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Voorspel
Hoewel Nederland in 1914-1918 al had kennis-
gemaakt met de problematiek rond de verwer-
king en verzorging van grote aantallen geïnter-
neerden, waaronder militairen,4 was men hier 
aan de vooravond van de Duitse inval nauwe-
lijks op voorbereid. De rechten en plichten ten 
aanzien van gevangenen waren vastgelegd in het 
Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevan-
genen (Genève 1929). Hierin was onder andere 

bepaald dat direct bij het begin van ‘vijande-
lijkheden’ alle oorlogvoerende – maar ook neu-
trale – landen die ‘oorlogvoerenden mochten 
hebben opgenomen’, een officieel bureau dien-
den in te stellen voor inlichtingen aangaande 
krijgsgevangenen.5 In Nederland zou pas bij het 
daadwerkelijk intreden van de oorlogstoestand 
op 10 mei 1940 het in de Geneefse bepalingen 
bedoelde Bureau ter Interneering worden opge-
zet.6 Hierdoor bleven de voorbereidingen voor 

Duitse krijgsgevangenen in 
de meidagen van 1940*

In de ochtend van 15 mei 1940 stapt een grote schare Duitse krijgsgevange-
nen onder het toeziend oog van de Britse pers wat bedeesd de loopplank van 
het stoomschip Texelstroom af. Als onderdeel van het Duitse aanvalsplan 
voor de Lage Landen waren deze militairen enkele dagen eerder geland op 
verschillende locaties in Zuid-Holland. Nu zijn ze onder Nederlandse bewa-
king in Dover aangekomen.1 Vanaf daar zullen zij worden getransporteerd 
naar gevangenkampen in Groot-Brittannië of Canada.2 Naar dit element van 
de strijd in de meidagen van 1940 is nog betrekkelijk weinig onderzoek 
verricht. Met name Eppo Hero Brongers en Allert Goossens hebben zich met 
dit onderwerp bezig gehouden, maar hun bevindingen zijn vooral toegespitst 
op de afvoer van de krijgsgevangenen naar Engeland.3 In deze bijdrage zal 
kort worden ingegaan op de omstandigheden rond de gevangenname en 
afvoer van de tussen 10 en 14 mei gevangen genomen Duitse militairen. 
Deze mannen hadden het (on)geluk binnen enkele uren, hoogstens enkele 
dagen, na aanvang van het gevecht in vijandelijke handen te vallen. Het doel 
van dit artikel is om enkele interessante aspecten te belichten en zo een 
aanzet te geven voor een veelomvattend onderzoek naar de Duitse krijgsge-
vangenen in de meidagen van 1940. 

Jelmer Rotteveel
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Afb. 1  Het stoomschip Texelstroom van de HSM in 1936. Bron: Beeldbank NIMH. Object-
nummer 2158_053833.

Afb. 2 Het wrak van een 
Ju 52 op Ypenburg, kort na 
de capitulatie. Bij de vleugel 
staat een Duitse militair. Het 
vliegtuig behoorde tot het 
6. Staffel/Kampfgeschwader 
zur besonderen Verwendung 1. 
Bron: Beeldbank NIMH. Ob-
jectnummer 2157_001272.

Afb. 3 Een aan de Neder-
landse kust gelande Ju 52 van 
KGrzbV 9. In een dergelijk 
geval waren de meegevoerde 
troepen (10 tot 12 man) vrijwel 
geheel op zichzelf aangewe-
zen. Het was voor zulke kleine 
eenheden van het grootste 
belang aansluiting te zoeken 
bij elders gelande onderdelen. 
Bron: collectie J. Wullink. 
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de opvang en verwerking van krijgsgevangenen 
zeer ontoereikend.

Fall Festung
Sinds januari 1940 was ook Nederland deel uit 
gaan maken van de Duitse operatieplannen voor 
een aanval richting het Westen. Een belangrijk 
bestanddeel vormde een grootschalige luchtlan-
dingsoperatie met de codenaam Fall Festung. In 
het kader van deze operatie diende het Luftlan-
dekorps – bestaande uit de 7. Fliegerdivision en de 
22. Luftlandedivision – landingen uit te voeren op 
verschillende strategische locaties in Zuid-Hol-
land. De 7. Fliegerdivision was een gespecialiseer-
de divisie waarvan de leden de zware opleiding 
tot Fallschirmjäger (parachutist) hadden doorlo-
pen. De 22. Luftlandedivision was van oorsprong 
een reguliere infanteriedivisie, maar werd na de 
veldtocht van Polen omgevormd tot een lucht-
landingsdivisie die met behulp van Junkers Ju 52 
transportvliegtuigen naar het strijdtoneel kon 
worden gebracht. 

Het leeuwendeel van de 7. Fliegerdivision werd 
belast met de verovering van vliegveld Waalha-
ven en de bruggen over het Hollands Diep bij 

Moerdijk.7 Daarnaast zou deze eenheid klein-
schalige landingen uitvoeren bij de Maasbrug-
gen in Rotterdam en bij het Feyenoord-stadion.8 
De hoofdmacht van de 22. Luftlandedivision zou 
ondertussen landen in het gebied rond Den 
Haag, waarbij de verovering van de vliegvelden 
Valkenburg, Ypenburg en Ockenburg, alsmede 
de gevangenname van de Nederlandse legerlei-
ding, regering en koningin tot de hoofddoelen 
behoorden. De twee divisies hadden voor de uit-
voering van hun taken enkele van elkaars een-
heden toegewezen gekregen. Door de afstand 
tussen de beoogde gevechtsterreinen zouden 
de beide divisies elkaar bij aanvang van Fall 
Festung nauwelijks kunnen ondersteunen.9 Aan 
Nederlandse zijde werden ondertussen, van-
wege de toenemende spanningen binnen Eu-
ropa, verschillende maatregelen genomen om 
de defensie in het westen van het land te ver-
sterken. Vanwege het angstwekkende voorbeeld 
van de Duitse luchtlandingen in Noorwegen en 
Denemarken werden de bewakingseenheden 
op de vliegvelden Schiphol, Ypenburg, Valken-
burg en Waalhaven aanzienlijk vermeerderd 
en het gebied rond Wassenaar beter bewaakt.10 

Holland 2017-3_binnenwerk.indb   135 25-07-17   12:47



136  

Deze maatregel zou voor de manschappen van 
het Luftlandekorps onverwacht nadelige gevolgen 
hebben.

De landingen
De landingen bij Valkenburg en Ypenburg wer-
den ingeleid met bombardementen en beschie-
tingen om de Nederlandse luchtverdediging te 
ontregelen. Ook het kleine vliegveld Ockenburg 
werd door beschietingen getroffen. Tegelijker-
tijd moesten bombardementen op de kazernes 
in Den Haag voorkomen dat de hier gelegerde 
onderdelen de bewaking van de vliegvelden te 
hulp konden schieten.11 Na de inleidende lucht-
aanvallen dienden parachutisten de velden in 
te nemen en veilig te stellen voor de daaropvol-
gende landingen van transporttoestellen met 
luchtlandingstroepen. Gezien de hoeveelheid 
manschappen moesten meerdere vluchten tus-
sen de te veroveren velden en de thuisbases in 
Duitsland worden uitgevoerd. 

Hoewel de beschietingen en bombardemen-
ten onder de Nederlandse eenheden voor de 
nodige verwarring zorgden, was de materiële 
schade gering. De Nederlandse luchtverdedi-
ging wist vrij snel van de schrik te bekomen. Bij 

de nadering van de eerste golf transportvlieg-
tuigen was zij grotendeels klaar voor de strijd. 
De parachutisten die Ypenburg hadden moe-
ten veroveren, waren zeer verspreid geland. Zij 
slaagden er niet in hun taak tijdig uit te voeren. 
Het eerste echelon van acht zwaarbeladen Jun-
kers Ju 52 – beladen met infanteristen van de 22. 
Luftlandedivision – vond hierdoor geen veilige 
landingsplaats en belandde in een spervuur van 
Nederlandse luchtdoelmitrailleurs. De tweede 
golf, uitgevoerd door zeventien toestellen, kreeg 
eenzelfde onthaal.12 

Het vernietigende vuur van de vliegveldbewa-
king veroorzaakte een opeenstapeling van wrak-
ken die verdere landingspogingen verhinder-
de.13 Toestellen in latere aanvalsgolven werden 
hierdoor gedwongen andere landingslocaties te 
kiezen; soms in de velden of op de rijkswegen 
rond de vliegvelden. In enkele gevallen moesten 
de Ju 52 zelfs uitwijken naar het strand bij Kat-
wijk en Scheveningen.

Bij Valkenburg volgden de Duitse landin-
gen veelal hetzelfde patroon. Ook hier werd de 
hoofdmacht voorafgegaan door parachutisten 
die hier echter wel succes wisten te boeken. 
Slechts één transporttoestel werd in brand ge-
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schoten.14 Kort na de landing van de eerste toe-
stellen was het veld stevig in Duitse handen. Het 
zompige landingsterrein bleek echter te zwak 
om het gewicht van de ruim vijftig gelande Ju 52 
te dragen. Deze zakten met hun wielen de zachte 
bodem in en vormden zo een obstakel voor ver-
dere landingen. 

De verovering van het kleine vliegveld Oc-
kenburg leek aanvankelijk te mislukken; weder-
om door te ver uiteen landende parachutisten. 
Even voor half zes slaagden de eerste Ju 52 toe-
stellen er echter in versterkingen aan de grond 
te zetten, later gevolgd door nog meer troepen, 
die voor de verdedigers te sterk bleken.15 

De stremmingen op de verschillende vlieg-
velden hadden tot gevolg dat de eerste aanvals-
golven op een groot aantal locaties aan de grond 
waren gekomen, waardoor in Zuid-Holland één 
onoverzichtelijk strijdtoneel was ontstaan. Een 

deel van het Duitse aanvalsplan was mislukt, 
waaronder de beoogde aanval op het regerings-
centrum. Deels vanwege de verspreide landin-
gen, maar ook omdat veel van de ingezette trans-
porttoestellen verloren gingen en niet meer 
beschikbaar waren om aan de latere aanvals-
golven deel te nemen. De volgende dagen zou-
den hierdoor in het teken komen te staan van 
verwarrende gevechten. Voor de Nederlandse 
defensie was het niet eenvoudig enige greep op 
de situatie te krijgen. De verspreide landingen 
wekten de indruk dat de vijand ‘overal’ was. 

De Luftlandetruppen en Fallschirmjäger onder-
vonden problemen van een andere aard. Ver-
schillende aanvalsgroepen konden door een te 
geringe omvang – bijvoorbeeld wanneer sprake 
was van één of van een handvol bij elkaar gelan-
de vliegtuigladingen – relatief eenvoudig wor-
den uitgeschakeld door een getalsmatig sterke-

Afb. 4 Enkele militairen van het bewakingsdetachement. Op de voorgrond, rechts, een 
Britse korporaal. Dit beeld is, net als de hier volgende twee beelden, afkomstig uit de korte 
propagandafilm ‘German prisoners arrive (1940)’. Bron: British Pathé, film ID 1045.08.

Afb. 5 Gespannen – veelal jonge – gezichten. Bron: British Pathé, film ID 1045.08. 

Afb. 6 De militairen van het bewakingsdetachement houden de situatie nauwlettend in de 
gaten. Bron: British Pathé, film ID 1045.08. 
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re, in enkele gevallen door artillerie gesteunde, 
vijand.16 De lichtbewapende luchtlandingstroe-
pen waren daar in veel gevallen niet tegen opge-
wassen, omdat de meegedropte containers met 
munitie en materiaal eveneens zeer verspreid 
terecht kwamen of geheel verloren gingen. 
Sommige containers kwamen terecht binnen 
het bereik van Nederlandse troepen, die daar 
uiteraard dankbaar gebruik van maakten.17 Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat geïsoleerde 
luchtlandingstroepen zich in de vroege morgen 
van 10 mei al in een dermate uitzichtloze positie 
bevonden dat zij geen andere uitweg zagen dan 
de wapens neer te leggen.

Dit leidde al snel tot een urgent beroep op het 
Bureau ter Interneering. Al om 08:00 uur ging 
bij C.C. de Vries, gepensioneerd majoor titula-
tuur van het Koninklijke Nederlands Indische 
Leger en commandant van Fort Spijkerboor, ge-
legen ten noordwesten van Purmerend, de tele-
foon. Generaal-majoor J.C.J. Kempees, hoofd van 
dienst, deelde hem mede dat de oorlogstoestand 
was ingetreden. Daarmee kregen de reeds op het 
fort geïnterneerde twaalf Duitse vliegers direct 
de status van krijgsgevangenen. De Britse geïn-
terneerden die waren ondergebracht in het Fort 
bij Edam zouden worden vrijgelaten. Opmerke-
lijker was echter de laatste mededeling van de 
generaal-majoor dat er, nauwelijks drie uur na 
de eerste landingen, vijftig krijgsgevangen ge-
nomen Duitse parachutisten onderweg waren 
naar Fort Spijkerboor.18 Zij waren niet de enigen. 
In de avond van de eerste oorlogsdag werden in 
de omgeving van Den Haag enkele honderden 
Duitse gevangenen verzameld.19

Het onderbrengen van de gevangenen ge-
schiedde op uiteenlopende locaties, waaronder 
de stallen van de Alexanderkazerne, een materi-
eelloods op de Frederikkazerne, de gevangenis 
en het circusgebouw van Schumann in Sche-
veningen. In de loods van de Frederikkazerne 
werden ook veel gewonden ondergebracht, om 
zo ruimte vrij te maken in het Militair Hospitaal 
in Den Haag.

De verzorging van het grote aantal gevange-

nen, afkomstig uit het gehele land, was proble-
matisch. Het voorzien in slaapgelegenheden, 
voedsel en drinkwater werd de verantwoorde-
lijkheid van hiervoor aangewezen bewakingsde-
tachementen. De registratie van namen en rang 
werd slechts ten dele en op een weinig unifor-
me wijze uitgevoerd. In circus Schuman moes-
ten officieren en onderofficieren bijvoorbeeld 
voortdurend bijspringen bij de bewaking. De 
aldaar aanwezige manschappen waren namelijk 
rekruten die slechts zes weken in dienst waren 
en ‘nog geen mitrailleur konden bedienen’.20 

Rond 9.00 uur in de ochtend van 12 mei ar-
riveerde luitenant-kolonel A.H. Nijhoff van de 
Generale Staf op het Bureau ter Interneering 
met de mededeling dat de eerste lichting krijgs-
gevangenen, vanwege de penibele militaire situ-
atie, nog diezelfde dag via IJmuiden naar Enge-
land moest worden getransporteerd. Ondanks 
dit besluit werd besloten alsnog in Waalsdorp 
een kamp in te richten. Dit voornemen bestond 
al langer, maar voorbereidingen waren nog niet 
getroffen. Deze locatie zou fungeren als gevan-
genendepot, omdat scheepsruimte slechts op 
onregelmatige tijden beschikbaar was. Onder-
tussen werd haast gemaakt met de scheiding van 
krijgsgevangenen en de op veel locaties even-
eens aanwezige geïnterneerde burgers. 

De eerste Duitse krijgsgevangenen arriveer-
den in de middag van 13 mei in IJmuiden. Daar 
werden zij bij de gevangenen die zich daar al 
bevonden en circa 70 lotgenoten uit het fort 
bij Nieuwersluis verzameld voor transport. Het 
schip dat voor hun vervoer was bestemd, kon 
vanwege de dreiging van luchtaanvallen de ha-
ven niet bereiken.21 Hierdoor moest de overtocht 
voorlopig worden uitgesteld. 

Alle krijgsgevangenen werden ondertussen 
ondergebracht in de kelders van de Vishallen.22 
In de avond werd het aantal van circa zeshonderd 
reeds in IJmuiden aanwezigen nog aangevuld 
met driehonderd in vrachtwagens aangevoerde 
gevangenen.23 Pas de volgende morgen werden 
alle gevangenen aan boord van een nieuw schip 
gebracht, de Phrontis. De bewaking bestond uit 
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adelborsten en een sectie van de landingsdivi-
sie, afkomstig van de Marinekazerne Amsterdam 
onder bevel van 1e Luitenant H. Lieftinck.

Op 14 mei werd besloten een tweede trans-
port te organiseren. De Texelstroom van de Hol-
landsche Stoombootmaatschappij (HSM) zou hier-
voor nog ruimte beschikbaar hebben.24 Alle 
daartoe in staat geachte – dat wil zeggen, niet 
gewonde – gevangenen werden in Waalsdorp 
verzameld en per trein naar IJmuiden overge-
bracht, waar zij in de namiddag arriveerden.25 De 
Texelstroom was op dat moment, op aandringen 
van een kapitein van het Algemeen Hoofdkwar-
tier, al bijna buitengaats. Het schip kon nog net 
op tijd worden teruggeroepen.26 In totaal wer-
den circa tweehonderdzeventig gevangenen aan 
boord gebracht, onder begeleiding van veertig 
man Kustartillerie en twee offi  cieren. Dit bewa-

kingsdetachement stond onder leiding van 1e 
luitenant der Marechaussee A.J.F.M. Egter van 
Wissekerke.27 Behalve de Duitse gevangenen en 
het Marine-detachement kwam op het laatste 
moment ook een aanzienlijk aantal, veelal Jood-
se, vluchtelingen aan boord.28 Onderweg werd 
de Texelstroom nog vanuit de lucht onder vuur 
genomen. Hierbij raakte één opvarende gewond. 
Het schip wist echter zonder verdere problemen 
de reis voort te zetten.29

Op het moment dat de Duitse krijgsgevange-
nen bij aankomst door British Pathé werden vast-
gelegd, was het doek voor de verdediging van 
Vesting Holland al gevallen. Het radiobericht 
waarin generaal Winkelman in de avond van 14 
mei de capitulatie toelichtte werd uitgezonden 
terwijl de Texelstroom al was uitgevaren.30 

Bij aankomst te Dover in de ochtend van 15 

Afb. 7  Het bewakingsdetachement dat het gevangenentransport op de Phrontis bege-
leidde wordt bij de Royal Marines Barracks te Chatham verwelkomt (Objectnummer 
2158_080771, beeldbank NIMH).
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mei werden de gevangenen direct een dankbaar 
propagandaobject. In de Pathé beelden beweegt 
de camera langzaam langs de in meerdere rijen 
opgestelde soms angstig, soms vastberaden, kij-
kende gezichten. Enkele Duitsers blijken nog 
‘dangerous looking knives … that shoot out!’ in hun 
bezit te hebben. Deze waren kennelijk door de 
Nederlandse bewakers over het hoofd gezien of 
als minder bedreigend beschouwd. Nu zijn deze 
militairen in elk geval voor de rest van de oor-
log uitgeschakeld. Met enige triomf in zijn stem 
sluit de commentator, Bob Danvers Walker, af 
met: ‘That’s another batch, out of the way!’ 

Epiloog
Over het totaal aantal afgevoerde Duitse krijgs-
gevangenen verschillen de meningen.  De schat-

tingen hierover lopen uiteen van circa 800 tot 
ruim 1.200.31 Zeker is dat hun gevangenname, 
verzorging en transport de nodige improvisatie 
vergde en zeer chaotisch verliep.32 De verwarring 
als gevolg van de verspreide landingen vormden 
hiervoor een belangrijke oorzaak.33 Van het ‘ver-
haal’ van de Duitse krijgsgevangenen in de mei-
dagen van 1940 is het wegvoeren naar Engeland 
het meest onderzochte aspect. Er zijn echter nog 
voldoende aanknopingspunten voor nader on-
derzoek. Zo is er nog geen overkoepelende stu-
die verricht naar de omstandigheden rond hun 
gevangenname, en al evenmin naar hun lot na 
aankomst in Groot-Brittannië en Canada. Wel-
licht dat daarvoor nog waardevol bronnenmate-
riaal in buitenlandse archieven verscholen ligt.35
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