Brief van het “Kaalkoppen Commando” uit het Gemeinschaftslager in Schkopau.
Deze brief is waarschijnlijk geschreven op of rond 12 juli 1944.
Wil aan onderstaande adressen even meedelen dat vrijwel alle
jongens wier achternaam met een A t/m R begint hier in een
lager dicht bij Halle zitten. De rest dus S t/m Z is in
Braunschweich uitgestapt. 150 jongens zijn thans vertrokken om
elders te werken waar weten we niet. We moeten. Wanneer we
mogen schrijven is nog niet bekend. Laat deze briefkaart bij
onderstaande adressen even lezen.
Joh. Duin Grote Houtweg (8). G. N. Poel Boeweg 40.
H. Duijn Dekkerstraat 21 (2x) 2 jongens
G. Offenberg Breestraat 152
J de Boer Arendsweg 188 (2x) 2 jongens Jan en Leen
H. Bakker Duinvlietstraat 108. Velsen N.
Fierstra Wijkerstraatweg 60.
J.A. Plantinga Middenweg Haarlem. Kaart sturen
J. Duijve Pellstraat 16 Velsen N
M. Bruijns Alkm weg 121 (moet zijn 152)
De reis was mooi maar erg vermoeiend met de soms zeer
zware koffers alles in de koffers gevonden. We hopen spoedig vrij
te zijn opdat we kunnen werken. Tot dus ver nog niet
gewerkt. Het is een rustig plaatsje. Wim Appel heeft zijn
zuster en zijn meisje gezien op het station in Hengelo. Henk
Duin, Bertus Bakkum Narcissenweg zijn in Amersfoort achter
gebleven wegens lichten ongesteldheid doch worden bij volgend
transport uitgeroepen. We liggen met 15 jongens gezellig op
een kamer een tafel met een rode zakdoek en een potje met
bloemen je kunt hier de hele dag douchen. Vooral warm water
We zijn ontluisd en onze kleding is uitgestoomd. Ons haar begint
alweer te groeien (1/2 cm). Watervlietstr. 10 Velsen. N de Reus
H. van Etten Hoflanderweg. De overgang van Holland hier heen
is niet groot om dat we al veel gewend waren. We liggen in
een lager van een groot fabriek allemaal de hartelijke groeten
en tot een spoedig weder ziens van ons allen ook de meisjes de
groeten en vele zoenen van alle jongens.
Kaalkoppen
Commando.

