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Introduction
Few has been published about Dutch involvement in war crimes and crimes against
humanity during the initial stages of Operation Barbarossa. However, already in 1966 one
diary was quoted in a newspaper article and, a decade later, in 'De SS en Nederland' from
N.K.C.A. in 't Veld. In both cases it was a quote from the diary of Marinus Rademaker, a
Dutch volunteer of the 2./SS-Inf.Rgt. “Westland”, who described how members of the
adjacent 1st company were carrying out an execution while only wearing sports shorts.
This diary is part of an important diary collection in the Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam (244 – Europese dagboeken en egodocumenten). The
diaries of ten Dutch members of the SS-Division “Wiking” are preserved in this archive. Four
of them contain testimonies about the events during Operation Barbarossa, mainly in July
and August 1941, when soldiers of SS-Inf.Rgt. “Westland” carried out mass executions in
several villages and cities east of Lemberg. These are the diaries of:
– Frehé, Ferdinand Antoon, b. April 21, 1922, Delft (5./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
– Rademaker, Marinus, b. Oct. 28, 1921, Middelburg (2./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
– Weers, Martinus Johannes, b. Feb. 10, 1918, Amsterdam (4./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
– Willems, Pieter Albertus Gerardus, b. Dec. 3, 1914, Deventer (1./SS-Inf.Rgt.“Westland”)
The diary of Weers has only been preserved as a typoscript, which was meant for publication
during the war. Willems' diary contains several important details about certain crimes, but it
generally lacks any dates, since it was only written several months after the events. The
diaries of Frehé and Rademaker, on the other hand, are true diaries, and they give detailed
day-to-day descriptions of the events during the outbreak of the war between Germany and
the Soviet Union.
'
Other important and relevant primary sources have yet to discovered in the archive
of the Minister of Justice, kept in the Nationaal Archief (NA) in Den Haag (2.09.09 – Centraal
Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR)). These legal files can reveal primary sources
like diaries, letters, witness accounts, and photos. We have found one important diary in the
file of the following Dutch SS man:
– Olij, Jan, b. Aug. 10, 1920, Landsmeer (1./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
Moreover, as part of an interview project funded by the Dutch government (the War Heritage
programme), we have conducted an in-depth interview with another member of this unit:
– Roux, Edmond Henri le, b. 28 Sept. 1920, Bondowosso (1./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
This 4.5-hour camera interview has been preserved in the archive of the Data Archiving and
Networked Services (DANS) in The Hague. Extracts from the interview transcript form a
relevant contribution to this report.
Further important testimonies were found in the archive relating to the trial of Pieter
Nicolaas Menten (b. May 26, 1899, Rotterdam), a Dutch businessman, art collector, and war
criminal, which archive has been preserved in the NIOD. In 1976 the legal case against
Menten was re-opened after new evidence had come to light concerning his role in mass
murders. As SS-Hauptscharführer of the Einsatzgruppe zur besonderen Verwendung, Menten
took part in mass executions in the Galician villages of Podhorodce on July 7, 1941, and
Urycz on August 27, 1941.
During this legal investigation, several Dutch former members of the Waffen-SS were
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heard about the events in the Summer of 1941. They all stated that Menten was not – and
could not have been – present in these villages. Hower, they could not have known where
Menten was at that time, since they were operating, as members of the SS-Division “Wiking”,
in an entirely different area. The executions, as described in their testimonies, were carried
out most certainly in different places, villages as Krivichi, Slovida, Zlasczow, Zporow, and
others. The national prosecutor thought that one of the testimonies – from H.A. Valks – was
actually not describing the events in Podhorodce, but in Podhorylce. Another village in that
area, which the 3rd battalion of regiment “Westland” might have passed and which resembles
that name, is Podhorce (Ukr.: Pidhirsti). Maybe it was in one of these villages where this
execution, as described by Valks, was carried out. The archive about Menten (461 – Collectie
proces Menten) contains, among others, witness testimonies of the following persons:
– Keuter, Jan Henri Albert, b. July 10, 1917, Tandjong Kassau (10./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
– Valks, Hendrikus Arnoldus, b. May 26, 1920, Haarlem (11./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
– Wiersma, Broer, b. June 29, 1925, Bergen op Zoom (Rgt.Stab/SS-Inf.Rgt. “Nordland”)
The testimony of Valks was used for an article in the biggest Dutch newspaper, De Telegraaf,
published on June 9, 1977, with the headline: “Four Germans and two Finns carried out the
executions.” A legal investigation of possible involvement of Dutch Waffen-SS members was
started, but never lead to a trial. Years later, in 1982, the national prosecutor De Beaufort,
charged with the investigation of war crimes, reported on the alleged war crimes by Dutch
SS members in July 1941. He subsequently sent a request for information to the Polish
authorities, and received six sworn testimonies from the Soviet authorities, of which one
mentioned participation of Dutchmen in crimes on July 2, 1941. It was impossible however,
according to the national prosecutor, to connect certain individuals to these crimes. Several
years later, in 1986, a Ukrainian newspaper published an article about Dutch SS members
being guilty of the massacre in Krivichi, based on the aforementioned testimonies, and they
were disgruntled no trial had started in The Netherlands. The successor of De Beaufort
stated there were simply too few leads for further investigation. It practically meant the end
of the investigation.

“Eerste gevecht 1 Juli 1941”, reads the caption under this photo, which has been taken in the
vicinity of Krivichi and Slovida by Frits Rijperman of the 6./SS-Inf.Rgt. “Westland”.
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NIOD – 244 – Europese dagboeken en egodocumenten, inv.nr. 991 – Rademaker, Marinus
(SS-Schtz., 1. Zug, 2./SS-Inf.Rgt. “Westland”)

“Konopinca, 24 Juni 1941. 's Avonds hield Untersturmführer Lohmann onderricht over het
Russische leger – speciaal wees hij op de werkzaamheden van politieke commissarissen.
Verder ging hij op de gevechtsmethodes der Russen in. Een taaie verdediger. Massaaanvallen, goede pantsers – vliegtuigen! Gas! Bij ieder regiment één bataljon gastroepen.”
“Konopinca, 25 Juni 1941. Eerst zouden er een soort koorzangwedstrijden gehouden
worden. De eerste en de derde Zug treden het beste af. Dan kwam het mooiste gedeelte.
Volksliederen uit alle vertegenwoordigde landen. Eerst zongen de Duitsers uit alle gouwen –
zoals altijd oogsten de Oostmarkers het meeste succes. Dan zongen wij Hollanders. Het
laatste de Finnen. Werkelijk dit was het beste wat we tot nu toe gehoord hadden. Dan zong
Weynio [= Vainio] – een Fin – enkele liederen van het land der vele meren. Deze kerel had
talent. We verstonden de woorden niet – maar allen konden wij uit dit schitterende
gevoelvolle zingen horen z’n liefde, liefde tot dit schitterende land en volk.”
“Konopinca, 28 Juni 1941. Vandaag zou 106 km gereden worden en we de volgende route:
Lublin, Praski, Cholm, Krasnystow […]. […] Kekalainen [= Kekäläinen], Schütze 3 […] Het
gebied waar we nu doorvoeren was bosrijk – hier en daar lagen echte Jodendorpen. Hier
krioelde het van dit ongedierte. We naderden onze bestemming van deze dag Krasnystow.”
“Zalkiew, 30 Juni 1941. Vandaag de volgende marsroute: Krasnystow, Szurea, Litznea,
Zamosc, Thomaszow, Lubelski, Krolenska. […] We hoorden reeds van de vreselijke
methodes die de Bolsjewiki toepasten. Veertien Duitse kameraden, die gevangen genomen
waren hadden ze de andere dag bij de aanval volledig onherkenbaar verminkt
teruggevonden. Bah, we walgden hiervan. Voor ons stond vast; we zouden onze maatregelen
treffen. Wee de Russen die ons in handen vielen. De Oekraïners kwamen ons met aardbeien
verrassen. We waren nu in Zalkiew, het einddoel van de dag.”
“1 Juli 1941. Lemberg maakte een goede indruk – Duitse bouwstijl – werkelijk een geschikte
stad. De bevolking zag er [woord onleesbaar] uit. Overal stonden ze langs de weg – vol
bewondering lachten ze naar ons op – er heerste geen hoera-stemming. Dit kon men ook niet
verwachten wanneer men weet wat voor gruwelen zich in deze stad hebben afgespeeld. […]
Voor ons kwamen de bewoners bepakt en gezakt uit het dorp. Zij vluchtten – vrouwen
jammerden. Wij konden het begrijpen. Velen hadden in een slag alles verloren. Hieraan
konden we niets veranderen. Dit was de oorlog en deze is hard en meedogenloos.”
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“Zlasczow, 2 Juli 1941. […] Ook enkele ‘Partisanen’ waren koud gemaakt geworden. […] De
zon scheen ontzettend fel. We liepen allen in sportbroekje rond. De 1e Kompagnie benutte
de vrije tijd om joden dood te schieten die Partisanenkrieg gevoerd hadden. Voor deze
beesten was geen andere oplossing. Het geld dat zij bij zich hadden werd onder de
Oekraïners verdeeld. De scherpschutters traden aan, twee bij twee werden ze
doodgeschoten. Ze tuimelden in het graf dat ze zelf gegraven hadden. ‘s Middags werden
we opgeschrikt door een melding die voor ons te veel was om te dragen. De
Regimentscommandeur zou gevallen zijn, toen later werd het bericht door onze
kompaniechef bevestigd. SS-Standartenführer Wäckerle is overleden. We konden het niet
begrijpen. De dodelijke kogel trof hem in de hals - niets mocht meer baten – in z’n wagen de
handen gevouwen stierf hij als een soldaat. De nieuwe Regimentscommandeur was ook
reeds benoemd. – Le roi est mort – vive le roi –. Lang konden we bij deze gebeurtenis niet
stilstaan. De oorlog ging verder. Gepoetst werd alsof we Ehrenkompanie moesten staan. De
wapens werden ‘appellfähig’ schoon gemaakt. Gebirgsjäger trokken over de straat. De A. A.
reed steeds ‘Felin’ in een Panzerspäh naar voren. Germania zou spoedig volgen en dan
kwamen wij. Bij de Gebirgsjäger waren enkele Russische gevangenen ontsnapt. Onze batterij
spoorde ze echter snel op. Ze kregen hun verdiende loon. Een Russische officier, die
opgehangen zou worden, hing zichzelf de strik om z’n hals. Om 2 uur moest onze groep zich
gereed maken. We zouden een gemotoriseerde Spähtrupp rijden. Deze werd afgelast. De
Finnen van het 1e Bataillon hadden ook een patrouille ondernomen ‘s morgens vroeg. […] In
‘t laatste moment kwamen Teschmann en Gerard de Swart met een Jood aangezet, die een
zak met aardappelen op z’n rug torste. Allo hup – de zak op de wagen – het was welkome
proviand. […] Tegen de namiddag trokken wij Tarnopol binnen. Het regende. Het water
stroomde in brede stromen door de goten. Aan alle hoeken der straten stonden uitgebrande
Russische tanks. Jodenlijken lagen overal verspreid. Deze Joden hadden gisteren geplunderd
en ondergingen nu hun verdiende loon. […] Enkele Joden in de haast gehaald veegde om
ons de kamers uit. Kruiperig beleefd waren ze telkens en telkens groetten ze – hun petten
lichtend – het ‘uitverkoren’ volk. […] Tegenover het hotel staat een groot herenhuis dat
vroeger door een Joodse familie bewoond was, nu echter geëvacueerd waren. Met een paar
kameraden ging ik naar binnen – een onbeschrijfelijke rommel heerste hier. Een echt
Jodenhuishouden – we kwamen overal in slaapkamers – echter overal dezelfde wanorde.
[woord onleesbaar] kasten maakten we open. Kleine [woord onleesbaar] kwamen bij hopen
tevoorschijn. Borden – schotels – glazen – alles, letterlijk alles wat zich maar denken kon was
hier te vinden. Een stapel grammofoonplaten namen we mee om op ons apparaat te
proberen. […] Om 9 uur reden we uit Tarnopol richting zuiden.”
“Zopektkaka, 5 Juli 1941. Van voren werd het bevel doorgegeven, dat we onze kraagspiegels
van de uniformen af moesten snijden – dit omdat we dan niet als SS door de Russen herkend
werden. […] In het dorp waar we doorheen trokken was een zuivere Oekraïense bevolking –
de mannen hadden hier een soort ‘Selbstwehr’ opgericht. Ze waren te herkennen aan de
blauwgele armbanden die ze droegen. De weg was omzoomd door de bevolking, die ons in
hun beste kleden opwachtte en ons spontaan een ovatie bracht als begroeting. Bloemen
werden op onze wagens geworpen – deze bevolking had geen idee dat we zo dicht aan de
vijand waren en dat we vandaag beslist een gevecht hard op hard zouden beleven. Hun
ogen straalden en overal lazen we dank – ze waren van het bolsjewistische juk bevrijd.”

Translation:
“Konopinca, June 24, 1941. In the evening, Untersturmführer Lohmann was teaching about
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the Russian Army – he especially pointed out the work of Political Commissars. He also
went into the fighting methods of the Russians. A tough defender. Mass attacks, good armor
– airplanes! Gas! One gas battalion for each regiment.”
“Konopinca, June 25, 1941. First there would be held a kind of choir competitions. The first
and the third platoon perform the best. Then came the nicest part. Folk songs from all
represented countries. First the Germans sang and as always the Ostmarkers had the most
success. Then the Dutch sang. At last the Finns sang. This was the best we had heard so far.
Then Weynio [= Vainio] – a Finn – sang some songs from his land of many lakes. This guy
had talent. We did not understand the words – but we could all hear his love from this
wonderful, sensitive singinge, love for this beautiful country and people.”
“Konopinca, June 28, 1941. Today 106 km would be driven and we [take] the following
route: Lublin, Praski, Cholm, Krasnystow […]. […] Kekalainen [= Kekäläinen], Schütze 3 […]
The area which we were now passing through was full of forests – here and there were
typical Jew villages. It was crawling here with this vermin. We approached our destination
of this day Krasnystow.”
“Zalkiew, June 30, 1941. Today the following march route: Krasnystow, Szurea, Litznea,
Zamosc, Thomaszow, Lubelski, Krolenska. […] We already heard of the terrible methods
that the Bolsheviks applied. Fourteen German comrades who had been captured, were
recovered the next day during the attack, they were found completely mutilated and
unrecognizable. Yuck, we were disgusted by this. For us it was certain; we would take our
measures. Woe the Russians who fell into our hands. The Ukrainians came to surprise us
with strawberries. We were now in Zalkiew, the final destination of the day.”
“July 1, 1941. Lemberg made a good impression – German architecture – a really suitable
city. The population looked [word unreadable]. Everywhere they stood along the road – they
looked at us full of admiration – there was no cheerful mood. One also couldn't expect this
when one knows what kind of horrors recently occured in this city. […] The inhabitants from
the village came packed with their belongings in front of tus. They fled – women weeped.
We could understand them. Many had lost everything in one strike. We couldn't change
anything about this. This was the war and this is hard and ruthless.”
“Zlasczow, July 2, 1941. […] Some 'Partisans’ were killed. […] The sun was shining bright.
We all walked around in sports shorts. The 1st company used the free time to shoot the Jews
who had fought Partisanenkrieg. There was no other solution for these animals. The money
they had with them was divided among the Ukrainians. The sharpshooters joined, two by
two they were shot dead. They tumbled into the grave that they had dug themselves. In the
afternoon we were startled by a report that was too much for us to bear. The regimental
commander would have been killed in action, later the message was confirmed by our
company commander. SS-Standartenführer Wäckerle had died. We could not understand it.
The deadly bullet struck him in the neck – there was nothing that could be done about it –
his hands were folded, he died like a true soldier. The new regimental commander was
already appointed. – Le roi est mort – vive le roi –. We could not dwell on this for long. The
war continued. We had to clean ourselves up and polish our boots as if we had to stand
Ehrenkompanie. The weapons were cleaned appellfähig. Gebirgsjäger charged. The A. A.
[Aufklärungs-Abteilung] always rode 'Felin' in a Panzerspäh. Germania would soon follow and
then we came. Some Russian prisoners had escaped from the Gebirgsjäger. However, our
battery quickly tracked them down. They got what they deserved. A Russian officer, who
was going to be hanged, had to hang the rope around his neck himself. Our group had to get
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ready at 2 o'clock. We would drive a motorized Spähtrupp. This was canceled. The Finns of
the first bataillon had also undertaken a patrol early in the morning. […] In the last moment
Teschmann and Gerard de Swart brought in a Jew, who was carrying a bag of potatoes on his
back. Chop! – the bag on the truck – it was welcome food. […] By the afternoon we entered
Tarnopol. It was raining. The water flowed in wide streams through the gutters. There were
burnt-out Russian tanks on all corners of the streets. Bodies of Jews were scattered
everywhere. These Jews had plundered yesterday and were now undergoing their well
deserved punishment. […] We quickly rounded up some Jews who swept and cleaned the
rooms. They were always obsequiously polite, and they always greeted – taking off their
hats – these 'chosen' people. […] On the opposite side of the hotel is a large mansion that
used to be owned by a Jewish family, which was now evacuated. With a few comrades I
went inside – it was an indescribable mess. A real Jewish household – we checked all rooms
– but the same disorder everywhere. [word unreadable] we opened the cupboards. Little
[word unreadable] came out in heaps. Plates – saucers – glasses – everything, literally
everything that could be imagined, could be found here. We took a stack of gramophone
records to try on our own pick-up. […] At 9 o'clock we drove from Tarnopol to the south.”
“Zopetkaka, July 5, 1941. The order was given, that we had to cut off our collar tabs from the
uniforms – so that we wouldn't be recognized as SS by the Russians. […] In the village we
drove through was a pure Ukrainian population – the men had established a kind of
Selbstwehr here. They could be recognized by the blue-yellow armbands they wore. The road
was crowded with people, who were waiting for us in their best outfits and spontaneously
brought us an ovation to greet us. Flowers were thrown on our trucks – these people had no
idea that we were so close to the enemy and that we would experience for sure a hard battle
with the Russians today. There eyes were bright and everywhere we were experiencing
thankfulness – they were freed from the Bolshevik yoke.”

“Rusland 1 Juli 1941”, reads the caption under this photo, which has been taken on the
Vormarschstrasse, east of Lemberg, by Frits Rijperman of the 6./SS-Inf.Rgt. “Westland”.
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NIOD – 244 – Europese dagboeken en egodocumenten, inv.nr. 1073 – Weers, Martinus
Johannes (SS-Schtz., 3. Gruppe, 2. Zug, 4./SS-Inf.Rgt. “Westland”)

The 3rd squad of the 2nd platoon of the 4./SS-Inf.Rgt. “Westland” in July 1941. Marinus Weers
is standing fourth from the left.
“Als wij versagen in de strijd tegen Rusland, dan is Europa verloren. Als politieke soldaten
treden wij Moskousch horden tegemoet. Onze Führer weet wat hij doet, op het juiste
moment zal hij voor ons het aanvalsteken geven.”
“Onze stemming kan door niets bedorven worden, wij gaan naar het front! Welk een grote
kracht wordt hier te samengetrokken, om voor den beslissende slag uit te halen. Steiner heeft
in een toespraak gezegd dat onze divisie het bewijs zal leveren, dat de wereldbeschouwing
van den Führer de juiste is. Wij als Hollanders kunnen den Führer niet dankbaar genoeg zijn
nu we metterdaad als soldaat kunnen tonen wat we waard zijn. Wij weten, dat we een weg
gaan, die moeilijk is en dat we het grootste gedeelte van het Nederlandse volk tegen ons
hebben. Maar ons volk zal, indien het in de toekomst wil blijven voortbestaan, deze weg
moeten betreden. Als vrijwilligers zullen wij tonen dat wij alles over hebben voor ons Ideaal.
Onze kameraden in het Vaderland en wij hier zullen laten zien wat er van ons Geuzenbloed
is overgebleven.”
“De bevolking is zeer tegemoetkomend. Overal klinkt het 'Heil Hitler' ons toe. Ieder dorp en
iedere stad heeft een 'Comité van Nat. Ukrainische bevolking' gevormd en welkomsschilden
bij de dorps- en stadingangen gemaakt.”
“1 Juli, 's nachts om 2 uur gaat het verder. Nu was het richting Lemberg, dat voor 24 uur
genomen was. Om 7 uur waren we in Lemberg. Door Ukrainische vrijscharen was de orde
reeds hersteld. Zij waren met geweer bewapend en hun kenteken was een blauw-gele
armband. Hier maakten wij voor het eerst kennis met het Bolsjewisme zonder masker.
Duizenden vrouwen, mannen en kinderen op de meest gemene manier doodgemarteld.
Overzal ziet men huilende mensen. Midden in de stad hoorden we uit verhalen van de
bevolking wat zich hier de laatste tien dagen had afgespeeld. Na een kort oponthoud reden
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we de stad weer uit. Ongeveer om 12 uur kregen wij de melding dat er Russische cavalerie
in aantocht was. Snel gingen we langs de voormarsstraat op een heuvel in stelling en al
spoedig zagen we door onze verrekijkers de Russen naderen. Met artillerievuur werden zij
ontvangen door ons zware m.g.- en granaatwerpervuur. Na ongeveer 10 minuten schieten
uit alle wapenen, probeerden de Russen zich in een dorp links van ons weer te verzamelen.
Nu het dorp onder vuur van alle zware wapenen. Na een half uur brandde het dorp aan alle
kanten. Toen ging onze infanterie tot de aanval over en na een strijd van 3 uur waren de
Russen volkomen verslagen. Aan onze zijde waren in het Bataillon geen verliezen en slechts
2 gewonden. De eerste dag is dan ook zeer gunstig verlopen en onze officieren waren dan
ook zeer tevreden over ons. Zo hebben we dan precies een jaar nadat ons Regiment is
opgericht de eerste vuurdoop ontvangen. Twee Russische cavalerie-escadrons hebben we
vernietigd.”
“2 Juli. Vandaag is het een zware dag voor ons. Onze Regimentskommandeur Wäckerle is
gevallen door een schot van een franc-tireur. De verslagenheid is groot. Een jaar hebben we
lief en leed met hem gedeeld en als hij eindelijk zijn Regiment in het gevecht aan kan voeren,
valt hij als een der eersten. Met de Russen, die ons vandaag in handen vallen, wordt geen
pardon gemaakt, totdat een bevel ons weer tot de orde roept. Waar wij, ook al is het met
tegenzin, aan voldoen om de volgende Russen gevangen te nemen en terug te sturen.”
“3 Juli. Deze dag verloopt zonder gevecht. De gehele dag marcheren we gemotoriseerd.
Overal langs de straat liggen uitgebrande pantsers en voertuigen van allerlei soort. Onze
vliegers en artillerie hebben hier 100% werk verricht.”
“4 Juli. Vandaag kwamen om 3.15 uur in Tarnopol aan. Ook hier waren de Russen als
beesten tekeer gegaan. Zoals overal hadden de Joden alles in handen gehad en hun lusten op
het volk botgevierd. Het zal een ieder wel duidelijk zijn dat wij als SS-mannen onbarmhartig
tegen de Joden optreden. Het was ons dan ook zeer welkom dat de burgerbevolking de
Joden in een gevangenis tezamen dreef, waar zijn hun verdiende straf ontvingen. In deze
gevangenis waren honderden Oekraïners vermoord. Hoofdzakelijk de Joden hadden hier
een grote rol gespeeld. Op dezelfde plaats ontvangen zij hun straf. Oog om oog en tand om
tand!”
“7 Juli. Ik schrijf mijn dagboek thans in een huis, waarbij we in stelling zijn. De 4de Juli
hadden we 's avonds om 7 uur alarm en vertrokken onmiddellijk. Wij waren flankendekking
voor onze divisie. De 5de Juli begon het al vroeg. Wij hadden een zeer zwaar gevecht. Onze
m.g.-Gruppe is op een zeer dappere wijze in de aanval geweest. Wij lagen in direct
schietbereik van boomschutters. Ook maakten we kennis met de Russische zware
granaatwerpers. Die dekten ons steeds met hun salvo's toe. Na een gevecht van 2 uur,
waarin we een dorp namen, werden we met een Zug van de derde Kompanie op een dorp
ingezet, waarin volgens verklaringen der bevolking de Russen zich verschanst hadden. Na
ongeveer een km. voorwaarts gekomen te zijn, kregen we van alle zijden vuur. Dat we geen
uitvallers hadden, was aan onze goede opleiding te danken; sprongsgewijze gingen we
voorwaarts, steeds één of twee man tegellijk 4 of 5 stappen en dan weer dekking. Op zo'n
manier heeft de vijand geen kans om goed te richten, zij schieten dan ook in het wilde weg.
Als wij bij de dorpsrand aangekomen zijn, krijgen wij versterking van een
pantserafweergranaat “Pak”. Dat is een prima wapen, twee-, driemaal schieten die op een
huis en het staat in brand. Ik hoor net van een melder, dat we twee km. van de Russische
grens af zijn, d.w.z. De oude grens van Polen en Rusland. De Leutnant van het Pakgeschut is
een echte Draufgänger. Op een gegeven moment kwam zijn geschut niet vlug genoeg bij
hem. Hoewel we gedwongen door het vuur van de vijand onze hoofden niet durfden
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opheffen, ging hij midden op de straat staan en schreeuwde net zolang om zijn geschut, tot
het naar hem toe kwam.”
“Kameraad Elvers is gewond. Als ik hem vraag hoe het met hem gaat, zegt hij me: ‘Maak je
maar geen zorgen over mij. Zorg dat je er beter vanaf komt, wij zijn in Holland veel te hard
nodig.’ Het is een prachtkerel, zwaargewond en spreekt alweer over onze strijd in Holland,
dat zijn kerels die niet kapot te maken zijn. Nederland heeft nog een toekomst zolang het
zulke kerels voortbrengt.”
“Dit alles doen wij uit liefde voor het Vaderland, uit liefde voor ons Volk. Mussert heeft hun
10 jaar de weg gewezen, 10 jaar heeft hij hun toegesproken, goedschiks, docht grotendeels
voor dovemansorden. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Nu zijn wij graag bereid ons
Volk een duwtje in de goede richting te geven, ja zelfs als het moet, een trap aan het onderste
gedeelte van hun rug, opdat ze in de goede richting vliegen. Wij zijn soldaten geworden en
gewoon alles 100% te doen.”
“Wij weten, dat zonder onze inzet, geen leven meer mogelijk is. Al het goede zou uitgeroeid
worden, indien de Bolsjewisten overwinnen. Zij die geloven dat ze dan nog leven, vergissen
zich. Zij vegeteren slechts nog, gelijk de dieren. Geen Ideaal zal dan het leven mooi maken,
geen goed, geen slecht zal zijn. Alles zou hetzelfde zijn, echter niet gemeten naar het beste,
maar naar het slechtste. Jullie thuis kunnen dat misschien niet begrijpen, maar wij weten wat
dat is. In Rusland is alles grauw. Wij willen ons volk dat lot besparen. Wat er ook geëist zal
worden, wij zullen onze plicht doen. Magere Hein mag nog zo vaak zijn tol vragen, ons
boezemt hij geen angst meer in. Wij weten dat wij SS-mannen zijn. Wij weten dat we
nationaal-socialisten zijn. En in de allereerste plaats, we hebben den Führer trouw gezworen
tot in de dood. In ons devies staat: ‘Onze eer heet trouw’. Daar willen we naar leven en
sterven.”
“Kameraad Ephraim, een van mijn meest beminde kameraden, was gevallen door een
dodelijk schot. Gevallen voor zijn Ideaal. Alles heeft hij geofferd wat hij had. Alles voor het
Vaderland. Gij daar in Holland, prent dat in uw hersens. Als gij dat tenminste kunt. Alles
voor het Vaderland! Hoort gij dat, krentenweger, couponknipper. Ja jullie daar, die zo graag
rustig willen leven. Die niet gestoord willen worden. En gij daar zielsverzorgers, en gij daar
echte Nederlander, hier gaf weer een zijn leven voor het Vaderland. 18 jaar was hij oud. In
zijn korte leven heeft hij meer gedaan dan gij, al wordt ge 100 jaar, nooit zullen jullie daartoe
in staat zijn.”
“Drie weken lang kom ik iedere dag langs hun graven. Steeds weer moet ik blijven staan.
Aldoor komt bij mij de gedachte op, heeft dit alles doel? Ons volk scheldt op ons, lastert over
ons, ja schrijft zelfs de ouders van hen die vielen brieven vol gemeenheid. Vaak twijfel ik of
ons Volk deze offers wel waard is. Ik weet echter, dat ons Volk goed is. Het heeft toch deze
kerels voortgebracht. Bedrogen en belogen is ons Volk. Als hun ogen open gaan, zullen zij
het offer, dat hier gebracht is, begrijpen. Het is ons volk de laatste te goed gegaan. Van den
groten kapitalist tot den kleinsten arbeider hadden zij allen één Ideaal: de Gulden, het
gouden kalf! Niet een arbeider was het voorbeeld, maar een rentenier.”
“De kameraden die hier liggen zijn ons veel te lief. Ieder wankelen, ieder twijfelen is reeds
verraad aan hen. Wat twijfel ik dan nog? Zij geven hun leven, zal ik dan nog twijfelen, ik die
nog leef? Twijfelen aan datgene waarvoor zij hun leven gaven? Nee, ik zal nooit meer
twijfelen! Ons volk is dit offer waard. Ons volk is niet slecht, ons volk is misleid.”
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“Het Heldenfriedhof zal een eeuwige getuigenis zijn van den heldenstrijd die hier gevoerd
is. Een getuigenis van een generatie die bereid was hun leven te offeren voor de toekomst
van hun volk. Hun offer zal voor ons volk een verplichting moeten worden. Voor onze jeugd
zullen wij een voorbeeld zijn, zoals voor ons De Ruyter, Van Speyk en Van Heutsz een
voorbeeld waren.”
“Ons volk zal echter weten, dat toen op 22 Juni 1941 de grote trek naar het Oosten begon,
Neerlands beste zonen daarbij waren. Heil kameraden, voor de laatste maal, Heil!”

Translation:
“If we are defeated in the battle against Russia, then Europe is lost. As political soldiers we
face Moscow's hordes. Our Führer knows what he is doing, at the right time he will tell us
when to attack.”
“Our mood can not be spoiled by anything, we will go to the front! What a great force is
being pulled together here to take the decisive blow. Steiner said in a speech that our
division will prove that the Führer's ideology is the right one. We as Dutchmen can not be
thankful enough to the Führer as we finally can proof as a soldier what we are worth. We
know that we are going a difficult path and that we have the majority of the Dutch people
against us. But our people, if they want to continue to exist in the future, will have to enter
this road as well. As volunteers we will show that we give everything for our ideal. Our
comrades in the Fatherland and we here will show what is left of our Geuzenbloed [Calvinist
blood].”
“The population is very friendly to us. Everywhere the 'Heil Hitler' sounds to us. Every
village and every city has a Committee of National Ukrainian population formed and
welcome signs at the village and city entrances.”
“July 1st. At 2 o'clock at night we go. We now went to Lemberg, which was captured 24 hours
ago. At 7 o'clock we were in Lemberg. Ukrainian nationalists had already restored order.
They were armed with rifles and had a blue and yellow armband. For the first time we saw
Bolshevism without a mask. Thousands of women, men and children tortured to death in
the most vicious way. We see people crying everywhere. In the city centre we heard stories
from the population about what had happened in Lemberg in the last ten days. After a short
delay we drove out of town again. Around 12 o'clock we received the message that Russian
cavalry was approaching. Quickly we went along the Rollbahn and took positions on a hill
and soon we saw the Russians approaching through our binoculars. They were welcomed
with artillery fire from our heavy machine guns and mortars. After about 10 minutes of
shooting from all weapons, the Russians tried to gather in a village to our left. At the
moment the village is under attack from all heavy weapons. After half an hour the whole
village was burning. Then our infantry went over and attacked, and after a battle of three
hours the Russians were completely defeated. On our side there were no losses in the
bataillon, only two were wounded. Our first day of combat went very well and our officers
were very satisfied with us. This is how we received our first frontline duty, one year after
our regiment was established. We destroyed two Russian cavalry squadrons.”
“July 2nd. Today is a hard day for us. Our regimental commander Wäckerle has fallen by a
shot from a franc-tireur.”
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“The defeat is great. We shared our love and sorrow with Wäckerle for a year, and when he
can finally lead his regiment into the fight, he is killed in action as one of the first. With the
Russians, who fall into our hands today, no pardon is made until an order calls us to order
again. Reluctantly we agree to take Russian soldiers as prisoners again.”
“July 3rd. This day goes without a fight. The whole day we march motorized. There are
burnt-out tanks and vehicles of all kinds on the road. Our pilots and artillery did 100% work
here.”
“July 4th. Today we arrived at 3.15 in the morning in Tarnopol. Here the Russians as well had
been indulging like animals. As everywhere, the Jews have had everything in their hands
and celebrated their lusts on the people. It will be clear to everyone that we as SS men act
mercilessly against the Jews. It was therefore very welcome that the civilian population
drove the Jews together in a prison, where they received their deserved punishment.
Hundreds of Ukrainians were killed in this prison just before. Mainly the Jews had played a
major role here. They received their punishment in the same place. Eye for eye and tooth for
tooth.”
“July 7th. I now write my diary inside a house where we are stationed. On the 4 th of July we
had an alarm at 7 in the evening and left immediately. Our flank is covering the division. The
5th of July it started early. We had a very tough fight. Our machine gun platoon has acted
very bravely. We were in direct shooting range of tree Russian snipers who were
camouflaged in trees. We also met the Russian heavy grenade launchers. They always pound
us with their salvos. The battle lasted for two hours, in which we took a village, we were
deployed with a platoon from the 3rd company. Together with this unit we had to attack a
village in which, according to statements of the population, the Russians had entrenched
themselves. After advancing about one kilometer, we got Russian fire from all sides. Because
of our training we all immediately knew exactly what to do. Step by step we moved forward,
always one or two men charging in four or five little raids and then take cover again. In such
a way the enemy has no chance to focus properly, they also shoot at random. When we
arrived near the village, our unit got supported by an anti-tank gun. A Pak is a great weapon,
if it fires two or three times at a house, it’s on fire. I just heard from a reporter that we are
two miles from the Russian border, i.e. the old border of Poland and Russia. The lieutenant
of the Pak-cannon is a real Draufgänger. At one point his Pak did not come to him quickly
enough. Though we did not dare to lift our heads because of the fire of the enemy, he stood
in the middle of the street and shouted for his Pak until it came to him.”
“Comrade Elvers is injured. When I ask him how he is doing, he tells me: “Do not worry
about me. Make sure you get better, we are needed too much in Holland.” It is a wonderful
guy, badly wounded and he is already talking about our [political] fight in Holland, these
guys cannot be destroyed. The Netherlands still has a future as long as it produces such
men. We do all of this out of love for the Fatherland, out of love for our people. Mussert has
shown their way for 10 years, he has addressed them for 10 years, with a good grace,
however mostly for deaf ears. Those who do not want to listen should now feel. Now we are
happy to give our people a push in the right direction, yes, even if necessary, a kick in the
bottom of their back so that they fly in the right direction. We have become soldiers and are
used to do everything 100%.”
“We know that without our commitment, life is no longer possible. All what’s good would
be eradicated if the Bolshevists conquered. Those who would then believe that they are still
alive are mistaken. They only vegetate, like animals. No Ideal would then make life
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beautiful, there will be good nor bad. Everything would be the same, but not measured to
the best, but to the worst. You at home may not understand that, but we know what that
means. Everything is gray in Russia. We want to save our people that destiny. Whatever will
be demanded, we will do our duty. The Grim Reaper might still take his toll so often, we are
no longer afraid of him. We know that we are SS men. We know that we are National
Socialists. And first and foremost, we swore allegiance to the Führer until death. Our motto
states: 'Our honor is loyalty'. We want to live and die by that motto.”
“Comrade Ephraim, one of my most beloved comrades, had been killed by a deadly shot. He
has fallen for his Ideal. He has sacrificed everything he had. Everything for the Fatherland!
You there in Holland, you put that in your brains. If you can at least. Everything for the
Fatherland! Do you hear that, you minge, you coupon cutter. Yes you there, who wants to
live quietly. Who do not want to be disturbed. And you there soul attendants, and you there
true Dutchman, here again one gave his life for the Fatherland. He was 18 years old. In his
short life he has done more than you, even if you are 100 years old, you will never be able to
do so.”
“Three weeks long I pass their graves every day. Again and again I stand still there. The
thought always comes to me, does this all serves a purpose? Our people scold us, slander us,
yes even the parents of those who fell receive letters full of wickedness. Often I doubt
whether our People are worth these sacrifices. I know, however, that our People are good. It
has produced these guys. Our People are deceived and lied to. When their eyes will open up,
they will understand the sacrifice that has been made here. Our People have had it too well
in recent times. From the great capitalist to the smallest worker they all had one Ideal: the
Gulden, the golden calf! Not a worker was the example, but the rentier.”
“The comrades who have fallen are too dear to us. Every staggering, every doubt is already a
betrayal to them. Why would I still doubt? They give their lives, will I still doubt, I who still
lives? Doubting what they gave their life for? No, I will never doubt again! Our people are
worthy of this sacrifice. Our people are not bad, our people are deceived.”
“The Heldenfriedhof will be an eternal testimony to the heroic struggle that has taken place
here. A testimony of a generation that was willing to sacrifice their lives for the future of
their people. Their sacrifice will have to become an obligation for our people. For our youth
we will be an example, as De Ruyter, Van Speyk and Van Heutsz were an example to us.”
“Our people will know, however, that on June 22nd, 1941, as the great migration to the East
began, the best Dutch sons were there. Heil comrades, for the last time, Heil!”
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NIOD – 244 – Europese dagboeken en egodocumenten, inv.nr. 1251 – Frehé, Ferdinand
Antoon (SS-Schtz., 2. Zug, 5./SS-Inf.Rgt. “Westland”)

“De 1 Juli zijn we 's morgens in Lemberg aangekomen, een lange tijd oponthoud en toen
verder. 's Avonds om 5.15 uur kwam 't beveel alles met al 't gereed afzitten. Wij dachten al
wat is er nu aan de hand. De Komp. aangetreden en daar hadden we 't. Daar in dat dorp en
zijn omgeving zit versprengde delen van de vijand. 't Kost wat 't kost die moet nog
neergeslagen worden en zwaar we starten gelijk. De Komp blijft hinter deze berg (+/- 1 km
verder weg) in bereitstelling. Wij daarheen gemarcheerd en daar in volle dekkung gelegen
tot 't volgende: “Mijn eerste gevecht.” We lagen in bereitstelling achter een berg met onze
groep […]. 't Duurde me wat te lang en ben op handen en voeten den berg hoog geklommen,
en daar zag ik 't een duizend soldaten in 't dal. Onze regimentscom.d. Standartef. Wäckerle
stond. Ik hoorde 'm zeggen dat zijn eigene troepen. Ik kon 't niet geloven, want 't was een
dooreenander van heb ik jouw daar. Na een half uur getuurd door verrekijkers wisten ze
niet wat te doen, tenslotte waren ze dan besloten met een S.M.G. er maar eens een vuurstoot
in te geven, zo gezegd zo gedaan. 't Had nog niet gerateld of de kanze haufen begint te
rennen en rent naar 't dorp. Krziewice. Daar kwam gelijk 't beveel we zouden op dat dorp
voorstoten. Afstand was 3-4 km. Wij die rot Russen achterna wat heb ik gezweten. Een
geweer en een kist granaten met 35 stuks erin. De groepenführer is loos getippeld, wij
konden 't niet bijhouden. De lage wat de volgende […]. […]lings 5e Kop., wij in de midden,
3e Zug links, 2e in 't midden, 1e Zug rechts, 6e Kop. stoot de rechterzijde 't dorp in. Angrif
om 18 uur. Gruppen uit elkaar trekken. Wij losgetippeld de meeste konden 't niet bijjouden
door die korenvelden en over die sloten. Ik ook niet met mijn kist met 35 granaten. Wij
waren nog 2 km van 't dorp toen waren de eerste reeds aan de dorpsrand gekomen en begon
de schieterij los. Nu hadden wij (achtergeblevene) ons een beetje bij elkaar gezameld. En een
dorst en gezweten dat we hebben. We hebben toen een moment rust genomen en kwam ik
tot de ontdekking dat ik nog wat koffie in m'n veldfles had. Ieder een kleine slok genomen
en hadden we weer frisse moed en wij er op los. De een zei kijk daar links bij dat huis A,
daar lopen zo'n hoop soldaten rond moeten we daar niet heen? Wij wisten niet meer
waarheen. Plotsklaps begon Russ. Arie te schieten wij volle dekking in 't moeras. Tot onze
hals toe waren we nat. Toen zijn we maar naar huis A getippeld en daar 1 km voor troffen we
Groep Simon met zijn mannen en zij vertelden dat zij dicht bij de boerderij waren en dat ze
toen geweldig vuur gekregen hebben, en dat daar dus geen van onze Kop. was, dus wij
gelijk rechtsom en naar dorp K. marcheert. Onderweg leggen daar 9 Russen op de weg.
Schots en scheef. Wij halten en kijken is wat er aan de hand is. Die zijn al dood, zeiden ze.
We schieten er 2 door de kop maar niemand bewoog ze. Toen wilden we verder gaan en de
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laatste man, Hans Rijkse[n], wilde zich ook in beweging zetten en keek nog eens om naar die
9 en zag hij net hoe of 1 Rus zijn kop opheeft om te kijken of we allemaal weg waren. Hij riep
ons en vertelde 't ons, en werkelijk, ze leefde allemaal. Toen hebben we ze allemaal doorzeeft
want 1 kogel voor een Rus is niet genoeg want die 2 die aangeschoten waren beweegde zich
ook nog. Toen verder naar dorp K. Toen we daar in de nabijheid kwamen, kwam een melder
Kolodschsick van de 3e Zug en wij vroegen wat er aan de hand was. Ja, zei hij, de 3e Zug is
ingesloten. […] is verwondet, Pfaffenberger verwondet, Preng gevallen. Hop verwondet,
Fertig verwondet, Engelsoven verwondet en van de 1e Zug Herold gevallen. De Komp
moest versterking hebben anders gaat alles eraan. Toen kregen we moed. Er waren
kameraden in gevaar. Wij waren met 2 M.G., 5 geweerschutters, 2 scherpschutters en 2
Gewehrgranaatschutters. Dat was dus al een hele vuurkracht. Wij er op los en ja joor daar
zagen we ze met de eerste verwondete slepen en daar kwamen we voor in 't dorp. Uit 't
eerste huis schoten de Russen met M.G. Frehe, hier, riep ik. Vuurvrij op 't eerste huis, daar
zitten Russen in en daar begon ik te schieten. 15 Granaten op 't riete dak geschoten maar
niets wilde branden. Wacht even, riep ik, dat gaat zo niet, met lichtspoor brengen we 't klaar
en ja hoor, na een paar schot begon 't dak te branden. Toen kreeg ik 't beveel aan de andere
kant van 't huis door 't venster naar binnen te schieten. Goed, ik op handen en voeten naar
de andere kant gekropen en aangelegd, en precies in 't venster de kamer in en daar krachte 't
reeds en heel 't huis brande. Dat gevaar was voorbij. Wij verder naar 't volgende huis, dat
moest ik ook in brand schieten maar dat was meer een schuur. Ja, dat breng ik niet klaar.
Goed, zeiden Rijkse en Janse, wij sluipen naar de ingang aan de andere kant en gooien er
dan een paar handgranaten in. Ik zie ze om de hoek verdwijnen en daar zie ik dat aan de
andere kant een onderofficier dacht dat 't Russen waren en hij wil een handgranaat gooien.
Ik heb 'm toegeschreeuwd en schrok hij van zijn eigen. Toen een explosie en de schuur
sprong uit elkaar en wist ik dat die 2 hun opdracht vervuld hadden. Daar zie ik onze
Zugführer Rolman met z'n arm vol bloed in 't verband lopen, hij had een schot in zijn arm
gekregen. Eggers had de 2e Zug overgenomen en wij verder. Van huis tot huis gezocht naar
Russen, maar niets gevonden. Toen kregen we 't beveel 't dorp van de linkse ingang te
zekeren. Toen we daar een tijdje gelegen en geschoten hadden op een halfdood paard
kwamen er achter ons auto's in 't dorp gereden. Ik keek om en 't was een der onze. Toen wist
ik dat de strijd voorbij was en hebben we ons gezameld. Daar hoorden we dat wij met 2
Komp. 1 Russ. Regt. verslagen hadden. Onze groepenführer had ons zijn hoop toegesproken
dat we ons geweldig gehouden hadden en dat hij op ons vertrouwen kon. Hij wilde nog wat
zeggen maar kwam er niet toe want daar kwamen die wijven aan, huilen en schreeuwen niet
mooi meer. Toen ze dan wat bedaard waren, vertelden ze dat er een paar huisgenoten
verwond waren. Ja die zullen verrekken zeiden we, we hebben dorst dat interesseert ons
meer. Daar kwamen ze dan ook met melk aandragen en water. Ofschoon ze ons verboden
hadden 't te drinken, konden we 't niet langer uithouden van dorst en hebben eerst hun
ervan laten drinken en toen hebben wij 't gedronken. Toen dat ook voorbij was, moesten we
de doden bewaken en naar de Komp. brengen. 3 stuks hadden we. Herold, Reblas en Preng.
De eerste Hollander was van ons Regt. gevallen. Toen zijn we abgemarcheerd naar onze
auto's. De 7e Komp. had ons afgelost en zou 't dorp van vijand zekeren. Onze groep moest
achter de Komp. aan met bajonet aan 't geweer de Komp. tijdens de mars zekeren voor
plotselinge verschijning van de vijand. Er is echter geen Rus meer gekomen. Toen we
aankwamen bij onze auto's hadden we van al de grapjes honger gekregen van heb ik jouw
daar. […] 't Was begonnen te regenen en we waren al gauw doornat. We zaten in een klein
woudje en 't was al donker en nacht, 12 uur zowat. We hadden ook slaap gekregen van al de
grapjes. Toen we gegeten hadden zijn we los getippeld naar dorp S., waar de auto's stonden.
We hebben ons erop gezet en zijn zittend ingeslapen. Naast onze auto lag een dode Rus
maar die kon onze eet en slaaplust niet wegnemen. De 1 Juli was voorbij en ons eerste
gevecht ook. Ik heb zelf versteld gestaan van hoe of ik mijn gedachten en mijn
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voorzichtigheid bij elkaar had.”
“2e Juli. De morgen rust gehad en de middag Wäckerle begraven, waarbij ik in de
eerekompanie aangetreden was. Daarna abgefahren en 's nachts bij een woud op posten
gestaan waar Russ. sprenger in aantocht waren. We hebben ze echter niet gezien.”
“3e Juli. Verder gereden en kwamen we in de stad Tarnopol. Wat ik daar zag hoef ik niet op
te schrijven, dat vergeet ik mijn leven lang niet. De oorzaak daarvan was dat Joden,
Ukrainer, Volksdeutsers en 2 Unterof. der Luftwaffe en een paar andere soldaten op
gruwelijke wijze vermoord hadden. Na dat oponthoud zijn we verder gereden en de nacht
op de auto doorgebracht.“
“4e Juli. Nog op de vaart. In een dorpje gehalten en een uur pauze. In dat uur een mongool
en 2 Joden erschossen. Alvorens de Joden een gat te hebben laten graven voor 3 personen. Ze
zijn erin gaan liggen om te kijken of ze erin pasten, en toen ’t klaar was zijn ze ook
erschossen en de put was vol en werd dichtgegooid. We zijn verder gereden en kwamen
toen in de stad. Daar zijn we met een beetje oponthoud verder gereden langs een vliegveld
ot we in een dorp halten.”
“5 Juli. 's Morgens vroeg koffie uitgegeven, daarna afgevaren en zijn we in 't dorpje
ondergezogen. Waar we weer een hoop Joden vonden en merkten dat er hier ook al een
Jodenvervolging bezig was. Wij ons een paar Joden gesnapt en onze auto laten poetsen tot ze
vergaste. Eerst hebben we ze geschoren, de ene helft van de baard laten zitten de andere
helft met de schaar weggeknipt. Bij andere hebben we 't afgebrand met benzin. Toen is het
losgegaan met een sabel en een stuk hout op der donder gegeven en ze laten zweten.
Aansluitend hebben we ze aan 't [eerste woord onleesbaar]kommande afgeleverd. Daar
werden ze hooggedreven en door een poort langs een vijver gedreven, en dan prr prt met
M.P. en er viel een stoot Joden in de vijver. De volgende morgen heb ik de vijver gezien. Die
was stokvol. Doode, half doode enz. Een gebrul en een stank, ik heb m'n zakdoek voor m'n
mond gedaan want ik moest kotsen en ben abgehouwen. Daar zag ik ook nog een Russ.
Panzer met een paar dooie Flintenwijve d'r in. Toen ik weer aan de keuken kwam, kwam ook
juist Spalek aan. Bezweet en bebloed. Wij direct gevraagd wat is er loos. Horstkötter is in m'n
armen gestorven. Hij had een granaatsplinter in zijn rechter oberschenkel en is doodgebloed.
Wij waren alle erschrokken want Horstkötter was Ltn. en Zugführer 1e Zug. In de kazerne
was hij gehaat maar hier in de veldtocht was hij beliebt. 't Werd donker en daar pfief bom!
Een granaat 10,5. Russisch. De Russen namen 't dorp onder artillerievuur. Ik had gerade
mijn keuken van top tot teen uitgepakt en intussen pfif Boem! een 2e granaat slaat in, niet
ver weg. Een huis brande. We moesten met tempo 't dorp uit. De Spiesch was reeds in z'n
Adler en voer ons voorbij, hij was weg. Wij de keuken ingepakt en Stahlhelm op en af, en
daar had je 't. Niemand wist waarheen alles schots en scheef door elkaar. Wij wisten er nog
langzaam door te komen en ab. 't Dorp uit, en daar kwam de 2e van ons, 't was Harquart, (5e
Juli vanavond) op een H.S.U.motor en ging naar de Spies en vroeg waar hij de Tros heen
moest voeren. Ja, ik ben eruit, zie jij maar hoe je je Tros eruit krijgt. Daar stond hij natuurlijk
en dacht wij blijven in 't dorp en zo gezegd zo gedaan. Nog een paar granaten en de rust was
hersteld, we legden ons ter ruste.”
“6 Juli. Bahnhof Hosiatyn. Een verschrikkelijk beeld aller toneelen. Lijken lagen links en
rechts. In een in elkaar geschoten huisje lagen naakte wijver, mannen, kinders, dood,
verminkt door en over elkaar. […] Er was een geweldige strijd geweest om die zes treinen
welke met pantser, Rode Kruis en soldaten (Leibstandarte Stalin) de vlucht wilde nemen te
doen verslaan, waarbij onze Komp.Chef Haupt.f. Fred. Miklos een schot in zijn mond kreeg
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en vrijwel op slag dood was. Tegen de avond hebben we staaltje brutaliteit meegemaakt van
de Russen. We reden met de auto's in kolonne en daar kwam een onzer P.K.W. aanrijden.
Midden in de kolonne zien ze een M.G. uit het venster komen en begint te schieten als een
gek. Berghuis werd verwond in arm en Jan Rijsdijk dodelijk in de borst getroffen en na een
half uur gestorven. De auto is inmiddels tot staan gebracht en er kwamen 2 officiers uit en 2
Russ. soldaten welke spoedig doodgeschoten werden.”
“7. Juli. Nieuwe Komp.Chef Ltn. Beier. Niet veel nieuws, weitergefahren. De angrif auf stad
Hosiatyn.”
“8. Juli. Vaart naar Roskurup, verder niechts nieuws.”
“9. Juli. Eerste vliegerangrif van 2 Russische Ratta's. 1 Dode 2 verwonde in 't Battaillon. De
kazerne met zijn kantine welke we eerst goed doorzocht hebben en 't nodige meegesleept
hebben gaf ons dekking tegen de 2e vliegerangrif welke gelijk volgt. Toen zijn we 's avonds 't
dorp in gereden tot dekking en tarning der vliegers. Daar een paar dagen gestaan.”

Translation:
“On the morning of the 1st of July we arrived in Lemberg, followed by a long delay, and then
we continued. At 5.15 in the evening the order arrived to appear fully equipped. We already
thought: what's going on now? The company assembled, and there it was. There, in that
village and its surroundings, there are some dispersed parts of the enemy. They have to be
knocked down, at all costs, and we start right away. The company will stay behind this
mountain (about 1 km further) in preparation. We marched there and took full coverage.
“My first battle”. We were laying behind the mountain with our group […]. It took me a
little bit too long, and on my hands and feet I climbed up the mountain, and there I saw it: a
thousand soldiers in the valley. Our regimental commander, Standartef[ührer] Wäckerle was
standing. I heard him saying: those are our troops. I couldn't believe it, because it was a huge
mix-up. After having been looking through their binoculars for half an hour, they didn't
know what to do, and finally decided to put a fire blast [into the village] with a heavy
machine gun. No sooner said than done. It had hardly even fired when the whole mass
started to run in the direction of the village. Krziewice. The order arrived then that we
would attack the village. Distance was about 3 to 4 km. We chasing those rotten Russians,
what did I sweat. A rifle and a box of grenades with 35 pieces inside. The squad leader was
far ahead of us, we couldn't keep up with him. The situation was as follows: […] 3 rd platoon
left, 2nd in the middle, 1st platoon right, 6th company attacks the village from the right side.
Attack starts at 18 o'clock. The squads were torn apart. We loosened, because most of us
couldn't keep up through these cornfields and over those ditches. Neither did I with my box
with 35 grenades. We were still 2 km from the village when the first [troops] had already
reached the edge of the village, and then the shooting started. Now we (the ones behind)
assembled us a bit. And a thirst we had, and what did we sweat. We then took a moment to
rest, and I discovered that I still had some coffee in my canteen. We all took a little sip, got
renewed courage, and then we went loose. One said: look at there, left of that house, there
are so many soldiers walking around, shouldn't we go there? We didn't know where to go.
Suddenly, the Russian artillery started to shoot, and we took full coverage in the swamps.
Up to our necks we were wet. Then we moved forward to the house and found squad Simon
with his men, and they told us they came close to the farm and received a massive fire there,
so that there was nobody from our company. We immediately turned around, and marched
to village K. On our way we saw nine Russians laying on the road. Higgledy-piggledy. We

17

halt, and look what is going on. They are already dead, they said. We shoot two of them
through the head, but nobody moved. Then we wanted to continue and the last man [of our
column], Hans Rijkse[n], also wanted to move and then looked around to these nine
[Russians], and he just saw how one Russian raised his head to look whether we were all
gone. He shouted to us and told us, and really, they were all alive. Then we riddled them all
with bullets, because one bullet is not enough for a Russian, because those two initially shot
were also still moving. Then we moved further to village K. When we came close to it,
ordonnans Kolodschsick from the 3rd platoon came to us, and we asked him what was going
on. Yes, he said, the 3rd platoon is encircled. […] Pfaffenberger wounded, Preng killed in
action, Hop wounded, Fertig wounded, Engelshoven wounded, and from the 1 st platoon
Herold was killed in action. The company needed reinforcements, otherwise everything was
going down. Then we got courage. There were comrades in danger. We were with two
machine guns, five gunmen, two sharpshooters, and two soldiers with rifle grenades. That
was already quite some firepower. We went there, and yes, there we saw them dragging
forward the first injured one, and then we arrived in front of the village. From the first house
Russians opened machine gun fire. Frehé here, I yelled. Fire at will on the first house, there
were some Russians, and I started to shoot. I shot fifteen grenades on the straw roofing, but
nothing wanted to burn. Wait a minute, I shouted, this is not how it works, with tracer
ammunition we will get it done, and yes, after a couple of rounds the roof started to burn.
Then I got the order to fire through the window on the other side of the house. All right, I
crawled on my hands and feet to the other side, aimed, and shot right thought the window
inside the room, there it exploded, and the whole house was burning. That danger was over.
We continued to the next house, I had to set hat on fire too, but that was more of a barn. Yes,
I will not manage to do so. All right, Rijkse[n] en Janse[n] said, we will sneak up to the
entrance on the other side and throw in a couple of hand grenades. I see them disappear
around the corner, and there I see on the other side a NCO standing who thought they were
Russians and wants to throw a hand grenade. I shouted to him, and he got scared by
himself. Then an explosion followed and I knew that those two fulfilled their assignment.
There I see our platoon commander Rol[l]man[n] with his arm bandaged and full of blood,
he had received a shot in his arm. Eggers took over the 2 nd platoon and we continued. We
went from house to house, looking for Russians, but found nothing. Then we received the
order to secure the village from the left entrance. After we had been laying there for a while,
and shot a half-dead horse, cars drove into the village behind us. I looked around and [saw]
it was one of ours. Then I knew the battle was over, and we assembled. There we heard that
with two companies we had defeated one Russian regiment. Our squad leader told us that
we had stood our man, and that he could trust upon us. He wanted to say something more,
but was then interrupted, because some women appeared, crying and yelling, not nice
anymore. When they were calmed down a bit, they told us that people in their houses got
wounded. Yes, they can perish, we are thirsty, this is more in our interest. Then they
returned with milk and water. Although they had forbidden us to drink it, we couldn't
endure the thirst any longer, and first let hem drink it, and then we drank it. When that was
done, we had to guard the dead and bring them to the company. We had three. Herold,
Reblas, and Preng. The first Dutchman of our regiment was killed in action. Then we
marched to our cars. The 7th company had relieved us, and would secure the village from the
enemy. Our squad had to move behind the company with fixed bayonets to secure the
company for unexpected appearances of the enemy. However, no Russians had come. When
we arrived at our cars we had got very hungry from all these jokes. […] It had started to rain
and we were soon completely soaked. We were in a small forest and it was already dark and
night, almost twelve o'clock. We were also longing for sleep after all these jokes. After we has
some food, we walked to village S., where the cars were located. We positioned us in the cars
and fell asleep while just sitting. Next to our car was a dead Russian, but it couldn't take
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away our longing for food and sleep. The 1 st of July was over, and our first fight too. I was
amazed at myself how I had kept my thoughts and caution together.”
“2nd of July. In the morning we had rest and in the afternoon Wäckerle was buried, where I
was in the honour company. Then abgefahren and at night on guard duty at a forest where
dispersed Russians were approaching. We did not see them, however.”
“3rd July. We drove further and arrived in the city of Tarnopol. I do not have to write down
what I saw there, because I will not forget that for the rest of my life. The reason for this was
that Jews had murdered Ukrainians, Volksdeutsche, two NCOs of the Luftwaffe and a few
other soldiers in a gruesome manner. After that delay, we drove on and spent the night on
the car.”
“4th of July. Still on the way. In stopped in a village, and had an one-hour break. In that hour
a Mongolian and two Jews were executed. After we had let the Jews dig a hole for three
people. They went to lay down in there to see if they would fit in, and when it was done they
were also executied, and the pit was full and was being covered. We drove on and arrived in
the city. There we drove with a bit of delay along an airport until we stopped in a village.”
“5th of July. In the morning we issued coffee, then we moved off and found shelter in the
village. Where we found again many Jews and notices that there was already a persecution
of Jews going on here. We caught us a few Jews and had our car cleaned until it was
shining. First we shaved them, leaving one half of the beard in place and cutting the other
half with scissors. By others we burned them off with petrol. Then it went loose: with a saber
and a piece of wood we gave them hell and let them sweat. Then we delivered them to the
[first part unreadable]kommando. There they were driven up, through a gate along a pond,
and then prr prt with MP and a lot of Jews fell in the pond. The next morning I saw the pond.
That was chock-full. Dead, half dead, etc. Shouting and a stench, I put my handkerchief in
front of my mouth because I had to vomit and I went away. There I also saw a Russian tank
with in there a couple of dead Flintenweiber. When I returned to the kitchen, Spalek just
arrived. Sweaty and bloody. We immediately asked what is going on. Horstkötter died in my
arms. He had a grenade splinter in his right thigh and was bleeding to death. We were all
shocked, because Horstkötter was lieutenant and platoon commander of the 1 st platoon. In
the barracks he was hated, but here in the campaign he was beliebt. It became dark and there:
bang! A grenade, 10.5, Russian. The Russians took the village under artillery fire. I had just
unpacked my kitchen completely, and in the meantime: pfif bang! A second grenade hits, not
far away. A house was burning. We had to leave the village quickly. The Spiess was already in
his Adler and passed us by, he was gone. We packed the kitchen, and Stahlhelm up and down,
and there you had it. Nobody knew where to go, everything was a chaos. We managed
slowly to get through and then off we go, out of the village, and there came the second of us,
it was Harquart (5th of July, evening) on a HSU motorcycle, and went to the Spiess and asked
where he had to bring the Tross. Yes, I'm out, see for yourself how you will get your Tross out.
There he was standing and thought: we would stay in the village, and so we did. A few
grenades and the peace was restored, we laid us to rest.”
“6th of July. Bahnhof Husiatyn. A terrible picture of all scenes. Bodies were left and right. In a
house that was shot together, there were naked women, men, children, dead, mutilated,
laying on and over each other. [...] There had been an enormous battle to defeat those six
trains which wanted to flee with tanks, Red Cross and soldiers (Leibstandarte Stalin) when
our company commander SS-Hauptsturmführer Fred. Miklos got shot in his mouth and
almost instantly died. In the evening we witnessed some impertinence from the Russians.
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We were driving the cars in a column and one of our PKW was coming in our direction. In
the middle of the column they see a MG is coming out of the window and it starts shooting
like a madman. Berghuis was injured in in his arm, and Jan Rijsdijk was fatally wounded in
the chest and died after half an hour. The car had been brought to a standstill and two
officers came out and two Russian soldiers, who were executed quickly.”
“7th of July. New company commander: lieutenant Beier. Not much news, weitergefahren. The
attack on the city of Husiatyn.”
“8th of July. Drive to Roskurup, no further news.”
“9th of July. First Fliegerangriff of two Russian Rata's. One dead and two inured in the
battalion. The barracks with its Kantine, which we first thoroughly inspected and where we
took some needfull stuff, gave us cover against the second Fliegerangriff which follows
immediately. Then in the evening we drove into the village to take cover and camouflage us
against airmen. There we stood for a couple of days.”

The attack on Husiatyn on July 6, 1941, by SS-Inf.Rgt. “Westland”. This photo was taken by
an unknown Dutch volunteer.
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NIOD – 244 – Europese dagboeken en egodocumenten, inv.nr. 1254 – Willems, Pieter
Albertus Gerardus (SS-Schtz., 1./SS-Inf.Rgt. “Westland”)

“Met 1206 man eed op den Führer afgelegd. Enkele lafaards weigerden de eed af te leggen,
zogenaamde idealisten die slechts materialisten waren.”
“‘s Avonds kwamen wij voor Lemberg aan, dat op verschillende plaatsen in brand stond.
Hier schoven wij de eerste alarmmarsche. Parole was: de omgeving zit nog vol met ‘franctireurs’”
“Als SS-man gaf je je niet af met Russische vrouwen. Alhoewel anderen dit wel deden, heb ik
het altijd zuiver gehouden.”
“Reeds dezelfde dag, het was 1. Juli 1941, kregen wij een voorproefje van de beestachtigheid
der Russen of beter van de Politruk. Wij zagen in Lemberg de honderden lijken, afschuwelijk
verminkt, van Oekraïners. Vrouwen met afgesneden borsten en opengereten geslachtsdelen,
mannen met hetzelfde afgesneden, ogen uitgestoken, tong uitgesneden en velen
onherkenbaar verminkt door slagen met de geweerkolven in het gezicht. Hierover zou een
boek alleen te schrijven zijn, maar ik wil ophouden met deze gruwelen uit angst, dat ik
anders onpasselijk wordt. Uitvoerig is het in verschillende boeken dan ook wel beschreven.”
“2. Juli 1941. Deze dag staat in de annalen van het Regiment Westland geboekt als een van
de zwartste tijdens haar bestaan. Op die dag was het dat onze Regimentskommandeur SSSturmbannführer en oprichter van het Regiment Westland Wäckerle, ‘s morgens heel vroeg,
bij een rit over het eerste slagveld door een franc-tireur van achteren werd neergeschoten.
Een kopschot, dus vrijwel onmiddellijk dood. Dat de droevenis en verontwaardiging in het
regiment groot was laat zich begrijpen, want hij toch was het die van de eerste Nederlandse
vrijwilligers soldaten had gemaakt.”
“In Tarnopol zag het er woest uit. De Wehrmacht organiseerde naar hartelust, maar wij van
de SS werden als ‘t ware opgesloten in een groot partijgebouw der communistische partij,
dat zeer weelderig was ingericht.”
“Russische soldaten probeerden zich bij doorbraak van de stellingen, te verstoppen en later
burgerkleding aan te trekken om zo aan gevangenschap te ontkomen. Kenden wij in het
begin al zo goed als geen medelijden met gevangenen, en werden er veel omgelegd met
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uitzondering van Oekraïners, zo was het vanzelfsprekend direct met verdacht uitziende
civilisten gebeurd.”
“Dat er inderdaad nog franc-tireurs in de omgeving waren moge blijken uit het feit dat Rttf.
Peter Janssen en ik die de wacht van 12 tot 3 uur hadden, 4 Russen gevangen namen die met
blijkbaar niet al te goede bedoelingen onze opgestelde wagens naderden. Een daarvan had
reeds bij zijn soldatenbroek een civieljasje aangetrokken. Het is heel vaak voorgekomen
gedurende de veldtocht, dat de Russen, nadat hun stellingen doorbroken waren er blijven
dan altijd verschillende over die zich uit angst voor de Duitse ‘vandalen’ verstoppen, om dan
later op de een of andere manier aan civielkleren te komen en zo de gevangenschap
probeerden te ontgaan.”
“Hinderlaag opgezet door de Russen, ook Russen verkleed als civilisten. We werden
beschoten vanuit een keldergat. We gooiden 20 liter benzine in het gat en 2 handgranaten.
Vervolgens een knal en grote steekvlammen. Binnen enkele minuten kwamen 12 civilisten
eruit, waarvan er 7 Joden waren, terwijl er nog 8 door de handgranaten gedood waren. De
Joden moesten eerst hun eigen graf graven en werden vervolgens omgelegd. Bij de
genoemde 12 waren er 3 vrouwen, als men deze bestiën tenminste nog zo kan noemen. Een
Joodse commissaris maakte zelf de strik waar hij mee werd opgehangen.”
“Vergeten heb ik nog te vertellen hoe mooi het was om in Tarnopol een opperrabbijn aan de
toren van zijn synagoge op te hangen en toen de synagoge in brand te steken. Dit gebeurde 6
dagen na de val van Tarnopol, toen wij er nog eens terugkeerden om menage af te halen.”
“Wij vonden de verminkte lijken van twee kameraden, afgesneden geslachtsdelen, oren,
uitgestoken ogen enzovoort. Onze woede kende vanzelfsprekend geen grenzen meer, en het
gevolg was dat alle gevangenen werden neergeknald.”
“Mariopol viel in onze handen en de mooiste buit die wij ons hadden kunnen dromen was
wel de 13.000 Joden die levend in onze vingers kwamen, maar er natuurlijk niet meer levend
uitkwamen.”

Translation:
“With 1206 man we took the oath on the Führer. Some cowards refused to take the oath, socalled idealists who were merely materialists.”
“In the evening we arrived in front of Lemberg, which was on fire on several places, where
we set the first alarm march. Parole was: the area is still full of 'franc-tireurs'”
“As an SS man you did not fraternize with Russian women. Although others did, I always
stayed clean.”
“Already the same day, it was 1st of July, 1941, we got a taste of the brutality of the Russians
or better of the Politruk. We saw in Lemberg the hundreds of corpses, horribly mutilated, of
Ukrainians. Women with cut off breasts and ripped genitals, men with the same cut off, eyes
outstretched, tongue cut out and many unrecognizably mutilated by strokes with the rifle
butts in the face. I could write a book about this already, but I want to stop writing about
these horrors for fear that I would otherwise get sick. It has been described in different
books.”
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“2nd of July, 1941. This day is recorded in the annals of the Regiment “Westland” as one of the
darkest during it’s existence. It was on that day that our regimental commander SSSturmbannführer and founder of the Regiment “Westland”, Wäckerle, very early in the
morning, when inspecting the first battlefields was shot down from behind by a franc tireur.
A headshot, so almost immediately dead. It is to be understood that the sadness and
indignation in the regiment was great, because he was the one of the first that made soldiers
out of us Dutch volunteers.”
“In Tarnopol it looked fierce, the Wehrmacht was organizing to it’s heart's content, but we of
the SS were, as it were, locked up in a large party building of the Communist Party, which
was very lavishly decorated.”
“Russian soldiers tried to hide themselves from breakthroughs, and later on to wear civilian
clothes in order to escape imprisonment. As we hardly felt any pity from the start with our
prisoners, and whilst many of them were shot, with exception of Ukrainians, we had no pity
with these prisoners, naturally the same thing happened with suspicious looking civilians.”
“That there were indeed some franc-tireurs in the area may be a fact, because Rottenführer
Peter Janssen and I, who had the watch from 12 to 3 o'clock, imprisoned 4 Russians with
apparently not very good intentions. Our cars were lined up as they were approaching. One
of them had already put on a civilian jacket, but was still wearing military trousers. It was
very common during the campaign that the Russians, after their lines had been broke
through, would try to hide out of fear for the German 'vandals', and get civilian clothes and
try to escape the imprisonment.”
“Ambushed by the Russians, also Russians dressed as civilists, we were fired upon from a
basement window. We threw 20 liters of gasoline into the place and 2 hand grenades. Then a
bang and large flashing flames. Within a matter of minutes, 12 civilians came out, 7 of whom
were Jews, while 8 had been killed by hand grenades. The Jews first had to dig their own
graves and were then executed. Along these 12 there were 3 women, if one can at least call
these animals that. A Jewish Commissar made the noose that he was hanged with.”
“I forgot to tell you how beautiful it was to hang a chief rabbi in Tarnopol at the tower of his
synagogue and then set the synagogue on fire. This happened 6 days after the fall of
Tarnopol, when we returned again to pick up menage.”
“We found the mutilated bodies of two comrades, cut off private parts, ears, outstretched
eyes, and so on. Our anger, of course, no longer knew any boundaries, and the result was
that all prisoners were executed.”
“Mariopol fell into our hands and the most beautiful loot that we could have dreamed of,
were the 13,000 Jews who came in our fingers alive, but of course did not survive.”
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NA – CABR inv.nr. 64434 (Bijzonder Gerechtshof Amsterdam 281/49) – Olij, Jan (SS-Strm.,
1. Zug, 1./SS-Inf.Rgt. “Westland”)

“24-30 [juni]. Wij trekken op, door Polen, in Rusland. Verschrikkelijke tonelen, in Lemberg
duizenden lijken van vermoorde vrouwen, en mannen, en Volkschduitschen. Overal knalt
het, worden de Joden neergeschoten. Verschrikkelijke tonelen. Langs de weg duizenden R.
tanks, aan flarden geschoten en dode, platgewalste Mongolen. Onze Reg. Command. door
een Heckesch. Gedood.”
“1 Juli. Ik ben een jaar bij de SS. M’n eerste gevechtsdag. Ik ben wat zenuwachtig. Onze ‘Arie’
knapt het voor ons op. Weer verder. Wij krijgen pech, midden in de vijandige omgeving.
Worden beschoten door eigen troepen met M.G. Geen gewonden. Rijden verder, tot
ingenomen dorp. Vallen daar doodmoe op de grond en slapen in, ondanks de regen.”
“2e J. Na 9 dagen wasch ik me weer. Heerlijk. Dan komen we in ‘t ‘bezit’ van 30-40
lijkplunderaars. Joden. Allen worden, 5 na 5 neergeschoten, na hun eigen graven gemaakt te
hebben. Ik ben doodmisselijk van deze knallerij. Het is geen alledaagsch werk, menschen
neer te schieten.”
“3-4 7. Pexider dood door ongeval. Honderden Joden worden doodgeschoten. Met hun
handen graven zij hun vermoorde slachtoffers op, worden daarna, meteen in dezelfde
graven neergek. Alles bloed, bloed, regen en brand.”
“17 7. 15 km van Shitomir stoten wij, op verp. delen. Zeer warm. Overal 'Heckeschutzen'.”
“3 Aug. Wij komen weer in het dorp aan en vestige ons in een oud huis. Krijgen befehl om
het dorp te doorkammen. Alle dode Russen zullen begraven worden. Vinden in een kelder 1
offic. met manschappen. We roken ze uit. Dan eruit gehaald en meteen allen een kogel door
de kop. Ze hadden een P 08 bij zich. Lieten zich liever uitroken, als overgeven. Gevangenen
worden niet meer gemaakt.”
“21 Aug. A.vuur de godgansche dag. Maken weer Spähtr. Tot voor een dorp. Steeds
moordend a.vuur. Weer eenige doden. Dan liggen we uren, in een stroom van lood (R). Zijn
door en door drijfnat. Een kogel slat een decim. van m’n kop in. Dan aanval. Ik raak achter.
Verbinding kwijt. Ga alleen door met Fin. Komen in dorp en sluiten ons aan 2e R. grote buit.
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Veel doden.”
“6-7-8-9-10-11. […] De eerste dag viel hij met pantser aan die meteen tot staan warden
gebracht. De inspringende Russen allen doodgeschoten. Eten is er niet. Ik leef van tomaten,
aardappelen en geschoten kippen. Een gevangen genomen jood schieten we dood. Ons
Sch.loch is prima 4 Gr. krepieren op geen meter van de rand. De 10e dag vang ik 7 kippen
met een pook. Wou ze eerst schieten, a la Hopal. Cassady. Gevolg: hand verrekt, woest
vliegende kippen en een handenwringende Russin. Ik schiet op 900 m een Rus dood. Geluk
natuurlijk. Overigens, een vreemd leven van het ene loch in het andere. Alles door
loopgraven, kruipend en springend. P…doe je liggend. De Fin is een slome duikelaar. De 6e
dag valt Hischler (de Spiess) en onze leutnant en Zugführer Weber met nog eenige
zwaargewonden en doden. Jammer van deze prima kerels. Een voltreffer op het huis. ‘s
Nachts is het steeds wacht staan en gevangenen bewaken ook. Maar dit ligt me niet. Als ze
mopperen, kan je ze rustig doodschieten. Schoppen en slaan kan ik ten ene male niet.
Daarvoor heb ik teveel lobbesenboed van oude Sam bij me. Joden worden allen
doodgeschoten. In 3 weken niet gewasschen, -schoren of laarzen uitgehad. Een baard als een
aap. M’n laarzen nog gat, m’n broek aan flarden, handen en gezicht gitzwart. De nachten
zijn ijskoud, de dagen nog warm. We hebben nu 87 uitvallers in de komp. en een 40 doden
daaronder. Post ontvang ik helemaal niet meer. Van de ‘reuzenkamer’ uit München zijn
alleen nog Holscher en Olij over. Om ons heen is het land niets als gaten van ingeslagen
granaten, afgerukte bomen, verbrande huizen. Een ‘mooie’ oorlog.”
“Klagenfurt [ongedateerd]
Beste familie,
U zult wel stom verbaasd zijn, een schrijven van mij te ontvangen, maar aangezien het al zoo
lang geleden was, dat ik een levensteken van me liet horen, schrijf ik maar eens, ofschoon ik
niet geloof dat mijn brief met gejubel ontvangen zal worden. Ik heb nogal een en ander
meegemaakt, tenminste als oorlog als zoiets beschouwd kan worden, bij Taratscha een stuk
van m’n neus afgeschoten, Dnjepropetrowsk een granaatscherf in m‘n schouder, en voor
Rstow een bommensplitter in m’n ‘batterij’. Toen nog eenige weken in Polen in ‘t lazaret en
nu zit ik bij de Italia. En Kroatische grensch; al met al, men maakt zoo een en ander mee, en
ziet nog wat van de wereld, ofschoon zoo een dergelijke vervuiling en verrotting als in
Rusland zag ik nog nooit. De menschen sterven daar van honger en ellende. Geen W.C.,
waterleiding, electriciteit, gas, straten, geen kerken of kerkhofen, dokters, artsen, niets maar
dan ook niets, als ellende, vuil en honger. De kinderen groeien op, zonder school, wat
lompige vodden aan, worden ze ziek geen arts gaan ze dood, een gat in de grond en de
begravenis is klaar. Politie is e rook niet daar, alleen het eenigste wat Rusland heeft zijn
wanzen, luizen en joden waar we korte metten mee hebben gemaakt; de eerste 2 soorten met
de hand, de laatste met pistol of geweer. U ziet Uw neefje is ok al zoon moordenaar,
ofschoon m’n geweten al heel weinig geplaagd om die paar luizige joden, die die arme Russ.
bevolking nog bedroog en uitkleedde ook. Nu m’n brief raakt vol, groeten aan Rie, Jan en
Wim en Koen en hoop niet te erg op een Engelsche overwinning, want er is maar een Sieger,
en dat is Duitschl. Ook al kronkelt men zich en wind het maar. Nu het beste hoor, en groeten
van Uw Neef
S.S. Sturmmann Jan Olij
Infanterie Ersatzbataillon
Genesungskompanie”
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Translation:
“[June] 24-30. We're marching through Poland, into Russia. Terrible scenes in Lemberg.
Thousands of corpses of murdered women and men, and Volksdeutsche. Fighting
everywhere, the Jews are shot. Terrible scenes. Along the way thousands Russian tanks, shot
to pieces and dead, ran over Mongolians. Our regimental commander is shot by a
Heckeschütze.”
"July 1st. I am a year with the SS. My first day of combat. I am a bit nervous. Our 'Ari' fixes it
for us. Further again. We get bad luck in the middle of the hostile environment. Being shot at
by own troops with M.G. No injuries. Continue driving until a conquered village. Falling
deadly tired on the floor and sleeping in, despite the rain. "
“2nd J. After nine days I can wash myself again. It feels wonderful. Then we come into the
‘possession’ of 30-40 looters of corpses. Jews. All are shot, five by five, after having dug their
own graves. I'm sickened by this shooting. It is not an everyday job to shoot people.”
“3-4 7. Pexider death because of an exident. Hundreds of Jews are killed. With their hands
they dig up their murdered victims, and are immediately shot in these same graves. All
blood, blood, rain and fire.”
“17 7. 15 km from Shitomir we stumble upon scattered units. It’s very hot. Everywhere
Heckeschützen.”
“3 Aug. We return to a village and settle in an old house. We are ordered to search the
village. All the dead Russians will be buried. In a basement we find 1 officer with troops. We
smoke them out, and when they come out we immediately put a bullet through all their
heads. We found a P 08 on them. They preferred to be fumigated instead of surrender.
Prisoners are no longer made.”
“21 Aug. Artillery all day. We go on a reconnaissance. We stop in front of a village.
Increasingly heavy artillery shelling. Again some are killed in action. For hours we lay in a
stream of Russian lead. We are soaking wet. A bullet hits the ground a decimetre from my
head. Then our attack follows. I can’t keep up. Connection lost. Continue together with a
Finn. Come into town and join the 2nd R. Big war booty. Many deaths.”
“6-7-8-9-10-11. […] On the first day the Russians attack with armor that was immediately
stopped. The attacking Russians are all shot. There is no food. I live on tomatoes, potatoes
and shot chickens. A Jew we take prisoner is executed. Our Schützenloch is fine, we have 4
unexploded grenades less than a meter from the edge. The 10th day I catch 7 chickens with a
poker. I wanted to shoot them first, like Hopalong Cassidy. The consequences of my action: a
sprained hand, fierce flying chickens and a hand-wringing Russian women. I kill a Russian
at 900 meters. Dumb luck of course. It’s a strange life living from one fox hole to another.
Everything through trenches, crawling and jumping. You poo laying down. The Finn is a
slow poke. The 6th day Hischler (the Spiess) is killed and our lieutenant and platoon
commander Weber with some serious injuries and deaths. Too bad about these great guys. A
direct hit on the house. At night I need to guard the prisoners. I don’t like this. If they
grumble, you could shoot them calmly. But I can not kick or hit any one. I have too much
old-fashioned lambkin blood from old Sam [his father Simon Paulus Olij]. All Jews are shot
dead. Not washed, shaved or took off my boots in 3 weeks. A beard like a monkey. My boots
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still have a bullet hole, my trousers are worn off, my hands and face are jet black. The nights
are freezing, the days are still warm. We now have 87 dropouts in our unit, among which are
40 dead. I do not receive mail at all. Only Holscher and Olij are left from our original 'giants'
room' in Munich. Around us the country is nothing other than holes of smashed grenades,
torn trees, burned houses. A 'beautiful' war.”
“Klagenfurt [undated]
Dear family,
You will be stupidly amazed to receive a letter from me, but since it was so long ago that I
gave a sign of life, I write once again, although I do not believe my letter will be received
with joy. I have experienced quite a lot, at least if a War as such a thing can be considered, a
piece of my nose has been shot off at Taratscha, in Dnepropetrovsk I took shrapnel in my
shoulder, and before Rostow a bomb splitter in my ‘rear end’. Then some more weeks in
Poland in the Lazaret and now I am near the Italian and Croatian border; all together, one
experiences quite some, and sees some of the world, though I never saw such pollution and
rotting as in Russia. The people there die of hunger and misery. No W.C., water supply,
electricity, gas, streets, no churches or cemeteries, doctors, nothing but misery, dirt and
hunger. The children grow up, without school, wear some old rags, if they get sick there’s no
doctor and they die, they are put in a hole in the ground and it is done. There is no police,
only the only thing that Russia has to offer are true bugs, lice and Jews that we finished off;
the first 2 types by hand, the last with a pistol or rifle. You see, your nephew has also become
a killer, although my conscience is hardly affected because of those few lousy Jews, who
wring the poor Russian population by cheating and strip them. Now my letter is finished,
greetings to Rie, Jan and Wim and Koen and do not hope too much on an English victory,
because there is only one Sieger, and that is Germany. All the best, and greetings from
S.S. Sturmmann Jan Olij
Infanterie Ersatzbataillon
Genesungskompanie”
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DANS – Erfgoed van de oorlog: Getuigen Verhalen – Nederlandse SS'ers, interview nr. 08
– Roux, Edmond Henri le (SS-Schtz., 1./SS-Inf.Rgt. “Westland”)

“We kwamen al vechtende bij Lemberg terecht. Lemberg was door de Wehrmacht, die daar
al was aangekomen, [ingenomen]. Cellen van de gevangen opengemaakt, en wat kwam daar
uit: allemaal vrouwen, kinderen, en die waren dan 'volksvijanden', hadden de Russen
gezegd. Enfin, er waren ontzettend veel doden. Zelfs wij konden die stank nauwelijk
verstaan die uit die cellen kwam. Ik had een boxje bij me, zoals ze vroeger die kiektoestellen
hadden, ik maakte foto’s van die ellende. Die heb ik naderhand gestuurd naar het journaal
Zeitung, die ze daar heeft gebruikt om vast te leggen hoe menselijk de Russen omgingen...
Dan dacht je weer: wat we in onze Reibert hadden staan, de punten waar je aan soldaat moet
voldoen, dat is geen mishandeling, correct blijven, niet plunderen, enfin. Kort en goed:
allemaal dingen die voor ons vanzelfsprekend waren, het waren toch geweldige dingen die
je beheerste en dan zie je deze ellende en je zag al Duitse soldaten die gevallen waren en die
mishandeld waren. Verschrikkelijk om te zien. Toen werden we bezeten door de wil te
overwinnen, zo is de strijd tegen Rusland zich ontwikkeld.”
“We zagen het gebeuren in Lemberg, toen was je gevuld met afschuw van alles wat
Bolsjewist was, als je zag wat daar uit die cellen kwam. Waarvan zij zeiden dit zijn Joden, die
worden neergeschoten. Ik heb ze daar zien graven, ze moesten hun eigen kuil graven, en
daar kregen een schot en dan werden ze daar... walgelijk, dat je mensen dat aandoet,
walgelijk. Dat zal ik ten aller tijde als een van de zwartste bladzijden van het oorlogsnationaal-socialisme beschouwen.”
Translation:
“While we were fighthing, we arrived at Lemberg. Lemberg was [taken] by the Wehrmacht,
which had already arrived there. Cells of the prisoners were opened up, and what came out
of those: all women, children, and they were 'enemies of the People', the Russians had said.
Anyway, there were lots of dead. Even we could hardly bear that stench that came from
those cells. I had a small camera with me, like they used in that time. I took pictures of that
misery. Afterwards I have sent them to the Zeitung journal, which used them to show how
humane the Russians were... Then you thought again: what we had in our Reibert, the points
you have to pay attention to as a soldier, that is not maltreatment, staying correct, do not
plunder, anyway. Short and well: all things that were self-evident to us, […] and then you
see this misery and you saw German soldiers who had fallen and who had been mutilated.
Terrible to see. Then we got possessed by the will to win, this is how the fight against Russia

28

had developed.”
“We saw it happening in Lemberg, we were filled with horror of all that was Bolshevist, as
you saw what came out of those cells. They said they where Jews who are being shot. I saw
them digging there, they had to dig their own pit, and were shot, disgusting, that you do
that to people, it's disgusting. I will consider this one of the blackest pages of 'war National
Socialism'.”
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NIOD – 461 – Collectie proces Menten, inv.nr. 21 – Valks, Hendrikus Arnoldus (SS-Schtz.,
11./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
De getuige verklaart: “Ik ben Hendrikus Arnoldus Valks, oud 57 jaar, van beroep: zonder,
wonende te Haarlem. In Augustus 1940 heb ik mij vrijwillig gemeld bij de Waffen-SS. Ik
werd ingedeeld bij de divisie Viking. Ik diende bij het regiment Westland van die divisie
(elfde compagnie). Bij mijn compagnie waren ingedeeld Nederlanders, Vlamingen en enige
Finnen. De zaak werd gecompleteerd mer Duitsers. Na mijn opleiding kwam ik met mijn
onderdeel terecht bij de demarkatielijn, die midden door het voormalige Polen liep (aan de
Russische grens). Op 22 juni 1941 viel Duitsland Rusland binnen. Kort na het begin van de
oorlog trokken wij Galicië binnen. Na de verovering van Lemberg waren wij direkt daar. Het
was in die stad een verschrikkelijke toestand. Er waren veel mensen vermoord door de
Russen. Toen ik daar was waren de Oekraïners ook aan het moorden geslagen. Op een dag
begin juli 1941 is het bataljon waartoe ik behoorde naar het Zuiden getrokken, richting
Karpaten. Wij gingen daarheen met motorvoertuigen (terreinwagens). Ik kwam met een
troep terecht in het dorpje Podhorice. Daar hebben wij drie dagen gebivakkeerd. Op de
eerste dag van ons verblijf daar is er een massaexecutie uitgevoerd, nadat onze bataljonscommandant om het leven was gebracht. Duitse militairen haalden op aanwijzingen van
leden van de Oekraïnse militie Joden en Polen uit hun huize. Die mensen werden naar een
executieplaats gebracht. Zij moesten zelf de kuil graven waarin zij begraven werden. Ik ben
bij die executie zelf niet betrokken geweest. Ik stond op een afstand van ongeveer 200 meter
daarvandaan op een iets hoger gelegen plaats. Ik ben slecht in het schatten van afstanden. De
executieplaats was omgeven door enige woningen. De kuil was vrij groot. De meeste
slachtoffers werden door een nekschot om het leven gebracht met revolverschoten. Twee
Finnen schoten met een geweer twee slachtoffers dood, die op een grotere afstand van de
kuil stonden. Met S.M.G.H.-munitie. Ik weet niet of deze slachtoffers in genoemde kuil
begraven zijn. Telkens als er zes à zeven mensen waren geëxecuteerd werden de lijken
bedekt met zand en werden er opnieuw zes à zeven slachtoffers aan de beurt. Er zijn
meerdere vrouwen doodgeschoten. Als ik mij niet vergis waren het er drie. Deze vrouwen
wilden hun mannen niet loslaten. Ongeveer zes soldaten waren belast met de executie. Ook
wisselden zij elkaar af. Ik weet niet of er in genoemd dorp een kerk was. Een rivier heb ik
niet gezien. Ik ben niet bij de veldkeuken weggeweest. Ik schat het aantal mensen dat
geëxecuteerd is op 25 à 30. Twee joodse mensen (mannen) werkten bij onze keuken. Zij
moesten aardappels schillen. Bij ons vertrek zijn ze losgelaten. Volgens mij heeft de executie
plaats gehad op 5 juli 1941 en zijn wij 7 juli uit Podhorodce vertrokken. Het kan ook 8 juli
geweest zijn. De dag na de executie kwam er een legerorder dat er geen executies meer
mochten worden uitgevoerd. Bij een andere compagnie van hetzelfde regiment diende een
zekere Meeuwis Reedijk uit Rotterdam-Kralingen. Hij is in Rusland gesneuveld in de zomer
van 1943. Deze heeft mij verteld dat in een dorpje in de omgeving van Podhorodce een
executie van Joden heeft plaatsgevonden waarbij hij aanwezig was geweest. De naam Vrijer
staat mij bij. Daarbij zijn enige honderden mensen om het leven gebracht, waarbij veel Joden.
Dat was ook op een dag begin juli 1941. De commandant van onze divisie was genaamd
Gille. Mijn compagniechef heette Koerbel. Bij de executie in Podhorodce was geen publiek.
Het gebied van Podhorodce was oorlogsgebied. Het lag in de frontlijn. Volgens mij kunnen
er geen andere mensen in uniform geweest zijn dan de leden die behoorden tot ons
legeronderdeel. Andere zoyden wegevoerd zijn. Er heerste een noodtoestand. Onze
bataljons-commandant was doodgeschoten. In 1948 ben ik veroordeeld tot 6 jaar
gevangenisstraf. Later is die straf teruggebracht. U deelt mij mede dat U de sententie zult
opvragen. ik ben bereid om op de terechtzitting een verklaring af te leggen, maar dan met
gesloten deuren. Het lijkt mij uitgesloten dat een man als Menten bij een executie
commando's kon geven. Van Galicië zijn wij getrokken in Oostelijke richting, naar Uman.
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Het was onmogelijk om begin juli 1941 met een personenauto naar Podhorodce te rijden.”
(Getuigenverhoor H.A. Valks, Amsterdam, d.d. 1 juni 1977)

Translation:
The witness states: “I am Hendrikus Arnoldus Valks, aged 57, by profession: without, living
in Haarlem. In August 1940 I volunteered for the Waffen-SS. I was assigned to the “Wiking”
division. I served with the regiment “Westland” of that division (eleventh company). My
company included Dutch, Flemish and some Finns. The company was completed with the
Germans. After my training I was moved with my unit to the demarcation line, which ran
through former Poland (at the Russian border). On 22 June 1941 Germany invaded Russia.
Shortly after the start of the war we entered Galicia. After the conquest of Lemberg, we were
immediately there. It was a terrible situation in that city. Many people had been killed by the
Russians. When I was there, the Ukrainians had also started to murder. One day in early July
1941, the battalion to which I belonged, was drawn to the South, towards the Carpathians.
We went there with motor vehicles (off-road vehicles). I ended up with a troop in the village
of Podhorice. We have bivouaced there for three days. On the first day of our stay there, a
mass execution was carried out after our battalion commander was killed. German soldiers
took Jews and Poles from their homes on instructions from members of the Ukrainian
militia. Those people were taken to an execution site. They themselves had to dig the pit in
which they were going to be buried. I was not involved in that execution myself. I stood at a
distance of about 200 meters on a slightly higher place. I am not good in estimating
distances. The execution site was surrounded by a few houses The pit was quite big. Most of
the victims were killed with a revolver by a neck shot. Two Finns shot two victims, standing
at a greater distance from the pit, with a rifle. With S.M.G.H. ammunition. I do not know if
these victims are buried in that pit. Every time six or seven people were executed, the bodies
were covered with sand and six or seven more victims were killed. Several women have
been shot. If I am not mistaken, there were three of them. These women did not want to let
go of their husbands. About six soldiers were ordered to carry out the execution. They also
relieved each other. I do not know if there was a church in this village. I have not seen a
river. I have not been away from the field kitchen. I estimate the number of people who were
executed at 25-30. Two Jewish people (men) worked in our kitchen. They had to peel
potatoes. They were released at our departure. I think the execution took place on July 5,
1941 and we left Podhorodce on July 7. It could also have been July 8th. The day after the
execution there was an army order that no more executions could be carried out. A certain
Meeuwis Reedijk from Rotterdam-Kralingen served with another company from the same
regiment. He was killed in Russia in the summer of 1943. He told me that in a village near
Podhorodce an execution of Jews took place where he had been present. I remember the
name Vrijer. In addition, several hundreds of people were killed, many Jews. That was also
one day in early July 1941. The commander of our division was named Gille. My company
chief was called Koerbel. There was no audience at the execution in Podhorodce. The area of
Podhorodce was a war zone. It was in the front line. I do not think there could have been any
other people in uniform than the members who belonged to our army unit. Others would
have been taken away. There was a state of emergency. Our battalion commander was shot
dead. In 1948 I was sentenced to 6 years in prison. Later that sentence was reduced. You
inform me that you will request the sentiment. I am prepared to make a statement at the
hearing, but then with closed doors. It seems to me out of the question that a man like
Menten could have given commands during an execution. From Galicia we have traveled in
easterly direction to Uman. It was impossible to drive to Podhorodce with a passenger car at
the beginning of July 1941. "(Witness report H. A. Valks, Amsterdam, dated June 1, 1977)
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NIOD – 461 – Collectie proces Menten, inv.nr. 21 – Keuter, Jan Henri Albert (SS-Schtz.,
10./SS-Inf.Rgt. “Westland”)
De getuige verklaart: “Ik ben Henri Albert Keuter, oud 59 jaar, wonende te Aerdenhout,
zonder beroep. Eind mei, begin juni 1940 heb ik mij als vrijwilliger gemeld bij de Waffen-SS.
Ik werd naar München overgebracht waar ik mijn opleiding ontving. Ik werd ingedeeld bij
het regiment Westland, een onderdeel van de divisie Viking waartoe ook behoorden de
regimenten Nordland en Germania. Omstreeks januari 1941 werd het regiment Westland
overgebracht naar het Generalgouvernement. We werden gelegerd in de buurt van Lublin.
Nadat de oorlog met Rusland was uitgebroken op 22 juni 1941 trok de divisie Viking in
zuid-oostelijke richting naar het gebied van Lemberg. Enige bataljons yan het regiment
Germania en één bataljon van het regiment Westland zijn ten westen van Lemberg naar het
zuiden doorgestoten. Die bataljons moesten de zuidelijke flank dekken en kontakt zien te
zoeken met de oprukkende Hongaren. Lemberg zelf is veroverd door Leibstandarte Adolf
Hitler. Later kwam in die stad een groot deel van de divisie Viking (regiment Nordland), een
groot deel van het regiment Westland en een klein deel van het regiment Germania. Ik was
chauffeur van een officier van de divisie-staf. Tussen 2 en 4 juli 1941 kwam ik in Lemberg. Ik
ben daar gebleven tot 12 of 13 juli. In die tijd hoorde ik dat de regimentscommandant
Wäckerle van het regiment Westland in de buurt van Lemberg naar ik meen in een
hinderlaag was doodgeschoten. Naar aanleiding daarvan zijn er in dorpen ten zuiden van
Lemberg wraakacties geweest door troepen van de S.S. en de Wehrmacht. Ik heb in dat
verband de namen horen noemen van de dorpen Podhorodce, Urycz en van de stad
Drohobich. Bij die wraakacties zijn burgers om het leven gebracht. Mijn chef heeft mij dat
verteld. Op stafkaarten was de route die bovengenoemde bataljons hebben gevolgd ten
zuiden van Lemberg ingetekend. Ik was n.l. bij de Nachrichten en Verbindungsdienst. In
1943 ben ik bij de Officiersopleiding gekomen. Daar zijn de militaire bewegingen zoals die
hebben plaatsgevonden rondom Lemberg in de zomer van 1941 gereconstueerd. De Vikingdivisie was er om bekend dat hij als snelste oprukte (Geister-division). Ik heb vernomen in
de nieuwsberichten dat getuigen verklaard hebben dat de executie in Urycz zou hebben
plaatsgevonden met een lichte mitrailleur. Dat is volgens mij absoluut onmogelijk, zeker als
dat wapen op een tafel geplaatst was. De terugslag van zo'n wapen is groot. Eén vuurstoot
omvatte twaalf kogels. Op vrijdagavond 24 juni 1977 heb ik de Tros Aktua uitzending gezien
met betrekking tot de executie in Urycz. Daar werden de inslagen getoond van de kogels.
Die kunnen nooit zijn afgevuurd door een mitrailleur. Het waren nekschoten afgevuurd met
behulp van een pistool of een revolver. Het kan zijn dat een divisie in opmars verspreid is
over een afstand van 100 kilometer. Ik wil alleen getuigen op een zitting die met gesloten
deuren wordt gehouden. De afstandsbepalingen en de plaatsbepalingen waren op de
Russische stafkaarten niet exact (verre van dat).” (Getuigenverhoor J.H.A. Keuter,
Amsterdam, d.d. 27 juni 1977)

Translation:
The witness states: "I am Henri Albert Keuter, aged 59, living in Aerdenhout, without a
profession. At the end of May, beginning of June 1940, I volunteered for the Waffen-SS. I was
transferred to Munich, where I received my training. I was assigned to the “Westland”
regiment, part of the “Wiking” division, which also included the “Nordland” and “Germania”
regiments. Around January 1941 the “Westland” regiment was transferred to the GeneralGouvernement. We were stationed near Lublin. After the war with Russia broke out on 22
June 1941, the “Wiking” division moved south-east to the area of Lemberg. Some battalions
of the “Germania” regiment and one battalion of the “Westland” regiment were pushing
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through to the south, west of Lemberg. These battalions had to cover the southern flank and
seek contact with the advancing Hungarians. Lemberg itself has been conquered by the
Leibstandarte Adolf Hitler. Later in that city, a large part of the division “Wiking” arrived
(regiment “Nordland”, a large part of the regiment “Westland” and a small part of the
regiment “Germania”). I was the driver of an officer of the division staff. Between 2 and 4 July
1941 I arrived in Lemberg. I stayed there until 12 or 13 July. At that time, I heard that the
regimental commander Wäckerle of the “Westland” regiment had been shot in an ambush in
the vicinity of Lemberg. As a result, several revenge actions were carried out by troops of the
SS and the Wehrmacht in villages south of Lemberg. In that context I have heard the names of
the villages Podhorodce, Urycz and the town of Drohobich. Citizens were killed in these
revenge campaigns. My boss told me that. On military maps the route that the abovementioned battalions followed south of Lemberg was shown. I was at the Nachrichten- und
Verbindungsdienst. In 1943 I was sent to the officer training school. There, the military
movements which took place around Lemberg in the summer of 1941 were reconstructed.
The “Wiking” division was known for being the fastest (Geisterdivision). I have heard in the
news reports that witnesses have stated that the execution in Urycz would have taken place
with a light machine gun. I think that is absolutely impossible, especially if that weapon was
placed on a table. The backlash of such a weapon is great. One fire blast included twelve
bullets. On Friday evening, June 24, 1977, I saw the Tros Aktua broadcast with regard to the
execution in Urycz. There the impacts of the bullets were shown. They could never have
been fired by a machine gun. They had fired neck shots with the help of a pistol or a
revolver. It may be that a division in advance is spreading up over a distance of 100
kilometers. I only want to testify at a session that is held with closed doors. The distance
provisions and the localities were not exact (far from that) on the Russian staff cards.
"(Witness report J.H.A. Keuter, Amsterdam, dated June 27, 1977)
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NIOD – 461 – Collectie proces Menten, inv.nr. 21 – Wiersma, Broer (SS-Schtz., Rgt.Stab/SSInf.Rgt. “Nordland”)
De getuige verklaart: Ik ben Broer Wiersma, oud 52 jaar, wonende te Bergen-op-Zoom, van
beroep: sergeant-majoor bij de Koninklijke Landmacht. Ik heb een groot deel van mijn
opvoeding in Duitsland genoten in een Duits gezin. Mijn ouders in Nederland waren niet in
staat voor mij opvoeding te zorgen. Mijn moeder was ziek. Op 15-jarige leeftijd ben ik bij de
Waffen-SS gegaan. Ik heb daar een opleiding genoten. Ik ben vaandrig geworden. In 1941
werd ik ingedeeld bij het regiment Nordland, welk regiment een onderdeel vormde van de
divisie Viking. Omdat ik te jong was mocht Ik nog geen frontdienst doen. Ik was regimentsschrijver. Vlak voor het uitbreken van de oorlog met Rusland was de divisie Viking dichtbij
de demarkatielijn gelegerd op de grens van het Generaal-Gourvernement en Rusland. Kort
na het uitbreken van de oorlog, 22 juni 1941 werd de divisie Viking ingezet en trok in OostZuid-Oostelijke richting. Korte tijd na de bezetting van Lemberg kwam ik daar aan. Ik was
geschokt door hetgeen ik daar zag. De stad was bezaaid met lijken. Deze lagen in kelders en
tuinen van N.K.W.D.-kazernes. Ik ben slechts enige uren in Lemberg gebleven. Ons regiment
trok toen verder naar het Oosten. Het is mij bekend uit verklaringen van vrienden en uit
andere bronnen (o.a. boeken). Ik zat op een z.g. Schreibstube. Uiteraard hoorde ik daar veel
nieuws, ook van commandanten. Dat het versterkte regiment Germania (versterkt met leden
van de Westland) ten Zuiden van Lemberg de Noordelijke uitlopers van de Karpaten was
ingetrokken om de zuidflank te dekken i.v.m. het feit dat de Hongaren te langzaam
optrokken. Ik heb gehoord dat troepen van Germania zijn ingezet in de buurt van de stad
Drohobjch. Het was mij als schrijver bekend dat er excessen bij de eerste, tweede en elfde
compagnie van het regiment Westland hebben plaatsgevonden. Die excessen hielden in dat
twee dorpen burgers door leden van die compagnieën en ook door Oekraïners zijn
vermoord. De namen van die dorpen kan ik U niet zeggen. Ik weet wel dat in één van die
dorpen enige tientallen mensen en in het andere dorp enige honderden mensen om het leven
zijn gebracht. Ik heb dat gehoord van mijn regimentscommandant Fritz Von Scholz. Later is
deze man divisiecommandant geworden. Die excessen bestonden daaruit dat leden van
genoemd regiment samen met Oekraïnse nationalisten burgers hebben doodgeschoten en
wat de Oekraïners betreft, hebben doodgeslagen. Een Finse vrijwilliger van het regiment
Westland, genaamd Kuromen heeft mij toen wij al oostelijk van Lemberg waren verteld dat
hij meegemaakt had dat Oekraïners naar de Duitsers waren gekomen om volgens hen
verdachte lieden, (leden van de Komsomol) en andere communistische aanhang en ook
veelal Joden aan te geven. Kapitein Von Schalburg (een Deense vrijwilliger) heeft mij verteld
dat bij een executie in één van de bovengenoemde dorpen, waarbij honderden mensen om
het leven waren gebracht, ook een zekere Neumann gedood is. Die man was daar VolksCommissaris. Die Duitse naam intrigeerde ons. Het versterkte regiment Germania is niet
lange tijd in de Karpaten, geweest. Op 17 of 18 juli is het naar het Oosten getrokken en heeft
zich bij de hoofdmacht gevoegd bij de divisie Viking. Volgens mij is het ten ene male
onmogelijk dat niet leden van de Waffen-SS en de Wehrmacht in het gebied achter het front
gelegen de kans hebben gehad om zich te bevinden in gebieden buiten de grote steden. Later
hebben er wel executies plaatsgevonden door de S.D. Daarvoor hadden zij strenge
voorschriften die van hoger hand waren gegeven. Dat moest gebeuren onder bevel van een
Officier. Het is volgens mij onmogelijk om een mitrailleur af te vuren vanaf een tafel i.v.m.
het terugstoten van het wapen. Het is volgens mij mogelijk dat een divisie over een zeer
grote afstand is uitgestrekt. Na de oorlog heb ik gezien een foto afkomstig van onze
propagandacompagnie, voorstellende een Russisch bloedbad, dat nu toegeschreven wordt
aan de Waffen-SS. Het is mij bekend dat de Russen zwendelen met data. […] Na de oorlog
ben ik een jaar in Nederlandse kampen geïnterneerd geweest.” (Getuigenverhoor B.
Wiersma, Amsterdam, d.d. 5 juli 1977)
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Translation:
The witness states: I am Broer Wiersma, aged 52, living at Bergen-op-Zoom, by profession:
Sergeant Major of the Royal Netherlands Army. I have enjoyed a large part of my upbringing
in Germany in a German family. My parents in the Netherlands were not able to provide me
with upbringing. My mother was ill. At the age of 15 I went to the Waffen-SS. I received a
training there. I have become an Ensign. In 1941 I was assigned to the “Nordland” regiment,
which regiment was part of the “Wiking” division. Because I was too young, I was not
allowed to do front service. I was regimental writer. Just before the outbreak of the war with
Russia, the “Wiking” division was stationed close to the demarcation line on the border
between the General-Gouvernement and Russia. Shortly after the outbreak of the war, 22
June 1941, the “Wiking” division was deployed and moved east-south-east. Shortly after the
occupation of Lemberg, I arrived there. I was shocked by what I saw there. The city was
strewn with corpses. These lay in basements and gardens of NKWD barracks. I have only
stayed for a few hours in Lemberg. Our regiment then moved on to the east. I know this
from statements from friends and from other sources (including books). I was on a so-called
Schreibstube. Of course I heard a lot of news there, also from commanders. That the
reinforced “Germania” regiment (reinforced with members of the “Westland”) moved south
of Lemberg into the northern foothills of the Carpathians to cover the southern flank,
because of the fact that the Hungarians moved too slowly. I have heard that “Germania”
troops have been deployed near the town of Drohobich. It was known to me as a writer that
there were excesses in the first, second and eleventh company of the “Westland” regiment.
Those excesses meant that in two villages citizens were killed by members of those
companies and also by Ukrainians. I can not tell you the names of those villages. I do know
that in one of those villages a few dozen people and in the other village a few hundred
people were killed. I heard that from my regimental commander Fritz Von Scholz. Later this
man became division commander. These excesses consisted in the fact that members of the
regiment together with Ukrainian nationalists have shot civilians and have been beaten to
death where Ukrainians were concerned. A Finnish volunteer from the “Westland” regiment,
named Kuromen, told me, when we were east of Lemberg, that he had seen that Ukrainians
had come to the Germans to point at suspect people (members of the Komsomol) and other
communist supporters, and also mostly Jews. Captain Von Schalburg (a Danish volunteer)
told me that a certain Neumann was killed in an execution in one of the above-mentioned
villages where hundreds of people were killed. That man was the People's Commissar there.
That German name intrigued us. The reinforced “Germania” regiment didn't stay in the
Carpathians for a long time. On 17 or 18 July it went to the east and joined the main force in
the “Wiking” division. In my view, it is impossible in the first place that non-members of the
Waffen-SS and the Wehrmacht in the area behind the front would have had the chance to find
themselves in areas outside the big cities. Later, there have been executions by the SD. For
these [executions] they had strict regulations that had been given from higher up. That had
to be done under the command of an officer. I do not think it is possible to fire a machine
gun from a table, because of the repulsion of the weapon. I think it is possible that a division
is stretched over a very large distance. After the war I saw a picture from our propaganda
company, representing a Russian massacre, now attributed to the Waffen-SS. It is known to
me that the Russians are scamming with data. [...] After the war I was interned in Dutch
camps for a year. "(Witness report B. Wiersma, Amsterdam, dated July 5, 1977)
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Newspaper articles
Mari, Henk de, “Vier Duitsers en twee Finnen voerden executies uit”, De Telegraaf, d.d. 9
juni 1977:
“Ik ken alle mensen die betrokken waren bij de massa-executie in Podhoroce, juli 1941, maar
Menten was daar niet bij. Wij veroverden het dorp op 5 juli vanuit de ochtendschemering en
de executies duurden, met de voorbereidingen mee, van tien uur ’s morgens tot ongeveer
vier uur ’s middags. De executies werden uitgevoerd door zes mannen uit mijn groep: vier
Duitsers en twee Finnen”
Deze verklaring heeft een 57-jarige Haarlemmer dezer dagen onder ede afgelegd bij
rechter-commissaris mr. Van Duuren. De man heeft zich – naar zijn zeggen door
schuldgevoel gedreven – uit eigener beweging gemeld.
In zijn verhoor zegt de Haarlemmer, dat het zijns inziens onmogelijk was dat een
vreemde als Menten al of niet in uniform in die eerste dagen van juli in Podhoroce is
geweest. “Het was frontgebied. Wij waren de eersten die er kwamen. Wij kenden elkaar
allemaal persoonlijk omdat wij een gezamenlijke opleiding van ongeveer driekwart jaar bij
Klagenfurt hadden gehad”, zo zegt hij.
De man verklaarde mr. Van Duuren verder, dat hijzelf niet direct betrokken is
geweest bij het doodschieten van de, via plaatselijke Milizisten opgehaalde joden en
communistisch gezinde Polen. Hij had die dag keukendienst en zag de executie en de
voorbereidingen van een afstand van honderd tot tweehonderd meter.
In zijn verklaring voor de rechter-commissaris zegt hij dat de executies in Podhoroce
zo’n grote indruk op hem hebben gemaakt, omdat dat voor de eerste keer in zijn leven
gebeurde. Van een later gesneuvelde vriend, ook een SS-er uit de 11de compagnie Westland,
hoorde hij dat er op diezelfde dag in het dorp Urycz, vlak bij Podhoroce, zeker 300
onschuldige burgers waren gedood. Daar was die vriend, een Rotterdammer, bij aanwezig
geweest.
“De moordpartijen in Urycz en Podhoroce waren een wraakoefening voor de
aanslag met dodelijke afloop door partizanen op een van onze bataljonscommandanten”,
aldus de ex-SS-er. “Die man was op 4 juli doodgeschoten en toen kregen wij het bevel
Podhoroce en Urycz uit te kammen, omdat men daar vijanden verwachtte. ’s Morgens vroeg
bereikten wij de rand van Podhoroce, terwijl een andere groep naar Urycz ging.”
Volgens hem zouden er toen verkenners vooruit gestuurd zijn. Die kwamen snel
terug met drie zogenaamde Milizisten, Oekraïeners, die een armband droegen en “het
gezag” van de gevluchte Russen hadden overgenomen. Zij waren het, die later op de
morgen de dertig joden en Polen aanwezen als vijanden van de Duitsers. De aangewezenen
werden allen geëxecuteerd met een nekschot uit revolvers, nadat zij zelf een kuil hadden
gegraven.”
De Haarlemmer verklaarde verder bij mr. Van Duuren, dat “twee of drie vrouwen”,
die zich aan hun ter dood veroordeelde mannen vastklampten, ook werden gedood. De
executies werden volgens hem alleen door SS-ers bijgewoond, en niet door de plaatselijke
bevolking. Na afloop van de moordpartij werden wel burgers geroepen. Zij moesten het graf
dichtmaken.
“Twee dagen later zijn wij verder getrokken”, vertelt de ex-SS-er. “De drie Milizisten
die de slachtoffers hadden aangewezen, waren toen afgevoerd achter het front. Onze
commandant had hen alleen gebruikt om slachtoffers te vinden voor onze wraakoefening. In
principe vertrouwden wij niemand en daarom werden allen die in zo’n kleine gemeenschap
een rolletje speelden, afgevoerd.”
Volgens de getuige werden de slachtoffers zes na zes doodgeschoten. Er werden
geen machinegeweren gebruikt, maar lichte, op de Russen buitgemaakte wapens en
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revolvers. De man zegt niets gezien te hebben van een tafel die naar buiten werd gebracht
om een machinegeweer op te zetten. “Onze machinegeweren gebruikten wij alleen in
stellingen en loopgraven”, vertelde hij. “Wel werden twee joden op de vlucht doodgeschoten
met vérdragende wapens met op dum-dum lijkende SMGH-munitie.”
De ex-SS-er, die de rang van “Rottenführer” had, getuigt nadrukkelijk, dat het in die
dagen voor een ieder die niet tot de Waffen-SS of het “elite”-korps LAH (Leibstandarte
Adolf Hitler) behoorde, onmogelijk was om in dit frontgebied te komen. “Toen wij een week
na het uitbreken van de oorlog Lemberg hadden bezet, zat daar de LAH al, maar toen wij de
volgende dag verder trokken vormden wij de allereerste stoottroepen”, zegt de Haarlemmer.
“Het was onmogelijk je als vreemde in dat gebied te vertonen.
Op de ochtend van onze overval op Podhoroce hebben wij bovendien geen burger
gezien. Iedereen was gevlucht naar het diepst van zijn huis. Een vreemde, zelfs als hij in
Duits uniform had gelopen, zou overmeesterd zijn door ons, want het was ons bekend, dat
veel partizanen ook uniformen gebruikten.”
De ex-SS-er zegt behoord te hebben tot de 11de compagnie van de Viking-divisie. Zijn
compagnie heette Westland. Andere compagnieën waren Nordland en Germania. 90 procent
bestond uit Duitsers. De rest waren Finnen, Belgen en Nederlanders. “Wij gingen met
Westland met 180 man de oorlog in en kwamen er met 12 man uit”, aldus de Haarlemmer,
die de opmars tot in de Kaukasus meemaakte en ten slotte in Oostenrijk door de
Amerikanen gevangen werd genomen en gerepatrieerd. In Nederland werd hij na de oorlog
veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegen dienst nemen bij de vijand.
“Dat ik zo zeker weet, dat het dorp waar ik was Podhoroce was, komt omdat er die
dagen twee legerorders werden voorgelezen, waarin de naam Podhoroce genoemd werd. De
eerste luidde, dat een commandant daar in de buurt gedood was en dat wij daarom naar
Podhoroce moesten om contact met de vijand te zoeken. De tweede hield een bevel in, dat
wij in Podhoroce niemand meer mochten doden”, aldus de man.
De ex-SS-er, die in de Nederlands-Duitse oorlog bij de Moerdijkbrug tegen de
Duitsers vocht, ging na de capitulatie in Duitsland werken en meldde zich in augustus 1940
bij de Waffen SS. “Ik deed dat omdat ik 21 was en fel anti-communist. Toen ik de oorlog –
voor het eerst in Lemberg met al die lijken – werkelijk zag, was het te laat voor de weg terug.
De man verklaarde mr. Van Duuren ook, dat hij nooit van Menten heeft gehoord,
voordat de TROS een televisie-uitzending aan de Blaricummer wijdde. Hij zegt, dat hij toen
langzamerhand wroeging heeft gekregen en “nu ’s nachts niet meer slapen kan, omdat alle
verschrikkingen van vijf jaar oorlog weer bovenkomen”.
Mr. Van Duuren heeft hem toegezegd de rechtbank te verzoeken hem achter
gesloten deuren, dat wil zeggen, voor de buitenwereld anoniem te horen. De ex-SS-er:
“Anders kom ik écht niet. Veel van mijn bekenden denken dat ik slechts bij de Wehrmacht
heb gezeten.”
De Nederlandse justitiedelegatie hoopt binnenkort naar Urycz te reizen om uit te
vinden of de ex-SS-er gelijk heeft bij zijn bewering dat de massamoord van Urycz niet op 27
augustus 1941, maar op 5 of 7 juli van dat jaar heeft plaatsgevonden. In het massagraf van
Podhoroce zijn volgens het Russische sectierapport inderdaad de skeletten gevonden van 26
personen, waarbij twee vrouwen.

Translation:
Mari, Henk de, “Four Germans and two Finns carried out executions”, De Telegraaf, dated
June 9, 1977:
“I know all the people who were involved in the mass execution in Podhoroce, July 1941, but
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Menten was not there. We captured the village in the morning dusk on the 5th of July and
the executions lasted, including the preparations, from ten o'clock in the morning until about
four o'clock in the afternoon. The executions were carried out by six men from my group:
four Germans and two Finns.”
This statement was made by a 57-year-old Haarlemmer under oath with judgecommissioner LLM Van Duuren. The man has – driven by feelings of guilt – reported
himself on his own accord.
In his interrogation, the Haarlemmer says that in his view it was impossible that a
stranger like Menten has been in Podhoroce during these first days of July, whether in
uniform or not. "It was a front area. We were the first to arrive there. We all knew each other
personally because we had been training together for about three-quarters of a year near
Klagenfurt,” he says.
The man further explained LLM Van Duuren, that he himself was not directly
involved in the shooting of the Jews arrested by local militia members and communistminded Poles. He was working in the kitchen that day and saw the execution and its
preparations from a distance of one hundred to two hundred meters.
In his statement before the examining judge he says that the executions in Podhoroce
made such a big impression on him, because it happened for the first time in his life. From a
friend who was later killed in action, also an SS man from the 11 th company “Westland”, he
heard that on that same day in the village of Urycz, close to Podhoroce, at least 300 innocent
civilians had been killed. That friend, a citizen from Rotterdam, attended this.
“The massacres in Urycz and Podhoroce were an act of revenge for the assassination
attempt by partisans on one of our battalion commanders,” said the former SS man. “That
man was shot dead on July 4 and then we got the order to comb out Podhoroce and Urycz,
because they expected enemies there. Early in the morning we reached the outskirts of
Podhoroce, while another group went to Urycz.”
According to him, scouts would have been sent ahead. They came back quickly with
three so-called militia members, Ukrainians, who wore an armband and had taken over the
“authority” of the Russians who had fled. It was them, who later in the morning appointed
those thirty Jews and Poles as enemies of the Germans. The designated ones were all
executed with a neck shot from revolvers, after they had dug a pit themselves.
The Haarlemmer further stated to LLM Van Duuren that “two or three women”,
who clung to their husbands sentenced to death, were also killed. According to him, the
executions were only attended by SS men, and not by the local population. Citizens were
called after the massacre. They had to close the grave.
“Two days later we moved on,” says the former SS man. “The three militia members
who had appointed the victims were then discharged behind the front. Our commander had
only used them to find victims for our act of revenge. In principle we did not trust anyone
and that's why all who played a role in such a small community were taken away.”
According to the witness, the victims were shot six after six. No machine guns were
used, but light weapons and revolvers captured on the Russians. The man says he has seen
nothing of a table that was brought out to set up a machine gun. “We only used our machine
guns in positions and trenches,” he said. “However, two Jews were shot on the run with
carrying weapons with dum-dum--like SMGH ammunition.”
The former SS man, who had the rank of Rottenführer, testifies explicitly that in those
days it was impossible for anyone who did not belong to the Waffen-SS or the “elite” corps
LAH (Leibstandarte Adolf Hitler) to enter this front area. “When we occupied Lemberg one
week after the outbreak of the war, the LAH was already there, but when we moved on the
next day we formed the very first shock troops”, says the Haarlemmer. “It was impossible to
show yourself as a stranger in that area.
Moreover, on the morning of our raid on Podhoroce, we did not see citizens.
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Everyone had fled to the deepest point of his house. A stranger, even if he had walked in
German uniform, would have been overpowered by us, for it was known to us that many
partisans also used uniforms.”
The former SS man says he has belonged to the 11 th company of the “Wiking”
division. His company [= regiment] was called “Westland”. Other companies [= regiments]
were “Nordland” and “Germania”. 90 percent consisted of Germans. The rest were Finns,
Belgians and Dutch. “We went into war with “Westland” with 180 men and came out with 12
men,” said the Haarlemmer, who experienced the advance up into the Caucasus and was
finally captured and repatriated by the Americans in Austria. In the Netherlands, after the
war, he was sentenced to four years in prison because of enlisting with the enemy.
“That I am so sure that the village was Podhoroce, is because two army orders were
read in those days, in which the name Podhoroce was mentioned. The first was that a
commander was killed in the vicinity and that we therefore had to go to Podhoroce to seek
contact with the enemy. The second was an order that we were not allowed to kill anyone in
Podhoroce,” said the man.
The former SS man, who fought against the Germans in the Dutch-German war near
the Moerdijk bridge, went to Germany after the capitulation and reported to the Waffen-SS in
August 1940. “I did that because I was 21 and fiercely anti-communist. When I saw the war
in reality – for the first time in Lemberg with all those corpses – it was too late to turn back.
The man also told Mr. Van Duuren that he had never heard of Menten before the
TROS made a a television broadcast on the Blaricummer. He says that he has gradually
received remorse and “now cannot sleep at night anymore, because all the horrors of five
years of war came up again”.
Mr. Van Duuren promised him to request the court to hear him behind closed doors,
that is, anonymously for the outside world. The former SS man: “Otherwise I really will not.
Many of my acquaintances think that I have only been in the Wehrmacht.”
The Dutch justice delegation hopes to travel to Urycz soon to find out whether the
former SS man is right in claiming that the mass murder of Urycz did not take place on 27
August 1941, but on 5 or 7 July of that year. In the mass grave of Podhoroce, according to the
Russian section report, the skeletons were indeed found of 26 people, with two women.

39

“Nederlandse nazi’s vermoordden boeren”, Limburgsch Dagblad, d.d. 30 mei 1986:
Nederlandse nazi’s, deel uitmakend van het “Westland”-regiment, hebben zich volgens de in
de Oekraïne verschijnende krant ‘Vilna Oekraina’ in de Tweede Wereldoorlog schuldig
gemaakt aan een moordpartij onder Oekraïnse boeren. Bij het bloedbad dat de Nederlandse
‘fascisten’ in Krivichi, een plaatsje in de buurt van Lvov, aanrichtten, werden volgens de
krant 22 mensen gedood. Huizen en een kerk werden in brand gestoken.
Volgens het Nederlandse ministerie van justitie wisten ooggetuigen echter niet met
zekerheid te vertellen dat het om het Westland-regiment ging. Individuele personen konden
eveneens niet worden aangewezen, wat het onmogelijk maakte de bewijsvoering tegen hen
juridisch rond te krijgen.
De openbare aanklager in de regio-Lvov, Leonid Izosimov, verklaart in de Oekraïnse
krant: “Op verzoek van het Nederlandse ministerie van justitie hebben we ruim drie jaar
geleden materiaal aan Den Haag overgedragen waaruit blijkt dat Nederlanders deelnamen
aan de vernieting van Krivichi. Maar de Nederlandse autoriteiten lijken geen haast te maken
om de fascistische misdadigers te straffen.”
De landelijk officier van justitie De Beaufort, destijds belast met de opsporing en
inventarisatie van oorlogsmisdrijven, maakte in een verslag van zijn onderzoek over de jaren
1982-’84 melding van de vermeende oorlogsmisdaden door Nederlanders in Krivichi,
Zporow en Tarnopol. De Beaufort zond een algemeen verzoek om inlichtingen aan de Poolse
autoriteiten en kreeg daarop van de Sovjet-Unie antwoord. De Russen meldden misdaden
door het Westland-regiment, dat naast het Nordland- en Germania-regiment onderdeel
uitmaakte van de vijfde tankdivisie ‘Viking’. Op 22 juni 1941 waren 631 Nederlanders lid
van de Viking-divisie.

Translation:
“Dutch Nazis killed farmers”, Limburgsch Dagblad, dated May 30, 1986:
Dutch Nazis, part of the “Westland” regiment, have, according to the Ukrainian newspaper
“Vilna Oekraina” been guilty of a massacre of Ukrainian farmers in the Second World War.
According to the news paper, 22 people were killed in the massacre that Dutch “fascists”
carried out in Krivichi, a town near Lvov. Houses and a church were set on fire.
According to the Dutch Ministry of Justice, however, eyewitnesses were not able to
tell with certainty that it concerned the “Westland” regiment. Individual persons could also
not be designated, which made it impossible to legally obtain evidence against them.
The public prosecutor in the Lvov region, Leonid Izosimov, states in the Ukrainian
newspaper: “At the request of the Dutch Ministry of Justice, we handed over material to The
Hague over three years ago, which shows that the Dutch participated in the destruction of
Krivichi. But the Dutch authorities do not seem in a hurry to punish the fascist criminals.”
The national prosecutor De Beaufort, at that time charged with the investigation and
assessment of war crimes, reported on the alleged war crimes by the Dutch in Krivichi,
Zporow and Tarnopol in a report of his investigation of the years 1982-'84. De Beaufort sent a
general request for information to the Polish authorities and received an answer from the
Soviet Union. The Russians reported crimes by the “Westland” regiment, which, in addition
to the “Nordland” and “Germania” regiments, was part of the fifth tank division “Wiking”. On
June 22, 1941, 631 Dutchmen were members of the “Wiking” division.
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“Russen vragen Lubbers SS’ers te berechten”, Het Vrije Volk, d.d. 20 juni 1986:
De inwoners van Krivitsji, een dorp in de Oekraïne, hebben de Nederlandse regering in een
open brief gevraagd Nederlandse SS-soldaten te berechten wegens massamoord onder
burgers in het dorp. Op de eerste dag van de bezetting van Krivitisji, op 2 juli 1941, zouden
Nederlandse SS’ers het dorp hebben omsingeld en in brand hebben gestoken. Later
begonnen ze jacht te maken op vrouwen, ouderen en kinderen die niet konden ontsnappen,
aldus ooggetuigen. Overlevenden vonden later de lijken van 22 dorpsgenoten in afgebrande
huizen en omliggende graanvelden.
Aan de hand van archiefmateriaal waaronder in beslag genomen documenten en
dagboeken van Nederlanders, is volgens het Russische persbureau Tass vast komen te staan
dat Nederlandse soldaten van het regiment Westland-5 van de eerste nazi-tankdivisie SSviking. De Sovjet-Unie overhandigde drie jaar geleden al het bewijsmateriaal aan het
Nederlandse openbaar ministerie.

Translation:
“Russians ask Lubbers to try SS men”, Het Vrije Volk, dated June 20, 1986:
The residents of Krivitsji, a village in the Ukraine, have asked the Dutch government in an
open letter to try Dutch SS soldiers for mass murder of civilians in their village. On the first
day of the occupation of Krivitisji, on 2 July 1941, Dutch SS men would have surrounded the
village and set fire to it. Later they started hunting for women, the elderly and children who
could not escape, according to eyewitnesses. Survivors later found the bodies of 22 villagers
in burnt houses and surrounding wheat fields.
On the basis of archival material including seized documents and diaries from the
Dutch, according to the Russian news agency Tass, it has been established that Dutch
soldiers from the regiment “Westland”, 5[th company,] of the first Nazi tank division SS
”Wiking”. The Soviet Union handed over all the evidence to the Dutch public prosecutor
three years ago.
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“De Zevende Kompagnie schoot 22 Russische burgers dood in 1941: de verzwegen
misdaad van Nederlandse SS-ers”, Het Vrije Volk, d.d. 30 april 1987:
Wat deed u in de middag van 2 juli 1941? Die vraag stelde verslaggever Hans Hoffmann aan
tien Nederlanders. Tien oude mannen die rond hun twintigste dienden in de zevende
compagnie van het Westlandregiment van de Waffen-SS. Tien Nederlandse SS-ers die
kunnen getuigen van een nooit opgehelderde oorlogsmisdaad in de Oekraïne. Het spoor
terug. Gruwelijke verhalen, uitgewiste geheugens. Soms spijt, soms niet. Een reconstructie.
“Het zag ernaar uit alsof we deze morgen niet verder zouden gaan. In de
middaguren zou de ‘Westland’ opnieuw starten. De zon scheen ontzettend fel. We liepen
allen in sportbroekje rond. ’s Middags werden we opgeschrikt door een melding die voor
ons bijna te veel was om te dragen. De regimentscommandeur SS Standartenführer Wäckerle
was gevallen. We konden het niet begrijpen. De dodelijke kogel trof hem in de hals. Niets
mocht meer baten. In z’n wagen, de handen gevouwen, stierf hij als een soldaat. De nieuwe
regimentscommandeur was ook reeds benoemd. Le roi est mort – vive le roi. Lang konden
we bij deze gebeurtenis niet stilstaan. De oorlog ging verder, 17 uur – Abmarsch.”
Het was 2 juli 1941 toen een 20-jarige Nederlandse soldaat van het beruchte Waffen
SS-regiment ‘Westland’ – waarin zeer veel Hollanders en Vlamingen zaten, vandaar de naam
– dit in zijn dagboek schreef. Hij schreef er niet bij dat de Zevende Compagnie van zijn
regiment ijlings naar twee dichtbij gelegen dorpjes werd gestuurd om nog even snel de dood
van overste Wäckerle te wreken vóór de troep zich om vijf uur op die stralende julidag weer
in beweging zou zetten. Misschien wist hij het niet. Misschien wilde hij het niet weten.
De dorpelingen van Krivichi en Slovida, de twee Oekraïense plaatsjes aan de weg
van Lemberg naar Kiev waarop de Duitse razernij zich richtte, hebben het wèl geweten.
Hoewel zij niets met de aanslag op de SS-officier te maken hadden (het was een
scherpschutter van het Rode Leger die Wäckerle doodde toen deze buitgemaakte wapens
inspecteerde, zoals de Duitse divisiecommandant Steiner zelf aan zijn manschappen
meedeelde) werd een aantal van hen in koelen bloede vermoord.
Russische ooggetuigen die de represaille-actie overleefden, verklaarden later dat de
woedende SS’ers als wilden om zich heen schoten en handgranaten gooiden in de houten,
met riet gedekte huizen. In korte tijd legden de soldaten van de Zevende Compagnie de
boerendorpen in de as.
`
Vele bewoners van Krivichi en Slovida werden doodgeschoten of verbrandden
levend. Enkelen wisten te ontkomen en vluchtten in de graanvelden, maar werden
achterhaald en neergeknald.
De oorlog ging verder, 17 uur – Abmarsch. Krivichi en Slovida bestonden niet meer.
In de geblakerde boerderijtjes en tussen het koren lagen de lijken van 22 onschuldige
Russen. Hun moordenaars zijn misschien nog onder ons, want een van de overlevenden van
Krivichi, Michael Podkovska, hoorde enige SS’ers zeggen dat zij ‘geen Duitsers, maar
Hollanders’ waren, toen hij hen in het Duits aansprak. Hoe dat precies ging is niet meer te
achterhalen. Podkovska is dood en de Russische autoriteiten zijn niet erg mededeelzaam.
Wellicht was Podkovska een collaborateur, zoals zoveel Oekraïeners, die veilig met de vijand
kon praten.
In ieder geval heeft hij zijn verhaal tegen zijn eveneens gespaarde dorpsgenoot
Michael Grigorjevitsj Majba verteld, die het later onder ede heeft herhaald. Het is een sterk
bewijs – zoiets verzin je niet – voor het treurige feit dat Nederlandse SS’ers bij deze
beestachtige wraakactie betrokken waren.
Er zijn méér aanwijzingen. Alleen al getalsmatig is de kans dat er jongens van Jan de
Witt bij waren, vrij groot. Het krioelde immers van de verkeerde kaaskoppen in het Duitse
leger. Minstens 25-duizend, maar vermoedelijk veertigduizend Nederlanders traden in de
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Tweede Wereldoorlog vrijwillig in Duitse krijgsdienst, van wie velen het grauwgrijze
uniform met de runetekens van de beruchte Waffen SS aantrokken. Geen enkele andere natie
buiten Duitsland leverde zoveel landverraders aan dit nazi-keurkorps.
Bij het begin van de Duitse veldtocht tegen Rusland, eind juni 1941, maakten 630
Nederlanders deel uit van de Wiking-divisie van generaal Felix Steiner, die – tussen haakjes
– zo opgetogen was over hun inzet dat hij eens opmerkte: “geef mij, als ik te kiezen heb, een
divisie van louter Hollanders!” En toen moest de grote stroom aanmeldingen nog op gang
komen.
Als nu, na een moordende oorlog en na 46 jaar van natuurlijke sterfte, nog tien Alte
Kameraden in dit land blijken te leven die toen bij één bepaalde SS-compagnie aan het
oostfront dienden, spreekt dat boekdelen over het grote aantal Hollandse jongens dat
destijds bereid was de eed op het Derde Rijk af te leggen.
Dan moeten er alleen al in die ene compagnie minstens vijf, zes keer zoveel
Nederlanders hebben gezeten dan de tien die nu op pantoffels door hun bejaardenflat aan
de rand van Goes en Gemert rondsloffen. Vijftig, zestig Hollanders op een pan-Germaanse
compagnie van 150 man. En dat is er nog maar één. Waarin een klein land groot kan zijn.
Het voorbeeld is niet toevallig. De tien dienden allen ten tijde van de moord
op de burgers van Krivichi en Slovida in de Zevende Kompagnie van het Westlandregiment
van de Wikingdivisie. Hun namen, geboortedata, adressen en naoorlogse vonnissen staan op
een lijst die enkele jaren geleden door de rijksrecherche werd samengesteld, naar aanleiding
van geruchten dat er mogelijk Nederlanders waren betrokken bij oorlogsmisdaden in
Rusland.
De tien mensen op de lijst zijn echter nooit door de politie verhoord. Op onze
verbaasde vraag waarom dat niet is gebeurd, zei mr P. M. Brilman, landelijk officier van
justitie oorlogsmisdrijven: “De rijksrecherche heeft weliswaar een diepgaand onderzoek
ingesteld naar die geruchten, maar daar is weinig uitgekomen. Het enige resultaat is het
ernstige vermoeden dat Nederlandse SS’ers zich inderdaad mede schuldig hebben gemaakt
aan de excessen in Krivichi en Slovida.
“Vervolgens heeft mijn voorganger De Beaufort verschillende landen om rechtshulp
verzocht. Alleen de Russen konden daar iets over melden. Zij stuurden zes beëdigde
getuigenverklaringen op, waarvan er maar één sprak van deelname door “Nederlanders”
aan de oorlogsmisdaden op 2 juli 1941 in de Oekraïne. Dat is het verhaal van meneer
Podkovska. Een zeer interessant verhaal, maar ook de Russen zullen moeten erkennen dat
dit absoluut te weinig is voor een strafrechtelijke vervolging.
“Daarnaast is uit het omvangrijke oostfront-onderzoek van de recherche een tiental
namen naar boven gekomen van nog levende Nederlandse SS’ers, die in juli 1941 deel
uitmaakten van de Duitse zevende compagnie, dezelfde compagnie die blijkens dagboeken,
oorlogsdocumenten en andere verslagen de vergeldingsactie in Krivichi en Slovida heeft
uitgevoerd.
“Dat is wat nu op tafel ligt, maar dat is onvoldoende om er iets mee te doen. Er zijn
eenvoudig te weinig aanknopingspunten voor concrete verdenkingen van concrete strafbare
feiten gepleegd door concreet aan te wijzen individuen. En dat is in wezen het eind van het
onderzoek.
“De zaak is voor 99,9 procent gesloten. Ik heb het dossier nog onder mij en ik houd
het ook onder mij. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Inderdaad, een bekentenis; ander
aanvullend bewijs.
“En wat uw vraag betreft: die tien oud-SS’ers zijn nooit verhoord, omdat dit niet zo
zinvol lijkt. Het is in het strafrechtelijk onderzoek goed gebruik om pas naar een verdachte te
stappen als je al het bewijsmateriaal hebt verzameld. Als je de zaak rond hebt. Wanneer je
niet voldoende hebt om iemand mee te confronteren, heeft het buitengewoon weinig zin
hem te gaan verhoren. Dat verhoor zal dan een vrijblijvende aangelegenheid zijn waar je
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niets mee opschiet. Dat is de reden waarom het nooit is gebeurd.
Wij hebben het erop gewaagd. Vrijblijvendheid of niet. Met de lijst in de ene hand en
een bandrecorder in de andere zijn Peter de Bie van de Vara-radio (wiens verslag op
zaterdagochtend 2 mei vanaf tien uur is te beluisteren) en ik door het halve land getrokken
op zoek naar het onfrisse, zwarte verleden van de tien ex-SS’ers. De tien van de Zevende
Compagnie. Grauwgrijze mannen – de jongste 63, de oudste 70 – met brillen,
gehoorapparaten en geheugenverlies, die allen dit voordeel gemeen hadden: zij waren, op
één uitzondering na, allemaal thuis.
De uitzondering had destijds de rijksrecherche niet alleen een valse naam en een
verkeerde woonplaats gegeven, maar voor alle zekerheid ook een niet bestaand adres, zodat
het wel erg moeilijk zoeken werd. De rest was goudeerlijk geweest en kon vrij gemakkelijk
worden getraceerd. Zes stonden ons, op voorwaarde van anonimiteit, uitgebreid te woord;
drie wezen ons, soms ruw, de deur. Een van hen dreigde zelfs een pan kokend vet naar ons
hoofd te gooien. Een onwelriekende bloemlezing uit zes schokkende verhalen.
K “Ja, de dood van Wäckerle kan ik me nog herinneren. Hij was de eerste van het
regiment die viel. Een geweldige soldaat. Wat ik ook nog heel goed weet is dat een enorm
korenveld helemaal is uitgekamd. Ik heb het niet gezien, maar wel gehoord dat de franctireurs die Wäckerle vanuit dat korenveld beschoten hebben, ook daar zijn gevonden en
doodgeschoten. Van een represaille-actie tegen een dorp kan ik mij niets herinneren. Nu zult
u wel denken: wir haben es nicht gewusst, maar ik weet het inderdaad niet. Ik heb dat niet
gezien.
“Ik heb nog nooit iemand zien doodschieten. Bij god, het is zo. Ook niet toen ik in
het Nederlandse leger bij Ockenburgh tegen de Duitsers vocht. Maar dat was eigenlijk geen
oorlog. Dat was Spielerei. Ik moet u zeggen dat ik het zelf achteraf moeilijk kan verklaren dat
ik eerst tégen de Duitsers en een paar maanden later mét ze vocht. Mijn vader liet me die
mogelijkheid zijn. Die was nationaal-socialist. Zijn tweede vrouw was Oostenrijkse. We
waren thuis niet anti-Duits. Ik dacht: Duitsland gaat een nieuwe orde scheppen in Europa. Ik
ben altijd een rechtsdenker geweest. Toen en nu. Ik erger me ook dood aan de maatschappij
van vandaag.”
Als wij vragen of hij spijt heeft, raken wij een ongevoelige snaar. “Ik heb niet echt
spijt, nee. Waarom zou ik ook? Ik heb nooit iets gedaan dat niet door de beugel kan. Ik had
het bij het verkeerde eind, maar hebt u nooit een verkeerde beslissing genomen in uw leven?
Nou ja, goed, als u wilt, dan ben ik een landverrader. Achteraf zeg ik: u bent goed geweest
en ik fout. Moet ik nu in een soort katzenjammer uitbarsten?”
V wekten wij in zijn middagslaap. Pas na een lange discussie door de dichte
voordeur liet hij ons binnen. Een oude man in pyama. Een ex-held op sokken in het halletje
van zijn bovenhuis. “Ik was een jeugdgeval. 17 jaar. Ik kwam zó van de katholieke mulo. Ik
ging elke dag naar de mis. Mijn vader was gescheiden en hertrouwd met een Duitse. Hij
vond dat ik een flinke knul moest worden en dat ik daarvoor het beste naar Duitsland kon
gaan. Ik ben eigenlijk een beetje geronseld door mijn vader. Daar stel ik hem nu wel
verantwoordelijk voor. Later is daar allemaal rekening mee gehouden. Na een paar jaar
kamp ben ik vrijgekomen.
“Van een represaille-actie weet ik niets. Echt niet. Geloof me. De naam Wäckerle zegt
me ook al niets. Er zijn duizenden doden gevallen. Van de Zevende Compagnie zijn we met
drie man overgebleven. Ze hebben me driemaal door mijn lijf geschoten, de laatste keer kort
voor Stalingrad. Door een gat van 25 kilometer zijn we nog net door de omsingeling
gekropen. Daarna ging de boel potdicht. Het was soms veertig graden onder nul. Als je dat
had meegemaakt, kreeg je een lintje. Wij hebben meer geleden dan de mensen in Nederland,
denk ik. Want waar wij waren, dat was geen pretje. Een nachtmerrie. Ik droom er ’s nachts
nog van. Maar iemand als ik kan niet bij professor Bastiaans terecht.
“Ik stond nu eenmaal aan de verkeerde kant, meneer, maar ik had net zo goed een
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goede Nederlander kunnen zijn.”
S kreeg het nationaal-socialisme met de paplepel ingegoten. Vader was een
prominent NSB’er en het was vanzelfsprekend dat de jonge S. in Duitse dienst trad. “Ik heb
een redelijke tijd meegemaakt. Ik heb nooit een schot gelost. Ik ben niet zo’n held geweest. Ik
zat lekker op de keukenwagen. Later moest ik naar het front. Bij Stalingrad is een van mijn
voeten bevroren. Ik kreeg er de diepvriesorde voor. Die heeft mijn vrouw later weggegooid.
Zij wilde er niets mee te maken hebben. Haar ene broer zat in het verzet en haar andere
werd gedwongen om in Duitsland te werken. Gelukkig heeft mijn schoonfamilie mij
geaccepteerd,
“Nee, ik kan niet zeggen: goh, wat was het naar. Rottigheid heb ik nauwelijks
meegemaakt en dat mijn commandant is doodgeschoten weet ik niet eens. De naam
Wäckerle zegt me totaal niets en ook van een wraakactie heb ik nooit iets gehoord. U moet
denken dat ik u iets voorlieg. Ik weet het gewoon niet. Ik heb nooit een platgebrand dorp
gezien.
“Ik ben na twee jaar uit de Waffen SS gegaan. Maar ja, je hebt dan gelijk niets meer te
vreten en te roken en toen ben ik er maar weer ingegaan. Je was in Nederland tijdens de
oorlog ook niet erg geliefd als ex-SS’er. In uniform had je daar minder last van.
“Het eerste jaar na de oorlog heb ik in Duitsland doorgebracht. Ik werd van het ene
kamp naar het andere verschleppt. Je hoort wel eens verhalen van joden dat ze in zoveel
kampen hebben gezeten. Nou, ik heb er 22 meegemaakt in één jaar en dat jaar werd later niet
van mijn straf afgetrokken, zodat ik hier nog zes jaar moest zitten. De meeste tijd daarvan
heb ik in de mijnen gewerkt. Ik heb wel iets van de oorlog geleerd. De volgende keer zit ik
bij de winnende partij. Al moet ik drie keer overlopen.”
C deserteerde uit de SS, werd in juni 1942 ter dood veroordeeld en wachtte tot het
eind van de oorlog in Dachau en Auschwitz op zijn executie. Hij liet ons het KZ-nummer op
zijn onderarm zien. In een café praatten we verder. Zijn familie weet niets van zijn SSverleden.
“Ik heb nooit bij de SS gewild. Ik wou sportleraar worden. Dat hadden de Duitsers
beloofd. Toen we drie maanden in München waren kregen we een shirt met het SS-teken
erop. Toen kon ik niet meer terug. Ik was net zeventien. Ik wou onder het juk van thuis uit.
Ik kom uit een zeer streng katholiek gezin van dertien kinderen. Ik was de oudste. Moeder
was net een non. Ze was bij de zusters op school geweest. Ik wou weg.
“Op een gegeven moment werden we naar Rusland gestuurd. Ik raakte op de
allereerste dag van de veldtocht al zwaar gewond. Beide benen verlamd. Ik mocht voor
herstel naar Amsterdam. Daar ben ik, toen ik een beetje kon lopen, gedeserteerd. Ik dook
onder in Vinkenveen, werd verraden en in Arnhem door het Höhere SS und Polizeigericht in
vijf minuten ter dood veroordeeld. Ik heb in Dachau, Auschwitz en weer in Dachau op de
dood gewacht. Ik heb in de hel gewoond. Bijna drie jaar lang, en elke dag kon ik aan de
beurt zijn. In ons gebouw waren dertig cellen en in elke cel zaten zes of zeven man. Ze
kwamen de cel binnen en riepen een nummer af. De jongen werd dan geschoren en geknipt,
kreeg een wit pak aan, twee sigaretjes en de volgende ochtend moest de rest van de cel mee
om te kijken hoe hij werd gefusilleerd. Zo heb ik 160 executies meegemaakt. Daar waren 23
Nederlandse deserteurs bij. Dat weet niemand. Dat weet zelfs dr L. de Jong niet.
“In Auschwitz moesten wij als gevangenen lijken opruimen. Ik zag de gaskamers in
de verte. Ik heb wel eens gedacht: ik ga tussen die mensen staan. Dan is het voorbij. Wat was
mijn leven nog waard? Ik was geestelijk en lichamelijk een wrak. Toen ik, weer terug in
Dachau, werd bevrijd woog ik 43 kilo. Is dat geen straf genoeg? Ik ben na de oorlog ook
nooit veroordeeld. Dat van de SS heb ik tot nu nog nooit aan iemand verteld. Ik ben 35 jaar
getrouwd geweest. Mijn vrouw is twee weken geleden overleden. Ik heb haar alleen gezegd
dat ik in een kamp heb gezeten. Niet eens in welk kamp. Daar heeft ze nooit naar gevraagd.”
W kreeg het IJzeren Kruis der tweede klasse voor betoonde dapperheid in de voorste
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linies en de bronzen onderscheiding voor twintig man-tegen-man-gevechten aan het
oostfront, maar kan zich niet herinneren op burgers te hebben geschoten. “Er zal er
misschien wel eens een zijn gedood, want je valt een stadje aan en daar zitten mensen in,
maar ik ben zuiver militair geweest. Ik heb bij het begin van de oorlog tegen Rusland
inderdaad van een dorp gehoord van waaruit werd geschoten en waar mensen van ons naar
toe werden gestuurd om wraak te nemen. Ik meen dat er vóór die actie door de kameraden
over werd gesproken, maar ik ben er zelf niet bij geweest. Vermoedelijk is er maar een klein
deel van onze eenheid op af gestuurd. Meer weet ik er, eerlijk waar, niet van. Het klinkt
lullig, maar het is zo, ik ben er in ieder geval niet bij betrokken geweest”.
Hij wordt regelmatig op een ongewone manier aan de oorlog herinnerd. “Ik mag
niet stemmen. Nooit meer. Dat vind ik erg. Bij elke verkiezing komt er wel een biljet voor
mijn vrouw, maar niet voor mij. Op die manier werkt het verleden door. Ik heb me na mijn
straftijd behoorlijk gedragen, vind ik zelf, misschien wel beter dan andere mensen. Ik wil
niet zeggen als Nederlander, want dat klinkt weer zo raar voor een landverrader. Maar
blijkbaar is er geen vertrouwen in mijn stem. En misschien hebben ze daar wel gelijk in.”
Onze speurtocht naar een Nederlandse oorlogsmisdaad van bijna een halve eeuw
terug liep ten einde. Acht mannen hadden we nu gehad, maar Krivichi en Slovida lagen nog
even ver weg als bij het begin van dit verhaal. Alleen de Zevende Compagnie is wat
dichterbij gekomen en daarmee een treurig (en helaas ook herkenbaar) stukje vaderlandse
geschiedenis.
J wist ook al niets. Hij was de laatste van de lijst. Het zoeken is voorbij. De oorlog
nog niet. “Mijn hele leven is een mislukking geworden door die ene stap. Wat geweest is, is
niet goed te maken. Dat is tot aan mijn dood verprutst. Toen de rechter vroeg of ik nog iets te
zeggen had, heb ik gezegd: ik hoop dat ik de kans krijg… (het is een halve minuut doodstil
in de kamer. J. huilt onhoorbaar, de handen voor zijn ogen) …om het goed te maken. Dat
kan natuurlijk niet, maar ik heb het wel geprobeerd. Ik heb me ingezet voor mijn collega’s in
de horeca. Ik ben actief geweest in de FNV, in de plaatselijke afdeling. Hoger wilde ik niet.
Daar had ik geen recht op. Ik heb wel eens gedacht: als dat allemaal niet was gebeurd, had ik
een goede districtsbestuurder kunnen worden. Het kon niet. Ik was bang dat het aanzien
van de bond geschaad zou worden als uit zou komen dat ik bij de SS was geweest.
“Niemand heeft ooit de waarheid geweten. Alleen mijn moeder. Zij was Duitse. In
de oorlog had zij joodse onderduikers in huis en hielp zij anderen in de buurt. Door haar
broers die in de Wehrmacht zaten, maar vooral door mij – haar zoon bij de SS – had zij een
unieke dekmantel. Zij heeft tot haar dood daarvoor een maandelijkse toelage uit Israël
gekregen. Ik wist wat zij deed in de oorlog. Twee joodse families hebben ten gunste van mij
getuigd bij mijn proces. Daardoor ben ik er genadig van afgekomen.
“Ik kon zelfs nog achterstallige soldij uit Duitsland krijgen. De Raad van Arbeid
stuurde mij na de oorlog een formulier, want een buitenlandse mogendheid was mij geld
schuldig. Ik heb een briefje teruggeschreven dat ik van niemand iets had te vorderen. Dat
bloedgeld wilde ik niet hebben.”

Translation:
“The seventh company killed 22 Russian civilians in 1941: the concealed crime of Dutch
SS men”, Het Vrije Volk, dated April 30, 1987:
What did you do in the afternoon of July 2, 1941? That question was asked by reporter Hans
Hoffmann to ten Dutch people. Ten old men who served around the age of twenty in the
seventh company of the “Westland” regiment of the Waffen-SS. Ten Dutch SS men who can
testify about an unsolved war crime in the Ukraine. The way back. Horrific stories, erased
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memories. Sometimes regret, sometimes not. A reconstruction.
“It looked like we would not go further this morning. In the afternoon the
“Westland” would take off again. The sun was shining bright. We all walked around in sports
shorts. In the afternoon we were startled by a report that was almost too much for us to bear.
The regimental commander SS-Standartenführer Wäckerle had fallen. We could not
understand it. The deadly bullet struck him in the neck. Nothing could be done about it. In
his car, with folded hands, he died like a soldier. The new Regimental commander was also
already appointed. Le roi est mort - vive le roi. We could not dwell on this for long. The war
continued, 5 pm - Abmarsch.”
It was July 2, 1941 when a 20-year-old Dutch soldier from the infamous Waffen-SS
regiment “Westland” – in which there were many Dutchmen and Flemings, hence the name –
wrote these words in his diary. He did not write that the seventh company of his regiment
was rushed to two nearby villages to quickly avenge the death of superior Wäckerle before
the troops would move again at five o'clock on that bright day in July. Maybe he did not
know. Maybe he did not want to know.
The villagers of Krivichi and Slovida, the two Ukrainian towns on the road from
Lemberg to Kiev on which the German frenzy was directed, have known. Although they had
nothing to do with the attack on the SS officer (it was a sniper of the Red Army who killed
Wäckerle when he was inspecting captured weapons, as the German division commander
Steiner himself told his men) a number of them was killed in cold blood.
Russian eyewitnesses who survived the reprisal action later stated that the angry SS
men shot around like savages and threw hand grenades into the wooden houses with
thatched roofs. In a short time, the soldiers of the seventh company put the farming villages
into ashes.
Many residents of Krivichi and Slovida were shot or burned alive. A few managed to
escape and fled into the grain fields, but were tracked down and shot.
The war continued, 5 pm – Abmarsch. Krivichi and Slovida no longer existed. The
corpses of 22 innocent Russians lay in the charred farmhouses and between the corn. Their
murderers may still be among us, because one of the survivors of Krivichi, Michael
Podkovska, heard some SS men say that they were “not Germans, but Dutchmen” when he
addressed them in German. How it exactly occured is no longer to retrieve. Podkovska is
dead and the Russian authorities are not very communicative. Perhaps Podkovska was a
collaborator, like so many Ukrainians, who could talk safely with the enemy.
In any case, he told his story to his spared fellow-villager, Michael Grigoryevich
Majba, who later repeated it under oath. It is a strong proof – you don't make up something
like that – of the sad fact that Dutch SS men were involved in this beastly revenge.
There are more indications. The probability that Jan de Witt's boys were present is
quite high considering the numbers. After all, it was teeming with the wrong cheese heads in
the German army. At least 25 thousand, but probably forty thousand Dutchmen volunteered
in German military service during the Second World War, many of whom put on the gray
uniform with the runes of the infamous Waffen-SS. No other nation outside of Germany
supplied so many traitors to this Nazi elite corps.
At the start of the German campaign against Russia, at the end of June 1941, 630
Dutchmen were part of the “Wiking” division of General Felix Steiner, who – by the way –
was so excited about their efforts that he once remarked: “Give me, if I have to choose, a
division of mere Dutchmen!” And then the large stream of enlistments still had to start.
If, after a murderous war and after 46 years of natural death, there can still be found
alive in this country ten Alte Kameraden, who served within one specific SS company on the
Eastern front, it speaks volumes about the large number of Dutch boys that was prepared at
that time to take the oath on the Third Reich.
In that one company alone there must have been at least five, six times as many
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Dutchmen than the ten who now slowly slip on slippers through their elderly apartments on
the outskirts of Goes and Gemert. Fifty, sixty Dutchmen on a pan-Germanic company of 150
men. And that's only one. How a small country can be great.
This example is not accidental. The ten all served at the time of the murder of the
citizens of Krivichi and Slovida in the seventh company of the “Westland” regiment of the
“Wiking” division. Their names, birth dates, addresses and post-war judgments are on a list
compiled a few years ago by the National Criminal Investigation Department, following
rumors that there may be Dutch people involved in war crimes in Russia.
The ten people on the list have never been questioned by the police. To our puzzled
question why that did not happen, LLM P. M. Brilman, national public prosecutor of war
crimes, said: “Although the government investigation has carried out an in-depth
investigation into these rumors, little has been achieved. The only result is the serious
suspicion that Dutch SS men have indeed been guilty of the excesses in Krivichi and
Slovida.”
“Subsequently, my predecessor De Beaufort asked various countries for legal
assistance. Only the Russians could report something about it. They sent six sworn
testimonies, of which only one spoke of participation by “Dutch” in the war crimes on July 2,
1941 in the Ukraine. That is the story of Mr. Podkovska. A very interesting story, but also the
Russians will have to recognize that this is absolutely too little for a criminal prosecution.”
“In addition, from the extensive Eastern front investigation of the criminal
investigation, ten names emerged from still living Dutch SS, who in July 1941 were part of
the German seventh company, the same company that according to journals, war documents
and other reports carried out the retaliation action in Krivichi and Slovida.”
“That is what is on the table now, but that is not enough to do something with it.
There are simply too few leads for concrete suspicions of concrete criminal offenses
committed by specifically designated individuals. And that is essentially the end of the
research.”
“The case is closed for 99.9 percent. I still have the file under me and I also keep it
under me. Something unexpected can always happen. Indeed, a confession; other additional
evidence.”
“And as far as your question is concerned, those ten former SS men have never been
questioned, because this does not seem very useful. It is good practice in the criminal
investigation to only go to a suspect if you have collected all the evidence. If you have the
case complete. If you do not have enough to confront someone, it makes little sense to
question him. That interrogation will then be a non-committal affair which you cannot really
use. That is why it never happened.
We took the gamble. Non-commitment or not. With the list in one hand and a tape
recorder in the other, Peter de Bie of the Vara radio (whose record is on Saturday morning,
May 2, from 10 o'clock), and I pulled through half the country in search of the unsavory,
black past of the ten former SS men. The ten of the seventh company. Grizzled gray men –
the youngest 63, the oldest 70 – with eyeglasses, hearing aids and amnesia, all of whom had
this one advantage in common: they were all at home, with one exception.
At the time, the exception had not only given the National Criminal Investigation
Department a false name and a wrong place of residence, but also a non-existent address, so
it became quite difficult to find him. The rest had been honest and could easily be traced. Six
were given extensive answers on condition of anonymity; three of them showed us,
sometimes rudely, the door. One of them even threatened to throw a pan of boiling fat on
our head. A malodorous anthology from six shocking stories.
K “Yes, I can still remember the death of Wäckerle. He was the first of the regiment
who fell. A great soldier. What I also know very well is that a huge cornfield was completely
combed out. I have not seen it, but I have heard that the franc-tireurs who shot Wäckerle
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from that cornfield were found there and shot. I cannot remember anything about a reprisal
action against a village. Now you will think: wir haben es nicht gewusst, but I really don't
know. I didn't see it.
“I have never seen anyone shot. By God, it is truth. Not even when I fought against
the Germans in the Dutch army at Ockenburgh. But that was not actually a war. That was
Spielerei. I must tell you that I can hardly explain it myself that I first fought against the
Germans and a few months later with them. My father showed me that possibility. He was a
national socialist. His second wife was Austrian. We were not anti-German at home. I
thought: Germany is going to create a new order in Europe. I have always been a thinker.
Then and now. I can also be truly annoyed by nowaday's society.”
When we ask if he regrets, we hit an insensitive string. “I do not really regret, no.
Why should I? I have never done anything that is inadmissible. I was wrong, but have you
never made a wrong decision in your life? Well, okay, if you want, then I am a traitor. In
retrospect, I say: you have been good and I am wrong. Do I have to burst into a sort of
Katzenjammer now?”
V we woke in his afternoon nap. Only after a long discussion through the closed
front door he let us in. An old man in pajamas. A former hero on socks in the hall of his
upper house. “I was a juvenile case. 17 years. I came from the catholic Mulo [school]. I went
to mass every day. My father was divorced and remarried with a German. He felt that I had
to become a good boy and that I was best off going to Germany for that. I was actually
recruited a bit by my father. I am now holding him responsible for that. It was all taken into
account later on. After a few years camp I have been released.”
“I do not know anything about a reprisal action. Really, I don't. Believe me. The
name Wäckerle does not say anything to me either. There have been thousands of deaths. Of
the seventh company we remained with three men. I have been shot me through my body
three times, the last time close to Stalingrad. Crawling through a 25-kilometer gap we
crawled out just in time out of the encirclement. Then the whole thing closed down.
Sometimes it was forty degrees below zero. If you had experienced that, you would receive a
ribbon. We have suffered more than people in The Netherlands, I think. Because where we
were, there was no fun. A nightmare. I still dream about it at night. But someone like me can
not go to Professor Bastiaans.”
“I was on the wrong side, sir, but I could just as well have been a good Dutchman.”
S was pounded with national socialism. Father was a prominent member of the NSB
and it was self-evident that the young S. was going into German service. “I have experienced
a reasonable time. I never fired a shot. I have not been a hero. I was sitting on the kitchen
trolley. Later I had to go to the front. Near Stalingrad one of my feet was frozen. I got the
'frozen meat medal' for it. My wife has later thrown it away. She didn't want anything to do
with it. One of her brothers was in the resistance and another forced to work in Germany.
Fortunately, my brothers-in-law accepted me.”
“No, I cannot say: gosh, what was it terrible. I have hardly experienced rottenness
and that my commander has been shot, I don't even know. The name Wäckerle doesn't say
anything to me and I have also never heard of a revenge action. You must think that I lie to
you. I just don't know. I have never seen a burnt-out village.”
“I left the Waffen-SS after two years. But okay, then you have nothing to eat and
smoke, and then I went back into service again. You were not very popular in The
Netherlands as a former SS man during the war. In uniform, you had less problems with
that though.”
“I spent the first year after the war in Germany. I was verschleppt from one camp to
another. You sometimes hear stories from Jews that they have been in so many camps. Well, I
have experienced 22 in one year and that year was not taking into account in my sentence, so
I had to sit here for six years. I have worked most of my time in the mines. I have learned
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something from the war. The next time I will be at the winning side. Even I would have to
switch sides three times for that.”
C deserted from the SS, was sentenced to death in June 1942 and waited for his
execution in Dachau and Auschwitz until the end of the war. He showed us the KZ number
on his forearm. We continued talking in a cafe. His family doesn't know anything about his
SS past.
“I never wanted to join the SS. I wanted to become a sports teacher. The Germans
had promised that. When we were in Munich for three months, we got a shirt with the SS
sign on it. Then I couldn't return. I was just seventeen. I wanted to get free from the yoke at
my home. I come from a very strict catholic family of thirteen children. I was the oldest.
Mother was like a nun. She had been to school with the sisters. I wanted to leave.”
“At one point we were sent to Russia. I was seriously injured on the very first day of
the campaign. Both legs paralyzed. I was allowed to go to Amsterdam for recovery. There,
when I could walk a bit, I deserted. I went into hiding in Vinkenveen, was betrayed and
sentenced to death in Arnhem by the Höhere SS- und Polizeigericht in five minutes. I have
waited for death in Dachau, Auschwitz, and again in Dachau. I lived in hell. For almost three
years, and every day it could be my turn. There were thirty cells in our building and six or
seven men in each cell. They entered the cell and called a number. The boy was then shaved
and cut, got a white suit, two cigarettes and the next morning the rest of the cell had to
watch how he was shot. That's how I experienced 160 executions. There were 23 Dutch
deserters. Nobody knows that. Even Dr. L. de Jong does not know that.”
“As prisoners in Auschwitz we had toclean up bodies. I saw the gas chambers in the
distance. I once thought: I am going to stand between those people. Then it's over. What was
my life worth? I was a wreck spiritually and physically. When I was released, back in
Dachau, I weighed 43 kilos. Isn't that punishment enough? I have never been convicted after
the war. I have never told anyone about the SS so far. I had been married for 35 years. My
wife passed away two weeks ago. I only told her that I was in a camp. Not even in which
camp. She never asked about that.”
W got the Iron Cross second class for showed bravery in the front lines and the
bronze award for twenty man-to-man battles on the Eastern Front, but cannot remember to
have shot civilians. “There may have been killed one once or then, because you attack a town
and people are in there, but I've been a purely military. At the beginning of the war against
Russia, I have indeed heard of a village from which was fired and where people from us
were sent to take revenge. I believe that comrades talked about it before that action started,
but I have not been there myself. Presumably, only a small part of our unit has been sent off.
More I honestly don't know. It sounds silly, but it is true, I have not been involved in any
way.”
He is regularly reminded of the war in an unusual way. “I cannot vote. Never again.
I believe that's terrible. At every election there will be a ticket for my wife, but not for me.
That way the past works through. I have behaved properly after my sentence, I think,
perhaps even better than other people. I don't want to say as Dutchman, because that sounds
so strange for a traitor. But apparently there is no confidence in my voice. And maybe they're
right about that.”
Our search for a Dutch war crime of almost half a century ago ended. We had eight
men now, but Krivichi and Slovida were still as far away as at the beginning of this story.
Only the seventh company has come a bit closer and with it a sad (and unfortunately also
recognizable) piece of national history.
J did't know anything either. He was the last of the list. The search is over. The war
isn't yet. “My whole life has become a failure because of that one step. What has been done,
is not to make up for anymore. That has been ruined until my death. When the judge asked
me if I had anything else to say, I said: I hope I get the chance (it is silent in the room for half
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a minute, J. crying inaudibly, his hands in front of his eyes) to make. Of course that is not
possible, but I have tried it. I have worked for my colleagues in the catering business. I have
been active in the FNV, in the local department. I did not want to go higher. I was not
entitled for that. I once thought: if that would not have happened, I could have become a
good district administrator. It was not possible. I was afraid the face of the Union would be
damaged if it turned out that I had been with the SS.”
“Nobody has ever known the truth. Only my mother. She was German. In the war
she had Jewish people in hiding and she helped others in the neighbourhood. Because of her
brothers who were in the Wehrmacht, but especially because of me – her son in the SS – she
had a unique cover. She received a monthly allowance from Israel until her death. I knew
what she did in the war. During my trial, two Jewish families have testified in favor of me.
That's why I have gotten away with it mercifully.”
“I could even get never-paid salary from Germany. The Council of Labor sent me a
form after the war, because a foreign power owed me money. I have written a note that I
didn't have anything to claim from anyone. I didn't want that blood money.”
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