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1. Voorwoord 

Van Josephus Aloysius (Joop) van der Kolff is geen dagboek bewaard gebleven. 

Het voorliggende werk is een reconstructie van zijn belevenissen in krijgsgevangen-

schap in het kamp Stalag IV-b Mühlberg en het Arbeitskommando van de 

Sudetenländische Treibstoff Werke (S.T.W.) te Brüx, dat ressorteerde onder het Stalag 

IV-c Wistritz, eerst in Lager 22 en daarna in Lager 17/18. 

Deze reconstructie is vervaardigd aan de hand van de dagboeken van: 

• Sergeant Willem Bijl (Kgf. 96961), 

• Soldaat Willem van Leeuwen (Kgf. 98112). 

 

Bovendien is gebruik gemaakt van documenten en foto’s van andere Nederlandse 

krijgsgevangenen en van materiaal dat is verzameld in het Nationaal Archief, het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie en internet. 

De bewaard gebleven documenten van Joop van der Kolff zijn hierin, in 

chronologische volgorde, verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  

De rechten op deze publicatie berusten bij de erven van Joop van der Kolff (de erven). 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de erven.  

 

Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 

www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal 

beschikbaar stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET 

toegestaan en wordt beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 

 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te 

achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de 

auteur in verbinding stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de 

samenstelling van dit boek, kunnen de erven en de bewerker geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

De bewerker E. van der Most 

Gouda, 6 februari 2021 (eerste versie) 

5 mei 2022 (tweede en uitgebreide versie)  
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2. Persoonlijke gegevens Joop van der Kolff  

Josephus Aloysius (Joop) van der Kolff is op 30 juli 1911 te Amsterdam geboren en op 

5 oktober 1990 aldaar overleden. 

Hij was een zoon van Josephus Aloysius (in officiële stukken eveneens als Aloijsius 

geschreven) van der Kolff (geboren 28 maart 1884 te Amsterdam) en Susanna 

Philippina Verhoef (geboren 25 mei 1890 te Alkmaar). 

 

Joop van der Kolff trouwde op 16 februari 1938 in Amsterdam met Johanna (Jo) 

Veenstra (geboren 22 december 1915 te Amsterdam, overleden 23 juli 2008 te 

Deventer). Het echtpaar woonde sinds 1941 op het adres Oostzaanstraat 9 (vele jaren 

later hernummerd) te Amsterdam. Zij woonden hier ook toen Joop zich voor 

krijgsgevangenschap moest melden.  

Op 26 februari 1943, bijna vijf maanden voor zijn vertrek naar Duitsland, werd zoon 

Jan van der Kolff geboren. 

 

Joop van der Kolff is genoemd in de militieregisters / lotingsregisters van Amsterdam 

over 1931 (Stadsarchief Amsterdam, archief 4478, pagina 176, welk stuk nog niet 

online is te raadplegen). 

Joop is als soldaat ingedeeld bij het 18e Regiment Infanterie. In de meidagen van 

1940 was hij ingedeeld bij het Stafkwartier Groep Nieuwersluis van de Vesting 

Holland. 

 

 
Legitimatiebewijs dienstplichtig soldaat J.A. van der Kolff (collectie Jan van der Kolff) 
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3. Krijgsgevangen gemaakt 

 
Oproep in de landelijke kranten van 3 juli 1943 

 

Vrijdag 16 juli 1943  

Op 16 juli 1943 diende Joop (als soldaat bij 18 RI) zich te melden bij de Waterloo-

kazerne te Amersfoort (tegenwoordig de Prins Bernhardkazerne).  
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De Prins Bernhardkazerne kort na de oorlog 

 

“Hij ging vol goede moed, met een brief van z’n werkgever”, aldus Jo van der Kolff-

Veenstra in haar genoteerde herinneringen. Met die brief verwachtte hij te kunnen 

aantonen dat hij als timmerman voor het onderhoudswerk aan woningen onmisbaar 

was en daarom niet naar Duitsland zou worden afgevoerd.  

Joop had iemand een briefje en z’n zegelring meegegeven om aan thuis door te 

geven dat hij toch op transport ging.  

 

Zaterdag 17 juli 1943 

Die morgen werd Amsterdam-Noord gebombardeerd. Joop werd echter niet -zoals 

zijn vrouw destijds dacht- als represaille afgevoerd naar Duitsland, maar toegevoegd 

aan twee grotere groepen krijgsgevangenen die zich vanaf 12 juli tot en met 16 juli in 

Amersfoort bij het Wehrmachtlager en de Waterloo-kazerne hadden verzameld en 

waarvan vooraf al was vastgesteld dat zij in krijgsgevangenschap zouden worden 

afgevoerd. 

De echtgenote van Joop en haar vader waren deze zaterdag nog naar Amersfoort 

gegaan en zagen net het transport vertrekken. 

 

Uit het dagboek van Willem Bijl blijkt het volgende: 

Op transport met circa 457 man. Heet en drukkend. Gezwoeg met al die zware koffers.  

Met dertig man in een wagon. Hoopje houtwol en een tonnetje. Reis door Nederland, 

zeer interessant aan de ene kant, wat droevig aan de andere door de belangstelling aan 

de stations. In Enschede liep de hele buurt langs de lijn toen de trein een poosje moest 

stoppen. Daar we zonder ervaring waren maakten we in het begin een verkeerd gebruik 

van het tonnetje. We sasten er namelijk in. Gevolg veel te gauw vol, door het schokken 

van de wagon klotste het lekkers erover en maakte een deel van de wagon onbruikbaar 

en de lucht ongenietbaar. Dankzij giften van het Rode Kruis nog geen Duits brood 

hoeven te eten. Worst was goed. Weinig water. 

Om ongeveer 22.00 uur passeren we de grens. Niet geslapen. Wel wat melig door licht 

schokken, makkelijk zitten. In (Bad) Bentheim en Osnabrück luchtalarm. Tempo vrij 

laag.  

 

Zondag 18 juli 1943 

Reis door Duitsland. Het Duitse landschap valt tegen. Via (Osnabrück), Hannover, 

(Hildesheim, Braunsweig, Helmstedt, Eisleben), Maagdenburg, (Rosslau), Wittenberg, 
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(Jessen) gaan we richting Dresden. Ongeveer 16.15 uur ’s middags stoppen we ergens 

midden in het land, naar het later blijkt, weten we dat het een eindje voorbij station 

Neuburxdorf is. 1) Uit de wagons begint er een run op het bosje langs de lijn, om hetgeen 

sinds lang niet meer in de tonnetjes kon, kwijt te raken. Het blik met heerlijke kleine 

pannenkoekjes die ik vrijdag gekregen had en voor het transport bewaard had, was 

jammer genoeg niet tegen de warmte bestand geweest en bedorven. 

 

 
De treinreis vanaf Amersfoort naar Mühlberg, reconstructie E. van der Most op een ondergrond van 

Google Earth 2019 

 

 
Het overgroeide emplacement van Neuburxdorf (NIMH drone opname 2020) 

 
1 Er werd niet op het station zelf gestopt, maar op het iets verderop gelegen emplacement. 
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4. In Stalag IV-b Mühlberg 

Na met veel geschreeuw der Moffen in een rijtje gezet en geteld te zijn, gingen we op 

stap naar het kamp, wat in de verte al te zien was. De zwaarste koffers werden met 

wagens gehaald door de reeds in het kamp aanwezige Hollanders. Langs een stoffige 

weg ging het, in de middaghitte die trilde boven de in het algemeen zandige vlakte, 

zeulend voorwaarts. 

Langs het prikkeldraad van het kamp stonden de oudgedienden al luid te zingen naar 

de nieuwelingen. Geschreeuw over en weer. Ondergebracht in het voorkamp in 

afwachting van ontluizing enz. Barak 102. Opgeknapt en gewassen wat wel nodig was. 

Geslapen als een roos op de planken. 

 

Maandag 19 juli 1943 

Ontluizing, bad, kale kop geknipt, kwast tegen schaamluis. Niet bepaald aangenaam. 

Zo’n hoop naakte mannen is nog wat onwennig. Na een tijdje went het wel. 

Na lang wachten in de gloeiende zon, registratie. Nieuw nummer ontvangen No. 96797 

van M. Stammlager IV-b (Mühlberg). Foto gemaakt. Geld ingeleverd.  

 

 
Zugang Stalag IV-b Mühlberg (Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 20) 

 

Vrijwel gelijktijdig registreerde zich soldaat H.G.W. (Henk) Zwaneveld (kgf. 96798) 

eveneens een Amsterdammer en eveneens ingedeeld geweest bij 18 Regiment 

Infanterie. Joop en Henk zouden ook beide naar het Arbeitskommando van Brüx 

gaan, zodat mag worden aangenomen dat beide mannen samen zijn opgetrokken. 

 

Achteraf bekeken gewaarschuwd om geen geld mee te nemen. Foute inlichtingen en 

verkeerde geruchten in Holland daar omtrent. Na visitatie afdracht koffers in 108, zullen 

we worden gelegerd in barak 34B en C noord achter de keuken. Eerste kennismaking 

met het kampeten, Nudeln en de roemruchte Pellkartoffeln. Daar dit het eerste was wat 

we kregen sinds we in het kamp waren (het was ’s avonds circa 18.00 uur) ging het naar 

binnen.  

 

De overwegend houten barakken bestaan uit een A- en een B-gedeelte, gescheiden 

door een stenen wasruimte. 
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In een B-gedeelte van een barak gaan 168 mannen. Aan de ene kant staan tussen de 

ramen (vijf) kofferrekken, daarvoor tafels met banken dan twee stenen ovens. De andere 

helft van de barak is bezet door kribstellen, drie hoog, twee man per verdieping. 

 

 
Plattegrond van een manschappenbarak in Mühlberg 

 

 
Ligging van barak 34 in Stalag IV-b Mühlberg op een ondergrond van Google Earth 2016 

 

Dinsdag 20 juli 1943 

De dekens (moeten door ons worden) gemerkt met een E.  

Inenting tegen pokken en tyfus. Velen strijken het vaantje.  

Appèls duren wat minder lang. Er is over het algemeen echter slechts een enkele mof die 

behoorlijk tellen kan. Gescheiden van ons door dubbel prikkeldraad is het Russen kamp. 

’s Avonds geven deze Russen enige zangnummers weg. Er is een drukke ruilhandel 

ondanks het strenge verbod om met de Russen in verbinding te treden. Nog is het 

toezicht tamelijk streng. Het eten is beroerd, ook de volgende dagen. 
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Woensdag 21 juli 1943 

Over naar het hoofdkamp. Barak 23B. Hier bevinden zich de reeds vroeger gearriveerde 

Hollanders. De meesten zijn eerst in Stalag XI-a Altengrabow bij Maagdenburg geweest.  

Zeer slecht kamp daar. Verschrikkelijke verhalen gehoord over Altengrabow.  

De Hollanders ruilen veel van hun kleding, enz. voor eetwaren en rookwaren. Vooral de 

Serven zijn de grote afzetters. Vele horloges gaan in hun handen over. De uitdrukking is:  

“Uhr ? Wieviel Kamerad ? Nichts Pakete, nichts Chocola, nur Tabak”. Vele Hollanders 

“bietsen”. Misselijke praktijken. Er moeten wachters geplaatst worden bij de Franse 

kantinekeuken en de vreemde barakken. 

 

 
Ligging van barak 23 in Stalag IV-b Mühlberg op een ondergrond van Google Earth 2016 

 

Inrichting kamp: Zie plattegrond. Verder: tussen de A en B (delen van de) barak: het 

waslokaal. Dit alleen is van steen, cementen vloeren, dito wasbakken, drie stuks met 

ieder aan weerszijden vier sproeikranen. In het kleine waslokaal een warmwaterketel, 

fonteintje, wasbak voor wasgoed. Woonbarakken zijn van hout (dubbele wand). Vloer in 

de woonbarakken is van een slecht soort zandsteen. 

 

Het kampterrein is zand en hard. Klein vuil zwembadje. De Hoofdstraat is verhard. Bij 

regen echter overal dikke modder en veel plassen. Privaten (in de wandeling knobbel 

geheten) voor huiselijke begrippen smerig, voor krijgsgevangenen echter behoorlijk 

zindelijk. Vier maal tien zitplaatsen zonder afscheiding. Kunnen dus niet verlegen voor 

elkaar zijn. Links en rechts afwateringsgelegenheid. Het geheel is van steen 
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opgetrokken. Nachtprivaten in de barak: 1 zitplaats. Kleine beerput die regelmatig 

leeggepompt wordt in bepaalde strontwagens. Stinkend geval. 

Voor het eerst Engelsen aangekomen uit Italiaanse kampen op Sicilië. Grote ruilhandel: 

messen contra Engelse sigaretten. Oogluikend toegelaten, ondanks stevig verbod zich 

met “Die Engländer” op te laten. 

 

Donderdag 22 juli 1943 en vrijdag 23 juli 1943 

Geen vermeldingen. 

 

Zaterdag 24 juli 1943 

Krijgsgevangenenkleding ontvangen: Frans jasje, te nauw in de schouders; een zeldzame 

rotbroek met grote rode letters K.G.F. erop (de enige in het kamp) en een oud Duits 

veldmutsje. Alle Hollanders die eerst burgerheren waren, waren in een paar minuten 

omgezet in eerste klas tuchthuisboeven. Allerlei oude uniformkleding: Frans, Belgisch, 

Servisch, Pools, Duits. Een enkele bofte met een nieuwe Franse broek of Pools jasje maar 

het merendeel was larie. 

 

 
Nederlands wollen manschappen uniformjasje met rode driehoek 

(foto en collectie E. van der Most) 

 

Zondag 25 juli 1943 

07.00 uur reveille. Evenwel lopen er om 06.00 uur al wat over de barak te ijsberen. 

Foeteren van alle kanten. Appèl duurt lang deze keer. Zijn er wat zoek? Even later horen 

we dat twee Nederlandse mariniers, die reeds eenmaal ontsnapt zijn en toen 100 km 

van de Nederlandse grens gepakt werden, weer een poging hebben gewaagd in de 

afgelopen nacht. Ze zijn echter reeds gepakt toen ze nog onder de prikkeldraad-

versperring lagen. Het was al dagenlang bekend dat ze weer levensmiddelen aan het 
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inzamelen waren. Dit waren matroos P. van der Leeden Kgf. 107422) uit Vlaardingen en 

matroos M. Spijker Kgf. 107428) uit Notter bij Nijverdal. 

 

Maandag 26 juli 1943 

Burgerkleding naar huis gestuurd. Eerste kaarten geschreven. Nieuw transport uit 

Holland (er kwamen die dag ongeveer 547 man aan). Hoofdvertrouwensman is een lul 

en niet te vertrouwen. 

 

Dinsdag 27 juli 1943  

Middageten: koolsoep. Vrij goed te eten. En een nieuw lichtpunt aan de horizon: 

vandaag nieuwe aardappelen erbij. Per man 3 en 4 oude, waarvan er 3 zeer slecht en 

oneetbaar en 1 slecht. 

In de krant het simpele, veelzeggende bericht: Mussolini afgetreden. Maarschalk 

Badoglio neemt militair bestuur over en koning-keizer Victor Emanuel het burgerlijk 

bestuur (dat in handen was van de Fascistische Raad). Wij zijn benieuwd hoe de zaak 

zich daar ontwikkelt. Wij zijn hoopvol gestemd. Hoop op de toekomst! 

 

Woensdag 28 juli 1943 

Aangewezen voor transport. Stemming down. 

Vandaag is een transport van 1000 Hollanders op arbeidscommando vertrokken. 

Vrijdag a.s. vertrekt weer een dergelijk transport. Hebben vandaag enige kleding gehad; 

een Franse broek en Duitse jas en muts, dan nog een kwartiermuts en wij zijn met rode 

driehoekige stempels op rug en rechterdijbeen originele krijgsgevangenen. Onze 

burgerkleding konden we terugsturen, waarvan druk gebruik gemaakt werd omdat er 

mogelijkheid was een brief tussen de kleding te verstoppen. Soldaat grenadier F.W. 

Jansen (Kgf. 105920) is in het Lazarett te Liebenwerda gestorven aan longontsteking. 

Vader van vijf kinderen en het zesde op komst. 

Nadat de Hollandsche doctoren het zwemwater hadden afgekeurd is het zwembassin 

leeggepompt. Volgens geruchten is er in Italië een revolutie uitgebroken en zou Goering 

gevlucht zijn. 

 

Vrijwel zeker is Joop van der Kolff met één van de twee genoemde transporten 

vertrokken naar het Arbeitskommando van de Sudetenländische Treibstoff Werke 

(S.T.W.) te Brüx. De Abgangs- en Zugangsliste voor deze mutatie zijn helaas niet 

bewaard gebleven in het Nationaal Archief. De reis naar Brüx verliep steeds op 

dezelfde wijze per trein. De route volgde het Elbedal tot in Tsjecho-Slowakije en 

vervolgde vanaf Aussig een westelijke route tot aan Brüx.  

 

Donderdag 29 juli 1943 

Alle dagen zwoel, warm weer. Vandaag zitten er weer onweerkoppen. Drijven af. Zwoele 

wind strijkt over de vlakke landen. In de barak heet! Smoor! 

Vandaag zijn de Engelsen begonnen met het uitdiepen van het zwembad. Zij werken in 

ploegen van ongeveer 200 mannen gedurende 1 à 2 uur, daarna gaan ze onder de 

douche. Zij haasten zich allesbehalve. Het werk moet met de schop gebeuren, zodat het 

einde ervan nog niet in zicht is. 
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Vrijdag 30 juli 1943 

Joop’s 32e verjaardag. Om 03.00 uur op. Na urenlang wachten eindelijk op stap met 

650 man. Gezeul en gezwoeg met de koffers in de warmte. Schreeuwende Feldwebels, 

niet reagerende posten; velen verzwakt door het onvoldoende eten. Op de plaats waar 

we 18 juli 1943 aangekomen zijn weer wachten 2). Intussen brood en leverpastei 

verdeeld. Twee derde brood en een kwart bus (vlees). Half elf in wagon. Veertig mannen 

in een wagon. Door gelukje kom ik met negenentwintig mannen in een behoorlijke 

wagon. Ontzettend heet. Verschrikkelijke reis. Veel wachten. Dorst! 

 

 
Van Mühlberg naar Brüx, reconstructie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2019 

 

De stations die aangedaan werden op de 200 kilometer lange reis van Mühlberg naar 

Brüx zijn gedocumenteerd door soldaat Robertus Adrianus Roos (Kgf. 107936), die op 

15 juli 1943 naar Brüx werd vervoerd. Deze reis is bijna zeker langs dezelfde route 

verlopen als beschreven in het boek van Leny Probst & Alois Probst i.m., “Eindstation, 

de hel van Brüx 1943-1945” 3): Neuburxdorf, Jacobsthal, Röderau, (brug over de Elbe), 

Riesa, (brug over de Elbe), Glaubitz, Nünchritz, Priestewitz, Niederau, Coswig, brug 

over de Elbe, Cossebaude, Kemnitz, Dresden-Cotta, Dresden-Reick, Niedersedlitz, 

 
2 Volgens Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 20, Ab- und Zugangen van Mühlberg, 

zou Bijl op 30 juli 1943 vanuit Stalag IV-b Mühlberg naar Stalag IV-c Wistritz zijn gegaan. 

3 De namen zijn daar niet altijd juist weergegeven. Hier is de juiste schrijfwijze aangehouden. 
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Heidenau, Pirna, Königstein, (Bad) Schandau, (grensovergang), Bodenbach, Aussig, 

Türmitz, Teplice(-Schönau), Janegg, Bilin, Obernitz, Brüx. 

 

Zaterdag 31 juli 1943 

Het op vrijdag uit Mühlberg vertrokken transport komt op zaterdag, 31 juli 1943, in 

Brüx aan. Mogelijk maakte Joop van der Kolff, van hetzelfde transport deel uit en 

geldt de volgende passage uit het dagboek van Willem Bijl ook voor hem. 

 

Circa half twaalf in Brüx. Koffers in een paar wagons gestouwd. Zonder bagage 

(gelukkig) op stap. Circa 7 km lopen. Hete schaduwloze weg. Rechts uitgestrekte 

fabrieksterreinen (synthetische benzine), ± 6 km vanaf Brüx links het eigenlijke kamp. 

We gaan door naar kamp 22, oorspronkelijk een kamp voor burgerarbeiders. Barakken 

verdeeld in 6 kamers van 26 man. Zeer stoffig ten gevolge van een bruinkoolgroeve 

vlakbij. Na lang wachten geïnstalleerd. Koffers zullen pas de andere dag komen. Krijgen 

geen eten vóór zondagmorgen.  

 

 
Luchtfoto van de RAF met rechts de fabriek van S.T.W. en in het midden het Lager 17/18 (rode lijn) 
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5. Arbeitskommando S.T.W. in Brüx 

Vermoedelijk verhuisde Joop op zondag 8 augustus van Lager 22 naar Lager 17/18. 

Zeker is, dat hij zich op 21 november 1943 in een Arbeitskommando van Stalag IV-c 

Wistritz bevindt. Het betreft dan vrijwel zeker het Arbeitskommando te Brüx. 

Op die datum stuurt hij de onderstaande briefkaart naar huis: 

 

“Lieve Jo, Jantje en allemaal. Van de week het 14e pakket ontvangen. Alles was nog 

goed. Ik bedank nog allen die wat bij de pakketten doen. Wat een leuke foto’s van 

Jantje. Ik zou hem er zo afhalen. Groot wordt hij al. Ik maak het goed hoor. Tabak uit 

eigen tuin is goed. Stuur ook vloeitjes en scheermesjes. Kan best. Ook sokken. 

Verder vele groeten en zoenen van jullie steeds liefhebbende Joop.” 

 

 
 

 
Briefkaart naar huis (collectie Jan van der Kolff) 
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Om de sfeer in het Arbeitskommando te Brüx te begrijpen, volgen we nu een stukje 

uit het dagboek van soldaat Willem van Leeuwen (Kgf. 98112). 

 
 

 
Lager (kampen) bij de Sudetenländische Treibstoff Werke. De fabriek zelf is niet ingetekend, 

maar slechts globaal als S.T.W. aangeduid. De aanduidingen met groene tekstblokken zijn  

van de hand van Jan van der Kolff. (archief Edvard D. Beneš) 

 

Zaterdag 28 augustus 1943  

Het is hier reusachtig stoffig van het kolengruis. Ook hangen hier slechte dampen. 

Vandaag 2 potten bier gedronken à 35 Pfennig 4)erg lekker, 300 gram Frans brood 

gekregen, worst en boter. Verder zo veel soep als ik trek in had. Rodekoolsoep met 

aardappelen. In de barakken mag gebakken worden en gekookt. De wc’s zijn minder 

mooi als te Mühlberg. 21.00 uur naar bed gegaan.  

 

 
4 Een Pfennig was on de toenmalige Duitse valuta 1/100 van een Reichs Mark. 

Lager 22 

Lager 17/18 

S.T.W 
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Interieur van een barak (archief fam. A. Probst) 

 

Zondag 29 augustus 1943 

07.30 uur opgestaan, gewassen, gegeten. Het brood heb ik geroosterd op de kachel en 

met boter en suiker opgegeten en een half pannetje soep van gisteren.  

Ik lig in barak 90 met ±24 man. In het midden van de barak staat een flinke 

kolenkachel waarop wij koken. Er wordt gestookt met hout welke op de fabriek en 

andere plaatsen meegenomen wordt. Langs de twee muren staan de kribben, twee 

boven elkaar. In de barak staan aan weerszijden van de kachel twee tafels met houten 

krukjes. Bij ieder bed staat ook een bankje. Langs de muren hebben de jongens plankjes 

en rekjes getimmerd, waar ze hun potjes, pannetjes, e.d. opzetten. Ik heb een deken 

gekregen, verder een schaaltje en een grote kroes, beide van aardewerk en een lepel en 

een handdoek. 

Het is slecht weer vandaag, veel regen en wind. Ik lig naast een raam in de hoek van de 

kamer, twee hoog. Onze barak ligt aan de zijkant van het kamp. Vlak daarachter loopt 

een spoorlijn. Er komen veel goederentreinen langs.  

Ik denk veel aan huis, de laatste tijd, dit komt ook van de gesprekken hier, dat het wel 

niet zo lang meer zal duren. We horen veel goede berichten. Van deze kamer hebben 

drie jongens pakketten gehad. In een zat boter, kaas en brood, alles zwaar beschimmeld. 

Ons Lager ligt vlak bij een benzinefabriek, er staan hier verschillende benzinehouders. Er 

liggen in ons kamp duizenden Fransen. Veel jongens ruilen hier kledingstukken voor 

brood, havermout, biscuit, macaroni e.d. Er is hier een grote kantine met een piano erin. 

Aan de ene kant delen wordt eten uitgedeeld voor de Fransen. Aan de andere kant van 

de Hollanders. Gisteren kregen wij, de nieuwelingen geen warm eten. We moesten 

wachten tot er wat overbleef. Maar er bleef genoeg soep over. Veel jongens kregen van 

de Fransen een eetkaart zodat ze nog een extra portie konden krijgen. Zo kreeg ik ook 

een extra portie. 12.00 eten. Ik heb voor vandaag een bon gekregen om eten op te 

halen. Bovendien heb ik om 18.15 uur weer eten kunnen krijgen. Het was vandaag 

macaronisoep. Daarna heb ik weer een glas donker bier gekocht.  

`s Middags om 13.45 uur was er cabaret met medewerking van Bert van Dongen.  

Het viel mee. Ook Bob Scholte (waarschijnlijk Kgf. 96441) is in het kamp. Maar hij ligt in 

het Krankenrevier. 
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Interieur Franse barak Lager 17/18 (International Memorial Most) 

 

Maandag 30 augustus 1943 

08.00 uur aantreden. Ik moest mijn beroep opgeven (elektricien). `s Middags 300 gram 

brood, jam en worst ontvangen. Van een Fransman mocht ik een portie halen op zijn 

kaart. Van een andere Fransman kreeg ik een pak macaroni. Dit heb ik gedeeld met 

m`n onderbuurman welke erg verzwakt is. Vanavond is hij in elkaar gezakt. Hij kreeg 

twee tabletjes van de ziekenverpleger en moest het daarmee doen. Vanavond kwam er 

een op de kamer die vroeg of er een elektricien bij was. Ik riep ,,Ja". Hij wees me naar 

een barak, waar ik moest zeggen dat ik door Gorese (kampopzichter) gestuurd was. 

Daar werd me gezegd dat ik een goed baantje kon krijgen, maar ik moest eerst hier aan 

het werk gezet zijn. Later kwam hij bij mij op de kamer en zei me dat hij toch nog zou 

proberen of hij me erbij kon krijgen.  

Vanavond donker bier gedronken 35 pf. 
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Sudetenländische Treibstoff Werke (S.T.W.) Brüx (archief NIMH) 

 

Dinsdag 31 augustus 1943 

Vandaag is Koningin Wilhelmina jarig. Gisteren heb ik nog 20 gram Servische tabak 

geruild voor een kop bruine bonen. Vandaag grote schoonmaak op de kamer. 

Arbeidskaart ontvangen. Ik mag nu iedere avond bij dezelfde Fransman een eetkaart 

halen om een portie extra te krijgen. 300 gram brood, boter, suiker, worst, komkommer, 

zout, azijn. Per dag haal ik nu drie porties warm eten. Op m’n eigen kaart, op de kaart 

van die Fransman als er wat overblijft en dat blijft iedere dag zo. Vandaag hadden we 

tomatensoep. Vanavond twee brieven en vier briefkaarten gekregen om naar huis te 

sturen. 

 

Woensdag 1 september 1943 

07.00 uur aantreden. De helft werd uitgezocht en moest gaan werken in een fabriek. Ik 

was bij de andere helft die weer naar de barakken kon gaan. Barak schoongemaakt. 

Daarna een potje macaroni klaargemaakt en opgegeten. Brood geroosterd en met boter 

en suiker opgegeten. Vanmiddag een brief en briefkaart naar huis gestuurd. Daarna heb 

ik me gewassen en geschoren. 16.00 uur brood, boter, jam, worst, komkommer, zout, 

azijn. 18.00 uur warm eten, 3 porties. Schaaltje kapot laten vallen. Nieuw gekocht. 

Zinken emmertje gekocht voor 3 RM 5). 200 sigaretten en 40 gram tabak gekocht voor 

3½ RM. 1 glas bier voor 35 pf In de Franse kantine kon ik zo veel komkommers krijgen 

als ik wilde. Eén flesje cider gekocht voor 40 pf.  

 

Donderdag 2 september 1943 

04.45 uur opstaan, 05.30 uur appèl. Brood geroosterd, soep opgewarmd. 10.45 uur 

aantreden. Ieder verschillend beroep werd apart genomen. Zo ging ik met tien 

verschillende elektriciens naar het Elektriciteitsbedrijf. Dit heeft een oppervlakte van 16 

km2. Verschillende kleine karweitjes gedaan. `s Avonds drie porties warm eten, 300 

 
5 Drie Reichs Mark. 
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gram brood, boter, worst. Doodmoe naar bed gegaan doordat ik de hele dag moest 

staan. 

 

Vrijdag 3 september 1943 

04.45 uur opstaan. 06.00 uur appèl. 10.00 uur aantreden. 05.30 uur appèl. 06.00 uur 

afmarcheren naar het Electro Betrieb. 06.45 uur tot 12.00 uur gewerkt, soep gekregen en 

brood opgegeten. 13.00 uur - 18.00 uur gewerkt, daarna drie porties warm eten gehaald 

en 400 gram brood, boter, worst. 1 fles bier 35 Pfennig. Komkommers gekregen van 

Fransman. 22.00 uur naar bed. 

 

Zaterdag 4 september 1943 

Vannacht luchtalarm gehad. 04.45 uur opstaan. 05.30 uur appèl. 06.00 uur 

afmarcheren. 06.30 uur tot 13.00 uur gewerkt, 400 gram brood, boter, worst. Door het 

vele staan van de laatste dagen ben ik erg moe in mijn benen geworden, zodat ik 

vanmiddag in bed ben gaan liggen. 16.00 uur warm eten, vier porties gekregen. De 

aardappels bewaar ik voor de volgende dag.  

`s Avonds heb ik een gedeelte van de aardappels gebakken met een kluit boter in een 

koekenpan. Daarna gewassen en geschoren. Eén limonade 20 pf. 

 

Zondag 5 september 1943 

Lang uitgeslapen, daarna koffer opgeruimd. Daarna kleding gewassen, brood gegeten, 

briefkaart geschreven naar huis. 12.00 uur warm eten, drie porties, een glas bier 35 pf. 

Brood geroosterd. Op onze kamer is een jongen die geweldig goed over het leven kan 

praten. Ik heb er vanmiddag met plezier naar zitten luisteren.  

Vanavond variété.  

 

Maandag 6 september 1943 tot zaterdag 11 september 1943 

Iedere dag gewerkt van `s morgens 06.30 uur tot `s avonds 18.00 uur. Het is kalm werk 

maar van het staan worden we zo moe. Toch valt er wel veel mee te knoeien met de tijd. 

Ik heb al verscheidene uurtjes zitten slapen. Het is een geweldig fabrieksterrein.  

Er zijn veel stenen bruggen van het ene gebouw naar het andere, sommige wel 30 m 

hoog. In zo’n brug lopen banden over rollen. Daarover gaat de bruinkool van de ene 

machine naar de andere. In die bruggen hangen lampen. Daar moest ik de kapotte 

lampen uithalen en nieuwe indoen. Balancerend tussen twee lopende banden in een 

zware gaslucht en dampen. Op de lampen lag een zware laag roet zodat ik zo zwart als 

een neger `s avonds in het Lager kwam. Al mijn goed moest ik uitwassen elke dag en 

ook elke avond onder de douche. Op een andere dag moest ik met een paar Tsjechen 

verduisteringskappen monteren boven op een kolengrijper welke 40 m hoog was. Een 

lang ijzeren trapje met ronde treetjes moest ik beklimmen. Weer een andere keer op 

controle met een Duitse soldaat door verschillende centrales. Er is hier een reusachtig 

net van dikke en dunne pijpleidingen, lange pijpen en grote geheimzinnige koepels, 

grote ovens, enz. enz. Soms komen er reusachtige steekvlammen uit zo’n pijp. Er ligt 

veel brandhout op het terrein. Maar als we naar huis gaan worden we goed nagekeken 

door de Werkschutzen. Maar de meeste jongens stoppen het hout onder het jasje en 

komen er zo door. We ruilen veel sigaretten voor brood. Tien sigaretten voor ½ kg 

Tsjechisch brood wat erg lekker is. Bij een Duitse soldaat heb ik voor 50 sigaretten een 

hele Duitse militaire kuch gehad. Van de week een bier 35 pf, een limonade pf 20.  
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Werkschutz (Od uhli k ropě. Zbyněk Smrčka)

6)
 

 

Zondag 12 september 1943 

Goed uitgewassen ook de overal. Een maaltje kapucijners klaar gemaakt. De aardappels 

uit de soep erdoor gedaan. Vandaag zeep gekocht 37 pf.  

Een glas donker bière 35 pf. Van de week vaseline voor schoenen 40 pf. 

(toegevoegd:) brief naar huis gestuurd. 

 

Maandag 13 september 1943 tot zaterdag 18 september 1943 

Deze week hetzelfde als de vorige. Twee flesjes limonade 60 pf. Eén bier 30 pf.  

Zaterdag heb ik goed in de week gezet. Ik merk dat al mijn fut eruit gaat. Ik word in 

mijn gezicht magerder en bleker en ik krijg een buikje van al de soep. Ook krijg ik het 

evenals alle andere jongens aan mijn keel. Dikwijls hoesten. Ook mijn tong en de 

binnenkant van mijn wangen zijn schraal. Veel jongens hoesten bijna hun longen kapot. 

Naast me ligt er één, Bram Campignon (Kgf. 96513), die had zich `s morgens gewassen, 

hij wilde daarna naar de barak gaan, maar zakte onderweg in elkaar. Toen is hij met 

hulp naar z`n bed gebracht. Nadat hij weer een beetje bijkwam was het juist appèl. Hij 

vroeg gelijk ziekenrapport aan maar kreeg het niet daar het alleen `s avonds gedaan 

kan worden. Zijn maag en buik waren geweldig opgezet, ook zijn benen. Naderhand 

bleek dat hij last van ondervoeding had en inwendig vol gassen zat. Een ander ligt ook 

voor ondervoeding in het hospitaal. Weer andere jongens lopen met geweldige wonden 

aan hun voeten door de houten schoenen. Een ervan ging op ziekenrapport maar moest 

(als straf) in de kolen werken. Als je op het ziekenrapport gaat, moet het al heel erg zijn 

anders krijg je een “A” (Arbeitsfähig) op je werkkaart. Als er twee A’s opstaan moet je in 

de nachtploeg, een week lang. Deze moet dan naar het station van Brüx. Daar worden 

kolenwagens met slik leeggestort in een moeras. (zgn. Aschekiep) Daar zijn al achttien 

Hollanders onder het slik begraven. Je zakt daar tot je kuiten in het slik weg. En op het 

ziekenrapport, als je daar komt met een wond al is deze nog zo erg, dan wordt die met 

closetpapier verbonden. Ik ben blij dat ik nog wat geld meegenomen had, uit Holland. 

Daar koop ik verschillende etenswaren en drinkwaren op. Voor de 200 sigaretten heb ik 

brood gekocht. Voor 50 sigaretten een Duitse militaire kuch 1500 gram en voor de rest 

 
6 “Van kolen tot olie” door Zbyněk Smrčka, te downloaden via https://docplayer.cz/1616817-Historie-

zbynek-smrcka-od-uhli-k-rope-a-soucasnost-rafinerie-v-litvinove.html 



22 
 

 

voor iedere 20 Poolse sigaretten 1 kg Tsjechisch brood. Ook zeep komt hier goed voor in 

aanmerking. Voor 1 stukje een hele Duitse kuch. 

 

 
Provisorische schuilkelder in een betonbuis afgedekt met zandzakken 

in één van de Lager van S.T.W. (Od uhli k ropě. Zbyněk Smrčka) 

 

   
Splitterschutzgraben in de nabijheid van Lager 25 (foto’s Leny Crins-Probst) 

 

Zaterdag 20 november 1943 

Vandaag mijn goed uitgewassen en daar het begon te regenen ben ik maar mijn 

dagboek bij gaan houden. 

 

Zondag 21 november 1943 

Lang uitgeslapen, daarna mijn gort welke ik vrijdagavond in de week had gezet, op de 

kachel geplaatst. Toen ze gaar was, heb ik ze in mijn zelfgemaakte hooikist gezet.  

`s Avonds was ze te snijden, zo dik. Heerlijk opgegeten met een klontje boter en bruine 

suiker. Als dessert had ik een pudding gemaakt van een pakje puddingpoeder door 

moeder gestuurd in een pakketje. Daarna pap gemaakt voor de volgende morgen. 

 

Maandag 22 november 1943 

`s Avonds luchtalarm. Ik stond juist onder de douche met nog een paar jongens. 

‘s Middags heb ik een paar sokken gestopt en een knoop aan mijn jas gezet. Daarna een 

briefkaart naar huis geschreven. De hele Zondag regende het. Het kamp is een 

reusachtige modderpoel. ‘s Middags een lichaamsinspectie door een Sanitäter. 
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Dinsdag 23 november 1943 

Weer `s avonds luchtalarm. Ik stond juist te wachten tot mijn nummer afgeroepen zou 

worden want er waren twee pakketjes voor me. Het licht ging uit en de volgende avond 

zal er verder uitgedeeld worden. Een uur in de schuilkelder gezeten.  

 

Woensdag 24 november 1943 

Vanavond de twee pakketjes gehaald. Twee kg appels geschonken door mijn collega’s, 

ook kreeg ik een doos vol kaken en een blikje kunsthoning, een blikje vispastei en een 

blikje suiker. Beide pakketjes van 4 november 1943. `s Avonds vooralarm.  

 

Donderdag 25 en vrijdag 26 november 1943 

`s Avonds steeds weer vooralarm.  

 

Zaterdag 27 november 1943 

Vanmiddag zijn we allen ingeënt aan de linkerkant van de rug. Daarna ben ik naar bed 

gegaan omdat ik me erg moe voelde. 

 

Zondag 28 november 1943 

Niet veel gedaan. Nergens lust in. Een briefkaart naar moeder geschreven. `s Avonds 

sokken gestopt.  

 

Woensdag 1 december 1943 

Vandaag zijn er pakketten van het Rode Kruis uit Argentinië aangekomen van de daar 

wonende Nederlanders. Daar hebben we ieder alvast een pakje Amerikaanse sigaretten 

van gehad. Vandaag heeft het gesneeuwd. Het is een janboel in het kamp, we zakken 

tot over de enkels in de modder weg. 

 

Donderdag 2 december 1943 

Vannacht heeft één van ons op de kamer krampen gekregen in z’n buik. Hij lag te 

schreeuwen van de pijn. Barakkencommandant gewaarschuwd. Wilde z’n bed niet uit, 

zei: ,,morgen ziekenrapport”, meer niet. Toen naar Sanitäter. Wilde ook z’n bed niet uit. 

Vroeg in welke barak de zieke lag. Met andere woorden: ,,Als het dichtbij is dan kom ik, 

anders niet.” Tenslotte de dokter. Deze is het helemaal verboden om in de barakken te 

komen. Toen die zieke warme kompressen op zijn buik gelegd. Daar werd hij wel beter 

van. Maar naderhand kreeg hij het net zo hard terug. `s Avonds stond mijn nummer op 

de pakkettenlijst. 20.30 uur `s avonds uitreiking. Na het appèl ging ik gauw onder de 

douche en ik was nog niet klaar of het licht ging uit, ,,luchtalarm.” Daarna naar bed.  

 

Vrijdag 3 december 1943 

Vanavond pakketje van thuis. Inhoud 1 pak Sanovita, 1 roggebrood en een zak gort.  

`s Avonds vooralarm. `s Nachts luchtalarm 04.30 uur. De schuilkelder ingedreven. 

 

Zaterdag 4 december 1943 

Het vriest nu al de hele week. Het moet al 10°C gevroren hebben. Vanmiddag toen ik 

thuis kwam werd er een gedeelte van het Argentijnse pakketje uitgereikt. We kregen 

zuivere roomboter, vlees, melk met suiker, een pakje Virginia sigaretten. Daarna 
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moesten we weer ingeënt worden; het vijfde maal. Toen aantreden op de appèlplaats 

voor een rede van de Hauptmann, verstrengde maatregelen. 

 

Zondag 5 december 1943 

Vanmiddag weer aangetreden omdat we gisteren te laat waren. Er werden nog meer 

maatregelen verteld. `s Avonds een cabaretavond met Sint-Nicolaas. Er werden 

pakketten uitgereikt aan jongens die nog niets van thuis ontvangen hadden. 

 

Maandag 6 december 1943 

Vandaag sneeuwt het en het vriest 10°C. `s Avonds veel pakketten uit Holland. 

  

Woensdag 8 december1943 

Vanavond Rodekruispakket uit Amerika van 5 kg. 

 

Donderdag 9 december1943 

Vanavond pakket: zes grote appels. 

 

Zaterdag 11 december 1943 

Vanmiddag een grote en een kleine appel gehad van de firma Van Soest uit Rotterdam 

over het Rode Kruis. Vanmiddag zesde inenting en dekens inspectie. 

 

Zondag 12 december 1943 

Naar kapper geweest. Lichaamsinspectie.  

Briefkaart naar huis. Daarin gezet “Prettig Kerstfeest”. 

 

Maandag 13 december 1943 

Vanavond een grote doos boter en een grote plak chocola uit Argentinië ontvangen. 

 

Woensdag 15 december 1943 

Vanavond brief, een busje marmelade en twee American sigaretten ontvangen.  

 

 
Pakje “American Club” sigaretten uit een Rodekruispakket uit Argentinië 

(collectie Johan van Hoppe) 
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Vanavond soep weggegeven. Melk gemaakt en gortmout ingekookt. Met flink stuk boter 

en suiker opgegeten. Vanavond Engels leerboekje en woordenboekje en Maleis boekje 

ontvangen van moeder, over Rode Kruis. 

 

Vrijdag 17 december 1943 

Vandaag voor twee sigaretten een portie ,,Krôpij” gekocht van een Tsjech.  

Het smaakte heerlijk en was erg vet. Het lijkt op rijst of gort. 

 

Zaterdag 18 december 1943 

Gisteren begonnen met werk op een reusachtig groot stationsemplacement waar kolen 

gestort werden. De kolenstof zat overal dik bovenop. Maar toch is het werk nu prettiger. 

We zijn zo vrij als een vogeltje. Niemand kijkt ons op de vingers. Dat stations-

emplacement doet me veel aan huis denken. Overal treinen, treinen en nog eens 

treinen. Wanneer zou ik er in zitten naar huis terug, naar Holland? Vanmiddag een blik 

roomboter, 1 pakje kaas en 50 Pall Mall sigaretten in blik van Argentinië ontvangen.  

 

Zondag 19 december 1943 

Vandaag kamercommandant betrapt op diefstal. Nu door ons een ander benoemd en 

meteen een commissie die gevallen van diefstal zal behandelen. 

 

 
Nederlandse krijgsgevangenen in Lager 17/18 te Brüx (NIOD, collectie Jacobus de Groot) 

 

Dinsdag 21 december 1943 

Engels pakket ontvangen van 5 kg. Bijna alles was in blik verpakt. Een prima pakket. 

 

Woensdag 22 december 1943 

Vandaag en gisteren veel last van diarree. Vanavond van Sanitäter drie tabletjes gehad. 
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Donderdag 23 december 1943 

Vandaag beter. Toch naar ziekenrapport gegaan. Daar kreeg ik Innendienst.  

Beviel me best zo’n dagje thuis. Vanavond 100 Poolse sigaretten gehad. 

 

Vrijdag 24 december 1943 

Vannacht om 03.30 uur het bed uit voor luchtalarm. Ik had toevallig kamerwacht en 

hoefde niet in de schuilkelder.  

`s Avonds Hollands pakket ook prima. Tot 13.00 uur gewerkt. Plak chocolade van 

Argentinië.  

 

 
Wikkel van tablet Argentijnse chocolade (collectie Johan van Hoppe) 

 

Zaterdag 25 december 1943 (Kerstmis 1e Kerstdag) 

Zaterdag goed en veel gegeten. Gisteren heb ik veel aan huis gedacht en beroerd van 

geweest. `s Avond naar Franse barak, dat was af. 

 

Zondag 26 december 1943 (2e Kerstdag) 

`s Middag Hollands Cabaret. Ook goed gegeten. 

 

Maandag 27 december 1943  

(Vandaag) was er geen drinkwater meer te krijgen. Daarna konden we per dag twee 

emmers drinkwater krijgen per kamer.  

 

Dinsdag 28 december 1943 

Tweede Engels pakket ontvangen en 50 Pall Mall sigaretten. 

 

Woensdag 29 december 1943 

Luchtalarm. Brief en kaart ontvangen van thuis. 

 

Vrijdag 31 december 1943 

Kaart van (onleesbaar) december 1943. 
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Zaterdag 1 januari 1944 

Gisteravond veel aan huis gedacht. Om 24.00 uur `s avonds elkaar geluk gewenst. 

Daarna nog wat opgebleven. Om 02.00 uur naar bed gegaan.  

(toegevoegd met inktpotlood: luchtalarm.)  

 

 
 

 
Ontvangstbevestiging van een pakket (collectie Jan van der Kolff) 

 

De dagen van zware arbeid in het Arbeitskommando te Brüx volgen elkaar op, waarbij 

in het onderstaande alleen nog de meest ingrijpende zaken worden beschreven. 

Hoogtepunten vormen steeds weer de ontvangst van brieven, briefkaarten en 

pakketten van thuis, van het Rode Kruis, of van vrienden en kennissen. 

Verder is er naast het werk weinig vertier en ook weinig tijd om in een dagboek te 

schrijven. Dit laatste gebeurde daarom meestal op de zondagen wanneer er  

’s middags niet gewerkt behoefde te worden. 
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Uit genoteerde herinneringen van Jo van der Kolff-Veenstra aan wat Joop haar over 

zijn krijgsgevangenschap verteld heeft: “Via het Rode Kruis konden we brieven en 

pakketten sturen en in elk pakket stuurden we foto’s mee. Foto’s werden meestal 

“geprüft”, maar hij kreeg ze daarna wel in handen.” 

In één van de brieven bevond zich de onderstaande foto van zoon Jan. De foto zal 

vaak door de handen van Joop zijn gegaan en de tekst onderaan de foto is daardoor 

vervaagd. 

 

 
 

“Dag Papa, vind u mij niet groot 

Ik heb al twee keer opzij van de 

stoel gehangen. Hier heeft u een 

dikke zoen van me. Ik denk veel aan U.” 

 

 

Dat ook de volgende foto Joop in krijgsgevangenschap heeft bereikt is heel 

aannemelijk. Omdat het stempeltje van de censor echter ontbreekt, is dat niet met 

zekerheid vast te stellen. 

Zeker is, dat hij zij vrouw en kind voortdurend miste en erg naar huis terugverlangde. 

Nog meer dan de dagelijkse doorstane ellende van het werk, de slechte voeding en 

huisvesting, vormden het gebrek aan informatie over het thuisfront en heimwee naar 

huis de grootste problemen van de krijgsgevangenschap.  
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Jo en Jantje, februari 1944 (collectie Jan van der Kolff) 

 

Jo in haar genoteerde herinneringen: “Pakketten werden onderzocht. Ze (degenen voor 

wie ze bestemd waren) moesten een deken meenemen en daar werd alles in 

uitgestrooid; kaas, meel, suiker, pepermunt, hagelslag, bonen enz., echt pesterij. Een 

Duitse kapitein zei er wat van, maar hij moest zijn mond houden en werd weggestuurd.  

Hij (Joop) ging ook een keer naar de verkeerde latrine. Als straf moest hij een paar uur 

een groot terrein hard in de rondte lopen, werd hij op de grond gegooid en op zijn buik 

getrapt.  

 

Vrijdag 12 mei 1944 

Bombardement op de Hydrierwerke. De hele fabriek ligt stil. `s Middags moest ik samen 

met een Duitse soldaat een karweitje opknappen in Bau 92 op de bovenste verdieping. 

Ik had een hoop gereedschappen bij me o.a. een elektrische boormachine. We hadden 

juist een paar gaten geboord toen er een paar lui hard langs ons renden en riepen dat 

het alarm was. Dat konden we niet horen, omdat daar een hels lawaai van motoren 

was. Ik vroeg nog of ik de gereedschappen mee moest nemen, maar het was al niet 

meer nodig. Een geweldige knal en in het dak en de vloer zaten grote gaten en gelijk 

beneden een explosie. Ik rende de soldaat achterna de trap af. Het bleef bommen 

regenen en ik stond plotseling in de open lucht, de muren waren weggeslagen. De 

kolenstoflucht was doordrongen door kolenstof. In een nevel zag ik mannen rondrennen 

en kolen, vuur, stukken ijzer en hout, balken, kisten, stalen platen en al vlogen rond.  

De muren waren geheel weg en er was nog alleen het stalen geraamte van het gebouw 

over. Ondertussen vlogen de mitrailleurkogels om mijn oren. Toen ik beneden 

aangekomen was, werden er brandbommen gegooid. In een oogwenk stond alles in 

lichter laaie. Daarna ben ik een aantal spoorbanen overgelopen. Links en rechts vlogen 

de goederenwagens vol kolen tegen mekaar op en in de lucht alsof het kinderspeelgoed 

was. Een locomotief sloeg om en ik maakte dat ik wegkwam. Steeds mitrailleurkogels 

om me heen en ik ben plat op de grond gaan liggen. Ik zag taferelen die met geen pen 
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te beschrijven zijn, die ik nooit zal vergeten. Daarna naar een uitgang van de fabriek 

gerend en (overgang op inkt) dekking gezocht. Daar zag ik de hele fabriek in brand 

staan. De ene explosie volgde op de andere. Een fabriek van 60 km² was totaal vernield.  

 

 
Aanvalsplan voor het bombardement van 12 mei 1944 met rood omlijnd het Lager 17/18 
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Op het bovenstaande aanvalsplan is de richting van waaruit de aanval plaatsvond 

aangegeven met een pijl. Omdat de vliegtuigen, vanwege het luchtafweergeschut 

(Flak) op een hoogte rond 3 kilometer moesten vliegen, moesten de bommen al ver 

voor het doel worden uitgeworpen. Getracht werd om de onderkomens van de 

krijgsgevangen, zoals Lager 17/18, te ontzien. Het kon echter niet worden voorkomen 

dat een afzwaaier toch in het Lager belandde. Dat is helaas ook enkele malen 

gebeurd. Het merendeel van de bommen trof wel de fabriek.  

 

 
De brandende fabriek op 12 mei 1944 (www.Unipetrolrpa.cz) 

 

 
De fabriek, gezien vanuit de lucht na het bombardement van 12 mei 1944                  

(http://litvinov.sator.eu) 

http://1.bp.blogspot.com/-vhYxTcluudY/U3DBQZHdKVI/AAAAAAAADgY/8H7KACKZf30/s1600/raid+12.05.44+web.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-eYusrkkhLak/U3D8JgE92RI/AAAAAAAADiA/5sl7GZfEEPw/s1600/STW+bombard%C3%A9e+le+12.05.44+web.jpg
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Achttien Nederlanders overleden als gevolg van het bombardement op Brüx  

12 mei 1944 (in alfabetische volgorde): 

 

1. Bulder, Eppo Berend (Kgf. 106923), geboren 2-10-1910 in Arnhem, Soldaat 11 

Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-4. 

 

2. Dammers, Gerardus M. (Kgf. 96720), geboren 14-8-1910 te Haarlem, Soldaat bij het 

korps Motordienst, werd bij bombardement van 12-5-1944 zwaargewond, overleden 

te Bilin 12-5-1944, begraven Bilin gemeentelijke begraafplaats nr. 79b. (bron 2.13.98 

inv.103). 

 

3. Elemans, Hermanus Aloijsius (Kgf. 106772), geboren 7-4-1919 Den Haag, Soldaat 

Regiment Jagers, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-15. 

 

4. Feltz, Johannes Hendrikus van der (Kgf. 107434), geboren 16-12-1905 in Ambt 

Hardenberg, Soldaat 19 Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, 

herbegraven Nederlands Ereveld Salzburg B-2-10. 

 

5.  Frankfort, Jacobus Johannes (Kgf. 106064), geboren 27-7-1905 in Den Haag, Soldaat 

Regiment Grenadiers, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-3. 

 

 
Nederlandse krijgsgevangenen in Brüx, met derde van rechts staand Jacobus Johannes Frankfort 



33 

 
 

6. Glopper, Hubertus Cornelis de (Kgf. 96758), geboren 11-1-1915 in Rotterdam, 

Soldaat 15 Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven 

Nederlands Ereveld Salzburg B-2-6. 

 

7. Graaf, Johannes Hermanus van de (Kgf. 106512), geboren 15-1-1913 in Den Haag, 

Soldaat Korps Motordienst, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands 

Ereveld Salzburg B-2-7. 

 

8. Grijp, Bernardus van der (Kgf. 106262), geboren 6-1-1918 in Den Haag, Soldaat 

Regiment Grenadiers, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-13. 

 

9. Kok, Dirk Johannes (Kgf. 107976), geboren 5-10-1919 in Amsterdam, Soldaat 5 

Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-14. 

 

10. Koot, Johannes Nicolaas (Kgf. 106171), geboren 26-6-1904 in Den Haag, Soldaat 

Regiment Jagers, overleden 12-5-1944 in Brüx herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-2. 

 

11. Laan, Hendrik Cornelis van der (Kgf. 97987), geboren 7-7-1919 in Den Haag, 

Korporaal 9 Regiment Artillerie, overleden 13-5-1944 in Brüx, begraven onbekend 

(lijk is nooit teruggevonden volgens 2.13.98 inv103). 

 

12. Lambaart, Abraham van (Kgf. 96889), geboren 9-11-1920 in Rotterdam, Soldaat 15 

Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-11. 

 

13. Leeuwen, Leendert van (Kgf. 106108), geboren 4-4-1908 in Krimpen aan de Lek, 

Soldaat Regiment Grenadiers, overleden 13-5-1944 in Brüx, herbegraven 

Nederlands Ereveld Salzburg B-2-16. 

 

14. Ottes, Klaas (Kgf. 98042), geboren 12-11-1912 in Den Haag, Soldaat Compagnie 

Intendance Troepen, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-9. 

 

15. Sanders, Alexander (Kgf. 96905), geboren 30-11-1919 in Rotterdam, Soldaat 15 

Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-12. 

 

16. Trijselaar, Wilhelmus (Kgf. 96866), geboren 28-11-1919 in Rotterdam, Soldaat 15 

Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-5. 

 

17. Vos, Johannes de (Kgf. 97818), geboren 15-12-1916 in Uithoorn, Soldaat 1 

Regiment Genietroepen, overleden 12-5-1944 in Brüx, maar pas enkele maanden 
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later teruggevonden (bron 2.13.98 inv.103) herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-2-1. 

 

18. Vurens, Thomas Nicolaas Johannes (Kgf. 98191), geboren 21-9-1904 in Boskoop, 

Soldaat 15 Regiment Infanterie, overleden 12-5-1944 in Brüx, herbegraven 

Nederlands Ereveld Salzburg B-2-8. 

 

 

             
Kisten staan opgesteld in Lager 17/18                         Begrafenis op het kerkhof van Tschausch 

(archief NIMH)     (archief NIMH) 

 

 

                
Begrafenisplechtigheid van Nederlanders en                Begrafenisplechtigheid van slachtoffers bombar-                                                                                                          

Fransen voor de kapel, 15 mei 1944 (archief NIMH)     dement, 16 mei 1944 (collectie Lacour) 

 

 

NB 1 er vielen die dag eveneens 68 Fransen en 50 Britse slachtoffers. 

(bron: http://stalag4c.blogspot.nl/) 

 

NB 2  Een Tsjechische bron (de brochure : ”Zwarte vrijdag 12 mei 1944. De dag dat de 

geallieerden voor het eerst toesloegen. 75e herdenkingsdag 1944-2019”, door Edvard D. 

Beneš en Karel Otto Novák) specificeert het totaal aantal doden van de aanval van  

http://stalag4c.blogspot.nl/
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12 mei 1944. 7) 

“Er wordt melding gemaakt van het feit dat twee brandweerlieden zijn omgekomen en 

één zwaargewond. Op 18 mei was het aantal slachtoffers van de luchtaanval opgelopen 

tot 437. Ook het aantal daklozen nam toe en wel tot 1500. Op dezelfde dag werd het 

aantal slachtoffers gespecificeerd tot 590. 

De volgende dag werden er nog meer slachtoffers vastgesteld. Volgens het laatste 

rapport raakten 94 mannen, 19 vrouwen, 9 kinderen, 33 Wehrmacht-leden, 132 

buitenlandse arbeiders en 84 gevangenen ernstig gewond. Lichtgewond waren 57 

burgers, 62 vrouwen, 40 kinderen, 95 buitenlandse arbeiders en 43 gevangenen.” 

 

16, 17, 18, 19, 20 juli 1944 

Veel vooralarm. Dan rent alles, duizenden en duizenden mensen de fabriek af.  

Auto’s rijden in volle vaart voorbij. Werkschutzen schieten van de zenuwen in de lucht 

en rukken krijgsgevangenen van de auto’s af, ieder rent voor z’n eigen leven.  

De fabriek wordt in de nevel gezet en dan stik je bijna in de rook. 

 

 
Dichte nevel maakt de fabriek vanuit de lucht vrijwel onzichtbaar en biedt bescherming 

(archief Unipetrol Litvinov) 

 

Vrijdag 21 juli 1944  

Weer vooralarm, 1 minuut later groot alarm. Wij renden de fabriek weer af. Ik was 

samen met twee Engelsen. We waren al kilometers ver van de fabriek toen het Flak 

begon te schieten. Wij zochten dekking in de greppels voor de scherven. En opeens, ja 

hoor, daar ging de eerste lading bommen naar beneden. Wij renden weer verder naar 

andere greppels, steeds gebukt lopend. Weer een lading bommen naar beneden. Nu 

zelfs nog geen 10 meter van me af, vielen er bommen. Een hoop aardkluiten en zand en 

stenen kreeg ik boven op me. Weer verder gerend, steeds verder van de fabriek af. Maar 

het hielp niet. Want de hele streek werd gebombardeerd.  

De vliegtuigen hoorden we laag over ons heen brommen. Scherven gierden door de 

lucht en nu kwam de derde aanval. De grond dreunde onder de geweldige slagen van 

 
7 Tsjechische  Titel: Černý pátek  12.květen 1944 den, kdy spojenci poprvé udeřili. 
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de bommen. Het korenveld waar ik in lag vloog in de brand en ik wist niet, hoe vlug ik 

daaruit moest komen. Granaatscherven en bomscherven vlogen rond.  

Nog een vierde aanval kwam er, het regende bommen. Hele kampen van civielen en 

krijgsgevangenen vlogen in de brand. De fabriek was één zwarte rookwolk waar grote 

steekvlammen uit kwamen. Ik ben doorgerend de bergen in tot boven op de top.  

Daar `s middags liggen rusten en `s avonds naar mijn Lager terug.  

In Kopitz in een café een paar glazen bier gedronken. Daar lag ook alles in puin, evenals 

in Maltheuern. In mijn Lager waren twee barakken, één Franse en een Hollandse, 

afgebrand en een wasbarak. Het kamp lag bezaaid met brandbommen.  

Een Hollander heeft bij deze aanval de dood gevonden. 8) 

 

 

Duits luchtafweergeschut Flak nabij S.T.W. in Brüx 

(Edvard D. Beneš) 

 

 
8 Soldaat Dirk Vermeer (Kgf. 107255), geboren 20-10-1906 in Zwijndrecht, Soldaat 3 R.I., overleden  

21-7-1944 in Brüx na gewond te zijn geraakt bij een bombardement op 21 juli 1944. De ligging van het 

graf is onbekend. 
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Verwoeste barakken 1 augustus 1944 (archief Jiři Sieber) 

 

Zaterdag 22 juli 1944 

De lichtleidingen waren alle verbrand. Vandaag gewoon naar de fabriek. 

`s Middags 16.00 uur terug naar het kamp. De fabriek hebben ze uitstekend geraakt en 

zal voorlopig niet meer draaien. 

 

Dinsdag 1 augustus 1944 

Iedere dag is er haast luchtalarm. Bij luchtgevaar staan we klaar om de run te nemen. 

Bij vooralarm rennen we zo hard mogelijk de fabriek af en het vrije veld in, soms wel 6 

km ver. Daar kruipen we dan in diepe loopgraven als het grootalarm wordt gegeven.  

Als we in het Lager zijn, rennen we dat uit en ook zo ver mogelijk van de fabriek 

vandaan. Velen gaan de kolenmijnen in, maar daar is altijd zo’n toeloop, dat met een 

terreuraanval best kans is dat er met een mitrailleur op geschoten wordt.  

Ik ga meestal in één van de bunkers ver van de fabriek vandaan.9) 

 

Zondag 22 oktober 1944 

Twee zondagen terug weer gevoetbald tegen het Franse kamp 17. Wij wonnen met  

1 - 0. De zondag daarop tegen het Franse kamp 27. Deze wonnen we met 4 - 3. Toen 

deze zondag tegen een gecombineerd elftal van kamp 17 en 27 en civiele Fransen.  

De match werd gelijk- spel 2 - 2. 

 

Maandag 23 oktober 1944 

Achtste bombardement. Dit ook weer op omliggende plaatsen en het afweergeschut.  

Ik was weer in de mijn Kopitz. 

 

  

 
9 Waarschijnlijk bedoelde Willem hier de ondergrondse “Splitterschutzgraben”, want de schuilbunkers op 

het terrein van S.T.W. kwamen pas aan het einde van 1944 gereed. 
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Op 23 of 24 oktober 1944 bezocht een afgevaardigde van het Zweedse gezantschap 

het Stammlager IV-c Wistritz. In de middag van 23 oktober werd het 

Arbeitskommando in Brüx bezocht. Het verslag van dit bezoek is hierna letterlijk 

weergegeven. 

 

Bericht über einen Besuch bei den niederländischen Kriegsgefangenen 

im Stalag IV-C Wistritz (bei Teplitz-Schönau) am 23 und 24 Oktober 1944. 

Dem Vertreter der Schutzmachtabteilung der Königlich Schwedischen Gesandtschaft 

war für diese Reise die am 23 Oktober 1944 von Teplitz-Schönau aus angetreten 

wurden, vom Oberkommando der Wehrmacht, Abteilung Kriegsgefangenenwesen, Herr 

Hauptmann G. Müller, als Begleitoffizier zur Verfügung gestellt worden. 

Nach dem Besuch im Hauptlager in Wistritz am Vormittag des 23. Oktober, bei dem der 

Vertreter Gelegenheit hatte, außer mit dem Vertrauensleuten der Arbeitskommando’s 

“Görkau II”, “Heidedörfel-Niemes”, “Teschen” (bedoelt is Tetschen) und 

“Lobositz” in denen sich zur fraglichen Zeit 75, resp. 43, respec. 14 und 36 

niederländische Kriegsgefangene befanden, Unterhaltungen zu führen, stattete er am 

Mittag desselben Tages den Arbeitskommando’s “Rudolfhütte” in Eichwald und 

“Brüx” bei Maltheuern seinen Besuch ab. 

Zur Arbeitskommando “Rudolfshütte” gehören 27 niederländische Kriegsgefangene, 

die in einer Glasfabrik beschäftigt und in einigen Räumen des Betriebsgebäude 

zweckmäßig untergebracht sind. 

Bei seinem Eintreffen im Arbeitskommando “Brüx”, dem 1162 niederländische 

Kriegsgefangene zugeteilt waren, konnte der Vertreter, der auch diesmal während eines 

Fliegeralarms dort ankam, feststellen, daß noch die gleichen Luftschutzmaßnahmen, wie 

sie in seinem Bericht anläßlich seines Besuches hier im Juni 1944 geschildert sind, 

vorhanden waren. Bei der nach dem Fliegeralarm vorgenommenen Besichtigung des 

Lagers zeigte es sich, daß bei Fliegerangriffen während des Sommers gegen den Betrieb, 

in dem die niederländische Kriegsgefangenen mit Bauarbeiten beschäftigt sind, auch 

einige Baracken durch Bombenabwurf zerstört und bisher noch nicht wieder aufgebaut 

waren. Nach Angabe des Kontrolloffiziers sollte es der Lagerleitung noch nicht möglich 

gewesen sein, den betroffenen niederländischen Kriegsgefangenen neue Baracken zur 

Verfügung zu stellen, sodass diese sich in den noch vorhandene Baracken 

zusammendrängen mussten, wodurch diese Unterkünfte als überbelegt zu schildern 

sein. Nach der Besichtigung hatte der Vertreter ein mehrstündigen Gespräch mit den 

niederländische Vertrauensmann, sergeant E.J. Crawford (kgf 104327), der neugewählt 

worden war, nachdem sein Vorgänger 10) auf eigenen Wunsch als Unteroffizier in das 

Stalag IV-b Mühlberg versetzt wurde. Bei diesem Gespräch waren auch der 

niederländische Hauptvertrauensmann des Stalags IV-c und die beiden im Stalag 

stationierten niederländische Geistlichen, Major de Boest (F.A. den Boeft, kgf 98839), und 

Major J.F.M. de Sain (kgf 98712) anwesend. 

Am Vormittag den 24. Oktober fand dann die Schlussbesprechung mit der Lagerleitung 

in Wistritz statt. 

Im ganzen Stalag befanden sich am Besuchstage insgesamt 1538 niederländischen 

Kriegsgefangenen; außerdem waren die vorerwähnten zwei niederländische 

Feldgeistlichen zum Stalag gehörend. 

 
10 Volgens het dagboek van Willem Bijl, zondag 15-8-1943, was dat een zeker Roden (hij bedoelde 

echter sergeant 1e klasse Johannes Franciscus Rooders kgf 104324) 
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Von den Besuchen in den Arbeitskommando’s und den Besprechungen mit den 

Vertrauensleuten und der deutschen Lagerleitung ergab sich Folgendes: 

1. Hinsichtlich der Unterkünfte hatten die Vertrauensleute der Arbeitskommando’s 

“Görkau II”. “Heidedörfel-Niemes” und “Brüx” Klagen, daß sie überbelegt seien. 

Im erstgenannten Arbeitskommando wurden auch die Waschmöglichkeiten als sehr 

ungünstig erwähnt, da den niederländischen Kriegsgefangenen nur ein unheizbarer 

Raum und kaltes Wasser zur Verfügung ständen. Auch im Arbeitskommando 

“Tetschen”, wo die niederländischen Kriegsgefangenen als Handwerker beschäftigt 

und in einer neuen, sehr guten Baracken untergebracht waren, gab es 

Schwierigkeiten bezüglich der Wasserversorgung, da keine Wasserleitungen in der 

Baracke vorhanden waren, sodass die Kriegsgefangenen das Wasser in Eimern von 

ziemlich weiter Entfernung heranschaffen mussten. Der Vertrauensmann von 

“Tetschen” erklärte, daß sich die niederländischen Kriegsgefangenen schon eine 

Wasserleitung selbst angelegt hätten, wenn ihnen Rohmaterial zur Verfügung 

stände. Über Ungeziefer hatten die Vertrauensleuten keine Klagen mehr 

hervorzubringen, da die Unterkünfte inzwischen überall vergast worden waren. Die 

Verlegung des Arbeitskommando’s “Brüx” wegen der gefahrvollen Lage bei 

Fliegerangriffen wurden auch diesmal von den dortigen Vertrauensleuten zur 

Erörterung gebracht. Nach dem letzten Besuch des Vertreters war der Betrieb 

insgesamt 8 Mal -den Angriff am Besuchstage eingerechnet- Fliegerangriffen mit 

Bombenabwurf ausgesetzt. Dabei wurde am 21. Juli dieses Jahres. noch ein 

niederländischer Kriegsgefangener getötet und sechs andere verletzt. Dieses Thema 

wurde auch von dem Vertreter die der Schlussbesprechungen eingehend zur Sprache 

gebracht, wobei der Lagerkommandant aber erklärte, daß es nicht in seinem 

Bereiche läge, die niederländische Kriegsgefangenen aus diesem Betrieb 

herauszunehmen. Es gäbe nur eine Möglichkeit, daß die niederländische 

Kriegsgefangenen in ein anders Barackenlager –daß allerdings von dem Betrieb 15 

Kilometer entfernt liegt- versetzt werden. Hierbei wäre es von Nachteil, daß die 

Kriegsgefangenen morgens und abends je einen Fußweg von circa 5 Kilometer 

hätten, da dieses Lager so weit von der Eisenbahnstation entfernt liegt. Der Vertreter 

unterhielt sich eingehend mit den Vertrauensleuten über diese Möglichkeit. Da diese 

aber glaubten, daß nicht alle dortigen niederländische Kriegsgefangenen hinsichtlich 

der jetzigen verhältnismäßig guten Luftschutzmaßnahmen im fraglichen 

Arbeitskommando die Versetzung des Lagers wünschten, wurde es so geregelt, daß 

der Vertrauensmann diese Frage zur Abstimmung dieser niederländische 

Kriegsgefangenen bringen sollte, wonach dann die entsprechenden Maßnahmen 

getroffen werden würden. Der Hauptvertrauensmann wird dem Vertreter von dem 

Ergebnis dieser Abstimmung Kenntnis geben. Der Vertreter wird Seine besondere 

Aufmerksamkeit auf diese Angelegenheit haben; bis jetzt hat er noch keine Nachricht 

hierüber empfangen. Bezüglich des Arbeitskommando’s “Heidedörfel-Niemes” 

erklärte der Lagerkommandant, daß eine Untersuchung der Unterkunfts-Verhältnisse 

ergeben habe, daß die jetzige Belegung die gültigen Bestimmungen nicht übersteige. 

Nähere Auskünfte konnte der Vertreter nicht erhalten, doch wird ihm der 

Vertrauensmann noch die genauen Ziffern mitteilen. Wegen der Klagen der 
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Vertrauensleute der Arbeitskommando’s “Görkau II” und “Tetschen”, wurde dem 

Vertreter auf seinen Antrag zugesagt, genaue Untersuchungen von Seite der 

Lagerleitung anstellen lassen zu wollen und ihm von den Ergebnissen Kenntnis zu 

geben. Auch diese Angelegenheiten werden weiterhin die besondere Aufmerksamkeit 

des Vertreters haben.  

2. Die Verpflegung wurde von den Vertrauensleuten überall als Verhältnismäßig gut 

und ausreichend bezeichnet, sodass diesbezüglich keine Klagen hervorgebracht 

wurden. Der Vertreter will einen Ausspruch des Vertrauensmannes des 

Arbeitskommando’s “Brüx” nicht unerwähnt lassen: “Hier braucht keiner hungrig zu 

sein”.  

3. Der Zustand der Kleidungen und Schuhe muß wieder als schlecht bezeichnet werden. 

Wenn es auch etwas besser mit der Zuteilung von Lederschuhen geworden war, so 

mussten doch noch die meisten niederländische Kriegsgefangenen Holzschuhe 

tragen, was bei Arbeiten auf hohen Gerüsten zum Beispiel, wie der Vertrauensmann 

des Arbeitskommando’s “Brüx” angab, mit großer Gefahr verbunden war und aus 

welchem Grunde auch die deutschen Zivilarbeiter hierfür extra Lederschuhe erhalten 

hatten. Derselbe Vertrauensmann klagte auch darüber daß die von den Deutschen 

gelieferten Kleidungsstücke außerdem zu klein seien und daß Arbeitskleidungen nur 

sehr wenig verteilt worden waren. Als Liebesgaben hatten die niederländische 

Kriegsgefangenen in diesem Stalag nur eine geringe Anzahl Lederschuhe empfangen. 

Die Lagerleitung erklärte, daß ihr der schlechte Zustand der Kleidung und des 

Schuhwerks bekannt und ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet wäre. Wegen 

Materialmangels sei es aber schwer, eine sichtbare Abhilfe zu schaffen. Die 

erwähnten Verhältnisse im Arbeitskommando “Brüx” waren der Lagerleitung bisher 

unbekannt; hier sollte sofort eingegriffen werden, und wird der Vertreter noch 

kontrollieren, ob hier Abhilfe geschaffen worden ist.  

4. Die Krankenpflege sowie die geistliche Betreuung waren gut geregelt, und hatten 

sowohl die Vertrauensleute als auch die beiden niederländische Geistlichen im 

allgemeinen keine Klagen –bis auf den Vertrauensmann des Arbeitskommando’s 

“Brüx”, der von 20 niederländischen Kriegsgefangenen berichtete, die durch die 

Fliegerangriffe nervlich sehr gelitten hätten und als nicht ganz arbeitsunfähig 

versetzt werden könnten, damit sich ihre Nervenerkrankungen nicht weiter 

verschlimmern. Bei der Schlussbesprechungen erwähnte der Vertreter aufs schärfste 

diese Angelegenheit, woraufhin vom Lagerarzt eine eingehende Untersuchung dieser 

Kriegsgefangenen und bei Notwendigkeit die Versetzung in ein anders Lager 

zugesagt wurde. Der Vertrauensmann von “Brüx” sprach auch den Wunsch aus, 

einen niederländischen Arzt für dieses Arbeitskommando erhalten zu können, da sich 

dem französischen Arzt gegenüber oft Sprachschwierigkeiten ergeben und es wegen 

der disziplinierten Haltung auch besser wäre, wenn ein niederländischer Militärarzt 

zur Verfügung stünde. Die Schutzmachtabteilung hat daraufhin dem Auswärtigen 

Amt und dem Oberkommando der Wehrmacht den Vorschlag unterbreitet, den 
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niederländischen Arzt Dr. Erkelens (kgf 98958) vom Stalag 369, der vor kurzem aus 

Kobierzyn nach Mühlberg evakuierte 11), in dieses Stalag versetzen zu wollen. 

5. Liebesgabenpaketsendungen waren seit August 1944 nicht mehr im Stalag 

eingetroffen; der Hauptvertrauensmann konnte darum keine Pakete mehr an die 

niederländische Kriegsgefangenen austeilen. Auch war die Postverbindung mit den 

Niederlanden abgebrochen, zwei Argumente, die die niederländischen 

Kriegsgefangenen sehr bedrückte. 

6. Die Arbeit wurde überall als sehr schwer bezeichnet. Die Arbeitszeit schwankte 

zwischen 60 und 72 Stunden pro Woche. Sonntagsarbeit kam im allgemeinen nicht 

regelmäßig vor und wenn, dann nur für einige Stunden, bis auf das 

Arbeitskommando “Heidedörfel-Niemes”, in dem Sonntagsarbeit häufig 

vorgeschrieben war. Bei der Schlussbesprechung erhob der Vertreter diesbezüglich –

unter Hinweis auf die Bestimmungen in Genfer Abkommen- Einspruch. Mit Abreiten 

für die Rüstungsindustrie waren in diesem Stalag keine niederländischen 

Kriegsgefangenen eingesetzt, wie sich der Vertreter überzeugen konnte. Auch wurde 

ihm erklärt, daß die Arbeitszeiten denen der deutschen Zivilarbeiter entsprechen 

würden.  

 

Andere, in dem Bericht des Vertreters über seinen letzten Besuch und diesem Stalag 

erwähnte Klagen und Wünsche der niederländischen Kriegsgefangenen waren 

inzwischen zur Zufriedenheit erledigt worden. 

Der Gesamteindruck des Vertreters von seinem jetzigen Besuch war –den vorerwähnten 

Verhältnissen Rechnung tragend- als überwiegend gut zu schildern, auch war die 

Haltung der niederländischen Kriegsgefangenen als vorbildlich zu bezeichnen. 

Zum Schluß möchte der Vertreter erwähnen, daß er Gelegenheit bekam gemeinsam mit 

dem Begleitoffizier, Hauptmann Müller, dem niederländischen Hauptvertrauensmann, 

korporaal J.J.D. Beitema, und dem Vertrauensmann des Arbeitskommando’s “Brüx”, 

sergeant Crawford, dem Friedhof dieses Arbeitskommando’s, auf dem Kriegsgefangenen 

aller Nationen begraben liegen, einen Besuch abzustatten. Die Toten liegen in Reihen –

nach ihrer Nationalität- in Grabstellen, die mit beschrifteten Holzkreuzen und ihrer 

Nationalitätsflagge versehen sind. Die ganze Friedhofsanlage macht einen ergreifenden 

Eindruck und wird –nach Aussage der niederländischen Geistlichen- von den 

Kriegsgefangenen mit größter Pietät gepflegt. Zu dem Friedhof gehört eine Kapelle. 

Den Vertreter wurde die Übermittlung einer Photographie dieser Friedhofsanlage 

versprochen; inzwischen wurden von dem Hauptvertrauensmann die als Anlage 

beigefügten fünf Photos von der Massenbeerdigung am 16. Mai dieses Jahres. der 

Schutzmachtabteilung übermittelt 12). 

Berlin, z.Zt. Hornow, den 9. November 1944. 

sgd, B. Gavrell, Legationssekretär. 

 

 

  

 
11 Zugang Stalag IV-b Mühlberg am 17-8-1944 von Stalag 369 Kobierzyn (NA collectie 2.13.98 inv. 106). 

12 De bijlage met foto’s ontbreekt in het dossier. 
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Dinsdag 24 oktober 1944 

Elke avond gaat het licht uit. Dat betekent luchtgevaar.  

Overdag is het dikwijls alarm zo ook vandaag. 

Woensdag 25 oktober 1944 

Vandaag 370 sigaretten van het Engelse Rode Kruis. 

 

Omstreeks het einde van 1944 zijn de zogenaamde Hochbau Luftschutzbunker op het 

terrein van S.T.W. gereedgekomen. De Nederlandse krijgsgevangenen behoefden 

sindsdien niet meer te schuilen in de omliggende mijnen, of in de half ondergrondse 

Splitterschutzgraben. Voor de Hochbau bunker kregen de Nederlanders een pasje, 

zoals het onderstaande voorbeeld van Joop van der Kolff laat zien. 

 

 

 
Toegangspasje voor Luftschutz bunker 456. (collectie Jan van der Kolff) 

 

Zondag 12 november 1944 

Op deze dag schreef Joop de onderstaande briefkaart naar huis: 

“Lieve Jo, Jantje en allemaal, met mij nog alles goed. Jullie ook hoop ik. Van Henk en 

Thijs (twee in Duitsland tewerkgestelde broers, JvdK) heb ik ook bericht van 22 oktober. 

Ook zij maken het goed. Ik moest jullie van hen de groeten overbrengen.  
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Ik heb sedert een paar weken geen post van jullie, maar dat wordt wel weer geregeld. 

Ook de post van ons. 13)  Ik hoop jullie weer gauw te zien. 

Groeten en zoenen Joop.” 

 

 
 

 
Kriegsgefangenenpost voor Franse krijgsgevangenen, gebruikt door Joop (collectie Jan van der Kolff) 

 
13 Vanwege de treinstakingen die vanaf september 1944 in Nederland plaatsvonden, kwamen post en 

pakketten vanuit Nederland niet meer aan.  
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Dinsdag 19 december 1944 
Door het Zweedse gezantschap in Stockholm werden lijsten opgesteld van de Nederlandse 

krijgsgevangenen die zich bevonden in het gebied van het Schattenlager IV-c Wistritz.  

Het is niet bekend wat precies de reden is geweest om deze lijsten op te stellen. 

De meeste van deze Nederlanders waren tewerkgesteld in het Arbeitskommando van S.T.W. in Brüx. 

Hierna is het deel van de lijst weergegeven waarop de naam van Joop van der Kolff is te lezen. 

 

 
Lijst van het Zweedse gezantschap (Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv. 23) 

 

Woensdag 14 februari 1945                                                                                                  

Op 14 februari werd de fabriek in Brüx weer het doelwit van een bombardement.  

De onderstaande foto’s tonen de schade die ontstond. 

 

 
De brandende fabriek van S.T.W.. (archief fam. A. Probst) 



45 

 
 

 

 
Bluswerkzaamheden op het terrein van S.T.W. (archief fam. A. Probst) 

 

 
Een overslaggebouw (archief fam. A. Probst) 
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Wagons op hun kant geworpen (archief fam. A. Probst) 

 

 
De diepe bomkrater voor het gebouw (archief fam. A. Probst) 
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Uitgebrande koeltorens. (archief fam. A. Probst) 

 

 
Verwoeste leidingenstraat. (archief fam. A. Probst) 
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Maandag 5 maart 1945 

Vandaag groot alarm, duizenden vliegers. Een stuk Amerikaanse zeep verkocht voor 60 

Engelse sigaretten. Het oorlogsnieuws blijft goed. Nu in tijden van hongersnood, doe ik 

de meeste mensenkennis en levenservaring op. Ik ben geheel op mijn eigen 

aangewezen. Mijn eigen landgenoten lijken wel wolven. De laagste hartstochten vieren 

hoogtij; nijd, jaloezie, haat, egoïsme, hebzucht, diefstal. 

Op deze dag wordt opnieuw een bombardement uitgevoerd op de Sudetenländische 

Treibstoff Werke S.T.W. 

 

Vierentwintig Nederlanders direct en indirect overleden als gevolg van het 

bombardement op Brüx van 5 maart 1945 (In alfabetische volgorde): 

1. Antwerpen, Cornelis Gleijn van (Kgf. 105874), geboren 25-6-1920 in Rotterdam, 

Soldaat Regiment Grenadiers, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-24. 

 

2. Barends Johannes (Kgf. 106728). 10-1-1916 geboren in Leiden, soldaat Regiment 

Jagers, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld Salzburg B-1-

19. 

 

3. Berg, Dirk van den (Kgf. 96813), geboren 27-3-1918 in Rotterdam, soldaat 15 

Regiment Infanterie, overleden 6-3-1945 te Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-1-7. 

 

4. Cohen, Hermanus (Kgf. 107983), geboren 3-4-1918 in Amsterdam, soldaat 5 

Regiment Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-1-22. 

 

5. Christians, Marikus (Kgf. 107521), geboren 21-2-1920 in Bellingwolde, korporaal 12 

Regiment Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-1-25. 

 

6. Draaij, Everardus Franciscus Hendrik (Kgf. 106970), geboren 28-10-1920 in 

Rotterdam, soldaat 11 Regiment Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, 

herbegraven op het Nederlands Ereveld Salzburg B-1-23. 

 

7. Ent Braat, Andries van der (Kgf. 98058), geboren 13-4-1914 in Nieuwkoop, 

korporaal 3 Regiment Genietroepen, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op 

het Nederlands Ereveld Salzburg B-1-15. 

 

8. Erenstein, Roelof (Kgf. 107784), geboren 19-11-1919 in Odoorn, soldaat 5 Regiment 

Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands Ereveld 

Salzburg B-1-20. 

 

9. Grinsven, Henricus Antonius van (Kgf. 96881), geboren 7-5-1919 in Rotterdam, 

korporaal 15 Regiment Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het 

Nederlands Ereveld Salzburg B-1-3. 
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10. Hage, Barend Annanias (Kgf. 96711), geboren 1-7-1917 in Sint Maartensdijk, 

soldaat 14 Regiment Infanterie, overleden 7-3-1945 in Brüx, herbegraven op het 

Nederlands Ereveld Salzburg B-1-11. 

 

11. Janssen, Bernardus (Kgf. 107163), 6-5-1917 geboren in Groesbeek, soldaat 11 

Regiment Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-18. 

 

12. Jong, Pieter de (Kgf. 105941), geboren 24-2-1920 in Den Haag, soldaat Regiment 

Grenadiers, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands Ereveld 

Salzburg B-1-8. 

 

13. Kleijn, Christiaan Frederik (Kgf. 97996), geboren 29-1-1907 in Amsterdam, soldaat 

1 Regiment Genietroepen, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het 

Nederlands Ereveld Salzburg B-1-13. 

 

14. Kubber, Janus de (Kgf. 96688), geboren 11-10-1917 in Middelburg, soldaat 14 

Regiment Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-5. 

 

15. Kubber, Arij de (Kgf. 96690), geboren 15-3-1920 in Middelburg, soldaat 14 

Regiment Infanterie, overleden 6-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-6. 

 

16. Lange, Petrus Corstianus de (Kgf. 105978), geboren 6-12-1913 in Delft, soldaat 

Regiment Grenadiers, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-9. 

 

17. Meer, Lieuwe van der (Kgf. 106482), geboren 8-4-1918 in Leeuwarden, soldaat 

Regiment Jagers, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-12. 

 

18. Mittertreiner, Leonardus Johannes (Kgf. 106516), geboren 18-4-1914 in Den Haag, 

soldaat Regiment Jagers, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het 

Nederlands Ereveld Salzburg B-1-14. 

 

19. Nelissen, Arie Pieter (Kgf. 98136), geboren 8-10-1905 in Rotterdam, soldaat 7 

Regiment Veldartillerie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-10. 

 

20. Schwedler, Matthaeus (Kgf. 97317), geboren 9-10-1910 in Rotterdam, soldaat 2 

Regiment Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-17. 

 

21. Speek, Johan Jan Gerrit (Kgf. 105648), geboren 10-6-1909 in Lonneker, korporaal 

Regiment Grenadiers, overleden 6-3-1945 te Brüx, herbegraven Nederlands Ereveld 

Salzburg B-1-4. 
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22. Steenstra, Simon (Kgf. 107494), geboren 11-2-1909 in Hoorn, soldaat 12 Regiment 

Infanterie, overleden 5-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands Ereveld 

Salzburg B-1-16. 

 

23. Valk, Hendrik (Kgf. 96459), geboren 15-5-1920 in Vlaardingen, soldaat bij het 

Korps Motordienst, overleden 8-4-1945 te Brüx aan de gevolgen van letsel 

opgelopen op 5-3-1945. Hij is begraven op het kgf-kerkhof Tschausch graf 408. 

 

24. Verkuil, Hermanus (Kgf. 98135), geboren 28-8-1920 in Rotterdam, soldaat 22 

Regiment Infanterie, overleden 6-3-1945 te Brüx, herbegraven op het Nederlands 

Ereveld Salzburg B-1-21. 

 

De genoemde Nederlanders waren vanuit het Lager 17/18 op weg naar de Hochbau 

Luftschutzbunker op het terrein van S.T.W., toen er naast de weg een bom insloeg. De 

plek waar dit gebeurde werd door Jacobus de Groot op een schets vastgelegd. 

 

 
De vluchtroute van de Nederlanders van Lager 17/18 naar de bunker. 

(tekening van Jacobus de Groot Kgf. 107959) 
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De route op Google Earth met de plaats waar de Nederlanders werden getroffen. 

(reconstructie E. van der Most) 

 

 
De bunker waarnaar de Nederlanders op weg waren. (archief fam. A. Probst) 
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Vrijdag 9 maart 1945 

Gisteren is ook de eerste post aangekomen uit Holland over Genève. Voor mij was er 

nog niets bij. Vandaag zijn de hoofdvertrouwensman en nog twee sergeanten naar Brüx 

gegaan om aanwezig te zijn bij de begrafenis van de gesneuvelde Hollanders en 

Fransen van het bombardement op de avond van maandag 5 maart 1945.  

 

 
De begrafenisstoet passeert de Russische kapel van Tschausch. 

(archief NIMH) 

 

 
Laatste eer op de begraafplaats te Tschausch met aalmoezenier J.F.M de Sain. 

(archief NIMH) 
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Zaterdag 10 maart 1945 

Er is vastgesteld dat Joop van der Kolff bloed in zijn urine heeft (Haematurie). 

Mogelijk heeft het bloed in de urine te maken met een eerdere mishandeling (bekend 

uit mondelinge overlevering). 

 

Woensdag 14 maart 1945 

Vandaag is Joop overgebracht naar het Reserve Lazarett voor krijgsgevangenen in 

Bilin. 

 

 
Patiëntenkaart van Joop van der Kolff (NIMH collectie 1001) 

 

Hoe lang Joop in Bilin is verpleegd is niet bekend. Een ontslagbriefje van het Lazarett 

is niet teruggevonden. Een dergelijk briefje kan ook in de laatste maand van de 

oorlog verloren zijn gegaan, of niet meer zijn opgesteld. 

 

Van Joop is een “Essenkarte für Kriegsgefangene” bewaard gebleven waaruit kan 

worden opgemaakt dat hij op 5, 6 en 7 mei bij S.T.W. in Brüx eten heeft gekregen. 

Hij zal dus voor 5 mei 1945 zijn teruggekeerd naar Brüx en moet daar de bevrijding 

hebben meegemaakt. 
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Essenkarte van Joop, voor het laatst gebruikt op 7 mei 1945. (collectie Jan van der Kolff) 
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6. De reis terug 

We volgen nog een klein stukje het dagboek van soldaat Willem van Leeuwen (Kgf. 

98112). 

 

Dinsdag 8 mei 1945 

`s Nachts om 00.00 uur door radio bekend gemaakt: capitulatie in het Westen. De rest 

van de pakketten uitgedeeld. Niet meer gewerkt. Veel kanongebulder van de Russen, 

want die vechten door. `s Morgens werd het schieten steeds erger. De Duitse militairen 

vluchten allen weg. De vertrouwensman wilde ons om 09.00 uur weg laten gaan, maar 

de Russen kwamen bij Obergeorgenthal (tegenwoordig Horní Jiřetín) al over de bergen 

heen, zodat de meesten al om 08.00 uur vertrokken. Onze kamer had een wagen 

opgescharreld, waar wij onze bagage oplaadden en toen gingen we in de richting van 

Tschausch. Maar onderweg kwamen we onder het artillerievuur van de Russen. Hier en 

daar vielen doden, maar wij kwamen er goed door.14) Bij Tschausch gingen allen de 

kolenmijn in, om daar rustig de komst van de Russen af te wachten, maar daar voelde ik 

niets voor. Onder het artillerievuur door ben ik doorgelopen. De wegen zagen zwart van 

de mensen, die voor de Rus de vlucht namen. Ook Duitse militairen. Ook duizenden 

Engelsen waren langs de weg. Er werd gezegd, dat de Amerikanen in Komotau 

(tegenwoordig Chomutov) zaten, 15 km verder.  

 

 
Het zogenaamde Praag-offensief en de situatie vanaf 8 tot en met 9 mei 1945, waarbij de Duitse troepen 

werden ingesloten door het Rode Leger en de Amerikaanse troepen.  

Brüx (Moct op de kaart) bevindt zich bij de rode ster. 

 
14 Op deze dag verloor soldaat Jan Nauta (Kgf. 107089) het leven toen hij tijdens een gevecht tussen 

SS’ers en het Rode Leger in de omgeving van het Tsjechische Měděnec in het hoofd werd geraakt door 

een kogel (zie repatriëring Rijnardus Kgf. 98184). De Oorlogsgraven Stichting plaatst zijn overlijden in 

Klášterec nad Ohří. 
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De troepen van het Rode Leger trokken vanaf 8 mei 1945 in zuidelijke richting op, via 

de passen van het Ertsgebergte. Delen van het Rode Leger bereikten op die dag via 

Obergeorgenthal het terrein van S.T.W. in Brüx. Andere delen rukten verder op in 

zuidelijke richting, waarbij ze nog slag leverden met Duitse troepen.  

In de zojuist bevrijde ruimte, direct ten noorden van het Russisch / Duitse front, 

trokken vele vluchtelingen, ex-krijgsgevangenen, ex-concentratiekampgevangenen en 

Duitse troepen in westelijke richting naar de Amerikanen. 
 

 
Een Duitse vrachtwagen beladen met mensen in Karlsbad op weg naar de 

Amerikanen, 8 of 9 mei 1945. (filmopname NARA) 
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Overal vluchtende Duitse militairen en terugkerende krijgsgevangenen  

(filmopname NARA) 

 

In het boek “Eindstation de hel van Brüx, 1943-1945” van Leny Probst en Alois Probst 

i.m., is een summiere beschrijving opgetekend van de reis van één van de eerste 

groepen die direct na de bevrijding uit Brüx vertrokken. De beschrijving is van de 

hand van Willem Roos (Kgf. 107720). Willem Roos beschreef een voet- en autotocht 

naar Karlsbad, gevolgd door een reis vanaf Bamberg naar Neufchâteau in België.  

 

Deze reis is eveneens beschreven door soldaat M.C. (Marinus of Rien) Klijmij (Kgf. 

97161). In een brief van 27 mei 1945 doet Rien Klijmij verslag van de terugreis, vanuit 

het Arbeitskommando Brüx naar Nederland.  
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De brief van soldaat Marinus Klijmij (collectie Gijs Klijmij) 

 

Vrijwel onmiddellijk na de komst van de Russen vertrekt ook een groep van ongeveer 

300 mannen waaronder de dominee (majoor F.A. den Boeft, Kgf. 98839) richting 

westen. Majoor Den Boeft kwam op 25 mei 1945, dezelfde datum als Rien Klijmij, in 

Weert aan. Met Rien Klijmij reisden ook soldaat J. de Groot (Kgf. 107959) en soldaat 

Joop van der Kolff (Kgf. 96797) mee. In totaal kwamen circa 350 mannen uit het 

Arbeitskommando Brüx op 25 mei 1945 aan in Weert.15) 

 

  

 
15 Analyse van de gedigitaliseerde repatriëringsformulieren.   
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Uit bovenstaande brief van Rien Klijmij:  

Dinsdag 8 mei (1945) kwamen de Russen bij ons en toen zijn wij het Lager (Lager 

17/18) uitgegaan op weg naar de Amerikanen. Toen hebben we eerst 65 Km gelopen 

(minstens 13 à 14 uur, JvdK) en dinsdag ’s avonds waren we in een stad (mogelijk 

Schlackenwerth, tegenwoordig Ostrov, JvdK).  

Hebben we in gebombardeerde huizen geslapen. Toen waren we nog Duits en toen we 

’s morgens opstonden waren we Russisch. Toen hebben we nog een eind gelopen, een 

paar kilometer en toen hebben we fietsen gevorderd van de Duitsers. Toen zijn we naar 

Karlsbad (Karlovy Vary) gereden. Van daar op Eger (Cheb), dat was allemaal berg op, 

berg af en in Eger (na 58 km fietsen op die dag, JvdK) waren we bij de Amerikanen. 

Daar vandaan zijn we met auto’s vervoerd naar Bamberg (145 km, JvdK). 

 

De route van de tocht vanaf Brüx naar Karlsbad heeft vrijwel zeker de hoofdweg via 

Komotau (Chomutov) en Schlackenwerth (Ostrov) gevolgd.  

Karlsbad (Karlovy Vary) vormde op 8 mei 1945 een vooruitgeschoven positie van de 

Amerikanen. Ook Pilsen, in meer zuidelijke richting, vormde een dergelijke 

vooruitgeschoven positie. De Nederlanders die later uit Brüx vertrokken gingen via 

Karlsbad van waaruit ze door de Amerikanen door het bevrijde gebied eerst naar 

Pilsen werden gebracht. Hoewel officieel op 8 mei 1945 de capitulatie van het Duitse 

leger officieel van kracht werd, bleven troepen van het Rode Leger ook na die datum 

plaatselijk nog slag leveren met achtergebleven Duitse troepen in het gebied tussen 

de fronten. 

 

 
De globale route vanaf Brüx over Karlsbad naar Eger (oranje lijn),  

het Amerikaans / Duitse front (donker blauwe lijn) 

en Russisch / Duitse front (rode lijn) 

rond 9 mei 1945. (Google Earth 2019)  
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Na Karlsbad ging de route verder in westelijke richting, over Elbogen (Loket), Falkenau 

(Sokolov) naar Eger (Cheb). Na Eger ging het over Marktredwitz en Bayreuth naar 

Bamberg. In de kazerne in Bamberg werden de ex-krijgsgevangenen ontluisd, werden 

ze ondervraagd en ondergingen ze een medisch onderzoek (onder meer met 

betrekking tot besmettelijke ziekten). Hier ontvingen ze eindelijk fatsoenlijke voeding 

en legering. In Bamberg heeft Joop naar alle waarschijnlijk in een hospitaal gelegen. 

Hij heeft daar een onderzoek ondergaan naar zijn nieren en onderliggende organen, 

naar aanleiding van de klachten die verband houden met de door hem ondervonden 

mishandeling door Duitse bewakers in Brüx.  

Op 17 mei 1945 vond de eerste registratie door de Amerikanen plaats. 

Getuige het op onderstaand formulier ingevulde antwoord op de vraag naar de 

algemene fysieke toestand (General Physical Conditon) met “goed”, hebben de 

medische onderzoeken zoals hiervoor bedoeld geen reden gegeven tot een ander 

oordeel. Dit neemt niet weg dat Joop kort na terugkeer in Amsterdam, in verband met 

aan nierschade gerelateerde klachten, drie weken in een ziekenhuis opgenomen is 

geweest. 

 

 
Registratiekaart van 17 mei 1945 Bamberg. (collectie Jan van der Kolff) 

 

Opvallend op de bovenstaande kaart is het stempel van het Repatriëringskamp 

“Nederland Herrijst” uit Zeist. Vermoedelijk heeft zich in Bamberg een Nederlandse 

liaison-officier bevonden, die dit stempel heeft gebruikt. Het is wel haast zeker dat 

Joop van der Kolff niet in het kamp in Zeist is geweest. 
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Vrijdag 18 mei 1945 

Vrijdag 18 mei zijn we (per trein) op transport gegaan naar Holland.  
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De Nederlandse ex-krijgsgevangenen uit Brüx wachtend op hun transport per trein naar Nederland. 

 

(Over waarschijnlijk Würzburg en Asschaffenburg naar Frankfurt am Main, Mainz -

Rijnovergang via een noodspoorbrug, Lauterecken, Homburg, Saarbrücken, Thionville, 

Luxembourg, Aarlen, Neufchâteau). 

We hebben 4 dagen en 4 nachten in een wagon gezeten met 40 man.  
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Van Bamberg over Mainz naar Neufchâteau en daarna via Namen, Luik, Maastricht, Hasselt, Eindhoven 

naar Weert (oranje lijn). (Google Earth 2019)  

 

Dinsdag 22 mei 1945 

Toen waren we in België in Neufchâteau (Assembly center 41). 

Daar (Neufchâteau) zijn we twee dagen geweest, goed eten en drinken.  

In Neufchâteau werden de mannen opnieuw geregistreerd en ontvingen ze een  

zogenaamde “D.P. index card”. 

 

 
“D.P. index card” afgegeven in Neufchâteau (collectie Jan van der Kolff) 
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Registratiekaart van 22 mei 1945 Neufchâteau België. (collectie Gijs Klijmij) 

 

 
Registratiekaart van 22 mei 1945 Neufchâteau België (collectie fam. De Groot) 
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Registratiekaart van 22 mei 1945 Neufchâteau België (collectie Jan van der Kolff) 

 

Donderdag 24 mei 1945 

Tot slot over Ciney, Namen naar Maastricht (daar over de Maas), weer over België (de 

spoorburg over de Maas bij Venlo was nog niet berijdbaar) naar Hasselt. 

 

Vrijdagnacht 25 mei 1945  

Om 00.30 uur waren we in Holland. Daarna ging de reis verder over Eindhoven en 

vandaar naar Weert, waar de mannen werden opgevangen in de Van Hornekazerne. 

 

 
De Van Horne Kazerne in Weert, repatriëringcentrum voor ex-krijgsgevangenen 
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Registratie 25 mei 1945 in Weert (NIMH collectie 1001)  
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Registratie 25 mei 1945 in Weert (NIMH collectie 1001)  
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Er werden deze dag in Weert circa 350 Nederlanders geregistreerd die allen uit Brüx 

of andere Arbeitskommandos van Stalag IV-c Wistritz kwamen, naast een 450 

Nederlandse ex-krijgsgevangenen die uit andere gebieden in Duitsland waren 

gekomen. Mogelijk zijn de treinen van deze twee groepen onderweg, in Mainz, 

Frankrijk, of België aan elkaar gekoppeld.  

Dezelfde dag arriveerde in Weert eveneens een groep van circa 1.000 mannen van de 

Koninklijke Marine afkomstig uit Arbeitskommandos van Stalag V-a Ludwigsburg, die 

echter niet in Weert geregistreerd werden, maar dezelfde dag doorreisden naar 

Sluiskil, om daar geregistreerd te worden.16) 

Gelet op het grote aantal ex-krijgsgevangenen (circa 1800, hetgeen bij 40 man per 

wagon neerkomt op minimaal 45 wagons) dat deze dag in Weert arriveerde, is het 

waarschijnlijk dat er twee treinen onafhankelijk van elkaar aankwamen. 

In Weert werden de mannen uit Brüx direct op 25 mei ontluisd, maar moest er 

gewacht worden op verder transport naar huis. Bovendien zorgde de voedseltoestand 

in Amsterdam voor grote problemen, waardoor het -in het algemeen- onwenselijk 

was de krijgsgevangenen snel naar die stad te doen terugkeren.  

Op 28 mei kon Joop via het Rode Kruis een kort bericht naar huis sturen. 

 

 
Brief van 28 mei 1945 (collectie Jan van der Kolff) 

 
16 Zie onder meer het dagboek van korporaal L.M. (Leo) van Hoof (kgf 104374) die met deze groep uit 

Stuttgart (Stalag V-a Ludwigsburg) is gekomen.  
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Woensdag 30 mei 1945 

Op 30 mei 1945 kreeg Joop van der Kolff eindelijk toestemming om van Weert naar 

Amsterdam te reizen. 

 

 
Verlof van de commandant van het ontvangstcentrum in Weert om te mogen afreizen naar Amsterdam. 

(collectie Jan van der Kolff) 

 

Volgens het in Weert opgestelde registratieformulier op 31 mei, maar in werkelijkheid 

direct na verkregen toestemming, heeft een groepje mannen, waartoe ook Joop 

behoorde, met elkaar een vrachtauto gehuurd, waarmee ze naar Amsterdam zijn 

gebracht.  

 

Uit de genoteerde herinneringen van Jo van der Kolff-Veenstra: “Op het Haarlemmer-

plein stapte hij (Joop) uit. Er kwam een vrouw naar hem toe, die vroeg waar hij woonde 

en toen kwam ze mij waarschuwen dat m’n man er aankwam. Ik mocht haar fiets lenen 

om snel naar hem toe te kunnen. In de Oostzaanstraat, gearmd met wel 20 vrouwen, 

kwam hij aanstappen.” “Geweldig was dat”, aldus Jo, vele jaren later. 

 

Anders dan Joop later nogal eens moest ervaren, als zijn krijgsgevangenschap ter 

sprake kwam, was zijn ontvangst in zijn woonomgeving gelukkig dus heel hartelijk. 

Daarna heeft Joop vanwege zijn beschadigde nieren nog wel drie weken in een 

ziekenhuis gelegen. Hij heeft hiervan later nooit meer last gehad. 
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7. Naschrift  

Op 31 augustus 1945 is Joop van der Kolff met groot verlof gegaan. 

 

 
Verlofpas (collectie Kan van der Kolff) 

 

Slechts sporadisch wilde mijn vader over zijn ervaringen in de oorlog praten.  

Op een voor mij onverwacht moment echter, begin jaren ’60, heeft hij uit eigen 

beweging, in aanwezigheid van mijn moeder, mijn zuster en mij uitvoerig verteld over 

de verschrikkingen die hij tijdens geallieerde bombardementen op de Sudeten-

ländische Treibstoff Werke bij Brüx, te midden waarvan hij toen verbleef en 

tewerkgesteld was, heeft meegemaakt.  

Ook hoe hij in doodsangst heeft verkeerd, vooral die keer toen hem daar tijdens een 

bombardement de toegang tot een bunker was geweigerd, en over zijn dankbaarheid 

voor die weigering achteraf, toen hij de ruïne van die bunker na het bombardement 

zag.  

 

Verder heeft hij verteld hoe hij tijdens zijn gevangenschap door bewakers getrapt en 

vernederd is. De hieruit voortgevloeide haat jegens Duitsers (toen altijd “moffen” 

genoemd) die ik in mijn jeugd jarenlang bij mijn vader zag, is later gelukkig gaan 

slijten en tenslotte verdwenen. De vakanties die mijn vader en moeder na de aanschaf, 

in 1964, van een autootje (mede) in Duitsland doorbrachten, getuigen daarvan.  
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Terugkomend uit Brüx heeft mijn vader twee, vermoedelijk door een medegevangene 

gemaakte, ringen meegebracht. Ze lijken te zijn vervaardigd van een aluminium-

legering, een metaal dat hoogstwaarschijnlijk in een van de werkplaatsen van S.T.W. 

verwerkt is. De afbeelding hieronder toont de grootste van de twee ringen, met een 

binnendiameter van 18 mm. 

 

 
De grootste van de twee ringen uit Brüx. (collectie Jan van der Kolff) 

 

 

Jan van der Kolff  

Delft, 5 mei 2022 

 


