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Dat de behandeling in het strafkamp te Altengrabow bijzonder slecht was,
wordt door andere relazen bevestigd en de lijst met de namen van honderdvij£
overledenen kan moeilijk gefantaseerd zijn geweest, maar dat van de lagere
beroepsmilitairen en grenadiers niemand onder de uitgeoefende druk be-
zweken zou zijn, is op zichzelf al onwaarschijnlijk en wordt in die andere
relazen ook tegengesproken. In één wordt gezegd dat 'de meesten' zich wel
op het in de Geneefse conventie neergelegde verbod beroepen hebben en
zijn blijven weigeren, maar dat anderen, 'weinigen', zich voor verboden
werk opgegeven hebben.' De schrijver van het in Ons Volk gepubliceerde
relaas werd medio juli, na ruim twee maanden dus, met anderen uit het
strafkamp te Altengrabow naar het grote krijgsgevangenenkamp te Mühl-
berg aan de Elbe overgebracht (zie de kaart op pag. 124). Die afvoer uit
Altengrabow (uit het 'gewone' kamp èn het strafkamp) heeft volgens ge-
gevens van de marine geduurd van mei tot september '43 en daarbij zijn
Nederlandse krijgsgevangenen niet alleen in Miihlberg terechtgekomen
maar ook in Fallingbostel, Ludwigsburg, Stuttgart en Trier. In die laatste
vier plaatsen werd, naar wij aannemen, wel degelijk werk verricht en in
Mühlberg (waar wij meer van weten) werd in elk gevalopnieuw pressie
uitgeoefend om zich voor werk beschikbaar te stellen. Een deel van de
onderofficieren is ook daar blijven weigeren en deze groep (ze schijnt uit-
eindelijk een kleine honderd man geteld te hebben) is toen afgevoerd naar
strafkampen oostelijk van Krakau (ze is in augustus '44 naar Mühlberg
teruggebracht) - daarentegen is, aldus het bureau maritieme historie van de
marinestaf, 'het overige personeel vrijwel geheel bij de arbeidsinzet inge-
schakeld geworden, waarbij zo goed als geen rekening werd gehouden met
de voor de krijgsgevangenen verboden werkzaamheden.l''
Van de plaatsen waar laatstbedoelde krijgsgevangenen terechtgekomen

zijn, hebben wij geen overzicht. Het schijnt dat de kategorieën militairen
(met uitzondering van de-reserve-officieren) die zich in juni, juli en de eerste
helft van augustus moesten melden, in eerste instantie grotendeels óók naar
Mühlberg gevoerd zijn. Vandaal;" werden zij dan over diverse objecten
verdeeld. Sommigen, onder wie een aantalonderofficieren, kwamen in de
[unkers-vliegtuigfabrieken te Berlijn te werken, anderen (een grote groep van
meer dan twaalfhonderd man) in het complex voor vervaardiging van

1Bob Entrop : 'Altengrabow' in Prikkeldraad. Nederlandse krijgsgevangenen spreken
(1946?), p. 29. 2 Min. van Marine, chef van de marinestaf, bureau maritieme
historie: 'De Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog', I, 8 (Mededelingen
van de Marinestaf, 1956, no. 5, p. 46).
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