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Door Mathijs Eskes 
 
De Tweede Wereldoorlog is al 70 jaar geleden. Toch zijn er nog mensen die zich de oorlog levendig 
kunnen herinneren. Het geheugen van Freek Langeveld uit Vaassen, 94 jaar oud, is kraakhelder. Als 
krijgsgevangene bracht hij de oorlog vanaf 1942 in Maagdenburg door, centraal gelegen in Duitsland. 
Daar was hij getuige van de angstaanjagende bombardementen op de stad en de totale ineenstorting 
van het Derde Rijk.  
 
Freek Langeveld werd in 1920 geboren in Lochem, in 1938 begon hij zijn loopbaan bij de PTT. Freek 
was ‘reserve lokale kracht’ en was verantwoordelijk voor het 
automatiseren van de telefoonverbindingen. Op 6 mei 1940 
werd hij gemobiliseerd. De Duitse dreiging was groot. De 
ene na de andere lichting Nederlandse dienstplichtigen 
werd onder de wapenen geroepen. Freek moest zich 
melden in Rotterdam, waar hij werd ingedeeld bij de 
verbindingstroepen. Het was de bedoeling dat hij zou 
worden opgeleid tot onderofficier. Zo ver kwam het niet, 
want vier dagen later viel Duitsland Nederland binnen. Op 
14 mei bombardeerde de Luftwaffe Rotterdam. Er stierven 
800 mensen, 80.000 anderen raakten dakloos. Freek maakte het van nabij mee: “De tegelvloer 
waarop we lagen, golfde op en neer.” Omdat Freek als onderofficier geregistreerd stond, werd hij 
krijgsgevangene. Hij werd in het Feyenoordstadion tewerkgesteld om handgranaten te demonteren. 
Losschroeven, slaghoedje eruit, en wegleggen. Dat was levensgevaarlijk werk. “Het is een wonder dat 
daarbij nooit ongelukken zijn gebeurd.” 
 In 1942 interneerden de Duitsers de Nederlandse officieren en onderofficieren. Freek vertrok 
naar Maagdenburg (Magdeburg in het Duits), waar hij bij de posterijen aan de slag moest. Hij werd 
samen met andere Nederlandse en buitenlandse krijgsgevangenen ondergebracht in het Lager Rot-
Weiss. Regelmatig reisde hij met de trein op en neer naar Berlijn en Leipzig. Dat was niet 
ongevaarlijk, want de treinen werden regelmatig aangevallen door geallieerde vliegtuigen. Op 16 
januari 1945 maakte Freek opnieuw een zwaar bombardement mee, ditmaal van Magdeburg. De 
luchtvloten van ‘Bomber Harris’, de Britse luchtmachtcommandant, ontketenden een ware 
vuurstorm. Zo’n 4.000 mensen kwamen om het leven, een veelvoud daarvan raakte dakloos en de 
historische binnenstad werd bijna volledig vernietigd.1 Ondertussen naderden de Amerikanen vanuit 
het Westen, de Russen vanuit het Oosten. De Volkssturm, een inderhaast opgerichte militie van oude 
mannen en kinderen, zette de krijgsgevangenen uit de stad. Zo begon een zwerftocht door midden-
Duitsland, een overlevingstocht te midden van de totale chaos. In een klein zakdagboekje maakt 
Freek in minuscule letters aantekeningen van deze vlucht. Familieleden zetten het op papier onder 
de titel ‘onze vlucht uit Duitsland’. Hier volgen enkele fragmenten. 
 
Bombardement van Magdeburg 
“Op 16 januari ’s avonds van ruim half 10 tot 10 uur had Magdeburg de terreuraanval te verduren 
waarbij de gehele binnenstad in puin werd gelegd in 37 minuten. We hadden nachtdienst, de 
opslagschuur was leeg, en we zaten in de kantine te slapen, toen vol het alarm afging. Mijn collega’s 
sprongen op en ik moest mee, hoewel ik heel weinig zin had. We haalden onze jassen van boven en 

1 Jörg Friedrich, De Brand. De geallieerde bombardementen op Duitsland, 1940-1945 (Amsterdam 2004), 352-7. 
                                                           



gingen naar de schuilkelder en het beheerlokaal. Mijn collega Frieda Krause en ik zaten in de laatste, 
toen ze opeens om de deur keek en riep: “Raus, der ganze Bahnhof ist helle!”. Wij stoven naar buiten 
en jawel, daar stonden wel 30 à 40 lichtkogels, de beruchte “Weihnachtsbäume”. Toen we de trap 
naar de kelder afgingen donderden de eerste bommen al neer. Goddank kwamen we er nog in. Het 
licht ging meteen uit en een oorverdovend lawaai overstemde de roerige menigte die op slag stil 
werd. Toen was het gedonder en gedreun niet van de lucht. De toegangsdeur vloog er half uit en 
verschillende noodluikjes werden verbrijzeld. Ik stond net tussen de verbinding van de eerste en de 
tweede kelder en was doodsbenauwd. Ik rekende er vast op dat de kelder mijn graf zou worden en 
stond in mijn doodsangst allerlei kinderlijke gebedjes uit te kramen waar ik later om moest lachen.” 
 “Na 37 minuten was het afgelopen. Ik was blij dat ik er dit gedeelte tenminste levend af had 
gebracht. Nu naar buiten. De Luftschutzpolizei liep van de ene naar de andere uitgang, maar nergens 
was een uitgang. Onderwijl stonden we in het water dat 
door de kapotte leiding binnenstroomde. De rook verdichtte 
zich hoe langer hoe meer.”  
 “Eindelijk was er een nooduitgang vrij waardoor we 
de kelder konden verlaten. We moesten de pet stevig 
opzetten en een natte zakdoek bij de hand houden. Zo 
gauw je je hoofd boven de grond uitstak waaide je bijna 
ondersteboven. Het leek een hel. Overal loeiden de 
vlammen en een gierende wind met miljoenen vonken 
wakkerde het vuur nog meer aan. Er was maar één gedachte: zo snel mogelijk uit deze hel weg zien 
te komen. Er was maar één weg, over het rangeerterrein door brandende wagons en over kapotte 
bovenleidingen heenkruipend, struikelend over gebogen rails, aangespoord door de telkens heviger 
wordende explosies van een munitietrein. Ik bereikte met mijn ongelukkige klompschoenen het 
hoofdbureau van politie, waar ik op de jongens wachtte die samen met me in de kelder hadden 
gezeten. Toen ben ik naar huis gegaan, in onze eigen wijk was niets gebeurd. In het Lager [Lager Rot-
Weiss, waar de tewerkgestelde krijgsgevangenen werden ondergebracht] werden we eerst 
gelukgewenst met onze behouden terugkeer en toen moest ik sigaretten roken om te kalmeren, 
hetgeen me evenwel niets hielp. Piet Zee, een Nederlandse mede-krijgsgevangene, is aan de 
verstikkingsdood ontsnapt. Vele Tsjechische collega’s zijn in dezelfde schuilkelder verongelukt. Arme 
kerels, ver van huis, temidden van je vijanden te moeten sterven.”  
 
Wachten op de Amerikanen  
Woensdag 11 april 1945 
“Het was woensdag een prachtige dag en niets wees er op dat de Amerikanen al zo gauw bij ons 
zouden zijn. Tegen kwart voor 5 hoorden we in de verte luchtalarm blazen. (…)  We hebben de hele 
zaak gepakt en in de kelder gesleept en toen zijn we gaan zitten wachten. In de verte hoorden we 
schieten en het rollen van de pantsers was al duidelijk te horen. Achter elkaar kwamen de collega’s 
van het werk en uit de bioscopen terug. (…) ’s avonds begon het artillerievuur, meest over de stad 
heen. Grote schijnwerpers maakten de gehele omgeving helder verlicht. Grote formaties vliegtuigen 
trokken ’s nachts over richting Berlijn, doch er was geen Duits afweer. Dat was er de laatste tijd toch 
al niet meer.”  
 “De volgende dagen gingen de grootste avonturiers op zoek naar de Amerikanen en ze zijn er 
geweest ook. Ze hebben sigaretten gerookt bij de Yankees en er mee gepraat, tenminste geprobeerd 
er mee te praten. De kwestie van vluchten werd die dagen tot vervelens toe besproken. Ik ben altijd 
een grote tegenstander geweest om er vandoor te gaan, mijn mening was dat je toch niet door het 
Duitse afweerfront heen zou komen en als ze je zouden snappen, dan liep je 99% kans om 
doodgeschoten te worden.” 



 “Eén der volgende dagen ben ik nog met ons ploegje meegeweest naar Lemsdorf, langs 
tankversperringen, mitrailleursnesten en meer van dat tuig. De Panzersperren in de stad waren 
meest bezet door de Hitler Jugend, knapen van een jaar of 15 bewapend met geweren en 
pantservuisten. Als je in de stad liep en de diepvliegers kwamen omlaag gedoken, dan moest je 
zorgen dat je uit de weg kwam want die fanatieke knaapjes schoten er wel eens iets naast.”  
 “De volgende dag waren de mensen net gek. Alles werd vrij verkocht. De halve stad liep met 
emmers naar het station om olie te halen uit een grote olietrein die daar was gestrand. Stroom was 
er niet meer, dus brood was onregelmatig te krijgen. ’t Was al zo ver dat wel geen licht meer hadden. 
Met stompjes kaars moesten we het maar zien te redden. Als je als buitenlander ergens in de rij 
stond om iets te krijgen en bijna vooraan stond, haalde de politie je er uit. Een paar van de 
Nederlandse krijgsgevangenen gingen er op uit om jam, kersen, gries en suiker te halen. Dat was wel 
een gevaarlijk baantje, want op plunderen stond de doodstraf. De vrijdag en zaterdag gingen voorbij 
zonder dat we de Amerikanen zagen opdagen.”  
 
Evacuatie door de Volkssturm2 
“Het artillerievuur bleef maar aanhouden en de diepvliegers waren onophoudelijk boven de stad. Je 
wist niet meer waar je blijven moest, vooral ’s nachts was het erg.” 
 “Zondagmorgen 15 april hoorden we al vroeg dat ons Lager afgezet was door de politie. Het 
leek nu toch te gaan gebeuren, dat de buitenlanders uit de stad gezet zouden worden. Verschillende 
mensen zijn nog ontsnapt via de Klinke, een zijriviertje van de Elbe. Maar of zij beter af waren dan 
wij? Ondertussen werden alle nationaliteiten in Rot-Weiss bijeengebracht. De politie patrouilleerde 
steeds door de gang zodat we ook een beetje moesten oppassen met onze verdelerij. We hebben 
echter nog een pan pap gekookt om van te watertanden, met een paar flessen kersen en de nodige 
boter.” 
 “Ik kan me die maaltijd nog goed herinneren. We zaten netjes naast elkaar aan tafel toen 
opeens de artillerie begon te schieten. Eerst tamelijk veraf, maar de inslagen kwamen steeds 
dichterbij. Ieder zat klaar om weg te springen maar niemand wilde de eerste zijn, tot er eindelijk 
inslagen vlakbij kwamen. Iedereen vluchtte naar de kelder, die natuurlijk zo vol was dat er geen muis 
meer in kon. Andere schuilplaatsen waren er niet, behalve de betonnen wasbak, waar we ook al 
tegenaan kropen. Het schieten hield niet lang aan, en zo konden we onze gestoorde maaltijd spoedig 
hervatten. Niemand had echter veel trek meer, één pan bleef onaangeroerd.”  
 “Om 3 uur werden de Russen en de Polen geroepen en bijeengedreven, later volgden de 
Fransen, de Belgen, en tot slot de Hollanders. Op ’t laatste ogenblik probeerden we nog uitvluchten 
te zoeken om in het Lager te kunnen blijven, maar helaas, geen enkele instantie kon ons helpen. 
Ondanks de trekwagens hadden we stuk voor stuk nog een hele vracht om te dragen. Eindelijk was 
het zover en zette de stoet zich in beweging. Ik hoorde bij de duwploeg van één der wagentjes.” 
 “Onze geleider, Volkssturmman Eisenbacher, trappelde al van ongeduld. Karel, één van de 
krijgsgevangenen, uitgedost met z’n schapenvelletje en z’n mooie deukhoed, hield zo’n beetje de 
moed erin met de gitaar, alhoewel de meesten niet in de stemming waren om te zingen. Zo trokken 
we verder. De Hindenburgbrücke was na het feindalarm nog niet opgeblazen. Onze geleider liet ons 
toen in de steek en keerde met één van de talrijke auto’s met Volkssturmmannen terug naar de stad. 
We waren dus ‘losgelaten’.” 
 
Bivak in het bos 

2 De Volkssturm werd eind 1944 opgericht. Het was een militie bestaande uit mannen tussen de 16 en 60 die 
nog niet in dienst waren geweest en moest het acute gebrek aan mankracht van het Duitse leger opvangen.  

                                                           



“Een onbeschrijfelijke drukte heerste er op de weg. Buitenlanders en nog eens buitenlanders, ouden 
van dagen en zuigelingen, alles door elkaar. Met kruiwagens, kinderwagens, geraamten van fietsen, 
ploegen, alles wat maar enigszins draaide werd gebruikt.”  
 “We wilden de eerste dag een flink stuk afleggen. Als we wilden eten, moesten we eerst onze 
wagen afladen. Omdat dat veel energie en tijd zou vergen, besloten we door te lopen tot het donker 
was en we een geschikte plaats hadden om te bivakkeren. Onderweg zagen we verschrikkelijke 
tonelen. Tot op hun botten vermagerde, geheel uitgeteerde joden en politieke gevangenen lagen 
langs de weg en konden niet verder. We zagen er die langs de weg lagen, stervende en ook al die 
reeds uit hun lijden verlost waren. Zij lagen daar dood. Als je zoiets zag kreeg je het wel even 
benauwd. Dan dacht je aan de families van die mensen, die wel in het ongewisse zouden blijven waar 
en hoe hun verwanten gestorven zouden zijn. Dat was misschien maar goed ook. Onbegrijpelijk hoe 
we verruwd waren, want toen er later zo’n ongelukkige, die liep te wankelen om de weg, z’n 
koffertje probeerde te heffen en stamelde ‘valise, valise [reistas, reistas]’, liep je eenvoudig door. Als 
je die man hielp zou je ook die tientallen anderen moeten helpen en dan kwam je zelf niet verder. 
Dat was iets wat ik een poosje tevoren beslist niet over m’n hart had kunnen verkrijgen.”  
 “Tegen schemerdonker kwamen we in een dicht bos. We dachten dat het een mooie 
gelegenheid was om te overnachten tot we er pantsers zagen staan en hopen munitie. Zo gauw 
mogelijk moesten we zien daar weg te komen. Tot overmaat van ramp begonnen de Amerikanen te 
schieten op ons bos en de granaten sloegen links en rechts van ons in. Goddank hield de bemanning 
van onze wagen de zinnen bij elkaar en ondanks het gieren en inslaan der granaten vluchtten we 
verder zo snel we konden. De andere wagen verloren we uit ’t gezicht. Hoelang we doorgerend 
hebben weet ik niet maar ik was bijna van plan het op te geven, want ik kon bijna niet. ’t Was toen al 
donker geworden. Achter ons boven Magdeburg stonden zoeklichten onbeweeglijk aan de lucht en 
op verschillende plaatsen lichtten felle branden op. Af en toe kwam daar granaatvuur tussendoor. 
We waren al bang dat er wat aan de hand was met de grote wagen maar gelukkig kwam ze nog 
opdagen. We gingen liggen aan de kant van de weg, half op ’t land en half op ’t gras. Ik had nog geen 
ervaring in het buitenslapen. Dan sliep ik weer een poosje, maar dan werd ik weer wakker met een 
paar ijsklompen.”  
 “Zo begon dus de tweede dag van ons zigeunerleven midden tussen de andere trekkers in. 
We hadden besloten om niet te vlug te eten. Anders kwamen we weer midden in de troep terecht, 
en daar viel natuurlijk helemaal niets te halen. Na een uurtje lopen kwamen we in een dorpje 
Möckern, een kerk, een school en een paar huizen en cafés zonder bier. Vlak achter het bos was een 
mooi dorpje waar onze Franse Lagergenoten uit Magdeburg ook al hun bivak hadden opgeslagen, 
daar hebben we ook een mooi plekje uitgezocht.”  
 “Niet tegenstaande mijn moeheid ben ik ’s middags nog de stad in geweest om water te 
halen en om te proberen brood te krijgen. Water konden we uit de openbare pomp op de markt 
halen, anders hadden we het misschien niet eens gekregen. Het brood was uitverkocht. Leen, een 
kameraad, en ik, zouden ook nog proberen of we bier konden krijgen. We gingen een café binnen 
waar een paar mensen zaten. Die lui vonden het zeker heel erg brutaal dat een buitenlander zomaar 
hun café binnen durfde te stappen, dat kon je van hun gezichten aflezen. We hadden ons de moeite 
kunnen besparen, want bier was er toch niet. De avond verliep rustig.” 
 “Dinsdagmorgen werd krijgsraad gehouden. Alten Grabow, een krijgsgevangenenkamp in de 
buurt, was al prop- en propvol, zodat er al wachten waren geplaatst om de mensen door te sturen. 
We besloten dat als we weg zouden moeten, we van de voorgeschreven grote route af zouden 
wijken en ons zo nodig over de boerderijen te verdelen om bij de boeren te gaan werken.”  

“We waren juist met de kokerij bezig toen er de motorpolitie kwam en zei dat we sofort weg 
moesten. Er zouden nog enige tienduizenden buitenlanders komen en dan werd het daar weer te 
vol. Later kwam hij nog een keer langs, en heeft hij nog een hele poos met ons staan praten toen hij 



hoorde dat we Hollanders waren. We merkten toen wel dat we weg moesten, er zou steeds controle 
zijn. Toen volgden enkele uren van overleg, want de wensen voor de toekomst liepen nogal uiteen. 
Ten langen leste werd besloten dat wij met z’n zessen weg zouden gaan.”  

 
Aardappels 
“Toen we onderweg waren doken de jachtbommenwerpers in de richting van Möckern omlaag. We 
zijn niet ver getrokken, ongeveer drie kilometer, tot een groot bos waar we ons bivak hebben 
opgeslagen. Aan de bosrand lag al een paar dagen een groep Zeeuwen uit de Magdeburgse wijk 
Crackau. Wij hebben het midden van het bos opgezocht en op een mooie open plaats ons leger in 
orde gemaakt. Aan de rand van het bos was schijnbaar een boer aan het poten geweest. Van alle 
groepen uit de omgeving waren er een paar mensen heen geweest, waardoor er geen aardappel op 
zijn land overbleef. De zakken aardappels verstopten we in het midden van het kamp in een kuil.” 
 “Die woensdag hebben we ons maar rustig gehouden en gebeurde er ook niets bijzonders. 
Het water halen moest voorzichtig gebeuren opdat de boeren ons niet zagen. De diepvliegers waren 
nog steeds in actie en een paar keer kwamen hele formaties bommenwerpers over.”  
 “De volgende dag, toen we allemaal op waren, hoorden we in de verte geschreeuw en zagen 
we mensen over de weg trekken die dieper uit het bos kwamen. En jawel, daar kwam een 
boswachter aangestevend. Binnen vijf minuten moesten we uit het bos zijn. Hij was nogal 
schappelijk, maar bleef er toch bij dat we onze spullen inpakten. Toen de koffers ingepakt waren 
moest de wagen opgeladen worden en als het kon wilden we natuurlijk ook nog wel wat aardappels 
meenemen. Een paar man gingen met de boswachter praten en de rest scharrelde bij de wagen die 
we vlak naast de kuil hadden gezet zodat we nog ene paar zakken op konden laden. Eén zak konden 
we niet meer dragen, de moffen kunnen nu uitkienen hoe er aardappels kunnen groeien midden in 
een bos. Zo begon de volgende etappe van onze zwerftocht.”  
 
Soldaten  
“Aan de kant van de weg werden we weer opgedreven door een menigte Volksstürm en 
politieagenten. We moesten immer weiter. Toen wij aan zo’n overvette politieagent, met een buik 
waar Göring trots op zou zijn en die steeds chocolade stond te vreten, vroegen waar we heen 
moesten en waar we eindelijk eens te eten kregen, krijgen we het standaardantwoord: ‘vielleicht 
noch Brandenburg oder irgendwo Loburg gibt’s schönes zu essen’, met een grijnslach op z’n vieze 
gezicht.”  
 “Onze begeleiders hebben ons vergezeld tot Loburg aan toe. Daar hebben we eerst inkopen 
gedaan en zijn toen op het marktplein gaan uitrusten. Terwijl we daar waren trokken er massa’s 
bommenwerpers over en Loburg gaf een paar keer luchtalarm. We hebben nog wat gepraat met de 
leider van de Volkssturm. Volgens hem werden de Engelsen die in Magdeburg zaten er met 
vlammenwerpers weer uitgedreven en was de stad al weer bijna in bezit van de Duitsers. Eindelijk 
kwam het eten, de erwtensoep smaakte voortreffelijk. Het was nog niet op of de politie was er om 
ons weer de weg op te krijgen. Overal langs de route stonden agenten te posten opdat we niet van 
de weg zouden raken. Pas bij Wiesenburg konden we de hoofdroute weer verlaten, nadat we een 
boer vertelden dat de Volkssturm ons gelast had die kant op te gaan. Na een kilometer of vier 
bereikten we een bos, dat bij nadere inspectie een mooie ligplaats bleek te zijn.”   
 “De nacht van vrijdag op zaterdag was er een met hindernissen. Tot tweemaal toe moesten 
we er uit wegens de regen, dus de stemming was ver beneden nul. Tegen één uur ’s nachts werden 
we weer gewekt door hevig mitrailleurvuur en het rollen van pantsers. Voor de zoveelste maal kwam 
er een vleugje hoop in ons hart dat de Amerikaanse soldaten gauw zouden komen. Nu, soldaten 
kwamen wel vlakbij ons, maar het waren geen Amerikanen. Er was een hele partij soldaten in ons 
bos komen liggen. Wilden we dus niet het risico lopen door een diepvlieger beschoten te worden, 



dan moesten we er zo gauw mogelijk uit zien te komen. Om zo min mogelijk op te vallen moesten we 
een andere uitweg zoeken.” 

“De volgende dag bereikten we een dorp. We waren al eens zo zwaar van de regen. De 
meeste koffers, allemaal van karton, verkeerden in staat van ontbinding. Van de burgemeester 
kregen we een schuur toegewezen. Er zaten een stuk of wat Fransen en Belgen in. Nu waren we 
voorlopig boven Jan. We hadden precies een week gezworven.” 
 
Naar huis 
De zwerftocht door de omgeving van Magdeburg duurt nog een week. Dan, op 30 april, bereiken de 
Nederlanders  de Amerikaanse linies. Daar werden ze ontvangen met sigaretten en brandy. Op een 
open kolenwagon bereiken ze op 8 mei Maastricht, waar ze werden ondergebracht in een klooster, 
“ontluisd, geregistreerd en politiek gecontroleerd”. De Tweede Wereldoorlog was voorbij, Freek 
Langeveld bevond zich weer op Nederlandse bodem. 
 Een jaar later, in 1946, werd Freek opnieuw gemobiliseerd. Soekarno had de 
onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Net als 140.000 leeftijdsgenoten werd Freek naar 
Indonesië gestuurd om de afvallige kolonie in het gareel te brengen. Freek diende tot 1948 bij de 
verbindingstroepen in Batavia. Op z’n achtentwintigste had hij acht jaar oorlog achter de kiezen, 
waarvan vijf jaar in het buitenland. Hij kan er nog levendig over vertellen.  
 
 
* De naam Freek Langeveld is op verzoek gefingeerd.  
 


