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1. Persoonlijke gegevens 

Het verhaal van Marinus Johannes (Jan) Francissen is een bewerking van het verhaal dat is 

opgesteld door Marinus C. Valois. In de voorliggende bewerking is gebruik gemaakt van de data 

uit het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH). Het verhaal is ten 

slotte aangevuld met foto’s uit de collectie van Marinus C. Valois. 

 

Marinus Johannes (Jan) Francissen werd op 3 november 1914 geboren te Den Bosch. Hij was een 

zoon van Albertus Francissen (spoorwegambtenaar en overleden op 26 april 1956) en Christina 

Johanna Graven (overleden 14 mei 1964).  

Jan Francissen, op dat moment scheepswerktuigkundige, trouwde op 28 november 1939 te 

Vlissingen met Leintje Drever, geboren op 13 juni 1915 te Oost- en West-Souburg. In 1943 was hun 

adres Singel 188 te Vlissingen. Jan en Leintje kregen drie kinderen. 

Jan Francissen is op 29 april 1991 te Vlissingen overleden. 

Leintje Drever is in 2012 overleden. 

 

 
 

De bovenstaande foto van Jan Francissen uit 1941, is op zijn Diploma B- Scheepswerktuigkundige 

is te zien. 

Op 4 oktober 1934 is Jan Francissen als gewoon dienstplichtige in dienst gegaan en kwam hij 

terecht bij het Regiment Genietroepen, tweede bataljon.  

Op 1 oktober 1938 is hij overgeplaatst naar het 3e Regiment Genietroepen.  

Tijdens de mobilisatie in 1939 was Jan Francissen ingedeeld bij het 3e Regiment Genie.  
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Oefenen met seintoestel 

 

In mei 1940 was hij als Genist toegevoegd aan de kustartillerie op batterij Dishoek op het eiland 

Schouwen, tussen Zoutelande en Vlissingen en maakte hij daar deel uit van een zoeklichtgroep. 

 

 
De zoeklichtgroep met vrachtwagen met groot zoeklicht. 
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Het met sneeuw bedekte landschap van Schouwen met het onderkomen van de gemobiliseerde militairen 

(collectie Marinus C. Valois). 

 

 
In de barak op Schouwen  

(collectie Marinus C. Valois). 
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Na zijn mobilisatie periode is hij terug gegaan naar zijn vrouw te Vlissingen.  

Helaas was er geen werk voor hem en is hij gaan studeren voor het Diploma B – 

Scheepswerktuigkunde. In juli 1941 is hij daarvoor geslaagd. Daarna ging hij studeren voor het 

diploma C -  Scheepswerktuigkundige. Helaas heeft hij dit niet kunnen afmaken omdat hij -als 

voormalig soldaat bij de Genietroepen- opgeroepen werd door de Duitse Wehrmacht om zich op  

5 augustus 1943 in Amersfoort te melden ten einde te worden teruggevoerd in 

krijgsgevangenschap. De reden van zijn krijgsgevangenschap was dus de bekendmaking in de 

landelijke dagbladen van 23 april 1943 en de latere oproep voor krijgsgevangenen van het 

personeel van de Genie eind juli 1943. 
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2. In krijgsgevangenschap 

 
 

 

 

 

 

 

Jan heeft zich -conform de oproep- inderdaad gemeld op 5 augustus 1943 bij het 

Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat te Amersfoort. Hij had kennelijk niet de mogelijkheid 

gehad om zich zelf te voorzien van een zogenaamde Blauwe Ausweis (een verklaring van 

onmisbaarheid vanwege werk of gezinssituatie) en heeft ook niet kunnen onderduiken. Behoudens 

dat onderduiken het risico opleverde van represailles tegen familieleden, moest men zeker ook 

over voldoende geld beschikken. Het is namelijk een wijdverbreid misverstand dat onderduiken 

een vorm van liefdadigheid was; in veel gevallen was het slechts een verdienmodel en moest er 

stevig worden betaald voor kost, inwoning en geheimhouding. 

Jan moest wel zijn vrouw en zijn nog geen jaar oude zoontje achterlaten (18 augustus 1942). 

Omdat het mogelijk was van de kampen post te ontvangen en er naar te versturen, vermoeden we 

dat ook Jan en Lenie een briefwisseling hebben onderhouden. Helaas is daarvan binnen de familie 

niets terug gevonden. Zal wel zijn weggegooid als, niet van belang, is gelukkig allemaal voorbij. 
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Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat te Amersfoort. 

 

De Duitsers gebruikten de Term: Stalag voor krijgsgevangenenkampen. Stalag is een 

samentrekking van "Stammlager", zelf kort voor Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager. In het 

Stammlager vond de eerste registratie als krijgsgevangene plaats en ontving een krijgsgevangene 

zijn “Erkennungsmarke”, een rechthoekig zinken plaatje, waarop het Stammlager en het 

krijgsgevangenennummer vermeld stonden. Jan ontving in de Stalag IV-b Mühlberg het nummer 

98242 en vanaf dat moment stond hij bij de Duitsers alleen nog onder dat nummer bekend. 

 

Bij elke Stalag zette het Duitse leger subkampen op, de zogenaamde “Schattenlager”, wat letterlijk 

vertaald schaduwkampen betekent. Deze Schattenlager fungeerden als administratieve centra in de 

verdeling van de tewerkgestelde krijgsgevangenen over de Arbeitskommandos. Voorbeelden van 

Schattenlager zijn Stalag IV-a Hohnstein en Stalag IV-c Wistritz, die we in het verdere verhaal nog 

zullen tegenkomen. Een Arbeitskommando kon werk bij boeren, in de bosbouw of in de (oorlogs-

)industrie inhouden. Bij elk Arbeitskommando hoorde een zogenaamd “Lager”, een onderkomen 

waar de krijgsgevangene verbleef. Zo’n Lager kon een ruimte op een fabriek zijn, of een zaal in een 

plaatselijk Gasthaus, of een houten barak ergens in de buurt van de werkplek.   

In de Arbeitskommandos zaten soms meer dan 1.000 gevangenen, meestal (maar niet altijd) 

gescheiden per nationaliteit. De Arbeitskommandos werden beheerd door het Schattenlager die 

personeelrecords bijhield, post en internationale Rode Kruis pakketten verzamelde en die 

vervolgens door leverden aan de individuele Arbeitskommandos.  

Alle personen die gewond raakten aan het werk, of ziek werden, werden in eerste instantie 

teruggestuurd naar het Revier van het Schattenlager of naar het Lazarett (medische zorg 

faciliteiten) op het Stammlager. 

Het Romeinse cijfer IV geeft de Wehrkreis (het militaire district) aan.  

 
Wehrkreis IV:  
• Stalag IV-a Hohnstein 

• Stalag IV-b Mühlberg (Elbe) 

• Stalag IV-c Wistritz (bei Teplitz) 

• Stalag IV-d Torgau 

• Stalag IV-f Hartmannsdorf 

• Stalag IV-g Oschatz 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_IV-A
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlberg_(Elbe)
https://en.wikipedia.org/wiki/Teplice
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Wehrkreis IV met de verschillende Schattenlager en enkele Arbeitskommandos. 

 

Van 9 augustus 1943 tot de bevrijding in mei 1945 heeft Jan gevangen gezeten in de volgende 

kampen, allen gelegen in Wehrkreis IV.  

 

9-8-1943 tot 27-8-1943  Stalag  IV-b  Stammlager en eerste kamp voor Jan 

27-8-1943 tot 3-12-1944 Stalag  IV-c Arbeitskommando : Brüx gewerkt bij : S.T.W. Hydrier 

Werk, vervolgens Arbeitskommando : Görkau II (volgens foto’s uit het 

kamp) 

3-12-1944 tot 6-12-1944 Stalag IV-a Hohnstein 

6-12-1944 tot 16-3-1945 Stalag IV-a Arbeitskommando  (Neustadt-)Waltersdorfer-Mühle  

13-12-1944 tot 16-3-1945 Stalag IV-a Lohmen (zie Personalkarte) 

16-3-1944 tot 27-3-1945 Stalag IV-a Arbeitskommando (Neustadt-)Prossen 1077 

27-3-1945 tot 8-5-1945 Stalag IV-c Mogelijk Arbeitskommando Brüx 

8 mei 1945    bevrijding door het Rode leger. 

 

Bij alle bovenstaande data kan direct worden aangetekend dat het mogelijk slechts administratieve 

data betreffen en de feitelijke data van aankomst en vertrek kunnen verschillen.  

 

Zaterdag 7 augustus 1943 

’s Morgens verdeling brood, leverworst, kaas en reuzel. Kamer schoonmaken. Aantreden in 

groepen van 30 man. Mit Gepäck naar de goederentrein. Acht wagons. Inhoud wagon: een houten 

emmer zand en één met water. Een baal stro, houtwol en voor ieder man een tros druiven. Verder 

kregen we van ,,Moeder” (soldaten moeder Hiddink) twee appels en een stuk Gelderse rookworst en 

een sigaret. Koffers in het midden opgestapeld en met 30 man daaromheen plaats genomen. De 

goederenwagon had aan de boven zijwand openingen met gaas ervoor. Toen we Amersfoort 

verlieten (5.50 uur) hadden we veel belangstelling van burgers. Overal stonden ze te zwaaien. Bij 
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Apeldoorn 17.00 uur het zelfde. Daar stonden honderden mensen! Wij juichten, zodat ze ons in de 

gaten kregen en dan begon alles te zwaaien. Overal werden clandestien brieven de trein uit 

gesmokkeld.19.50 uur Deventer. Daar heb ik een briefkaart de trein uit gesmokkeld. Twee meisjes 

hadden hem in de gaten. Ook daar een geweldige drukte. 20.55 uur Almelo. Hengelo gepasseerd 

21.13 uur. 21.45 uur Oldenzaal. 21.55 uur de grens. Daarna Bad Bentheim en 22.36 uur Osnabrück. 

24.00 uur Rheine. 1½ uur gewacht. 

 

Zondag 8 augustus 1943 

3.00 uur. Löhne. 07.50 uur eerste goederentrein met puin gesignaleerd. Ook honderden 

uitgebrande goederenwagens. 08.30 uur. Duitse grond bevuild. 10.15 uur Misburg. In puin 

gegooide fabriek. 10.30 uur. Hannover. 15.40 uur. Maagdenburg-Sudenburg. 16.00 uur te 

Maagdenburg. Onderweg verscheidene concentratiekampen en Lagers gepasseerd. 17.40 uur 

Zerbst. 18.10 uur Dessau. 19.00 uur Wittenberg. 20.40 uur te Falkenberg. Overnacht in de trein. 

 

 
De route vanaf Apeldoorn naar Neuburxdorf.  

(reconstructie door E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2019) 
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Aankomst van een transport op het spooremplacement van Neuburxdorf.  

 

 
Het overgroeide emplacement van Neuburxdorf (NIMH drone opname 2020). 

 

Na aankomst op het emplacement moesten ze nog 2,4 km lopen langs het spoor en over stoffige 

veldwegen naar het Stammlager Mühlberg. 
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De toegangspoort van Stalag IV-b Mühlberg 

 

M. J. Francissen arriveerde op maandag 9 augustus 1943 in het kamp Mühlberg. De groep van 224 

man kreeg bij aankomst de volgende nummers toebedeeld: 98059 – 98281. Jan kreeg het nummer 

98242 en een Personal Karte I, II en III. Alleen zijn Personalkarte I is bewaard gebleven. 

 

Vanaf 4 juli 1943 fungeerde Stalag IV-b Mühlberg voor de Nederlandse krijgsgevangenen als 

eerste opvang voor de Nederlandse onderofficieren en manschappen. Er zouden wekelijks groepen 

Nederlanders in Mühlberg arriveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ReichsMarken in gebruik bij de Krijgsgevangenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalag IV-b was een van de grotere krijgsgevangenenkampen in Duitsland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Stalag is een afkorting van hete Duitse Stammlager ("Hoofdkamp"). Het was gelegen 

5 km ten noordoosten van de stad Mühlberg in de provincie Saksen, net ten oosten van de rivier 

de Elbe en ongeveer 50 km ten noordwesten van Dresden. Van 1944 tot 1945 behoorde het tot 

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Saxony
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de provincie Halle-Merseburg, nu de provincie Brandenburg. Het kamp, dat ongeveer 30 hectare 

besloeg, werd geopend in september 1939. De eerste gevangenen waren ongeveer 

17.000 Poolse soldaten, gevangen genomen tijdens het Duitse september offensief in 1939. In mei 

1940 kwamen de eerste Franse soldaten aan, gevangen genomen bij de Slag om Frankrijk. In 

1941 kwamen er Britse en Australische soldaten, na gevangen te zijn genomen bij de val 

van Griekenland en later in het jaar Russische krijgsgevangenen van de invasie van de Sovjet-Unie. 

De Nederlanders die via de kranten waren opgeroepen om zich te melden arriveerden 

hoofdzakelijk vanaf begin juli 1943 tot eind augustus 1943. Vanaf augustus 1943 kwamen nog 

incidentele groepen Nederlanders aan, die meestal ergens in Nederland gevangengenomen waren.  

In september 1943 arriveerden Britse, Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC)- en Zuid-

Afrikaanse soldaten. Zij zaten eerder gevangen in Italië en werden gevangen genomen na de 

Italiaanse capitulatie. In oktober 1944 kwamen enkele duizenden Polen aan, leden van de Armia 

Krajowa ("Home Army") die gevangen genomen waren na de Opstand van Warschau, waaronder 

enkele honderden vrouwelijke soldaten en kinderen.  

Op 23 april 1945 bevrijdde het Rode Leger het kamp Mühlberg. In totaal verbleven in dit kamp 

soldaten uit 33 landen. 

Jan verbleef kort in dit kamp. Na 12 dagen is hij  op 22 augustus 1943 overgeplaatst naar  het 

Arbeitscommando van Brüx, dat ressorteerde onder het Schattenlager Stalag IV-c. Jan verbleef in 

dit Arbeitskommando tot 3 december 1944. Gedurende deze periode heeft hij gewerkt bij de 

Südetenländische Treibstoff Werke (S.T.W.), ook wel Hydrier Werke Hermann Göring en is hij 

gehuisvest geweest in het Lager 17/18, direct ten westen van de fabriek. Hij is ook tewerkgesteld 

geweest in Görkau zoals blijkt uit een groepsfoto samen met zijn kameraden. Dit zal geweest zijn in 

het Arbeitskommado van Telefunken, waar antennes en radioapparatuur werden gemaakt. Dit 

laatste staat niet vermeld op zijn Personalkarte.  

 

 
Abgang Stalag IV-b en Zugang Stalag IV-c (Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv. 20, melding 3913). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army
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Plattegrond van Stalag IV-b Mühlberg (collectie Meeuwis) 

 

Uit het dagboek van Willem van Leeuwen:  

Maandag 9 augustus 1943 

05.50 uur Neuburxdorf uitgestapt. Zware koffer op handwagen. De rest gedragen naar het 

Stammlager Mühlberg met grote omweg in stortregen. Daar ,,ontluisd”. Koffers uitgegast. 

Kaalgeschoren en met een kwast Lysol ingesmeerd. Daarna injectie in oren en één in linkerborst. 

Vervolgens ingeschreven en geld afgegeven. Daarna foto gemaakt van mij. Toen naar een barak 

gebracht waar onze kofferinhoud werd geïnspecteerd. En tenslotte de koffers naar barak 17 gebracht. 

Daarna in slaap gevallen tot volgende morgen.  

 

Dinsdag 10 augustus 1943 

05.00 uur gewekt. 06.00 uur appèl. Buiten aantreden en daarna eten. Barakken schoonmaken waar 

Engelsen in hadden gelegen, daarna om 10.00 uur warm eten. Vervolgens röntgenfoto laten maken. 

Verder dekens met een “E” laten stempelen. 10.00 uur binnen stukje zeep en scheerzeep ontvangen. 's 

Avonds gewandeld en in de barak gezongen. 

 

Woensdag 11 augustus 1943 

06.00 uur appèl, wassen, eten. 08.45 uur rode driehoek op uniform laten zetten.  

10.30 uur warm eten. 14.45 uur cabaret. 18.00 uur brood. 22.00 uur binnen. 

 

Donderdag 12 augustus 1943 

06.00 uur appèl, daarna thee halen. Eten. 's Morgens hout zagen. 10.30 uur warm eten. 14.00 uur 

twee kostuums naar huis gezonden. Brief ingenaaid. Er zijn opmerkelijk veel zieken waaronder een 

met 40,4º koorts. Veel dysenterie, toegevoegd: enteritis) buikloop. Eén met maagzweer. 18.00 uur 

brood, 22.00 uur naar bed. De Fransen en Serven krijgen veel pakketten van huis gestuurd. 
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Vrijdag 13 augustus 1943 

07.45 uur aantreden voor injectie (tweede maal) twee injecties in rechterborst.10.30 uur warm 

eten.15.30 uur brood. Daarna gezongen, begeleiding door accordeon.  

 

 
Personalkarte I, voorkant 



15  

 
Personalkarte I, achterkant 

 

Zaterdag 14 augustus 1943 

04.00 uur koffers halen naar station. Gewonde Canadese vliegers gehaald met twee wagens.  

Zij waren boven Amsterdam neergeschoten in juni. Zij worden net als de Russen afgezonderd en 

mogen met niemand praten. Er zijn tien man gevraagd om voor de Canadezen eten te halen en 

brengen. 10.30 uur warm eten. 16.30 uur baden (gemeenschappelijk). Hier in Mühlberg krijgen we 

niets dan kruidenthee in houten emmers. Ook het warme eten gaat hierin. Het voordeel hiervan is dat 

het langer warm blijft. 

 

Zondag 15 augustus 1943 

07.00 uur reveille. 07.30 uur appèl. Verschillende te laat op appèl. Voor straf één uur blijven staan 

(barak 17a) in een flinke regenbui. Flemming houdt ons 's morgens bezig met z’n accordeon. Het 
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warme eten is voor de zondag bar slecht. Een club van tien man gevormd. Tot nu toe zijn er drie man 

aan dysenterie gestorven en één aan hartverlamming. Steeds meer jongens krijgen dysenterie en 

buikloop (toegevoegd: enteritis).  

 

Maandag 16 augustus 1943 

De Koloniale Reserve wordt verwacht. Een aantal vrijwilligers heeft zich opgegeven om kolen te laden 

en te lossen in Falkenburg (bedoeld is Falkenberg) met enig financieel voordeel. Een barak moesten 

we met z’n eenentwintigen schoonmaken.  

's Middags buiten het kamp doperwten plukken, waarvan er meer opgegeten werden dan ingeleverd.  

's Avonds schrijfpapier ontvangen om naar huis te schrijven. Eerste brief uit het kamp Mühlberg naar 

huis. Van huis mogen ze tot 5 kg pakketten sturen zonder brief, verbandmiddelen of kleding erin, over 

de post. Mag niet over het Rode Kruis.  

Van huis mogen ze zo veel brieven schrijven als ze willen. Ik mag twee brieven en vier briefkaarten 

per maand schrijven. Voortaan 's avonds appèl om 21.30 uur en 's morgens om 06.00 uur.  

Vandaag voor het eerst in het zwembad gezwommen. 

 

Dinsdag 17 augustus 1943 

Vandaag voor het eerst in het zwembad gezwommen.  

 

Dinsdag 17 augustus 1943 

06.00 uur appèl. 06.30 uur eten. Daarna wassen.' s Morgens derde inenting in linkerborst.  

Om 11.00 uur warm eten. 12.30 uur uitreiking pakje shag 20 gr, 30 pf. 

's Middags doperwten plukken buiten het kamp.  

's Avonds voordracht van sergeant de Greve (sergeant Willem de Greef kgf. 97868) over de gijzelaars 

(van St. Michielsgestel).  

 

Woensdag 18 augustus 1943 

Een vast aantal, twintig stuks, moet kolen laden en lossen in Falkenberg.  Veertig mannen zijn 

aangewezen die in een fabriek in Leipzig moeten werken. Warm weer. Er worden nog meer groepen 

gevormd die naar verschillende fabrieken gestuurd worden.  

's Middags gezwommen. Ik heb vandaag erg veel last van diarree. Al een paar dagen heb ik last van 

galbulten. 's Avonds werd ik door een duizeling bevangen.  

’s Nachts slecht geslapen. 

 

Donderdag 19 augustus 1943 

De verschillende aangewezen groepen zijn vertrokken na ontluist te zijn. Ik voel me weer iets beter. 

Vandaag erg warm weer. Dikwijls gezwommen in het zwembad.  

's Middags zijn is er een transport gekomen van de Koloniale Reserve (KNIL). Veel bekenden gezien. 's 

Avonds gepraat met een Fransman die Hollands sprak. 

 

Vrijdag 20 augustus 1943 

's Morgens twee ploegen kolen gesjouwd. Verder bijna de hele dag gezwommen, daar het smoorheet 

was. 's Middags ben ik aangewezen om in een transport van 152 man naar Brüx te gaan. Dit ligt in 

Tsjechoslowakije. 's Avonds een zwaar onweer en wervelstorm. Hete wind. Verhuisd naar barak 21-B. 

 

Zaterdag 21 augustus 1943 

06.00 uur appèl. 11.00 uur warm eten. Warm weer. 's Ochtends gezwommen. 14.00 uur aantreden 

voor douche bad. Daarna zwemmen in het zwembad. 16.30 uur een kwart brood, boter, suiker. 19.00 

uur cabaret. 21.30 uur appèl.  
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Zondag 22 augustus 1943 

07.30 uur appèl. 9.30 uur Parade. Daarna moesten we met 17 man en een sproeiwagen de 

hoofdstraat van het kamp sproeien. Dit wordt iedere ochtend en middag gedaan als het warm weer 

is. 11.00 uur warm eten. Daarna zwemmen. 13.30 uur een vijfde brood, boter, worst, suiker. Daarna 

zwemmen. 's Avonds naar voetbalspel der Fransen gekeken. Het is geweldig stoffig iedere dag in het 

kamp. 21.30 uur appèl.  

 

Maandag 23 augustus 1943 

06.00 uur appèl. 's Ochtends knollen schoonmaken, intussen peen gegeten. Daarna moesten we (17 

man) een kar met aardappelen maar het Lazaret brengen. Daar kregen we wat soep. 13.30 uur een 

vijfde brood, marmelade, suiker. Daarna twee zieken met brancard naar Krankenrevier gebracht en 

een zieke bezocht. Daarna wat geslapen. 's Avonds voor het appèl worden meestal nieuwsberichten 

voorgelezen.  

Er werd een afschrift voorgelezen van een brief welke naar de Zweedse gezant in Berlijn, Hollandse 

Afdeling gezonden is. Deze brief behandelt de slechte voedingen, mishandelingen aan 

krijgsgevangenen gedaan. Ook is er een klacht in behandeling van Brüx.  

 

Dinsdag 24 augustus 1943 

06.00 uur appèl. 06.30 uur gegeten. 's Morgens sokken gestopt. 's Middags zonnebad. 16.00 uur ¼ 

brood, boter, suiker, kaas. 19.00 uur lezing van Scheffer (kgf. 106849), kampioen zwemmer van 

Nederland. (Het vertrek naar) Brüx is uitgesteld. Twee briefkaarten en merkblad ontvangen van het 

kamp. Eén briefkaart weggestuurd. Het merkblad (zie ommezijde).  

 

Merkblad. Pakjes met schriftelijke mededelingen voor de ontvanger en met voorwerpen, die 

verboden zijn of die door de wijze van verpakking aan de controle zullen worden onttrokken b.v. alle 

soorten middelen, die geschikt zijn een ontvluchting te vergemakkelijken, worden niet meer 

uitgeleverd.  

Verboden voorwerpen zijn: alle soorten betalingsmiddelen en munten. Burgerlijke kleding 

voorkrijgsgevangenen (met uitzondering van civiel-geïnterneerden) en onderkleding, die als civiele 

bovenkleding zou gedragen kunnen worden. Pullovers zijn toegelaten. Linnenbanden, om op de 

mouw te dragen voor soldaten van de gezondheidsdienst, voor zoverre de drager daartoe niet 

gerechtigd is. Wapens en werktuigen, die als wapens zouden gebruikt kunnen worden. Grotere 

zakmessen en scharen. Ammunitie en ontplofbare stoffen. Werktuigen, die geschikt zijn, een 

ontvluchting of het plegen van sabotage te vergemakkelijken. Duplicator-, of stencilapparaten, 

carbonpapier en calqueerpapier. Fotografietoestellen, kompassen, rugzakken, landkaarten, 

verrekijkers, vergrootglazen, elektrische lampen, sigaren-aanstekers, lonten, ontstekingsmiddelen, 

kaarsen, spiritus en alcoholhoudende dranken. Hardspiritus, brandgevaarlijke voor- werpen, 

elektrische verwarmings- toestellen. Telefoontoestellen en toestellen voorde uitzendingen ontvangen 

van elektrische golven alsmede onderdelen voor deze toestellen. Alle soorten geneesmiddelen, tubes 

met vaseline, ammoniak (vast en vloeibaar). Sap van vruchten, chemicaliën, chemische zuren. Boeken 

en drukwerken met bedenkelijke of ergerlijke inhoud, buitenlandse couranten, boeken met 

bijgevoegde landkaarten. Sigarenpijpjes van papier, sigaretten papier, blanco papiervellen, 

notitieboekjes, postpapier, post- kaarten. Aardappelen. N.B. Boeken moeten afzonderlijk verzonden 

worden of in liefdegaven-pakjes van het Rode Kruis. De pakjes moeten goed en stevig ingepakt en 

toegebonden zijn om verlies en diefstallen te voorkomen. 

 

Woensdag 25 augustus 1943 

's Morgens grondwerk verricht buiten het kamp. 's Middags is een begin gemaakt met de uitreiking 

van het ingeleverde geld. 17.00 uur brood, boter, suiker. Daarna moesten alle Hollanders aantreden 
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volgens hun nummer. 's Avonds verhuisd naar barak 21-A. Pannetje met aardappels clandestien 

gekookt in de barak op fornuis. 

 

Donderdag 26 augustus 1943 

06.00 uur appèl. `s Morgens ontluisd en dekens uitgegast. 11.00 uur warm eten. Daarna geslapen. 

14.00 uur uniform geïnspecteerd en rode driehoek op de rug van overal laten zetten. 17.00 uur brood, 

pap, boter, suiker en vlees gehad. 19.00 uur voordracht van sergeant de Greef, Hoofdonderwijzer in 

Rotterdam over de Gijzelaars in (St. Michiels-)Gestel. `s Avonds heb ik 30 RM terug gekregen van het 

ingeleverde geld. Ik heb nog 50 mark tegoed. Daar de pakketten hiernaartoe vervoerd moeten 

worden en er geen geld voor is, is er een vrijwillig fonds opgericht waaraan ik 1½ RM heb gegeven. 

Vannacht om 04.00 uur moeten we opstaan is er op het appèl gezegd. De koffer heb ik in orde 

gebracht. 

 

Vrijdag 27 augustus 1943 

04.00 uur opstaan. 05.00 uur koffer inspectie. 07.00 u Kamp Mühlberg verlaten.1) Daarna driekwart 

kuch en een kwart blik vlees ontvangen. Daarna met koffer en rugzak, waar omheen de dekens 

gebonden waren, naar het station van Neuburxdorf gesjouwd. Vandaar met 40 man in één Franse 

goederenwagen. De tocht begonnen om 09.15u.  

 

 
De route van Neuburxdorf (Mühlberg) via het dal van de Elbe naar Brüx.  

(Google Earth reconstructie E. van der Most) 

  

 
1 Nationaal Archief, collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 20 melding 3907 t/m 3913, in totaal 249 man. 
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3. Stalag IV-c Wistritz, Arbeitskommando te Brüx 

Het Stalag IV-c te Wistritz was een Duits krijgsgevangenenkamp tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, in Sudetenland, (nu Dubí, in Tsjechië), net ten noorden van de stad Teplitz 

(nu Teplice) in de regio Erzgebirge ("Ertsgebergte"). Het kamp werd geopend in februari 1941. 

Het  werd gehuisvest in een vroegere porseleinfabriek. In 1943 waren er minder dan 250 mannen, 

samen met de resterende bevolking, zo'n 23.000 man, verbonden aan verschillende 

Arbeitskommandos, die werkzaam waren in de lokale industrie en de bouw. Het grootste 

detachement, van 8.000 mensen, was tewerkgesteld in Brüx (nu Most)  aan het werk bij de bouw 

van Sudetenländische Treibstoffwerke, een deel van het staatsbedrijf industrieel conglomeraat 

Reichswerke Hermann Göring. De fabriek werd ontworpen om olie uit bruin- en steenkolen te 

kunnen verwerken. Het werd een belangrijk doelwit van de geallieerde campagne om de 

Duitse olieproductie aan te vallen en het werd meerdere malen gebombardeerd tussen juli 1944 en 

april 1945. Bij de tweede aanval op 21 juli 1944 kwamen zes Britse krijgsgevangenen om het leven 

en raakten 21 mensen gewond. Het Arbeitskommando werd op 8 mei 1945 bevrijd door het Rode 

leger.   

 

 
Centrum van Brüx rond 1930  

 

 
Jan samen met zijn kameraden van het Görkau II 

Arbeitskommando.  

 

NB. de linker foto draagt in NIMH collectie Mojet het opschrift “Görkau”, maar de foto is in Lager 

17/18 van STW Brüx gemaakt, zie tevens de overeenkomsten met de foto rechts. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Porcelain
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Onderstaand enkele foto’s van een begrafenis te Tschausch van kameraden die zijn gesneuveld 

tijdens een van de vele bombardementen van de geallieerden op S.T.W. in Brüx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Noot: Op 12-05-1944 en 05-03-1945 werd STW in Brüx gebombardeerd en er kwamen toen 

respectievelijk 18 en 24, in totaal 42 Nederlandse krijgsgevangenen direct, of als gevolg van 

opgelopen verwondingen korte tijd later om het leven. 

  



21  

4. Stalag IV-c Wistritz, Arbeitskommando Görkau  

Jan zou tevens gewerkt hebben in het Arbeitskommando te Görkau. Dit betrof werk bij Telefunken, 

waar antennes en radioapparatuur werden gemaakt. Uit dit Arbeitskommando zijn twee foto’s van 

Nederlanders bekend die hieronder zijn afgebeeld.  

 

 
Onderaan v.l.n.r.: Steijn, Houtman. 1e rij v.l.r.: Roest, Gronsveld, Kerkman en Berkers. 

 

 
Nederlandse krijgsgevangenen in hun Lager van Arbeitskommando Görkau 

Collectie Marisa Bebo dochter van Godefridus L.A.C. Berkers, kgf. 96679. 
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5. Veroordeeld en naar een strafkamp 

Op 16-11-1943 is Jan door een militaire Rechtbank te Dresden veroordeeld.  

Op zijn Personal Karte is deze aantekening geplaatst: 

Gen. Verfügung des Gerichts der Div.nr. 404, Dresden, St.L.IIIk nr. 522/44 v. 13.11.44 ist gegen den 

Kriegsgefagenen das Ermittlungsverfahren wegen ungehorsams angeordnet worden, weshalb der 

genannte während der Dauer dieses Verfahren weder versetzt, noch kommandiert, noch beurlaubt  

werden darf. 

 

De veroordeling is wegens “ongehoorzaamheid” tijdens het werk in het Arbeitskommando van Brüx; 

een zeer ruim begrip voor de Duitsers waar zeer diverse overtredingen onder konden vallen. Vrijwel 

zeker heeft de ongehoorzaamheid bestaan uit het eigenhandig toekennen van vrije dagen, een 

zogenaamde “Churchill-day”. De krijgsgevangenen hadden zich namelijk bij S.T.W. in Brüx toegang 

weten te verschaffen tot de stempels van het Krankenrevier, waarmee zij zich tijdelijk arbeids-

ongeschikt konden verklaren. Omdat teveel krijgsgevangenen gebruik gingen maken van deze 

mogelijkheid, is het uiteindelijk bij de Duitsers gaan opvallen. Veel van deze mannen mochten zich 

daarna gaan verantwoorden voor een militaire rechtbank en velen van hen werden daarna voor 

straf tijdelijk tewerkgesteld in een Arbeitskommando van Stalag IV-a Hohnstein, in de bossen en 

het dal van het riviertje de Polenz, dichtbij de Waltersdorfer-Mühle, ten noordwesten van Bad 

Schandau.  

 

 
De Burcht Hohnstein, waarin het Schattenlager Stalag IV-a was gevestigd. 

 

Bij het nagaan van zijn verblijfplaatsen is het goed mogelijk dat hij uit voor straf uit het Lager te 

Brüx is verplaatst. Op 3 december 1944 is hij namelijk administratief overgeschreven naar een 

Arbeitskommando van het Schattenlager Stalag IV-a te Hohnstein.  

Feitelijk zou hij daar pas enkele dagen later aankomen.  

 

Zijn verhaal is dan in grote lijnen gelijk aan dat van soldaat Willem van Leeuwen, krijgsgevangene 

98112, met dien verstande, dat uit het verhaal van Jan Francissen duidelijk blijkt dat hij was 

ondergebracht nabij de Waltersdorfer-Mühle, wat uit het verhaal van Willem van Leeuwen niet 

direct blijkt. Echter passen de beschrijvingen die Willem van Leeuwen optekende volledig bij het 
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Lager Waltersdorfer-Mühle, waarmee aangenomen kan worden dat deze beide krijgsgevangenen 

een gedeelte van hun krijgsgevangenentijd tegelijk zijn opgetrokken. 

 

 
Nationaal Archief, collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 23, melding 552. 
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De 49 Nederlandse Churchill klanten die op 6 december 1944 naar  

Bad Schandau / Waltersdorfer-Mühle vertrokken. 
 

Achternaam Voornamen KGFnr 

Bakker Petrus 98115 

Balder Barend R. 98201 

Boller Bernardus 96841 

Delmé Hendrikus Johannes 96669 

Donkersloot Arend 97974 

Dortland George Lodewijk 96524 

Es van Johannes Walteres 105717 

Francissen Marinus Johannes 98242 

Franse Johannes Willem 106888 

Geelen Cornelis Johannes Wilhelmus 98016 

Gent van Teunis 107145 

Gool van Edmond 98079 

Graaf de Jan 97997 

Hagen Wouter 107865 

Harmsen van der Vliet Hendrik 105979 

Hest van Martinus Th. A. 98025 

Jonker Hermanus 271449 

Kaiser Willem Andries 106870 

Kamphuis Arnoldus Gijsbertus 105864 

Kan van Wilhelmus Johannes (Wim) 96779 

Kerkhoven Augustinus Hubertus 98221 

Kooij Leendert 107320 

Koot Anton W. 107902 

Krijger Gerrit Willem G. 106208 

Kusters Reinier 96456 

Lange de Petrus Corstianus 105978 

Leeuwen van Willem 98112 

Leijnse Kornelis 96691 

Lievens Henricus A.C. 107111 

Meer van der Lucas 106483 

Meurs van Dirk 271456 

Molenaar Gerrit Jan 106443 

Nahon Gerardus 97886 

Niet de Jacob 106425 

Nooijer de Michiel Willem 96626 

Pape Eilerd 96840 

Postema Berend 107066 

Pricken Peter Jozef 96598 

Remkes Hendricus Johannes 96868 

Samang van Henricus Cornelis 107237 

Schippers Krijn Franciscus 107125 

Smulders Franciscus Lambertus 105964 

Uilenburg William Arnold 107779 

Veen van Johannes 97864 

Velden van der Johannes Christiaan 105943 

Visser Wilhelmus 98041 

Witte de Francois Juliën 106805 

Woensdregt Antoni Pieter 106538 

Zeeuw de Hendrikus 106786 
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6. Stalag IV-a Honstein, Arbeitskommando Waltersdorfer-Mühle 

 
Topografische kaart (Messtischblatt) nr. 5049 (bij de rode ster de Waltersdorfer-Mühle) 

 

Uit het dagboek van Willem van Leeuwen:  

Woensdag 6 december 1944 

De koffers werden op een vrachtwagen geladen en wij gingen naar het station.  

03.50 uur ging de trein. Met z’n allen in een personenwagen. Een prachtige reis hadden we in 

verwarmde wagons. Het ging door berg en dal en door ontelbaar veel tunnels. Nu en dan reden we 

langs duizelingwekkende ravijnen. Om 08.45 uur kwamen we in Bad Schandau aan, dat aan de Elbe 

ligt. Toen wij de trein uitstapten snoven we al direct de frisse gezonde berglucht in. Wij stonden allen 

naar elkaar te lachen en we bekeken het mooie panorama. Er kwam alweer een vrachtwagen voor, 

om de koffers op de plaats van bestemming te brengen en toen gingen we op mars, langs de Elbe 

tussen hoge bergen, waar kleine riviertjes naar beneden kwamen stromen. Hier en daar stonden 

kleine huisjes, als uit een blokkendoos daar neergezet en overal bossen.  

Toen gingen we over een brug van de Elbe (de Carola-brug) en door Bad Schandau heen. 
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De gecombineerde spoor- en autobrug “Carola-brug” bij Bad Schandau (Delcampe.net) 

 

Overal stonden hotels en restaurants. Touringcars reden er. Het is daar een echt toeristenoord waar 

men niet kon merken, dat het oorlog was. Zingend en fluitend liepen wij hierlangs. De bewoners 

waren overal buitengewoon vriendelijk voor ons. Later gingen we langs een klein zijriviertje over een 

smalle weg naar boven, door een groot bos heen, waar geweldig hoge bomen stonden. Steeds verder 

van de bewoonde wereld af. Hier en daar stond een blokhut en dikwijls zagen we een hert, ree of bok 

voor ons uit in de struiken springen. Steeds hoger. Na 1½ uur kwamen we aan bij een barak welke 

net op een kleine stukje grond vlak naast het riviertje (Polenz, red.) dat met geweldige vaart naar 

beneden stroomt, gebouwd was. Aan weerszijden verrezen de bergen stijl omhoog. De barak stond op 

palen, daar in het voorjaar de stroom breder en hoger wordt, van de gesmolten sneeuw. De barak was 

daar pas gebouwd en erg vochtig. Overal zaten luiken op de ramen en het dak was extra zwaar 

gebouwd en overal dubbele wanden.  
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Luchtfoto van 20 april 1945 met de barak (in het rode kader) nabij de Waltersdorfer-Mühle en midden en rechts de 

werkzaamheden voor Schwalbe III (met de generatorruimte in het groene kader) (Luftbilddatenbank Dr Carls GmbH) 
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We hadden een Amerikaans pakket meegekregen van 5 kg, zodat we gauw de kachel aanmaakten en 

een bakje koffie zetten. Wij moesten ons wassen in het riviertje.  

We deelden de barak met Fransen, die een week eerder gekomen waren. Een eindje verder lag een 

brug over de bergstroom en daar aan de overkant stond een hotelletje (Waltersdorfer-Mühle, red.).  

Wij mogen overal vrij rondlopen en nergens geen prikkeldraad, het lijkt wel of we met vakantie zijn.  

Hier is het een echt woudleven. De kachel stoken we met eiken en berkenhout dat we hier kappen.  

`s Avonds kregen we soep die uitstekend klaargemaakt was. 

 

  
Hotel-restaurant Waltersdorfer-Mühle rond 1925 (collectie E. van der Most). 

 

Vanaf 6 december 1944 was Jan Francissen in het Arbeitskommando te Waltersdorfer-Mühle.  

De Waltersdorfer-Mühle was tot WO2 een watermolen langs de rivier de Polenz en een slijp- en 

snijmolen. In WO2 werd de molen omgebouwd tot elektriciteit turbine en werd er een hotel-

restaurant gevestigd.  

In de omgeving was een ondergrondse opslag van brandstoffen voor de Sudetenländischen 

Treibstoffwerke A.G. Brüx voorzien en een faciliteit voor het vervaardigen van vliegtuigbenzine 

(project Schwalbe III).  

De bouwwerkzaamheden begonnen op 3 februari 1945, dus ruim twee maanden later dan dat de 

Nederlanders in Waltersdorfer-Mühle arriveerden. De luchtfoto uit april 1945 toont duidelijk de 

uitvoering van dit werk. Nabij de Waltersdorfer-Mühle bevinden zich in het Polenz-dal de betonnen 

funderingsresten van (naar mijn mening, red.) een transformator- of generatorgebouw dat is 

geplaatst in een grote betonnen bak. Deze installatie moest onderdeel gaan uitmaken van project 

Schwalbe III, maar is nooit afgebouwd. 
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De betonnen fundering nabij het riviertje de Polenz  

(https://www.sandsteinwandern.de/wandern/wp-content/uploads/2014/01/01-polenztal.jpg) 

 

Het is aannemelijk dat de Nederlanders voorbereidende werkzaamheden hebben uitgevoerd voor 

het project Schwalbe III. Daarbij valt te denken aan het vrijmaken van het spoortraject van bomen. 

Het zal namelijk niet toevallig zijn geweest dat de betrokkenen afkomstig waren van S.T.W. Brüx en 

in Waltersdorfer-Mühle werkten aan, of in de nabijheid van een project van dezelfde werkgever. 

 

Aan de aanleg van de ondergrondse gangen voor project Schwalbe III werkten politieke 

gevangenen uit KL Flossenburg. Zijn werden ondergebracht in dezelfde barak als waar eerder de 

Nederlandse en Franse krijgsgevangenen verbleven. 

 

Het Arbeitskommando was -vanwege de ligging van het Lager- vernoemd naar de voormalige 

molen. Vanuit de barak nabij de Waltersdorfer-Mühle werden de Nederlanders, waaronder Jan, 

tewerkgesteld in de bosbouw. Het werk bestond uit het kappen van bomen en het transporteren 

van de stammen. Zoals eerder opgemerkt is het mogelijk dat hiermee ruimte werd gemaakt voor 

de aanleg van een spoorbaan ten behoeve van project Schwalbe III. Na het werk in Waltersdorf, dat 

waarschijnlijk als straf enkele maanden heeft geduurd, werd Jan tewerkgesteld te Prossen.  

 

De barak nabij de Waltersdorfer-Mühle moet kort na de oorlog zijn afgebroken.  

Op een foto uit 1963 is hij niet meer te zien. 
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7. Stalag IV-a Hohnstein, Arbeitskommando Prossen 

Prossen is een kleine plaats nabij de bekende plaats Bad Schandau, langs de Elbe, hemelsbreed 

ongeveer 27 km ten zuidoosten van Dresden en vooral bekend vanwege de vele hotels en 

Kuuroorden.  

Het werk in het Arbeitskommando te Prossen bestond uit diverse werkzaamheden bij de 

Feldmochinger Kraftfuterwerk. Hier werden onder meer veekoeken geperst en gezaagd voor de 

Duitse Wehrmacht en er moest veel worden geveegd (wat Jan Francissen op zijn 

repatrieringsformulier vermeldde). 

 

Het dagboek van Frits Gielen (kgf 97982), die al eerder in Prossen tewerkgesteld was, vermeldt het 

volgende:  “Zaterdag 17 februari 1945. Ons commando met 26 man vermeerderd.”  

 

Dit waren vrijwel zeker de mannen die eerder in het Arbeitskommando te Waltersdorfer-Mühle 

tewerkgesteld waren, waaronder Jan Francissen. Wel moet worden opgemerkt dat op zijn papieren 

de mutatiedatum van 16-3-1945 staat opgetekend, maar dat kan een administratieve datum zijn. 

Het is hiermee aannemelijk dat de krijgsgevangenen in februari 1945 in Waltersdorfer-Mühle plaats 

hebben moeten maken voor de concentratiekamp gevangenen die gingen werken aan Schwalbe III.  

Of Jan Francissen ook in een Lager in Prossen werd ondergebracht is niet bekend. Nabij Lilienstein 

en hemelsbreed iets meer dan 2 km ten oosten van Prossen, lag een Lager met vier houten 

barakken waar vooral Amerikaanse en Britse krijgsgevangenen ondergebracht waren, die in de 

nabijheid in bossen en groeves werkten. Mogelijk waren ook de Nederlanders hier ondergebracht.  

 

 
Het uit 1941 daterende gebouw van de Feldmochinger Kraftfuterwerk te Prossen (tegenwoordig Bundeswehr). 
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8. Stalag IV-c Wistritz, Arbeitskommando Brüx 

Op 27 maart 1945 is Jan (administratief) weer overgebracht naar een Arbeitskommando van Stalag 

IV-c te Wistritz en waarschijnlijk betrof dat weer het Arbeitskommando te Brüx (dit vulde hij 

namelijk in op zijn formulier in Neufchateau, red.). 

 

Op 8 mei 1945 is het Lager in Brüx bevrijd door het Rode leger. Volgens het A.E.F. D.P. Registration 

Record van 23 mei 1945  opgemaakt in Assembly Center 41 (dat is Neufchateau België, red.) is hij 

op 11 mei 1945 bevrijd. Dit betreft echter niet de datum waarop hij werkelijk bevrijd is, maar de 

datum waarop hij de Amerikaanse linies bereikte en daar “formeel” als bevrijde ex-krijgsgevangene 

werd geregistreerd. Formeel is hij tijdens de capitulatie van het Duitse leger op 8 mei 1945 in 

vrijheid gekomen. 

Hij was op 11 mei 1945 waarschijnlijk in het Amerikaanse opvangkamp te Pilsen (Tsjechië) of 

Bamberg (Duitsland) en is van daaruit per vrachtwagen en per spoor over Frankrijk en België terug 

vervoerd naar Nederland. 

 

 
Registratiekaart voorzijde uit Assembly Center no 41; Neufchâteau 
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Registratiekaart achterzijde met stempel Neufchâteau 

 

Wanneer en hoe Jan is teruggekeerd naar Holland is alleen op hoofdlijnen bekend, we weten uit 

het bovenstaande document dat hij via het repatriëringscentrum in Neufchâteau is gereisd en op 

25 mei 1945 te Weert is aangekomen, waar hij zich heeft gemeld bij het Centrum voor 

Gerepatrieerde Krijgsgevangenen in de Van Hornekazerne. Ook hier heeft hij dan vrijwel zeker 

dezelfde route gevolgd en op precies dezelfde dagen als Willem van Leeuwen. Die route is in 

onderstaande afbeelding weergegeven. 
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De terugreis van Willem van Leeuwen vanaf Brüx naar Weert  

(reconstructie E. van der Mos op een ondergrond van Google Earth 2018). 

 

 
Teruggekeerde krijgsgevangenen op het station te Weert  Mei 1945. 
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In het Nationaal Archief is van het bovenstaande formulier een uitgetypte versie bewaard gebleven, 

waarop nog minder is ingevuld dan op het handgeschreven exemplaar. Het handgeschreven 

exemplaar is door Jan Francissen zelf ingevuld.  

Zijn (handmatig) ingevuld repatriëringsformulier geeft aan dat hij in de kampen slecht is behandeld 

en dat hij veeg- en transportwerkzaamheden heeft moeten uitvoeren. Dit staat wel in schril 

contrast tot zijn opleiding tot Scheepswerktuigkundige. Vlak voor zijn vertrek geslaagd voor 

Diploma B en moest daarna moeten stoppen met de vervolgopleiding te Vlissingen voor het 

Diploma C.  

Na zijn terugkeer is hij helaas niet meer verder gaan studeren, maar gaan varen voor de benodigde 

inkomsten. 

 

 
 

Bewerkt E. van der Most © 

Gouda, 17 maarti 2021 


