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DAGBOEK
Van 1943 tot 1945 zat Ad Verhulst in een krijgsgevangenen
kainp in Duitsland. Hij kreeg er weinig te eten en had niets
te doen. Zijn dagboeknotities zijn gebundeld in een boek.

achter

s . ;„.f..~ ,.a_~ 1 .att ._ “me „a«=±= eeen .f:›; m_t›wš«=;: ._±__.__..

Karel en Annette Verhulst
›

„We wisten van het bestaan van vaders oarlogsdag
boek, maar pas na zijn overlijden dook het op. Hij had
het ul die jaren weggestopt in een doos. Het kostte
ons drie jaar om zijn aantekeningen te ontcijferen."

` het .prikkeldraadTwee jaar gevangen
maar iedere dag hetzelfde. (..)5meer
de ik dik boter, dan srneerde hij auto
matisch ook dik. (zo zo 1943)" Maar
ook over de brok in zijn keel als
hij aan thuis en zijn verloofde Rie
denkt.
„Het uiten van die gevoelens trof
mij. Als ik las dat hij had zitten
huilen en het heel erg moeilijk
had, had ik het er zelf ook een
paar dagen moeilijk mee", bekent
dochter Annette.
Karel vond vooral het moment
van de bevrijding heel spectacu
lair. „Het viel mij op hoe snel die
berichten het kamp binnenkwa
men."
Waar wij reeds maanden op zitten
te wachten is vandaag gebeurd: inva
sie! Sinds vanmorgen 1o.oo uur drup
pelen de berichten binnen. (..) Thans
moeten wij wel geloouen dat dan ein
delijk hetfeit waar wij elken dag
naar gesnakt hebben, plaats vond.
Welke gevoelens het onder ons te
weeg gebracht heeft, is moeilijk re
zeggen. ZeU'ben ik de heele dag
ongedurig en heb geen rust.
(H 1944)

door Selma Osman volgt: Er wordt ondanks brandge
Uamgn een uffdyijkjaejgja ,M504

e laatste aantekening in ink op los gerookt. ls er buiten iets
zijn dagboek maakt Ad te zien, dan verdringen de mannen
Verhulst op 4 mei 1945: zich voor de kleine gerraliede luikjes.
'Het dorp heet hier Such Ook in het drukbevolkte kamp

witch'. De jonge Zeeuw is bezig gaat hij door met schrijven. Hij
aan een enerverende terugreis, na schrijft over Britse Indiërs met
twee jaar als krijgsgevangene opge hun tulbanden, het sto ige kamp
sloten te hebben gezeten achter terrein ('er is geen grasprietie te be
prikkeldraad. kennen'), ruilhandel, driehoog ge
Verrnoedelijk lift hij met een le stapelde kribben in de barak. ande
gerrruck mee naar Luxemburg en re Zeeuwen die hij ontmoet en lan
reisr hij van daar uit op eigen gele ge dagen vol venreling. Kamp
genheid naar huis. „Nederland Mühlberg is een kleine stad achter
deed niks om zijn mensen terug te ' prikkeldraad, bevolkt door tiendui
halen", zegt Annette Verhulst 65 zenden soldaten van allerlei natio
jaar later. Samen met broer Karel naliteiten. Op enig moment wor
is ze drie jaar bezig geweest om den er igoo Nederlanders geteld.
haar vaders dagboek te ontcijferen. Ellende over honger, verzwakking
Van het bestaan wisten ze al hun en ziektes die in de barakken uit
hele leven. Pas na zijn dood dook breken, wisselt hij in zijn dagboek
de verzameling schriftjes, kladblok afmet humoristische beschrijvin
jes en tekeningen op. Diep wegge gen van sportwedstrijden en an
stopt in een doos. der vermaak. „Het cabaret op dan
Ad Verhulst grondlegger van de derdagavond was weer knal. Een
Ronde van Midden Zeeland over Fransrh musserreorkest verleende
leed in 1973 Op 54 jarige leeftijd. zijn medewerking en was buitenge
„l lij is er zelfniet aan toe geko waan goed. (16 io~1943)"
men om zijn dagboek uit te ge Al gauw wordt Verhulst voor de le
ven", vermoedt Karel. Tussen rallo zer een persoon van vlees en
ze in keurig handschrift volgekrab bloed. Zo schrijft hij onbevangen
belde velletjes papier trof hij een dat de vriendschap met Ian Langer
boekomslag aan, Die had Verhulst aar hern de keel uithangt: „Steeds
in het kamp laten tekenen. _
Hij was 24 toen hij in 1943 werd
opgeroepen om zich te melden
voor krijgsgevangenschap. Duits
land kampte met een groot tekort
aan arbeidskrachten en dacht met
het oproepen van dienstplichtige
militairen in één klap i5o.ooo
man aan het werk te zetten. De
groep van '43 leverde uiteindelijk
'slechts' 9ooo krijgsgevangen op.
De rest kon aantonen dat zij in ei
gen land onmisbaar waren.
Verhulst dacht dat dat laatste hem
ook zou lukken. Kort na zijn aan
komst in kamp Mühlberg, bij Dres
den, schreef hij: „Toen ik woensdag
21 juli uit Middelburg vertrok, ver
keerde ik in de vaste overtuiging an
deren daags te zullen terugke
ren. "(27 07 igag).
Beeldend beschrijft hij de lange,

Moe en mager keerde Ad Verhulst
uit het krijgsgevangenenkampea
rug. Annette: „Mijn moeder zei:
*Het is nooit rneer dezelfde man

vermoeiende treinreis die daarop Elbe, Vwaarrhij van 25 jtili 1943 tot 30 april 1945 gevangen zat. V

geweest'. Over zijn ervaring in
kamp Mühlberg sprak hij nooit.

Q Dagboek 1943 1945 krijgsgevangen
in stalag iv ta, Ac. vemußt. te bestet
uw via www.|o|o.n| ei de tweknandei,
ISBN 9784 4457 5548 9. Prijs:
22,50 euro.

“Niet uniek,
. . ,Wel bijzonder

eel krijgsgevangenen keer
den in 1945 terug naar Ne
derland met een gevoel

van schaamte. Volgens Erwin Ross
meisl het Nederlands instituut
voor Militaire Historie (NIMH) ;' fl
heeft de groep Nederlandse of cie j
ren die in '41 in krijgsgevangen
schap \verd gevoerd en niet in de

tortrduttze hoefde te ueršzert. bi He
clagen ;`;e `aee!d\orrr.mg. in;
creêenden dat beeld van de n'jd
zitten met voetbalwedstrijden,

uit

pingpongen en cabaret. Maar de
Smanschappen in de stammlager

tttoesten veertien uur per dag \ver
ken Zz:=."t~" gig het er ha'd aan
toe. Somn:.ge stienen door pure

Het NiMH hee meer dagboeken
mishandeling."

ecvan krijgsgevangenen in de coll
tie. Maar niet eerder zag Rossmeisl
zo'n compleet dagboek uit ée'n
van de stamrnlagers waar de man
schappen zaten. „Verhulst gaat
vendien diep in op de sociale ve
houdingen. Dit dagboek is niet
uniek, wel heel bijzonder. "
Binnenkort verschijnt ook de ñl
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Prikkeldraad van Bob Entro DaarP.

in vertellen lotgenoten van Ver
hulsr hun verhaal. „De groep
krijgsgevangenen werd na de oor
log slecht ontvangen", illustreert
de filmmaker. „Ze werden uitge
maakt voor lafaards. Hadden ze
maar moeten onderduiken. Het
\vas natuurlijk geen concentratie
kamp waar ze in zaten, maar oo
geen pretje."
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Mede kampbewoner Nico Vanderbiest schilderde dit portret van Verhulst. Op 1 april '45 schrijk hij daarover:
zijn verloofde: „Vandaag heb ik een verrassing voor je bereid (..) het is een herinnering aan deze tijd.”1oto's Ruben Ot




