




















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 daar een paar nachten geslapen; en rondge-keken, ook in het crematorium. Daar lagenj6 lijken. De duitsers hadden geen kans meergehad die in de oven te stoppen. Het ergste datik gezien heb in mijn leven. Dat moet in debuurt van het Harzgebergte geweest zijn,want daar werden ook V 1 's gemaakt, uitge-hold in de bergen. We hebben niet-afgebouw-de rompen zien liggen. We hebben daar in debuurt wel veertien dagen vastgezeten in eenbarakkenkamp, we mochten er niet uit, erheerste toen buikgriep. Toch zijn we op eengegeven moment 's morgens vroeg uitgebro-ken, met een grotere groep. Ja, soms kwamenwe andere Nederlanders tegen, en dan gingenwe een tijdje met elkaar mee. Verder naar hetwesten hebben we ons een keer lekker opgefristin een rivier. We hebben soms best pleziergehad onderweg, we deelden alles samen watwe kregen van de mensen. Het weer werd ooksteeds beter. Tenslotte zijn we in Westfalenaangekomen, en we hebben daar een tijdje ineen kamp

gezeten. Daar waren heel watNederlanders samengestroomd. Die zijn, hetzal zowat half juni zijn geweest, op openvrachtwagens geladen, en zo zijn we in eenlange stoet naar Nederland gereden.Onderweg hebben we nog een nacht in eenschool geslapen. In Utrecht zijn we afgezet,aan de Vleutenseweg'. Tenslotte nog een verhaal met een vro-lijke afloop, van een man , die was tewerk-gesteld in Kassei: '..... op het laatst werden de fabrieken omgebouwd; onze afdeling werd stopgezet.Van toen af moesten we alleen nog maarpuinruimen in de stad. Dat beviel mij niet.Toen ben ik, onopgemerkt, naar het arbeids-bureau gegaan met de vraag, of ik niet op eenboerderij kon komen, als melkknecht of zo,dat lag beter in mijn lijn van landarbeider.Daar zagen zij wel wat in. Toen ik dat mee-deelde aan mijn eigen fabrieksbaas - een echteN.S.B.'er - kwam die op het idee om mij alsmelkknecht uit te lenen aan de grote baas vande fabriek zelf, meneer Henschel. Die had eenboerderij op zijn landgoed 'Falkenberg', zo'n40 kilometer daar vandaan in het plaatsje'Wabem', met 53

melkkoeien. Daar heb ik door SS'-rs; hij is tenslotte bevrijd doordeFransen en aan het Rode Kruis overge-dragen. De ander vertelt van zijn angstentijdens verwoestende bombardementen inBerlijn, nacht na nacht; hij heeft (na urenin het donker te hebben gezeten doorinstorting van de schuilkelder) op straatliggen gillen van de spanning (en die ishem opnieuw aan te zien als hij het ver-telt). De twee volgende verhalen gaan overspectaculaire tochten. Het eerste betreftde man, wiens bedrijf (montage boordwa-pens) omstreeks het einde van 1943 wasovergebracht van Berlijn naar Guben, aande Oder/Neiszegrens. De bevrijding ver-liep voorspoedig en al heel vroeg, beginmaart 1945. De Amerikanen kwamen metronde wittebroden, sigaretten e.d., waar-achtig een feest; maar ze werden verderongemoeid gelaten. '.... we hebben een tijdje daar nog rondge-lopen. Toen hebben we een rugzak op de kopgetikt, wat oude sokken en schoenen, alles ineen verlaten kazerne, en toen zijn we gaanlopen, met zijn vieren of zijn vijven.Onderweg zijn er wel eens wat mensen

bijge-komen en weer afgegaan, maar al die tijd zijnwij bij elkaar gebleven. De een kwam uitBeverwijk, een ander uit Ridderkerk.... Wezijn vertrokken aan de Oder/Neiszegrens enuiteindelijk terechtgekomen in Westfalen (bijKeulen), meer dan duizend kilometer alles bijelkaar. Gemiddeld liepen we zo'n 2^ km perdag en we zijn 64 dagen onderweg geweest.We sliepen in barakken of bij boeren in eenhooiberg. We wisten nooit waar we liepen, wezijn gewoon op goed geluk gaan lopen en afen toe gevraagd of we in de goede richting lie-pen. Ik zou nog niet kunnen vertellen waarwe allemaal geweest zijn; in elk geval niet insteden want die lieten we links liggen.Onderweg hebben we wel eens oponthoudgehad, zoals die keer dat we door deAmerikanen werden tegengehouden; wezaten vlak bij de frontlijn. We zijn toenondergebracht in een barakkenkamp, dat waseen leeg concentratiekamp, dat nog maar netdoor de Amerikanen bevrijd was. We hebben 235
















