


f,. J. L.liandlgero (Earry )
Slnncnvcld 6

55rZ W Yalkensveerd

Uarry liandlgers werd 2tf oeart 1912 goboren ln Vp,lkensvuard sn txouvdo op 10
augustus 191) net Joslna Verhoevenl ook uit Yelkenswaard. Vanaf 1916 yoonde
hiJ op de [eyerstraat 1 te iíesterhoven. IIiJ vas schi]der van beroep. fn de
oorlog vas hlj trerkzaan b1J Caspar de ilaan ln de Kerkstraat te Elndhoven.
trlJ had toen J klnderen. Toen llarry in 1944 naar Duitsland gebracht werd,
vas ziJn vlourí Ín volvachtlng van het 4e kind.

SOE g.rXRY tsIJ ET VER,I]JT Kr/À]1

Begin 1941 vroes Pastoor Yan !:erde yan lío8tslhov€n aar il..rry of hiJ voor hen
eèn b!le! mee wiLde neuen voor do Deken van ELntlhoven. IÍiJ wlJ,de no6 d1e avond
antríoord hebben en vla de post zou dat nlet oog6l1Jk zlJn. Hauy voldoed aan
d1t verzook en klaarbllJkellJk bevial het de Paatoor Soedr uant hlj vroeg
Ilarry no6 verschillenale keran een brief voor. heri tree t9 nenen.

Na ongeveer I naal een brief te hebben bezorgii, vroeg èe ?aotoor heu op zekera
ddg e€n pakJe nee te nsuen. Toen Hatrï vroe6 trat er ln het pakJe zatr vèltel-
d€ d€ Pastoor dat er epullen in zaten yoor de ondergronilse. Sarry had het hler
nlat zo op begrepen, zeke! ook r-et het oog op zlJn gezln. De Pastoot vertelde
h6o echto! dat de brieven dle hlj had neegenonen, ook bestoBd geueest varen
voor de ondergrondse en d8t hiJ zotloende toch al bLJ hot onderBronilse líelk
betrokkun vas. §elry llet zich overhalen on gÍng nu doot pet het bezorgen van
brleven en pakJ€ s .

EIJ bezorEde niet slechts brleven en pakJes 1n Èlndhovenr oaBa 61ng ook naar
Den Uaa6i en A.nsterdati. Iat d€ed h1J neestal op zaterdag of zonllag, daar hlJ
door de lr€ek do kosi uoeet veldienen voor ziJn 6ezin. àls e! dan uesr een
!akj6.te bezor6en v1el, legde de Pastoor ecn br'lefie onder een kol blJ do
r€Senlut !:.et een nieute opdraclit. 0P ziJn relzon naar ilolland naIr llsrry ook
llelgische sha6 :,ree or. op de zv:.irte narkt te verkopen. Van do oPblengst bekos-
tlgde h1j zijn !ei:èn, riie tri j nj.et betaald kreeg.

ilaar Den iiaag b:.acht hlj dtkvljls pakJes n:rar 3raÍ seegers, dle Concissaris
van lro1itle wae 1n Xren llaag. )eze reizon verliepon niet altlJd even genakke-
lÍJk. jjen !:eor sas er €sn razzía in ,en ilaagr u.aar Ua:rly werd gered, <loordat
goeale ]i€det.lanCere 1n een sl8arenzaak aan garly zagen dat hiJ ln EooillJkhe-
den verkeerrle en heli blnnanrlepen.

ook bracht hlJ pakJes íed naar Àneterdao, waar de stationschef !n het coeplot
zat. EiJ 1egdà altljd siin koffar Ín het bagagenet en ging dan ergene anders
zltten. Inrtien er dan controle rras, doed hlJ net of die koffer nlet van hen

ríBg. Esn keer vas er controle op hct station van ÀEetetda!. De statLonschef
loodste hen toeD via zlJn buteau naar bulten.

De r€l.zen rraren ook nlEt van gevaar ontbloot. DikviJls verden de trelnen be-
ichoten, vooral in 194, en 4,1. Dit gebeurde e6n koer 1n de buurt van Culeo-
borg. ilàrry r:oeEi tosn de train uit vluchten en een schullplaats zoeken in
een hu19. delukkig kr'ran hii hier zontler kleerscheulen vanaf !

op den ttuur bracht galry nlet slechts pakjes veg, Eaar ook pllo.t€n. oP sen

naoht vera er bij hon g.àbeld en daar stond de Pastoor ean da deur. Dezo

vloeg Ea*y 2 peisonen veg ta bren6en naar de Àchelse EIui.. Uet bLeken
Errgelse plioten te ziJn. óok nu vilde hlJ eelst wee! niet, near hlJ li€t zich
oof nu vóer over)ralen tloo! Pastoo! Yan llerde. 0p deze nanier heeft Ealry vel
20 piloten weggebracht.,

AX,I.ESTATId

InJulÍ1944voniiialrywe6reenbriefjeonde!degteenbijderegenput.Elj
"à"!t ""r,- 

pakje olhaleà op een boerrJerlJ op de liaay en dit naar 3ra$ s€etsls
in D€n ilaag brengen. Elj haalde het PakJ€ oP YllJdag oP 8n Yll'de dlt oP za-
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tcrdr8 rgsllcnecnr ooilet 
- 
hct ra.zonde6r tc vcrl rn dc grtcn llop eb.r r.DsnilE t .ca kofft op rclr qlng. Zatcrde@faasS glng Uarry alu" op-riei.er Etnd-hovenl op al. fl.t.. rr dtc tlJd ,.".n tt.tàuÀnitJn aohlarr. iln uiar.rp zrclnct aurrogaalb:"!!"1 gcoeakt urt oude eutobanilen. gtc'rlt ,i"à.n-i"p.r, g".o.-ilen cn over het fLetanicl gelegd. Er zat.n gecn blnnenbarra"n inl 

"oa"t 
a"vcrlng .rg slecht nae. D€ fletg r&Eoe lde en traptc znaq,r.

BiJ vas nog &aar I)èe op !16g, toen hlJ eon vrachtauto van .de s tootrzulve rfabrlekeatr reg kouen, net BertJo van der llslds ult de Breustraat Ín: Elndhoven achterhet. stuur. iliJ kenda BortJe go€d en stak zlJn hand op om tà"vragen of h13 ueeEocht r:lJden. Dlt r.ooht en ze 1e6don s.r"n à" frets àp de vrachïauto. Nuhoofale llarry gelukkl6 nlet te trappen.
lloen z€ blJ de fabrlek van Jasneva (nu Valkenstaete) kva&en, zagen zo een
auto van d€ s.D. (sich€rhottè Diensi) en de Dulteeri mrta.r, alle fletsera
aEn.- lí-laarb li Jke 1lJk lralen 26 6eraarschuwd alat er looand Det een koffer 1an6s
zou kornen. Gelukklg zat uaEy ln een vlachtauto, dle nlot rrerd aan6ehouden.
Ilarry zs,g vel hoe lena»d ln het kantoor vsn Jasneva naar de vrachtàuto vees
en do ,ultsers hlerop attent naakte. 0p de bïug btJ de [ongerleop blJ Àarst
reed de §.D.auto hen voorblJ €n biJ lllkenbulg Herd de rrachtauto- aangehouilen.
NatuurllJk verd de lioÍfer gevonílen. lliorln zatan unl.foraon, esn prulk en
paepoorten. Ilerry vea er gl.oelond bIJt
garry had er voor gezorgd altlJti Eee! ilan /ror- blJ zlch te hobben. II1J kon danln geval van asnhouclln6 zeggen dat hlJ ;l0r- 6ekregen had voo: het ueenouen
vau een kofÍer:, èle h1J valt een onbekende gekre6an had orj: to bezorgen bij Bax
oi) ae iÀenier.''lt:6. Ba:: Creet' daa! eetr cafd op ile hoek van de lpenderveg eu rle
àaI9t€!r'reU.
llarrir rí€rd. geboelil en onder toezlcht Da€genouien naae het polltlebureau, des-
tlJda golegen aa.n de Oroto Berd. íi6r v€rd hiJ.ultgekleed €n eoest htJ uiJn
brotels €n vetels afgeven. llog Eeordèle pelsonen rÍsrden tlle dag opgebrachi;
o.a. ,lr. KreÍ:ers, ille toen In :Jlntlhoven yoonde eD Later een cafí had. galr]t
heeft toen onB€veer esn r.reek in de cel 6eaeten. l{a I dagon 6oolden ze hler
ook Aarry Àarts, de zoon v.!n dè bskke! ult 3orke1, ln. Guus JB5I,€!3 ult val-
kens',raald zat aI i.n ile oe1.

rBllÍ§PO3! !{.u,i.h ;- Ell§F0oRll

Eet trausi:o::t naar .,inersfoort vonr!, neestal op vrlJdag plaata. Op rlonderdag
vcrtl ilen cedo5oileoJ.d wle ile volgende vll J«lag op trenaport geatelil zou yorden.
Zo kondEn dan nog bezoek van de faroillo kllJgen en ileze konclen ilan ecn koffer
brong€n. Harra noeet op eon dondarèag bU ils Ortakooaandant Ueber konen aanr
d6 PaleallJslean. Iezo veroordeelde llarry ter dood. Earry zou 12 augustue'l!rf{
gefusilleerd uorden ln het C onc entratlekanp .lroe!6foolt. Hotr ysril ochtc! niet
oeilegeileeld dat hlJ reetls Ae volg€nde da6 naar ànersfoort noeat; hlJ Lreeg
ook geen Íaolliobezoek en g6en koffe!. Earry dacht daaroo ilat hlJ de volgenàe
ila6 nlet naar Anelsfoort so€st.
Polltleagsnt 3!au Veneoa ao€st llarry bewakon. IIiJ vas een goede eipnt en hlJ
vortolde Harr1r dat hiJ de volgende alag toch op tlansport 6este).il zou eorilen.
lIlJ Èezwoer ook Bsrrï blJ hoog en bij laag vol te houden itat hIJ nièt lrlst
íat ea 1n do kot'fer zat, d1e blj ziJn arr€statÍe ln beslag Sonousn ríaa.

llran8 Dlrkxr bi.Jgenaanil SulkerlepeltJe' ult Rousel, zat ook blj Easry ln dc
be1. Hij uoch', dle doncle:cdag naar huls en kreeg de opdracht Yan BraJ0 YèneEa
oÍÉ Earry I s vrouv te 6aan vertellen dat hlJ ile volgende dag naar lDorEfoort
Doest en <Iab ze een koffer rrroesi gaan bren6en.

Dto vrlJdag bleef Harry op z!.jn kri.b }iggen, daar hij nog steeds tlacbt niet
nee te noeten naar lnorsfoort. Srao Venegla ovsrtulgde heo erva^n ilat biJ toch
e€6 Eo€st en hlJ verd Bebo€ld aan llarry Àarts Eet eeD soort oanchetten, uet
Ixrnnon aan de blnnenkant. Àfs oen aan ilgze uanchettèn tlokr snostden zé sta-
vlgr! a.e$ en ile peanen tlrongen tn het vlses. Ook Ouus JasPels uoest nee. 5lJ
kteog eea stok in zlJn broek oo het ueglopen ta voorkooen.
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[rt yes ilo artstsntcn vlrbodan te pr8t6n. Zc reden van&f hot Polltlcbureau
oD il. Crota EorS vls dc \r.1 on A6 AEE slng!1, neer hct atatl,on. 0p il. hocL
v8n ah Grot. Barg Btonil een tante ven Harry, <Ile hcq to€rlrl). Isrrï rl.p
tcrug en krceg oetcen een k1ap. 31J Phlups stonal een zrra66! van EorrÍ, Jan
vgr Oeluen, dle later schoolhoofal zou nordsn. Ook hlJ rlep naer Éarry en ook
nu rÍ€6r slep llarry torug €n ueer kleeg hlJ een gevoellge kIap.
Sonil I utrr roed de ar.res tantenvadon op het perron van het statl,on. Dat kon,
onilet hst ourle statlon nog gellJkvloels vas. Daar za6 Ha^rry zljn vrouv en
zlJn vader. lllj rie}} naa! zlJn vrouv en kreeg roeteon we€r eon klap, vaardoor
b.lJ vlsl. Daardoor trok de nsnchet ríeer aan en de pennen drongen lerry tot
bLoetlone toe ln hot vlees. .[an ile oanchet verd hiJ opgetrokken en 5edvongen
tn de treln te stappen. EiJ noost aohterln een coupd gaan zltten. ZlJn vrouv
kyan ook ln ile treln, naer uoest voor d6 coupddeur bllJven Btaan. tosn ze blJ
[atry vllile kouen altten, vlltle een SSer lievroun ]lanrlÍgers, dle zranger uas,
!lèan. Een tíeoale S§or , dle er ook blJ lra.s r auste ds eorstB SSer en s tuurile
hera vog oet oen booèechopr zoèat Uarry toch net ziJn vrouw kon Praton. ZiJn
yrouw had brood blJ .r1ch en deeLde tl1t uit aan llarry en zlJn nedegevangenen.

fn Utleoht Doest :{arry afscheld neEon van ziJn vrouv, het6een heo zeer zvaar
v1€1. Inaels, hlJ vas ter dootl veloord€eldr uaar otl zljn vrouv te sParèn,
had hlJ dit vorzil€gen. liij dacht dus alat dlt het laatste afscheitl ven zlJn
ytrou'J zou zlJn. Gelukklg zou Harry zlJn vrou'{ veerzien, Elaar hst zou toch
oen larrg efgcheltl lrord€n I In Utrecht ruoest }iarry overstappen in esn beeston-
ríagsn yoor het laatote stuk naar AEersfoort. TiJdens het overstappenr zag hlJ
log Théo van Hoofí ult Velkenswaald.

In i,D€r8foort poesten ze ).open naar het Concentxatiekaop aan d€ Laen 1914 -
1918.

nr Em c0]rc.,tliEiÀ!IBÀ1Àl;3 àLÍE§rOonT

In hot Concéntratlekarrrp aangekonen, Eoeaten ze yachtetl in vat de rrllozentulnrl

b€otto. Dlt nas het voorste gedeolte, vaar de nieuvellngen werden ontvà,ngsn.
glJ zad i.aar n(,g noer bekenilàni toontJe van l,€euven (tf;naan JoetJe)t
8Jàuke yelter en Kor l.:eulonberg. Deze Unvén hotr de goeèe raad zlJ:r slgaretten
onaler e}]e OgstanèigheAen vsst to houden eu te zorfen dat htJ o1» ile onelerste
krlb kvor: te slapen ln de balak dle herr toegevezen verd.

Itl de itcan{ir, ille de verblndlnB vorro,le tussEr. tvee gedeelten van het Concen-
trattekallpr oochton ile 8,ovangenen elechts herd lopen. Door dezs gan6 kwan

Jan longlnÈ aang€1op6n, dle Coonieg vae ln tuyksgestel on ln de kost vas bij
tre€Bke '.ral€n. Ear:ry kenale heo van het ondergronilse l{erk. Jan Renalnk vas
v€rroden iloor alJn oeisJe en zat nu hier. To€n Jan, Ua!!y zagr bleef hlJ
ev€n Et1l staal van verbaling en kreeg oeteen geweldlS s1aa8. EGt v89 dug een
beroerè velkou voor Harry !

Na de ontyan5ot In de rtiozentuinrr vord. aan dè 8€vanSensn kaopkledlng uitge-
relkt. ilne llàrtlen van 6en jlsuvel, ult llnilhoven deelde de k1e61n6 uÍt en

zol t€gen uarry: rÀ1s Je oe ei.garetten 8eeftl krlJg Js een goeil pak vaJl I]e.rr

Earry Inilachtfà ae raàaeevlng, welgerde cllt, l,&arop hii ven Hartlen een te
grotó, kalrotte en bebleóde broek kreeg en eon Paat klonpen net een bult,
i".roó bijna nlet te lopen vieI. !Ínnen6€kouen 1n de hen aangevezen barak
§r. lö, viel hlj netèen op tle onrle-rote .krLb neer. galry zou nog Leten naa,ron

het verstaÍtal16 ias tle ontlelsta krib te kieuen. Àls do bovakets dronken waren,

ierr,ragkten ze z[ch door tle 6eYanganen voor de bedden te conaan{erea. Vervol-
EoBa Do€sten ze wo€! te bed en dan begon het vser van voo! af aan, tot ueI
Io r""r. Dlt yas uiterst vel,o€16trd ! De ondereto rlgplaats hatl ook nadelen.
aa"r au su"-cenen .b1oot .ln <ie krÍb Iagen, hatlilen de benalers aoEs ile aarillg-
;;ie ;. ilg*àtt"r,p"ukJos te 6oven op rte blote Ledenaten. Bii al. iI€ z€ Bpel-
írif"u weró natuurllik grlf gesla8en, lndien de EevÍurgenan ile bevelea nlet
prooDt uLtvoerden.

Io he t ka^nP
vo€lin8 van
ingenaald,

kr6eg Earry ook tle koffer van ziJn vlouY. Ziin vrouv had 1n de

à- ,órrr"tr-op <Ie plaats van tle ellebogen, foto's Yan de fe'Ellle
aisoeae eei biter Àet lnhoutl van ile koffer. Bet bleek èat or €rg
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Iodcro nor6cn ncrd or apD6l 6ehoua.nr yoor rlet nen aa.n hat vcrk noegt. Icdereenl
ae..t alaa aantredca oa getold to rtold€n; ook zleksn cn aelfa de doatcn. Eat Irantal Eo.st en lou klopDonl Na het appel 61n6 uen aen het rsrk. DBt kon Ibcstaal uit het ylachton van rietnattcn, hout ult d€ bossen halen en verken
op het vllegve1d D,en Dolde! (Soeeterber6). llaar D€n Doldar glng oon Dót de
tra.o. lat glng oct het nocllge elaag gepaard. 0p het v1logveId aoesten ze
da echaile r€lal'oron, dle de 6eallleerden asntlchtten met. hun boobardenenten.
MJdens aen vllogtul6aenvel zocht lederoon dekklng; natuurllJk ook d6 Duit-
asrs. [ljal€ns gotn ohaotlsche tiJil konden o! ve1 eens gevangen€n ontsnappon.
len naal ontsnagten er vler peraonan. Iien oo€ot di.n e trafexoelceren. L16gen,
opstaal, lennen, llggen, opstaan enzovoort, tot ri€n er blJ neerviol. Dan ver-
den er de nodlgq k1a!1lan ultge<lee1d. De eterkeren na&en <Iaaroor tle zuakkeren
oee, of liever geze6d, eleurdan hen nee. Een van de ruengen dle zo vord uee-
goaleurrl was Guua Jaepore. lilj vas etg bang en niet €en Y&n «le eterks.ten.
HiJ had aI oonc een kanrg 6ehad te ontsnappen, oaar hlervan goon gebnrlk 6e-
&aakt. Sons socht'er €en Gavang€ ne nee uet een vraehtauto oa boodsohappen te
doen 1n de etad. Tan deze gelegenheid neakten enkelen gebrulk on te ontenap-
!€tl.r ruaar 0uu9 Ja8-Jers Dlet.
Ar lreren tvee brutale tr€igJesr aIle do gevarg€nen eten kuanen brongen biJ het
vliegvelill hooi;e} d1t stran5 verboden rla6. l;a een tlJdJe za6 llarry de oel§Jes
niet Ee6r. II1J vras,è-t zlch nog af uat er Éeï de EelsJes J.a gebeurd.

lle het vork verd.ea de gevangenen veet de trao lngeela6on en 8in6sn ze torug
naer hot kar:p. In het ka,8p uae nlet aLles tlroefenls. Ër rí6!al sons ook weL

6elachen en or tÍerd celfs ouziek 6eoaaktl vaarbl J ladetoen Eeozong. Èt vorilen
ilan veel patrioitÍsoho 1ie'ijas gozongen, hetgeen ale Dultsels niet aanstond.
§oEs schot€n de Duitsere dan tuseen ile uonaon aloor.

!e ge Lukklge perloden varen echter zeldzaao €n lraakten slachts een kLeln ge-
èollte van ite tlJat ult. lÍeestaf votilen de Sovalr8€n€n op tl6 Deest SruYo Ii Jke
Eanl6! telest en gstrelt€ril. Èr w€rden anel straffen uitgeileeltl. I'Í€n Íerd
dan b.v. voroordeefd tot iO stok3la6en o1l het bloto achtolete. }len rooest alan

ovor 6on sto€l of ia:'eI gaan 116gen en zeIf, de stokslaSèn te11en. llle! ÍJlen
nautr, Aan kraeg r:ar. 20 atokslagan extra. 31j verks€rd. to116n, uetà van Yoot
af, aan begonnen. l:et llefst }iet r.ren zlch slaan door een llottelilaDr]€r. Daz€
Ea,akte €en holo'iroe} kabaa),, schold 6eveldlgl r'aar ',í!at h!€laloor dB Drltse:ca
t€ ulsl€lden, aodat zijn slagen nlet to hed aankvaoon.

Eottue vaa ook ln het kaop. lIlJ 1lep daa.r oet een hond, iuo EEtrskkellJk beet.
Do gsvangenen haddon veinig te eten en Notella hatl de oerdl6helil on brokken
vloàs tusaen ile gevalgenen te Soolsnr dle de honcl <lan o9at.'

Jen Van ile Laa:, u1t lreert vas kar.poversta. Yolgens IIeBy wac dat een 6oede.
.1,1s hlJ t'lee r:ensen pakte, stonden daar we1 viiÍtlg tegenover, die hlJ llet
1open. lensloite noest hlJ wel eens'lenand pakken oo de ïultsers tevrealen te
stàI1en. ila de oorlog ls oen nog biJ Earry geweest oB lnllchtlngen ove! hen 1n
ts rrlnnen. llarry gelooft dat Yan de Laar e! goed vanaf gokooen ls.
In het kaop zaten ook gaestsliJken uit §tetn etl politieoannen ult- Budel. Deze

Iaatgten nàchten later weg. i:arry ontEoette no6 enkele bekenaleni b.v. 3ult31st
Louls iíÍ11eEs en rlans van iÍerk uit lrÈr8oyk. BoltJa Jan8sen ult Sorkel; de

zoon vaJt'de veLduachtel en Jantie van Leeuwen uit Eintlhoven; afkonstlg u1t
VaLkenEvaa-r,L.

oPoensesevenogenbllk0ochtgrieoa,rrcluitZeelstnaarhuls.ilarrygafhera
, eËn tooàsólap tr6e voor zÍJn vrouu. Deze vrlJgelaten gevangene vertolile aan

àe aoeèer .tró n"rry, <iat ioet je van L,eeuuen Earry geslagen zou -hebbeut oEdat
,[*"y u"o bord eteí'ult het karup Sestol€n zou hebben, v:Lnríege- de honget. lIan

<tlt ierhaal gae nlei;s vaar ! i{et slelde rle achterge b levenen zeker nlet gerust'

Àf sn toe wertleu or ln het ka^op pakketten ultgodeelil door het AoiI€ f,ruie '
Og ale alag tlat hlj doodgeschoten zou worilen, 12 augustus 1944, noest. Uarry
ln eeu zaal opkoEea. Eior aaten Dultsers ln unlform acht8r een tafel €n ook
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I Xrdcrlrnilou oot rn rondor unlforn. 2c zcldcn drt dc raak ysn Handlgrla ra!

dgcrrrLt rn ilet hlJ kon vcrdvlJnen. EBrry dscht vaat en zckcr dat dlt botc-
kcudc ilat rlJn ilooilstref glhrndheeÍd b}ccf cn dEt htJ itlezclftlc de6 iloodgc-
aobot.n rou rroaöcu. Dr orooutl.s vonilen ettlJrl tuoson , cn 4 uur plarta. §o6

,aoolt yes bct lo lnaf , uur rn no6 noolt ha<l ccn uur zo lang goiluurd rll det
.uur yaD l tot 4 uur. BtJ ilaoht Íeilcr ogenbllk opgehaeJ.il te rorilcn ! EtJ heat
,,hlcriloor zorn gecatellJko opdoffer 6ohÀd, ilat hlJ ve} iÍrle da6en ln cen
loort trana verkcerile..EiJ_ tleed aI lee,putonatl ach, zondo4 dat hlJ ortenlÍJk
vlat vet blJ ileeil. f-l*l-. Jtw, Qs,a*,,.1 ,t ?rn |y"^J.,At/
0p een gegoven ogenbllk roosEt hiJ een brlef oderachriJven aan zlJn vtóuv. Elerlr
atond Aat hlJ aI§ ZlvÍl Àrb€lter naar Dultsland ooest. ZiJn vlouv uoeat esn

,:r, koffcr opsturen, dia hlJ Des zou noeten nenen naar D{rltsland. ook Doost hlJ' '-.an yarkle!1n6 tekeuen ilst hlJ nlet zou vluchten. Indl.en h1J toch zou vluchten,
zou ztJn fa.81l1€ op6epakt rrorden.

OP TRINSPORE NÀIT DUIISLI}ID 'i ot
rg Nechts oooat hlJ aantreden ln de rrRozentulnr', zodat ze ra. {qoxgengproeip
gopekt €D gezakt naar het atatlon konden marcheren. Dat ging vee! net het
66b!ulk€11Jke alaag gepaard. Àls er 6ens een koÍfer oponvlel en oen de 1n-
houil probeerdo op te rapen, verd er neteen geslagen oru het teopo cr ln te
houilen. Iien wllala ook 6een getulgen hebben. Indien er nengen door de raoen
koksn van <Ie hulzen aan iie weg vaarlangs zlJ naar het stetlon oaroheetden,
nerd er geschoten. Ook kon Een geen brlofJes achter Iètènr door tlaze op de
veg te gooicn. De volgende da6 verd de ve6 ochoongenaakt en alle brlefJes
opgeraapt, voordat cle weg word vrj.jgo6even voo! de burgers.

ilarry glng ne6 net het een na laatato traneport naar Dultaland. 5et laatste
tranaport u€rd door de geallioerde luchtnacht tot stoppen godvongon, zodat
velen konilen ontanappen. Ilarryrs transport vas dus het laatate transport dat
goheel 1n Dults laJral aanklra.E.

Za zeleh tlrle dagsn 1n de traLn en konden niets zien, onitat de rauen 6eb11n-
tleetd ra,ren. In .ÀEersfoort hqdden 26 no6 sen pakkotJe gekregen van het Bode
f,rulE en ondorveg kr€ g€n 26 sÍ en too een honp zuur brood. Dat Yas 411c8.
Onderueg had llorry Ae kleron uit do koffer veer nàgekokan on ook nu ïeo!
treil llevrouv l,iandiguro fototo en een brlef \Erstopt in ziJn kleran. Ook nu
ireer yaa er veel, geetolan u1t de koffer.
Onderveg za6 Ear{f no8 n€t door oen apleet Haneln. UiteindeliJk, na drle dagon
kna^o osn aan In Braunoohvel6. i.ien t{e8 ter bestauder plaètse ! Ze ooesten tle
koffcrs op o€n vrachtauto gool€n. )le zouden ze ln het kaop weer torut krlJ-
gen. II hoeft het goeil geraden; ze zegen hua koffers nool.t Eeer tsru8l

EËI! XÀ'ÍPIJTSIJIT IX SNAIT}TSCTfDIG

Iu Braunech$€l8 Ïelden ze ondergebracht Ín een schooL; do Distelríeg Schul.e.
Eet vas een oud goboul van J verdLeplngen en net sen half ln de Srond ltaanil€
rulDte r d1g tllenEt deod èl,s ttvaachlauDri, rraarvan nen de taoen had gebarrica-
ce6!d Eret zandzakkenl ornilat de ruilltB voor de dwangarbelders d,lenst desal als
Bohullk€ 1Aer.

In tsgenrt€I1lng tot lbop íoersfoortr sllep Harry hier in het bovenate bed.
Door d6 elechte voe<tlng 6n kl6din6 kwas sr veel diarhee voor. D€g€ns ille 1n
het onderste becl 1ag, kloeg dan de volle ).aag van ziJn bovenllgger, lndlen
doz€ nlet c'p tiJd de iJ.C. kon halen en dlt kvao dlkrvj.jls voor vanvege de slech-
te 6ezonaheidetoe etand. Ook Harry had nu en dan te liiden van alialbee r net het
bovenve::oeldde gevolg. lÍ€n kart zich de stank voorsteLlen!
rg avon<Is zat Een ln. tle school naakt op cle kribben biJ elkaer on bij elkaar
vloolen en LuLzen te vaI6en. De school venelde van dit ongeaiierte.
rs Oohtends líerd oo vlJf uur, half zes de be1 geluldr ten teken dat xlen op
ooest staaD. Indieu nen nlet vlug Sonoeg waa, lvetd. er pp cle trap net de zveep
B-€s1ag€n. 5ar!y yras ook een keer aan de late kant en kreeS een slag uet de
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f,U h..ft
0p va6 nasr dc febrlek an terug, ysrdcn de arbelderg s€rat vcrgÉz.ld door da
Yollcgetura. tAtcr nÍct Decr. l{en hed betor york voor do Volk8rturr! an alo a!-

6

v.rd astr rlJn boofil geraakt .n h.oft lan6 lest
.! no6 rtcc«la ccn littakcn van ovcr6ehouden.

6eharl vur da vonil.

ï
I

bcldcra !ag!n c! ro EDrrlg en ondervogd en kaal ult, dat vluchten tooh
tln zou hcbben. EÀrry llep nog op dezelfdo houten klompen, dle h1J had
noosn ult lruerBfoort en droeg een oud6 deken a1e bescherolng tegen dc

Scon
Eeeg€-

koude .
ZlJn koffer raet kleren lras i&n€rs "organlslortlrr Naar de fabrlok yas

, 1 L-L ,, , " ,
een tocht

yan 6en klartler. !e rverkdag duurde 12 uur; van 6 tot 6 ln de avond.

lI,lIiJ v6rd te werk gBsteld op de IIIÀC (firoa liemel. uit Hannover), vaar tlger
tankg v€rden geroaakt. !r \íerd op het fabriekst€rxsin een bunker gubouv<I,
ríaar :Íarry en zIJn Daats tree noesten halpen. Ze nroesten coraentzakken ult een
trsln echulrr naar. bovon brengen en dan ln de ceraentnolen ultgleten, vaar dan
oet zand en kiezel ceuont 6ecraakt verd voor de bunker. Dit vas zee! zvaar verk.
§onolgen konden dit niet volhouden en vielen net zak en aI ln de ceuentoolan.
Van hen werd noolt neer iets gezlenl

8ot verk is voor nensen ln goede toestand a1 zwaarl zeker dug voor ondorvoede
&onson, zoalo Harry an zljn vri.enden. Zo kregen t kg brood per tvee da6en enls avonds bij aankonst in de school rrat soe-D, die bestond ult nat vator Eèt tíat
kool. Gelukk16 kregen ze ook nog 20 slgaretten per uaand,. Ilarry g€bruikta deze
sl6arstton aIB rul1nlildel oo zo vat Eoer te eten te b€konsn. lIiJ rullde de el-
6areti€n onder andere Est sen baas op zlJn werk, Ileinrj.ch geheten. llolnrlch
had een hazenlip. Doo! ziJn vriendschap oet lJeinrlch kreeg Uarry ook een beter
baantJo. UiJ nocht voortaan de zakken vullen en heo werd de noeillJke 6ang
telen óe helling aet een zrrars zak op zlJu nek bespaard.

Iooh heeft iialry dlt r:rare uerk nog een keer vrljvilLig gedaan. lIlJ nao het
ove! van 6en Jons6n, die bijna onder het r.re rk bezveek en vaarschlJnlLJk zijn
al,DdÉ B€vonden zou hebben ln de cesentoo),en, indien llalry h€t niet va,u hen
oYorg€noEon zou hebben.

0p cen \ser goiluranile ds wÍnte:, tcón tret glad ;'as, Iloi-r hiJ perongeluk tegen
loDanal op. Dsze zolrrrÀch Ileber ilann, rvas raachst du da?rr Uarry verontachuldlgde

. ztoh, 'íaardoor aI6 Duliser hoorde dat ilarry een buitenlander va3. lIlJ schopte-
Earry toen zo, \dat hij er een vLaes\íond aan zlJn been van over hielè. Gelutklg
nallrn siJn karoeraden hsn nee en verzotgden hen.

0p sllerlll tlaÍrleren probeerde oren er ltat te etan blJ ta kriJgen. 0-c de fabriek
ïerkten oola !ïaJrse krl J6sgevange ne n. D€'ren hailden beter te eten. Zo kregon
Esrry on zlJn vrlonCen af sn toe vat eten toe6estopt <ioor de Eanssn.
§oros gi.n6an zo els€na helpen en kre6en dan bonnen voor blood. !íot di6 bonnen
tinden tE dím uot Eoe! dan i0 nan naar blnnetr. terríj'il de bakker d6 oan net
boruren hlelpr plkten de anderen brood €n verborgen dat onde! de k}€r.en. Een
keer uerd llal'ry gesuapt en doo! de bakker af5eslagen.

liet blood van d.6
jalr. Jerurraal had

, d1e uat
-6rooil. De Russen

déze nugsen nog

bakker, ko»d.en ze veer ruilen ret anCeren voot b.v. boter of
Sarry broort veggehaald bii de baklíer en zag onderveg enkele

eetbaaÍs zochten op een vullnisbelt. ilij g:rf deze Aussen zlin
veren ilarry biizonde! dankbaar. l:a ile BevriJding zou garry

eens tegankonen !

O? dg fabliok ,.'ras er ?sgelEiati8 luchtalaxn. )an verlieten ze de fabriak en
liepen 1! Dlnuten hard, totriet ze aan de rand v3n de stad kva'en r tegen de

bargen. I a.n ri.ege 3eLe;;-ànheia naakten ze soEls gebrulk om wat voedgel te vlnden.
lian k6e. trerden aege iral;pe e rd. , toen zs op een aardap-celveld, dat r6ed3 geroold.
xaa, probeerrlen entiele acht'r.eble./en aardappelen te zoeken. Ze werden af6e-
slalen. .len andere keer slaagden ze er in 6en kj-p te betrachtigen 6n deze Iaee

te neoen naan de school. De kip verà Sekookt in een Pispotr biJ Sebrek aan
beter. Eoch sEaakte .ie llip onder deze orrstandi8heden ult§tekenil! ook glngen
z€ sorcg i.ongen }:olpen bij het op"ui:en van de ravage na een boubardenent en
kregen alan ooh vat te eton.



Dr8! .r vccl luohtela$! Yelr ao.!t Bsrry atccdg vluohtcn. In hct bogln Àcod
blJ det ook, uoan oD al€n aluut vas blJ sfgr8toElrt .n hot lntcrcrlcordc hco
ol.t Eocr. Dlt rou rlJn ilooil kunncn betokcnon. De ErrÍrsc Lgrr Aalaoezcnlcr
heeklo hcu over tooh ilckklng tc zoeken en 6af [erry cen Roacnkrenl cn rcl
baor rrElcr koa Je rec thulg.tr 8a!!y l! or lndcrdaaal oce thula gekonen cn hceft
ilc Eorcnkraae nog stecda I

Op oan gËg€v6n o6enbllk vea e! een hevlg bonbardeoent, waat.bl J 8096 van 3!aun-
8chvelg verd vernletlgd. Ze zaten nog stoeds ln de schoolr trasr Eochten nlot
Ín de echullkaltler. Ze nerden op6eelotan ln het Haschlauo r terrriJl hun beva-
kcrg hun hell zochten In de eohte schuilkslder. !Íot 2 à )00 nan zaten ze zo
genen. Ze konden biJna Seon adoro halen vanve8e zuurstofgebrek. Vanvege do hitte
hlelden ze natte alo€ken voor hun uond. In deze rulrote zat ook een .lrosterdaoaer,
itl€ el.tlJit achold op de geestellJkhold. Dlt ergerile Harry zae!. flJdens dlt
bosbarclenent echtor, vroe6 h1J Harry, d1e aan het blilden vas oet de Eozenkrans
sn daar Eterkto ult putto, of hlJ ook da Bozenkrana €6na Yast nocht houden.
Uarry Eto6de toe, onder voorvaarila dat hlJ cte geestellJkheid voortaan nlst neor
zou bo8chlnP€n. De &ostordaooer heeft zlJn voord gehouilen.

foen hot bonàartleuent op zlJn o.gat uas, deden de Dultsere ile deuren oPen en
ooegten ze erult oo te helpen bluasen. Ilarry klra.m boven, naar zaB Seen ultve6.
ÀIles stonal in brand; ook de school. IIIJ ie op een stoel geklonnen en heeft een
ruit ln5esla8èn. Doo! dat raara Ie hlJ gevlucht, saDsn net Jan Ilenslnk en l(or
I{eulenbàrg. ioen anileren vol6den, vlsl net de houten 6ootr dio ver overhlngt
brsndond naar beneden en vlel op d€ Eenaen. Er vlelon vel 5O tloden. Zo ziJn
toen easen de stait ultgolopon. overal varen ilodan 6n keroden gevontlen en riepen
utonaon on hu1p. Ilalry Ilep een k!íartl€r aan een stuk en bleef buiten de Btaal

flggen op e6t1 stuk lànil. naar trof hlJr^ThÍeu LaleJeu, Xo1.stJ€nsr ll€vèls, Van

4sp€!en en De lílt ult Thorn aan. Q7l ttl o'-t''gu a\'^

zc glngBn Ae Etad neer Ín oo te helpen btj het oPruinen. ze be8aven zlch naar
àe ËafI"r, dle flarry hatl afgealagen, tosn hlJ betrapt verd- op het etelen van
broo6. Dll lrail tueeiJrlei aoàf. In de eerste pJ.aats zou er btJ e€n bakke: trel
lots te €ten zlJn en 1n rle tveede plaats kon nen, ondor het-noBvto holPenr do

bakkor van iI€ va1 1n de sloot hslPan. Ze hebben rtle itag goe'I 8€8èten oil d€

epullen van de balker kapot Sesoetenr voor zover nogellJk'

Geèuranil€ twee tlagen r,roeaten ze Ín tle atad halpon. Yeelal Eoast€n- 26 tls vooEaaó
i"ià""" oniler' ile Éulaàu ontruloon. In <to kel<Iois ontler de huizon bevaarden ile

Dultsors hun vooilge lvootraden, zoalg vock en lÍroaak ' Deze kelilers atondon
aukvlJls op LnEtorten en het lrerk vag ilan ook SevaarliJk. Een vooldesl )raa dat
o€n w€or eeno goed kon eten.

Na tvee da66n uoo8tsn 3e ríeer naar do fabrlek Saan Helken'.Do-school vag echter

6ehee1 veritoeat, zodet ze ln een oude schuur ln het plaatoJe Broltschen ge-

iogerd verd.6n. Íenataarut t noesten ze ook rvear 5 lar naar hun nerk lopen' Sone

kràgen ze van de burgors lrat to eten toegostopt'

0p een keer tras hlJ oet Xor I'Íeulenberg op veg naar zIJn uerk' toon ze door een

borqbardenent voralen ove;al1en. §anil ln hanit- lagen zo tegen-de trottoirband
aan. D€ hulzen om hen heen atorttan ln' Daar beioofden ze elkaan' dat ze <le

ïIiiríI;;;;; i"rr"-i,tàn, nochr er oet een van han lèts sebeuron. celukk-l.
kremen ze belden veer torug 1n Nederland'

ookdesohuurtnSroltecheublJBraunschUelsvasnietbetertlandeschooleu
Éf o"fa" van ae luizen en vlooien. Harry ha<I van de bakker 6en Pet neÈ8enoÍosD

en op zlJn Uea 6etranien.--Uet lett vel-oi de pet leefde' 
- 
z9 

^bewgo§- 
hiJ van hat

ongedlsrt€. So." o"rààrr-urrel "ene 
.fo luizen van ziin liJf tiehaald'

Een ke€! kwa.B HartÏ ean ffil*vrouv tegen oet een-trehvagen oet hout'

Ze kon de nagen bLJna nlet vooruj't klligen "t' Et"ty bood aan -haar te helpen

trekken. Dlt aanbod i"rà-s.*"" t"n'u"ià eD' bracht haar net de wagen thuis
ln.levlkoStrasselnaenvoorstadjevan3raunschwei6.zeheetteGoebbe}s.
voor zljn r0o61ta *""ug-hli een heei broo<I. Elj bood ook aah on hout ta kaDDen.

zo kva§ hlJ rego]Datlg bli neJ. Goebbols, aie-uet haar vader sa"e;,ioonde.- 'nas\iI
De vad€r rí&s €en oudo trelru:achtist. IiÍj kou nu daar ook af en toe een bad

!
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hl,J ilan vet later dan 5ovoonlllk tn het
, hsal Va[ Sursohot€n, dlc ult Utr.cht kvao, cn Xaupoversto uasl

kaop tenrg
rlJn roep
zoilocnde

r
I
i
i

Von Bunsohotcn hail tot taak het kaurp tc vorzor6on 6n Dorat
ct Dra 6aan varkan.

Br Dochtan yanul t het kaop ook gaen bllevon vorden geachrov€n naa! hulE. Earry

Isn. Dit deilen zs zo kundi6r da
lareerd ooeBton Yordon.

Harry hsil grote bewonderlns voor dó Russen. Ze varen erg gedlclplineord en hiel-
pen ile oetlegeyang€DeD. Ze hadden ook een verborgen ledio 6n konden zo Harry en
zIJn uakkers vertellsn lrat er aan de hanil was.

Sooe oaakten ile Ruseen e6n tlJdbou en liet€n die achter ln ile gchuilkelder, vaar-
ln de luiteers eoholen voor luchtalarD. 0p dle nanler krvanen er nog veel Dui.t-
aola oD het leven.
De Russsn leden erg veel honger en plunderden daaroE rs nachts ook ve1 vlnkels.

.Daar deden IIa:'!y en ziJn koI]eraden dan ook aan Dee. De Russen kregen echter sI-
tiJd de scltuld.
0p eon ge6€ven ogenbllk r.terden een aanta] Ruseen voor Btraf 14 dagen in ean bun-
ker opgesloten o! ïa,ter en brood. Toen ze el eindelljk uit nochten, noeaten ze
op een p1eln aantreden. Ze hadden natuurllJk er8 voel hon6er. De luitselo dach-
tan een grapJe ult te halen, tloor op eon afstand van <le 6roep J broden neer te
Ioggen. z6 dachten dat de llussen er allen op af zouden vllegen sn 6! oo vechten.
§lochtB édn aue eakte zlch van het groepje Iosr haalde d€ broden o! en vordoslde
deze ondcr da ontlersn. Voor straf eloegen d€ Dultsers de ius, dle de broclen bad
opgehaal.d, dood.

Earry Àarts r ult Borkel €n Schaft zat ook ln de gloep van Uarry l'iat)dlg€ls. Harry
l.art8 rí€ld een keer oríj zlekr oaar ziJu kaoteraden hebben he& er doo! 8e81eept
door oten te etelen en dlt aan llaxry Àalts te gevon. líondsr dese hulp zou hiJ
h€t cr b6§118t nlet levend vanaf gebracht hebben.

0p het verk hed llcuy o:Jtel:6t:l.t dat or ttoeds riensen op vrachtva6ena verden o5i
telad6nr die el,clers t6 ve:ek gesteld zourlen wortlen. ll6t vlel hen oP ilat ale vre,cht-
ía8on8 yeer snel terugkr'lor:en, zonder do nensen. le EonBen dle vegglngsn, zag Uarr:'
noolt n6er torug. Dlt vond hlJ veldacht. Dàelom vroog Haxly aan.een chauffeur van
zo con vrachtwagen of itiJ ook 66ns Eio6 rooclrt cls blJllJdex. Dlt roocht en hlJ reed
Eoo ln de cébine van d€ vrachtauto. )la een poosje ooestsn de Dqnaen ultstappen on
eon rt'.raschraur:r' inaaan. Ilarry verliet de auto en verschool zlch in de boeJes. illj
zag do Egn8€n nlet roer terugl(otrGn en be6irÍ zich daarotit na:r de andele kant van
het gebourr. iller zes hlJ veer andore vrachtautore, dle geladen v€rden. lloen Narry
goed keek, zag h1J ilzt hat liJken varen. De Een§en, die hlJ nee had veggebracht,
vsrden vergaet. Uarry v13t Sonoe8l

O! oen gpgeven o6enb11k, toen garry op de fabriek verkte, verd hiJ oet 4O anileren
.UfJ effaar getlroven on D€e sten za op een vrachtwagen plaats henen. ie verden ook
naar het Í'Iegchranr-an gevooard. Veer haC Earry geluk. 31J het ',raschraun Btond
Ilalryr s vrien<I Ie1nrlóh(oet vj.e hiJ eelder sigaretten geruild hrd), dle zoil
So}lànde!, uachst dass du wegkounst !', ilarry llet zich dat Seen tlreeuaal zo88on.
li€inrlch had llarry het laven 6eredl lll j 6ing veer teru§ naa= de fabrlek en her-
vatte zljn rverk, i.lsof er rtiets gebeunl vas. Iit Sebeurde toen de SevriJdlng niet
1:6€! zo iang o-r'lich zou latelr ríachten, o3ar voor cle 3evrijding r'rerkeliJk kvar:,
zou Aarry lrog llet nodj.ije r,resllaken I

3en dag late= hoorde ilaxry het Dngelse
}ras e! niets r:eer tehoren. ien luitger
varon toruggeslag'en. De t ens zal ve1 de

geschut in de vexte. ',íeer eon dag later
zei dat de Dngelsen tot achter de RiJn
vadel van iie gedachte zj.in Serreest.

De B€v!1jtt1n6 kon nu nlet ve= neer zj.in en Early besloot, saoen llet Jan RenslDkt
oo.er tuseer:ult te l$i.ioen: lie nacht knipten zc een 8at in d.e onlleining net een

rch&cf tooh een brlef et1 gaf deze aee arbeldor oe te

km veer kapot varen €n opnlauw

een
ke le

a,an

l?



, atic zc uÍt alo fabrlck hadden oeegenooon .n Bl.n€ln .! vandoor. Zc haddcn
Nr tvec uur.lopenr.Ilepcn zo lsoht Ín dc arroon van .en Dultsa pr,tloul1la.

vflrtcn dat z€ èoodgolohoteí zouden vorden vanlr.gr hun vlucht, rlli rlr ccnarrtlc zou rroralrn oengpo.rkt. Nu hodden ze 6elulc. N€t tocn ze blJ hct keop
treneport gcrtclil
heersende yolyer-

{ieYím8pn6n.

rdru tcnrggebraoht, atonden de gevan6enen eanEctreilen oo op
yordan. Zo schoton nàtean tusaen de g€vaÍlg6n6n ln en ln dà

rrrd€n zo nlet neer opgoE€rkt. Z€ uarcheerdon sf oet ale

TRÀIISI'ORT

t tlanslolt beston<I uit J
t van zeker drie alaBen.
Eeor 6en zvervenile ben<Ie

hn bet veld terilen volte}B
, oaar ook ve1 In het

eon da6 ]open, lwaro nen 1n een dorp aan. Ze ïErden aan8ehouden door enkele
offloloran, ille ]ren bovalen de houding aen to nonen €n "llel1 llltlerI to loeD€n
uet geatrekte e!u. In ale g.lo6p van darry vas er 6en Frenarngr, die zel: ,'lllchte

tehen.'r ien offlcier schoot heu en nog viJf nedegevangenen dood. Harry was
de tienals ln de rlJ en had lreileron gefuk!

à {000 uan. Za soosten te voet naa! B6rllJn; een
Een v6rd eten beloofd, traar daar kl.rao ntets van. IIet
en oen uoeet maar vat zlen op te scharrelen onderve6.

en rapen geraapt sn opgegetEn. Onderr.reg v6rd €! in
veld 6esIapen.

nlet terplekke begraven word6n. BlJ de boeren verd een trekva-
rrealop do llJken rnee6ovoerd verden. Ilarry hoeft zo het llJk van
kn neegetrokken. 3ij een kerkhof tord. toen e6n gat g€greven 6n
e! lngegoold.

vag en raakte lang-
de Dultsers doodge-

Do doalen nochten
gentJe gehaald,
oen lïansnan 20
de liJken !Íerden

Ert verd
rerrorhsnd

Uarry r dle nog steeds op zlJn kloopschoenen ult Arnersfoort llep, DBt 6sn deken
oo han hoengesla6en, dood ile dode trtansEan de aokken, echoenen en overhend ult
en de6d ze aan. 0p de echoenan van de ltarsxoan ls hlJ ook thulsgokonon I EÍJ nas
,ook ile papl€ren r,ee, ille d€ trranaEanr die ult lloord-IlorBan<I1t kvao blJ ztch bad
eD hscft al6se palleren na de oorlog naar ziJn faallie op6e etuurd.

6en $aa'e doclentocht. !e Eevangenon sJokten langs de

aohotcn of
vercpreld,. I€rn&nal dle nlet r,eer nreekon, verd door
oat ile baJonet af6eDaakt.

0p de Cercle dag klrau nen in de buurt van Potsdaa-Charlottenburg. Earry hsd al
eslder geprobeerC ts .rluchtenr uoar dat lukte n1et. )lu zag hlJ een ochuurdeut
op€nstaan en zag lljn kan8. 11Í j na&te Jan Iienslnk o?l::erkzaalr op Ce achuurdeur
on lol d&t ae ..1sga kang noesten benutten. oo sezesd en zo Sedaan. iÍet zÍJn
tueeön acboton za acirter de schuurdeur èn doken onder het hool en llstan al€ stoet
voorbl J t!elí]:en. .9€ elgonaat van de bo€rd€rii ;at 1n do achullkelder, zodat zo
daar goen last van hadden.

l;a enlge tlJA kroPen ze onder ]'tet hool
verkkleren ln ile ochuur. Deze trokken
deÀen zlch ta8oed aalr het varl<ensvoer
hur schoualor 6n glngen da veg terugt
lljke arbel<lers. In do velte ?,agen le

ult en bekeken ds ou8evlng. ilr hingen
zs a.rn. Jas, broek, overall en héoil. Ze
uit de t!og, legden een schop en rlek ovetr

dle ze gekonen rraren. llet leken nu plaatse-
de 6roep geva.ngenen nog voorteJokken.

oalge tiJd gelopen te
n, lraarvSn 3e een

rde sulliel'r lraalaan
, ïaarvoor ze ook een
unschveig.

ln een dorpJo, Senaand 0chsendorf, naar vertrou'.rtlen het niet. 5et leek
sen 1:azi-dorp toà. ;e-Iiepen toen riaar verder en krranen !.n ilelli6endorf;

Clfhorn, iir Ce buurt van Peine. ilet begon 6onl:er te worden en Barry Yllde
r onderCak zorgen. Ze vroegen vaar de burgeoeester rroonde en toen ze 

'laarontdeklen ze dat de burger:eester Jan laken heette, net a1s <Ie bur6e-
ter vàn :Íesterhoven, vaar Earry toen voonde . Ilarr)r vertelde'ilit <Ie |urs31est"

g of ze oen paar da6en kondàn blijven. !e vrouv van de bur6èneestar hatl

broet I alle j.n lllJnegon gesnBuveld vas en vroeg of ze lliimegen kenden' Hoevel

lrebben, kHaa e! esn vrachtlraBen met een Poo18o chauffeur
11!t kregen. ,e lragen rras 6elarien set zakken ongeraf-

ze zlch tegoed deden. Onderlveg 3agen !e nog vluchtelin-
tak suiker van de vagen gooitlen. Zo leèen ze richtlng

)n

!nlet Ia ilÍJaegen }okenè l'rarenr zeiden ze toch dat ze lliJlreden kanden 6n ver-
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tEota verhalan ovc! ltlJoegcn. Ze naaktsn een gocite lndruk en krcgan ta
an tc lokrn en ooohtcn lrr dc aohuur alapen..op het 8t!oo. Zo Lr.gln ook

..n drkbeil, lcts vet Earry nog noolt 6ezlcn had. lllJ dacbt, tot grotc hila-
t vcn ile burgeoccatcr .n 81Jn vrouv, (lat htJ er op ooest 6ean l16gen1 ln

t! Yan or onaler.

. Earry noest aarrlapp€Ien, brood en koffle , lÍ0 vegbrengen naar €en groep
20 Polen €n Russon en kreeg daervoor vel een heel vreenrile vagen. [et wae
onsenríag€n tret gen og en een koe.

Dooht.n blJ de burgeoe e a.te r, dle boer ves, bllJven tot de BevrlJdlng. Onilenrlj-:
lpen ze tle bur6erneeaterpoer. Zs hadden Eez.Bal dat z€ hot boerenvark goed

Iaven
. Yèn

ESVXIJDING EN DE

ilrle ilegen rofule
de :\oerikanen.

kre6en Íeder 10
nog 6 revolvero

ln f,elllgendorf
ile lokaIe bakker

nas nlet elecht. 31J Jan àkon kregen zo voldoende te
kre6en ze de randJes'van de appeltaart, dle hlJ bakte.

TOCET N.UIi HUIS

het front over lla^ry en Jan nenslnk heen en verden ze bevriJd
IIU konil€n ze naar huL8. Hot zou nog een J,an6e tocht l,olden.

I.lí§:k en een borrnenkaart van burgeoeèster Baken nee. Ook hadden
€n een verrekijker [ieegeno[en on onderweg te'rullen.

dere buitenlandsr ha.l racht op 1 kd brood en vlaes, als ze zich op hot goÈeente-
ruls van een ilorp of stad i-"el.lden. zo kiíaÍ,len ze eons op een gerDeentehuls en zagen

een landliaa:'t ll6je§. Dat vas net vat ze nodl§ hadden on thuÍs t6 kouen. -
Ze pikten dszs kaart en ziJn daarruede dan ook thuis gekonen. ;o ooeston ongeveer
«tezelfde iÍe è^ ;erug als ze gekonen waren. Zo krratren ze ook vesr blJ het kanaa]
van Pelne, \raar&,atl tlaö-azlJn€n stonden. Daaltraron reeds Russlsche tlvangar'belders.

ze gooltlsn all€B Hat za l:onden vinden in lre ^u kanaal, zodat de Duitsors er niet
aan haild€n. Deèr ontuoette llarry ook de Russen, Ète hiJ eerd.er een broori 5e-

n haè. llu liregen !1J een heleboel spullen van d1e ilussÉn; zovool zelfs, ilat
za cr ook van In hat kanael uogsten Soolèn, omdat ze het n19t alleoeal pee kon-
ilcn neoen.

Op oan avonC vonden z1j i» hei scher,erdui.s tgr een huig dat v€rlaten scheen. Ze
ilachten doeg de nacht Coor te brengen. In hot duister vonden ze een bed sD een
bedeteo. laar er Seen !19t13 !ras, 6lngan ze daar slapen. Ilu korrden ge voor het

slelen. lia enlge ttJil gooal {I6sla?€n
naagt zich ln bed. ElJ voe),ile nog

t na Ia:rge tlJ<I veer eeno ln 6en ocht bed

vlug ze ult het huls ruoesten korcan en hcbben
blJ oen rratertolen ge slapen.

eon lljk lagl Ze wiEten niet hoe
àe reet van de nacht ln een ochuur

ala trokkon verd6! tot zo aan een gecagouflsord vriegÍold kvanen' Daar Yaron Bua-

ta hebbenl 1re!ó llarry Hakl:6r en voeldo ieoanal
sens en kvau tot de ontde!:-ktn6 dat hiJ naast

E€tl, alle hOn zagen aenl<ooen en hen venkten on nee te kooen €ten. a€ kteg€n e!§-
teuÀoep aet veei vlees en aten hun bulk rond. Ilier voegde zlch ook een ilerde.
'Uederlànder bij het g6z€18chap. Toen zE aaÍl tafel zaten, kregen ze -nog ile achrlk
yar hun I€ven. Er kua.sl een Bus net een Sroot EeE drelg6nd op heh af. Itat zlJn
ilrleën sprongen ao door het raaro on naakten dat ze wegkvaoon. Achtelaf reaLlEeer-
<ten ze zlch àat de RuE geen kvaad in de zin had, naar het glote roes gebrulkte
voor €€n zvaarddarg.

Na ongeveer 14 ila8en k'.raaen ze aan biJ l:inden aan de 'Jeser. De bru8gen saren
iapot-en }a€len half 1n het vater. íior ook rroesten ze zlch neld,en en kvalren z€

ln een kaug On to 
"rachten 

o;o transport. Dat zou lIeI eons een uaanrd kunnen duren,
yoordat qr €en trein l:.,raru oi; tren op te halsn. D3t vond.en llarry en 'lan te Lrng
duren en rs nachts Gin(len ze stieken over rfe bruS naar de overkant. De delde
ilollanrler iu hun 6ezelschap bleef in iiinden achter.

.De volgende dae tralsn ze in Osnabrtlck. Daarna k\''aree n 3e in Ibbenbilren ' Daar oDt-
r,oettei ze trveÀ .Jngolson Èet een auto Bet een lekhe bartd. De Èngelsen vroegen
of 5a!ry en Jan hen vi1<Ien helpen. Toen ze de ilngelsen vloe8en vaar zo heen

ttngonr zelien deze:rtlllinegen.i' iat kr'ra& goed uit. ze vroe8en of ze nee oocht€D

illà"". J11r sprak Soea inSàts. 6fficieel oochten de IlnS-e1sen nienan4 ooen6!I8n'
,"à" ,rt vat soebattet oo"f,tun ze rlan toch nee. :;o reden ze via Gronau, Íeek en

I
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lJDcg.n. Jan llcnElnk staptc ln Eock ult, orod.st h!.J nasr tron8o lo
t,adr llJn zultar yoondc. llarry reed ocd naer NlJ8agrn. 0nderrcg
lovolvors Èot A6 ifrg€Isen gerulld yoor ctcn en rooknaer.

Dc &r6r1acn z€tton hen ln B€ek blJ

Ylld. 68ènt
hed hlJ ztJn

can
oÍ
Yq3

patrl.eril. HiJ Stng het eerate
grote v111a1 lrosr hlJ aanbelde.

hlJ Ilutchran was. Ilerry haÀstte
en g€en lhrlts€r.

NlJEoEon ult de euto. Yanui t E§.k 1! Eslrï
het beste vcrlÍch\tc huls blnnen. 8et vae
Er kvan 6en Engolsaan nÀa! volsn, dle vroeg

zich ou te antvoorden atat hlJ een Eollander

BÍJ de llngelcen was ool: eon Nederlandso Napiteln, die ook 1n rlnersf oort govangen
Sozoton hod. Do l(apltoln had de En6elsen ov6r ziJn ka&pleven Ln rloerafoort ver-
teld, oaar ile En6elaen ylldon hr:o nlet geloven. toon nu IIaEy kua.ro, ooeet hiJ
yaÍl aI€ l(splteln neekonen en zlJn wedewaaldlghedon aan de Engelson vertellen.
In oen kansr kleedde hlJ zlch uÍt en }let ziJn vervondlngon zien. Toen Doeet€n
öc Engelsen ile vsrbalen van d€ kapltoin vel gel.ovenl II1J kreeg chocolaale en slga-
rotton Yan ale làlcElson.

Venul t Be€k Eoest Ilarry gorepatrleerd !íordenr uaar eergt noest hiJ no6 ontlule{
sorden. Do Kapltein harl goze6d3 rrlk zo16 €r voor dat Je norgen woer thuls koDt.rl
Uarry ÍooEEt p1aet6 neuen ln een kleln hokJe, en Doest gezuiverd vorden van typhus-
Iulzon. Hlj noeet tveè uur naakt ln het hokJo zltten en verd bespoten net eea ult
poeaer (Olt). giJ Eocht ile lulzen nlet kapotkn!.Jpen; dezo noesten aloor de DI8
vordelgtl íordon. lle de eérste behandelln6 Has llerry nog ni.et lulsvrlJ en rooest
tor tueeale uale ln het hokje plaatsneruen voor een behandellng van opnl,eun tvee
uu!. Ook na tle tneedo behandeling uas hlJ nog niet lulsvriJ en zou nog e€n d€lde
&aa} ontluistl noeten uorCen. Dit verd Harry te gort16. ili j zou dan zsk€! zlJn
troin r.rlssen. IIiJ koeep daarotr de overgeblevon lulzen uaar dood.

Ondanke hiJ <le derde behanrle ).1n9 nlet behoofde te ondergaan, had hi.J toch dB

troln Baulst. IIIJ lrreeg .f{r- repetrid'ringsge ld van ile trspiteLn en ileze vaa zo
v!ÍendellJk om llerry 1n de zlJspon van zlJn rotor naat het statlon van NlJBegen
te bren6en. Í1or stond een goederentroln klaar urei bestenr:1n6 Don Bosch. garrJr
Bocht Ee€llJdon b1J de uachlnist. ao klralir hlj veer ln 3rabant asn!

fn D6n Sosch uoeot h1J atil<eLe uren Hachten op de trein naer l.ndhovan. iíarry
dachtr'tlk- ga ietB liopon voor de .;f4r-r die ik van de kapiteltr gekregen heb. I)an
kogl lk illet raet lego handen ihulg.rt ao gezeaid en zo 6edaan. In AB statlonsstraat
zag hlJ €en noolo tsalt staan blJ een bakker. f,arry naar biruren. D€ bakks! haal

aorn oede11J,i.eu uet Iarrlr, ttat hIJ hero de taart voor niets ooegaf. Eaarl. Ploofd€
oons van de taart en Lct sriaakte opperbest. lIlJ bleef lloevenr net zolan6 tot de
hslo taart op 1ro,s. ne tacr[zou Ya]ken;voard niet gienl

O, hot station ln D€n Booch 1lep Harry langs de trein ou te klJken of hlJ ook
leaand ult Ya1h's',raa:rd sou zien. 3n Ja hoor, ln de tiende coupé zag hIJ lleJuffrou'
Seeks van de DoElieLseve6. Zli kentle hen nlet terug; zo zag hiJ eru!.t. Eoen hiJ
zich bekend naakte, vertelde zo hem dat thuls allee 6oed tra.s en dat hlJ vader
EgyoIden vas vajl een Sezoude dochter.

In iilndhovèn aan6ekouBnr 31ng Egrry naar zljn zuster Ln de Sleeket§aat. OP het
statlon zag hlJ ook no6 rllIIen ifaeken ult Yolkensvaard, dle f,alry'8 vrouw zou
vaarechu'Jen rfat hiJ onderYeg lías. ,LJn 3!rager, §Jef Slooets, bracht EBtry Per
auto naar huis. In VulkensYaard 81nd :jJef naa! blnn€n oE garlyts vlourí te Ysr-
tellen clat i{arry dea.rÍveetd r'reg. Zljn vroul wlltle het eersi nlet 6o1oven. Ze

had van ilarry a1 rlic t1J<t geen bericht ontvangen. ze ríè§ zo verbouveleerdl dat
ze zÍe: trlk zal een l<o-o koffle zettenrrt toen ze garry zag-

Sarr;r zag er ooli uj.t a1s sen schooler. l{i j had drj.e broeken aan en alle drj.e
Eet gat6n in tia linie. ook zijn overhe d, dat nog van dè iitansBall uasr kon lie-
vrou!, I:ènall5ers, zelfs ne drlè oaal rvassen, nlet schootr kriJgen.

Earry h6il hongeroo<leen opgeLoge» en had daardoor een rlik hoofd. Hij raoest zlcb
onder behandelin; van dol:ter iEu1(lers uit 3ol.§eyk plaatsen. :ièt duurde lang
voordat hlJ veer Seheo] de oude vas.

Ge]Ékklg kon liar=7 iret no.; navertelleD. -IiJ arriveerda in ap:i} 1't4) veet la
Vi-).ken.,vaarJ.



:ocr 3:;n r.'c:'iIi,j: ir, -;ul.::lt:i.: hi-i --;':; vc:1 ;e!.oi:":.. LllJ hi-- .rel.gc!.i1-
ienoe i:er.eri iujecrj.os tcir.rL, u&ar'v::r: Iig het rioei ei. '.--i.tvc.l:lnë niet ]:eni:e.
iÍlj h.:i i1í:a: ;chaC, !.'arleoc:' 31Jtr oor beschad:.;à r.'is eu tensloita loe: hl;

;ïrÏ:ï::li,Ï;, .r":'.s i.,ij zich oo" eerst o»rrer beiianaelj.n6 van dor:ter
Strulders ult 3ergeyl:. liot ';ou íataa1. zj.jn, lndien hl.j veer volop =ou saErr
eten oÈ aan te stellreti. Iat had zijrr door hongeroedaer.. verzrrakte llchaar-
nlet aange!:und. ::i .; i-ceot dalr'or, 8e1ej.de1!-j}: aarr rroer Oaan eterr en r,oqht
be6-innen net eett hEIf e!.

. VÀnlrege de ottbekenie lnjecti.es eÍ, !,iin iehoo-.- s:telde )tij aj.ch onier behir:-toelin6 van het icaàer,isch -ie):enhuis in Utrecht. Ge luii:i6 tradrierr Ce iniec-
tl€s g€6n blljveutle lnvloed o, ziin iSezondheid, uaa:' ti'jn gehoo= is nooj.t
aeer heLem;,a), 6ood 6;errorden.

ook heaft l:erry lang geleden olrde] anustdroriell. ]iinë' iedere tr&cht schrol:
htJ ensstic vakker en roest het verleden l'reer verr"e!]:eD. )è angstdrouen
verdr.renen nadat hij j.n l98i een elnstige aaa6o-oer:atle uroest onder6'aan.

Hoi lidt iEïli0Uri iinl:IIGInJ V.is vuliti.ril'l
jiarr,r i:alriluers i.'&,s op;epel:t en n.:'ar Iuj'tslanC Sebr'::clit, ouC:.t hl j lregens
i1Ie6a1e ve r!:ziar-he,iet: ',;as op5eiral:t. :..i j r'rir's in dtrlc r.'erl:g:;a::!:e 3 en teleclir-
Sehor.eri doo! .uoeuoet! var. ?estoo; var: ierdc ui'L .iestel')rovEr gn ve}rtacht hlri
l:utrrrerr uoi'rien dat acrÈ 1'asi;oo:,' : j.cll oL. iret lot ví-tt l.cvl'ourj l.r.nCiccr§; eeÍi
peroch!.a:-n va:t hel., :-ou uel:o;.,,t.c1:er:. ije l'í.stoo:r' hcci'r Dooit iets. van !ioll
laterr ho=en, het;een ::i:']:;; zcer" 'relbj.tteri heeft.

)irect na thui§liol:E *, r ilad i;a:l'y gelloe& .!ill zich self e» tlas !1in eerste
zorg oli aa» te storl:en eli r.'sel gezond te tlorderr. :,iae!'nate llij oplmepte,
kreàg hlj steeds li,eer 'Ue1i:ngsielltliC voo! ''r:.t c'- ;edlretide !iin ufvezl1,'heiC
gebeurd vrao en ;ing hij ziJn vrouv dic naaDié:tr1.le vralen siellen.
r,oala ve reod3 €erder ze;onr 'iri:s i.cvroul, 'undlders 'j-u velr,'echtingr toen ïa:::;-
6earresteerè r're.r..è. fn Cecerber 194!i Lét: licvrou!Í l;andigels ln het zlekeniruia
ioor de beva11in5. TlJdrr::s hral i.fweligheid r.re::d haa} hrtis S.eJorderA door
Bur8€t,eesier Ycrhcgeu ven t!'eBte}'hoven en lllcthovèn. l.evlouv iiandi8pl's hooPto
dat ds nleuvs bgrrolrerg haar huie i;oed zouden be',ronen. !.lt traB een llluele.
i""r-""ra vernieltt en votriveen. h,l tl, I n nl
Íoen l..evrourí l-eniligers u1t het zle):enhuis llvanr'l:ön zlJ íiet Ín huar el6on
iru1e. 0p hot hule zet een br.tef , vaarop stond daL het hulg 1Ícs Sevorderal
yegenE ig"d. 

"n 
llocht,,. I.levlouv l,r.ndl6ors r.oest intrekken blJ 1a3!y thu16.

ZiJ S1n6 rraar d6 gèmoente 3ecIo tarl g van Valkensvaarcl, der lilntleren en

""ó"ó 
Uó, hoe ziJ lreo! lt1 haai eigen huio l:on l:ouen. ;e ig toen naar 'iiester-

fro""i ó"s"on, ,r.À" h"ut eigen huiB cn 5eoft gezegè."I1: L:oet.hier elapent
rvant lf i.g àf"t &e6r teru6 l:ouren b1j il{trryrs ouders.'r ?olltleran Veraart
kvao er aó t" pa" oD lÍavrouv lrantllg€rs uit haal elaíen huis te zetten'
r""""""" riarrargerg veigerile te vertrel:ken en llurticEeester YerhaSen noest er
.."-tu p." foí.rr. HiJ rrlLrle l:evrouw liandlgers zclf terug bren6en naar
Barryr"-ou.Iera'liaarzlJvelgerde.i'iJelstevanlulgor,eesterverhasen.Iat
iiJ-l"t"t een írtef zou-schri;von dat ]ievrout' i'antllgers ln haa! hulg nrocht

i"i-gl,"r"n, zoclra ils evacuées vertrolikan vr:iren ' ill j schreef een brlefje'
,""a!i rrÀótekenin; of Seoeeute s tenpe I . iiier.n,edo nari. l.levrouv, l,6ndlgers

Àu"" gu"o"li"n. faB toon hct briefje l'as voo:":ien van 6er''cento aterape I en

Ëanatik-entirg, 51ng ztJ vee! tcrug rlaar YllLen'r'aa:d'

l..et de brieÍ vijt lurgebeester Yertragert sin{i }icvrouv liaDdi6ero eerst naa!

Dhr. inits van gyon sn daatna traar het líilitair Cezag' Yan hen l:reeg ze

een brief neo vcjor tsuigeueostcr ferliagen' Ze Lroect er zelf op toezlen dat

à.-hr6Àr"""ter de brlóf, vaarln gtond ii,:t hot huis govorderd vao, lrereoon-
irlt ,L het hulo v"r,riJóerae. Dit 6cber*de en irr rrila,t l:on l.levroug l:andi-

6ers vee! naar huls toru3kercu.

Toen llalrv on#eveex eetr half.jaar thuis was, l; lri:t'r hiJ op hct ldce o& 8ch:'-

i
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darorgoo'.]Ítr' te vr,cieri aen rle .chrrie -.,inr.uè tc CoËr;le;le voo! cre r'.:iraie- toe-
6.braoht aí;n zijn iruls door' óe ovicudes. lJlgenlj.Jll vas hrj hle!!.eds te liiat,
Eaar ilacr ilarly nog onàer d€ oorlo6souatanClgheden laoi en nlot h€16&ae1
de ouile uas, uocht hlJ llsnog o6n aanyraag doen. ïer, r.rerd een voorloplga
ultkelinc vEJl J'4OO r - toegerresen crr er zou veldcr L'ordelr nagega:n hoe hàt
vg!èer uöeEt.

liarryrs sc hedevergoe dln{j ve:d steods afgettozen. ill j ls hlervoor uelts Ínet
riethouiler ian i.:e8ran naa= )etr i{&aL 6ov,ee§t, L,aer teverucef,s. ilind.el1jk.
heeft h1j ï'-!'inc iJe3r-.llal0 ;esolreven en kreeg berlcht ciat al.lee tot op de
bod.eu zou vorden ultgelocht. lla verloop ven tijd, ):reeg hlj belicht dat er
31 Í1500r- rre.6 uitdel:sercl er: dat iri j riaaror: nj.et voor ver0ere Yel6oeCin6
ln aarurerl:ln5 hrar.. iilJ r:,oest zelfs de i400r- voorschot terug betol.enl
gamy gin6i Caacor op oen zonda6 uaar esterhoven oB te vragen hoe ilat zat.
EiJ ooest de volgende deg terugkoruen een eetl hendtekening; zetten. Toen
bleek dat ieuenè ani.ers van Cecenber tct trcert ult IIarrS'r s naan {iéte};end liaó

.9n het 6e1d, bedoelè voor [srry, achtetover gedrukt had.


