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I.

VOORAF

26 juni 1927 werd ik geboren in Rotterdam-West.
De grote crisistijd was net begonnen. Het bedrijf waar mijn vader werkte werd in die tijd
gesloten, waarna mijn vader had besloten zelfstandig een woning- en meubelstoffeerderij
te beginnen. De jaren van mijn jeugd stonden in het teken van: “Heeft Papa werk?”
Goed Rooms Katholiek als wij waren, moesten wij daar maar goed voor bidden.
Wij woonden dicht bij de havens. Onze vrije middagen brachten wij veelal daar door.
Spelend op de haventerreinen en het spoorwegemplacement. Indianen en cowboys waren wij
tussen kratten en balen en stapels tropisch hout. Vaak weggestuurd, kwamen wij ook steeds
weer terug.
De vader van een vriendje was walbaas bij een stuwadoorsbedrijf en soms mochten wij van
hem aan boord van een zeeboot gaan en met de bemanning praten.
Als we naar huis gingen en vonden dat wij moe waren, sprongen wij achterop een
sleperswagen. (Toen nog getrokken door twee zware paarden.) Dat mocht niet van de
koetsier.
Maar van zijn ‘pittig’ commentaar trokken wij ons weinig aan en zijn zweep was te kort om
ons achter op de kar te raken. Stoppen en van de bok af komen, daar had hij ook geen zin in.
Zo ontstond een liefde voor schepen en havens. Aan de Parkkade meerden regelmatig de
nieuwgebouwde marine schepen af. Daar kon je ons vinden! Bij bezoekuren kon je aan
boord en het schip bezichtigen. Of wanneer dat niet mocht, zoals bij duikboten, wachtte je
tot familie aan boord ging en liep je met ze mee. Niemand had door dat je er niet bij hoorde.
Eenmaal binnen kon je alles heerlijk bekijken.
Langzaam aan werd je ook meer gewaar, wat er verder in Nederland en in de wereld
gebeurde.
De crisis, de werkeloosheid, de steun. Van armoede hadden wij niet zo’n begrip. Wij hadden
ongeveer net zoveel of net zo weinig als onze vriendjes.
Wat het politiek gebeuren betreft springen er een aantal zaken in mijn geheugen naar voren:
De politieke zuilen! Optochten van socialistische en christelijke bewegingen a part. Alles
was naar geloof / politiek ingedeeld in hokjes en later verschenen ook nog de NSB’ers
(Nederland se Nationaal Socialisten) op straat en marcheerden in hun zwarte uniformen.
Zelf speelde je bijna nooit met kinderen van een ander geloof of “rooien”.
Met verkiezingen mocht ik met mijn vader mee naar de kantoren van de kranten. Daar
volgde een grote massa mannen de uitslagen op de lichtkrant.
Ik herinner mij, het zal in `34 of `35 zijn geweest, dat mijn grootvader, een eenvoudige
werkman, van achter zijn krant opmerkte: “Die Hitler, daar krijgen wij nog een hoop
gedonder mee!” Hij heeft dat al heel vroeg heel goed gezien.
Andere herinneringen zijn: De inval van Mussolini in Abessinië.( Ineens kenden wij Haile
Selassi en Addis Abeba. Er werd geld ingezameld om een ambulance auto te sturen. Ik zie
nog de foto in de krant, dat hij op een schip wordt geladen.)
Maar ook was er de Uivervlucht en de kerstvlucht naar Batavia met vliegers als Parmentier
of de reis van de K 18 met prof. Vening-Mijnes.
Dat waren zaken om trots op te zijn.
Maar de schaduwen werden al rap donkerder en donkerder.
De Spaanse Burgeroorlog met steun van de Sovjet Unie enerzijds en van Mussolini en Hitler
aan Franco. Konvooibegeleiding in de straat van Gibraltar door de Nederlandse marine.
Toen de Anschluss , Sudetenland - Chamberlain.
Jodenvervolging in Duitsland, de Kristallnacht.
De inval van de Russen in Finland en de dappere verdediging van de Finnen in Karelië.
Duitsland valt Polen binnen september `39. Begin Tweede Wereldoorlog.
Algemene mobilisatie in Nederland.
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September 1939 ging ik naar de eerste klas van HBS (VWO van voor de Mammoetwet)
Die mobilisatiewinter was koud met veel ijs.
In het voorjaar, april 1940 viel Duitsland Denemarken en Noorwegen binnen.
Je volgde de strijd in Noorwegen en de strijd op zee: De Graf Spee, het begin van de
duikbootoorlog, de slag om Narvik.
Toen 10 mei 1940, ’s morgens om 5 uur wakker. Overal knalde het afweergeschut.
Tegen de strakblauwe lucht zag je zwarte wolkjes van het luchtafweergeschut en soms een
vliegtuig. Mijn moeder stuurde ons gewoon naar school. (In Finland waren de kinderen
tijdens de oorlog ook naar school gegaan dus zo gek vond ik dat niet). Op school vertelde de
leraar Frans, dat de school tot nader order was gesloten. Op de weg terug zag ik overal
mensen stroken plakband op hun ramen plakken. Thuis gekomen had mijn moeder als
commentaar: “Die scholen van tegenwoordig geven vrij om iedere -klapscheet-!” Ik ben toen
ook maar met mijn moeder plakband op de ramen gaan plakken. Hoe lang het er heeft
gezeten weet ik niet meer. Niet lang denk ik, mijn moeder kennende.
De dagen werden steeds spannender, het gonsde van allerlei geruchten, maar van wat er echt
gebeurde hadden wij geen idee.
14 mei - ca.13.30 uur het GROTE DUITSE BOMBARDEMENT. In Rotterdam-West vielen
toen geen bommen. Wel veel gedreun en lawaai. Ik zag hoe in de verte bommen uit een
vliegtuig vielen.
Men stond op straat te kijken. Men wist nog niets van oorlog en het gevaar.
Later ontstond er een enorme rookwolk boven het centrum. Toen kwamen ook de eerste
vluchtelingen en gewonden. Men bracht velen van hen onder in een rij appartementen, die
werden gerenoveerd.
Aan het eind van de middag kwam het bericht, dat Nederland had moeten capituleren.
Rotterdam lag plat! De volgende
dag al was ik met mijn vader in het
gebombardeerde centrum om mijn
grootouders en andere familieleden
te zoeken. Overal brandde het.
Muren stortten in. Er waren nog
explosies. Uitgebrande trams,
leidingen over straat. Vele straten
niet meer terug te vinden. De
foto’s van de Spaanse burgeroorlog
en Warschau waren werkelijkheid
geworden. Duitse colonnes
kwamen over de bruggen en
vonden hun weg richting Den
Haag. Ik haatte die vette rode
Duitse soldatenkoppen. En toen ik
ze vier dagen later zag staan foto’s
nemen en lachend hoorde zeggen:
“Seht wie es brennt”, nog meer.
Eind mei begon de school weer.
Sommige schoolvriendjes waren
hun huis kwijt en ook kende men
mensen die gedood waren. Verder
ging het leven zo goed als
mogelijk was door. De rantsoeneringen werden krapper en krapper. De Duitse maatregelen
werden steeds strenger en het optreden bruter. De Joden werden via Westerbork naar de
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concentratiekampen gestuurd en, zoals wij later wisten, daar vergast of kwamen er om. De
haat tegen de bezetters en hun handlangers werd steeds groter.
Wij volgden het wereldnieuws zo goed en kwaad als dat ging zonder radio en met
gecensureerde pers.
Toen op 31 maart 1943 het tweede grote bombardement.
Rotterdam had al steeds last gehad van kleine bombardementen, op de havens en
olievoorraden gericht, maar de geallieerden gooiden er vaak naast en zo werden vele
woningen getroffen en burgers gedood en gewond.
De geallieerden hadden al een paar dagen geprobeerd een Duitse flottielje, dat in de havens
lag, te treffen. Dit had geen succes en er werden in Schiedam enkele huizen getroffen.
Nu kwam de US-Airforce het nog eens overdoen!
De schepen waren intussen kennelijk verhaald naar Rotterdam-West.
De bommenwerpers vlogen op grote hoogte, misten de havens en de volle last kwam op de
wijk Tussendijken. Deze wijk was dicht bevolkt. Ook ons huis stond daar.
Ik was die middag op school en zag na het luchtalarm (dat wij doorbrachten in de gang; een
betere bescherming was er niet) dat er een grote rookkolom hing in de richting van ons huis.
Ik mocht naar huis gaan. In onze wijk kwam ik in een hel terecht. Overal brand, ingestorte
huizen. Doden en gewonden werden uit huizen gedragen. Anderen liepen met stukken van de
inboedel. Na kort geholpen te hebben, ging ik verder maar kon mijn huis niet meer bereiken.
Van een afstand zag ik het kruispunt waar het stond in lichterlaaie staan. Een meer dan
huizenhoge vuurzee!
Mijn moeder moest thuis geweest zijn, mijn vader misschien ook. Mijn zus zat op kantoor in
het centrum en was er waarschijnlijk niet bij betrokken.
Teruglopend ontmoette ik mijn vader (wit van stof en kalk) en mijn zus. Zij waren op zoek
naar mij. Mijn moeder was, licht gewond, bij een tante gebracht.
Ons huis had een voltreffer gekregen en mijn vader en moeder, die beiden thuis waren en op
de gang stonden, werden door de explosie in het huis van buren, schuin-beneden geslagen.
Toen ze daarna uit een raam moesten springen was mijn moeder gevallen en kreeg licht letsel
aan haar rug.
In de woningen rondom en tegenover ons waren de meeste mensen dood.
Wij bezaten alleen nog wat wij aan hadden en ik mijn schooltas.
Na een tijdje inwoning kregen wij weer een eigen huis, meubelen en overige belangrijke
zaken.
Het leven ging verder.
5 juni 1944 kwam dan eindelijk de invasie. Die zelfde maand slaagde ik voor mijn
eindexamen.
Wij zouden nu wel snel bevrijd zijn en de oorlog voorbij.
Tot die tijd moest je 18 jaar zijn om voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland te moeten.
Ik was net 17 geworden, dus zou ik daar wel geen last van krijgen. Binnen een jaar was de
oorlog natuurlijk al lang over.
Wel leek het verstandig niet naar een baan te gaan zoeken (waar zou je die trouwens moeten
vinden) en stilletjes thuis te blijven.
De opmars van de geallieerden schoot eerst maar langzaam op - vonden wij.
Er werden een paar tochten gemaakt om te proberen bij de boeren nog wat aardappelen of zo
te krijgen. Soms, bij het narooien lukte dat, 20 km heen lopen en eind van de dag weer terug
met een zak aardappelen op je rug.
Opeens rukten de geallieerden op: Parijs - Brussel - Antwerpen.
DOLLE DINSDAG: ca. 5/6 september. Er gingen geruchten, dat de geallieerden in aantocht
waren: “Ze zijn al in Breda - bij de Moerdijk!”
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Wij zagen colonnes Duitsers in haveloze toestand naar het noorden trekken met paard en
wagens en met onze fietsen. Veel NSB’ers namen de vlucht naar Noordoost Nederland of
Duitsland. Zij waren bang voor Bijltjesdag.
Als de Duitsers weg zouden zijn zouden zij, de verraders, beslist vervolgd worden. En dat
zou zeker hardhandig gebeuren.
Hier en daar werd de (verboden) Nederlandse vlag uitgestoken. De mensen stonden op
kruispunten te wachten en in de verte te turen.
Tegen de avond werd het duidelijk dat dit alles te voorbarig was en de vlaggen en de mensen
gingen weer naar binnen. Moe en teneergeslagen.
17 september 1944. De SLAG OM ARNHEM.
Wij kregen door de censuur daar weinig van mee. Wel hoorden wij van, en merkten wij de
spoorwegstaking. De slag werd verloren. Wel werd Nederland ten zuiden van de grote
rivieren bevrijd.
De Duitse bezetting werd steeds bruter. Regelmatig werden er gijzelaars gefusilleerd. Soms
midden in de stad en de lichamen moesten een tijd blijven liggen.
In oktober bliezen de Duitsers de Rotterdams haveninstallaties op. Kranen, kademuren,
havengebouwen. Deze systematische vernietiging trof de Rotterdammers in het hart.
Waarmee moest na de oorlog het brood worden verdiend?
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II.

DE RAZZIA

(Dr. B.A. Seijes maakte in zijn boek De Razzia van Rotterdam een diepgaande studie van
deze razzia op 10 en 11 november 1944)
Op 10 november bleek het plotseling niet meer mogelijk om de kern van Rotterdam te
verlaten. Bruggen en uitvalswegen waren door militaire posten afgegrendeld. Binnen deze
ring kon men zich nog wel verplaatsen, maar men kon er niet meer in of uitkomen.
Hoewel er allerlei geruchten waren, bleven de redenen voor ons verborgen. Telefoonverkeer
was afgesloten en er waren geen andere nieuwsbronnen.
Mijn zus vroeg of haar verloofde Wim die nacht bij ons kon slapen, want hij kon niet naar
zijn huis in Schiedam.
Later op die dag werd het steeds waarschijnlijker dat het om een razzia ging.
Uit een Bevel van de Duitsche Wehrmacht bleek, dat alle mannen in de leeftijd van 17 t/m 40
jaar op 11 november om 9 uur op straat moesten staan om zich te melden voor de
arbeidsinzet. Warme kleding, stevige schoenen, dekens, bescherming tegen de regen, eetgerei
en boterhammen voor een dag moesten worden meegebracht. Voor achterblijvende
familieleden werd gezorgd. Alle andere bewoners dan de bedoelde mannen moesten in de
huizen blijven tot de actie ten einde was.
Mannen van de genoemde jaargangen, die bij huiszoeking nog in huis zouden worden
aangetroffen, zouden worden gestraft.
“De dagelijkse vergoeding bestaat uit goeden kost, rookartikelen en vijf gulden.”
“Op hen die pogen te ontvluchten of weerstand te bieden, zal worden geschoten.”
Ik weet niet meer of wij dit bericht al `s avonds of `s morgens vroeg 11 november in de bus
kregen.
Wat te doen?
Mijn vader viel niet meer in de genoemde leeftijden, maar Wim was 22 jaar en omdat nu
i.p.v. 18 over 17 jaar werd gesproken, gold het ook voor mij, terwijl ik nog niet over een
onderduikplek had nagedacht.
Wij besloten toch maar wat spullen te pakken maar niet naar buiten te gaan en twee
verdiepingen hoger op zolder te gaan zitten. Die Duitsers konden toch niet alle Rotterdamse
huizen gaan doorzoeken en als ze dan al zouden komen, zouden zij, als ze beneden niemand
aantroffen misschien niet twee trappen op naar de zolderkamer komen!
Rond 11 uur op 11 november werd er aangebeld. Een gewapende Duitse soldaat kwam naar
boven, doorzocht de benedenverdieping en kwam toen door naar boven. Met een beweging
van zijn geweer naar het trapgat, “MITKOMMEN!”
Toen mijn ouders en mijn zus hem smeekten ons thuis te laten, antwoordde hij: “Ich bin ein
Österreicher und muss auch meinem Befehl nachfolgen!”
En zo gingen wij dus naar buiten. Daar waren meer soldaten. Onder bewaking werden wij
afgevoerd. Hier en daar werden meer mannen aan ons “clubje” toegevoegd en ook het aantal
bewakers groeide. Overal waren soldaten en op kruispunten machinegeweeropstellingen. Via
Graaf Florisstraat en Heemraadssingel kwamen wij bij het nieuwe belastingkantoor. Een kaal
karkas. Er om heen patrouilles en pantserwagens. VLUCHTEN KON NIET MEER!
Naar binnen gedreven, passeerden wij een eerste controle. In de grote lege ruimten waren
honderden mannen. Men liep wat rond of stond te praten, wachtend op de dingen die zouden
gaan gebeuren.
Er kwamen steeds nog groepjes mannen binnen en zo nu en dan werd er een grote groep
weer naar buiten geleid en in colonne onder bewaking afgevoerd.
Omdat er zo enorm veel mannen waren, kwam de gedachte op dat ze die misschien niet
allemaal konden afvoeren. Daarom leek het het proberen waard ons zo lang mogelijk aan het
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wegvoeren te onttrekken. Via de betonnen trappen gingen wij daarom naar de bovenste
etage.
De dag duurde lang. Er was geen enkele verzorging. Door de ramen zagen wij steeds weer
colonnes vertrekken. Het was al avond toen ook wij bijeengedreven werden. Naar buiten.
In de vorm van een colonne geduwd en met bewaking aan alle kanten op pad. Waarheen?
Wij liepen regelrecht, over de rijbaan, de Maastunnel in. Daar zagen wij houten schragen
staan met daarop kisten met explosieven. Gezien het opblazen van de haveninstallaties in
oktober, verwachtten wij, dat de tunnel ook aan de beurt zou komen en wij die wel niet meer
terug zouden zien. En de tunnel was toch een ding waar een Rotterdammer trots op was.

De colonne ging voort door Zuid. Het was donker en het regende. Er keken mensen vanuit
de huizen, soms riep een vrouw een naam. Vanuit de colonne werd niet gereageerd. Iedereen
was moe, koud, hongerig en lusteloos. Enkele malen schreeuwden de Duitsers en schoten
gingen af. Wij wisten niet of er mensen probeerden te vluchten of, dat het alleen intimidatie
was.
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Wij liepen door, tot wij op het station van het Feijenoordstadion waren. Daar werden wij in
rijen opgesteld en stonden wij te wachten met een goederentrein met veewagens voor ons.
Na een tijd wachten werd er steeds een groep een wagon ingeschreeuwd en gestompt, ”LOS
MENSCH LOS!!!”
Toen wij aan de beurt kwamen was het voor de laatste veewagen. Er stonden drie
personenwagons achter voor de bewaking “. Er lag wat stro op de vloer. Onvoldoende om op
te liggen, maar waarschijnlijk om later de troep en de drek er gemakkelijker uit te kunnen
vegen. Toen wij de wagon in gingen kregen wij ieder een stuk brood en een stuk leverworst.
Wij wisten toen nog niet, dat dit het enige zou zijn wij de hele reis lang van de Duitsers
zouden krijgen.
In het donker merkten wij, dat wij met ca. 50 man waren. De ruimte was zo eng, dat wij niet
eens allemaal konden zitten, laat staan liggen. Later zouden wij dit in ploegen doen.
In de hoek stond een emmer. De bedoeling was duidelijk.
Na een lange tijd van geschreeuw buiten, stoten van het aankoppelen van een locomotief,
waarbij de meesten van ons omvielen, wat weer scheldpartijen en gevloek van ‘reizigers’
veroorzaakte, zette de trein zich in beweging in Noordelijke richting.
Wat stond ons te wachten?
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III.

VAN ROTTERDAM NAAR KRONENBURG

Schokkend en stotend reed de trein door Rotterdam-Zuid. Een paar mannen, die bij de
ontluchtingsroosters konden staan, zagen (en allen hoorden het), dat wij over de
Maasbruggen reden. Het zal tussen 11.00 en 12.00 uur ‘s avonds zijn geweest.
Wij gingen via Schiedam, Delft en Den Haag. Even voorbij Den Haag bleef de trein staan.
De mannen praatten onder elkaar. Zoals Wim en ik samen waren, waren er meer mannen, die
samen met een familielid of met vriend of buurman waren opgepakt. Er werd geregeld, dat
men min of meer om de beurt kon gaan zitten. De weg in het donker over anderen heen naar
de emmer in de hoek werd verkend. Dit ging natuurlijk ook niet zonder een vloek en een
zucht.
Iemand vertelde een schuine mop, toen weer een ander een nog schuinere. Toen ze goor
werden vertelde ineens iemand een gewone maar heel geestige mop. Daar werd heel hard om
gelachen en de boodschap werd ook begrepen. Gore moppen zijn nadien niet meer verteld.
Het was Van Riel, een Rotterdamse slager uit de Vierambachtstraat, die deze geestige mop
vertelde. Later zouden wij hem leren kennen als een kei van een kerel, die het opnam voor
ieder die door anderen onheus werd behandeld.
Het was intussen stiller geworden tot er plotseling een heel fel licht door de ventilatieluikjes
drong en er buiten een enorm geraas en gebulder was, dat heel lang aanhield. Rotterdammers
waren wel wat gewend wat het lawaai van afweergeschut en van bommen betreft, maar dit
overtrof alles. Het moet het afvuren van een V2 met bestemming Londen zijn geweest en wij
stonden kennelijk op een rangeerterrein in de buurt van de afvuurinstallatie.
Er werd wat gedommeld en half geslapen. Later reed de trein weer verder en zondagmorgen
12 november reden wij door Haarlem. Haastig werden er briefjes geschreven om de
bevolking van Haarlem te waarschuwen wat ons was overkomen. Later in Amsterdam werd
dit herhaald. Om een uur of twaalf stopte de trein aan een perron in Weesp.
Hier mochten wij in groepen, onder bewaking, uit de trein en langs de rails onze behoefte
doen. Weer terug in de trein werd er door mensen van het Rode Kruis stamppot rodekool
uitgedeeld. Wij waren en zijn er nog altijd heel dankbaar voor.
Wij vertrokken weer. Het rijden ging steeds gepaard met veel schokken en stoten, waarop wij
ons langzamerhand konden instellen.
Ook leerden wij elkaar een beetje kennen. Zo waren er twee politieagenten in uniform. Zij
vertelden, dat zij ook opgepakt waren. Zij namen zo’n beetje de leiding en dat vonden wij
wel vertrouwd: twee Rotterdamse dienders. Later zouden zij ons nog een lelijke poets
bakken.
Natuurlijk werd er gesproken over de mogelijkheid om te vluchten, maar de wagons waren
van buiten afgesloten. Als de deuren open gingen was dat altijd maar van een paar wagons
tegelijk en stonden er bewakers met het geweer in de aanslag voor de ingang. Ook de
remmershuisjes waren continu bezet met soldaten met mitrailleurs. Bovendien was onze
wagon de laatste voor de drie personenwagons en daarin zat de Duitse bewaking, die soms
op de treeplanken stonden met geweer of Mauser.
Een grote groep maakte bezwaar tegen het vluchten omdat zij bang waren dat de
achterblijvenden zwaar gestraft of gedood zouden worden als er een aantal personen uit de
wagon zouden ontbreken.
In ieder geval is er vanuit onze wagon geen poging gedaan om te vluchten. Of dat voor alle
wagons van de trein geldt, weet ik niet. Dat er regelmatig door de bewaking werd geschoten
kan ook louter intimidatie zijn geweest (En dronkenschap? Zie bij het einde van de reis.)
Uit andere treinen zijn er zeker belangrijke aantallen gevlucht (en enkelen gedood!) zie het
boek van B.A. Seijes. Ook hoorde ik later dat enkele HBS-vrienden uit een andere trein zijn
gesprongen toe zij door de Achterhoek reden. Voor deze vrienden was het goed afgelopen en
zij konden in de Achterhoek onderduiken.
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Onze trein reed langzaam en met korte stukken verder. Wij hoopten, zolang wij in Nederland
waren, op een actie van de geallieerden, waardoor wij zouden kunnen vluchten.
Ergens in de Achterhoek werd er weer een sanitaire stop gehouden en de 13 e passeerden wij
bij Gronau de grens.
NU WAREN WIJ IN DUITSLAND!
Langzaam trokken wij weer verder. Het passeren van de grens had de stemming geen goed
gedaan.
Wij stonden op diverse rangeerterreinen in het Ruhrgebied. Eenmaal was er luchtalarm.
De deuren werden extra gecontroleerd en de bewaking ging in bunkers op het terrein
schuilen.
Het bombardement was gelukkig niet dichtbij anders was het een ramp geworden.
Nog een keer gingen de deuren open en mochten twee man (toevallig Wim en ik) naar buiten
en aan een kraan op een perron wat flessen e.d. met water vullen. Lang voor dat wij dat voor
iedereen hadden kunnen doen werden wij de wagon weer ingejaagd, “LOSCH MENSCH
LOSCH! SCHNELL NOCHMAHL!”
Woensdag 15 november om ca. 9.00 uur ‘s avonds rolden wij het “Hauptbahnhof” van
Keulen binnen. Daar stonden wij een lange tijd langs een van de perrons. Onze wagons
bleven natuurlijk afgesloten.
In het station was het een grote chaos. Veel vrouwen en kinderen. Gehol en geschreeuw!
Wij begrepen er uit, dat er een evacuatie van de bevolking gaande was.
Na ongeveer een uur zette de trein zich weer in beweging.
Dit zou een dollemansrit worden.
Opeens kon de trein hard rijden. Ik weet niet hoeveel plaatsen hij heeft aangedaan.
Wij merkten, dat een er van Koblenz was. Wij hoorden de bewaking roepen, “KÖNNT IHR
NOCH HOLLÄNDER BRAUCHEN?”
Op een moment bleef de trein stilstaan in een tunnel. De rook drong de wagon binnen.
Ik raakte enige tijd bewusteloos. Later op die rit kreeg een van de mannen een zenuwaanval
en moest door anderen in bedwang gehouden worden. De situatie werd panisch.
Toen, het was nog donker, stopte de trein weer en werd de deur opengesleurd,
“HERAUS! SCHNELL MENSCH-SCHNELL! LOS, LOS, LOOOS!”
Er stond op het perron een hele kring van Duitsers, wapens op ons gericht.
Wij naar buiten, op een kluitje voor de wagon, de povere bagage voor de voeten.
Toen trad de commandant naar voren en riep, “IHR SEIT DAS NEUE WAFFEN!!! Sie
gehen ans Front und Unsere Jungs gehen nach Hause!”
Wij waren wel verbaasd over deze onverwachte wending, maar vermoeidheid en apathie
maakten, dat wij hierop niet reageerden. Bovendien was het heel duidelijk, dat de krijgsheren
diep in het glaasje hadden gekeken.
De man (Feldwebel?) vervolgde, dat zij nu met de trein weg zouden rijden en dat zij na
volbrachte opdracht verlof kregen. Wij moesten op het perron wachten tot de eerste trein,
instappen, op het vijfde station uitstappen en ons daar melden. Daarna stapte onze hele
bewaking in de trein, die zich in beweging zette en in goed humeur reed men in oostelijke
richting weg. Ons zeer verbaasd achter latend.
Het was dus donderdagmorgen 16 november en wij stonden in het eerste licht op een
onbekend perron in Euskirchen, zoals op het station was te lezen.
Wat nu? Waar waren wij? Niemand had ooit van Euskirchen gehoord, maar wij hadden
gemerkt, dat wij die nacht in Koblenz waren geweest en daarna hadden wij nog heel veel en
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heel hard gereden. Dit moest dus ver ten zuiden van Koblenz zijn! Lotharingen misschien.
Het station was leeg. Geen mens te zien! Wat moesten we hier? Wij zouden maar in die trein
stappen, als die kwam, en dan weer verder zien.
Inderdaad kwam na een lange tijd een trein uit oostelijke richting. Het was een stoomtrein
met personenwagons, maar zonder glas in de ramen. Wij stapten met z’n allen in en de trein
vertrok.
Wij waren moe, hongerig, vies en mat. De banken waren opeens een luxe. De bagage in de
rekken! Het landschap buiten was ons natuurlijk onbekend. Wij vonden het leeg, een beetje
geaccidenteerd. Dat kon best Lotharingen zijn! (Niet dat een van ons Lotharingen kende!)
Toen kwam er een conductrice en vroeg naar onze kaartjes.
Wij waren intussen knap melig en wars van alles.
Wij antwoordden, “Haben wir nicht!”
Waar moeten jullie dan heen?
“Wissen wir nicht!”
Waar komen jullie vandaan?
“Wissen wir nicht!”
En toen wij op elke volgende vraag “Wissen wir nicht!”antwoordden ging de conductrice
maar verder.
Plotseling, bij de tweede stop, gingen wij, zonder afspraak of enig overleg met z`n allen de
trein uit. Zo kwamen wij in Kall. Het was nog heel vroeg. Wij waren de enigen op het
station.
Er bleek een fonteintje te zijn. Daaraan dronken wij en gingen ons met 50 man, sommigen
zelfs met bloot bovenlijf, wassen en tandenpoetsen.
Het was droog, helder en koud weer.
Later hebben wij gemerkt, dat het voor ons gunstig heeft uitgewerkt, dat wij drie stations te
vroeg zijn uitgestapt. Het vijfde station was namelijk in Blankenheim, waar zoals wij
maanden later op de terugweg, merkten, een groot en slecht barakkenkamp was. Een echt
Arbeitseinsatzlager.
Intussen was er enig onderling overleg geweest en besloten, dat Wim (omdat hij het beste
Duits sprak) met de twee politieagenten het dorp in zouden gaan om een Ortskommandant te
zoeken.
Na geruime tijd kwamen zij terug met het verhaal, dat die niet begreep, waarom wij daar
waren. Hij zou nadere instructies vragen. Intussen konden wij gebruik maken van een barak,
die bedoeld was voor koeriers en groepen soldaten die van en naar het front gingen.
Er zou gezorgd worden voor voldoende voeding.
Intussen was ook gebleken, dat Kall een dorp in de Eifel was, niet zo erg ver van Aken en
dus van Nederland en ook, dat het front dichtbij was, maar op dat moment tamelijk rustig. Zo
erg, dat ze in Kall kortgeleden een US-tank hadden overmeesterd, waarvan de stomdronken
bemanning een eindje was gaan rijden.
De barak bleek licht, warm en voorzien van goede britsen en het beloofde eten kwam ook
vrij snel. Er werd ons gevraagd ombeurten een handpomp te bedienen, die het water uit een
bouwput van een Tanksperre moest houden. Enkele ‘ijverigen’ hebben dit gedaan. De
overigen geloofden het wel en probeerden uit te rusten van de vermoeienissen.
Toen wij wat rondliepen door Kall, kwam er een enorme Amerikaanse luchtvloot van
bommenwerpers en jagers overvliegen, terug van een aanval verder in Duitsland.
Ze vlogen zo laag, dat je de kentekens kon zien. Een stuk 2cm luchtafweergeschut bij het
station hield zich wijselijk stil, wetend, dat als ze gingen schieten de jagers op hen af zouden
komen en daarvoor hadden de Duitsers groot ontzag, zoals wij nog vaak zouden merken.
‘s Nachts hoorden wij het dreunen van de artillerie en zagen het licht van het mondingsvuur
aan de horizon.
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De volgende dag werden wij in groepen ingedeeld voor eenvoudig graafwerk.
Zaterdag 18 november ging ik met een groepje van een man of zes, met een bewaker, naar
een grindgroeve achter het station (teruggevonden maart 2010) om een auto met grind voor
beton te laden. “Wenn fertig Feierabend.” Ik werd ervan afgehaald en moest de fiets van de
bewaker poetsen want als het werk klaar was ging hij met de fiets naar zijn vriendin.
Het verblijf in Kall, was afgezien van onze vrijheidsberoving, redelijk gemoedelijk.
Toen wij ca. 14.30 u klaar waren en terugkwamen in de barak was deze leeg.
Er was voedsel en de informatie, dat er bericht uit Keulen was gekomen, dat wij
overgeplaatst werden. De anderen waren al lopend op weg naar Gemünd en wij moesten
onze spullen pakken en er achteraan. In Gemünd troffen wij de grote groep en met z’n allen
werden wij in een bioscoopzaal gebracht. De bewaking hier was bruter. Er was niets te eten
of te drinken.
Toen het donker werd, moesten wij naar buiten en verder, richting Schleiden. Daar kwamen
wij in een geruïneerd barakkenkamp. Het was intussen stikdonker. Het glas was uit de
ramen, het was koud, op de kribben kon je alleen op het ijzeren vlechtwerk gaan liggen en
er was niets te eten of te drinken, “Heute gibts nichts, aber MORGEN WIRDS BESSER!!”
Wij zouden dat nog vaak horen.
Wij keken wat rond en voelden ons miserabel.
Toen ging de deur open en kwam er een jongen van mijn eigen leeftijd binnen, in het
uniform van de Hitlerjugend. Hij had broden onder zijn arm en beduidde, dat wij stil
moesten zijn.
Hij vertelde, dat hij, in een ander deel van het kamp opgeleid werd voor het front en dat ze
hadden gehoord, dat er een groep gevangen Hollanders was gekomen en dat er voor ons niets
te eten was. Daarom had hij brood weggenomen en kwam dit ons brengen. Niemand mocht
dat te weten komen, want dan zou hij worden gestraft. En toen verdween hij weer.
Het deed onze stemming goed. Wij aten van het droge brood en installeerden ons zo goed en
kwaad als dat ging. In de verte dreunde de artillerie.
Zondag 19 november moesten wij ons buiten opstellen. Daar stond een bus. Daar moesten
wij in. Een jonge Duitse soldaat ging op een voorbumper zitten en de bus vertrok.
Wij reden langzaam. De lucht was helder en de soldaat op de bumper, de overige bewaking
binnen en ook wij tuurden naar de lucht om tijdig te kunnen zien of er ‘Jabo’s’, US
Jachtbomber, vlogen.
Gelukkig gebeurde er niets en na een paar uren kwamen wij bij een klein station:
Wij waren in KRONENBURG.
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IV.

KRONENBURG
Van 19 november 1944 tot ongeveer 6 maart 1945

Het station was niet meer als zodanig in gebruik. In het woongedeelte woonde een oudbeambte van het spoor met zijn vrouw. In de wachtkamer was een plank getimmerd op twee
meter van de muur. Daar lag stro. Er stonden een of twee tafels en wat banken.
Er waren een of twee wastafels en buiten was een gat gegraven met een paal er over: de
latrine, ons toilet voor vijftig man.
Ook was er een kleine dakkamer ter beschikking. Daar trokken Wim en ik in met nog een
man of vier.
Ook was er tegen het station aan een loods, waar wij wat bagage kwijt konden.
Wij lagen dus op de grond met wat stro. Onze overjas als deken en ik had steeds mijn
schooltas als hoofdkussen met daarin wat kleding.
Er was geen spoor meer. De rails waren opgebroken na de invasie om snel doorstoten van de
geallieerden te voorkomen.
De spoorbeambte waarschuwde ons voortdurend niet buiten rond te lopen en de latrine zo
min mogelijk of ‘s nachts te gebruiken. Als Amerikaanse verkenningsvliegtuigen
bewegingen van mensen rondom het station zouden opmerken zouden wij worden
beschoten.
Inderdaad zaten wij slechts luttele kilometers vanaf het front, tussen de Amerikaanse en de
Duitse artillerie. Dat front was overigens op dat moment rustig.
Wij kregen waterige koolsoep en brood en koffie. Wij moesten dit bij een keuken in het dorp
gaan ophalen met gamellen op een handwagen. Hiervoor werd een corveedienst ingesteld.
Een paar man, waaronder de twee politieagenten, namen de leiding.
Tot half december (het Ardennenoffensief) kregen wij ook DM 5.- en vier sigaretten per dag.
Omdat ik nog niet rookte, waren die sigaretten waardevoller dan het geld.
Zo kon ik soms iets ruilen.
Als wij in het station waren, was er geen bewaking. Die kwam ‘s morgens op de appelplaats
en ging mee naar de werkplek en weer mee terug. In de omgeving van het station en naar het
dorp mochten wij buiten de werktijden lopen. Daarbuiten moest men een Ausweis hebben.
Omdat wij iedere dag van ‘s morgens vroeg tot tegen donker ‘s avonds moesten werken bleef
men in het station. Zelf kwam ik alleen voor corveedienst in het dorp. De ochtenddienst was
voor dag en dauw water en koffie halen (surrogaat natuurlijk).
Als je van het station naar de weg liep in de richting van het dorp, was er als je op de
“grote”weg kwam een driehoekig pleintje. Daar moesten wij ons in rijen van drie opstellen.
Die maandagmorgen was dat de eerste keer.
De bewaking telde ons en vanuit een schuurtje werden schoppen en houwelen uitgedeeld en
daarmee gingen wij in colonne met bewaking om ons heen de weg af, richting front.
Die bewaking bestond uit militairen en enkele burgers.
De weg was een tweebaansweg in niet meer dan redelijke staat. Na enkele kilometers
moesten wij halthouden.
Na de zomeroffensieven van de geallieerden waren de Duitsers begonnen hun Westwall of
Siegfriedlinie, die voor de oorlog langs de Westgrens was gebouwd, weer in staat van
verdediging te brengen. De geallieerden waren over het algemeen kort voor deze linie
gestopt en bereidden zich, na het slechte verloop van de slag om Arnhem, voor om na de
winter verder te trekken en heel Duitsland te bezetten.
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Naast de weg waarop wij stonden was aan de ene zijde een stroom de Kyll (die nu iets verder
naar Kronenburg uitkomt in een stuwmeer, dat in de zeventiger jaren is gebouwd. Aan de
andere kant (de noordkant) lag een heuvelrug. Wij moesten zo’n dertig meter tegen de heuvel
op evenwijdig aan de weg een zigzag lopende loopgraaf maken.
(Maart 2010 heb ik deze
loopgraaf teruggevonden.
Grotendeels gevuld met bladeren
en humus. Men ziet door het bos
nog een geul lopen.)
Met piketpalen was uitgezet
waar wij moesten graven en er
werd instructie gegeven hoe wij
dit moesten doen. Hoe diep het
moest worden en hoe de
zijkanten ‘geplaniert’ moesten
worden.
Op bepaalde punten moest een
mitrailleurstelling gemaakt
worden.
Het was zwaar werk, vooral
omdat de meesten van ons niet
gewend waren met ‘Pickel und
Schaufel’ te werken.
Na een dunne, zachte bovenlaag
kwam je al snel op het harde
leisteen. Daar moest ‘gepickeld’
worden.
De bewaking liep heen en weer
langs de geul en controleerde of er hard en goed werd gewerkt.
Door de lengte waarover die vijftig mannen aan het werk waren was ook de bewaking
gespreid. Zo leerden wij in de loop van de tijd de verschillen tussen hen kennen.
Een burger van middelbare leeftijd was erg fanatiek. Hij gaf de meeste aanwijzingen.
Misschien was hij wel een aannemer? Ging het niet naar zijn zin dan dreigde hij diverse
malen dat wij naar een VERNICHTIGUNGSLAGER gestuurd zouden worden.
Men wist dus duidelijk, dat die bestonden!!
Enkele andere soldaten waren even dreigend. Het andere uiterste was een soldaat, die
vertelde, dat hij een onderwijzer was uit Hannover. Als er geen andere bewaking in de buurt
was, konden wij langzaamaan werken. Het liefst vertelde hij ons over de vogeltjes in het bos.
Zo leerde ik, Rotterdamse jongen, het winterkoninkje kennen.
Hij waarschuwde ons ook voor een collega van hem, die uit de Elzas kwam. Die had
verhalen, dat hij als Elzasser gedwongen in het Duitse leger zat en probeerde zo het
vertrouwen te winnen. De Hannoveraan waarschuwde, dat hij niet betrouwbaar was en ons
zou verraden.
Zag hij bovenop de rand staande dan een ander of iemand van de leiding aankomen dan
moesten wij voor het oog maar weer even goed doorwerken.
Het werk in het bos was ook mistroostig. Het was meestal regenachtig en koud. Wij waren
daar onvoldoende op gekleed en raakten door de geringe en slechte voeding ondervoed.
Boven onze hoofden wiegden de lange dennenbomen mistroostig heen en weer.
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Zo nu en dan kwam er een V1 rochelend overvliegen, op weg naar Antwerpen of al eerder
neerstortend.
Altijd luisterden wij naar dat geronk om te horen of de motor stopte. We waren blij als het
monster weer voorbij was, want vele van de vliegende bommen vielen voortijdig neer.
Enkele nachten later hoorden wij een aantal harde klappen. De volgende morgen naar de
appelplaats was het nog donker en hebben wij niets gezien, maar toen wij aan het eind van
de middag terugkwamen zagen wij in het talud onder het station een rij zwarte gaten.
Wij begrepen, dat wij die nacht door de US-artillerie waren beschoten.
Boven op een zolderkamertje slapen was ineens niet aantrekkelijk meer. Wij zessen pakten
onze spullen en wurmden ons beneden tussen de anderen.
De benedenverdieping had, zoals bij Duitse stations gebruikelijk, dikke muren met
natuursteen. Dat bood enige bescherming.
Die nacht waren er nog hardere klappen en werden het dak en de loods geraakt.
In het dak zat een gat en ook in de loods, waar in sommige koffers granaatscherven waren
ingeslagen. Wij waren blij, dat wij zo wijs geweest waren om naar beneden te gaan.
Nadien is het station, gelukkig, niet meer beschoten.
Van de huidige bewoners heb ik gehoord, dat zij, toen zij in de zeventiger jaren het huis
opknapten, scherven hebben gevonden in de dakspanten.
Wij wisten, dat de weg waarlangs wij werkten naar het front liep, dat bij Losheim zou zijn,
slechts een klein aantal kilometers verderop. Voor ons lag daarachter de vrijheid. Dichtbij
maar tegelijk onbereikbaar ver. Langs die weg zouden wachtposten zijn en dan moest men
door de linies waar mijnenvelden waren en waar onmiddellijk zou worden geschoten. De
weg was voor ons een doodlopende weg.
Regelmatig hoorden wij in
de verte schieten.
Onze kennis van onze
omgeving was heel
beperkt. Toen ik in maart
2010 terug was, merkte ik,
dat slechts 50 meter verder
dan waar wij werkten een
Tanksperre was van
betonnen haaientanden en
de weg In een bocht over
de Kyll ging. Dit had ik
nooit gezien!
Bij onze groep van 50
mannen waren 5 jongens
onder de twintig jaar. Op
een avond werden twee
van hen, met veel
geschreeuw, bruut door
Duitse soldaten naar
binnen geduwd. Ze waren
opgepakt bij een
vluchtpoging langs de weg naar Hallschlag. Bij herhaling zou het hen slecht vergaan: ze
zouden naar een ‘vernichtigungslager’ worden gestuurd en de overigen zouden ook allemaal
zwaar worden gestraft.
Wij hadden onder elkaar in plat Rotterdams over “Pleite gaan”gesproken. Veilig dachten wij,
tot de bewaker bars zei, “NICHTS PLEITE GEHEN.”
Na het vertrek van de Duitsers, deden een paar Rotterdammers, bang voor hun eigen hachie,
18

nog eens extra vervelend tegen deze jongens. Tot het slager Van Riel teveel werd en er een
einde aan maakte en de jongens onder zijn bescherming nam.
Ook mij heeft hij wel onder bescherming genomen als ik wat al te fel protesteerde dat de
volwassenen ons jongeren oneerlijk behandelden en zij kwaad op mij werden.
Over het algemeen was er weinig saamhorigheid in de groep. Het ging vooral om eigen
belang. Er waren er een paar bij, die zich uitsloofden voor de Duitsers en die je niet kon
vertrouwen. Ook werd er gejat en moest je op je spullen passen. Wel vormden zich kleine
groepjes. Zo leerden Wim en ik twee mannen kennen, die wel bij ons pasten en waar wij
goed mee overweg konden. Het waren Willem en Gerrit. Toevallig ook zwagers van elkaar
en naamgenoten, want mijn naam is Gerard.
Op een dag zagen wij de twee politieagenten hun spullen pakken. Zij vertelden, dat zij naar
Holland terug mochten omdat zij van de politie waren.
Later merkten wij, dat dit maar de halve waarheid was geweest en dat ze ons een lelijke
poets hadden gebakken.
Het bleek, dat zij naar de leiding van de bewaking waren gegaan en hadden verteld, dat zij
als politiemannen de opdracht hadden gekregen om een groep misdadigers uit de
Noordsingelgevangenis in Rotterdam naar Duitsland te begeleiden en als de groep daar was
afgeleverd zij weer naar Rotterdam terug konden keren. Zo waren zij aan hun reispapieren
gekomen!
Wij vonden al dat onze behandeling was verslechterd. Dat bleek nu mede hierdoor te zijn
veroorzaakt. Het heeft heel wat overtuigingskracht gekost om de Duitsers het ware verhaal te
doen accepteren. Veel beter werd het er niet op, want de toestand werd aldoor slechter.
Te weinig en slecht voedsel, ongeschikte kleding en schoeisel - velen van ons stonden met
oude, lage schoenen (wij hadden ook thuis niet anders) in de grond te werken - slechte
sanitaire voorzieningen, slapen op een dunne laag stro op de harde grond, in de kleren
wegens de kou en de overjas als deken. Ik had al die tijd mijn schooltas als hoofdkussen.
Door de slechte voeding kreeg een aantal van ons diarree. Ik kreeg het al na een paar weken
en heb het gehouden tot september 1945.
Op enkele plaatsen langs de weg waren inhammen waar een paar drums met autobrandstof
lagen. Wij zagen wel eens een legervrachtwagen daar met een handpomp zijn tank bijvullen.
Nu ging er een groepje officieren met een klein autootje langs deze plaatsen om nauwkeurig
de restinhoud van deze vaten op te meten. Het moest dus wel bar slecht gesteld zijn met de
Duitse bevoorrading, dat deze kleine hoeveelheden van zo’n belang waren!
In de nacht van 15 op 16 december hoorden wij heel veel lawaai over het dal van de grote
weg komen. Motorgeronk en geratel van rupsbanden.
In de vroege ochtend begon de Duitse artillerie over onze hoofden heen de Amerikaanse
stellingen te bombarderen met een enorme, meer dan een uur durende artilleriebarrage.
Het was een continu knallen, dreunen en gieren van overkomende granaten. Aan de ene zijde
het mondingsvuur en aan de andere kant het aanhoudend opvlammen van de ontploffende
granaten. Er was duidelijk iets belangrijks bezig.
Tegen dat het licht werd kregen wij te horen, dat wij die dag niet langs de weg ingezet
zouden worden. De weg werd beschikbaar gehouden voor het grote offensief, dat de Duitsers
waren begonnen: HET ARDENNENOFFENSIEF.
Later die dag konden wij zien, dat er op de weg enorme files stonden van allerlei
legervoertuigen: vrachtwagens, halfrupsen met kanonnen er achter. Tigertanks met
aanhangers waarop een hout- of kolengasaggregaat stond - waarschijnlijk om kostbare diesel
te sparen tijdens de rit naar het front - en bussen met het Rodekruisteken op het dak en daarin
SS-ers.
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Moesten ze zo de oorlog winnen?
De opstoppingen werden waarschijnlijk niet zozeer veroorzaakt door Amerikaanse
tegenstand alswel door de smalle en slechte wegen in de Eifel, waarschijnlijk expres zo
gelaten door de Duitsers om een snelle opmars van hun vijand te belemmeren.
De volgende morgen moesten wij gewoon weer naar de appelplaats. De plaats waar wij
armetierig in drie rijen stonden te wachten op het uitdelen van schoppen en houwelen.
Maart 2010 trof ik daar nog en oude inwoner, die dat had gezien. Hij was destijds 8 jaar.
Van de appelplaats gingen wij langs de file van voertuigen naar de loopgraven.
Wij spraken die dag de chauffeur van een auto met munitie, die van Koblenz op weg was
naar het front en niet verder kon. Dit was zijn eerste rit en volgens de planning had hij al drie
van die ritten moeten maken.
De lucht was zwaar bewolkt en het was nat, koud, regenachtig weer die eerste dagen van het
Ardennenoffensief. Dit gaf de Duitsers dekking tegen de US-airforce.
Een dag regende het zo erg, dat de Duitsers ons toestonden om beurten in kleine groepjes een
van de bunkers van de in staat van paraatheid zijnde Westwall in te gaan . Via een gang
kwamen wij in een ketelruimte waar wij ons dan wat konden warmen en drogen.
De derde dag van het offensief stond er in de colonne bij onze loopgraaf een veldkeuken met
een grote ketel goed gevulde soep. Zij konden hun bestemming niet bereiken en deelde toen
de soep maar aan ons uit. Dat was bijzonder.
De avond van die dag kwam er onverwacht een peloton luchtmachtsoldaten bij ons het
station binnen. Zij zouden de volgende dag te voet verder gaan naar het front (waarover zij
niet erg enthousiast deden) en moesten die nacht in ons stro slapen. Wij moesten maar zien
wat wij deden, wat neer kwam op liggen op de vloer of hangen op een tafel of bank.
Tot dat moment hadden wij wel eens last van een paar vlooien gehad, maar vanaf de
volgende dag, toen wij weer op onze eigen plek sliepen, zaten wij onder de luizen. De
“Heren”worden nog bedankt! Met de buikloop, die ik al had, verhoogde dit de misère. Het
sanitair was dermate onvoldoende, dat wij er ook niet van af konden komen.
Later zag ik een keer een groep Hitlerjugend-soldaten voor ze verder trokken naar het front
zich vanuit een grote melkkan tegoed doen aan schnaps, om beurten drinkend uit het deksel.
Nogmaals konden wij niet geloven, dat ze (zoals de propaganda zei) nog even de oorlog
gingen winnen.
Toen zagen wij ook de eerste Amerikanen. Er kwam een groep van ongeveer honderd
Yankees onder de loopgraaf langs. Fit, gezond, goed gekleed, nonchalant, sigaretje in de
mondhoek en tas of koffer onder de arm. Die zagen er uit als overwinnaars!
Er naast en achter liepen een paar Duitse armoezaaiers, het geweer in de aanslag, afgemat,
vies en vuil en vermagerd.
Ook zagen wij Duitsers triomfantelijk terug rijden in een jeep.
Het was enkele dagen voor kerstmis, dat wij de opdracht kregen om het station te verlaten.
Wij werden nu ingekwartierd in de HERMANN GÖRING KUNSTSCHULE. Deze is aan de
weg omhoog naar het oude dorp Kronenburg en was verlaten. Wij kregen beneden een zaal
toegewezen waar eveneens langs de kanten planken waren getimmerd waarachter een strook
van twee meter met wat stro. Het sanitair bestond uit een of twee douches en een paar
wastafels alles met koud water in een souterrain zonder glas in de ramen. Misschien waren er
ook een of twee toiletten, maar of ze functioneerden niet of ze waren te vies. Ik herinner me
in ieder geval, dat ik me genoodzaakt zag mijn behoefte te doen op een grasveld naast het
gebouw ( Nu parkeerplaats ), ook ‘s nachts in de kou en de sneeuw, wat de conditie er
bepaald niet beter op maakte.
Kort voor kerstmis begon het te sneeuwen en werd het nog kouder. De Duitse propaganda
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wilde ons doen geloven dat het Offensief een groot succes was. Ze stonden al aan de Maas
en waren onderweg naar Antwerpen.
De eerste kerstdag was een vrije dag. Wim en ik gingen `s morgens vroeg naar de kerstmis in
het oude gotische kerkje in Kronenburg. (een bijzonder kerkje met een centrale pilaar).
Ik was toen nog goed katholiek en had veel steun aan mijn geloof. De dienst was echter verre
van bijzonder. De pastoor preekte weinig geïnspireerd en die paar burgers die er waren keken
langs ons heen. Gedesillusioneerd daalden wij de lange trap af naar de Herman Göring
Schule.
`s Middags moesten wij aantreden in een gebouw van de Partij. Daar stond een kerstboom en
iemand in SA-uniform hield een verhaal over de Sonnewende en over de Germanen, die uit
hun holen kropen, een dennenboom gingen kappen en versieren en op de komst van het licht
gingen zitten wachten of zoiets, en verder de bekende opgeblazen verhalen over de
eindoverwinning en de Führer. Ook dit was voor ons weinig inspirerend. Ik geloof wel, dat
wij een kop warme surrogaatkoffie of zoiets kregen en een papieren doosje met een papieren
schaakspel, dat ook aan het front werd uitgedeeld. Toen konden wij weer naar de “Schule”
en brachten onze tijd door met het zo goed en kwaad mogelijk herstellen van onze kleren.
Met Kerstmis begon het ook zwaar te vriezen. Ons werk veranderde. Wij moesten nu in
Jünkerath op het grote spoorwegemplacement bomtrechters dichtgooien. Dat was heel slecht
werk. Het moest `s nachts gebeuren. Intussen was de lucht helder geworden en was het
gevaar om door vliegtuigen aangevallen te worden te groot. Wij vertrokken daarom tegen de
avond en moesten 10 km lopen. Dan in het donker moesten wij de hardbevroren grond
loshakken en in de gaten gooien, tot het in de verte licht begon te worden en dan weer 10 km
terug lopen.
Zo`n hele nacht was er niets te eten of te drinken. Het vroor soms tot 25 graden Celsius.
Een vuurtje stoken om ons aan te warmen, was verboden. US-vliegtuigen zouden het kunnen
zien. Ook moesten wij goed uitkijken om niet onder een locomotief te komen, die soms heel
stil in het pikkedonker kwamen aanrijden.
Op een ochtend zagen wij glimmende dingen waar wij de hele nacht hadden staan hakken en
scheppen. Het bleek dat wij op een plaats aan het werk gezet waren waar een wagon met
munitie was omgeblazen. Toen moesten wij stoppen en ineens heel voorzichtig daar weg
gaan. Een van de laatste nachten, dat wij in Jünkerath werkten raakte ik bevangen door de
kou. Kameraden hebben mij toen in een gebombardeerde wagon weer bijgebracht.
Die gebombardeerde wagons heb ik nog op het netvlies. Personenwagons waren op elkaar
gestapeld. Een keer dacht ik: “In die wagons moeten toiletten zijn, laat ik daar eens gebruik
van maken. De wagon stond schuin omhoog op een andere. Laat dat toilet helemaal bovenin
zitten. Het was een ‘Very lofty place’.
Deze tochten hadden mij een gat in mijn hiel bezorgd, dat zich niet meer wilde sluiten.
Intussen had de US-airforce de overmacht in de lucht gekregen. Hier volgen enkele facetten
daarvan.
Toen vanaf tweede kerstdag de lucht opentrok was deze voor de US-airforce en dat gold in
grote mate ook voor de grond.
In het begin van die periode zag ik eens twee formaties jachtvliegtuigen op elkaar afkomen.
Uit het oosten een formatie Duitser en uit het westen de Amerikanen. De Duitse vliegtuigen
waren van een van de laatste types de Amerikanen vlogen in Lightnings. Beide formaties
zullen zo`n 12 stuks elk zijn geweest. Het werd één grote bal als vechtende vogels.
Ze draaiden cirkelden om elkaar heen, het knetterde van het schieten met de boordwapens.
Zo nu en dan dook een vliegtuig brandend schuin naar beneden weg, maar hoog in de lucht
bleef er een tijd lang nog die kluwen. Toen er een stuk of vier/vijf waren afgeschoten
vormden zich uit de kluwen ineens weer twee formaties. De Amerikanen vlogen terug naar
het westen en de Duitsers naar het oosten. Had er iemand iets gewonnen?
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Het grote gevaar op de weg waren de Jabo’s. Meestal waren dit Tyfoons. Ze patrouilleerden
op hoogte en doken naar beneden zodra ze iets zagen bewegen op de weg. Wij zagen ze het
dal in komen, op de hoogte van de weg (in feite onder ons langs) vliegen en dan op gelijke
hoogte voertuigen op de weg onder vuur nemen.
Eenmaal werd er een vrachtauto geraakt. De chauffeur werd in zijn voet geschoten. Wij
hebben hem naar de verbandpost, die bij onze appelplaats was, gebracht. De auto bleek een
lading Weihnachtstollen te hebben voor het front. Al was kerstmis voorbij, wij vonden dit
een prettig presentje, met dank aan de US-airforce. Een andere maal namen zij een paard en
kar van de Wehrmacht onder vuur en doodden het paard. Jan van Riel wist wat hij er af
moest snijden en `s avonds werd er een krachtige bouillon van gemaakt.
Het was dan ook zo, dat rijden overdag bij helder weer door de Feldgendarmerie werd
verboden, zelfs voor hoge officieren.
Toen wij op zo’n heldere dag een keer delen van een prefab barak tegen een kale helling
omhoog moesten brengen waren wij doodsbang, dat plotseling zo`n jager op ons neer zou
duiken. Wij tuurden onder het sjouwen alsmaar omhoog. Er zou op de helling nergens
dekking zijn geweest. Gelukkig ging het goed!
Een andere keer, dat wij langs een weg door een dal liepen gebeurde het plotseling: van over
de heuvel dook plotseling een Tyfoon op ons. Het was een flits, met veel lawaai en geknetter.
Wim en ik vonden onszelf terug in een gat langs de weg, ons doodgeschrokken maar
ongedeerd
Een andere tactiek om alle vervoer en transport onmogelijk te maken was het bombarderen
van alle knooppunten van wegen. Dit werd uitgevoerd door formaties tweemotorige Mitchelbommenwerpers. Kort voor Stadtkyll was er op een heuvel een batterij 8,8
luchtafweergeschut. Ik heb daar gezien, dat toen er zo`n formatie aankwam, er achter elkaar
vier vliegtuigen uit werden geschoten. De overigen vlogen gewoon in formatie door.
Bij zo`n bombardement werd ook Stadkyll, dat wij kenden omdat wij op onze tochten naar
Jünkerath en terug daardoor kwamen, plat gegooid.
Wij wisten dit niet en toen wij, waarschijnlijk een of twee dagen later zout nodig hadden
voor het paardenvlees of voor de os (waarover later) zou Wim naar een winkeltje in Stadtkyll
gaan, waar wij regelmatig langs gekomen waren en waar ze wel zout te koop zouden hebben.
Toen hij daar aankwam merkte hij, dat de dag ervoor Stadtkyll totaal platgegooid was.
(Wij hadden op luttele kilometers afstand daar niets van gemerkt.)
Wim werd aangehouden door een Feldgendarmerie:
“Was macht`s Du denn hier? !”
“Ich komme Salz kaufen.”
De Duitser verstond het niet goed:
“WASS, EIN HAUS KAUFEN???”
Wim heeft goed moeten praten om de zaak uit te leggen en hij kwam zonder zout terug.
Het is een paar keer gebeurd, dat wij terug liepen naar ons Lager en er ondertussen een gat in
de weg geslagen was door een bom of granaat. Wij moesten dat dan dichten en, “WENN
FERTIG FEIERABOND!”
Een keer was het een bijzonder groot gat. Wij waren moe en afgemat. De bewaking ging
alvast naar huis en zou ons werk later gaan inspecteren.
Het gat was wel erg groot en wij erg moe. Dicht daarbij was een opslag met lege olievaten.
Snel een flink aantal daarvan in het gat gerold en “Zand er over” in dubbele betekenis.
Of het later terugtrekkende Tijgertanks heeft gehouden weten wij niet.
Dat de oorlog voor de Duitsers niet helemaal liep zoals zij hoopten werd meer en meer
duidelijk. Grote onordelijke groepen waren op de terugweg. De sneeuw was intussen aan het
smelten en de weg was een modderbaan geworden, met aan de rand een dijk van ijs die het
water en de modder tegenhield. De voertuigen ploegden door de modder en de infanterie liep
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daarnaast soms tot over de enkels in de drab.
Wij stonden boven op de rand en hadden tot taak afvoergeulen te maken, zodat het water kon
weglopen naar het dal.
Wij stonden echter over een grote lengte verspreid en er was daardoor niet voldoende
toezicht. Wat wij deden was, waar mogelijk, op plaatsen waar het water wegliep, de afvoer
juist dicht maken - onze stille sabotage.
In deze periode moest ook de bevolking evacueren. Met karren met huisraad en wat vee
verliet men Kronenburg. Hierbij waren ook twee oudere vrouwen die behalve hun spullen
ook een os met zich mee voerden. Of liever probeerden mee te voeren. Het beest was zeer
onwillig en weigerde een poot te verzetten. Toen kwam iemand van ons op een lumineus
idee.
Als wij die os eens kochten. Met de dames werd overlegd en een deal gemaakt. Ieder van
onze groep betaalde een bedrag en zo brachten wij de kopsom bijeen.
De os moest natuurlijk dienen voor onze consumptie. Wij hadden een slager! Maar het beest
moest voor het slachten eerst dood!
Na het vertrek van de politieagenten hadden wij als ‘kampoudste’ een Rotterdammer
gekozen, die al eerder in Duitsland te werk gesteld was, na een bombardement gevlucht, in
Rotterdam ondergedoken maar bij de razzia weer opgepakt. Hij kende het klappen van de
zweep zo`n beetje (overdrachtelijk gesproken). Zoals eerder verteld, waren er contacten met
de bemanning van de bunkers in de Westwall. Daarbij was óók een slager. Er werd
afgesproken, dat de mannen van een bunker de os zouden doodschieten en dan zouden de
beide slagers samen het dier slachten. De bemanning zou de helft van het vlees krijgen.
Een mooi staaltje Europese samenwerking.
Maar ook voor ons wilde het beest niet lopen en hij moest toch van Kronenburg naar de
Siegfriedlinie. Wat men ook deed, hij hield zijn poot stijf! Goede raad was duur. Wij konden
niet eeuwig met dat beest daar blijven staan. Toen kwam de genoemde kampoudste voorbij
met een sleetje en plotseling ging de os achter het sleetje aan lopen en zo is hij bij de bunker
gekomen.
Wij waren in de Hermann Göring Schule in blijde verwachting toen Jan van Riel met nog
een paar man, op het sleetje een grote berg vlees, met bedrukt gezicht binnenkwam.
Tijdens het slachten was er plotseling inspectie van de verdedigingswerken gekomen.
Een hoge officier was onverwacht binnengevallen en had veel misbaar gemaakt.
De Duitse soldaten zouden naar het Oostfront worden gestuurd, wat voor hen eigenlijk een
zekere dood betekende, en die “Holländer” zouden “Insgesammt” naar een
VERNICHTIGUNGSLAGER worden gezonden.
Goede raad leek duur. Wij zouden toch maar het vlees klaarmaken, dan hadden wij dat
alvast.
Men wist, dat deze hoge officier die nacht zou logeren in het hotel in Kronenburg. Iemand
kwam op het idee het mooiste stuk vlees af te snijden en hem te brengen.
Zo gezegd, zo gedaan. Twee man gingen naar het hotel, gaven het vlees aan de oppasser van
deze hoge ome en wij, noch de bunkerbemanning, hebben ooit nog iets hiervan gehoord!
En zo is de os ons toch nog goed bekomen.
Zelf voelde ik mij steeds slapper en depressiever worden. Ik had inmiddels zo`n 20 kg aan
gewicht verloren. Toen het wit van mijn ogen geel begon te worden werd duidelijk, dat ik
ook nog geelzucht had. Achteraf bleek depressiviteit ook een symptoom van geelzucht te zijn
Ik had al een paar dagen lichtere dienst. Dat wil zeggen hout zagen en hakken of ‘Erpel
schälen’. Ik verstond dat eerst niet, want ik had op de HBS keurig geleerd, ‘Kartoffeln
pellen’.
Maar het Keuls leek meer op Nederlands dialect dan ik wist. - “ALLES JUTE!” Dit was bij een boerderij waar nog burgers waren. Een keer mocht ik daar, terwijl men aan
tafel zat, op een bank langs de muur zitten en kreeg ik een bordje griesmeelpap. Dat smaakte
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goed, maar ik had de pest in omdat niemand mij verder scheen op te merken. Ik voelde mij
een paria, minder dan een kat, die een schoteltje melk kreeg!
Begin februari werd ik opgenomen in de verbandpost waarover ik al eerder schreef. Er
stonden een paar bedden, in een daarvan mocht ik gaan liggen. Er waren twee oude
hospikken (Sanitäter), die, zoals ik uit hun verhalen merkte, het Oostfront in 1914-1918
hadden meegemaakt.
Ik kreeg een pleister op mijn hiel en als extra een bordje griesmeelpap en verder:
BETTRUHE. Er was wat te lezen en gelukkig kende ik het oud-duitse schrift.
`s Avonds na het werk kwamen Wim of Willem en Gerrit even praten en hoorde ik wat zij die
dag meegemaakt hadden.
Na enkele dagen gingen de beide Sanitäter spullen pakken en op hun fiets laden. Zij moesten
de volgende ochtend vertrekken naar een andere bestemming.
Later kwamen mijn vrienden met een verhaal, dat alles weer zou veranderen. Ook de
Hollanders zouden weg moeten. Die dag was er weer een beschieting geweest. Daarna had
men het hoofd van de bewaking dood langs de weg aangetroffen. Bij zijn papieren had hij
een blanco ‘Reisebefehl’, wel al door hem ondertekend.
In onderling overleg had Wim dat in gevuld met als plaats van vertrek: Kronenburg en als
plaats van bestemming Rotterdam. Voor de duidelijkheid van wat nu volgt even terug in de
tijd.
Vanaf het begin was er bij ons een NSB’er (lid van de Nederlandse Nationaal Socialistische
Partij). Hij had zich tijdens de Razzia gemeld omdat hij dacht, “Als de Duitsers de oorlog
verliezen kan ik beter in Duitsland zitten dan in Nederland“.
Hij was bang voor Bijltjesdag. Zo werd de dag genoemd, dat Nederland bevrijd zou zijn en
aan de landverraders de rekening zou worden gepresenteerd. Zijn vrouw en kinderen waren
overigens niet bij de NSB. Dat was misschien ook de reden, dat hij niet op Dolle Dinsdag,
zoals vele andere NSB'ers, naar Oost-Nederland of Duitsland was gevlucht.
Na het begin van het Ardennenoffensief dacht hij, “De Duitsers gaan het toch nog winnen!”
Hij maakte zich bij de bewaking bekend als ‘Parteimitglied’ en kreeg reisdocumenten.
Hij pakte zijn spullen, nam van ons brieven mee voor onze families en was voor de
kerstdagen vertrokken. - Dit was trouwens de enige maal, dat onze familie iets van ons
hoorde tot in mei 1945, na de bevrijding.
In januari, toen het hem duidelijk was geworden, dat het Ardennenoffensief een laatste
stuiptrekking van de Wehrmacht was geweest was hij weer teruggekomen! Overigens hadden
wij geen last van hem gehad.
Nu zei hij, “Ik zal mijn uniform aantrekken en zal proberen jullie met dit Reisebefehl terug te
brengen in Rotterdam, maar dan moeten jullie na de oorlog een goed woordje voor mij
doen.”
Er werd besloten dit te doen. Men zou diezelfde avond te voet vertrekken, richting Keulen en
onderweg of in Keulen proberen met openbaar vervoer door te reizen.
Ik kon duidelijk niet aan zo`n voettocht meedoen.
Wim zou bij mij blijven en Willem en Gerrit sloten zich daarbij aan. Wim had als extra
motief, dat als het fout zou gaan en uitkwam, dat het Reisebefehl vervalst was, dat voor hem
wel eens extra consequenties kon hebben omdat hij het ingevuld had.
De grote groep zou onderweg in stopplaatsen, indien mogelijk, bij de Ortskommandant langs
gaan om daar te vertellen, dat er nog een groep van vier zou nakomen, die ook op hetzelfde
Reisebefehl moesten kunnen doorreizen.
De grote groep vertrok diezelfde avond nog en wij maakten ons klaar om er de volgende
ochtend in eigen tempo met z’n vieren achteraan te gaan.
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V.

VAN KRONENBURG NAAR KEULEN

Volgens mijn herinnering was het dinsdag 6 februari toen wij in de loop van de morgen met
gemengde gevoelens uit Kronenburg vetrokken. Wij hadden het niet best gehad, zouden wij
het beter krijgen of juist slechter?
Wij liepen richting Stadtkyll tot aan de afslag naar Dahlem. Wel genoten wij van het gevoel
zonder bewaking te zijn. Dat leek een beetje op vrijheid. Waar konden wij trouwens heen?
Overal sneed het front ons de pas af en gingen wij in de verkeerde richting, dan zouden wij
waarschijnlijk al snel aangehouden worden. Wel bleek ons steeds duidelijker, dat wij achter
het front aardig wat vrijheid van beweging hadden. Niet militairen werden zelfs door Duitse
legerwagens meegenomen.
Bij de afslag naar Dahlem zagen wij nog eens dat door het bombardement ook de velden
rondom het stadje vol met bomkraters zaten. Een troosteloos gezicht, dat tapijt van zwarte
gaten in het groen op deze mooie winterdag. Wij rustten wat uit en na enige tijd konden wij
tot Dahlem meeliften met een legerauto.
Toen wij in Dahlem bij een boerderij aanklopten werden wij binnen gelaten door een oudere
man en vrouw. Wij mochten slapen in het stro en konden ons de volgende morgen buiten
onder de pomp wassen.
Fris in beide betekenissen, maar vrij en dat voelde goed!
Wij hadden daar wel willen blijven en achteraf had dat misschien wel gekund en was het
beter geweest. Maar enerzijds durfden wij dat niet en anderzijds hoopten wij achter de grote
groep aan in Rotterdam te komen.
Wij kregen wat brood en gingen naar het kruispunt bij Dahlem. Daar stond een levensgrote
Feldgendarme, die na ons verhaal gehoord te hebben een legerauto aanhield om mee te
rijden.
Met wachten en stoppen kwamen wij in Blankenheim bij een groot lager, dat echter
geëvacueerd bleek. De poort stond open en er was geen bewaking meer. Wij besloten de
nacht hier door te brengen. Bij het rondsnuffelen in dit kamp troffen wij in een van de
barakken een lichtgehandicapte jongen uit Rotterdam, die ik van gezicht kende uit de kerk.
Hij was ernstig ziek en was achtergelaten. Hij vroeg ons hem mee te nemen.
Wij zagen niet hoe wij dat konden doen. Hem zo goed mogelijk verzorgend en met voedsel,
dat wij vonden bij hem achterlatend, moesten wij de volgende ochtend toch afscheid van
hem nemen. Dit drukte nog lang op ons en zelf vind ik dat nog steeds heel moeilijk.
Gelukkig hoorde ik later in Rotterdam, dat de Amerikanen daar vrij snel zijn gekomen. Hij is
door hen opgevangen en weer goed thuisgekomen.
Wij kregen een lift op een colonne bestaande uit een Duitse halfrups die met kabels vijf
kleine vrachtauto`s, die wij ‘weaponcarriers’ zouden noemen, meesleepte.
Bovenop zat een eenheid SS. Zij zagen er (waarschijnlijk net als wij) vuil en mager uit. Ook
hun kleren waren op zijn zachtst gezegd in slechte staat. Zij keken ons met holle ogen aan en
vroegen, “Habt ihr Brot für uns?”
Nu, dat hadden wij niet. Wij hadden juist hetzelfde aan hen willen vragen.
Enige tijd later kwam er een paard en wagen voorbij van de Organisation Todt.
Dit was een Duitse organisatie die bunkers bouwde (ook met veel dwangarbeiders). Die
wagen was vol met broden. Op de bok zat een oude Duitse man.
De SS’ers smeekten met geheven handen, “Bitte Gibt Uns Brot!” Maar de koetsier keek niet
op of om en reed door.
Dit beeld verstoutte ons om te zeggen, dat de Krieg nou toch wel verloren en voorbij was.
Dit hadden wij niet moeten zeggen. Een Feldwebel stoof op, “VORÜBER?? IM
FRÜHJAHR KOMMEN DIE NEUEN WAFFEN!! DER FÜHRER HAT UNS DASS
VERSPROCHEN!!
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UND DANN SCHLAGEN WIR DIE AMERIKANER ZURÚCK IN DIE ATLANTIK!!”
Wij deden er verder het zwijgen toe.
Het was die morgen helder weer en de Duitsers, en wij, hadden de hele tijd al naar de lucht
zitten turen en na een tijd zagen wij vliegtuigen in de lucht. Ze waren nog hoog.
De weg was hier kaal. Wij gingen van een helling af en daardoor met hogere snelheid Bad
Münstereifel binnen toen de vliegtuigen op ons af doken. Wij bereikten de eerste huizen toen
het geknetter begon. Wij vieren sprongen van de wagen af en kropen tegen de muur van een
huis. Aan alle kanten knetterde het om ons heen. De vliegtuigen maakten verschillende Runs.
Je lag daar machteloos, ongewapend, je zou wat terug willen doen, ze van je af houden. Elk
moment verwachtte je geraakt te worden.
Toen was het over.
Wij liepen verder. De groep Duitsers ging de weg niet meer op.
Wij gingen langs de Ortskommandantur, maar daar was geen bericht voor ons achtergelaten.
Of we later die middag nog hebben kunnen liften of hebben gelopen weet ik niet meer, maar
‘s avonds kwamen wij in Euskirchen. Ook daar was er bij de Ortskommandantur geen
nieuws voor ons.
Wij konden slapen in een groot gebouw met vleugels, waar ook Duitse troepen lagen.
Slapen betekende op de grond liggen met mijn tas onder mijn hoofd en mijn jas over mij
heen.
Wel mochten wij mee-eten van wat er in de ketel van de keukenwagen was gebrouwen.
Deze soldaten waren van de Wehrmacht. Geen SS’ers dus.
Wij knoopten hier en daar een gesprek aan en troffen een Reichsdeutscher uit Den Haag.
(Een Reichsdeutser was een Duitser, die in het buitenland woonde, maar zijn Duitse
nationaliteit had behouden en viel in de oorlog onder de Duitse wet en moest dus ook dienst
doen in het leger.)
Deze man uit Den Haag was dat ook overkomen en baalde daar kennelijk behoorlijk van.
Wij waren ons de laatste dagen aan het afvragen of, omdat het reizen achter het front nogal
gemakkelijk ging, wij niet achter dat front langs in Nederland konden komen. Wij vroegen
hem daarom of hij wist hoe het front liep op dat moment.
Hij raadde ons plan af want er was juist bij Kleef en Emmerich een groot geallieerd offensief
begonnen, waardoor het niet meer mogelijk was ten westen van de Rijn in Nederland te
komen. Zijn groep zou morgen naar het front in de Eifel gaan.
De volgende morgen namen wij afscheid. Hij naar het front, wij dan maar naar Keulen.
Al gauw troffen wij een kleine burger vrachtauto, die ons naar Keulen wilde meenemen.
Vanuit de verte zagen wij de zwarte Dom met zijn twee grote torens opdoemen als een
enorme roofvogel zittend op een kolossale puinhoop.
Nadat wij waren afgestapt konden wij de richting van de Dom aanhouden. Wij, als
Rotterdammers wel wat gewend, zagen hier een onvoorstelbare massa puin. Vele malen
groter dan bij ons in Rotterdam. Geen huis was onbeschadigd. Hier en daar was in de
onderste verdieping weer iets bewoonbaars geknutseld.
Op een hoek bij de Domplatz troffen wij de Ortskommandantur. Hier moesten dan toch
reispapieren voor ons liggen! Wim, onze beste tolk, ging naar binnen en kwam terug met een
teleurstelling. Ook hier was niets bekend van een groep Hollanders op weg naar Rotterdam,
noch van nakomers. Wim had een papier gekregen waarmee wij ons konden melden bij een
kamp waar wij legering en voedsel zouden krijgen. Het was gemakkelijk te vinden.
De grote brug achter de Dom over (dit was de Hohenzollernbrücke voor alle verkeer ook
spoor). Na de brug eerste weg links en dan zouden wij vanzelf aan de linkerkant het Kamp
zien.
Na die dagen waren wij ineens doodmoe. Steeds hadden we de hoop gehad om met de
nodige papieren naar huis te kunnen reizen. Wij hadden de laatste dagen een zeker gevoel
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van vrijheid gehad... En nu een kamp!!
Wij liepen, met lood in de schoenen, nadat wij met het papier van de Ortskommandantur de
controle gepasseerd waren, de brug over. Aan de andere kant was een klein station,
Bahnhof Köln-Deutz. Tegenover het station was een bank. Met z`n vieren lieten wij ons
daarop vallen.
Wat moesten wij doen?
Naar dat kamp gaan - of hier op het station op een trein in oostelijke richting stappen en het
maar riskeren wat er verder kon gebeuren.
Na enige tijd kwam er een jonge man aanlopen en zei, “Jullie zijn ook Hollanders hè?”
Wij waren verbaasd. Kon hij dat zomaar aan onze neuzen zien?
Het bleek iemand te zijn, die al langer in Duitsland moest werken, maar hij had het geluk
gehad, dat hij bij een particuliere baas met een bakkerij terecht was gekomen.
Zo maar op de trein stappen raadde hij absoluut af. Er was heel veel controle en als je niet de
goede reispapieren had werd je uit de trein gehaald en ging je tegen de muur!
Hij kende het kamp, waar wij naartoe moesten, Dat was geen lolletje, maar het leek hem toch
de enige mogelijkheid voor ons en toen ging hij verder.
Wij pakten onze spullen en vervolgden onze weg, onder het viaduct van de trein door en al
spoedig zagen wij de ingang van een kamp.
Je daar te moeten melden!
Het was toen in de middag van, naar mijn berekening, de 9 e februari.
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VI.

KEULEN TOT DE BEVRIJDING.

Aan de poort stond een wachtpost met geweer, die zond ons door naar een kantoor. Van daar
uit werden wij gestuurd naar een gebouw, waar wij onze bagage konden brengen en een
plaats uitzoeken. Daarna moesten wij ons weer melden om ons in te laten schrijven.
Het gebouw zag er voor een Lager redelijk uit. De meeste ramen waren wel kapot maar dicht
getimmerd met hier en daar een stuk glas er in.
De zaal waar wij kwamen, had aan weerszijde de bekende twee meter aftimmering van de
wand met stro en in de ruimte daar tussen stonden houten tafels en banken. Het geheel werd
kennelijk redelijk schoon gehouden.
In deze zaal sliepen, zoals wij begrepen Duitsers. Oudere mannen en mannen die voor de
militaire dienst waren afgekeurd. Zij moesten graaf- en puinopruimwerkzaamheden
verrichten.
Zij mochten niet thuis blijven, maar moesten in dit kamp wonen. Echt gevangen waren ze in
zoverre niet, dat zij (zoals ik later merkte) bijvoorbeeld bij ziekteverlof naar huis mochten.
De arbeiders waren op dat moment nog niet terug van het werk.
Vies en vuil als wij ons voelden, voelden wij ons eigenlijk bezwaard om zomaar hier te gaan
slapen.
Wij hadden wel eens gehoord, dat er plaatsen waren waar men ontluizinggelegenheden had.
Dat ging met een soort gas, dat de luizen doodde.
Wisten wij veel? Wij hadden toen nog niets gehoord van de gaskamers in de
concentratiekampen!
Toen wij teruggingen naar het kantoor zeiden wij, dat wij onderweg luizen hadden opgelopen
en waar wij ons en onze kleren daarvan konden reinigen.
Men sloeg om als een blad aan een boom. Niets vriendelijks meer.
Een mogelijkheid voor ontluizing was er niet.
Wij konden niet in die afdeling blijven maar werden ingedeeld in een ander gebouw.
Dat was andere koek!
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Dit was een groter, vuil gebouw. De kapotte ramen waren niet gerepareerd en wij kwamen in
een grote fabriekshal, met wat stro over de grond verspreid en een peertje van een lamp in
het midden. Aan de kant stond een kachel met pijp door het raam en een houten tafel.
Verder was er niets. Het was het lager voor de Russen en de Polen, die op dat moment nog
op het werk waren.
Later kwamen die binnen. Een grauwe sombere massa slecht gevoede en geklede mensen.
Zij keken niet naar ons maar gingen in de hoeken en aan de kanten van de ruimte zitten en
liggen.
In het midden onder het peertje bleef het leeg. Die plek namen wij toen maar.
Wij beseften in een slecht Lager terecht te zijn gekomen.
Later kwam de bewaking met een gamel dunne koolsoep en brood.
Een schep van de soep en een stuk brood was het rantsoen voor 24 uur.
Er ontstond zo`n gedrang, dat de brandende kachel werd omgestoten.
Nu een geluk, dat er zo weinig stro lag. Het vuur werd gedoofd en de kachel weer overeind
gezet en de massa teruggedrongen.
Deze groep dwangarbeiders bestond uit mannen en vrouwen.
Men kroop nu in groepen bij elkaar langs de kanten en in de hoeken van de hal en wij gingen
met z`n vieren bij elkaar in het midden slapen. Onder het peertje, dat leek ons het veiligst.
De volgende ochtend vroeg kwam de bewaking met veel geschreeuw naar binnen stuiven en
sloeg met knuppels op de mensen in, “HERAUS HERAUS, AUFSTEHEN!”
Men trok zijn kleren een beetje recht en er liep een groepje vrouwen naar de uitgang om zich
zoals ik begreep op te geven voor het ziekenrapport.
Ik had voor het vertrek uit Kronenburg een doktersverklaring gekregen, dat als ik in een
plaats kwam waar een ziekenhuis was, opgenomen moest worden. Ondanks dat Wim
gevraagd had niet naar een ziekenhuis te gaan en hem niet alleen te laten deed ik dat toch.
Maar de bewaking kwam met hun knuppels op dat groepje af, schreeuwend, “HEUTE GIBT
ES KEINE KRANKEN! HERAUS!”
Zo stond om 7 uur alles in rotten van drie op de appelplaats opgesteld en begon het aftellen.
Keer op keer moest er geteld worden en voortdurend werd er geschreeuwd. Ieder moest in de
houding staan en recht voor zich uit kijken.
Het was nog niet half februari, koud en het regende continu. De bewaking stond onder een
soort afdak. Zelfs toen het tellen was afgelopen bleven wij staan, tot ongeveer half tien.
Toen zette de stoet zich in beweging, ging met bewaking de poort uit, links af de
Mühlheimer Strasse in tot even buiten de bebouwing. Er was daar een viaduct, van de
Autobahn misschien en daarvoor was een Tankstelle. Daar werden wij weer opgesteld, nog
steeds in de regen en de bewaking ging onder de luifel van de benzinepomp staan.
Na elf uur werd het wat droger en om half twaalf kwam er een Opel Blitz. Die bracht
schoppen en daarmee moesten wij, in volkstuintjes die daar waren, loopgraven maken.
Het was lichte grond en vergeleken met onze ervaringen in het leisteen van de Weifel was
het geen zwaar werk. In de grond vonden wij ook nog een paar achtergebleven aardappelen.
Tijdens een pauze werden die in een vuurtje gepoft, Ik kreeg ook een krielaardappeltje.
En ook dat vergeet je nooit!
Aan het eind van de middag ging de colonne weer naar het Lager.
Ik heb mij altijd de naam: GUMMIFÄDENFABRIK herinnerd. Bij het EL-DE-Haus werd
mij vorig jaar gevraagd of het ook GUMMIFABRIK kon zijn geweest of MESSELAGER.
Dit laatste was een buitenlager van BUCHENWALD en had contacten met Brauweiler en de
Sicherheitsdienst in Keulen en de Keulse gevangenis KLINGELPUTZ.
Inmiddels is gebleken is, dat het toch de Gummifädenfabrik is geweest.
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De volgende dagen verliepen op vergelijkbare wijze; puinruimen en sjouwwerk. Wij werden
toen ingezet in de buurt van de Domplatz en op het hoofdstation.
Er was nogal eens luchtalarm. Soms gingen wij dan naar een van de
LUFTSCHUTZBUNKERs die op diverse plaatsen waren gebouwd. Die op de Domplatz was
ondergronds. (Tegenwoordig is het een parkeergarage met diverse verdiepingen. Andere
bunkers waren verdiepingen hoge bouwwerken van beton.
Bij zo’n alarm en bij sein “Veilig” leek het een mierenhoop. Een massa mensen rende over
de puinhopen om een schuilplek te vinden,
Er waren ook gezinnen, die in die bunkers woonden. Van de oorspronkelijke bevolking van
800.000 personen waren er nog tussen de 50.000 en 80.000, de rest was geëvacueerd.
Een keer moesten we met een paar man mee, achterop een Opel Blitz om een aggregaat op te
halen bij de Fordfabrieken ten noorden van Keulen.
Die fabrieken waren praktisch onbeschadigd! Gespaard?
Een hele stad in puin en oorlogsindustrie, maar Amerikaans kapitaal onbeschadigd!
“Dat klopt ook niet!”, dachten wij.
In die dagen waren er geen grote bombardementen. Wel aanvallen van Jabo`s op de bruggen.
Daar had je alleen last van als je te dicht bij zo`n brug was.
Na drie / vier dagen lukte het mij wel op ziekenrapport te komen. Ik moest naar een dokter,
die wat verder aan de Mühlheimerstrasse richting autobaan een praktijkje had in een
fabriekskantoor.
Ik gaf hem mijn doktersverklaring en hij onderzocht mij. Opname in een ziekenhuis vond hij
niet meer nodig. Het begin van de geelzucht was al lang geleden en het zou vanzelf wel
overgaan. Toen ik hem vertelde, dat ik al maanden een ernstige vorm van diarree had en hij
in mijn ogen keek (waar hij natuurlijk een flinke bloedarmoede zag) draaide hij wat bij.
Hij gaf mij een grote doos Norit (Kohl) in korrel vorm en schreef een briefje voor
“Drei wochen zurückgestellt vom Arbeit”.
Plotseling zei hij, “SIND SIE KEIN DEUTSCHE.”
(Ik had waarschijnlijk bij mijn schoolduits zoveel Keuls opgepikt, dat hij dat eerst niet had
gehoord.)
Ik antwoordde trots, “Glucklich nicht! Ich bin Holländer!”
Hij werd boos, maar liet mij toch gaan met mijn doos Norit en mijn Ausweis.
Ik ging terug naar het Lager en eind van de middag kwamen Wim, Gerrit en Willem terug
van het werk. Ze waren weer op het Hauptbahnhof geweest, maar Wim had kans gezien er
tussenuit te gaan naar de Ortskommandantur. Daar had hij een verhaal verteld, dat het Lager
waar wij terecht waren gekomen slecht was en dat wij in een afdeling waren geplaatst met
Russen en Polen. Dat vonden wij erg onterecht. Tenslotte waren wij ook Germanen en
wilden daarom geplaatst worden in de afdeling van de Duitse arbeiders!
Hij kreeg een bevel tot overplaatsing. Daarmee zijn wij naar het kantoor van het lager
gegaan en verklaarden daar, dat wij ons inmiddels hadden bevrijd van alle luizen.
Dit werd geaccepteerd en wij werden teruggeplaatst naar de afdeling waar wij eerst waren
aangekomen.
Er was ergens een douche met koud water. Daar hebben wij ons zo goed mogelijk gewassen
en de kleren uitgeklopt en zo waren wij weer terug in de afdeling voor Duitse arbeiders.
De volgende dag hoefde ik niet mee naar het werk. Mijn vrienden hadden zoveel mogelijk
van hun kleding ‘thuis’ gelaten. (Het weer was ook wat beter.)
Ik ben toen in een grote pan op de kachel, onze kleren langdurig gaan koken.
Een Duitse arbeider, die ook om een of andere reden niet hoefde te werken, kwam eens
argwanend kijken wat ik daar aan het doen was. Ik vertelde hem, dat ik voor ons de was aan
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het doen was. - Dat moest je niet zó doen! Ik haalde mijn schouders op en hij droop af.
De volgende dag, toen iedereen naar het werk was. Was er een man, die zijn spullen op zijn
aan het pakken was. Ik vroeg hem of hij weg ging en of dat zo maar kon?
Hij antwoordde, dat hij ZWEI WOCHEN ZURÚCKGESTELLT VON DER ARBEIT had en
dat hij daarom vrij was om die tijd naar huis te gaan. Voor mij zou dat dan ook wel gelden
dacht hij.
Ik ging daarom naar het kantoor van het lager en vroeg of ik ook naar huis kon en
reispapieren zou kunnen krijgen.
Waarom ik dan wel naar huis wilde werd mij gevraagd (alsof ze teleurgesteld waren, dat je
het in hun vakantiekamp niet naar je zin had).
Ik antwoordde, dat wij al drie maanden van huis waren, dat ik brieven van mijn vrienden
wilde meenemen, dat ik ook voor ons kleding wilde ophalen, omdat wij ongeveer in lompen
liepen, dat ik even wilde bijkomen en goed eten (de Duitsers dachten, dat Holland nog steeds
een land van melk en honing was) en dat ik mijn ouders weer eens wilde zien.
Dat laatste vonden zij maar onzin, “Unsere Deutsche Jungs von 16 Jahre Stehen am Front.”
Waarop ik antwoordde, dat ik er trots op was geen Duitser te zijn.
Dat viel niet zo best. Maar mijn overige argumenten vond men kennelijk toch voldoende.
Ze namen kennelijk ook aan, dat ik na drie weken weer braaf terug zou komen.
Maar ik had al een plannetje bedacht, dat ik op die papieren mooi naar huis zou reizen en op
de terugweg in Drenthe zou onderduiken. Mijn zus was een jaar daarvoor bij een
boerenfamilie in De Krim in zuidoost Drenthe geweest.
De man met wie ik op dit kantoor sprak, zou een aanvraag sturen naar het hoofdkantoor in
Keulen voor een reisvergunning.
In de laatste tijd had Wim waarschijnlijk ook geelzucht gekregen. Hij voelde zich ook extra
moe en depressief, en ook werd zijn oogwit geel. Hij wist in een ziekenhuis opgenomen te
worden. Gelukkig waren Willem en Gerrit er nog.
Een aantal dagen ging voorbij, toen er bekend werd gemaakt, dat de hele ‘Duitse’ groep
overgeplaatst werd. Degenen, die ‘thuis’ waren moesten vooruit om kwartier te maken en de
grote groep, zou na het werk nakomen.
Ik ging nog gauw naar het kantoor om te vragen hoe het nu moest met mijn reisaanvraag.
Het nieuwe lager was aan de Westkant van de Rijn en daar was ook het kantoor van de
EINSATZ WESTWALL. Na een paar dagen moest ik daar maar navraag gaan doen.
De groep, die (met bewaking) vooruit ging, bestond, vreemd genoeg bijna uitsluitend uit niet
Duitsers. Drie Hollanders, twee Belgen en twee Kroaten, daarbij nog een paar Duitsers.
Willem en Gerrit en de andere niet Duitsers hadden allemaal middelen gevonden om zich te
drukken terwijl de Duitsers zelf braaf naar het werk gingen
Wij gingen over de Hohenzollernbrücke, wat ons verheugde, want dat was de goede kant.
Meer kans op bevrijding dan aan de Oostkant. Wij liepen in Zuidelijke richting tot de rand
van de stad, Daar was een klooster, dat was ons doel. De straatnaam weet ik niet meer.
Het gebouw zag er nog goed uit en het kwartiermaker stelde niet veel voor, zodat wij al
gauw tijd hadden om een eigen stekkie te verzorgen. Boven was een kamer die erg geschikt
leek.
De zeven niet-Duitsers besloten die voor zichzelf in te richten. Er werd een kachel
“georganiseerd” en een flinke voorraad briketkolen.
Later kwamen ook de Duitsers aan met zoals later zou blijken ook mensen, die in de
Stollwerkfabriek gelegen hadden.
Er kwam redelijk goed warm eten, maar toen had de Lagerführung een bericht voor de zeven
buitenlanders:
Het was niet de bedoeling, dat wij daar bleven. Wij zouden met begeleiding naar het
Stollwerklager gaan. Daar zou binnenkort een grote groep Russen uit de Eifel komen.
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Mijn vrienden, de Belgen en de Kroaten kregen ieder een rode armband. Zij zouden
Gruppenführer worden over groepen Russen. Ik zou Ordonnanz worden. Op mijn vraag
kreeg ik te horen, dat ik post van het kantoor naar het hoofdkantoor zou moeten brengen e.d.
Waarop ik reageerde, dat ik dan wel een Fahrrad nodig had, omdat ik met mijn kapotte hiel
bijna niet kon lopen.
Dat zouden ze later wel weer zien! Eerst naar STOLLWERK.

In het donker met de bewaking op pad, kwamen wij in Stollwerk aan, in de Severin-wijk.
Er was weinig licht. Het was een groot gebouw, waar het meeste glas uit was. Verder was het
nog in takt. In een grote zaal op de tweede verdieping, naar ik meen, stonden een stuk of 25
dubbele ijzeren ledikanten. Deze namen maar een deel van de ruimte in beslag.
Wij zetten een tafel met banken in het midden en 7 dubbele bedden in een kring eromheen.
De bewaking liet ons daarin vrij. Waar zij zelf sliepen weet ik niet.
De volgende ochtend moest er weer ergens gewerkt worden. Ik hoefde niet mee, want ik had
nog steeds mijn ziekteverlof.
Later die dag kwamen er Duitsers uit het lager in het klooster dingen ophalen, die zij bij
vertrek vergeten hadden. Zij vertelden dat er die nacht een granaat was ingeslagen in de
kamer die wij gisteren hadden uitgezocht en dat de meesten, die nu in die kamer lagen, dood
waren.
Dank aan onze beschermengelen!!
In het Stollwerklager ging alles gewoon door. Ik denk, dat de anderen moesten puinruimen
of iets dergelijks. Maar alras was er een aantal, dat met allerlei smoesjes zich aan het werk
wist te onttrekken. Tot tenslotte niemand meer naar werk ging en wachtte op de komst van
de Russen. Deze bewaking was niet fanatiek zoals in het Messelager . Maar we konden toch
ook niet wegkomen.
Na een paar dagen ging ik navraag doen naar mijn reispapieren. Het hoofdkantoor van de
Einsatz Westwall was in de buurt van de Dom. Ik kon vrij gemakkelijk de man vinden, die ik
hebben moest.
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Op mijn vraag over de reispapieren wees hij op een stapeltje op zijn bureau: Daar liggen ze
ABER, vanmorgen zijn de Amerikanen een groot offensief begonnen. Niemand mocht
reizen!
Teleurgesteld liep ik terug.
Onderweg zag ik een klein restaurant ingericht in een souterrain met een bord:
“PFERDENSUPPE zonder bon“. Ik had nog wat Marken uit de eerste periode en kocht een
kom bouillon van paardenvlees. In ieder geval warm en pittig.
Een tafeltje verder zat een Duitse militair met zijn vriendin. Ik hoorde haar duidelijk zeggen,
“DRECKIGE AUSLÄNDER”. Met stille woede, ja, haat verliet ik dat tentje.
Verder op de terugweg kwam er luchtalarm.
Als ik snel doorloop, dacht ik, haal ik het lager nog wel.
In Keulen lagen op de straten drums met een chemische vloeistof. (Het rook naar chloor.)
Op de vaten zat een spuitstuk, dat bij het naderen van bommenwerpers werd opengezet.
Daardoor ontstond een nevel over de stad en konden de vliegers zich niet oriënteren.
Als de vliegtuigen voorbij waren werden ze weer gesloten.
Ik merkte, dat ik in een dikke mist kwam te lopen, waarvan je moest hoesten. Hoe schadelijk
zou zoiets zijn geweest?
Plotseling voelde ik spetters in mijn gezicht en ik besefte, dat ik recht tegen zo’n sproeier in
liep.
Ik draaide mij snel om, liep van de sproeier af en schuilde in de ruïne van een
gebombardeerd huis. Na het luchtalarm ging ik door naar Stollwerk.
Stollwerk was van oorsprong een chocoladefabriek. Het merk bestaat nu nog.
Het gebouw is gerestaureerd en is nu een Cultureel centrum voor de stad Keulen.
September 2010 heb ik het terug gevonden. Hoewel er wel het een en ander aan is gewijzigd
is het nog heel herkenbaar. Het raakte mij bijzonder om terug te zijn op de plek waar ik
zoveel heb beleefd.
Alle huizen rondom waren gebombardeerd. In sommige daarvan had men, als overal in
Keulen het souterrain of de onderste etage, zo goed als mogelijk was, weer enigszins
bewoonbaar gemaakt.
Het fabrieksterrein was ommuurd en op het fabrieksterrein binnen die muur was een grote
berg puin van huizen die daar hadden gestaan. Daaronder waren kelders met daaronder weer
een z.g. Tiefkeller. Een trap naar beneden en een stalen deur vormden de toegang tot deze
ruimten, die werden gebruikt als luchtschuilkelders. Ook woonden daar burgers en hadden
een paar vrouwen een keukentje ingericht met een oven met afvoerpijp door de puinberg.
Intussen was het 2 maart 1945. In het begin van de middag zat ik met Gerrit en Willem
boven in onze hal. Toen het luchtalarm begon trokken wij er ons niets van aan en bleven
gewoon zitten of liggen. Er was heel vaak luchtalarm en tot dan toe waren het alleen
aanvallen van jachtvliegtuigen op de bruggen. Wij zaten ver genoeg van de brug af om daar
geen last van te hebben.
Toen hoorden wij een ver, maar aanzwellend gedreun.
Wij begrepen onmiddellijk wat dat was! Weg wezen!
Wij doken in onze jas en schoenen, vlogen de zaal uit en de trap af. Gerrit en Willem voor
mij uit. De bommen vielen nu overal. Mijn vrienden stonden in de fabrieksingang, zich
wegdrukkend tegen de muur en het 20 cm uitstekende kozijn van de fabriekspoort zonder
deuren. Ik stond een trap hoger tegen de buitenmuur. Schuin boven mij een raam. Ik durfde
niet verder. Beneden was alleen het open portaal, en ik was bang voor de luchtdruk door het
raam.
De schuilkelder was hooguit 50 meter verder op het fabrieksterrein. Wij durfden daar niet
overheen. Het lawaai was zo enorm, dat je het niet meer hoorde, maar steeds de dreun op je
borst voelde. Het werd donker door het in de lucht vliegend puin en aarde.
Hoe lang wij zo gestaan hebben weet ik niet. 5 minuten? 10 minuten? Het leek mijn hele
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leven en dat was het ook bijna.
Plotseling voelde ik stenen op mijn rug vallen, er ontstond een gat in de muur waar ik
tegenaan stond. In een automatische impuls rende ik de trap af en naar buiten. Gerrit en
Willem renden met mij mee. Op het terrein waren overal, links en rechts en voor ons
fonteinen van ontploffende bommen. We vlogen de trap af en bonkten op de stalen deur. Ik
weet nog dat ik dacht; “Als ze ons maar horen bonken!”
Gelukkig ging de deur onmiddellijk open . Wij konden naar binnen en waren in relatieve
zekerheid.
Wij konden op een bank zitten. De bank, de vloer, alles ging op en neer alsof je op een schip
zat.
Het bombardement duurde nog zo`n 20 minuten. Toen was het over…
Eerst gingen enkele burgers naar buiten, die gingen kijken of er nog iets te redden was van
hun spullen in de eerst nog half staande huizen.
Toen vermanden wij ons en gingen ook naar buiten. Stollwerk was gehavend maar stond nog
wel. Ook kon je nog over het puin op de trap naar boven. Wij deden dat en haalden onze
bagage, die altijd reisgereed stond. Toen weer naar buiten.
Wij stonden op het fabrieksterrein na te praten met de burgers. Ook de bewaking en de
Belgen en Kroaten waren er weer.
Toen plotseling een enorme knal en vloog het trappenhuis in de lucht!
Toen ik de stenen op mijn rug kreeg, was er een tijdbom vlak langs mij heen geslagen en had
een tijdje gewacht.
Het was mijn tijd nog niet geweest!!
Eind van de middag had de bewaking orders gekregen: Wij moesten naar een
HOCHBUNKER op een andere plaats in de stad, ik weet niet meer waar, maar niet in de
buurt van de Dom. Ik denk, dat het een half uurtje lopen was in Westelijke richting.
Je zou niet geloven, dat het mogelijk was, maar Keulen was nog zwaarder verwoest, dan het
al was. Overal lagen puinhopen over de weg, of waren er grote gaten. Kabels en leidingen
staken op vreemde wijze kronkelend daaruit. Er waren brandjes, er stroomde water.
Kortom CHAOS!
De Hochbunker zat vol met mensen en militairen. Er was geen of weinig orde. Wij konden in
een van de gangen een bank bemachtigen. Er kwam eten.
`s Avonds kwam een commandant van de bewaking ons vertellen, dat wij de volgende dag
moesten terugtrekken over de Rijn. Wij moesten zelf om 6 uur naar de Hohenzollern brug
lopen en daar overheen gaan. Daar zouden wij dan wel weer opgevangen worden. Hijzelf
zou per auto om 7 uur vertrekken en achter ons aan komen.
Wij wisten, dat hij een kamer in de bunker had en daar sliep met een vriendinnetje. Het was
duidelijk, dat hij er met haar de volgende dag van door wilde gaan.
Wij zaten met z`n zevenen bij elkaar en beraadslaagden: WAT TE DOEN?
Een deel wilde alles doen volgens opdracht en de Rijn overtrekken.
Anderen wilden proberen te vluchten. Wel vonden wij, dat er een unaniem besluit genomen
moest worden.
Zelf wilde ik beslist de Rijn niet over. Ik redeneerde, dat de Amerikanen, dan wel binnenkort
tot aan de Rijn zouden komen, maar dan kon het wel weer een jaar duren tot ze daar
overheen kwamen. Tot de komende zomer zou ik het nog wel uithouden, maar ik voelde mij
te zwak om op deze wijze de volgende winter door te komen.
Tenslotte stemden wij. De meerderheid was voor vluchten. De tegenstemmers sloten zich
daarop bij de anderen aan. Wij maakten een plan de campagne en keken hoe wij zo goed
mogelijk de nacht konden doorbrengen.
Ik sliep die nacht op een houten bank van 20 cm. breed, schooltas onder mijn hoofd.
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Ik vond dat toch nog beter, dan op de betonnen vloer te liggen.
Kort voor wij officieel moesten vertrekken namen wij onze spullen op, deden of wij naar
buiten gingen, maar verborgen ons in een heel andere hoek van de bunker. Een van ons stond
op de uitkijk. Toen hij zag, dat die commandant tegen 7 uur was vertrokken waarschuwde hij
en een kwartiertje later gingen wij de bunker uit.
De volwassen mannen hadden de armbanden, die ze hadden gekregen omgedaan
Wij wilden zoveel mogelijk in de dekking lopen van huizen, of wat daarvan over was, maar
aan de andere kant moesten wij geen argwaan wekken en zo argeloos mogelijk doen.
Vaak waren de straten versperd door in gestorte huizen en moesten wij over of door het puin.
Langs de straten lagen overal nog onontplofte bommen.
Bijtijds zagen wij op een kruispunt Feldgendarmerie staan en maakten wij een omtrekkende
beweging om dat punt heen.
Ik weet niet meer waar de andere vier heengegaan zijn, maar Gerrit, Willem en ik gingen
naar de schuilkelder op het Stollwerkterrein.
Wij vroegen aan de mensen daar of wij daar mochten blijven tot de Amerikanen er waren.
Dat vonden zij goed.
Ik besef steeds meer hoe fantastisch dat was. Werden wij alsnog ontdekt, dan liepen zij ook
kans zwaar gestraft te worden voor het verbergen van gevluchte dwangarbeiders.
Wij kregen een plek in de Tiefkeller. Daar stond ca. 10 cm water. Er waren een paar ijzeren
ledikanten zoals in het lager. Die hebben wij op kratjes gezet en wij maakten looppaden van
kratjes en dergelijke. Als uitgang moesten wij een tweede uitgang gebruiken, die niet zo
opviel.
Aan de andere kant was namelijk een schacht met ijzeren grepen in de wand om naar boven
te klimmen. De schacht was afgedekt met een riooldeksel.
In de eerste kelder huisden een paar vrouwen met kinderen en enkele oudere mannen.
Na de bevrijding kwam er een jonge man met vrouw en baby te voorschijn. Hij was
communist en had vanaf september in een apart kamertje in de hoek van de kelder
ondergedoken gezeten.
Als de vrouwen kookten kregen wij een hap mee.
Een oudere man die de leiding had, zei dat wij met elkaar moesten zorgen dat er voldoende
voedsel in de kelder kwam om het enige tijd vol te kunnen houden. Als de Duitse troepen
Keulen zouden gaan verdedigen, zoals ze Aken verdedigd hadden kon het weken duren voor
de Amerikanen heel Keulen in bezit zouden hebben.
Er was op dat moment de mogelijkheid spullen te halen uit een magazijn aan de haven.
Van Stollwerk uit naar de Rijn lopend zag je het vanzelf aan de andere kant van de grote weg
naar Bonn.
Wij gingen daarheen met een karretje. Het magazijn was open en er waren nog een paar
burgers bezig. Er waren alleen pakken met Dextropur (klontjes druivensuiker).
Toen wij bezig waren een aantal pakken op ons karretje te laden kwam er opeens een legervolkswagen aanstuiven. Er sprongen drie Duitse soldaten uit, minstens met de rang van
onderofficier. Ze stormden op ons af, maar gelukkig ook langs ons heen, doken de
havenloods in, kwamen er met dozen Dextropur onder de arm weer uit rennen, de auto weer
in en met grote snelheid richting Hohenzollernbrücke (na het laatste bombardement de enige
brug, waar men, hoewel hij was beschadigd, nog overheen kon).
Nog een beetje bibberig gingen wij met onze buit naar de kelder.
De volgende dag werd er verteld, dat in een andere straat een opslag van kaas was
vrijgegeven omdat het gebouw bij het bombardement was beschadigd
Ik ben daar alleen heen gegaan, met een jute zak onder de arm.
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Het was een heel apart gezicht. Het kaasmagazijn was een gebouw van vier verdiepingen.
De totale voorgevel en het trappenhuis waren weggeslagen.
Op straat stond een grote groep burgers. De beneden- en eerste verdieping waren leeg.
Er klommen mannen tegen de pilaren op naar boven en sjouwden daar met langwerpige
kratten met Hollandse kazen. Ik denk acht stuks in een krat, achterelkaar gestapeld.
Die kratten werden naar beneden getakeld en daar door anderen opgevangen.
Tot mijn spijt voelde ik mijzelf niet in staat om daar naar boven te klauteren.
Toen riep er een man van boven hard naar iemand beneden en gooide zo`n krat naar
beneden.
Dat krat kwam naast mij neer en spatte uit elkaar. Er waren kazen stuk, maar ik greep twee
hele, vlug in de zak en weg wezen!
Toen ik snel door de menigte verdween hoorde ik achter mij iemand heel boos roepen.
Met een mooie buit kwam ik thuis.
Op een bepaald moment (wij zaten met z’n drieën in de Tiefkeller) kwam er een vrouw naar
beneden en waarschuwde, dat er bij beide ingangen GESTAPO stond en dat wij heel stil
moesten blijven. Ons hart klopte ons in de keel! Zouden ze de kelder komen doorzoeken?
…
Na een tijdje kwam er gelukkig bericht dat ze waren verdwenen. Waarschijnlijk waren zij op
patrouille en was er weer eens luchtalarm, waarbij zij bij de ingang van de kelder waren
blijven staan om er in te duiken als er bommen vielen.
Wij waren bijna het haasje. Nu weet ik, dat er in die laatste dagen nog gejaagd werd op
ondergedoken militairen en buitenlanders.
Zo zijn er in de laatste maanden in Keulen nog honderden opgepakt en opgehangen of
doodgeschoten. Een verpleger van het Amerikaanse leger vertelde ons later, dat hij bij de
bevrijding van Klingelputz (de gevangenis van Keulen) zelf nog lijken van de galg had
gehaald. Ze waren opgehangen aan vleeshaken. Ongelooflijke gruweldaden!
Op een andere dag, 7 maart 1945, ging ik weer op voedseljacht. Ik kwam bij een
opslagplaats waar voorraden voor U-boten moesten liggen.
Bij aankomst zag ik al mensen over de straat grote Zwitserse kazen weghoepelen.
Ik zie mij nog de ingang op de hoek binnengaan en toen de eerste kamer links in.
Daar lagen die Zwitserse kazen, 80 - 90 cm in doorsnee. Twee nonnen stonden met een mes
te proberen er een stuk af te snijden. Een hele kaas konden ze niet vervoeren zeiden ze.
“Geef mij het mes maar eens”, zei ik en ik sneed er twee stukken voor hen en een groot stuk
voor mijzelf af. Een hele was ook mij te veel. Toen ik verder dit opslaggebouw in ging zag ik
overal verschillende spullen staan. Er waren drie etages met trappen, maar naast de trappen
een betonnen glijbaan voor goederen. Er waren maar een paar mensen in het gebouw.
Ik besloot eerst naar boven te gaan en bekeek dan de kisten en dozen. Van alles wat van mijn
gading was deed ik wat in mijn jute zak. Blikken trommels met vitamine bonbons, blikken
met sardines, Schmalz, haring in tomatensaus, boter enz. Ik tilde een krat van de stapel, liet
die op de grond vallen, zodat hij uitelkaar sprong en deed een paar blikken van elke soort in
mijn jute zak. Was ik op een etage klaar, dan ging ik op de glijbaan zitten, met de zak voor
mij en liet mij zo naar de etage eronder glijden.
Toen ik voelde, dat ik moest stoppen omdat ik anders de zak niet meer kon dragen, stopte ik
en liep naar onze kelder en door het mangat naar beneden. Daar trof ik Gerrit en Willem.
“WEET JE, DAT DE AMERIKANEN ER ZIJN?”, vroegen zij.
“Jullie zijn gek”, zei ik, “Ik kom net van buiten dan had ik ze toch moeten zien! Maar het
geeft niet, ik wil nog een zak halen, dan zie ik ze vanzelf wel!”
Ik maakte de zak leeg, stopte hem onder mijn arm en ging weer naar buiten.
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Om het fabrieksterrein liep een muur. Die is er trouwens nog. Ik ging door de poort de straat
op langs die muur en DAAR LIEPEN ZE! ! !

Ze liepen in patrouille achter elkaar, wapens in de aanslag, maar zeiden ook “Hay” terug toen
ik ze begroette. Boven de straten vloog een Pipercup, een artillerieverkenningsvliegtuig, dat
letterlijk met haakse bochten de loop van de straten volgde. Bij tegenstand zouden ze
natuurlijk artilleriesteun oproepen.
De Yankees hadden hun taak. Maar ik ook: eten halen.
Ik besefte, dat ik met de eerste zak, met de punt voor mijn hoofd en de blik op de grond al
tussen hen door gelopen was…
IK WAS BEVRIJD ! ! !
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Ik beleefde het opnieuw toen ik maart 2010 weer bij diezelfde poort stond. Van een vriend,
die het verhaal kende en een bezoek bracht aan het Historisch museum van Keulen kreeg ik
onlangs een prentbriefkaart met de eerste US troepen, die Keulen binnenkomen.
Een tank midden op de straat en infanterie langs de kant. In de verte over het puin is de Dom
vagelijk zichtbaar.
Ik herkende in die straat de hoofdstraat, waarop de straat waar ik de Amerikanen zag
uitkomt. Op de foto zijn de Amerikanen ongeveer 100 meter verder vanaf dat kruispunt
richting Dom.
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VII. KEULEN NA DE BEVRIJDING
Wij bleven eerst nog in en bij de schuilkelder. Het was rustig. Er ging wel eens een granaat
over en er kwam er wel eens een terug, maar niet in onze onmiddellijke nabijheid.
Als tijdverdrijf vulden wij onze voorraad kaarsen aan. Gevonden stearineplaten lieten wij
smelten, goten dat in flesjes, een pit er in en als de stearine afgekoeld was sloegen wij het
flesje stuk. Voila, een kaars!
Ik denk dat het de dag erop was, dat Wim ons kwam opzoeken. Hij was weer beter en hielp
in het ziekenhuis. Hij schrok van onze behuizing. Daar onder in de grond, via zo`n mangat
door een schacht vond hij verschrikkelijk. Wij drieën waren daar al aardig aan gewend, maar
hij wist ons over te halen naar het ziekenhuis te komen. Daar was wel een plek te vinden.
Wij konden hand- en spandiensten voor het ziekenhuis verrichten en Wim zou wel een goed
woordje voor ons doen bij de nonnetjes.
Wij wilden echter onze vergaarde voorraden niet achterlaten en daarom zou Wim een
karretje gaan halen.
Toen Wim weg was kwam een Amerikaanse soldaat met een trompet. Hij blies een signaal
op zijn instrument en toen er een groepje burgers om hem heen stond zei hij, dat een brede
strook langs de Rijn geëvacueerd moest worden, want het gevaar van Duitse artillerieinslagen vanaf de andere kant van de Rijn was te groot. Toevallig hadden wij onze
maatregelen dus al getroffen.
Wij haalden onze spullen en de
voorraden, die wij mee wilden nemen
naar boven, laadden dat op het karretje
toen Wim daarmee terug was
gekomen, namen afscheid van de
overige bewoners van de schuilkelder
en gingen op weg naar het Ziekenhuis.
Dat was waar nu het
universiteitsziekenhuis is.
Ik vond het een behoorlijk stuk lopen!
Het “Ursulinen Hospital”, zoals het
ziekenhuis volgens mij heette was één
grote ruïne. Misschien heette het
officieel naar een of andere Heilige
maar waren de nonnen van de orde der
Ursulinnen.
Alles was ondergebracht in de kelders.
Ik kwam daar alleen in de keuken,
waar wij van de nonnetjes de warme
maaltijd kregen. De ziekenzalen heb ik
nooit gezien. Die waren ook verboden
want het was een ziekenhuis voor
mensen, die vlektyfus gekregen
hadden. Deze ziekte werd verspreid door luizen. Gelukkig hebben wij dat niet gekregen.
Een enkele maal zag ik een zieke die aan de beterende hand was buiten in de zon lopen.
Zij droegen een gestreepte pyjama en een kaal geschoren hoofd. Zij zagen er erg mager uit.
Eigenlijk zagen zij er uit als de beelden, die ik later zag van mensen uit de
concentratiekampen.
Nu vermoed ik dat het ex-gevangenen van Brauweiler of een ander kamp waren.
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In de ruïnes vonden wij
een kamer, die wij
konden dichttimmeren
met een deur en
kozijnen, die wij uit
andere delen van de
ruïnes haalden. Vier
bedden, tafel en stoelen,
een grote kast en een
kachel maakten ons
verblijf compleet.
Your home is your
castle.
Wij voelden ons goed
en werden benijd omdat
wij de enigen waren,
die boven de grond
leefden.
Al gauw werd ontdekt, dat ik, behalve andere kwalen, ook longontsteking had.
De verpleging had van de Amerikanen penicilline gekregen en dat werd mij door de
verpleegsters per spuit toegediend. Verder lag ik lekker lui in het voorjaarszonnetje.
Behalve de warme maaltijden in de keuken, aten wij brood en deden daar rijkelijk van ons
“eigen” beleg op. Een vol blikje sardines b.v. of rijkelijk kaas of Schmalz.
Daardoor knapte ik snel op en was ik tegen, dat wij thuis waren weer op mijn normale
gewicht. De darmproblemen gingen niet over van dit ‘dieet’. Die bleven tot september 1945,
tot zorg van mijn huisarts. Maar ook dat ging over.
De hand en span diensten, die wij voor het ziekenhuis verrichten bestonden uit eenvoudige
bouwvakwerkzaamheden. We timmerden wat, legden paden aan door het puin in de tuin,
legden kabels en leidingen enz.
Een andere activiteit was foerageren!
Het ziekenhuis kreeg van de Amerikanen vergunningen om op bepaalde plaatsen in de stad
waar zij voorraden geregistreerd hadden, deze op te halen. Er was een voerman met paard en
kar. Met hem reden wij met zijn vieren achterop mee naar zo`n opslag en laadden wat wij
mee mochten
nemen op de wagen
en terug naar het
ziekenhuis. Wat wij
zelf goed konden
gebruiken (flesjes
koffiemelk b.v.)
werd bij onze
kamer afgeladen en
de rest ging door
naar het hospitaal.
Wij dronken dit als
melk, omdat die er
niet was. Dat dit
niet bepaald
stoppend werkte
moge duidelijk zijn.
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De voerman zal zo`n 50 jaar oud zijn geweest. Hij was een rustige man, maar hij was soldaat
geweest in de eerste wereldoorlog en daarvan had hij ‘shellshock’ (de uitdrukking Posttraumatisch stresssyndroom kenden wij toen nog niet).
Het gebeurde regelmatig, dat, terwijl alles rustig was, hij in elkaar dook en steeds riep: “Da
kommen die Bomben und Granate!!”
Hij beefde over zijn hele lijf en dat duurde zo’n 10 minuten.
Een andere bijzonderheid was, dat als het oude paard moest plassen, de voerman daar bij
ging fluiten. Dan ging het beter!
Via aanplakbiljetten werd iedereen in Keulen opgeroepen zich te laten registreren bij door de
Amerikanen opgezette kantoren. Dat was midden maart.
Wij werden goed en vriendelijk ontvangen door een Amerikaanse soldaat.
(Je voelde je weer een echt mens en VRIJ MAN.)
Al onze gegevens werden genoteerd. Hij excuseerde zich dat men ons nog niet kon
repatriëren. Er waren aan de Westkant van de Rijn zoveel vreemdelingen, DP`s (displaced
persons). Daar waren ze door verrast en repatriëring van al die mensen moest nog
georganiseerd worden.
Bovendien moest ook Duitsland nog even verslagen worden.
Wij konden wel onderdak krijgen in een door de Amerikanen georganiseerd kamp.
Maar het woord kamp zou ons nog lang zwaar op de maag liggen. Wij vertelden, dat wij het
goed hadden bij de nonnetjes.
Hij vroeg, “Have the Germans food for you?”
Toen wij verklaarden dat dat met onze hulp prima geregeld was, beloofde hij ons te berichten
zodra de repatriëring was georganiseerd. Rotterdam was trouwens ook nog steeds bezet en
dus onbereikbaar.
Via de radio en noodkrantjes bleven wij op de hoogte van wat er verderweg gebeurde.
Zoals de bedreigingen van de Duitsers tegen de Keulse bevolking omdat er niet voldoende
weerstand tegen de Amerikanen was geboden: Keulen zou door de Duitsers zelf
gebombardeerd worden. Na herovering van Keulen zou de bevolking die er dan nog was
zwaar worden gestraft, enz. enz. - Goebbels retoriek!
Ik geloof niet dat de bevolking er erg zwaar aan tilde. Als je eerst de schamele restanten van
het Duitse leger had gezien en nu de Amerikanen met hun overweldigende hoeveelheid
materiaal en jonge, gezonde, goed gevoede jonge mannen, dan was er geen twijfel!
Waar continu groepen mensen, burgers en dwangarbeiders, met de hand en schop bezig
waren geweest om het puin van de wegen en straten weg te halen, zetten de Amerikanen een
paar grote bulldozers in en de wegen waren vrij.
Van de Amerikanen hoorden wij ook, dat de bezetting van Keulen vlot was verlopen.
Het voorbereidende bombardement van 2 maart, volgens huidige gegevens nog groter dan
het grootste daarvoor met 1000 bommenwerpers, bestookte een lange strook, ongeveer een
kilometer breed langs de Rijn.
Daarna was alleen de Hohenzollern Brücke nog - zij het beperkt - bruikbaar. De restanten
van het Duitse leger hadden zich daarover teruggetrokken.
Daarna wilde een grote SS-eenheid Keulen binnen trekken om het te verdedigen maar na
enkele tanks stortte de verzwakte brug in elkaar.
Weerstand van enig belang hadden de US-troepen alleen ondervonden in de buurt van de
Dom. Een Duitse Tiger-tank had en paar US-tanks vernietigd, maar werd toen door de
Amerikanen uitgeschakeld.
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Ook hiervan bestaat een prentbriefkaart, die de situatie rondom de Dom na dit gevecht
weergeeft.

De sfeer, de verzorging en de kameraadschap waren goed bij de US-troepen. Dat straalde er
vanaf.
Er was een afdeling gehuisvest in de tuin bij een groot pand. De schildwacht had een fauteuil
georganiseerd en lag/zat lui een sigaret te roken, karabijn losjes over de knieën.
Toen er een jeep met een officier aankwam, dachten wij, “Die wacht zal op z`n minst een
behoorlijke reprimande krijgen.” Maar de wacht stak zijn hand op en riep: “Hay cap!” en die
antwoordde “Hay Joe!” en reed het terrein op.
Een ander beeld: een peloton op patrouille zit naast elkaar op de stoeprand, ieder aan een
half haantje kluivend. Zo`n leger wint de oorlog!
De Amerikanen konden bij Keulen dus ook de brug niet over en toen de brug bij Remagen
genomen en bruikbaar gemaakt was, waren de meesten ook plotseling verdwenen. Ook de 15
cm. batterij, die een eindje verderop stond, was weg.
Op een van onze ravitailleringstochten vonden wij een berg achtergelaten kleren en omdat er
van de plusfour waarmee ik Rotterdam had verlaten, weinig meer over was, nam ik van deze
voorraad een zwarte SS- en een gele SA-rijbroek mee. (Later kreeg ik van de Amerikanen
een spijkerbroek -mijn eerste!)
Op een mooie zondag (het was een schitterend voorjaar) wandelde ik met Wim op de Ring.
Plotseling stopte er een jeep naast mij. Een Amerikaanse officier zei vanuit zijn jeep tegen
mij, “DAS IST DOCH EINE SS-HOSE!!!“
Ik probeerde in mijn beste engels uit te leggen, dat ik Hollander was en hoe ik aan die broek
was gekomen, maar hij stond er op, dat ik hem in het Duits zou antwoorden.
Toen ik dat deed was het vriendelijk,”Okay. Have a good time!” Men zocht dus kennelijk
wel naar Nazi`s.
De burgerbevolking probeerde intussen, zo goed als dat mogelijk was, de draad weer op te
pakken. Zij verbeterden hun huisvesting en verkrijging van voedsel was natuurlijk al een
taak op zich. Overheidsdiensten begonnen weer te werken. In de ruïnes en souterrains
werden weer winkeltjes ingericht.
Wim en ik zagen op de Ring een kapper. Dat leek ons geen overbodige luxe sedert
november! Wij gingen dus het souterrain in. De kapper was met iemand bezig en er zaten
drie of vier Duitsers op de bank te wachten. Wij schoven daarbij aan. Net toen de kapper
klaar was kwam er een kapitein van het Franse leger binnen. De Duitsers beduidden, dat hij
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voor mocht gaan. Ook wij vonden dat terecht. Toen de kapitein klaar was beduidden zij ons
dat wij ook voor konden gaan. Zij hadden inmiddels gehoord, dat wij buitenlanders waren.
Hoewel wij ons duidelijk GEALLIEERDEN voelden, vonden wij dit weer zo`n teken van
onnodige Duitse onderdanigheid.
Desalniettemin maakten wij er wel gebruik van.
Wim en ik gingen soms naar de mis in de kapel en toen het tegen Pasen liep wilde ik graag als goed katholiek jongetje, dat ik toen nog was - de paasliturgie kunnen volgen. Ik vroeg aan
een van de nonnen of ik een missaal zou kunnen lenen. Dat kon en ik volgde de liturgieën in
het Duits (Gotisch schrift).
Toen wij naar Nederland teruggingen en afscheid namen wilde ik het missaal teruggeven,
maar ik mocht het als aandenken houden.
Zolang ik nog katholiek was heb ik het steeds gebruikt en nu staat het nog steeds in mijn
boekenkast als aandenken.
Het zal rond 20 april zijn geweest toen wij bericht kregen dat de repatriëring was geregeld en
wij de volgende dag zouden worden opgehaald.
Wij pakten onze spullen en namen afscheid van de nonnetjes en de verpleegsters.
Er kwam een grote GMC-drie-asser voor ons het terrein op rijden en daarmee vertrokken wij
uit Keulen.

43

VIII. VAN KEULEN NAAR ROTTERDAM
Wij genoten van de rit! Mooi weer en eindelijk op weg naar Rotterdam, waarvan wij al
maanden niets hadden gehoord. Het was nog steeds bezet en de voedseltoestand zou nijpend
zijn, maar wij hoopten op een spoedig weerzien met familie, vrienden en geliefden.
Half in de middag draaiden wij de poort van een groot kloostergebouw binnen:
BRAUWEILER. Voor velen een beruchte naam. Ons zei het niets en ik ken pas vanaf 2009
de werkelijke betekenis. Het bleek een van de ergste Gestapokampen te zijn geweest, al
vanaf midden dertiger jaren. Duitsers, die verdacht werden anti-nazi te zijn, vele
buitenlandse dwangarbeiders (vooral Poolse en Russische) zaten hier gevangen, werden
gemarteld en vermoord. Nu is het een museum waar deze zwarte geschiedenis wordt
uitgedragen en is een centrum van waakzaamheid tegen vervolging, discriminatie en de
bedreiging van vrijheid en democratie.
Hiervan wisten wij toen niets en stapten uit op de binnenplaats. Wij werden gewezen naar
een hoek, waar wij een trap op moesten naar de afdeling voor de Nederlanders.
Daar werden wij opgevangen door mensen van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) met hun
blauwe overall en BS-armband.
De ontvangst was zo, dat wij dachten weer in een Duits lager terecht te zijn gekomen. De
heren hadden knuppels, die ze dan wel niet gebruikten, maar ze deden heel bars (vonden zich
zelf waarschijnlijk de helden en zagen ons min of meer als landverraders omdat wij ons door
de Duitsers tot dwangarbeid hadden laten dwingen). Wij moesten onze bagage laten
inspecteren en ze namen mijn SS- en SA-broek en een ‘georganiseerde’ fietsbinnenband
weg. Ook dit vergeet ik nooit!

De BS, en vooral degenen die zich kort voor of tijdens de bevrijding daarbij aansloten,
vormen trouwens een verhaal apart.
Wij werden ingeschreven en kregen al gauw de bekende DDT-spuit in het haar, in de hals en
in de broek. Dit zou zich nog vaak herhalen! Het was een goede en ik denk een
noodzakelijke hygiënische maatregel. Hoe zou men tegenwoordig aankijken tegen het zo
kwistig omgaan met DDT?
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De legering was goed en ook het eten.
De groep Nederlanders was naar verhouding klein. Er waren heel veel Fransen en nog meer
Italianen. Er zullen ook nog wel andere buitenlanders zijn geweest, maar die vielen dan niet
zo op. Zoals wij begrepen konden die andere buitenlanders nog niet naar huis omdat de
Duitsers nog steeds vochten in Zuid-, Noord- en Oost-Duitsland.
Toen wij die avond op de binnenplaats rondliepen gaven de Italianen daar een
geïmproviseerd concert van opera-aria’s. Er was een prachtige avondlucht, het zingen klonk
prachtig tussen die oude muren en de sfeer was er een van vrijheid en kameraadschap: het
gevoel van een ideale EUROPESE UNIE.
De volgende middag kwam er een colonne van ongeveer 6 GMC’s aanrijden voor de
Nederlanders. Wij stapten daarop en reden in de avond richting Nederland. Waar Brauweiler
precies lag, wisten wij niet. (Ik dacht in de buurt van Jülich). Het blijkt vlak bij Keulen te
zijn.
Wij reden door een mooi, golvend landschap in het avondlicht.
Het was donker toen wij in Vaals aankwamen. Op de grens moest de colonne wachten,
waarschijnlijk voor registratie bij de douane. Wij bleven op de wagens.
Plotseling werd er spontaan het WILHELMUS ingezet en door al die kerels luidkeels
meegezongen. Ik krijg nog rillingen als ik daaraan denk.
WIJ WAREN TERUG IN NEDERLAND!!!
Precies om 12 uur`s nachts reden wij het centrum van Maastricht binnen.
Overal gingen de ramen open en werden wij toegejuicht!!
(Wij waren het tweede transport, dat uit Duitsland terugkwam.)
De Amerikanen reden door tot bij een school. Daar moesten wij uitstappen en werden
ontvangen door een burgercomité, dat zich verontschuldigde dat nog niet alles was zo als het
hoorde. De tijd was te kort geweest. Er waren nog geen bedden.
Dat deerde ons weinig. Er lag vloerbedekking, het was warm en het was droog.
Er was koffie met broodjes. Er was een dokter en verpleegsters voor mensen die dat dringend
nodig hadden. De rest zou morgen komen.
Met een gelukkig gevoel legde ik om 2uur mijn hoofd op mijn schooltas.
De volgende dag was er een van registratie, medische keuring en ook weer de DDT-spuit.
Verder moesten wij op de cour blijven omdat men contacten met de bevolking wilde
vermijden zolang medisch nog niet vast stond dat wij geen gevaar voor de gezondheid
vormden.
Om de cour stond een hek. Wij konden daardoorheen wel met de Maastrichtse bevolking
praten. Maar toch - we stonden nog achter een hek!
Bij de registratie werd ons uitgelegd, dat wij nog niet naar Rotterdam konden en dat contact
ook nog niet mogelijk was. Wij konden zo lang in een kamp worden opgenomen.
Een kamp! Voor dat woord waren wij intussen allergisch. Wij gingen er absoluut vanuit, dat
wij dan wel goede verpleging zouden krijgen maar zeker ook een schop in de hand geduwd
om ergens iets te graven. Men ging al die mannen toch niet voeden zonder ze er iets voor
terug te laten doen!
Ik bedacht, dat ik een oom in Eindhoven had en Wim en ik vroegen toestemming om daar
naartoe te gaan.
Gerrit en Willem bleven in Maastricht. Wij namen afscheid en de volgende dag gingen wij
naar Eindhoven. Hoe weet ik niet meer. Waarschijnlijk liftend.

45

De familie heeft ons heel hartelijk ontvangen en opgevangen.
Mijn oom had enkele groentewinkels in Eindhoven. Met mijn neef, die even oud was als ik
ging ik `s morgens met paard en kar groenten bij de veiling ophalen, die mijn oom had
gekocht. Ook zwierven wij veel door Eindhoven. Op de Leenderheide was een grote
opslagplaats van vernield legermateriaal, vooral tanks. Dat was natuurlijk interessant.
Wij zagen verbaasd de kilometers lange rij tanks, die op de Bosdijk gereed stonden voor de
laatste aanval op Noordwest Duitsland.
Wij hoorden de verhalen over de bevrijding van Eindhoven in september 1944 en de
enthousiaste verhalen over de Canadezen, die, die winter in Eindhoven gelegerd waren.
Op 5 mei: DE BEVRIJDING van de rest van Nederland!!!
Na een paar dagen konden wij brieven schrijven naar Rotterdam en laten weten, dat wij het
goed maakten en waar wij waren. Met een week was er antwoord terug. Ook in Rotterdam
was iedereen gelukkig gezond, maar erg vermagerd in de hongerwinter.
Er kwam ook een schrijven van de moeder van Sieg, mijn beste vriend. Zij had nog niets van
hem gehoord en maakte zich grote zorgen. Wel had zij van een bekende gehoord, dat Sieg
misschien in Maastricht zou zijn.
Ik stapte op de fiets van mijn tante en fietste naar Maastricht.
Halverwege moest ik in Roermond de Maas over. De brug was nog niet gerepareerd en ik
ging over met een pont . Daar kwam ik in gesprek met een bewoner van Roermond. Hij
vertelde wat de bevolking die winter had meegemaakt. Eerst beschietingen in de herfst en
daarna evacuatie via Duitsland naar Noord-Nederland. Zij waren ook nog slechts
kortgeleden teruggekomen. Hij nodigde mij uit om bij hem een warme lunch te komen
gebruiken en zo zat ik even later bij een mij onbekende familie met kleine kinderen aan tafel.
Deze gastvrijheid was de geest van kort na de oorlog!
Na die lunch ging ik verder en in Maastricht heb ik met navragen Sieg gauw gevonden.
Het was goed hem weer te zien èn te zien dat hij gezond was. Hij had in Kassel gezeten.
Ik had steeds gedacht, dat Sieg wel niet door de Duitsers zou zijn meegenomen.
Hij had als kind namelijk polio gehad en daar een zwak been van overgehouden.
Dit en een verklaring van zijn arts hadden hem echter niet geholpen. Hij was 11 november
met een lopende colonne van Rotterdam naar Delft gegaan. Toen hij met zijn been en zijn
orthopedische schoen liet zien, dat hij dat niet kon, werd door de Duitsers een fiets voor hem
gerekwireerd (gestolen) en moest hij meefietsen. Ook dit was moeilijk omdat hij gewend
was te fietsen met een blok op een pedaal.
Toevallig had Sieg bericht gekregen, dat hij de volgende dag naar Rotterdam kon. Waar hij
ingekwartierd was kon ik ook overnachten.
De volgende ochtend bracht ik Sieg naar de trein en na hem uitgezwaaid te hebben fietste ik
terug naar Eindhoven, waar ik blij was van die damesfiets te kunnen afstappen.
Een paar dagen later kregen Wim en ik bericht, dat wij naar Rotterdam terug konden gaan.
Het was toen 4 juni. Men had eerst geen mensen van buiten het westen van Holland
binnengelaten omdat men eerst de situatie daar qua gezondheid en voeding in de hand wilde
hebben.
Wij namen afscheid van mijn familie en gingen naar de trein op station Eindhoven.
Het was 4 juni 1945, toen wij vanuit Eindhoven met de trein naar Nijmegen reden.
Daar werd overgestapt op een colonne legertrucks, die ons naar Amersfoort bracht, via een
noodbrug in Arnhem en door de verwoeste stad.
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In Amersfoort werden we gebracht naar het beruchte kamp Amersfoort. Gedurende de hele
oorlog was dit een Duits strafkamp geweest, waar vele goede Nederlanders heel slecht zijn
behandeld, geslagen, gemarteld en naar Duitse concentratiekampen doorgestuurd.
Het was nu een doorgangskamp. Het was opgeknapt en schoon, er was een goede maaltijd.
Daar was niets mis mee, maar de geest van het strafkamp waarde er nog rond! Dat maakte
het luguber.
Wij zouden er toch een nacht moeten slapen, want het vervoer naar Rotterdam was pas voor
de volgende dag geregeld.
Wim en ik liepen wat rond door het kamp toen er tegen negen uur een vooroorlogse,
particuliere vrachtauto het terrein op reed.
“Ik moet naar Rotterdam, wie wil er mee rijden?”riep de chauffeur.
Dat lieten wij hem geen twee keer roepen. Wij pakten snel onze spullen, sprongen achter op
de bak en weg ging het naar Rotterdam.
Na middernacht stopte hij aan de rand van Rotterdam en van daar moesten wij lopen.
Dat was een tocht door pikdonker Rotterdam. De straatverlichting was kennelijk nog niet
hersteld. Wij kenden de weg echter blindelings.
Het stonk naar rottend afval. Ook de vuilophaaldienst scheen nog niet te functioneren.
Tussen twee en drie uur `s nachts stonden wij voor de deur van mijn ouders.
Het was intussen 5 juni, de verjaardag van mijn zus en Wim`s verloofde.
Wij hadden geen gelegenheid gehad om een bericht te sturen, dat wij naar huis kwamen.
(De post ging trager en er was nog geen telefoonverbinding.) Het zou dus wel een grote
verrassing worden.
Ik zag nog dat mijn vader weer met zijn eigen bedrijf was begonnen, want er zat een bord
met ‘Firma Van der Lee’ op de deur.
Toen belden wij aan en nog eens heel stevig.
Er werd opengedaan en wij zagen elkaar terug na bijna zeven maanden. En wat voor
maanden!
De rest van de nacht bleven wij over en weer onze verhalen vertellen en `s morgens gingen
wij met z`n allen naar de eerste Heilige Mis om te bedanken voor een behouden terugkeer.
WEER THUIS!! WEER VRIJ!!
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IX.

ROTTERDAM NA DE BEVRIJDING en hoe het verder ging

Ik zocht weer snel mijn HBS-vrienden op.
Van de negen, die in Rotterdam en Schiedam woonden, waren er vijf opgepakt met de razzia.
Daarvan hadden er twee in het oosten van Nederland uit de trein kunnen ontsnappen.
Leo was zelfs nog in Tsjechië terecht gekomen en gedwongen “hulpje”te spelen bij een
afdeling luchtafweergeschut. Sieg dus naar Kassel en ik de Eiffel en Keulen.
De vier overigen hadden tijdens de razzia kunnen onderduiken. Twee van hen hebben bij de
ondergrondse gewerkt.
De grote groep was onder leiding van de NSB’er inderdaad vrij vlot in Rotterdam gekomen.
Zij hadden op het station Köln-Deutz vervoerbewijzen gekregen voor de trein en er daar vier
voor ons achtergelaten. Dat konden wij niet bevroeden, toen we daar enkele dagen later,
teleurgesteld en moe voor dat station op de bank zaten.
Ik heb niet ten gunste van de NSB’er gesproken en behalve Wim, die mijn zwager werd en
een paar jaren geleden is overleden, heb ik nooit meer iemand van die groep Rotterdammers
gezien of gesproken.
Rotterdam (en heel West-Nederland ) was vanaf de bevrijding in een feestroes.
Elke dag waren er straatfeesten, die tot laat in de nacht duurden
Met een groepje vrienden en vriendinnen waren wij iedere dag op pad.
Na Koninginnedag ( 31 augustus ) verbood de burgemeester het feesten. Er moest weer
gewerkt worden!
Ik kreeg een baan op de administratie van de gemeente Rotterdam.
(Geld om te gaan studeren was er niet en bij de vrije bedrijven was er geen kans om een
carrière op te bouwen) Daar kreeg je te horen: “Je zult binnenkort wel opgeroepen worden
voor militaire dienst en dan ga je naar Indië en dat duurt nog jaren! Daar hebben wij dus
niets aan!”
Inderdaad was de verwachting dat mijn lichting in 1946 opgeroepen zou worden.
Het was de periode van de wederopbouw. De haveninstallaties werden hersteld. Zo ook de
vele vernielde bruggen. De infrastructuur werd hersteld en het leven ging terug naar normaal.
Het meest geliefde radioprogramma was op zondagmiddag. Een ingenieur van de
Nederlandse Spoorwegen noemde dan op welke trajecten weer waren hersteld.
Het was ook de periode van de strijd om het voormalige Nederlands Oost Indië.
In de eerste helft van 1945 werden Nederlandse legereenheden samengesteld om samen met
de geallieerden de Japanners te verslaan en uit Nederlands Oost-Indië te verdrijven.
Vóór deze troepen, die eerst uit vrijwilligers bestonden, gereed waren om in de ‘Oost’
ingezet te worden capituleerde Japan medio augustus 1945. Dit was na de atoombommen op
Nagasaki en Hiroshima.
In het toenmalige Batavia riep Soekarno de republiek Indonesië uit.
De Nederlandse burgers in Japanse gevangenkampen liepen gevaar. Een beperkte eenheid
Britse militairen, met spoed daarheen gezonden kon niet voldoende bescherming bieden.
Nederland wilde wel, in overleg, Indonesië een bepaalde mate van zelfstandigheid geven.
Een soort Dominion- structuur zoals Engeland dat kende.
Soekarno en de zijnen wilden de vrije republiek totaal en onmiddellijk.
Er ontstond een langdurige oorlog tussen deze republikeinen en Nederlandse troepen, die in
steeds grotere getale naar Indië werden gezonden.
Iets later dan verwacht, moest ik in 1947 onder de wapenen. Na een jaar opleiding in
Nederland, diende ik een kleine twee jaar in Indonesië. Per 1 november 1950 was ik weer
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vrij man.
Ik wilde gaan studeren, maar ik kreeg geen studiebeurs meer. Ik had dat onmiddellijk na mijn
eindexamen moeten aanvragen. Er werd totaal geen rekening gehouden met wat er na juni
1944 allemaal was gebeurd!
.
Ik dacht, “Barst nou allemaal maar! Ik zal mijn weg zelf wel vinden!”
In Nederland had ik het, na de Indië periode helemaal niet naar mijn zin. Het was zo klein en
benauwd! Alsof je in Madurodam woonde.
Misschien was ik wel, net als enkele van mijn maten uit de periode militaire dienst, in
Australië of Nieuw-Zeeland terecht gekomen maar per november kreeg ik een baan op
kantoor en in de buitendienst van een Rotterdams cargadoors-stuwadoors bedrijf.
Daar trof ik Ria!
Verliefd, verloofd, getrouwd. Een mooi gezin, drie zonen, twee dochters en tien
kleinkinderen!
En ik maakte mijn carrière.
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X.

“WIE LANGE HABEN SIE DIE DEUTSCHEN GEHASST?”

Twee jaar geleden vroegen mijn kinderen: “Dat verhaal van jou, in Duitsland, in de oorlog
willen wij wel eens, terplekke in de Eifel, van jou horen!”
Dat was voor mij een laatste zetje om nog eens terug te gaan en te kijken wat voor
aanknopingspunten er nog te vinden zijn.
Zoals uit dit verhaal blijkt, heb ik er nog veel gevonden.
Op mijn eerste reis naar de Eifel in 2009, ontmoette ik in Kronenburg een Duitse vrouw van
de generatie na de oorlog. In het gesprek over de winter 1944-45 vroeg zij,
“WIE LANGE HABEN SIE DIE DEUTSCHE GEHASST? “
Een open vraag, die mij verraste en een beetje uit mijn evenwicht bracht.
--- HATEN? Echt haten - verachten - een hekel hebben aan?
--- DIE DEUTSCHE? Welke Deutsche? Allemaal? Het hele volk? - De mensen?
Het systeem?
Haten? Ja: De overval op mijn land met daarbij het bombardement op Rotterdam, mei 1940!
De beroving van onze vrijheid. Het monddood en machteloos maken!
Het uitvaardigen van immorele wetten en het vervolgen van degenen die deze immorele
wetten overtraden! Wet is Wet! Befehl ist Befehl!
Mensen vervolgen, erger dan vee behandelen, laten verhongeren, dwingen, martelen,
vermoorden, uitmoorden! Ja, als systeem en volgens de wet!!!
Haat aan het Hitlerdom. Haat aan die hele Nazi-machine en aan zijn “Bemanning”!
Haat aan het trappen van boven, de machtswellust, het geschreeuw, het slaan en stompen, het
uiteenrukken van families!
En tegelijk de onderdanigheid naar de chef! Het hielengelik, het naar de ogen kijken!
Het “Jawohl Herr Oberscheisser ( zeiden wij )”
Kortom, DE MOF! Dat alles haat ik nog !
Nog haat ik de bedreiging met: VERNICHTIGUNGSLAGER!
Nog haat ik de meid met “DRECKIGE AUSLÄNDER!”
De schreeuwende, stompende, schoppende Duitser!
De lachende Duitsers, “Seht wie es brennt!”
Ik haat het feit, dat de Nazi-top wel werd verwijderd, maar dat een heel groot deel van de
laag daaronder bleef. De verkeerde magistraten, de verkeerde rechters, de verkeerde
machtsbekleders, ambtenaren, professoren gingen door!
Ik zou dit allemaal beter en kernachtiger willen kunnen uitdrukken.
Toen ik eind zeventiger jaren in aanmerking kwam voor de leidende positie bij een
Nederlands bedrijf, dat onderdeel was van een Amerikaans concern en ik voor een afsluitend
gesprek met het hoofd van de divisie Europa naar Zürich ging ontmoette ik daar geen
Amerikaan zoals ik verwachtte maar een Duitser, een aantal jaren ouder dan ik en in zijn hele
houding dat van een Duitse chef! Ik wist onmiddellijk; met deze man kan ik niet
samenwerken.
Ik heb bedankt voor de eer.
Haat hoelang? Ik antwoordde haar toen, “10 jaar”. Maar dat was maar een greep!
Er is haat, die nooit weg zal gaan, maar er is ook het goede.
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Steeds waren er in mijn gedachten ook de goede gevoelens.
De jongen van de Hitlerjugend met de broden onder zijn arm in Schleiden.
De onderwijzer uit Hannover in Kronenburg.
Het oude paar, in Dahlem, dat ons onderdak en brood gaf.
De mensen uit de Severin-wijk in Keulen, die ons bij hen in de schuilkelder opnamen en ons
zo uit de handen van de Gestapo hielden, met gevaar voor zich zelf!
Deze mensen met hun goede daden braken steeds als bloemen in het voorjaar door de zwarte
modderlaag van mijn herinneringen.
In de latere jaren ook de houding van de Duitse overheid en de Duitse media!
Het erkennen van de fouten en de wandaden.
De eervolle herdenking van de slachtoffers, de monumenten.
De latere openheid over en de veroordeling van het Nazi-tijdperk.
De media: vaak zag ik op de Duitse tv Amerikaanse en Engelse ‘glamourfilms’ over de
oorlog met aan het eind het groepje ‘helden’ dat het halve Duitse leger verslaat, terwijl dit
van Duitse kant niet gebeurde!
Ook hebben natuurlijk Duitse soldaten heldendaden verricht, maar zij filmden slechts de
rauwe werkelijkheid zoals in Das Boot en Stalingrad; niet victorieus, geen Walhallagetrompetter.
Er was een bescheiden opstelling over het verschrikkelijke leed, dat over de Duitse
bevolking is gekomen alleen al door de verschrikkelijke bombardementen.
Ik herinner mij nog het gevoel, “Dat klopt ook niet: de stad Keulen platgebombardeerd en
een klein eindje naar het noorden de Fordfabrieken in tact!”
Maar nu is er bij mij het besef, dat de slechteriken destijds allemaal ouder waren dan ik.
Dus, of ze zijn er niet meer, of zijn zo oud, dat zij niets meer in de melk te brokkelen
hebben!
Duitsland, dat zijn de nieuwe generaties!
Zij zullen het zelf maken of breken. Zelf hun toekomst bepalen.
Zoals wij allemaal!
Maar laten wij deze dure lessen niet vergeten!
Laten wij onze vrijheden hoog houden!
Pas als je ze kwijt bent besef je echt hoe levensbepalend ze zijn.
Laten wij waakzaam zijn tegen misleiding.
Oppassen dat niet weer een simpel vijandsbeeld wordt geschapen.
Laten wij waakzaam zijn, luisteren en goede contacten onderhouden en samenwerken.
Laten wij met zijn allen er voor zorgen, dat dit zich nooit meer herhaalt!
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COLOFON
De ervaringen van de periode november 1944 - juni 1945 zijn altijd in mijn geheugen
gebleven. In 1975 heb ik met Ria een kort bezoek aan Kronenburg gebracht.
Verder was ik er nooit toe gekomen om ter plekke eens naar meer informatie te zoeken
of om er over te schrijven.
Een paar jaar geleden begonnen mijn zoons Marcel en Paul er over.
Marcel zei, “Pa ik wil dat verhaal over jouw tijd in de oorlog in Duitsland wel eens ter
plaatse in de Eifel van jou horen!”
De eerste reis met Marcel en Paul in september 2009 kon niet doorgaan.
Mijn vrouw Wil en ik hebben toen, september 2009, een reisje naar de Eifel gemaakt.
Wij bezochten Kronenburg, Keulen (Ursulinnenkrankenhaus gezocht) en Brauweiler.
In Kronenburg ontmoetten wij Katharina en Dietrich Schubert, in het station dat zij tot hun
woning hebben verbouwd. Zij gaven mij belangrijke informatie en adviseerden ook eens
contact op te nemen met het EL-DE-HAUS; het Nationalsozialismus-Dokumentationszentrum der Stadt Köln.
Maart 2010 maakt ik de reis met Marcel en Paul. Wij konden op deze reis meer uitgebreid
zoeken en informatie vergaren. Mijn zoons zeiden, “Zou je jouw verhaal niet eens op papier
zetten?”
September 2010 heb ik met Wil een bezoek gebracht aan het EL-DE-Haus met het doel meer
informatie te krijgen. Wij werden door de medewerkers op zeer prettige wijze ontvangen en
zij waren zeer behulpzaam bij het zoeken naar gegevens. Ook wilden zij graag mijn verhaal
op schrift hebben en ik beloofde te proberen om het in de winter 2010-2011 op te schrijven.
Ik kon het in het Nederlands schrijven en zij zouden voor een vertaling in het Duits zorg
dragen en het toevoegen aan het archief van het documentatiecentrum.
Ik heb het vooral geschreven om de jongere generaties te informeren en te waarschuwen.
Koester je vrijheden! Blijf waakzaam! Volg de gebeurtenissen in eigen omgeving en in de
hele wereld! Laat je niet verleiden door de rattenvangers, die een vijandbeeld scheppen.
Door mensen als anders, vreemd, bedreigend te benoemen zaaien ze angst en oogsten
mensenhaat.
Weet, dat je ook door kleine dingen, zoals het tonen van menselijkheid, zoals mij dat is
overkomen door de goede Duitsers zoals ik heb beschreven, een belangrijke bijdrage levert
aan onze samenleving.
In een dankwoord gaan mijn gedachten het eerst uit naar die onbekende, goede Duitsers, die
mijn pad kruisten in ‘44-‘45 en lichtpunten voor mij waren, en dan mijn maten Wim Kaptein,
Willem en Gerrit.
Ook mijn dank aan Wil en aan mijn kinderen Marcel, Paul, Mieke en Laura voor hun
interesse en steun. Paul extra voor zijn hulp bij het publicabel maken van het verhaal.
Daarbij denk ik ook aan Theo, die altijd erg geïnteresseerd was en zeker graag meegeholpen
zou hebben.
Katharina en Dietrich Schubert en de medewerkers van het EL-DE-Haus voor de gegeven
informatie en de hulp.
Paul Bouts, die voor mij veel gegevens over de Razzia heeft opgespoord bij het Gemeentearchief van Rotterdam, en alle anderen die mij steunden, al was het maar door naar mijn
verhalen te willen luisteren.
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LIJST VAN AFBEELDINGEN
De foto’s op pagina’s: 10, 28, 38 en 42 komen uit diverse publicities. De bronnen zijn mij
deels onbekend, maar ik meen ze voor dit doel op bescheiden wijze te mogen gebruiken.
De overige afbeeldingen zijn van eigen hand.
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Corvee in Kronenburg ’44-’45 (acryl op doek, 2009)
St. Laurenskerk Rotterdam 1940 (pentekening, februari 2011)
gevangen dwangarbeiders worden afgevoerd (beide foto’s 11 nov. 1944)
loopgraaf gemaakt door dwangarbeiders in 1944-‘45 (foto, maart 2010)
Doodlopende weg (acryl op doek, 2008)
Gummifädenfabrik (foto, Rheinische Industriekultur)
voormalige chocoladefabriek, later gevangenis Stollwerk (foto, maart 2010)
Bevrijding (tekening, gemaakt na terugkeer in 1945-’46)
Köln 1945 (prentbriefkaart, Citysights Gmbh Thayngen)
Verhuizen in Keulen (tekening, gemaakt na terugkeer in 1945-’46)
(boven) Your home is you castle (tekening, maart-april 1945)
(onder) “Die Holländer” voor de deur van hun “woning” (tekening, gemaakt
na terugkeer in 1945-’46)
Köln 1945 (detail), Marcel Backhaus/Chiara (www.chiarasystem.com,
Funorama Verlag)
Rember the Day (tekening, gemaakt na terugkeer in 1945-’46)
Eerste voortekenen uit vrij Nederland in Brauweiler (tekening, idem).

G.F. van der Lee
Februari 2011, Bussum
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