
vol behandeld. Eén van die plaatsen was het Oflag (Offi-

zierslager) IVC, dat gehuisvest was in de burcht Colditz

in Thüringen in het oosten van Duitsland. Hier werden

de zwaardere gevallen heen gebracht, met name officie-

ren die al eerder een ontsnappingspoging hadden gedaan.

Diverse geïnterneerden hebben hun herinneringen ge-

publiceerd en daarop was de tv-serie gebaseerd. Opval-

lend is de onderkoelde humor van de Britten en de vele

pogingen om te proberen te ontsnappen. En de hiërar-

chie die de militairen onder elkaar instandhielden, ook

in de omstandigheden van het kamp. De in rang hoogste

militair van elk land was de commandant, die toestem-

ming moest geven voor ontsnappingspogingen. Derge-

lijke acties brachten immers de levens en omstandighe-

den van de andere geïnterneerden in gevaar.

Weinig bekend is, dat zich onder de gevangenen ook Ne-

derlandse officieren bevonden. In de televisieserie speel-

den de Britten en Fransen de hoofdrol. Scènes over hun

onderlinge animositeit en die jegens de Duitsers wissel-

den spannende beelden van de ontsnappingspogingen

af. Veel Nederlandse officieren hebben de jaren vanaf

1940 in Duitse krijgsgevangenschap doorgebracht, voor

een deel in Colditz. De bekendste is generaal Winkelman.

Hans Larive, Machiel van den Heuvel en Francis Stein-

metz zijn bekend gebleven omdat zij hebben meegedaan

aan spectaculaire en geslaagde ontsnappingen. De Ne-

derlanders hebben daarbij zelfs het meeste succes ge-

boekt. Verreweg de grootste groep Nederlandse officie-

ren die in krijgsgevangenschap ging waren militairen van

het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, het K.N.I.L.

(zoals het toen nog met punten werd geschreven). Zij

verbleven in de meidagen van 1940 in Nederland en

namen daar aan de oorlog deel. Van deze groep maakte

G.W.T. Dames deel uit. Van hem is geen ontsnappings-

poging bekend, maar wel wordt hij in de literatuur ge-

prezen omdat hij met gevaar voor eigen leven de Duitse

bewakers afleidde toen andere Nederlanders een ont-

snapping voorbereidden. 

Schloss Colditz 

in april 1945. 

GEDICHT UIT COLDITZ

Heimwee naar Amersfoort
In een boek dat ik vele jaren geleden antiquarisch kocht trof ik een gedicht aan. 
Het is handgeschreven. Er was geen verband te leggen tussen auteur of onderwerp 
van het boek en het inliggende velletje papier met het gedicht. Het thema van 
het gedicht is, kort gezegd, heimwee naar Amersfoort en omgeving. De naam van 
de ondertekenaar is G.W.T. Dames. Plaats en datum van de ondertekening zijn 
spectaculair: Oflag IVC, Colditz, October 1942. Dat zette mij op een interessante 
speurtocht.

door HANS SMIT

Colditz is aan de oudere kijkers onder ons bekend als de

naam van een spannende televisieserie, waarin krijgsge-

vangen officieren proberen te ontsnappen aan hun Duitse

bewakers. Ze waren afkomstig uit diverse landen als Groot-

Brittannië, Frankrijk en Nederland. De officieren waren

niet zo maar krijgsgevangenen; het waren militairen die

na de overgave van hun compagnie of bataljon aan de

Duitsers in 1939 of 1940, geweigerd hadden de verkla-

ring af te leggen dat zij voortaan zouden afzien van krijgs-

handelingen tegen de bezetters. Hadden zij die verklaring

wel afgelegd, dan waren zij eenvoudigweg gedemobili-

seerd zoals de meeste militairen en hadden zij kunnen

terugkeren naar hun huis en gezin, weliswaar zonder werk.

De weigerende officieren beriepen zich op de door hen af-

gelegde officierseed, waarin zij hadden beloofd vorst en

vaderland, huis en haard te verdedigen en gehoorzaam

te zijn aan alle bevelen. 

ONTSNAPPINGSPOGINGEN
De weigeraars werden door de Duitsers geïnterneerd op

diverse plaatsen in Duitsland en zijn doorgaans respect-
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GERRIT DAMES
Gerrit Willem Teo Dames werd in Amersfoort geboren op

4 december 1909. Zijn vader was Gerrit Dames, geboren

in Harlingen in 1879. Die eindigde zijn militaire carrière

als reserve-generaal-majoor buiten dienst en werd voor

zijn verdiensten benoemd tot officier in de Orde van

Oranje-Nassau (met de zwaarden). Hij was gehuwd met

Grietje Nauta, die eveneens uit Harlingen afkomstig was.

Het echtpaar vestigde zich op 20 september 1909 in

Amersfoort en ging wonen in de Schimmelpenninck-

straat. Kort daarna werd dus hun zoon Gerrit geboren. In

het gezin waren al twee kinderen, beide geboren in Pa-

ramaribo: Hilda Titia Tina op 17 augustus 1906 en Teo

Willem Gerrit op 9 mei 1908. Voor hun jongste zoon kon

het ouderpaar blijkbaar geen originele voornamen meer

bedenken. Vader Gerrit overleed op 23 maart 1955, moe-

der Grietje op 17 april 1959, beiden te Bussum. Oudste

zoon Teo werd ingenieur en verbleef in de jaren 1950 in

Serawak (Borneo), waar hij vermoedelijk in de olie-indus-

trie werkzaam was. Dochter Hilda is waarschijnlijk jong

overleden.

Jongste zoon Gerrit trad in de voetsporen van zijn vader.

Bij zijn internering in 1940 was hij dertig jaar oud en

eerste luitenant der infanterie van het KNIL. Na de oor-

log keerde Gerrit terug naar Indië. Daar was hij kapitein

bij het IVe Regiment Infanterie. Ook nam hij deel aan de

Eerste Politionele Actie (20 juli-5 augustus 1947). Hij

werd later nog bevorderd tot majoor. Op 18 februari

1949 speldde generaal-majoor P. Scholten hem in Me-

dan het Kruis van Verdienste op voor zijn optreden tij-

dens de Duitse bezetting. Over zijn activiteiten in mili-

taire dienst publiceerde Gerrit in 1954 nog een boek:

Oom Ambon van het K.N.I.L. Hij bleef ongehuwd en over-

leed op 9 december 1956 in Den Haag, pas 47 jaar oud. 

HET GEDICHT
Tijdens zijn gedwongen verblijf in Colditz heeft Gerrit

met weemoed en veel heimwee teruggedacht aan zijn

jeugd in Amersfoort en aan de zwerftochten die hij in de

omgeving maakte. In zijn gedicht noemt hij als geliefde

en opmerkelijke plekken met name Hoogland, de Mod-

derbeek, Den Treek, de Stompert, de Berg en de Soester-

duinen. Het gedicht is van elders niet bekend. Hierbij

moet nog worden opgemerkt dat niet vast te stellen is of

het hier de originele versie of een afschrift betreft en wie

dat afschrift dan zou hebben gemaakt en wanneer. Het

handschrift van Dames is niet bekend. 

Het velletje papier is inmiddels geschonken aan Archief

Eemland (bnr 384, invnr 14). 

Vijf militairen krijgen 

op 18 februari 1949

onderscheidingen 

uitgereikt te Medan. 

Wie van hen Dames

was, is nog niet bekend

(Nationaal Archief,

Nationale Beeldbank 

nr. 460660).  
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Daar waar het water der Vallei

Tot Eem gaat samenkomen,

Om dan door onafzienb’re wei

Ter Zuiderzee te stroomen,

Daar aan den rand van Amersfoort,

Daar bij de oude Koppelpoort,

Daar is de plaats van mijn geboort.

Daar bij de oude Liniedijk

met ’t Hoogeland bezijden,

In ’t kievit en het gruttorijk

Der groote polderweiden;

Waar langs de smalle Modderbeek

De dotterbloemen bloeien

En in de bosschen van De Treek

De dart’le reeën stoeien;

Waar het geweldig vlak der hei

Golvend ten Stompert stijgt,

Vanwaar men op de stad der Kei

Het prachtigst uitzicht krijgt,

Waar op de Berg het dennenbosch

Wisselt met looverboomen,

Het naaldbed met het groene mos,

Een kind zoo schoon kan droomen

En in het blanke rulle zand

Der woeste Soesterduinen

Daar in dit machtig mooie land,

Die ware godentuinen,

Daar heb mijn jeugd ik doorgebracht,

Heeft de natuur mij toegelacht

Met al haar grootsche macht en pracht.

Oflag IVC G.W.T. Dames

Colditz

October 1942

AMERSFOORT




