraagt hij wat wij antwoordden en dan zeggen wij ‘kippenvel’ of ‘trek aan de 
bel’. 
 
Brief van vrijdag 22 oktober. Gisteravond had ik U een brief geschreven en op de 
post gedaan. Daarna ging ik als laatste naar bed, want ik heb nog zitten wachten 
of er nog verlofgangers terugkwamen. Om 10 uur ging het licht uit en ben toen in 
mijn bed gestapt. Om 11 uur werd ik wakker gemaakt door Tettero die van U de 
groeten kwam brengen en een pakje op mijn bed neerlegde. Ik was natuurlijk me-
ten wakker en was blij dat hij onder die omstandigheden weer terug was. Het pak-
je was goed overge-komen en ik heb Tettero hartelijk bedankt. 
Zondag uit de kerk had ik bij de koffie van Sjaan Borsboom een lekker kaakje en 
per brief zal ik haar bedanken. 
Leen van Krimpen is nog thuis gebleven, omdat zijn hand zweert. Hij heeft uitstel 
gekregen wat het terugkomen betreft. Hoe lang is niet bekend. 
Ik ben naar een nieuwe werkplek gegaan omdat de klus achter de school klaar is. 
Vandaag ben ik er geweest en het werk zelf is erg prettig. Wij moeten een kan-
toorgebouw dat door brandbommen verwoest is weer opbouwen. Opgeruimd is 
het en het ligt vlak langs de spoorlijn. Iedere keer als de trein langs komt, zegt 
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Kees van Dorp: ‘Daar gaat weer de zeug naar Holland’ (in het Duits ‘der Zug 
nach Holland’). 
Van de week moest er een klaslokaal leeg opgeleverd worden, want er zullen Ita-
liaanse krijgsgevangenen komen. Nu is ons klaslokaal helemaal bezet en slapen 
wij met 48 man van verschillende nationaliteiten driehoog in het lokaal. 
De Italianen, ongeveer 100 man, zijn Zondag gekomen. Vooral de uniformen die 
ze dragen zijn grappig: een plusfour met een bolhoed waarop een veer. Ze mogen 
niet met ons praten en wij ook niet met hen. Onder begeleiding gaan ze ’s mor-
gens naar de kolenmijn, dezelfde tijd als wij, dus om 6.15 uur. Voor het eten heeft 
dat een mazzeltje opgeleverd, want deze week hebben we macaroni gegeten. In 
Eberswalde zijn ook veel Italianen, schrijft Wim Matema. Ze zijn uit Zuid-
Frankrijk gekomen waar ze als bezettingsleger dienden. 
Er zijn acht verlofgangers teruggekomen van de 35 die gegaan zijn. Bij het vol-
gend transport van ongeveer 70 man gaat er niet één weg, dus daar doen degenen 
die zonder reden weggebleven zijn de anderen de das om. Als er al een reden is 
om weg te blijven, dan moet de firma daar bericht van hebben. Ik heb van Tettero 
al het een en ander vernomen, dan weet ik, mocht ik op verlof komen, waar ik mij 
aan te houden heb. 
 
(Wat zat er in dat pakje dat Tettero bracht? Roggebrood en kaas, een appel en een 
peer, ontbijtkoek, suiker, een tandenborstel en tandpasta en 1½ pakje sigaretten.) 
 
Brief van zondag 31 oktober. Zoals ik in de vorige brief geschreven heb, ben ik 
voortaan iedere Zondag vrij. Dit is nu het geval en ik zal mij maar aan het schrij-
ven zetten, want het luchtalarm is zojuist (7 uur) afgegaan. 
Vanmorgen, toen ik uit de kerk kwam, kreeg ik mijn zakgeld weer en daarbij twee 
veldpostzegels. Nu die lang verwachte zegels er zijn, zal ik die met deze brief 
opsturen, dan kan u mij een pakje sturen van twee kilogram zwaar. Mijn adres is 
hetzelfde als dat van de brieven: 586690. 
Nu heb ik iets dat niet zo prettig is. Mijn werkschoenen waar ik altijd mee 
schaatste, had ik van huis meegenomen. Deze schoenen heb ik hier nog niet aan 
gehad en verstopt onder mijn matras. Vandaag dacht ik: ‘Ik zal ze netjes poetsen, 
dan trek ik ze aan’. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had nu een ander gevoel aan mijn 
voeten, want altijd die schoenen met houten zolen is niet zo prettig. ’s Avonds heb 
ik de schoenen weer hetzelfde plekje gegeven alwaar ze drie maanden gelegen 
hebben. Woest was ik toen ik merkte dat mijn schoenen gestolen waren. Er staan 
zeker 40 paar schoenen onder de bedden, maar de weggestopte van Jaap waren 
foetsie! Na deze affaire ben ik naar de OTbaas gegaan en heb een paar nieuwe 
gekregen met houten zolen. 
Van de 35 man die met verlof zijn gegaan, zijn er tot heden nog maar tien terug. 
Nu zal er, als die groep van 35 man niet compleet terugkomt, niet één van de vol-
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gende groep weg mogen. Als alles goed verlopen was, dan had ik het vooruitzicht 
binnenkort met verlof te mogen gaan. Ik zal nu maar op het eind van de oorlog 
rekenen, wat misschien sneller is dan ik op verlof ga. 
Met de post is het ook weer PET, want ik kan de brieven die ik deze week ont-
vangen heb niet beantwoorden, want ik ben morgen aan de beurt met verzenden 
en kan alleen deze brief meegeven. 
Morgen, 1 November, is het Allerheiligen en een Kirchliche Zondag. Nu is er 
naast de school een kapel waar vanavond om 7 uur een mis gelezen wordt, dus 
kan ik naar de kerk met velen van hier. 
 
Brief van woensdag 10 november. U zal wel denken, dat is Jaap niet gewoon om 
niet op zijn vrije Zondag te schrijven, maar aan deze Zondag heb ik niet veel ge-
had. Zaterdag toen ik van mijn werk kwam, was ik niet lekker en ik ben zonder 
wat te eten naar bed gegaan. Zondag en Maandag was het al net zo slecht, want ik 
kon niet slikken en had een dikke keel. Dinsdag ben ik met de Sanitäter, hospi-
taalsoldaat, van het Lager naar het dokterscentrum geweest en nu lig in het zie-
kenhuis met difterie. Wat de behandeling en ligging betreft, dat gaat goed. Ik 
slaap beter dan in de school, want daar wist ik niet hoe ik liggen moest op die 
harde houtwol. Met nog negen man lig ik hier op een zaaltje en de radio is ook 
niet vergeten. Het eten is goed en iedere dag krijg ik 500 gram wit brood, beleg en 
boter. Het middageten was vandaag dik gekookte gort en van de jongens kreeg ik 
te horen, dat er iedere middag wel wat anders is. 
Op het ogenblik gaat het wat beter met mij, maar van mijn keel heb ik nog veel 
last, vooral met slikken. Maak u maar niet ongerust over mij, hoor, want al lig ik 
in Kamen in een ziekenhuis, zo erg is het niet. Ik geloof dat als u deze brief ont-
vangt, ik weer de oude zal zijn. Ik zal u geregeld op de hoogte houden hoe het met 
mij gaat. 
Van u heb ik sinds drie weken niets meer vernomen. Hoe het komt, weet ik niet. 
Maar ik denk, dat de post weer in de war is. 
Het is nu inmiddels drie dagen later dat ik weer verder ga met schrijven, want 
Woensdag j.l. ben ik opgehouden met schrijven, omdat ik geen fut meer had. Tij-
dens die drie dagen had ik tussen de 39 en 40 graden koorts. Ik had ook geen trek 
in eten. Drinken was het enige wat ik veel deed. Vandaag, Zaterdag, is het heel 
wat beter en voel ik mij een beetje opgeknapt. Ik heb acht dagen heel weinig ge-
geten, maar heb nu het eerste portie eten naar binnen gewerkt.  
Van Piet Nijbakker heb ik post gehad. Van Joop Strik zelfs twee brieven. En van 
Antoon Kort een brief en een flink portie appels en peren. Het pakket was een 
maand onderweg. Er waren Nur, alleen, twee appels en twee peren die de reis niet 
overleefd hebben. 
 



 42 

Brief van woensdag 17 november. Ik ben nog steeds in het ziekenhuis en ben aan 
de beterende hand. Ik ben wel wat afgevallen, maar als je acht dagen bijna niets 
gegeten hebt, dan raak je wel wat kwijt. Het is hier lekker warm in het ziekenhuis 
en de kleding die ik hier gekregen heb bestaat uit een wollen gestreepte broek en 
een jasje. Naast mij ligt een Belg, ook met difterie, een aardige knul. Wij kunnen 
het best met elkaar vinden. Vijf weken is hij al hier. Sinds ik hier ben heb ik bijna 
niets anders gedaan dan schrijven naar Opoe Haag, Opoe Rijswijk, Ome Leen en 
Tante Mien, Ome Henk en Tante Greet en nog vele anderen. 
Ik heb vanmorgen een lijstje gemaakt van zowel de weggestuurde als de ontvan-
gen brieven: 50 brieven uit  Holland en Duitsland en daar zijn er 11 bij van u. Ik 
heb er 72 weggestuurd tijdens de vier maanden dat ik hier ben.  
Zo ziet U wel, dat ik zo veel mogelijk mijn best doe om zoveel mogelijk mensen 
post te bezorgen. Ik heb er zelf plezier van, want als de brief weg is, denk ik bij 
mijzelf: ‘Daarop kan ik ook een antwoord verwachten’.  
Gisterochtend sneeuwde het behoorlijk en de mensen buiten liepen diep in hun 
kragen gedoken. Ja! ’t Wintertje doet zijn intrede en dit is pas het begin. 
De verloven zijn nog steeds ingetrokken zoals ik u geschreven heb, want er zijn 
nog geen terugkerende verlofgangers bij gekomen en de vakantiegangers zijn nog 
gedeeltelijk in Holland. 
Nu beste Vader, Moeder, Riet, Sien en Janny, ik heb mijn best weer gedaan voor 
vandaag en ik maak het goed hoor, hier in het ziekenhuis, dus niet ongerust zijn 
over mij. Gods beste zegen en de hartelijke groeten van Uw zoon en broer Jaap. 
 
Brief van zaterdag 20 november. Vandaag Uw brief van 9 November ontvangen 
en ik kan u melden hoe blij ik was deze brief te ontvangen, want vanaf 15 Okto-
ber had ik niets meer van mijn lieve ouders vernomen. Ik verblijf nog steeds in het 
ziekenhuis, maar ik kan u melden, dat ik zo goed als beter ben en mij weer goed 
voel. 
Over het verlof wordt dagelijks gesproken en ik heb al in mijn brieven hierover 
geschreven. Wanneer het verlof vrijgegeven wordt, dat zal ik maar afwachten. 
Misschien ben ik met Kerstmis wel thuis. Ik zie mij al onder de kerstboom en bij 
de stal! 
Die Moeder van mij is maar steeds in de weer en kookt ’s Zondags al extra eten 
voor het geval dat ik onverwachts thuis kom. Maak u zich maar niet zo druk, hoor 
Moeder, want als ik eventueel ineens voor de deur sta, is er altijd nog tijd genoeg 
om een prakje klaar te maken. Nu ik deze brief schrijf, ben ik vier maanden van 
huis en als er nu nog eens vier maanden voorbij zijn, zal ik misschien wel thuis 
zijn. 
De collectie konijnen van Vader is aan het uitdunnen, want één van de Vlaamse 
reuzen is gestorven en een rammetje dat niet kon kakken. Het is te hopen dat het 
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daarbij blijft, want op zo’n manier zal de mooie collectie verloren gaan en ik hoef 
dan niet meer een zakje klaverblad of paardensla mee te brengen. 
Wat ik ook lees, is dat U lange dagen maakt, Vader, nu U weer op Rocanje werkt. 
’s Morgens vroeg weg in het donker en ’s avonds weer laat thuis. Eén voordeel 
heeft u, want u wordt vervoerd met een keetwagen, met een dubbele bodem, en 
daarmee kunnen wat aardappelen meegebracht worden. ‘De smokkelaars’, werd 
het ploegje genoemd. 
Vader! Dat U met Janny, zo trouw, ten goede van mij het lof met het rozenhoedje 
bijgewoond hebt. Samen sterk, zegt het spreekwoord, en dus doe ik ook mijn best 
aan Onze Lieve Heer te vragen om een spoedig weerzien in Holland.  
 
Brief van dinsdag 23 november. Vandaag ging ik, zoals gewoonlijk iedere mor-
gen, eens kijken of er nog jongens uit de school bij de dokter waren en, jawel 
hoor, Chris Tielemans was er voor zijn been, voor de zoveelste keer. Chris kan 
niet tegen het leven in een gemeenschap. Toen hij in Holland in militaire dienst 
was, is hij daarop afgekeurd. 
Al vijftien weken is hij hier en moet rust houden, zodoende kon ik hem ook be-
zoeken. Ikzelf voel mij weer goed, maar de dokter had tegen mij gezegd, dat ik 
nog een paar dagen in het ziekenhuis moest blijven. Want als ik naar buiten ga, 
met dit slechte weer, kan ik weer ziek worden. 
Ik ben blij voor u, dat het tweede pakje bij u terug is gekomen, want het zou zon-
de zijn als het verloren was gegaan. Met die veldpostzegels die ik u stuurde, zal 
het wel beter gaan, want Chris vertelde mij, dat Toon Jansen een pakje ontvangen 
had, over de veldpost, met zegels, en dat het in vijf dagen aangekomen is. 
Met Opa Nieuwmans gaat het steeds slechter, want ik hoorde dat van Tante Ca-
trien die het in haar brief aan mij vertelde. Zij vond, dat Opa maar beter naar de 
hemel kon gaan. Zo’n oude dag heeft Opa niet verdiend, hoor. Als ik Vader wel-
eens hoorde vertellen wat hij allemaal geploeterd heeft voor een gezin met negen 
kinderen. Voor Opa is er ook niet veel aardigheid meer aan. 
Gisteren ontving ik een brief van de familie Kort en tegelijkertijd een brief van 
zoon Antoon uit Durlach. Ik heb beiden direct teruggeschreven en Antoon harte-
lijk bedankt voor de distributiebonnen die hij stuurde. Het was 100 gram vlees en 
20 gram boter. Ik heb er een stukje worst voor gekocht en zodoende heb ik nog 
wat lekkers op mijn brood. Leuk, dat hij dit alles voor mij overheeft. Zo kan je de 
echte vriendschap van hem zien, want wij zitten in hetzelfde schuitje en hij heeft 
het beter dan ik. Zo stuurt hij van zijn rantsoentje nog wat voor mij te bikken. Met 
deze brief gaat Moeder Nieuwmans wel even naar Moeder Kort!!  
 
Brief van zaterdag 27 november. Daar het alweer vijf dagen geleden is dat ik U 
geschreven heb en mijn brief ontvangen zal hebben, dat ik in het ziekenhuis lag 
met difterie, zal ik u maar steeds op de hoogte houden, hoe het met mij gaat. Zelf 
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ben ik weer helemaal beter, maar naar te horen moeten we van de dokter tot 5 
December hier blijven, omdat er in verschillende Lagers difterie heerst. Wij lig-
gen geheel afgezonderd van de andere zieken en zodoende kan ik bij Chris Tiele-
mans, die nog steeds hier is, niet op bezoek gaan. Nu hebben wij een damspel en 
Mens-erger-je-niet, dus de dagen komen best om en er is dan ook van verveling 
geen sprake. 
Donderdag was ik bij de kapper, alwaar ik nodig naar toe moest, want ik had bijna 
polkahaar. Daar speelde op de radio ’t ziekenhalfuurtje van Hilversum. Er werd 
een stelletje fijne en leuke platen gedraaid. Ik dacht: ‘Dit komt mooi uit op de 
verjaardag van zus Sien’. Het is wel jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar vol-
gend jaar beter, hoor Sien! Heb je een leuke verjaardag gehad? 
Van de Sanitäter uit ons Lager hoorde ik, dat ze bij de firma ook tien dagen bin-
nen moeten blijven en dus ook niet mogen werken. Dit is ook een maatregel tegen 
de difterie en daarom moeten wij tot 5 December hier blijven. 
Vader, Moeder, Riet, Sien en Janny, dit was hetgeen ik U schrijven wilde en een 
berichtje hoe het met mij gaat. Ik wens U allen Gods beste zegen en het allerbeste. 
Ik heb een vermoeden dat ik weer gauw in Uw midden zal zijn. De drie weesge-
groetjes dragen daar een hoop toe bij en bidden voor een spoedige thuiskomst. De 
iedere Zondag opgestoken kaars draagt ook daartoe bij. Zo, dat is het einde van 
deze brief, maar voor andere brieven een ander einde! 
De hartelijke groeten van!! Jaap 
 
Brief van zondag 5 december. Brief 22, St.-Nicolaasavond. Het gaat met mij weer 
goed, hoor, en ik ben nu zo’n beetje Sanitäter (verpleger) voor de andere jongens 
die nog op bed liggen. Naar het pakje kijk ik uit en het zal nu niet zo lang meer 
duren eer het bezorgd wordt. Het is natuurlijk een grote drukte vanwege Sint-
Nicolaas met al die pakjes. Met de Hollanders hier vieren wij vanavond Sint-
Nicolaas en er zijn er die een pakje ontvangen hebben. Die pakjes maken wij ge-
zamenlijk open. Wij krijgen wit brood met een beetje boter en suiker. We be-
schouwen dat maar als taaitaai of speculaas. Zo proberen wij de tijd zo gezellig 
mogelijk te besteden. 
Vandaag is het al twintig weken geleden, dat ik mij moest melden in Wijk aan 
Zee en eens komt ook de dag dat ik weer terugga in de richting vanwaar ik geko-
men ben. 
Ik ben zojuist naar Chris geweest, want die is ook nog steeds hier. Dinsdag was ik 
daar voor het laatst. Hij had drie brieven gehad en in één werd vermeld dat zijn 
moeder geld had ontvangen van Augustus en September, dus zal het voor mij ook 
wel goed komen. Met Chris gaat het verder goed en misschien verlaat hij morgen 
het ziekenhuis. Voor mij is het nog niet zeker dat ik weg kan, want het Lager van 
ons is nog gesperrt. 
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De laatste tijd is er veel luchtalarm, zowel overdag als ’s nachts, nu de bommen-
werpers verder landinwaarts vliegen tot Berlijn. Hier hebben wij dan twee maal 
alarm, zowel op de heenweg en dan ook weer terug. Het moet er in Berlijn ver-
schrikkelijk uitzien, volgens de krant. Als ik het lees, denk ik steeds aan de jon-
gens daar waar ik mee omgegaan ben. 
Van Antoon Kort kreeg ik een brief waarin hij schreef, dat hij met de kerstdagen 
niet met verlof komt, maar dat hij zijn best zal doen om met de trein, die 17 Janu-
ari naar Holland vertrekt, mee te kunnen. Ik voor mij weet nog niets en wacht 
maar rustig af wat er komen gaat. 
 
Brief van dinsdag 7 december. Gisteren heb ik na vier weken het ziekenhuis weer 
in goede gezondheid verlaten. Ik moet zeggen, dat ik het daar, wat het eten be-
treft, best gehad heb. De jongens vonden, dat ik er goed uitzag, dus ben ik er goed 
vanaf gekomen. Toen ik in het Lager aankwam, was er een brief en een pakje 
voor mij. Op de eerste plaats mijn hartelijke dank en het pakje is in uitstekende 
conditie aangekomen. Wilt U Sjaan Borsboom bedanken voor de kaartjes, Moe-
der? 
Wat zal dat fijn zijn, als ik met de kerst thuis ben. Ben ik er niet, dan wens ik U 
allen een Zalig Kerstfeest en vrolijke dagen Ik zal dan die dagen geheel met U in 
gedachten meevieren. Er is hier ook een nachtmis, waar ik met vele anderen van 
hier naar toe ga. Wenst alle bekenden een Zalig Kerstfeest uit naam van mij. Een 
konijnenboutje krijg ik toch wel, want er wordt een konijn bewaard voor als ik 
eventueel met verlof kom, in Januari of zo. 
Nu zal ik U nog antwoord geven op de brief die gelijk met het pakje aankwam. 
Het verdiende geld komt vrij geregeld aan en tot oktober is alles binnen en alles 
klopt met de loonstrookjes die ik ontvangen heb. 
Als er nog een kluis gekocht moet worden in de Willem Maris, dan hoor ik dat 
wel en is de spaarbank onbereikbaar. Alleen wordt er weleens ’s nachts gebeld als 
er een ‘vluchteling uit Berlijn’ voor de deur staat! Wie weet gebeurt dit nog wel-
eens. 
In de tijd dat ik in het ziekenhuis was, heeft Kees van Dorp een garibaldihoed van 
thuis opgestuurd gekregen en die heeft hij nu op. Wat heb ik gelachen! Kees is zo 
mager en als hij die hoed op heeft, is het net Gandhi, maar toen ik dat tegen hem 
zei, gaf hij ten antwoord: ‘Dan werkt hier ook een indiaan’. Het kan Kees niets 
schelen hoe hij er hier uitziet. 
Dat is ook wat, wat er met die brief voor Sjaan Borsboom die ik haar geschreven 
had, gebeurd is. Die is eerst heel Europa door geweest en toen thuis bezorgd. Ik 
hoop dat Sjaan die brief bewaard heeft, want ondanks de reis door Europa, toch 
op het juiste adres aangekomen.  
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(Ik had in de brief nog geschreven, dat ik, als ik een pakje had ontvangen, weer 
zegels op moest sturen, maar dat ook bekend gemaakt dat er wegens de kerstdruk-
te van 16 december tot 1 januari 1944 geen pakjes verzonden kunnen worden, dus 
besloot ik met het opsturen van de zegels te wachten tot januari 1944. ‘Misschien 
kom ik de zegels zelf wel brengen!’, schreef ik. 
Ik wil ook nog even de inhoud van het pakje beschrijven: een ontbijtkoek, specu-
laas door Sien gebakken, kaakjes, een pakje honing, drie appels van oma, schrijf-
papier en enveloppen, een doos snoep, zes saviaantjes (chocolaatjes) en basterd-
suiker. Ik had toen in Kamen nog wat witbrood overgehouden en daarbij kwam 
die basterdsuiker goed van pas.) 
 
Brief van vrijdag 10 december. Nu ik uit het ziekenhuis ben, gaat het wat ’t werk 
betreft goed, al is het hier de laatste dagen flink koud. Kees va Dorp en ik zijn nog 
altijd met de klus bezig in het kantoor. De Vorarbeiter, voorman, had ons verteld, 
dat als wij het koud zouden hebben beneden de kachel brandt. Wij kunnen het 
goed vinden met die mensen. ’s Middags brengen ze wat eten mee uit de keuken 
van hun verblijf. Zo hebben wij iedere middag een extraatje. De werktijden zijn 
met die korte dagen ook veranderd. Het appel is om 7.30 uur, ik ben dan om 8.15 
uur op het werk en om 4.30 uur is het Schluss. Er wordt negen uur per dag ge-
schreven, dus dit is niet slecht. Van de firma heb ik een werkjasje, een paar wan-
ten en sloffen gekregen, dus zit ik er lekker warm bij. 
Vader, Moeder, Riet, Sien en Janny, mijn brief is nu weer geschreven. Ik wens U 
allen Gods beste zegen toe, en Wie Weet!! Tot weerziens in Holland. De hartelij-
ke groeten van!! Jaap 
P.s. Van het pakje heb ik veel plezier, Moeder!! Nogmaals bedankt!! 
 
(Even iets er tussendoor: wat ik toén over die twee voormannen in de brief van 10 
december niet kon schrijven, wil ik nu op papier zetten. Het kwam tot een gesprek 
met de mannen die aan mij de vraag stelden: ‘Hoe ben jij hier terechtgekomen?’ 
Ik antwoordde, dat ik mij vanuit mijn werk in Holland moest melden in Wijk aan 
Zee. Daar aangekomen werd ik meteen ingedeeld bij nog meer mannen, ook de 
personen waar ik in Holland mee gewerkt heb, die toen ook in Kamen waren. 
‘Jullie zijn hier niet vrijwillig, maar jullie zijn gedwongen?’ vroeg een van de 
twee. ‘Ja’, zei ik en dat verwonderde hem, want hier stonden wij als vrijwilligers 
bekend. Kees en ik kregen het volste vertrouwen van de twee voormannen. We 
zouden er verder niet over spreken. Zelf kwamen de mannen uit Beieren en waren 
62 jaar oud. Ze waren als oud-militairen ingezet bij de OT om te werken en op 
ons te passen. Heel fijne mensen: iedere middag aten wij mee en ’s avonds stond 
onder het trapje nog wat lekkers. 
Zo!! Dit was, in deze omstandigheden, iets dat je met beide handen aangreep en 
dat je een grote opkikker gaf. Dit verhaal heb ik wel aan de jongens verteld, die 
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toen anders tegenover die twee OT’ers gingen staan. Ik kon dit verhaal niet op 
papier zetten, vanwege de controle van de post. Eén van de mannen vertelde ook 
nog, dat als ik met verlof zou gaan, ik het met de papieren die ik toen had het in 
Holland verder moest gaan uitzoeken. 
Nog een tussendoortje: we werden in Duitsland regelmatig gewogen. Ons gewicht 
werd op kaartjes gedrukt. Hieronder laat ik enkele voorbeelden zien. Ook van de 
loonstrookjes die we ontvingen laat ik een voorbeeld zien.) 
 

 
 
 
 
 
                   Achterkant 16-8-1943 
   

 Voorkant 22-3-‘43   Achterkant 22-3-‘43   Voorkant 16-8-’43      Loonstrookje 
 
 
Brief van zondag 19 december. Daar Kees van Dorp met verlof gaat en hij bij U 
langs zal komen, wil ik het niet nalaten, een klein berichtje aan U mee te geven. 
Er zijn vijftien man met verlof en als die allen terugkomen, dan gaan er weer 30 
man van hier en krijgt iedereen een beurt. Komen ze niet allen terug, dan gaat het 
net als in oktober en gaat er niet één meer weg. Wij moeten dan zo lang de oorlog 
duurt hier blijven. Als alles goed verloopt, dan kom ik ook gauw thuis, maar wan-
neer kan ik niet zeggen Ik zal mijn beurt maar rustig afwachten, dus alle hoop 
vestigen op de terugkomst van de vijftien. Ik kan U nu wel een heel lange brief 
sturen, maar dat wil ik niet voor Kees, want anders krijgt hij misschien last aan de 
grens.  
Kees zal U wel het een en ander vertellen en U krijgt van hem zeker het een en 
ander te horen. Geef hem niets mee, want ik kom het zelf halen. 
Ik heb mijn loonstrookje ontvangen van november, het is al het ziekengeld. 
Veel plezier met Kees en tot de volgende brief, of ik kom met de deur in huis val-
len. 
De hartelijke groeten aan allen van!! Jaap 
(Ik gebruikte weleens papier van het secretariaat van de Nederlandse R.K. Volks-
bond dat ik van mijn vader kreeg. Een hele stapel van die vellen nam ik mee naar 
Duitsland om er brieven mee te schrijven. Zie volgende bladzijde.) 
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  De aanhef van mijn brief op 25 december 1943 heb ik vanwege de kerst versierd. 
 
 
Brief van zaterdag 25 december 1e kerstdag. Heden op deze eerste kerstdag wil ik, 
daar ik misschien wel eerder thuis zal zijn dan deze brief, toch nog schrijven, 
want als hetgeen ik geschreven heb en door Kees van Dorp aan U ter hand gesteld 
is niet goed afloopt, dan gaat het schrijven gewoon door. De komende week is 
voor mij toch spannend, want komen alle vijftien verlofgangers terug, dan is het 
mijn beurt voor verlof en dan ben ik voor Nieuwjaar in Uw midden. Ik ben nu 
borg voor Kees en het is nu afwachten. 
 
Vanmorgen ben ik met Chris naar de nachtmis geweest. Deze begon om half 5 en 
de mis zelf was voor het kapelletje erg mooi. De kapelaan heeft een mooie preek 
gehouden die goed te verstaan was. Er waren veel meer buitenlanders dan Duitse 
gelovigen. De kapel heb ik met de kapelaan samen versierd, want ik ging Don-
derdag even biechten en toen heeft hij het mij gevraagd. Zodoende heb ik ook nog 
een steentje bijgedragen om hier het kerstfeest zo aangenaam mogelijk te maken. 
Als kerstgave kreeg ik  een tube crème, een pakje sigaretten, een tandenborstel (ik 
had er een, dus deze bewaarde ik voor mijn zus Riet), een potje scheerzeep en een 
doosje met toiletzeep. Verder een ¾ fles wijn die erg wrang smaakte, maar met 
een beetje suiker was het wel lekker.  
Wat het eten vandaag betreft, dat weet ik niet, maar in denk, dat ze vandaag wel 
iets extra’s doen. In ieder geval een beter kerstfeest dan voor de 100 man van de 
firma die Dinsdag j.l. naar een eiland in Noorwegen vertrokken zijn. Degenen die 
borg waren voor de verlofgangers, die moesten hier blijven, maar ons clubje van 
’s-Gravendijk is nog steeds compleet.  
11 December ben ik vanuit de school verhuisd naar een nieuwe barak. Ik ben er 
beter van geworden, ook wat de ligging en de huisvesting betreft. Met 21 man zijn 
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wij nu en ik hoef geen trap meer te hebben om in mijn bed te komen, want als ik 
mijn deken open heb, schuif ik er zo in. Verlichting was er nog niet en wij moes-
ten het doen met een petroleumlamp. Het was net alsof wij in een spelonk zaten! 
Afgelopen Donderdag was er weer elektriciteit aanwezig, dus met deze kerst zit-
ten wij met volle verlichting. 
Deze week heb ik acht brieven ontvangen, waarvan twee van U. De brief van 29 
november kreeg ik Donderdag en de brief van 6 December kwam Vrijdag. De 
andere brieven waren van Ome Antoon, Jan de Haas, Nel van Tante Greet, familie 
Kort, en Tante Catrien. En de post uit Duitsland: Antoon Kort, Wim Matena, Piet 
Nijbakker en een nieuwjaarskaart van Joop Strik. 
Zo u ziet is er deze week veel post gekomen. Jan de Haas vroeg aan mij of mijn 
zus Riet verkering heeft, want hij had haar samen gezien met Cas Schilperoord. 
Jan had namelijk een oogje op mijn zus. Van Henk Straatman, die ik zes weken 
geleden heb geschreven, heb ik niets meer gehoord. (Het kan zijn, dat het in Ber-
lijn is misgegaan?) Evenzo van Huub Smulders, die ook in Berlijn aanwezig is. 
Van Antoon Kort kreeg ik nog een bon voor een ei. Dit wil heel wat zeggen in 
deze tijd. Het is alleen zo jammer dat ik de bon hier niet in kan wisselen.  
Ik stel alleen al de hartelijkheid van Antoon al op hoge prijs en deze kameraad is 
voor mij van hoge waarde. De bon voor het ei heb ik weer naar hem gestuurd, 
want anders is de bon niet geldig meer.  
Wim Matena is weer verhuisd naar een ander Lager en zit nu onder de vlooien: 
wandluizen. En het hele lijf ziet rood van het krabben. Ik vind het jammer voor 
die jongen, ook hij is een fijne kameraad voor mij. Zo dit was het postgebeuren en 
ik heb allen teruggeschreven zoals het hoort 
Ik ga nog even naar de kapel, want er is lof om half drie vanwege de kerst. Als ik 
terugkom dan maak ik deze brief even af. 
Er is nog een feestdag in het vooruitzicht, namelijk Vaders verjaardag, 48 jaar 
wordt hij. Voor alle zekerheid zal ik mijn gelukwensen maar bij deze brief inslui-
ten, want anders ben ik te laat. Van harte gefeliciteerd met Uw verjaardag, Va-
der!! 8 januari is de dag maar of ik er persoonlijk bij ben dat weet ik niet Als 
Moeder van plan is wat onder ons cadeau te geven, doe mijn portie er dan maar 
bij. Zal Willem Peet nog wat anders onder de kurk hebben of is er leeg getapt 
aangaande de afgelopen feestdagen? Toch zou Willem Peet met zijn wijnhandel 
en destilleerderij niet helemaal leeg staan. 
Nu Vader!! U nog een heel fijne verjaardag, ook Moeder, Riet, Sien en Janny. 
Allemaal Gods beste zegen en de feestdagen die we gemist hebben volgend jaar 
dubbel over.  
Allen de groeten van mij, ADIEU. Tot kijk van Jaap 
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  Voorkant van het officiële bericht dat ik op verlof kon gaan.   Achterkant van dat bericht. 
 
Mijn kerstbrief heb ik mee naar huis genomen, want maandagavond 27 december 
kreeg ik bericht, dat ik 31 december met verlof kon gaan. Kees van Dorp was 
inmiddels terug. Hij had veel verhalen. Hij was bij mijn ouders en die waren er 
erg blij mee. Dinsdag 28 december ben ik naar het kantoor van de OT geweest om 
over de papieren die ik nog steeds in mijn bezit had te praten en wat ik ermee kon 
doen. In Holland zou ik mij bij de OT moeten melden en dan maar afwachten. 
Ik ben ook naar mijn borg gegaan, Winnes Overweel uit Middelharnis, en heb 
hem verteld, dat ik mijn uiterste best zou doen, dat als ik niet terug zou komen, hij 
toch met verlof zou kunnen gaan. 
Vrijdag 31 december had ik geen gelegenheid meer om mijn ouders te melden dat 
ik met verlof kon en ik ben met vele anderen met de tram naar het station in 
Dortmund gereden. De trein, een locomotief die ons naar Utrecht bracht, vertrok 
om 10.45 uur. In Utrecht konden we om 14.15 uur overstappen naar Den Haag 
Staatsspoor. Aankomst daar om 15.10 uur en bijna op mijn bestemming. Nog 
even een trammetje naar Rijswijk en daar kwam ik om 15.50 uur aan op oudejaar. 
De thuiskomst was hetzelfde als toen ik uit Berlijn kwam op 1 april 1943, ook 
plotseling. Het was nog net niet donker. 
Feest natuurlijk in de Willem Maris!! Ik had niet zoveel mee kunnen nemen als 
toen uit Berlijn, maar we hebben er twee dagen lekker van gegeten. Die avond 
was het oudejaarsavond en mijn moeder bakte er nog wat oliebollen bij!  
 
 
 
3. MIJN RIJSWIJKSE OORLOGSERVARINGEN  
 
Vrijdagavond 31 december 1943 – ik was die dag teruggekomen uit Duitsland – 
werd een gezellige oudejaarsavond: veel gesproken en verteld werd er die avond, 
waardoor het erg laat werd en ik pas op nieuwjaarsdag 1 januari 1944 in mijn ei-
gen bedje belandde. Wat een genot! Het opstaan op nieuwjaarsdag was voor mij 
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alsof ik in de zevende hemel terechtgekomen was. Een goed ontbijt, want ik had 
brood en worst meegebracht, een pakje echte thee en voor bij de échte koffie Ap-
felstrudel mit Sahne (appelgebak met slagroom). De feestdag begon dus goed en 
na het ontbijt gingen wij met z’n allen naar de kerk. Daar kregen we van veel be-
kenden te horen: ‘Zo Jaap, ben je weer thuis? Joh, wat fijn voor je. Wat zullen je 
ouders blij zijn!’ 
 
 
JAAP DUIKT ONDER EN WINNES MAG MET VERLOF 
 
De brief van kerst die ik meegenomen had naar huis heb ik op maandag 3 januari 
op de post gedaan naar de jongens in Kamen, met het verzoek de brief weer terug 
te sturen naar de Willem Maris. Hij zou dan daar gecontroleerd worden en mis-
schien een uitkomst zijn voor Winnes Overweel waar ik de borg van was. Ik nam 
mij voor naar de Deutsche Krankenkasse für die Niederlande Nieuwe Parklaan 70 
te gaan en een brief te schrijven naar Winnes Overweel, ook naar zijn ouders en 
dan maar af te wachten. 
Het weer thuis zijn beviel mij best en ik was de hele dag in de weer. Zo ben ik 
naar het kantoor van Rietveld-’s-Gravendijk – zij waren uitvoerders voor Organi-
sation Todt (OT), het Duitse bouwprogramma – aan de Populierlaan gegaan en zij 
keken ervan op, dat ik thuis was. Ik vertelde hen over de toestand in Kamen en 
hoe gemilitariseerd het er was. Dit kon ik de heer ’s-Gravendijk wel vertellen. 
Met mijn papieren over terugkeer naar Kamen ben ik naar de Krankenkasse ge-
weest en ben daar netjes ontvangen. Ik was daar uitgeschreven, omdat ik inmid-
dels bij een andere organisatie werkte, namelijk de OT. Ik ging daar weg met de 
gedachte: ‘Ja, die mensen hebben gelijk’. Maar de OT hield ik liever eventjes op 
afstand, want ik had nog verlof. Ik wachtte af. ‘Als ik eerst maar bericht krijg van 
Winnes Overweel’, dacht ik. 
Het liep al aardig naar donderdag 6 januari 1944 en ik had inmiddels besloten niet 
terug te gaan naar Kamen, hoe jammer ik het ook vond voor Winnes! Ik had dit 
alles voorgelegd aan mijn vriend Aad Borsboom en ook aan mijn ouders.  
Na 6 januari ben ik ondergedoken, zo noemden ze dat in die dagen, bij Aad thuis. 
Zij hadden een groot huis, dus voor mij was er een mooi plekje.  
Ik heb daar parfumdoosjes gemaakt voor 5 cent per stuk. Ik had het er best naar 
mijn zin en werd zodoende een lid van de grote familie. Het ergste was, dat de 
vader van Aad op de dag dat de oorlog uitbrak, plotseling gestorven was. Zo tus-
sendoor, als het donker was, ging ik even naar huis, wat in een tijdsbestek van vijf 
minuten gebeurde. Mijn ouders had ik gevraagd, dat als er controle zou komen, zij 
dan de brief die inmiddels uit Kamen teruggekeerd was, zouden laten zien. Of het 
zo speelde: mijn vader kwam op woensdag 12 januari naar mij toe bij de familie 
Borsboom met de boodschap, dat er controle was geweest van de OT. Mijn zus 
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Riet, die goed Duits sprak, was thuis en in het gesprek gaf ze de kerstbrief aan de 
twee mensen van de OT. Zij pikten er iets uit op, overlegden met elkaar, gaven de 
brief weer terug en zeiden: ‘Jetzt ist alles in Ordnung’. Nu is alles in orde. Ze gin-
gen weg met ‘Alles Gute’. Het gaat jullie goed. Dit was dus een goed bericht. 
Maar nu Winnes nog! Ik ging verder met mijn parfumdoosjes en vertelde de fami-
lie Borsboom wat er gebeurd was. Het was één stap in de goede richting.  
Ik had misschien een engelbewaarder, want mijn lieve moeder kwam op zaterdag 
22 januari met een brief van Winnes Overweel en daarin stond het volgende: 
 

Beste Jaap    17 Jan.’44 
Allereerst hartelijk dank voor je brief. Ja Jaap, je kan natuurlijk zelf wel 
indenken hoe kwaad of ik was, toen ik dat hoorde. O Jaap, ik was wild. Je 
moet het me niet kwalijk nemen, maar ja jo, als je denk, over een paar da-
gen ga ik naar huis en dan te weten dat je niet terug komt. Maar, alles is 
terecht gekomen hoor. Ik kwam Dinsdagavond, de avond dat ze de papie-
ren moesten halen, in de barak en toen werd me verteld dat ik toch mocht, 
want mijn naam stond op de lijst en ze hadden me opgenoemd. Nee jaap, 
wat was ik blij dat begrijp je wel. Nu kan je voor mijn part thuis blijven 
hoor. Ik hoop nu maar dat je het rooit, dat je afgekeurd wordt. Ik wou dat 
ik er ook zoo voorstond. Nu jaap, ik maak het maar kort hoor, want het is 
al half twaalf, nu nog wat inpakken en morgenochtend om 8 uur de deur 
uit. 
Het valt niet mee, dat weet je. Als ik geen borg had, dan dacht ik er niet 
aan om weer weg te gaan, maar ja, nu moet het. Denk er om jaap, dat als 
je afgekeurd wordt, je toch nog eens schrijft hoor, ik reken er op. Zeg jaap, 
woont er nu in Rijswijk nog een Overweel, een schoenmaker, dat is een 
Oom van me, een vuile NSBer. Als hij er nog woont, neem hem dan voor 
je rekening, want over een maand of 5, dan kan je eraan. Het gaat goed he, 
dat weet je. Verder de hartelijke groeten, jaap, ook aan je ouders en je zus-
ters van je vriend Winnes. 
Je moet het me maar niet kwalijk nemen dat ik zo kwaad was hoor, je kan 
het zelf wel indenken he. 

Schrijf terug hoor, naar Dortmund. 
Ook de groete van klaas, bram, Jan en kees. 

tot kijk. 
 
Winnes naar huis en Jaap uit de zorgen, was dat even fijn!! Dit was wel een grote 
kaars waard in de Mariakapel van de Bonifatiuskerk!!  
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Intussen wilde ik eerst even afwachten wat de heren van de OT verder zouden 
doen, vandaar dat ik bij mijn parfumdoosjes bleef, bij de familie Borsboom.  
Nu was het zo dat aan de woning van de familie Borsboom op de hoek Kerklaan-
Julianastraat nummer 86 een zuivelwinkel verbonden was, maar dat de huiskamer 
vensters had aan de Julianastraat. Men kon dan zo naar binnen kijken. Sjaan, de 
oudste dochter van de familie, deed de winkel en daar werd door klanten gespro-
ken over mij, want ze hadden iets gezien in de huiskamer. Dus ik ging daar weg 
na een goed gesprek met de familie en veel dank. Ik ben daar zes weken geweest. 
De verloofde van mijn vriend Antoon Kort, Cobi Halkes, waar ik heel goed mee 
omging, die hoorde van dit alles en had voor mij een oplossing. Zij had een vrien-
din, Nel Krinzen, en die had een oom, de heer Van Wijk, met een zuivelwinkel 
aan de Hoefkade in Den Haag. Nel kende ik heel goed als vriendin van Cobi. Kort 
hierna was alles in orde, nam ik afscheid van de familie Borsboom en vroeg Sjaan 
aan mij: ‘Wil je de parfumdoosjes meenemen? Dan zorg ik voor de rest’. Ja! Dat 
leek mij wel wat en met de parfumdoosjes ging ik met Cobi en Nel naar de Hoef-
kade. Mijn familie was ook blij met dit adres en mijn vader zei spontaan: ‘Ik ga 
ook mee!’ De ontmoeting met de familie Van Wijk was spontaan: er werd veel 
gesproken over en weer. Mijn slaapgelegenheid was in een uitbouw achter het 
huis. Zo zie je hoe snel je een Hagenaar kon worden, wat mijn vader ook eens 
was. 
Ik ben bij de familie Van Wijk onopgemerkt binnengekomen zonder bonkaarten 
van het distributiebureau. In de tijd dat ik nog thuis was, heeft iemand mij deze 
bonnen gegeven. Ik vroeg mijn vader of hij weer naar die persoon wilde gaan die 
toen voor mij de bonnen verzorgd had. 
Met mijn Ausweis was het nu in orde en die zou ik gebruiken als ik de straat op 
ging. Uit Kamen heb ik niets meer gehoord wat de OT betreft.  
Voor mijn thuiskomst bestonden drie mogelijkheden: het kan gekomen zijn door 
die twee mensen uit Beieren alwaar ik een fijn contact mee had, of door die twee 
mannen die bij mij thuis geweest zijn en alles in orde bevonden hebben, of de vier 
weken dat ik ziek geweest ben waar ze misschien de conclusie uit getrokken had-
den dat het met mijn papieren in orde was. Enfin! Ik was nu in Den Haag en 
hoopte weer gauw in de Willem Maris te kunnen zijn. 
Nu even iets over mijn adres aan de Hoefkade. Al na een paar dagen merkte ik, 
dat het heel fijne mensen waren. Dat ze een zuivelwinkel hadden, kon ik merken 
bij het ontbijt en ’s middags aan de pap en andere zuivelproducten. De buurman 
was een groenteman, dus met de avond zaten wij ook goed. Nel Krinzen kwam 
regelmatig op bezoek, wat gezellig was, en bracht ook nieuws mee van haar 
vriendin Cobi en van Antoon de Kort. Die schreef mij regelmatig via mijn huis-
adres aan de Willem Maris. De parfumdoosjes gingen ook door en ik had er al 
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zo’n 600 geproduceerd. De groenteman kwam regelmatig achterom en had dan 
klusjes voor me, zoals groenten schoonmaken, peentjes schrappen en aardappelen 
schillen. Leuk werk. Dat kwam ten goede aan het avondeten. ’s Avonds speelde ik 
met pa en ma van Wijk mens-erger-je-niet. Of we kaartten: klaverjassen, jokeren 
en eenendertigen. Zo maakten wij het ons gezellig. Als Nel kwam, dan was ze er 
vroeg, want ze moest ’s avonds om 8 uur binnen zijn. Vader kwam de distributie-
bonnen brengen met de hartelijke groeten van de goede gever. De familie Van 
Wijk had de zorg over die bonnen en gaf mijn vader wat bonnen mee naar huis. 
Op dit onderduikadres ben ik precies vier weken geweest. 
 
Zo werd het donderdag 9 maart. Toen dacht ik dat ik van alle zorgen af was: uit 
Kamen niets meer gehoord, de distributiebonnen waren er, mijn Ausweis kon ik 
weer gebruiken. In het bijzijn van mijn vader, Nel en Cobi heb ik van de familie 
Van Wijk hartelijk afscheid genomen met de boodschap: ‘Ik zal jullie nooit verge-
ten en kom nog vele keren terug’. En zo ging ik op weg naar de Willem Maris. 
 
 
KATHOLIEK ACTIECOMITE 

 
In de St.-Bonifatiusparochie was het Ka-
tholiek Actiecomité actief. Dat zette zich 
in voor de mannen  die verplicht te werk 
gesteld waren in Duitsland, onder andere 
door nieuwsbrieven naar hen te sturen. Er 
was een lijst met adressen waar de man-
nen zich bevonden. Ik werd lid van het 
comité. Men vroeg mij om een artikeltje 
te schrijven over de Katholieke Rijswijk-
se Voetbalclub (KRVC). Dat artikeltje 
heb ik bewaard. Vanuit Duitsland kwa-
men daar ook reacties op, zoals op een 
briefkaart van Antoon Kort aan mij ge-
richt. Hij schreef toen dat hij een brief 
van de ‘K.A.’ ontvangen had en dat Ver-
diesen de schrijver was. Ook die heb ik in 
mijn archief bewaard. 
 
Het Katholiek Actiecomité op de trap van de pastorie naar de 
tuin in 1944. Op de bovenste rij van links naar rechts: Antoon 
van Leeuwen, Fenny Moesman, Bep Favié, Jaap Smagge, Ben 

Fasen, Jaap Nieuwmans en voor hem Aad Borsboom. Op de tweede rij van links naar rechts: Guus Eijken, Joop Kop, 
kapelaan Wüst, Kees Borsboom, een voor mij onbekende dame en vóór haar een voor mij onbekende heer. Op de derde rij 
van links naar rechts: Herman v.d. Vaart, mevrouw Borsboom, Sjaan Borsboom, Lies van Halteren, Bert Verdiesen en 
Trees Blom. 
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       Mijn artikeltje over de KRVC in het ‘krantje’ van het Katholiek Actiecomité 
 

         
       Reactie vanuit Durlach in Duitsland van mijn vriend Antoon Kort op het   
       krantje van het Katholiek Actiecomité 
 
 
 
Er speelde nóg iets bij de RKVC 
en dat was het overlijden van 
Charles Holtkamp op 3 januari in 
het ziekenhuis van Berlijn-Buch. 
Hij speelde in het eerste elftal en 
was een uitstekende voetballer. 
Op 6 maart werden de leden van 
RKVC aangeschreven om deel te 
nemen aan de heilige mis voor de 
zielerust van Charles op zondag 
12 maart in de St.-Bonifatiuskerk. 
Die oproep heb ik nog in mijn 
archief.  
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WERKEN IN DE TUIN VAN DUIJVESTIJN 
 
Donderdag 23 maart 1944. Ik genoot inmiddels zo’n veertien dagen van mijn 
vrijheid en ik wilde wat gaan doen. Ik kwam in gesprek met Nico van Leeuwen 
die bij mij in de Willem Marisstraat aan de overkant woonde op nummer 10. Hij 
kwam veel op de tuinderij van Duijvestijn aan de Strijp en haalde daar groente en 
fruit en in de druiventijd ook druiven. Nico had aan Duijvestijn gevraagd of hij 
nog een knechtje kon gebruiken en het antwoord was ‘Ja!’ Ik moest mij komen 
melden op de tuin en ik werd aangenomen.  
Het was inmiddels lente, alles zou gaan bloeien en groeien en dus was er werk 
genoeg aan de winkel. Duijvestijn had vier kassen met druiven: frankenthaler en 
alicante. En een kas met muscaatdruiven. Er was een warenhuis met tomaten en 
op de koude grond in de druivenkassen werd andijvie geteeld.D Deze andijvie 
verkocht hij voor 8 cent per krop en daar kwamen veel kopers op af in die tijd.  
Als de druiven gingen zetten, moesten ze gekrent worden en dat was in juni. Dat 
deden twee meisjes van de familie Van der Geest uit Sion. Dat was een gebied 
tegen Delft aan, maar het lag nog in Rijswijk. 
Ik ga nu even met die twee meisjes door. Met de kleinste – hun namen zijn mij 
ontgaan – is iets heel ergs gebeurd. Ze waren beiden naar een tante gegaan, met 

de blauwe tram naar 
Leiden. Tussen Voor-
schoten en Leiden, toen 
nog een heel open vlak-
te, is de tram beschoten 
door geallieerde straal-
jagers. Dat kleinste 
meisje werd geraakt en 
overleed. Haar zus was 
ontzet, maar had hele-
maal niets. Een zware 
dag voor de familie Van 
der Geest. 
 
 

  Deze foto is genomen op de tuin van Duijvestijn in september 1944. Van links naar  
  rechts: Duijvestijn, Antoon, de knecht, de twee zussen Van der Geest en ik ertussen.  
  Kort hierna is dat vreselijke ongeluk gebeurd. 
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VLUCHT 648 
 
Toen ik woensdag 27 september 1944 op weg was naar de tuin van Duijvestijn, 
zag ik, vlak voor ik het laantje naar de tuin in wilde, links van mij een vliegtuig-
wrak liggen in het weiland van Heida. Op de tuin hoorde ik, dat bommenwerper 
B24J Liberator Lil’Max gedurende zijn 64e gevechtsmissie aan de Kleiweg in de 
gemeente Rijswijk Z.-H. was neergestort. Hoe dit kwam is een lang verhaal. Het 
staat beschreven in het boek van Harold E. Jansen met als titel Vlucht 648. Ik ver-
tel graag de hoofdpunten uit dat verhaal en maak gebruik van dat boek. 
De Lil’Max, een Amerikaanse bommenwerper, was met zijn elfkoppige beman-
ning in formatie op weg naar het spoorwegemplacement Hamm, dat als het groot-
ste van Duitsland werd beschouwd, om dat te bombarderen. De bommenwerper 
maakte deel uit van één van de twaalf Bomb Squadrons waar die formatie in on-
derverdeeld was.  
Tijdens die aanval werden er drie B24J Liberators neergeschoten. Het luchtaf-
weergeschut varieerde van licht tot zwaar en was boven de stad zelfs erg accuraat. 
De problemen die de Lil’Max nu op de terugweg ondervond, waren niet prettig. 
Lil’Max was mede door het uitvallen van motor nummer 2 wat achterop geraakt 
bij de formatie. De motoren 3 en 4 bleven gelukkig draaien totdat men de grens 
van Nederland ter hoogte van Enschede bereikte. De bemanning had inmiddels de 
formatie uit het oog verloren en was een flink eind achtergebleven. Het was dui-
delijk dat men aan boord 
van de Lil’Max moei-
lijkheden had. Boven het 
IJsselmeer werden de 
zuurstofmaskers af ge-
daan en de hoogte was 
toen tien- à twaalfdui-
zend voet. Thomas H. 
Gill (piloot en 2e luite-
nant) gaf het bevel alle 
zware en overtollige 
materialen overboord te 
gooien, met de gedachte 
in het achterhoofd om 
Engeland te bereiken. 
                                 Deze foto staat op de voorkant van het boek Vlucht 648. De foto is genomen tij-  
                                                                  dens een training met de Lil’Max in Chatham Field in Savannah in de Ameri-       
                                                                  kaanse deelstaat Georgia. Staand van links naar rechts: Harold Kirchblum, Tho   
                                                                  mas H. Gill, de twee mannen daarnaast waren niet in de Lil’Max. Op de hurken   
                                                                  van links naar rechts: Walter E. Kasievich, Jack K. Culbertson, Miljard R. Krein 
                                                                  heder, Enrico T. Mennitto, Paul Kutzar en Malcolm L. Edwardsen. 
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Ten zuiden van Den Haag was de situatie 
aan boord van de Lil’Max onhoudbaar 
geworden en op een hoogte van 4500 à 
5000 voet gaf Thomas H. Gill zijn be-
manning het bevel het vliegtuig per para-
chute te verlaten. David G. Smith (radio-
operator) ging het eerst naar buiten en 
Malcolm L. Edwardsen (radiotelegrafist) 
direct daarna als tweede, Marvin J. Char-
wat (navigator) als derde, Harold Kir-
chblum (bommenrichter) als vierde, Wal- 

  Logo van de Lil’Max         ter E. Kasievich (staartschutter) als vijfde,  
                                                                Millard R. Kreinheder (linkerrompschut-
ter) als zesde en daarna Jack K. Culbertson (rechterrompschutter) als zevende en 
de laatste springer was Paul Kutzar (buikkoepelschutter) als achtste. Nadat deze 
bemanningsleden het vliegtuig verlaten hadden, waren er nog maar drie man aan 
boord, te weten de piloot Thomas Hopkins Gill, de co-piloot William G. Rayner 
en de boordwerktuigkundige Enrico T. Mennitto. 
 
Hoe is met die bemanning verder gegaan? Daar wil ik graag over vertellen. Want 
mijn petje af voor wat die mannen in hun jonge leven zoal hebben meegemaakt! 
Zij hebben er mede voor gezorgd, dat de oorlog 1940-1945 ten einde kwam. 
David G. Schmith, die het eerst sprong, kwam terecht op de tweede tomatenserre 
van Pleun Boers aan de Markuslaan te Wateringen. Later is hij ondergedoken bij 
mevrouw Van Geest Soestdijksekade 43 te Den Haag. 
Harold Kirchblum is geland aan de Bovendijk in Wateringen. Hij is later gevan-
gen genomen en naar Schiphol vervoerd. Jack K. Culbertson kwam terecht aan 
het eind van de Dorpskade in Wateringen. Samen met Enrico T. Mennitto, één 
van de drie achterblijvers die later sprongen, werd hij op transport gesteld naar 
Schiphol.  
 
De andere springers hadden meer geluk. Millard R. Kreinheder landde in de na-
middag van 26 september 1944 in een weiland 
bij de kruising van de Dorpskade met de Mid-
denweg in Wateringen. Op de hoek van die krui-
sing stond het huisje van Piet Kraan. Daar werd 
hij zonder enige aarzeling naar binnen gehaald 
en verder geholpen. 
Marvin J. Charwat kwam goed terecht en werd 
ondergebracht in boerderij ‘Landlust’ van Jan 
Doelman aan de Oostgaag te Maasland. Malcolm   Boerderij van Jan Doelman te Maasland  
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L. Edwardsen was eerder op die woensdag terechtgekomen op het Groenepad in 
Wateringen. Daar ontdeed hij zich van zijn uitrusting en rende naar Gerrit Ver-
hoef en Jan van Nieuwkerk die naar hem zwaaiden. Walter E. Kasievich landde 
die middag op de tuinderij van de familie Van der Voort Heulweg 38 te Kwints-
heul. Malcolm L. Edwardsen en Walter E. Kasievich werden dezelfde dag nog in 
boerderij Landlust te Maasland, waar Marvin J. Charwat al was, ondergebracht. In 
afwachting van permanent onderdak verbleven de drie mannen daar tot zaterdag-
avond 30 september.  
Paul Kutzar – hij was de laatste van de acht die op bevel van Thomas H. Gill uit 
het vliegtuig moesten springen – kwam met zijn parachute bij de familie 
C.v.d.Does aan de Noordhoornseweg in Den Hoorn terecht. Op 3 november 1944 
werd hij op het Noordeinde nummer 32 in Delft gevangen genomen. 
 
Even terug naar de Lil’Max. Ik schreef het al, toen de acht naar beneden gespron-
gen waren, waren er nog drie mannen aan boord: Thomas H. Gill, William G. 
Rayner en Enrico T. Mennitto. Mennitto zou Rayner voorgesteld hebben vóór 
hem te springen, omdat hij en Gill in ‘the States’ samen hadden getraind en hij 
Gill niet alleen wilde laten. Rayner begreep dat, verliet het vliegtuig en sprong. 
Maar hangend aan zijn parachute werd hij door de Duitsers doodgeschoten en zijn 
stoffelijk overschot werd later aangetroffen langs de spoorlijn Delft-Rijswijk. En-
rico T. Mennitto is vlak bij de Sammersbrug in Wateringen terechtgekomen en 
gevangen genomen. En Thomas H. Gill? We laten even de heer Steekelenburg – 
hij woonde tegenover veiling Sammersbrug, naast Kester (Van Vredenburgweg 
95) – aan het woord: ‘Er vloog boven ons tuinbouwgebied een vliegtuig. Het was 
in de  onmiddellijke nabijheid van Den Haag aangeschoten. Wij moesten schuilen 
voor de granaatsplinters. Toen het schieten voorbij was, gingen wij de tuin weer 
in. En ontdekte het stoffelijke overschot van een vlieger, die in een druivenserre 
was gevallen. Zijn parachute was niet opengegaan. De man was verminkt, één 
been stond vier meter bij hem vandaan in een laars. Zijn schedel was opengereten. 
Het stoffelijk overschot is naar Overvoorde gebracht’.  
 
 
AAN DE RAZZIA VAN 21 NOVEMBER 1944 ONTKOMEN 
 
Zoals ik al eerder aangaf, schreef ik ná mijn Arbeitseinsatz in Duitsland weleens 
brieven aan mezelf. Daarin legde ik vast wat er gebeurde. Eind november 1944 
vond er een razzia plaats om mannen van 17 tot en met 40 jaar in te kunnen scha-
kelen voor de Arbeitseinsatz. Mijn brief van 20 november 1944 gaat daarover. 
Die brief – het ‘Bevel der Duitsche Weermacht’ heb ik indertijd in de tekst ge-
plakt – wordt op de volgende twee pagina’s afgedrukt, daarna volgt een uitgetypte 
versie. 
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Rijswijk 20 November 1944 
Persoonlijke beschrijving van de razzia op hierboven genoemde 

datum 
 

De avond tevoren was ik naar het lof gegaan en bij afloop daarvan 
hoorde ik op de Kerkbrug in het bijzijn van Kees Borsboom en Antoon v. 
Leeuwen van een vrouw dat er morgenochtend om 4 uur een razzia ge-
houden zou worden die ten doel had alle mannen van 17 t.m. 40 jaar in te 
zetten voor werk in Duitsland. Door de burgerij was er over die razzia al 
een dag of 10 gesproken maar telkens was er niets van gekomen dus ik 
voor mij dacht dat het ook wel weer los zou lopen. Antoon van Leeuwen 
is voor alle zekerheid vooruitgegaan om te informeren of er in de schuil-
plaats waar hij ondergebracht was nog een plaats voor mij was. Hij zou 
mij dan komen waarschuwen en dus liep ik met Kees Borsboom door naar 
huis. Kees, Aad, Leo, en Joop Kop hadden ook een schuilplaats voor hun 
vieren. Om kwart voor acht kwam Antoon v Leeuwen met de boodschap 
dat het niet ging en we maar rustig af moesten wachten op de dingen die 
komen zouden. M’n Vader had intussen op de vliering een plaatsje voor 
mij gemaakt en als de nood aan de man kwam kon ik daar wegkruipen. 
Juist ’s middags was het de eerste dag dat er geen elektriciteit meer was 
dus we zaten in het donker dat wil zeggen bij een petroleumlampje wat 
Vader eens meegebracht had en Sien had nog een litertje olie op de kop 
getikt dus helemaal in het donker zaten we niet. Na nog wat gepraat te 
hebben over de razzia in Rotterdam van 10 Nov. j.l. en over andere dingen 
zijn we om 10 uur naar bed gegaan. Dinsdagmorgen om 7 uur werd er ge- 
beld en ging Sien voor het raam kijken en zag toen dat 2 Duitsers een 
briefje in de bus gegooid hadden. Vader die intussen naar de kamer van 
Sien gegaan was en vernam wat er aan de hand was kwam mij roepen en 
zei dat ik er uit moest komen want ze waren bezig. Eerst moest ik even 
nadenken wat of Vader bedoelde maar ik had al gauw door dat het om mij 
te doen was. Terwijl Vader naar beneden ging om te kijken wat er in de 
bus gestopt was heb ik mij gereedgemaakt om de duik te aanvaarden. 
Toen Vader weer boven kwam kreeg ik het volgende briefje in handen: 
Op de vliering ben ik eerst in de hoek boven de slaapkamer van Moeder 
gaan liggen. Dit leek mij geen geschikte plaats. Toen ben ik onder de oude 
divan gegaan wat mij beter leek. Vader heeft mij toen wat gecamoufleerd 
en zo ben ik dan blijven liggen. Naast mij stond een spiegel en ik dacht als 
ik die nu nog op de divan had dan zagen ze mij in het geheel niet. Het viel 
wel niet mee zo te liggen en het was knap zwaar die divan met die spiegel 
op mij maar ik hoorde 10 uur slaan en dacht misschien komen ze nu gauw 
controleren en als ze mij niet gevonden hebben ben ik er toch fijn vanaf. 
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Op het laatst kon ik het niet meer uithouden en heb ik Vader geroepen. 
Wij hadden een zinken badkuip en die stond op een plank boven het trap-
gat en ben toen in de badkuip gaan staan. Kort daarna kwamen 2 Duitsers 
van de Sicherheitsdienst controleren  en mijn Vader gaf voor dat ik in 
Duitsland was, wat hij aantoonde door middel van brieven die ik tijdens 
werk voor de Arbeitseinsatz geschreven had. Dat werd geloofd door die 
Duitsers die daarna vertrokken. Toen de kust veilig was ben ik eerst bij 
mijn vriend ondergedoken en later bij een tuinder, alwaar ik het tot het 
eind van de oorlog gelukkig heb uitgehouden.  

Jaap Nieuwmans 
 
 
ACTIEF IN DE GAARKEUKEN 
 
Zo werd het winter. In de tuinderij was niets te doen. Ik wachtte het nieuwe jaar 
maar af. Gelukkig had ik nog een spaarpotje vanwege mijn verdienste tijdens mijn 
OT-periode. 
Het was inmiddels januari 1945 toen ik het verzoek kreeg om bij de heer Stempels 
op het gemeentehuis in gebouw Hofrust te komen. Ik kreeg de vraag voorgelegd 
of ik eten mee zou willen uitdelen bij de gaarkeuken in de Esdoornstraat. Ja! Dat 
leek mij wel wat. Een hartstikke leuk en dankbaar baantje! Wij kregen van daaruit 
ook eten, dus dat scheelde één persoon thuis. De mensen kwamen met alle soorten 
keukengerei, zoals pannetjes, schalen, kannen, melkkannen en zelfs maatkannen 
van een halve liter of van een liter. De kinderen hadden bijna allen een soeplepel 
in hun zak of hand. Als wij vergevorderd waren met het scheppen uit de grote 
gamel, dan lieten wij een bodempje zitten en zetten de gamel buiten en de kin-
deren doken dan met hun lepel in de gamel om het laatste eruit te scheppen. Wij 
hielden wel in de gaten welk kind al een duik genomen had. Menig kind kwam 
dan met een ‘soeparm’ weer thuis. Het eten kwam van de TH aan de Lange Klei-
weg. Ik had dit werk een paar maanden gedaan, tot de heer Stempels aan mij 
vroeg of ik op het vliegveld Ypenburg ook wilde helpen. 
 
 
VOEDSELDROPPINGS OP YPENBURG 
 
Het was inmiddels eind april 1945. Er zou voedsel met Engelse en Amerikaanse 
bommenwerpers over vliegveld Ypenburg worden uitgegooid. Dat was weer eens 
wat anders dan het uitdelen van eten aan onze Rijswijkse inwoners. Ik heb dat 
altijd met plezier gedaan, maar dít met die vliegtuigen was weer een ander avon-
tuur. 
Ik meldde mij bij het vliegveld begin mei. Waar het voedsel gedeponeerd moest 
worden was afgebakend met een groot kruis van witte lakens. Het was niet zo, dat 
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er direct gestrooid werd, maar dat het gemeld zou worden. De Duitse bezetting 
was nog aanwezig op het vliegveld, maar die kon geen kant meer op vanwege de 
opmars van de geallieerde troepen. Die Duitsers vonden het best zo. Zelf hadden 
de Luftwaffesoldaten ook niet veel meer en konden van die voedseldroppings 
meeprofiteren.  
Er werd eerst proefgevlogen en ik voelde aan wat er ging gebeuren. Toen het me-
nens werd met de vluchten, ging eerst het alarm, daarna kwamen de vliegtuigen 
en die probeerden zo dicht mogelijk bij  het witte kruis te komen. De bommen-
werpers vlogen zo’n 50 meter hoog boven het vliegveld en de bemanning stond 
aan de zijdeur van het vliegtuig en schoof of gooide de kostbare lading naar bui-
ten. De zware lading was zo beneden, maar de zakken met thee zweefden nog een 
tijdje na. 
Het was voor mij een hele belevenis: vijf jaar oorlog en ellende en nu viel alles 
wat ik zo gemist had zo maar uit de hemel! Ja!! Voor mij was dit het einde van de 
Krieg, al was er nog geen capitulatie van het Duitse leger. 
De bommenwerpers waren weg, maar hetgeen ze gebracht hadden lag nog op het 
veld, dus er moest geruimd worden. Ik vond blikken met kaakjes, blikken met 
bacon, zakjes met erwten, blikjes met worst en zakjes met thee. Dit alles en nog 
veel meer lekkers werd verzameld en naar een depôt op het vliegveld gebracht. 
Het duurde tien dagen. De Duitse soldaten kookten eten of maakten soep van het-
geen wat beschadigd was neergekomen vanuit de vliegtuigen. Van de etenswaren 
kreeg ik iedere avond wat mee naar huis en er was vanuit de Duitse keuken iedere 
avond soep.  
 
Aan die soep hangt nog een verhaaltje: allen die verzamelden kregen die soep in 
een emmertje en dit emmertje werd bij de uitgang gecontroleerd door er met een 
stokje in te roeren. Wat bleek nu!! Er waren 
verzamelaars die blikjes etenswaren in de soep 
deden en er zo mee naar buiten wilden lopen. 
Daarom werd er geroerd en van de daders werd 
alles afgenomen, ook het persoonsbewijs. Ze 
mochten niet meer terugkomen. Maar goed 
ook, want ze verprutsten het voor de anderen. 
Nadat alles geruimd was, heb ik de sloten die 
door het vliegveld liepen, met een sloothaak 
uitgebaggerd. Er kwamen bakken vol bruikbaar 
voedsel uit, alleen de zakjes met peulvruchten 
waren twee keer zo dik geworden en die gingen   Bonkaarten werden ook na de oorlog nog   
naar de varkens van Hoeve Ypenburg.         enkele jaren gebruikt.   
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SLOT 
 
Dit was voor mij het einde van de oorlog, 5 mei 1945. Ik kon weer bij mijn oude 
baas terecht: ALTA Stalen Ramen- en Constructiebedrijf in Den Haag. Er was 
weer werk. Het leven hernam zijn normale verloop. 

  
 
Loonstrookje van ALTA  
juni 1945 
 

Alles wat ik meegemaakt heb vanaf 24 juni 1942 tot en met 5 mei 1945 heb ik 
opgeschreven en in een ringband bewaard. Het bovenstaande is daar de weerslag 
van. In de zomer van 2014 ben ik er druk mee bezig geweest. Daarbij heb ik ge-
bruik kunnen maken van mijn eigen archief dat uit vier mappen bestaat. Veel tek-
sten en bijna alle illustraties zijn daaruit afkomstig. 
  
 
 
 
 
 
 


