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1. De wording van kamp Vught: bouw en organisatie 

 

Aan de rand van de gemeente Vught ligt een meer dat aan het einde van de 

negentiende eeuw was ontstaan door zandafgravingen die nodig waren voor de 

uitbreiding van Den Bosch. In de volksmond kreeg dit meer de naam de IJzeren Man, 

waarschijnlijk vernoemd naar de excavateur die werd gebruikt bij het afgraven van 

het zand. In de loop van het Interbellum groeide het meertje uit tot een populaire 

recreatieplas; er verrees een theehuis en een hotel en jaar na jaar wisten steeds meer 

badgasten de weg naar de IJzeren Man te vinden.108 

Maar in de zomer van 1942 werd de rust rond de IJzeren Man verstoord. In 

juni van dat jaar passeerden de eerste wagens bouwmateriaal het meer om daar vlakbij 

te beginnen met de aanleg van een gebouwencomplex. Het zou een concentratiekamp 

worden, gebouwd op last van Höhere SS- und Polizeiführer Hanns Albin Rauter. Er 

waren op dat moment al verschillende kampen in Nederland, waaronder het 

Judendurchgangslager Westerbork, het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, 

Polizei- und Untersuchungsgefängnis Haaren en het gijzelaarskamp bij Sint-

Michielsgestel. Waarom had het Duitse bezettingsbestuur behoefte aan (nog) een 

concentratiekamp in Nederland? Wat waren Rauters ideeën ten aanzien van het doel 

en de organisatie van het kamp en hadden die iets te maken met het feit dat kamp 

Vught geplaatst werd onder het SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (WVHA) 

in Berlijn? 

Het WVHA, dat onder leiding stond van Oswald Pohl, was het economisch 

administratief hoofdbureau van de SS. Het beheerde onder meer de economische- en 

bouwactiviteiten van de SS. Met de inschakeling van kampgevangenen in de Duitse 

oorlogsindustrie, eind 1941, begin 1942, kreeg het WVHA ook toezicht over de 

economische activiteiten en het beheer van de concentratiekampen. Plaatsing onder 

het WVHA maakte het kamp in zekere zin uniek: het was het enige SS-kamp in de 

westelijke bezette gebieden. Waarom werd hiervoor gekozen, wat betekende dit voor 

de institutionele en hiërarchische structuur van het kamp en welke personen en 

instanties droegen daarmee verantwoordelijkheid voor het kamp? 

 Voor de bewaking van het kamp werden naast Duitse SS’ers ook Nederlandse 

SS’ers ingezet. Het onderzoek naar Nederlanders in dienst van de SS heeft zich tot 
                                                 
108 F. Mathijssen, ‘De IJzeren Man’. In: J. van den Eijnde e.a. (red.), Vught van eeuw tot eeuw (Vught 
1999) 56-66, aldaar 56, 59 en 63. 
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dusver voornamelijk gericht op leden van de Waffen-SS die aan het Oostfront hebben 

gevochten.109 Maar weinig is geschreven over de Nederlanders die lid werden van aan 

de SS gelieerde organisaties waarvan de manschappen in Nederland zelf gelegerd 

werden. Ook is er weinig bekend over hun achtergrond, hun beweegredenen om zich 

bij de SS-Wachbataillon Nord-West te melden en over de mening van de Duitse 

SS’ers over hun Nederlandse collega’s. 

 

De bouw van een ‘legerplaats’ 

De bouw van kamp Vught vond plaats onder toezicht van de kort daarvoor opgerichte 

SS-Zentralbauleitung, die onder leiding stond van Untersturmbannführer Hautz. Het 

complex was in grote lijnen ontworpen op de tekentafel van de afdeling Bauwesen 

van het WVHA in Berlijn. De details werden daarna in Den Haag ingetekend door 

verschillende Nederlandse architecten onder leiding van de veertigjarige architect 

Nicolaas Hulsbosch.110  

Het is niet zeker waarom Vught gekozen werd als standplaats voor het nieuw 

te bouwen kamp, maar er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het als 

geschikte locatie werd beschouwd. Allereerst was het militair terrein en in handen van 

de overheid; het hoefde dus niet onteigend te worden. Ook was de bevolking gewend 

aan het feit dat het terrein niet zomaar toegankelijk was en nieuwe activiteiten zouden 

daardoor niet direct voor onrust zorgen. Verder lag het verscholen in de bossen, 

afgeschermd van de buitenwereld, maar niet te afgelegen. Het was goed bereikbaar 

dankzij de drie grote rijkswegen die de bebouwde kom van Vught doorkruisten en 

bovendien had het dorp een eigen station.111 Daarbij lag het in de nabijheid van de 

                                                 
109 Zie voor de Waffen-SS en de verschillende daartoe behorende organisaties onder andere: N.K.C.A. 
in ’t Veld, De SS en Nederland. Documenten uit SS-archieven 1935-1945 (Den Haag 1976); P. Pierik, 
Van Leningrad tot Berlijn. Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS 1941-1945. 
Geschiedenis van het legioen, de brigade en de divisie ‘Nederland’ (Soesterberg 2006); S. van der Zee, 
Voor Führer, volk en vaderland. De SS in Nederland (Hilversum 2008) Het boek verscheen voor het 
eerst in 1967 onder de titel 25.000 Landverraders. De SS in Nederland, Nederland in de SS. Het werd 
daarna verschillende keren herzien; Daarnaast verschenen boeken met levensverhalen van oud-SS’ers, 
zoals: Armando en H. Sleutelaar, De SS’ers. Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog 
(Amsterdam 1967); I.P. Spruit, Onder de vleugels van de partij. Kind van de Führer: levensverhaal 
van een Nederlandse ex-SS’er (Bussum 1983); G. Verrips, Mannen die niet deugden. Een 
oorlogsverleden (Amsterdam 1998); Ook verscheen een autobiografisch relaas van een oud-SS’er: H. 
Kistemaker, Wiking: een Nederlandse SS’er aan het Oostfront (Hilversum 2008). 
110 Van 1926 tot zijn aanstelling bij de Zentralbauleitung in maart 1943 werkte hij als architect bij de 
gemeente Den Haag. Sinds 1940 was hij lid van de NSB. Ook was hij lid van Nederlands-Duitse 
Kultuurgemeenschap (NDK). Saillant detail is dat Hulsbosch na de oorlog zelf als geïnterneerde in het 
kamp zijn berechting moest afwachten. N. Hulsbosch, PV d.d. 25.10.46, NA, CABR, inv.nr. 109984. 
111 Personeelsbezetting en – formatie – verzoeken tot uitbreiding, Brief no. 17557 d.d. 11.2.43 p. 1-2, 
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Gemeente politie Vught (5109), inv.nr. 282. 
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Aussendienststelle Den Bosch, een van de zes regionale bureaus van de 

Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (Sipo- und SD) in Nederland. 

Voor de realisatie van het complex waren twee Nederlandse aannemers 

aangetrokken: Peter van Geloven uit Tilburg en Willem de Bruyn uit Utrecht. 112  

Beiden hadden door de economische crisis in de jaren dertig moeite gehad het hoofd 

boven water te houden. Peter van Geloven was voor de oorlog eigenaar van een kleine 

ijsfabriek en bijbehorende ijsbaan, maar wist amper genoeg te verdienen om zijn 

gezin en zijn ouders te onderhouden. Eind 1940 begon hij een houthandeltje, dat 

dankzij de houtschaarste veroorzaakt door de oorlog zakelijk gezien zijn redding zou 

blijken. Zijn kleine handel groeide al snel uit tot een bloeiende onderneming, mede 

dankzij de hulp van de makelaar Jan van Keulen, die hem een aantal lucratieve orders 

van de bezetter bezorgde.113  

Van Keulen schoot het bedrijf van Van Geloven, dat inmiddels 

Bouwonderneming Noord-Brabant heette, in 1942 opnieuw te hulp toen de zaken 

slechter gingen doordat Nederlandse bedrijven hinder ondervonden van de 

rantsoenering van elektriciteit. Van Keulen was intussen hoofdinkoper van Hautz’s 

net opgerichte Zentralbauleitung en gevraagd mee te werken aan de bouw van een 

‘legerplaats’ in Vught.114 Hij schakelde Van Geloven in als aannemer en zorgde er in 

april 1942 voor dat zijn bedrijf een order kreeg voor de bouw van acht barakken.115 

De andere aannemer, De Bruyn, werd door Hautz zelf benaderd. Ook De Bruyn, die 

in de jaren dertig zijn bouwbedrijfje failliet had zien gaan, was al vanaf het begin van 

de oorlog betrokken bij bouwprojecten voor de bezetter doordat een oud-collega hem 

werk bezorgde bij de Installationsbau Holland. ‘Het ging zo erg gemakkelijk’, 

                                                 
112 Zie voor Van Geloven: Klein en Van de Kamp, Het Philips-Kommando 221-225; De nabijheid van 
Philips Eindhoven is ook wel genoemd als reden om Vught te kiezen, maar dat is niet erg 
waarschijnlijk. Ten eerste omdat Philips pas in februari 1943 door de Duitsers benaderd werd en ten 
tweede omdat de nabijheid van het moederbedrijf niet per se een vereiste was voor een afdeling in 
kamp Vught. 
113 P.A.A.M. van Geloven, PV d.d. 19.6.46, NA, CABR, inv.nr. 75267. 
114 Van Keulen, geboren in 1909, was waarschijnlijk van juni 1942 tot augustus 1944 inkoper van 
bouwmaterialen voor de SS-Zentralbauleitung. Van Keulen had in het voorjaar van 1942 met de 
Bauleitung kennis gemaakt, toen deze interesse had getoond in een aantal houten barakken die hij in de 
aanbieding had. De net opgerichte Bauleitung had nog behoefte aan nieuwe krachten en Van Keulen 
had wel oren naar de functie van hoofdinkoper tegen een commissieloon van vijf procent. J. van 
Keulen, PV d.d. 3.6.46, NA, CABR, inv.nr. 94858. 
115 Van geloven, PV d.d. 19.6.46 en Brief J. van Keulen d.d. 5.8.47, NA, CABR, inv.nr. 75267. 
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verklaarde hij later. ‘Alle oude leveranciers leverden hun materialen geheel vrijwillig, 

door niets werd je er aan herinnerd, dat dit werk eigenlijk verkeerd was.’116 

Zowel Van Geloven, De Bruyn als Van Keulen zeiden na de bevrijding 

eendrachtig niet te hebben geweten dat ze een concentratiekamp aan het bouwen 

waren, maar dit is niet aannemelijk. In het strafdossier van Van Geloven is te lezen 

dat Jan van de Mortel, de zoon van de burgemeester van Tilburg, in de zomer van 

1942 al van een loodgieter Van der Plas uit Den Bosch hoorde dat er in Vught een 

concentratiekamp gebouwd werd. 117  Ook de inconsistente verklaringen van de 

mannen doen vermoeden dat hun onwetendheid gespeeld was. Na de oorlog 

verklaarden ze de ene keer dat ze meenden dat het een legerplaats zou worden, dan 

weer barakken voor ‘“Uitgebombardeerde” Duitsers’ of een ‘rustoord voor 

frontsoldaten’, en de andere keer een ‘krijgsgevangenkamp voor Engelsche 

geinterneerden, (…) in verband met een eventueele landing der Duitschers in 

Engeland’.118 

Toen op 13 januari 1943 de eerste gevangenen in het nog onafgebouwde kamp 

arriveerden, werd het ware doel hoe dan ook voor iedereen duidelijk. De Bruyn 

vertelde na de oorlog dat hij zich toen onmiddellijk afvroeg wat hij nu moest doen. 

‘Terug was niet meer mogelijk, dus moest ik zien er van te maken, wat mogelijk 

was.’119 Een van de gebouwen waarvoor hij de verantwoordelijkheid droeg was de 

gevangenenkeuken. 120  Naar eigen zeggen liet hij zich in een gesprek met enkele 

gevangenen overtuigen te blijven en de keuken zo snel mogelijk af te bouwen omdat 

de voedselsituatie erbarmelijk was. De keuze van De Bruyn om bij het kamp 

werkzaam te blijven, had ongetwijfeld ook te maken met de bouwstop die vanaf 

                                                 
116 W. de Bruyn, Toelichting op mijn verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling, d.d. 25.7.47, NA, 
CABR, inv.nr. 57450 p. 2. 
117 Van Geloven, PV d.d. 19.6.46, getuige J. van de Mortel en H.M. van der Plas, NA, CABR, inv.nr. 
75267. Van de Mortel en Van der Plas waren celgenoten in het Huis van bewaring in Scheveningen dat 
de bijnaam ‘het Oranjehotel’ droeg. Volgens Van der Plas ‘werd er toen [in de zomer van 1942] reeds 
in de volksmond verteld, dat men met den bouw van een concentratiekamp te Vught bezig was’. 
118 Van Keulen, PV d.d. 3.6.46, NA, CABR, inv.nr. 94858; Hulsbosch, PV d.d. 16.10.46, NA, CABR, 
inv.nr. 109984; Van Geloven, Brief P.J.C. van Opstal d.d. 8.4.47 en Brief Van Keulen d.d. 5.8.47, NA, 
CABR, inv.nr. 75267. 
119 De Bruyn, Toelichting op mijn verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling, d.d. 25.7.47, NA, 
CABR, inv.nr. 57450 p. 3. 
120 De verdeling van de werkzaamheden tussen de beide aannemers was als volgt: Van Geloven kreeg 
de taak de barakken voor de gevangenen te bouwen, terwijl De Bruyn de bouw van de voorzieningen 
van de bewakers en de gevangenen en de werkbarakken voor zijn rekening nam. De Bruyn, PV d.d. 
29.6.45, NA, CABR, inv.nr. 57450. 
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medio 1942 voor woningbouw en utiliteitsbouw gold en waardoor in de bouwsector 

68 duizend arbeidsplaatsen verloren gingen.121 Hij koos dus eieren voor zijn geld. 

 Bij Van Geloven lagen de zaken anders. Hoewel hij het na de oorlog ontkende, 

sympathiseerde hij met het nationaalsocialisme. Hij was lid van de Nationaal-

Socialistische Beweging (NSB) en andere nationaalsocialistische organisaties als de 

Germaanse SS en het Economisch Front. Daarnaast leidde hij ook andere projecten 

voor de Duitsers, zoals in de Sovjet-Unie bij Dnjepropetrovsk, waar Nederlandse 

arbeiders – vrijwillig – te werk waren gesteld.122 Van Geloven gaf er na de oorlog dan 

ook geen blijk van getwijfeld te hebben of hij door moest gaan met de bouw van het 

kamp.123 

Nog tot eind 1943 waren de beide aannemers, samen met vele onderaannemers 

uit het hele land, bezig het kamp verder af te bouwen. In december 1943 kwamen de 

laatste gebouwen gereed: het crematorium en de kampgevangenis ‘de bunker’ 

genaamd. In totaal kostte de constructie van het kamp, inclusief de voorzieningen 

voor de bewakers van het SS-Wachbataillon, het astronomische bedrag van vijftien 

miljoen gulden.124 Deze kosten werden achteraf vergoed vanuit de joodse tegoeden, 

die op grond van verordeningen van 8 augustus 1941 en 21 mei 1942 in beheer waren 

gegeven bij de bank Lippmann Rosenthal & Co (Liro). Deze bank was door de Duitse 

bezetter opgericht om controle te krijgen over de vermogens van joodse burgers en 

om zich deze vervolgens toe te eigenen. Indirect betaalden de joodse burgers dus voor 

de bouw van het kamp.125  

 

 

                                                 
121 Dit was bijna een derde van de werkgelegenheid in die sector. H.A.M. Klemann, Nederland 1938-
1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting (Amsterdam 2002) 272. 
122  Voor vrijwel elke beroepsgroep werd een nationaalsocialistische organisatie opgericht. Het 
Economische Front was de organisatie voor ondernemers.  
123 De mening van de gevangenen over Van Geloven was na de oorlog uitgesproken negatief. Hij was 
volgens hen volledig op de hoogte geweest van de slechte omstandigheden waaronder zij de eerste 
maanden moesten leven en had in geen enkel opzicht een ‘tegemoetkomende houding tegenover de 
gevangenen’ getoond. P.A. van de Ent, Afschrift brief d.d. 11.4.47, Niod, 250g, inv.nr. 591; Zie ook: 
W.F. Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 7; H.L. Bastiaans, Brief d.d. 31.3.47, Niod, 
250g, inv.nr. 533 p. 1. 
124 Zie cijfers genoemd door architect Hulsbosch, PV d.d. 25.10.46, NA, CABR, inv.nr. 109984; Zie 
ook: Stukken over de bouw van de gevangenis, het crematorium en de barakken van de Philips 
Speciale Werkplaats, 16 oktober 1943 - 14 augustus 1944, Document van de Zentralbauleitung der 
Waffen-SS und Polizei d.d. 14.8.44, Niod, 250g, inv.nr. 6. De Jong schreef dat dit bedrag nogal hoog 
was en dat hij vermoedde dat aannemers en onderaannemers ‘stevig met hun afrekeningen geknoeid 
hebben’. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 638. 
125 W. Veraart, Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en 
wederopbouw (Rotterdam/Alphen aan den Rijn 2005) 81. 
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Een kamp voor joden 

De oprichting van de Liro-bank was onderdeel van het tegen de joodse burgers 

gerichte proces van registratie, segregatie, ontrechting en uiteindelijk, vanaf de zomer 

van 1942, verwijdering uit de Nederlandse samenleving. Deze verwijdering gebeurde 

in twee stappen: eerst door opsluiting in doorgangskampen en vervolgens door 

deportatie naar vernietigingskampen in het Oosten. Dit proces nam kort na de Duitse 

bezetting van Nederland zijn aanvang.  

Op de hoogte van de totalitaire heerschappij die de nationaalsocialisten in 

Duitsland gevestigd hadden en van de maatregelen en gewelddadigheden tegen de 

joodse bevolking, wachtten de Nederlandse burgers, en de joodse in het bijzonder, 

gespannen op de maatregelen die het nationaalsocialistische bezettingsbestuur zou 

nemen.126  Het eerste doel van het bezettingsbestuur was echter het vertrouwen te 

winnen van de Nederlanders en in dit kader liet het in eerste instantie weten niet van 

plan te zijn grote veranderingen door te voeren of maatregelen tegen de Nederlandse 

joden te nemen.127 

Het duurde echter niet lang voordat het bezettingsbestuur de eerste officiële 

discriminatiemaatregelen nam. Dit gebeurde in oktober 1940 toen de bezetter alle 

ambtenaren opriep een zogeheten ‘Ariërverklaring’ in te vullen, om zo de joodse 

ambtenaren te kunnen identificeren en vervolgens te ontslaan. Wie volgens het 

bezettingsbestuur als joods werd beschouwd, stond in op 22 oktober 1940 

afgekondigde verordening VO 189/40, waarbij het aantal joodse voorouders en de 

                                                 
126 Zie voor de Jodenvervolging in Duitsland vanaf 1933 onder andere: R. Hilberg, The destruction of 
the European Jews (Chicago 1961); R. Hilberg, Perpetrators, victims, bystanders. The Jewish 
catastrophy, 1933-1945 (New York 1992); S. Friedländer, Nazi-Germany and the Jews, I, The years of 
persecution 1933-1939 (New York 1997); P. Longerich, »Davon haben wir nichts gewusst!« Die 
Deutschen und die Judenverfolgung 1933-1945 (München 2006); I. Kershaw, Hitler, the Germans and 
the Holocaust (New Haven 2008). 
127 Dit bleek onder andere uit de installatierede van Arthur Seyss-Inquart, de Reichskommissar für die 
besetzten niederländischen Gebiete, op 29 mei 1940 in de Ridderzaal. W. ten Have, De Nederlandse 
Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999) 100; Zie 
voor de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland onder andere: H. Wielek, De oorlog die 
Hitler won (Amsterdam 1947); Herzberg, Kroniek; Presser, De ondergang; De Jong, Koninkrijk der 
Nederlanden, IV, Mei ’40 – maart ’41 (Den Haag 1972) 742-803 en 861-ev.; Idem, V, Maart ’41 – 
juli ’42 (Den Haag 1974) 508-616 en 1001-1107; Idem, VI, Juli ’42 – mei ’ 43 (Den Haag 1975) 226-
372; Idem, VII, Mei ’43 – juni ’44 (Den Haag 1976) 280-481; P. Romijn, ‘De oorlog (1940-1945)’. In: 
J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansveld en I. Schöffer (red.), De geschiedenis van de Joden in Nederland 
(Amsterdam 1995) 313-347; N. van der Zee, Om erger te voorkomen. De voorgeschiedenis en 
uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(Amsterdam 1997); B. Moore, Slachtoffers en overlevenden. De nazi-vervolging van de joden in 
Nederland (Amsterdam 1998); C.J.F. Stuldreher, De legale rest. Gemengd gehuwde Joden onder de 
Duitse bezetting (Amsterdam 2007); J.W. Griffioen en R. Zeller, Vergelijking van Jodenvervolging in 
Frankrijk, België en Nederland, 1940-1945. Overeenkomsten, verschillen, oorzaken (S.l. 2008). 
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kerkelijke binding de voornaamste criteria vormden.128 Het ging er dus niet om wie er 

volgens de joodse traditie daadwerkelijk joods was, maar wie volgens de regels van 

de nazi’s als joods werden bestempeld. Dit leidde er toe dat mensen die zich tot kort 

daarvoor niet joods hadden gevoeld en zich wellicht amper bewust waren geweest van 

hun joodse afkomst, zich ineens als ‘joden’ moesten laten registeren.  

Deze registratie vond plaats naar aanleiding van de verordening VI 6/1941, 

uitgevaardigd op 10 januari 1941, die eenieder met tenminste één joodse grootouder, 

onder dreiging van zware straffen, opriep zich te melden. Hiermee beoogde de Duitse 

bezetter de registratie van de gehele joodse bevolking beoogde. Toen acht maanden 

later de registratie en verwerking van de gegevens was afgerond, bleek dat Nederland, 

gebaseerd op de Duitse criteria, 140.522 ‘voljoden’, 14.549 ‘halfjoden’ en 5719 

‘kwartjoden’ telde. 129  Intussen was het beleid van de bezetter tegen het joodse 

bevolkingsdeel geëvolueerd van discriminatie tot isolatie en segregatie.  

Dit proces begon met de oprichting van de Joodse Raad, op 12 februari 1941. 

Die dag liet Dr. Hans Böhmcker, Seyss-Inquarts vertegenwoordiger in Amsterdam, 

aan afgevaardigden van de twee joodse gemeenten in Amsterdam weten dat er een 

Raad diende te worden opgericht van twintig mannen die de joden van Amsterdam 

zouden vertegenwoordigen. De Raad was het enige joodse orgaan waar de bezetter 

nog contact mee zou onderhouden en kreeg de verantwoording voor de naleving van 

de Duitse bevelen.130 In de achttien maanden die volgden tot de zomer van 1942, 

werd door het bezettingsbestuur en via de Joodse Raad een stroom van maatregelen 

                                                 
128 Volgens verordening VO 189/40 was eenieder Joods die 1) uit ten minste drie naar ‘ras’ voljoodse 
grootouders stamde, oftewel wanneer deze tot de joods-kerkelijke gemeenschap behoorde. 2) Ieder die 
uit twee joodse grootouders stamde en a) op 9.5.40 tot de joods-kerkelijke gemeente behoorde of na die 
datum daarin was opgenomen. b) Op die datum met een Jood was gehuwd of na die datum met een 
Jood in het huwelijk was getreden. Zie: Moore, Slachtoffers en overlevenden 75-76; Romijn, ‘De 
oorlog’. In: Blom e.a. (red.), De geschiedenis van de Joden 319. 
129 Romijn, ‘De oorlog’. In: Blom e.a. (red.), De geschiedenis van de Joden 320; Van de ruim 140.000 
‘voljoden’ hadden 118.455 mensen de Nederlandse nationaliteit en 14.495 de Duitse. De overige ruim 
7000 mensen waren afkomstig uit verschillende, voornamelijk Oost-Europese, landen. Moore, 
Slachtoffers en overlevenden 84. 
130 Zie voor de Joodse Raad: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, IV 884-887 en verder verwerkt in 
de hoofdstukken over de Jodenvervolging, zie pagina 43, noot 127; Presser, Ondergang, I 78 ev.; H. 
Knoop, De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Ascher en David Cohen (Amsterdam/Brussel 
1983); J.Th.M. Houwink ten Cate, ‘“Het jongere deel.” Demografische en sociale kenmerken van het 
jodendom in Nederland tijdens de vervolging’. In: Oorlogsdocumentatie ’40-’45. … jaarboek van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1 (1989) 9-66; J. Michman, ‘De oprichting van de “Joodsche 
Raad van Amsterdam” vanuit een vergelijkend perspectief’. In: Oorlogsdocumentatie ’40-’45… 
jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 3 (1992) 75-100; W. Lindwer, e.a., Het 
fatale dilemma. De Joodsche Raad voor Amsterdam, 1941-1943 (Den Haag 1995); D. Cohen en E.L.M. 
Somers, Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-1943) (Zutphen 
2010). 
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genomen en verordeningen uitgevaardigd die de persoonlijke bewegingsvrijheid van 

joodse burgers inperkte, het economisch functioneren onmogelijk maakte en hen 

uitsloot uit het sociale leven.  

Zo werd hen het staatsburgerschap ontnomen en hen de toegang tot openbare 

gebouwen en voorzieningen meer en meer ontzegd. Op het terrein van cultuur, sport 

en educatie werd hen gebruikmaking van niet-joodse organisaties en verenigingen 

verboden en werden zij gedwongen eigen joodse instanties op te richten. Verder werd 

werken hen onmogelijk gemaakt door uitsluiting uit bepaalde beroepen, moesten zij 

hun vermogen in bewaring geven bij de Liro-bank en werden hun bedrijven en 

bezittingen onteigend. Joodse werkloze burgers werden vervolgens gedwongen 

tewerkgesteld in Nederlandse werkkampen. 

De segregatie werd letterlijk zichtbaar met de invoering van de zogeheten 

‘Jodenster’, die met ingang van 3 mei 1942 voor alle joden verplicht werd. De 

invoering van de ster was een van de laatste maatregelen voordat het 

bezettingsbestuur begon met het bijeenbrengen van het joodse deel van de bevolking 

in het Judendurchgangslager Westerbork – en later ook kamp Vught – om hen 

vervolgens naar de kampen in het oosten te deporteren. 

Deze deportaties werden voornamelijk door twee Duitse instanties geregeld. 

Allereerst de afdeling IV B 4 van het RSHA in Berlijn, met aan het hoofd Adolf 

Eichmann. Hij meldde op 20 juni aan de onderafdeling van IV B 4 in Den Haag, 

geleid door Willi Zöpf, dat de deportaties vanuit Nederland in juli of augustus dienden 

aan te vangen. De Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, onder toezicht van Willy 

Lages, geleid door Ferdinand aus der Fünten, moest er vervolgens voor zorgen dat 

diegenen die op transport moesten zich daarvoor meldden. 131  Lages en Aus der 

Fünten onderhielden op hun beurt de contacten met de Joodse Raad.. 

                                                

Begin juli 1942 werden de eerste oproepen verstuurd aan joodse burgers om 

zich met een beperkte hoeveelheid bagage te melden voor vertrek naar Westerbork en 

in de nacht van 15 juli 1942 passeerde het eerste transport met 1137 mensen de 

Nederlandse grens richting Polen. Twee maanden later waren er al ruim 17.000 

mensen gedeporteerd.132 

 
131 Romijn, ‘De oorlog’. In: Blom e.a. (red.), De geschiedenis van de Joden 329 en 331. 
132 Lijsten met uitgaande transporten in de periode 15 juli 1942 – 13 september 1944, z.d, Niod, 
Westerbork, Judendurchgangslager (250i), inv.nr. 208. 
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In dezelfde periode berichtte Rauter de Reichsführer-SS Heinrich Himmler als 

volgt over zijn plannen ten aanzien van het oppakken en doorsturen van de 

Nederlandse joden:  

 

Das Zusammenfangen der Juden macht uns die allergrössten Kopfzerbrechen. 

(…) Bis 15.10.42 sind die Mischehen qualifiziert und die Rüstungsarbeiter, 

Diamantschleifer usw, so dass damit das grosse Reinemachen in Holland 

beginnen kann. Bis dahin sind die beiden grossen Judenlager, die ich gebaut 

habe, fertig: eines in Westerbork bei Assen und eines in Vught bei ’s-

Hertogenbosch.133  

 

Twee weken later schreef Rauter Himmler opnieuw over een uitgebreide aanpak, die 

ertoe zou moeten leiden dat voor de kerst vijftigduizend joodse burgers doorgestuurd 

zouden zijn. Hiervoor zou hij op korte termijn grootschalige acties starten om hen 

naar de kampen Westerbork en Vught te transporten. ‘Das Judenlager Westerbork ist 

bereits ganz fertig, das Judenlager Vught wird am 10. – 15. Oktober vollendet sein’, 

herhaalde Rauter.134  

Dat Rauter beweerde zelf het kamp bij Westerbork gebouwd te hebben, was 

volgens de historicus Nanno in ’t Veld typerend voor het benadrukken van zijn eigen 

belangrijkheid.135  Kamp Westerbork was immers al in 1939 door de Nederlandse 

regering gebouwd om de joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen.136 Rauter 

had er echter in het voorjaar van 1942 voor gezorgd dat de capaciteit van het kamp 

uitgebreid werd van 1500 naar 10.000 personen en dat het omgeven werd door 

prikkeldraad en wachttorens. Deze uitbreiding was zo substantieel dat hij met recht 

kon schrijven dat hij het kamp had gebouwd.137 

                                                 
133 Brief van Rauter aan Himmler d.d. 10.9.42, Niod Berlin Documentation Centre (210), inv.nr. H 79 
nr. 00028-00027. 
134 Brief van Rauter aan Himmler d.d. 24.9.42, Niod, 210, inv.nr. H 94 nr. 409; De tijdsplanning die 
Rauter aan Himmler voorspiegelde was te hoog gegrepen, wat hij op het moment dat hij dit aan 
Himmler schreef ook beseft moet hebben. Waarschijnlijk wilde hij met zijn ambitieuze plannen 
waardering afdwingen bij Himmler, voor wie hij groot respect had.  
135 In ’t Veld, De SS en Nederland 815. 
136 Tot en met de uitbreiding van het kamp in de zomer van 1942 viel het kamp onder het ministerie 
van Justitie en werd het geleid door de Nederlandse commandant J. Schol. Op 1 juli 1942, twee weken 
voor het begin van de deportaties, nam Wilhelm Harster als Befehlshaber der Sipo und des SD de 
leiding van het kamp over. 
137 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 725 en 727; Toch probeerde Rauter na de oorlog tijdens 
zijn proces het feit dat Westerbork officieel al sinds 1939 bestond te gebruiken om zijn aandeel in de 
Jodenvervolging te ontkennen. Voor de rechtbank kreeg hij kopieën van de brief van 10.9.42 (zie noot 
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Terwijl de bouw van kamp Vught in oktober nog (lang) niet was afgerond, 

verliepen de deportaties vanuit Westerbork ondertussen vrijwel volgens planning. 

Eind 1942 waren ruim 38.000 mensen gedeporteerd en was de noodzaak van een 

tweede Judendurchgangslager bij Vught sterk verminderd. Het lijkt erop dat Rauter in 

eerste instantie verwachtte dat de capaciteit van Westerbork niet voldoende zou zijn 

om zijn doelstellingen te halen, maar dat tegen de tijd dat Vught in gebruik genomen 

kon worden die noodzaak zodanig afgenomen was dat hij ging nadenken over een 

aanvullende functie voor het nieuwe kamp.138 

Het is denkbaar dat hij hierbij overleg heeft gehad met Pohl van het WVHA. 

Pohl bracht in de loop van 1942 een bezoek aan Nederland, waarbij hij ook de 

bouwplaats van kamp Vught bezocht.139 Mogelijkerwijs hebben Rauter en hij tijdens 

dit bezoek deze optie besproken en besloten het nieuwe kamp onder het WVHA te 

laten vallen en het deels als Schutzhaftlager te gebruiken. 

Dit wordt bevestigd door de bewaard gebleven correspondentie tussen Rauter, 

Pohl en Himmler. Lange tijd spraken zij alleen over Vught als Judendurchgangslager. 

Pas in december 1942 werd er gewag gemaakt van niet-joodse gevangenen die vanuit 

het te sluiten Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort naar Vught zouden worden 

overgebracht. 140 Daarmee werd kamp Vught ook onderdeel van de strafrechtspleging 

van het nazi-bezettingsbestuur in Nederland. Deze strafrechtspleging had haar wortels 

                                                                                                                                            
134) voorgelegd en hij verklaarde de echtheid van deze kopieën in twijfel te trekken omdat er een 
overduidelijke fout instond: Hij had Westerbork immers niet gebouwd. A.E. Cohen en D. van Eck, Het 
proces Rauter (Amsterdam 1952) 28. 
138 Rauter verklaarde na de oorlog tijdens zijn proces: ‘Ich habe dat Lager Vught gebaut, das stimmt, 
aber nicht als Judenlager, sondern als Lager für die politischen Häftlinge aus Holland’, zodat zij niet 
meer naar kampen in Duitsland gestuurd hoefden te worden, waar de omstandigheden zo slecht waren. 
Aan deze verklaring moet echter geen waarde gehecht worden, want het is overduidelijk dat Vught 
allereerst bedoeld was als joods kamp. Cohen en Van Eck, Het proces Rauter 28. 
139 Proces-verbaal van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging met een verklaring van 
Höhere SS- und Polizeiführer H.A. Rauter over zijn verantwoordelijkheid voor Kamp Vught, 7 mei 
1947, Niod, 250g, inv.nr. 966. 
140 ‘Das Lager ist vom Reichskommissar als Durchgangslager für die auszusiedelnden Juden erbaut 
worden. Aufnahmefähigkeit bis 15.000 Insassen. (…). Die vorgesehene Wacheinheit liegt noch im SD-
Lager Amersfoort, das im Januar 1943 aufgelöst wird. Die dort befindlichen Häftlinge werden alsdann 
nach Vught überstellt.’ Brief van Pohl aan Himmler d.d. 17.12.42, Niod, 210, inv.nr. H 540 nr. 3654; 
Zie voor kamp Amersfoort: Stuldreher e.a., Concentratiekampen; De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, 
VIII 555-595; Armando, H. Verhagen en M. Keus, Geschiedenis van een plek (Amsterdam 1980); G. 
von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort (Amsterdam 2003); Zie voor herinneringen van oud-
gevangenen onder andere: Pastoor Konings, Gruwelverhalen over het kamp van Amersfoort 
(Roosendaal s.a.); L. Boekraad, Valse Triste. Kamp Amersfoort 1944 (Gouda 1945); J.L. Bloemhof en J. 
van der Spek, Amersfoort ’40-’45 (Amersfoort 2005) 67-92; D.W. Folmer en M.P. Heijmans-van 
Bruggen, Dagboek uit kamp Amersfoort, 1942 (Zutphen 2005); W.L. Harthoorn, Verboden te sterven. 
Het Oranjehotel, Kamp Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler (Westervoort 2007) 
75-103. 
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in de strijd die de nationaalsocialisten in Duitsland na hun machtsovername tegen hun 

politieke tegenstanders voerden. 

 

Een kamp voor Schutzhäftlingen  

Direct na de machtsovername van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei 

(NSDAP) in Duitsland op 31 januari 1933, begonnen Adolf Hitler en de zijnen met 

het vervolgen en opsluiten van hun politieke tegenstanders. 141  De Geheime 

Staatspolizei (Gestapo), de Sturmabteilung (SA) en de SS sloten in korte tijd ruim 

45.000 mensen, hoofdzakelijk mannen, op in gevangenissen, lege fabrieksgebouwen, 

kazernes, kazematten en afgelegen magazijnen, kortom op alle plaatsen die daartoe 

maar enigszins bruikbaar waren.142  

De juridische grondslag voor deze golf van arrestaties vormde de Verordnung 

zum Schutz von Volk und Staat die op 28 februari 1933 gedecreteerd werd.143 Met 

deze verordening, die een dag na de Rijksdagbrand in werking trad, werd de 

mogelijkheid geschapen om burgers buitengerechtelijk in bewaring te stellen. Hierbij 

ging het om mensen die de nazi’s als staatsgevaarlijk beschouwden en preventief in 

zogeheten Schutzhaft genomen moesten worden om de staat tegen hen te 

beschermen.144 Tot deze ‘staatsgevaarlijke’ personen behoorden in de eerste plaats 

communisten en, in mindere mate, socialisten.  

In de loop van 1933 en 1934 werd een groot deel van deze mannen weer 

vrijgelaten en werden veel adhoc geopende kampen en provisorische gevangenissen 

gesloten, terwijl er op hetzelfde moment gewerkt werd aan de consolidatie van de 

Schutzverordening. Hiertoe werd in april 1934 een nieuwe Schutzhaftrichtlinie 

vastgesteld die aan de ene kant de mogelijkheden tot gebruik van de verordening uit 

1933 wilde beperken, aangezien ‘diese Maßnahme vielfach auch im Fällen 

angewendet wurde, für die sie die Verordnung zweifellos nicht vorgesehen hat’.145 

Aan de andere kant vormde zij echter een bestendiging van de mogelijkheid tot 

                                                 
141 Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 23. 
142  K. Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische 
Organisationsgeschichte (Hamburg 1999) 23; Kogon, Der SS-Staat (München 1974) 38. 
143 Voor details over de totstandkoming van deze Verordening zie: K. Drobisch en G. Wieland, System 
der NS-Konzentrationslager, 1933-1945 (Berlijn 1993) 25-26. 
144 M. Broszat, ‘Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945’. In: Buchheim (e.a.), Anatomie 
des SS-Staates, II 9-160, aldaar 13. 
145 Drobisch en Wieland, System der NS-Konzentrationslager 35. 
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Schutzhaft, omdat, zo stond in het besluit te lezen, het nog te vroeg was om de 

verordening geheel af te schaffen.146 

Ondertussen werd preventieve hechtenis meer en meer ingezet tegen ‘gewone’ 

criminelen om in dit geval niet de staat maar de maatschappij tegen hen te 

beschermen. In november 1933 kondigde de Duitse regering de wet ter Bekämpfung 

gefährlicher Gewohnheitsverbrecher af, op grond waarvan veroordeelden bij wie kans 

bestond op recidive door de Kriminalpolizei naar concentratiekampen konden worden 

gezonden. 147  Verder werden in de kampen zogeheten ‘asocialen’ opgesloten. Dit 

waren onder andere geesteszieken of karakterlozen die niet konden voldoen aan de 

minimale eisen die de maatschappij stelde. Daarnaast ging het onder meer om 

arbeidsschuwen, bedelaars, dieven, kleine oplichters en daklozen.148 

Na de inval van Duitsland in mei 1940 kreeg ook Nederland vrij snel te maken 

met de oprichting van concentratiekampen en de invoering van Schutzhaft.149 Er werd 

geschokt op gereageerd. Niet alleen vanwege de berichten over de slechte 

omstandigheden, maar ook omdat een institutie als de kampen onbekend was in het 

Nederlandse strafrecht. Daarbij hadden in het interbellum juist ideeën aan kracht 

gewonnen die tegengesteld waren aan de methode die in de kampen gehanteerd werd. 

Er klonk steeds luider een roep om in plaats van gevangenen ‘klein, gedwee [en] mat’ 

te maken en ze hun ‘laatste restje weerstandsvermogen te ontnemen’, hen op positieve 

wijze op te voeden in een cellulair systeem in plaats van door gemeenschappelijke 

opsluiting.150  

Het Nederlandse strafrecht bleef overigens onverminderd van kracht, zoals het 

decreet dat Hitler op 18 mei 1940 afkondigde, vermeldde, maar daarnaast zouden er 

ook Duitse rechtsorganen ingesteld worden, die andere bevoegdheden kregen. Op 17 

juli 1940 werd met de uitvaardiging van verordening 52/1940 duidelijk hoe deze 

                                                 
146 Ibidem. 
147 Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 26. 
148 D. Peukert, ‘Arbeitslager und Jugend-KZ: die »Behandlung Gemeinschaftsfremder« im Dritten 
Reich’. In: Peukert en J. Reulecke (red.), Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des 
Alltags unterm Nationalsozialismus (Wuppertal 1981) 413-434, aldaar 416. 
149 Zie voor de Duitse rechtspleging: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 213-228 en 318-358; 
G. van der Stroom, Duitse strafrechtspleging in Nederland en het lot der veroordeelden (Den Haag 
1982); G. von Frijtag Drabbe Künzel, Het recht van de sterkste. Duitse strafrechtspleging in bezet 
Nederland (Amsterdam 1999). 
150 H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (Utrecht 1990) 545 ev. 

 50



Duitse civiele strafrechtelijke macht in Nederland vorm zou krijgen. Er werden twee 

nieuwe instanties opgericht, het Landesgericht en het Obergericht.151  

Beide instanties kregen bevoegdheden inzake delicten die gericht waren tegen 

het ‘Groot-Duitse Rijk’, het Duitse volk, de NSDAP en aanverwante organisaties en 

tegen personen die daarbij in dienst waren. Daarnaast behandelden ze overtredingen 

van strafbepalingen die geënt waren op het Duitse Kriegsstrafrecht dat sinds 1 

september 1939 in Duitsland van kracht was en dat gebaseerd was op het besef dat 

oorlogsomstandigheden specifieke delicten konden uitlokken. Voedselschaarste kon 

bijvoorbeeld leiden tot plunderingen en illegaal slachten. Deze economische delicten 

werden omschreven als zaken die een gevaar opleverden voor het bezette Nederland, 

dan wel direct gericht waren tegen de Duitse bezetting en werden streng bestraft.152 

Personen die voor dergelijke delicten veroordeeld waren, werden in 1943 en 1944 

naar kamp Vught gestuurd om daar hun straf uit te zitten. 

De communisten werden in Nederland in eerste instantie met rust gelaten. 

Maar daar kwam na de Februaristaking van 1941 verandering in. 153  Vanaf dat 

moment werd actief jacht gemaakt op communisten, onder wie leden van de CPN en 

medewerkers en abonnees van het illegale partijblad De Waarheid. Velen van hen 

werden zonder proces opgesloten, eerst in Schoorl en Amersfoort en later in Vught.154 

De Februaristaking leidde niet alleen tot verhard optreden tegen de 

communisten; over de hele linie werd het Duitse beleid steeds radicaler. Zo werd bij 

ordeverstoringen en verzetsactiviteiten vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot 

het oppakken van Repressiv-Geiseln, oftewel represaillegijzelaars. Dit waren mensen 

die, zonder dat ze daadwerkelijk betrokken waren, werden opgepakt ter vergelding 

van activiteiten van het verzet. Ook was er een toename van het aantal bepalingen 

waarmee acties tegen de Duitsers strafbaar gesteld werden, waarbij het 

bezettingsbestuur bewust begrippen gebruikte die voor ruime interpretatie vatbaar 

waren, zoals Deutschfeindlichkeit en sabotage. Daarnaast werd er steeds harder 

                                                 
151 Het Landesgericht was een alleenrechtsprekende rechter. Het Obergericht bestond uit drie rechters, 
behandelde zwaardere zaken en kon als appèlinstantie van het Landesgericht optreden. Von Frijtag 
Drabbe Künzel, Het recht van de sterkste 60. 
152 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het recht van de sterkste 61. 
153 De Februaristaking was een protest tegen de gewelddadige razzia op 22 en 23 februari 1941 in de 
joodse wijk in Amsterdam, waarbij 425 joodse mannen werden opgepakt en naar kamp Schoorl 
gestuurd. Het was in Europa een zeldzaam voorbeeld van collectief verzet tegen de Jodenvervolging. 
Zie voor de Februaristaking onder meer: Sijes, De Februaristaking; A. de Mooij, De strijd om de 
Februaristaking (Amsterdam 2006). 
154 Zie voor de geschiedenis van de CPN tijdens de bezetting: H. Galesloot en S. Legêne, Partij in 
verzet. De CPN in de tweede wereldoorlog (Amsterdam 1986).  
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opgetreden bij economische delicten, die als gevolg van de schaarste en in het 

verlengde van de hulp aan onderduikers toenamen. In mei 1942 werd door de Duitse 

justitie en de Sipo in gezamenlijk overleg besloten dat verdachten van ernstige 

overtredingen van de distributiebepalingen in Schutzhaft genomen konden worden.155  

Personen die door de Sipo in Schutzhaft waren genomen, werden de eerste 

jaren van de oorlog naar kampen in Duitsland getransporteerd. In januari 1943 

bepaalde Dr. Wilhelm Harster als Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD 

(BdS), in overleg met het RSHA, echter dat alle lichte en middelzware gevallen 

voortaan naar kamp Vught gebracht moesten worden. Alleen gevangenen die zij als 

zeer gevaarlijk beschouwden werden nog naar Duitse kampen gebracht.156 

Mettertijd werden de bevoegdheden van de Sipo ten aanzien van het in 

Schutzhaft nemen van personen verder uitgebreid. Hieraan lagen over het algemeen 

pragmatische overwegingen ten grondslag, zoals bij de bestraffing van personen die 

zich schuldig hadden gemaakt aan hulp aan joodse onderduikers, zogeheten 

Judenbegünstigung. Dit aantal groeide op een gegeven moment zo snel dat, opnieuw 

in overleg met het RSHA, besloten werd de verdachten niet langer voor de rechter te 

brengen, maar ze als Schutzhäftlingen in kamp Vught op te sluiten.157 

De meeste gevangenen in kamp Vught waren veroordeeld tot een bepaalde 

straftijd – of zonder tussenkomst van de rechter voor een bepaalde duur opgesloten – 

en werden na verloop van tijd vrijgelaten.158 Onderdeel van de straf was echter dat 

velen bewust in onzekerheid werden gehouden over de lengte van hun straf. Er was 

ook een groep gevangenen die in Vught zat in afwachting van hun veroordeling door 

een rechtbank. Sommigen keerden daarna naar Vught terug om hun straf daar uit te 

zitten, anderen werden na hun uitspraak naar andere kampen of gevangenissen 

overgebracht. Een laatste groep, met name communisten en daders van ernstige 

verzetsactiviteiten, zat een straf uit waarvan de duur bepaald was op Kriegsdauer, 

oftewel ‘voor de duur van de oorlog’.  

Kamp Vught werd dus gebruikt om verzetslieden, communisten, overtreders 

van de distributiebepalingen en mensen die hulp hadden geboden aan joodse burgers 

                                                 
155 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het recht van de sterkste 123. 
156 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 38. Personen die zich schuldig maakten aan de zwaarste 
vormen van verzet werden geëxecuteerd of naar concentratiekamp Natzweiler gestuurd.  
157 Von Frijtag Drabbe Künzel, Het recht van de sterkste 123. 
158  Zo bepaalde Seyss-Inquart in mei 1944 dat lichte overtredingen van de distributiebepalingen 
standaard bestraft zouden worden met zes maanden kamp Vught. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, 
VIII 220. 
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vast te zetten. Daarnaast zaten er mensen vast in afwachting van hun rechtszaak, als 

represaillegijzelaar of als Sippengeiseln. Dit waren personen die waren opgepakt in 

plaats van voortvluchtige familieleden, in de hoop deze te bewegen zich aan te geven 

in ruil voor de vrijlating van de gegijzelde.  

 

Kamp Vught als SS-Konzentrationslager 

Het besluit kamp Vught te gaan gebruiken als Schutzhaftlager ging hand in hand met 

de beslissing het kamp rechtstreeks te laten ressorteren onder het WVHA. Een van de 

belangrijkste redenen hiervoor was dat Vught het Polizeiliches Durchgangslager 

Amersfoort zou gaan vervangen, dat onder verantwoordelijkheid stond van BdS 

Harster. De omstandigheden in Amersfoort waren voor de gevangenen erbarmelijk, 

zowel wat betreft de materiële levensomstandigheden en de voedselvoorziening als de 

mate van geweldgebruik. 159  Dat de gevangenen in Amersfoort in deplorabele 

omstandigheden leefden was ook onder de Nederlandse bevolking bekend geraakt en 

schaadde zo het imago van de Duitse bezetter. Daarom besloot Rauter dat de 

omstandigheden in Vught minder desastreus zouden moeten zijn. Om dit te bereiken 

was het beter het kamp te plaatsen onder Amtsgruppe D van het WVHA, dat als 

beheerder van vele concentratiekampen beter geschikt was om het kamp te leiden dan 

de BdS.  

Met betrekking tot Rauters doelstelling ten aanzien van Vught wordt in de 

literatuur vaak genoemd dat hij voor ogen zou hebben gehad om een ‘modelkamp’ te 

maken, waarbij dan verwezen wordt naar een opmerking die hij maakte tijdens een 

besloten bijeenkomst in Maastricht in februari 1944. 160  Op uitnodiging van de 

Dienstleiter Willi Ritterbusch, Generalkommissar zur besonderen Verwendung sprak 

hij daar – op optimistische en propagandistische toon – over de werkzaamheden van 

de SS in Nederland.161 In dit kader noemde Rauter dat kamp Vught ‘als Musterbetrieb 

der SS (…) gelten kann’.162  

                                                 
159 Von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort 99. 
160  Zie: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 639; De Vries, ‘Das Konzentrationslager 
Herzogenbusch’. In: Benz en Distel (red.), Terror im Westen 201; Stuldreher, ‘Das Konzentrationslager 
Herzogenbusch’. In: Herbert e.a. (red.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, I 344-345; De 
Vries e.a., ‘Herzogenbusch’. In: Benz en Distel (red.), Der Ort des Terrors, VII 145. 
161  Het Generalkommissariat zur besonderen Verwendung had als belangrijkste taak de politieke 
meningsvorming van de Nederlandse bevolking in nationaalsocialistische richting te sturen. 
162 Vortrag des Generalkommissars Rauter 4, Niod, Doc I, Rauter (1380), nr. 14. 
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Het is echter de vraag of deze opmerking zo letterlijk geïnterpreteerd moet 

worden. Rauter deed deze uitspraak kort na het zogenoemde ‘bunkerdrama’, waarbij 

tien vrouwelijke gevangenen om het leven kwamen en waarvan de essentie al snel 

buiten het kamp bekend was geraakt. Ook Rauters toehoorders zullen ongetwijfeld 

van het drama, dat zeker niet bij het beeld van een modelkamp paste, op de hoogte 

zijn geweest. 

 Na het bunkerdrama had Rauter snel ingegrepen. De verantwoordelijke 

kampcommandant, Adam Grünewald, was gearresteerd en veroordeeld door het SS- 

und Polizeigericht X Den Haag, dat vanaf februari 1944 in Velp zetelde. Wellicht 

moet Rauters uitspraak dan ook eerder in dat licht worden bezien: dat hij als SS-und 

Polizeiführer daadkrachtig had opgetreden tegen deze ‘misstap’ van Grünewald en het 

daarom als een modelbedrijf van de SS kon gelden.163 Want dat is wat Rauter zei: 

Musterbetrieb en niet Lager.  

Dat Rauter er naar streefde de omstandigheden in kamp Vught niet zo uit de 

hand te laten lopen als in kamp Amersfoort is onbetwist. Hij heeft zeker getracht van 

kamp Vught een goed georganiseerd kamp te maken waar de omstandigheden voor de 

gevangenen voor concentratiekampbegrippen redelijk waren. Maar het gaat te ver om 

te zeggen dat Rauter werkelijk een modelkamp van Vught heeft willen maken.164 

Een tweede overweging om kamp Vught onder het WVHA te laten vallen, 

hing samen met de inschakeling van het kamp voor de Duitse oorlogsindustrie. 

Hoewel direct vanaf het ontstaan van de eerste kampen in Duitsland gevangenen 

gedwongen arbeid moesten verrichten, was de inzet van gevangenen in de Duitse 

oorlogsindustrie in 1943 een vrij recente ontwikkeling. Tot dan toe werden zij 

hoofdzakelijk gebruikt bij de bouw van hun eigen kamp en in werkplaatsen van de SS 

en stond de dwangarbeid voornamelijk in het teken van heropvoeding, straf en 

vernietiging, terwijl de productiviteit van ondergeschikt belang was.165 Dit veranderde 

in de loop van 1941 en 1942, toen het tekort aan arbeidskrachten in de 

oorlogsindustrie steeds meer toenam. Een oplossing werd onder meer gevonden in het 

                                                 
163 Waar het hierbij voornamelijk om ging was dat het bunkerdrama buiten het kamp bekend geworden 
was. Dit botste met Rauters doelstelling het imago van het bezettingsbestuur te verbeteren. 
164 Dit wordt ook bevestigd door wat Rauter na de oorlog tijdens zijn verhoren over zijn bedoelingen 
met het kamp zei. Nergens noemde hij het woord ‘modelkamp’. Wat hij waarschijnlijk wel gedaan zou 
hebben als dit zo overduidelijk zijn bedoeling was geweest. Hij zei alleen dat hij een redelijk kamp had 
willen maken en was duidelijk trots op het feit dat de omstandigheden in het kamp ‘goed’ waren, zoals 
hij dat zelf zei. Zie: Cohen en Van Eck, Het proces Rauter 143; Ondervraging van Rauter in 
Scheveningen d.d. 6.5.46, Niod, Doc I, 1380, nr. 28. 
165 Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager 106 en 109. 
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inzetten van kampgevangenen. Om de tewerkstelling van de gevangenen goed te 

kunnen organiseren werden de kampen in maart 1942 onder Amtsgruppe D van het 

WVHA gesteld. 166  De Inspektion der Konzentrationslager, die tot dan toe de 

bestuurlijke en administratieve leiding over de kampen had, werd op dat moment 

onderdeel van Amtsgruppe D.  

Gevangenen van kamp Vught zouden ook ingezet worden in werkcommando’s 

die ten gunste zouden komen van de Duitse oorlogsvoering, zoals het maken van 

legeruniformen, radio’s, gasmaskers en knijpkatten. In de al eerder aangehaalde brief 

waarin Pohl aan Himmler meldde dat Richard Glücks, als Inspektor der 

Konzentrationslager, de verantwoording voor het kamp aanvaardde, bracht hij 

Himmler tegelijkertijd op de hoogte van het verzoek van Rauter om ‘wegen der 

Luftgefährdung einen sehr wichtigen Rüstungsbetrieb in Vught nicht einzurichten’.167  

Ten slotte zal bij dit alles ook een rol gespeeld hebben dat Rauter immer op 

zoek was naar mogelijkheden om zijn macht uit te breiden. Wanneer het kamp onder 

leiding van het WVHA stond, gaf hem dat het dagelijks toezicht van het kamp in 

handen. Zo verklaarde hij ook tijdens zijn proces in april 1948:  

 

Der Reichskommissar und ich haben dann aus eigener Vollmacht das Lager 

Vught gebaut und haben (…) es am 2. Dezember 1942, dem Reichsführer 

zum Verfügung gestellt, mit der Bedingung, dass ich die Dienstaufsicht auf 

das Lager Vught erhallte.168  

 

Rauters dagelijkse toezicht hield onder meer in dat hij supervisie had over het werk 

van de kampcommandant en de Duitse SS’ers die werkzaam waren in het kamp. Hij 

werd dagelijks op de hoogte gehouden van de stand van het aantal gevangenen, zieken 

en overledenen. Ook bracht hij met enige regelmaat inspectiebezoeken aan het kamp.  

Daarnaast gaf hij de commandanten bij hun aantreden instructies. Dr. Ernst 

Härtel, Inspektionsrichter West van de Waffen-SS in Nederland, verklaarde na de 

oorlog dat hij persoonlijk aanwezig was geweest bij de instructie van 

kampcommandant Grünewald. Rauter maakte hem bij die gelegenheid de betekenis 
                                                 
166 Zie voor het WVHA: J.E. Schulte, Zwangsarbeit und Vernichtung. Das Wirtschaftsimperium der SS. 
Oswald Pohl und das SS-Wirtschaft-Verwaltungshauptamt 1933-1945 (Paderborn etc. 2001); 
Kaienburg, Die Wirtschaft der SS. 
167 Brief van Oswald Pohl aan Heinrich Himmler d.d. 17.12.42, BArch, Persönlicher Stab Reichsführer-
SS (NS 19), 1696. 
168 Cohen en Van Eck, Het proces Rauter 37. 
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van het kamp duidelijk en waarschuwde Grünewald met nadruk ‘dat hij er zeker van 

wilde zijn, dat Vught als “opvoedings-kamp” zeer ordelijk geleid zou worden. (…) De 

gevangenen moesten rechtvaardig en menselijk behandeld worden’. 169  Ook 

commandant Hüttig verklaarde na de oorlog door Rauter geïnstrueerd te zijn over de 

mate van geweldgebruik in het kamp.170 

Pohl stelde als hoofd van het WVHA de kampcommandanten aan en was 

eindverantwoordelijk voor het kamp en dus voor hun functioneren. Als een 

kampcommandant regels overtrad of zich incompetent toonde, was het zijn taak om in 

te grijpen en eventueel voor berechting te zorgen. De diffuse tweedeling in 

verantwoordelijkheid tussen Pohl en Rauter zorgde voor een spanningsveld en zou tot 

tweemaal toe tot een botsing leiden.  

 De instantie die het meest bepalend was voor de structuur en organisatie van 

het kamp was Amtsgruppe D van het WVHA, die gevestigd was in Oranienburg en 

waar Glücks vanaf 1939 als Inspektor der Konzentrationslager aan het hoofd stond. 

Glücks was de opvolger van Theodor Eicke, die vanaf 7 juli 1934 deze functie had 

vervuld. Eicke had deze positie onder meer te danken gehad aan het feit dat hij in 

1933, als commandant van het eerste grootschalige concentratiekamp Dachau, een 

plan schreef voor de algemene organisatie van de concentratiekampen, het 

zogenaamde Dachauer Modell.171 Dit Model vormde de grondslag voor het beleid in 

alle concentratiekampen die onder het WVHA vielen en was in grote lijnen ook van 

toepassing op kamp Vught.  

 

Het Dachauer Modell 

Met het Dachauer Modell beoogde Eicke het concentratiekampsysteem te 

institutionaliseren en de leiding over de gevangenen op uniforme wijze te organiseren. 

Het uitgangspunt van het systeem was de totale beheersing en onderdrukking van de 

gevangenen, met als hoofddoel de gevangenen als individuen te vernietigen en hen te 

veranderen in een volgzame massa waarbinnen verzet van individuen of groepen 

onmogelijk was.172  

                                                 
169 Proces-verbaal van de Politieke Recherche Afdeling (PRA) over de berechting van SS-officieren, 6 
mei 1947, Niod, 250g, inv.nr. 995 p. 6. 
170  Aantekeningen getuigenis Hüttig d.d. 28.8.45 afgelegd te Romilly in Frankrijk, door Majoor 
Frederik W. Carstens, Niod, 250g, inv.nr. 147. 
171 Orth, Das System der nationalsozialistische Konzentrationslager 28. 
172 B. Bettelheim, The informed heart. Autonomy in a mass age (Glencoe 1960) 109. 
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Om deze verandering van individuele mensen tot een amorfe massa tot stand 

te brengen werd door Eicke een zorgvuldig uitgewerkt systeem ontworpen, waarin 

twee begrippen centraal stonden: de depersonalisatie en dehumanisering van de 

gevangenen. De depersonalisatie begon direct bij aankomst in het kamp, waar de 

gevangenen onmiddellijk onderworpen werden aan intimidatie middels geschreeuw 

en mishandelingen. Vervolgens ving het aankomstritueel aan, dat begon met het 

inleveren van meegebrachte bezittingen en het naakt uitkleden, waarna de gevangenen 

in grote groepen onder de douche gestuurd werden. Aansluitend werd zowel hun 

hoofd- als schaamhaar geknipt, kregen ze kampkleding en werd hen als laatste een 

gevangenennummer toebedeeld. 

In een paar uur tijd onderging de nieuwkomer op deze manier een 

metamorfose, waarbij hij alle persoonlijke kenmerken moest afleggen en verwerd tot 

een gevangene die haast niet meer van zijn medegevangenen te onderscheiden was; 

hij werd een nummer. De socioloog Erving Goffman omschreef de 

toelatingsprocedure kernachtig als ‘a leaving off and taking on, with the midpoint 

marked by physical nakedness’.173  

De tweede stap was het dehumaniseren van de gevangenen. Dit gebeurde 

allereerst door het scheppen van een wereld waarin sprake was van stelselmatige 

vernedering, intimidatie en geweldgebruik. Om dit te bereiken stelde Eicke een 

Lagerordnung op die twee beleidsstukken bevatte. Allereerst de Disziplinar- und 

Strafordnung für das Gefangenenlager, waarin minutieus alle mogelijke 

overtredingen door gevangenen en bijbehorende straffen werden vastgelegd en 

waarmee de terreur in de kampen gesystematiseerd werd.174 Deze Disziplinar- und 

Strafordnung schiep een schijnrechtvaardigheid doordat hiermee gesuggereerd werd 

dat er een verband bestond tussen overtreding en straf. Het fundamentele verschil 

tussen het geweld dat gebruikt werd in de concentratiekampen in vergelijking met 

straffend of disciplinair geweld was echter, zo stelde de socioloog Wolfgang Sofsky, 

dat het niet bedoeld was om gehoorzaamheid of discipline te kweken, maar om totale 

onzekerheid te zaaien. Geweld hoefde geen reden of aanleiding te hebben en kon 

altijd en overal gebruikt worden.175 

                                                 
173  E. Goffman, Asylums. Essays on the social situations of mental patients and other inmates 
(Hammondsworth 1968) 27. 
174 Broszat, ‘Nationalsozialistische Konzentrationslager’. In: Buchheim (e.a.), Anatomie des SS-Staates, 
II 59. 
175 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 28-29. 
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Dit gebeurde volgens Sofsky op verschillende manieren. Zo hanteerde de SS 

in de kampen naast de officiële regels ook onofficiële regels waaraan de gevangenen 

moesten voldoen, maar waarvan vrijwel niemand, en zeker de nieuwelingen niet, 

helemaal op de hoogte kon zijn. Daarnaast werden er regels opgesteld die de 

gevangenen onmogelijk konden nakomen. Zo moesten de handen van de gevangenen 

altijd schoon zijn, maar dat was onhaalbaar zonder zeep en gezien het korte 

tijdsbestek waarin men zich in de overvolle wasruimte moest wassen.176 

In het verlengde hiervan lag de methode om de regels zo te stellen dat wat een 

gevangene ook deed dit altijd ten nadele van hem geïnterpreteerd kon worden. Een 

gevangene die met veel moeite zijn handen schoon had weten te krijgen, kon toch 

bestraft worden omdat een SS’er dit kon interpreteren als indicatie dat hij zich 

onttrokken had aan zijn werk. Als laatste werden regels zo gesteld dat gevangenen ze 

wel moesten overtreden. Zo was het verboden om tijdens het werk achter een SS’er te 

gaan staan omdat dit opgevat zou kunnen worden als een vluchtpoging. Tegelijkertijd 

moest een gevangene gehoor geven wanneer een SS’er hem bijvoorbeeld beval een 

kruiwagen of schop te pakken die achter hem lag. Op deze manier zaten gevangenen 

klem en had de SS altijd redenen om te straffen.177  

Een tweede component van het proces van dehumanisering van de gevangenen 

was het verlies van hun mogelijkheid tot zelfbeschikking. Volgens Goffman was dat 

een van de voornaamste aspecten van een ‘totale inrichting’ dat juist die handelingen 

gedevalueerd werden waarmee een burger in de gewone maatschappij kon laten zien 

dat hij een volwassen, zelfstandig mens is.178  Ook Bruno Bettelheim noemde het 

‘infantiliseren’ van de gevangenen als een van de fundamentele strategieën van de 

SS.179  

Om deze infantilisering te bereiken was naast de Strafordnung ook het tweede 

deel van de Lagerordnung, het Dienstvorschrift für die Begleitposten und 

Gefangenenbewachung, van belang. Hierin werd tot in detail beschreven hoe de SS de 

gevangenen diende te behandelen en bewaken. Zoals de organisatie van de appèls, de 

wijze waarop gevangenen in rijen van vijf naar de werkcommando’s moesten 

marcheren en de afstand die zij in letterlijke en figuurlijke zin tot de SS’ers moesten 

                                                 
176 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 247. 
177 Ibidem, 247-248. 
178 Goffman, Asylums 47. 
179 Bettelheim, The informed heart 130-131. 
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bewaren.180 Al deze voorschriften onderwierpen de gevangenen als een kind aan de 

regels van de SS.  

De levensomstandigheden en de dagelijkse gang van zaken in het kamp deden 

afbreuk aan de eigenwaarde en zelfstandigheid van de gevangenen. Ze hadden geen 

zeggenschap meer over hun eigen uiterlijk en geen controle meer over de dagindeling 

en de tijd. Het dag- en nachtritme van de gevangenen werd volledig bepaald, evenals 

de manier waarop die tijd ingevuld werd, namelijk met lange werkdagen waarin vaak 

nutteloos werk gedaan moest worden. Daarnaast werden met opzet onverwachte 

elementen in de dagindeling ingebouwd. Zo hadden de gevangenen de avond ‘vrij’, 

maar wisten ze nooit hoelang het avondappèl zou duren en hoeveel er van hun avond 

overbleef voordat ze, op verplichte tijd, naar bed moesten. En vervolgens was het de 

vraag of ze zouden mogen doorslapen of dat ze halverwege de nacht nog uit hun bed 

gejaagd zouden worden. 

Naast de geweldsterreur en de infantilisering was een derde onderdeel van de 

dehumanisering het feit dat de gevangenen zowel letterlijk als figuurlijk praktisch 

niets meer hadden waaraan ze eigenwaarde konden ontlenen. Geen naam, geen 

privacy, geen bezittingen. Ruimte, laat staan eigen ruimte, was een privilege. Er was 

constant contact met anderen. Vrijwel nooit had een gevangene de mogelijkheid zich 

terug te trekken en tot rust te komen en de schamele bezittingen die de gevangenen in 

de loop van hun kamptijd wisten te verzamelen konden voortdurend worden 

gestolen.181  

Dit alles zorgde in het kamp voor een overlevingsstrijd tussen de gevangenen 

en leidde tot onderlinge verdeeldheid. Om deze verdeeldheid te vergroten en 

gevoelens van saamhorigheid en gezamenlijk verzet te voorkomen, verdeelde de SS-

leiding de gevangenen vanaf 1935 in verschillende categorieën. Dit gebeurde door 

middel van een gekleurde driehoek die ze op hun kleding moesten naaien en waarvan 

de kleur bepaald werd door hun arrestatiegrond.182  Er werd bepaald dat politieke 

tegenstanders een rode driehoek kregen, criminelen een groene, ‘asocialen’ een 

zwarte, homoseksuelen een roze, Jehovah’s Getuigen een paarse, zigeuners een bruine 

                                                 
180 Broszat, ‘Nationalsozialistische Konzentrationslager’. In: Buchheim (e.a.), Anatomie des SS-Staates, 
II 60. 
181 Goffman, Asylums 27-28. 
182 Orth, Das system der nationalsozialistische Konzentrationslager 57; Pingel, Häftlinge unter SS-
Herrschaft 76; In 1935 bestond er nog niet direct een universeel systeem, maar in 1937 en 1938 werden 
de categorieën en kleuren steeds meer gestandaardiseerd en in alle kampen ingevoerd. 
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en later ook een zwarte en immigranten een blauwe. Joodse gevangenen droegen een 

gele ster.  

De gekleurde driehoeken – en ster – zorgden voor een zichtbare differentiatie 

onder de gevangenen en speelden een rol bij de groepsvorming en het ontstaan van de 

hiërarchische structuren in het kamp, want de gevangenen namen de categorisering 

over. Allereerst doordat ze door de overlevingsstrijd en hun onmacht niet in staat 

waren de ordening te doorbreken.183  Daarbij sloot de indeling aan bij de sociale 

classificatie en vooroordelen die ook in de burgermaatschappij bestonden, waardoor 

ze gemakkelijk door de gevangenen geaccepteerd werd. En als laatste hielpen de 

driehoeken de gevangenen een snelle inschatting te maken of een medegevangene 

betrouwbaar was of niet, wat van levensbelang kon zijn.184  

Het effect dat de driehoeken met betrekking tot de onderlinge verdeeldheid 

sorteerden, werd versterkt door het feit dat de categorisering ook door de SS 

gehanteerd werd om bepaalde groepen gevangenen te discrimineren. Zo kregen onder 

andere mensen met een bruine of blauwe driehoek of gele ster extra mishandelingen te 

verduren. Ook gebruikte de SS deze ordening om te discrimineren bij de aanstelling 

van kapo’s en Funktionshäftlingen, gevangenen die werden ingezet bij de dagelijkse 

ordehandhaving in het kamp.185 

 

Een perfide systeem: gevangenen als medeplichtigen 

Al vanaf 1933 werd in de grotere concentratiekampen, zoals Dachau, gebruik gemaakt 

van gevangenen om de orde in het kamp te handhaven. Deels kwam dit voort uit de 

intentie de kampen met zo min mogelijk personeel te runnen en zo de kosten te 

drukken. 186  Maar tegelijkertijd was dit een geraffineerde en perfide manier om 

gevangenen medeplichtig te maken aan het systeem van terreur en zo de macht van de 

SS over de gevangenen te vergroten. Doordat de kapo’s en Funktionshäftlingen in het 

                                                 
183 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 144. 
184 Ibidem. 
185 Waar de term kapo vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. Volgens sommigen zou het van 
‘kamppolizei’ komen, maar dat is niet waarschijnlijk omdat het dan Lapo zou moeten zijn van 
‘Lagerpolizei’. Anderen noemen als herkomst het Italiaanse woord voor hoofd ‘Capo’. Meest 
aannemelijk is dat het een afkorting voor Kameradspolizei, de aanspreektitel die tijdens de eerste 
maanden in Buchenwald gehanteerd werd. Zie: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 506; G. van 
den Berghe, Met de dood voor ogen. Begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazi-kampen en 
buitenstaanders (Berchem 1987) 197; C. Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 15. 
186 Kaienburg, ‘Freundschaft? Kameradschaft?’. In: Diercks (red.), Abgeleitete Macht 23; B. Strebel, 
‘Unterschiede in der Grauzone? Über die Lagerältesten im Frauen- und Männerlager des KZ 
Ravensbrück’. In: Diercks (red.) Abgeleitete Macht 57-68, aldaar 58; Orth, Die Konzentrationslager-SS 
49. 

 60



kamp bij de gevangenen leefden, was de macht van de SS op deze manier alom 

tegenwoordig, zonder dat ze dag en nacht in het kamp aanwezig hoefde te zijn.  

De hoogste functie die een gevangene kon bekleden was die van Lagerälteste, 

oftewel kampoudste. Hij vormde de schakel tussen de gevangenen en de SS. Zijn 

taken omvatten dagelijks contact met de kampleiding over de gang van zaken, het 

afnemen van de appèls en het leidinggeven aan de blok- en stubeoudsten. Een 

blokoudste had de leiding over een hele barak die uit twee gescheiden leefgedeelten, 

zogeheten ‘Stubes’, bestond. In elke Stube konden ongeveer 240 gevangenen 

geherbergd worden. De blokoudste werd bijgestaan door twee stubeoudsten die ieder 

de helft van een barak onder hun hoede hadden. Verder werden gevangenen 

aangesteld als leiders van de werkcommando’s en talrijke administratieve functies, 

onder andere bij de arbeidsdienst, het ziekenhuis, de keuken en de Bekleidungs- en 

Effektenkammer. 

In ruil voor hun medewerking bij de ordehandhaving kregen de 

Funktionshäftlingen verschillende privileges. Ze waren doorgaans in grote mate 

gevrijwaard van de gewelddadigheden van de SS en hoefden geen zware arbeid te 

verrichten, terwijl ze tegelijkertijd de beschikking hadden over extra voedsel en betere 

kleding. Ook mochten de Funktionshäftlingen hun haar houden; een klein maar niet 

onbelangrijk privilege. 187  Het gaf de gevangenen iets van hun identiteit terug en 

onderscheidde hen van de massa die er met hun kale koppen allemaal even miserabel 

uitzagen.188 

De privileges verhoogden de overlevingskansen van de gevangenen 

aanzienlijk. Niet alleen van degene die de functie bezat maar ook van bevriende 

medegevangenen die profiteerden van de privileges of een voorkeursbehandeling. 

Daarom zorgde het systeem voor een felle strijd tussen groepen gevangenen die graag 

dergelijke functies wilden bezitten. Die strijd werd verder bevorderd doordat de SS 

bepaalde categorieën gevangenen vaker posten toebedeelde. Met name politieke 

gevangenen – met een rode driehoek – en criminelen – met een groene– werden vaak 

                                                 
187 De haardracht van de gevangenen verschilde van tijd tot tijd. Soms moest het kaal, soms een 
‘luizenpaadje’, dat betekende een streep van voor naar achter op het hoofd. Vrouwen mochten in kamp 
Vught hun haar houden. Ze moesten wel een hoofddoek dragen.  
188 De Funktionshäftlingen waren trots op hun haardracht en in verslagen en memoires werd door 
gevangenen regelmatig gerefereerd aan hun zorgvuldig met brillantine in model gebrachte kapsels. H. 
Richtmans, ‘Gesprek met de beul’, Niod, 250g, inv.nr. 715 p. 2; Lens, Achter tralies en prikkeldraad 
57; A.J.W. Kaas, ‘Over de psychologie der politieke gevangenen in het concentratiekamp’. In: De 
nieuwe stem 1 (1946) 6, 409-422, aldaar 413. 
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als kapo of Funktionshäftling aangesteld, wat tot een verbeten strijd tussen de ‘roden’ 

en ‘groenen’ leidde. 

Tegelijkertijd was de positie van de kapo’s en Funktionshäftlingen precair. Ze 

genoten dan wel privileges, maar werden ook volledig verantwoordelijk gehouden 

voor alle gebeurtenissen die onder hun hoede plaatsvonden. Wanneer de SS niet 

tevreden was over hun optreden, raakten zij hun posities kwijt. Zij deden daarom hun 

uiterste best hun taak zo goed mogelijk te vervullen, vaak door hard op te treden; 

velen deden wat betreft geweldgebruik niet voor de SS onder. Dit tot (machteloze) 

woede van de aan hen ondergeschikte gevangenen, die zodra een kapo of 

Funktionshäftling in ongenade viel hun kans schoon zagen. Niet zelden werd een 

dergelijke gevangene, zodra hij zijn baan verloren had, door medegevangenen 

mishandeld of zelfs vermoord. Dit leidde tot een vicieuze cirkel: kapo’s en 

Funktionshäftlingen werden steeds meedogenlozer om de SS tevreden te houden en 

hun positie veilig te stellen en wraakacties van hun medegevangenen te 

voorko

armee hun land voor verraad, spionage, onrust, plundering en 

moord en doodslag.190  

                                                

men.189 

De depersonalisatie en dehumanisering van de gevangenen leidden er 

uiteindelijk toe dat de SS-bewaking hen nauwelijks nog als mensen beschouwde, 

maar eerder als dieren. Dit was een bewust doel van het Dachauer Modell, want op 

deze manier was het voor de bewaking makkelijker om hun werk te doen en werd 

voorkomen dat zij medelijden zou voelen voor de gevangenen. De SS-bewaking werd 

er voortdurend van doordrongen dat de gevangenen die ze moesten bewaken 

misdadigers, asocialen, staatsvijanden, leeglopers, dieven en politiek onbetrouwbaren 

waren. Kortom, personen die schadelijk waren voor de gemeenschap, het volk en het 

vaderland. Zoals hun kameraden aan het front vochten tegen de vijand van buiten, zo 

streden de bewakers in de concentratiekampen tegen de vijand die van binnenuit 

kwam en behoedden da

 
189 Een bekende uitspraak van Himmler hierover, uit zijn Sonthofener rede gehouden op 21.6.44, luidt: 
‘Wir haben hier […] sogenannte Kapos eingesetzt. (…) In dem Moment, wo er Kapo ist, schläft er 
nicht mehr bei denen. Er ist verantwortlich, daß die Arbeitsleistung erreicht wird, daß bei keinem eine 
Sabotage vorkommt (…). Er muß also seine Männer antreiben. In dem Moment, wo wir mit ihm nicht 
zufrieden sind, ist er nicht mehr Kapo, schläft er wieder bei seinen Männern. Daß er dann von denen in 
der ersten Nacht totgeschlagen wird, dass weiß er.’ R. Ludewig-Kedmi, Moraldilemmata jüdischer 
Funktionshäftlinge. Bewältigungsstrategien von Holocaust-Überlebenden und ihren Kindern (Berlijn 
2000) 18. 
190  Untericht über Aufgaben und Plichten der Wachposten, BArch, SS-Wirtschafts-
Verwaltungshauptamt (NS 3), 2.6 Amtsgruppe D Konzentrationslager, inv.nr. 426 122. 
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Het uiteindelijke resultaat van het Dachauer Modell dat Eicke ontwikkeld had, 

werd treffend verwoord door Primo Levi, overlevende van Auschwitz Monowitz:  

 

Laat men zich nu een mens voorstellen wie de mensen die hem lief zijn 

ontnomen worden, en zijn huis, zijn gewoonten, zijn kleren, alles kortom, 

letterlijk alles wat hij bezit: dat zal een leeg mens zijn, een mens die niets 

anders meer is dan lijden en behoefte, die geen waardigheid meer heeft en 

geen oordeelsvermogen, omdat wie alles verloren heeft maar al te 

gemakkelijk ook zichzelf verliest: een mens over wiens leven en dood met 

een licht hart beschikt kan worden, zonder enig gevoel van 

medemenselijkheid, in het beste geval uitsluitend op grond van 

nuttigheidsoverwegingen.191 

 

De institutionele structuur van de kampen 

Het Dachauer Modell voorzag ook in de manier waarop de concentratiekampen 

georganiseerd dienden te zijn. In 1936 werd vastgelegd dat die organisatie uit vijf 

afdelingen zou bestaan: de Kommandanturstab, de Politische Abteilung, de 

Schutzhaftlagerführung, de Verwaltung en de Medizinische Stab. De 

Kommandanturstab werd gevormd door de kampcommandant, zijn adjudant en de 

administratieve werknemers.192 De kampcommandant was de hoogste macht in het 

kamp, maar de positie van zijn adjudant moet niet onderschat worden. Hij was als 

vertrouwenspersoon van de commandant op de hoogte van alle correspondentie van 

en naar de Kommandantur en hij was verantwoordelijk voor de berichtgeving naar de 

verschillende afdelingen van het kamp. Verder was hij betrokken bij 

promotieaanvragen van het personeel en besliste hij wie tot de commandant werd 

toegelaten.193  

                                                 
191 P. Levi, Is dit een mens (Amsterdam 2004) 28. 
192 In Vught werkten, naast een aantal Duitse, zeker tien Nederlandse vrouwen op de administratie als 
typiste, telefoniste of op de censuurafdeling. Deze vrouwen waren doorgaans begin twintig en de 
meesten waren specifiek voor administratief werk geschoold. Bijna allen hadden ze na de lagere school 
nog de Mulo doorlopen en een aantal had een opleiding als steno-typiste gevolgd. Dijs-Mol, NA, 
CABR, inv.nr. 76571; Johanna G., NA, CABR, inv.nr. 111342 dossier 17496; Eva G., NA, CABR, 
inv.nr. 54979; J.M.A.H. Luijben, NA, CABR, inv. nr. 93315; Johanna van den O., NA, CABR, inv. nr. 
43718; W.C. Volman, NA, CABR, inv.nr. 43313; C.A. Wisdom, NA, CABR, inv. nr.75709 en inv.nr. 
87712; Margot van Z., NA, CABR, inv.nr. 43963; H.G. Heikens, Niod, 250g, inv.nr. 140; M.A. 
Martens, Niod, 250g, inv.nr. 160. 
193 Orth, Die Konzentrationslager-SS 40. 
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Bij de aansturing van het kamp moest de commandant zijn beleid niet alleen 

conformeren aan de richtlijnen van het Dachauer Modell, en in het geval van Vught 

ook aan de doelstellingen van het Duitse bezettingsbestuur en de opdracht van Rauter, 

maar tevens aan de voorschriften die Glücks en zijn medewerkster van Amtsgruppe D 

met grote regelmaat uit Oranienburg stuurden. Zij hielden zich met alle mogelijke 

facetten van de kamporganisatie bezig: van instructies ten aanzien van het opsturen 

van de kleding van overleden gevangenen – dat deze geen bloedsporen mochten 

bevatten – en het feit dat er extra opgelet moest worden dat gevangenen niet naar de 

buitenlandse radiozenders luisterden, tot het voorschrift dat alleen de 

kampcommandant mocht bepalen of een gevangene door middel van stokslagen 

bestraft zou moeten worden en de vaststelling van privileges voor gevangenen die 

bovengemiddeld hard werkten.194  

Afdeling II, de Politische Abteilung, viel niet onder verantwoordelijkheid van 

de Inspektor der Konzentrationslager, maar was doorgaans een Aussenstelle van de 

Sipo en ressorteerde dus onder de Befehlshaber der Sicherheitspolizei en zo 

uiteindelijk onder het Reichssicherheitshauptamt. Op de Politische Abteilung, die over 

eigen personeel beschikte, nam men besluiten over de vrijlating of het doorsturen van 

gevangenen. Ook besliste men over de uitvoering van executies in het kamp. 

De Schutzhaftlagerführung, afdeling III, was verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken ten aanzien van de gevangenen. De Schutzhaftlagerführer 

had hierin de centrale machtspositie. Hij was belast met de zorg voor de orde en 

discipline in het Schutzhaftlager en werd hierbij geholpen door een Rapportführer, die 

de appèls verzorgde, en Block-, Arbeits- en Kommandoführers. In afwezigheid van de 

commandant was de Schutzhaftlagerführer verantwoordelijk voor het Schutzhaftlager. 

De verzorging van de gevangenen werd georganiseerd door afdeling IV, de 

Verwaltung. De taak van deze afdeling omvatte alle facetten van de materiële 

verzorging van de gevangenen, zoals onderdak, kleding en voeding. Dit was geen 

gemakkelijke taak, aangezien er telkens opnieuw voorschriften uit Oranienburg 

kwamen om de kosten van de Verwaltung te drukken en te bezuinigen op schaarse 

goederen. Zo kwamen er instructies over het besparen van elektriciteit, werden er 

                                                 
194 Bericht Amtsgruppe D an die Lagerkommandanten der Konzentrationslager d.d. 19.1.43 (Betr. 
Übersendung Bekleidungsgegenständen), BArch, NS 3, 2.6, inv.nr. 386, nr. 15; Bericht Amtsgruppe D 
an die Lagerkommandanten d.d. 20.1.43 (Betr. Prügelstrafen), d.d. 15.9.43 (Betr. Abhörung 
ausländischer Sender durch KL-Häftlinge) en Dienstvorschrift Gewährung von Vergünstigungen an 
Häftlinge d.d. 15.5.43, BArch, NS 3, 2.6, inv.nr. 426, nr. 16, 148 en 61. 
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beperkingen gesteld aan het bestellen van schoonmaakmiddelen – deze mochten 

slechts vier keer per jaar besteld worden – en werd de gebruiksduur van textiel op 

minstens een jaar gesteld.195  

 De vijfde en laatste afdeling was de medische staf die zowel verantwoordelijk 

was voor de verzorging van de SS als de gevangenen. Aan het hoofd van deze 

afdeling stond een SS-arts. De medische staf was onafhankelijk en stond niet onder 

bevel van de kampcommandant, wat regelmatig voor spanningen zorgde tussen de 

commandant en de SS-arts.196 

 Naast de vijf afdelingen binnen het kamp was er nog een laatste onderdeel 

belangrijk voor de organisatie van het kamp, namelijk de buitenbewaking. Deze was 

in handen van aparte SS-bataljons die geleid werden door een eigen commandant. De 

kampcommandant had in principe geen zeggenschap over hen. In Nederland was de 

buitenbewaking van de kampen in handen van het speciaal hiervoor opgerichte SS-

Wachbataillon Nordwest.  

 

De oprichting van het SS-Wachbataillon Nordwest 

Het Wachbataillon Nordwest werd op 1 januari 1942 op bevel van Himmler door 

Rauter opgericht.197 De leiders van de SS hadden in eerste instantie grote aarzelingen 

over het aanwerven en bewapenen van mannen uit een vijandige bevolking die dan in 

eigen land ingezet zouden worden, omdat men beducht was dat zij zich uiteindelijk 

tegen het bezettingsbestuur zouden keren. Maar de behoefte aan bewakingstroepen 

werd uiteindelijk zo groot dat men toch besloot een gewapende macht met 

Nederlandse leden op te richten.198  

Het Wachbataillon werd opgedeeld in vijf en later zes compagnieën, om op die 

manier de verschillende Nederlandse kampen te kunnen bedienen. De eerste en 

tweede compagnie werden ingezet bij de bewaking van het Polizeiliches 

Durchgangslager Amersfoort, de derde werd opgesplitst tussen de gijzelaarskampen 

                                                 
195 Merkblatt für die Verwaltungsführer der Konzentrationslager d.d. 8.12.43 en Bericht Amtsgruppe D 
an die Lagerkommandanten der Konzentrationslager d.d. 29.1.43 (Betr. Einsparung von elektr. Strom), 
BArch, NS 3, 2.6, inv.nr. 386, nr. 19 en 27; De Verwaltung in Kamp Vught heeft gedurende zijn gehele 
bestaan onder leiding gestaan van SS-Hauptsturmführer Stocker. 
196 Zo weigerde dokter Wolter het bevel van commandant Grünewald om na het bunkerdrama de 
doodsoorzaak van de omgekomen vrouwen te vervalsen. 
197 Circulaire van H. Jüttner, chef van het SS-Führungshauptamt, d.d. 30.12.41, Niod, 210 H 235 nr. 
2782-2783. 
198 In ’t Veld, De SS en Nederland 373. 
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Sint-Michielsgestel en Haaren.199 Nadat Haaren in juli 1944 was opgeheven, werden 

de bewakers naar kamp Vught gezonden en daar als aparte, zesde compagnie bij de 

bewaking ingedeeld, naast de vierde en de vijfde compagnie, die van het begin af aan 

al in Vught de bewaking voor hun rekening namen.200 Naast Nederlanders was er ook 

een aantal Oekraïners dat in Vught deel uitmaakte van de vierde compagnie.201 

Leider van het SS-Wachbataillon werd Paul Helle.202 Hij was van oorsprong 

een Oostenrijker, maar was vanwege zijn deelname aan de mislukte 

nationaalsocialistische opstand in 1934, de zogenaamde Juliputsch, als politiek 

vluchteling met zijn vrouw en zoon naar Duitsland gekomen.203 In 1939 werd hij lid 

van de Waffen-SS en maakte daarbinnen carrière als leider van bewakingstroepen. Hij 

begon in 1939 als leider van een kleine bewakingseenheid in Dachau en Mauthausen 

en eindigde in 1942 als leider van het Wachbataillon Nordwest, waar hij de leiding 

had over meer dan duizend man.204  

Ondanks de regelmatige geruchten dat Helle zich schuldig zou maken aan 

onoorbare praktijken, voerde hij zijn taak als commandant volgens zijn superieur naar 

tevredenheid uit.205 In februari 1943 werd hij door Karl Demelhuber, de bevelhebber 

van de Waffen-SS in Nederland, voorgedragen voor een promotie, omdat Helle 

volgens hem onder zeer moeilijke omstandigheden het Wachbataillon had opgezet en 

uitgebreid. Daarnaast verschafte hij de manschappen een goede opleiding, getuige het 

                                                 
199 Zie voor Sint-Michielsgestel en Haaren: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 192-211; M. de 
Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd (Alphen aan de Rijn 
1979); S. Jansens, G. von Frijtag Drabbe Künzel en J.C.H. Blom, Een ruwe hand in het water. De 
gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel en Haaren (Amsterdam 1993); M. Kohnstamm en E. Hofland, 
Brieven uit Hitlers Herrengefängnis (Amsterdam 2005). 
200 P.A. Helle, PV d.d. 18.9.47, NA, CABR, inv.nr. 1257. 
201 Zij komen met name ter sprake in verband met de executies die in de laatste maanden voor de 
evacuatie van het kamp uitgevoerd werden. H.J.G Cornelissen, PV d.d. 27.11.47, getuige Kosterling, 
NA, CABR, inv.nr. 250; T.C. Cornwall, PV d.d. 22.9.48, NA, CABR, inv.nr. 22380; C. Kwakkelaar, 
PV d.d. 14.6.46, NA, CABR, inv.nr. 74942.  
202 Helle was geboren in 1898 in Rovereto in Zuid-Tirol. Na de middelbare school doorliep hij de 
technische hogeschool en specialiseerde zich in machinebouw en het hoogovenbedrijf. Hij woonde nog 
in Oostenrijk toen hij in 1930 lid werd van de NSDAP en zich in 1932 bij de SS aanmeldde. 
Fragebogen en Gebürhnis-Karte, BArch, Slg. BDC, RuSHA/P.A. Helle, geb. 22.9.98 1145 en SSO 
081a 0058; Zie ook: Lebenslauf d.d. 24.2.44, BArch, BDC, RuSHA/Helle, 1103. 
203 Gebührnis-Karte, BArch, BDC, SSO 081a 0058; Helle zat vlak voor de Putsch enige maanden in de 
gevangenis wegens ‘politischer Betätigung’. Hij was net op tijd vrij om in de Putsch mee te vechten. 
Lebenslauf d.d. 24.2.44, BArch, BDC, RuSHA/Helle 1103. 
204 Lebenslauf d.d. 24.2.44, BArch, BDC, RuSHA/Helle 1104 en 1105. 
205 Helle zou actief zijn op de zwarte markt en voorzag zijn ondergeschikten van luxeartikelen als drank, 
rookwaren en snoepgoed. In ’t Veld, De SS en Nederland 375; Ook in oktober 1939 waren er al eens 
verdenkingen gerezen dat hij zijn positie misbruikt zou hebben voor het verkrijgen van een lening en 
zich schuldig zou hebben gemaakt aan fraude met cheques. Brief an das SS-Personalhauptamtes d.d. 
23.10.39, BArch, BDC, RuSHA/Helle, 1050. 
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feit dat uit de gelederen van het Wachbataillon regelmatig mannen zich voor actieve 

dienst aan het front meldden. Zo schreef Demelhuber:  

 

Das Btl. stellt hier in den Niederlanden innerhalb der uns feindlich gesinnten 

Bevölkerung einen ausgesprochenen guten Kern dar und hilft mit, das 

Ansehen der Germanischen SS gerade hier in diesem Raum zu vergrößern und 

zu erweitern.206  

 

Dat was volgens hem grotendeels de verdienste van Helle.207  

Een ‘uitgesproken goede kern’ noemde Demelhuber de manschappen van het 

Wachbataillon. Deze mening werd volgens In ’t Veld door een groot deel van de 

Duitse SS niet gedeeld. Zij keken neer op de Nederlandse SS’ers, die wel de 

voordelen wilden van het SS-lidmaatschap, namelijk een goed betaalde baan, kost en 

inwoning, een uniform en ondersteuning voor vrouw en kinderen, maar die niet bereid 

waren aan het Oostfront te vechten.208  

Ook voelden de Duitse SS’ers zich beter omdat de eisen die de SS aan de 

leden van het Wachbataillon stelde lager waren dan die aan de Duitse SS’ers. Deze 

lagere eisen waren voortgekomen uit de doorlopende behoefte van de Waffen-SS aan 

manschappen voor het Oostfront. Het bleek niet makkelijk voldoende mannen te 

vinden die aan de strenge keuringseisen van de SS voldeden. Daarom liet Himmler in 

april 1941 een nieuw regiment oprichten dat SS-Freiwilligen-Standarte ‘Nordwest’ 

zou gaan heten en waarvoor soepeler toelatingseisen zouden gelden. In praktijk 

zouden deze mannen de status van volwaardige SS’ers hebben, maar formeel waren 

ze niet geheel onderdeel van de SS. De term ‘Freiwilligen’ in de naam was dan ook 

bedoeld om aan te geven dat het regiment geen eerste- maar tweederangs SS’ers 

                                                 
206 Beförderung in der Waffen-SS d.d. 26.2.43, BArch, BDC, RuSHA/Helle, 1032 Helle kreeg zijn 
promotie overigens niet. 
207 Het is de vraag of Demelhuber de zaken hier niet mooier voorspiegelde dan ze waren en of er 
inderdaad een substantieel aantal mannen doorstroomde naar de Waffen-SS. Slechts 3 van de 68 
Nederlandse SS’ers wier dossiers ik bekeken heb, zijn na hun dienst in Vught nog naar het Oostfront 
gegaan.  
208 In ’t Veld, De SS en Nederland 374; Wel was het de Nederlandse leden van het Wachbataillon 
bekend dat ze ingezet zouden kunnen worden tegen de geallieerden op het moment dat deze Nederland 
zouden bereiken. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. 
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bevatte. 209  Dezelfde aangepaste eisen golden ook voor de leden van het 

Wachbataillon.210 

Aanpassing van de eisen hield onder meer in dat een minimale lichaamslengte 

van 1.65 meter voldoende was in plaats van 1.70 meter. Verder was de medische 

keuring minder streng en de conditietest soepeler en werd de raciale achtergrond van 

de mannen slechts oppervlakkig uitgezocht. Ook hoefden de mannen geen 

toestemming te vragen aan het Rasse- und Siedlungshauptamt om te mogen trouwen, 

wat inhield dat de raszuiverheid van de toekomstige echtgenotes van de leden niet 

werd nagegaan.211  

Volgens De Jong was de behoefte aan leden zo groot dat de SS op alle 

mogelijke manieren Nederlanders ronselde. Bijvoorbeeld onder jongeren die in een 

psychiatrische inrichting waren geplaatst of die tot een gevangenisstraf veroordeeld 

waren en daar door deelneming aan het Wachbataillon onderuit zouden kunnen 

komen.212 Hij verwees hierbij naar een citaat van dokter A.C.L. Palies, de geneesheer-

directeur van het Rijksasyl voor Psychopaten te Avereest, die schreef dat hij veel van 

zijn patiënten na het einde van hun behandeling naar de SS zag hollen.213 

Het beeld dat De Jong schetste correspondeert niet met de gegevens over de 

achtergrond van de 68 door mij onderzochte SS’ers.214 Geen van hen kwam uit een 

psychiatrische of andersoortige inrichting. Sommigen waren wel sociaal of qua 

intelligentie minder begaafd, maar dat aantal was op de vingers van één hand te tellen. 

Verder had geen van de onderzochte jongens en mannen zich bij de SS aangemeld om 

aan een gevangenisstraf te ontkomen. Wel hadden dertien personen een strafblad, wat 

bij het Wachbataillon indienstneming kennelijk niet in de weg stond, dit in 

                                                 
209 In ’t Veld, De SS en Nederland 332. 
210 Deze eisen golden voor alle Nederlandse onderdelen van de Waffen-SS. Alleen de leden van het 
eerste uur die behoorden tot de in de zomer van 1940 opgerichte SS-Standarte Westland en onderdeel 
uitmaakte van de Division Wiking van de Duitse Waffen-SS, hadden nog aan de strenge toelatingseisen 
moeten voldoen. 
211 In ’t Veld, De SS en Nederland 332; Dit laatste had weinig effect op het aantal toelatingen. Slechts 
weinig mannen zullen getrouwd zijn geweest met een vrouw die niet aan de criteria van de Duitse 
Waffen-SS voldeed, dat wil zeggen met een joodse of Oost-Europese vrouw. Dat de Duitse SS weinig 
belang hechtte aan de raszuiverheid van haar Nederlandse leden en aangetrouwden, zegt meer iets over 
de mate waarin het Nederlandse Wachbataillon door de Duitse SS werd beschouwd als een volwaardig 
onderdeel van de SS.  
212 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VI 437. 
213 Ibidem, 437. 
214 Het corpus van onderzochte leden is vrij willekeurig tot stand gekomen. In eerste instantie werd 
uitgegaan van de namen die bij het Niod bekend waren. Het onderzoek in de dossiers bij het Nationaal 
Archief leverde vervolgens nieuwe namen op. Wat betreft leeftijd en functies in het kamp heb ik zoveel 
mogelijk een doorsnee van de groep genomen.  

 68



tegenstelling tot de ‘echte’ Waffen-SS. De meesten waren berecht voor diefstal, 

verduistering en mishandeling, maar ook voor het rijden zonder rijbewijs, 

ambtsbelemmering, belediging en stroperij. Veel van de straffen dateerden van langer 

geleden, uit de jaren twintig en dertig, toen de overtreders tieners of twintigers 

waren.215 Dit waren dus voornamelijk jeugdzonden. 

 De gemiddelde leeftijd van de onderzochte leden van het Wachbataillon was 

relatief hoog: 29.216 Dit is een indicatie dat bij de keuring, die voor iedereen die zich 

bij de Nederlandse Waffen-SS meldde dezelfde was, leeftijd een belangrijk 

selectiecriterium was. Mannen die te oud waren om aan het Oostfront te vechten 

werden in het Wachbataillon geplaatst.  

Ongeveer twee derde van de onderzochte Wachbatailloners was getrouwd en 

alle gehuwden hadden kinderen.217 Een kwart van de mannen, bijna allen jongeren, 

was ongehuwd. Zeker de helft van de mannen had alleen de lagere school gevolgd.218 

Verder hadden acht mannen na de lagere school verder geleerd aan de 

ambachtsschool, waar ze diploma’s hadden behaald voor uiteenlopende beroepen. 

Evenveel bezochten na hun lagereschooltijd de Mulo of Ulo, die ze overigens niet 

altijd voltooiden. Bijna de helft van de mannen werkte als arbeider in de fabriek, als 

ambachtsman of handarbeider, zoals wever, timmerman, koperslager of landarbeider. 

Elf waren kleine zelfstandigen en werkten als slager, bakker, colporteur of koopman. 

Verder was een aantal werkzaam in de transportsector als chauffeur of machinist. Zes 

mannen werkten in commerciële, technische of administratieve tussenfuncties, 

bijvoorbeeld als kantoorbediende, kelner of verpleger.219  

Een groot deel van de bewakers, namelijk een derde, was uitsluitend lid van 

het Wachbataillon en verder van geen enkele andere nationaalsocialistische 

organisatie. Daarnaast was een kwart uitsluitend lid van de NSB, en eventueel de 

                                                 
215 Vijf van de mannen waren meer dan één keer veroordeeld, voornamelijk voor mishandeling en 
oplichting of diefstal. Tweederde van de zaken dateerden uit de jaren twintig en dertig.  
216 Uitgaand van hun leeftijd op 1 januari 1943. Precies de helft van de mannen was ouder dan 30 jaar. 
217 Slechts drie mannen waren gescheiden en ook die hadden allen kinderen. 
218 Van dertien mannen was hun vooropleiding niet bekend. Van negen van hen is, gezien hun beroep, 
waarschijnlijk dat ze of alleen een lagere schoolopleiding hadden of daarna nog enkele jaren vakschool 
hadden gevolgd. 
219 Voor de relatie tussen intelligentie, onderwijs en beroepen zie: J. Luning Prak, De polen van het 
intellect (Amsterdam 1948) 106-107. Afgemeten naar opleiding en beroep, blijkt dat het percentage 
middelbaar- en hogeropgeleide mannen ondervertegenwoordigd was en het aantal laag opgeleiden 
ongeveer evenredig was aan de grootte van dat percentage in de Nederlandse samenleving als geheel. 
Het aandeel van mannen dat halfgeschoold en geschoold werk deed was daarmee 
oververtegenwoordigd. 
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Weerafdeling (WA) van de NSB, voordat men zich bij het Wachbataillon meldde.220 

Van de 39 mannen die lid waren van de NSB waren er 12 die zich voor het uitbreken 

van de oorlog als lid hadden aangemeld.221  

Verder waren er nog dertig bewakers die naast hun lidmaatschap van de NSB, 

en eventueel de WA en het Wachbataillon, ook nog lid waren van andere 

nationaalsocialistische organisaties. Deze groep is min of meer in twee categorieën in 

te delen, namelijk organisaties die betrekking hadden op werk en materiële steun, 

zoals het Nederlands Arbeidsfront (NAF) of de Nederlandse Volksdienst (NVD) en 

paramilitaire organisaties zoals de Landstorm en het Nationalsozialistisches 

Kraftfahrkorps (NSKK).222 In bijna alle gevallen was het Wachbataillon de laatste 

organisatie waarvoor de mannen zich opgaven.223  

 Anders dan vaak gedacht waren de leden van het Wachbataillon in het 

algemeen dus geen Waffen-SS’ers die aan het Oostfront gewond waren geraakt en 

niet meer in staat om te vechten. Verreweg de meeste mannen hadden zich direct bij 

het Wachbataillon gemeld. Er waren slechts vijf oud-Oostfrontstrijders die 

uiteindelijk een baan in Vught kregen. Er was ook een enkeling die zich bij de 

Waffen-SS had opgegeven om naar het Oostfront gestuurd te worden, maar daarvoor 

niet geschikt geacht werd en doorgestuurd was naar het Wachbataillon. 

 

                                                 
220 De Weerafdeling was de paramilitaire vleugel van de NSB. De WA werd in 1932 opgericht om de 
NSB, haar (colporterende) leden en haar leider tegen aanvallen van politieke tegenstanders te 
beschermen. Ook bewaakten ze de orde tijdens bijeenkomsten van de beweging. In de jaren dertig was 
de WA een tijdlang verboden. Tijdens de oorlog werd de organisatie weer actief.  
221 Ten aanzien van de rest: tien werden lid in 1940, zeven in 1941, zeven in 1942 en een in 1943. Zie 
voor de NSB onder meer: J.Th.M. Houwink ten Cate en N.K.C.A. in ’t Veld, Fout. Getuigenissen van 
NSB’ers (Den Haag 1992); A. Mussert en G. Groeneveld, Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en 
celbrieven van de NSB-leider Anton Mussert (Nijmegen 2005); Z. Matthée, Voor volk en vaderland. 
Vrouwen in de NSB 1931-1948 (Amsterdam 2007); R. te Slaa en E. Klijn, De NSB. Ontstaan en 
opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935 (Amsterdam 2009); J. Damsma en E. 
Schumacher, Hier woont een NSB’er. Nationaalsocialisten in bezet Amsterdam (Amsterdam 2010). 
222 De NAF was de Nederlandse versie van het Deutsche Arbeitsfront, een op nationaalsocialistische 
leest geschoeide organisatie die alle vakbonden en vakcentrales verving. Het was de bedoeling dat alle 
werkgevers en werknemers zich in de NAF verenigden; Voorloper van de NVD was de stichting 
Winterhulp. Volgens de statuten uit 1941 was het doel ‘de verzorging van alle Nederlanders’, maar in 
de praktijk betekende het alleen hulp voor mensen die nationaalsocialistische sympathieën hadden. Het 
ging hierbij om hulp aan slachtoffers van bombardementen, materiële verzorging van aanstaande 
moeders, wijkverpleging en dergelijke; De NSKK was een Duitse organisatie die tijdens de oorlog de 
Duitse Weermacht op het gebied van transport ondersteunde. In 1943 werd de organisatie ook in 
Nederland opgericht voor de werving en het opleiden van Nederlandse vrijwilligers die als chauffeur 
voor de Weermacht wilden werken. 
223 Zes mannen waren volgens hun dossiers geen lid van het Wachbataillon, maar kwamen via de 
Landwacht, Landstorm of WA als bewaker in het kamp terecht. Het is niet honderd procent zeker dat 
ze geen lid van de SS geweest zijn, het zou ook kunnen zijn dat de rechercheurs dat destijds niet 
hebben kunnen achterhalen. 
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Opportunisme en overtuiging 

Wat waren de motieven van de mannen om zich aan te melden als bewaker van een 

concentratiekamp? Onderzoek in de dossiers laat zien dat twee beweegredenen het 

meest voorkwamen. Ten eerste het feit dat dit een relatief goed betaalde baan was, 

met materiële voordelen en steun aan het gezin, en ten tweede de overtuiging voor de 

nationaalsocialistische zaak. Er was maar zelden sprake van een duidelijke keuze uit 

opportunisme of overtuiging en bij de meesten ging het om een combinatie van beiden.  

De motieven van de mannen zijn deels te herleiden door te kijken naar de 

volgorde waarin zij zich voor de verschillende nationaalsocialistische organisaties 

opgaven. Mannen die uit opportunisme lid werden waren dikwijls eerst lid van de 

NVD en de NAF omdat ze werkloos waren of te weinig verdienden om hun gezin te 

onderhouden en hoopten op steun of een betere baan. Zij werden dan vervolgens in 

Duitsland of andere Europese landen, zoals België, Frankrijk of Noorwegen, 

tewerkgesteld.  

Na verloop van tijd, dit kon maanden of jaren zijn, kregen de mannen genoeg 

van het feit dat ze zo ver van hun gezin af woonden of waren ze niet meer tevreden 

met het werk dat ze moesten doen. Velen probeerden tijdens een verlof in Nederland 

een andere mogelijkheid te vinden en de SS leek dan een goede optie. Ze waren al 

gewend om voor de Duitsers te werken, dus dat vormde geen belemmering meer. 

Verder waren de verdiensten goed en kon het gezin rekenen op extra materiële 

ondersteuning, zoals levensmiddelen en kolen.224 En hoewel ze nog steeds veel van 

huis waren, hadden ze zo de mogelijkheid om regelmatig in het weekend met verlof 

thuis te komen.225 

Een van deze ‘opportunisten’ was Hendrik Bruinewoud, geboren in 1913. Hij 

was getrouwd en had drie kinderen toen in 1940 de oorlog uitbrak. Als colporteur van 

verschillende tijdschriften verdiende hij in die dagen 30 à 35 gulden in de week en dat 

was voldoende om rond te komen. In 1942 werd het papier echter schaars en nam het 

aanbod van tijdschriften af, zodat hij zijn gezin niet meer kon onderhouden. Hij 

besloot zich te melden bij de firma Groenendijk in Rotterdam, die arbeiders vroeg 

voor Noorwegen. Hij kwam in Trondheim terecht, waar een belangrijke basis voor 

onderzeeërs lag en waar de Duitsers een nieuwe stad wilden gaan bouwen. Daar 

                                                 
224 Onder andere: J.B. van Engelen, Uitspraak Trib. Den Bosch d.d. 7.2.47, NA, CABR, inv.nr. 45079; 
Jacques D., Dagvaarding d.d. 8.3.48, NA, CABR, inv.nr. 89454.  
225 H.W. Heithuis, PV d.d. 4.9.46, NA, CABR, 17249. 
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werkte Bruinewoud voor de bouworganisatie van de Duitse overheid, Organisation 

Todt.226 Toen hij na een half jaar met verlof thuis kwam, wilde zijn vrouw graag dat 

hij in Nederland werk zou zoeken. Nadat hij alles geprobeerd had om werk te vinden, 

meldde hij zich, naar eigen zeggen ‘ten einde raad’, half januari 1943 bij de SS.227  

Er waren ook mannen die zich bij de SS aanmeldden om aan verplichte 

tewerkstelling in Duitsland te ontkomen, zoals de achttienjarige Bareld de Boer. 228 

Hij werkte als schildersknecht, maar zijn patroon had niet veel werk meer. Hij wist 

een nieuwe baan te vinden in een zuivelfabriek, maar juist in die periode moest de 

directeur een aantal mensen opgeven voor tewerkstelling in Duitsland en zijn naam 

kwam op de lijst terecht. Op het Gewestelijk Arbeidsbureau, waar hij zich moest 

melden, zag hij een reclamebiljet hangen voor de SS en hij zag daarin een 

mogelijkheid om in Nederland te kunnen blijven.229 Velen claimden na de oorlog dat 

ze zich, zoals De Boer, bij de SS opgegeven hadden om aan een oproep voor de 

Arbeitseinsatz te ontkomen, maar dit was vaak maar ten dele waar. De meesten 

hadden namelijk al eerder voor de Duitsers gewerkt of bleken nationaalsocialistische 

sympathieën te hebben. 

Volgens In ’t Veld was er bij de vrijwilligers die zich meldden voor het 

Wachbataillon Nordwest geen sprake van ideële motieven. Dit in tegenstelling tot de 

mannen die zich voor het Oostfront meldden. Die mannen waren bereid te vechten 

voor hun nationaalsocialistische idealen en tegen het ‘rode gevaar’ dat de 

communisten in hun ogen vormden.230 Inderdaad ligt dit ten aanzien van de leden van 

het Wachbataillon over het algemeen anders. 231  Er zijn maar weinig mannen lid 

                                                 
226 Genoemd naar oprichter Fritz Todt, bouwde onder meer aan de Atlantikwall. Voor de bouw van 
deze verdedigingslinie, die liep van Noorwegen tot Spanje, werden arbeiders uit verschillende landen, 
zowel op vrijwillige basis of in het kader van de Arbeitseinsatz, ingezet bij de bouw van bunkers, 
kustversterkingen en wegen. 
227 Aangezien er tussen zijn verlof en aanmelding bij de SS maar enige weken zaten, moeten zijn 
woorden met een korrel zout genomen worden. H. Bruinewoud, PV d.d. 24.6.46, NA, CABR, inv.nr. 
73060. 
228 Zie voor Nederland en de Arbeitseinsatz het standaardwerk van B.A. Sijes, De arbeidsinzet. De 
gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945 (Den Haag 1990). 
229 B. de Boer, PV d.d. 12.11.46, NA, CABR, inv.nr. 75378. 
230  Andere beweegredenen van de Waffen-SS’ers die zich voor het Oostfront meldden, waren 
militarisme, avonturisme, opportunisme, vluchtgedrag voor onhoudbare huiselijke omstandigheden en 
economische motieven, zoals werkloosheid. A.F.G. van Hoesel, De jeugd die wij vreesden. Bijdrage tot 
de psychologie en paedagogiek der jeugdige politieke delinquenten (Utrecht 1948) 21; R.A.A. 
Lamberigts, ‘Wilden zij meer zijn dan gewoon soldaat?’ Een motivatie-onderzoek naar Nederlandse 
vrijwilligers in het SS-complex 1940-1945 (S.l. 1995). 
231 Dit afgezien van de mannen die gewond waren geraakt aan het Oostfront en daarna in kamp Vught 
geplaatst werden. Of de mannen die zich in eerste instantie voor het Oostfront hadden gemeld, maar 
niet door de keuring waren gekomen. Zoals Thomas Cornwall. Hij meldde zich in mei 1942 bij de SS 
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geworden omdat ze specifiek vanuit een nationaalsocialistisch idealisme een bijdrage 

wilden leveren aan het Wachbataillon. Voor velen was het uiteindelijk toch gewoon 

een baan waarmee geld verdiend kon worden. Maar dit sluit niet uit dat een deel van 

de mannen wel oprecht geloofde in de ideeën van het nationaalsocialisme. Voordat zij 

zich bij de Waffen-SS meldden, waren deze mannen doorgaans al – langere tijd – lid 

van de NSB en soms de WA. 

Een van hen was de dertiger Lieuwe Wierda. Hij werkte eerst als aannemer en 

later als transporteur-expediteur toen hij in 1935 voor het eerst in aanraking kwam 

met de NSB. Hij had de beweging altijd als slechte import uit Duitsland beschouwd, 

maar toen hij zich wat beter in het programma van de NSB ging verdiepen en dat 

toetste aan zijn christelijke opvattingen, ontdekte hij voor zichzelf dat er daartussen 

geen discrepantie was. De NSB probeerde meer eenheid in het volk te brengen en liet 

het algemeen belang prevaleren boven het groeps- of individuele belang. Het was de 

overtreffende trap van ‘heb uw naaste lief’, meende hij en hoewel zijn dominee hem 

van het tegendeel probeerde te overtuigen, werd hij in 1936 lid. Na het uitbreken van 

de oorlog meldde hij zich in 1941, op 32-jarige leeftijd, bij de NSKK en ging in 

Frankrijk werken. Een jaar later nam hij ontslag omdat hij niet voortdurend van zijn 

gezin gescheiden wilde zijn en liet zich bij het Wachbataillon registreren.232 Hij was 

dus een overtuigde nationaalsocialist die zich vanuit opportunistische motieven bij het 

Wachbataillon meldde. 

Opvallend weinig jongeren waren afkomstig uit een zogenaamd ‘NSB-gezin’. 

Een van de weinigen was de 22-jarige Friese boer Jeen Haisma. Zijn vader was lid 

van de NSB en Landwachter. Zijn jongere broer was als Waffen-SS’er in 1942 aan het 

Oostfront gesneuveld. Een van zijn zussen was getrouwd met een zogenoemde 

‘Oostlandboer’ en had in de Oekraïne gewoond. Drie andere zussen waren lid van de 

Nationale Jeugdstorm (NJS). 233  Haisma zelf voelde zich in november 1940, naar 

eigen zeggen door de slechte economische omstandigheden, geroepen om zich aan te 

melden als lid van de NSB en niet lang daarna van de WA. In Drachten probeerde hij 

                                                                                                                                            
omdat hij ‘voorstander [was] van een verenigd Europa en leefde in de overtuiging dat als Duitsland 
won, voor Nederland onder een verenigd Europa een betere tijd aan zou breken.’ Hij voldeed echter 
niet aan de keuringseisen en werd bij het Wachbataillon geplaatst. Cornwall, PV d.d. 13.9.46, NA, 
CABR, inv.nr. 22380. 
232 L.W. Wierda, Levensloop PV d.d. 21.11.46, NA, CABR, inv.nr. 70646. 
233 De NJS was een nationaalsocialistische jeugdbeweging voor jongens en meisjes tussen de tien en 
zeventien jaar. De leden waren vrijwel uitsluitend kinderen van wie de ouders NSB-lid waren. Het 
aantal leden zou tijdens de bezetting zo’n 12.000 hebben bedragen.  
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een nieuwe WA-afdeling op te richten, maar deze kwam niet van de grond. 

Uiteindelijk besloot hij dat hij de WA-leden te laks vond en meldde hij zich aan bij de 

SS.234 

Het waren dus met name mannen die een gezin te verzorgen hadden en 

jongeren die zich bij het Wachbataillon meldden. Voor de gezinshoofden gold 

overwegend als beweegreden dat ze op die manier hun gezin goed konden 

onderhouden. Maar er was ook een deel dat zich uit nationaalsocialistische 

overtuiging bij de SS meldde. Bij de jongeren speelde het geldelijke argument ook 

een rol, met name wanneer ze uit grote gezinnen afkomstig waren of als ze uit een 

eenoudergezin kwamen. Verder gold voor hen nog als motief dat ze het huis wilde 

ontvluchten, aangestoken waren door familie of vrienden of door avonturierszin 

werden aangetrokken. 

Veel mannen verklaarden na de oorlog dat zij niet hadden geweten wat het 

Wachbataillon precies inhield en dat zij verkeerde voorlichting hadden gehad van de 

ronselaars die hen probeerden te overtuigen om zich aan te melden. Zo waren er 

mannen die zeiden dat ze te horen hadden gekregen dat ze alleen gebouwen zouden 

moeten bewaken. Dit klinkt als een gemakkelijk excuus achteraf, maar volgens In ’t 

Veld staat het vast dat er vooral in de beginfase onder valse voorwendselen geronseld 

werd, bijvoorbeeld door het potentiële lid voor te houden dat het een politieopleiding 

betrof.235 

Het wervingspersoneel van de SS-Ergänzungsstelle Nord-West, dat onder meer 

verantwoordelijk was voor de rekrutering van personeel voor het Wachbataillon, 

trachtte op alle mogelijke manieren mannen over te halen zich te melden, evenals de 

propagandaleiders van de NSB. Ze spraken mannen aan in cafés en legden 

huisbezoeken af, waarbij ze hen trachtten te overtuigen van het feit dat lidmaatschap 

van de NSB maar half werk was en dat als ze echt mee wilden werken aan de opbouw 

van de beweging ze zich voor de SS moesten melden.236 Of ze legden de nadruk op de 

voordelen, zoals een goed loon en licht werk. Zo verklaarde de 21-jarige landbouwer 

Arie Weerkamp dat hij meerdere malen bezoek had gekregen van de groepsleider van 

                                                 
234 J. Haisma, PV d.d. 28.11.46, NA, CABR, inv.nr. 75248. 
235 In ’t Veld, Nederland en de SS 374. 
236 C.G. Rademaker, PV d.d. 4.8.47, NA, CABR, inv.nr. 40503. 
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de NSB, waar hij lid van was, en van een ronselaar uit Amersfoort. Ze spiegelden hem 

de zaken zo mooi voor dat hij uiteindelijk besloot zich te melden.237 

Uiteraard waren er ook mannen die zich achteraf achter drogredenen 

probeerden te verschuilen. Bijvoorbeeld dat ze niet wisten waar ze voor getekend 

hadden omdat ze de Duitse tekst niet hadden begrepen. Wijndelt Wijndelts, ex-huzaar 

en wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee, was zo iemand. Hij had zich alleen 

voor de SS laten keuren om aan zijn vrouw en dochter te bewijzen dat er met zijn 

conditie op zijn leeftijd, hij was toen halverwege de veertig, niets mis was. Aan het 

eind van de dag had hij wat voor hem onbegrijpelijke Duitse papieren getekend en 

bleek hij lid te zijn geworden van de Germaanse SS. De papieren waren inderdaad in 

het Duits gesteld, maar wat Wijndelts ‘vergat’ te zeggen was dat de Nederlandse 

vertaling er onder stond.238 

Een behoorlijk aantal leden van het Wachbataillon verklaarde na de oorlog dat 

ze, eenmaal in opleiding en aan het werk bij het Wachbataillon, spijt hadden van hun 

keuze. Sommigen vertelden dat ze er uit hadden willen stappen, maar dat ze bang 

waren dat ze hun naaste familie of gezin dan in gevaar zouden brengen. Anderen 

gaven aan dat ze gepoogd hadden om de dienst te verlaten, maar dat het niet gelukt 

was, bijvoorbeeld omdat ze als antwoord kregen dat ze voor de duur van de oorlog 

hadden getekend en ontslag dus niet mogelijk was. Op deze manier positioneerden zij 

zichzelf als slachtoffers.  

Het is de vraag in hoeverre deze verhalen moeten worden geloofd. Er zullen 

zeker mensen zijn geweest die tijdens de opleiding spijt kregen, onaangenaam verrast 

door de harde wijze waarop ze gedrild werden. Of eenmaal in het kamp, getroffen 

door de behandeling van hun landgenoten of teleurgesteld in het werk, ontslagen 

hebben willen worden, wat niet snel toegestaan werd. Maar desertie was ook een 

mogelijkheid geweest, zij het dat de straffen hoog waren en het besluit tot desertie niet 

gemakkelijk. Toch bleken vijf mannen wel de moed te hebben om te deserteren toen 

ze, na de evacuatie van het kamp, dreigden ingezet te worden bij Arnhem om tegen de 

geallieerden te vechten. Desertie was dus wel mogelijk.  

Slechts één man, de 35-jarige transporteur Herman Heithuis, deserteerde 

tijdens zijn diensttijd in Vught. Na enige tijd gewerkt te hebben op de ambulance van 

het Duitse Rode Kruis, werd hij in de herfst van 1943 ingezet in kamp Vught. Daar 

                                                 
237 J.W. de Graaij, PV d.d. 11.3.46, getuige J.A. Weerkamp, NA, CABR, inv.nr. 763, BRvC 718/48. 
238 W.A. Wijndelts, PV d.d. 16.1.46 en handgeschreven verklaring z.d., NA, CABR, inv.nr. 44942. 
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werkte hij min of meer als boodschappenjongen op de Kommandantur, maar hij had 

het niet naar zijn zin. Toen hij in januari 1944 naar Wiesbaden moest om zich een 

nieuw kunstoog aan te laten meten, besloot hij niet terug te gaan en in Almelo onder 

te duiken. Daar werd hij opgepakt door de Almelose politie wegens een vermeende 

fietsendiefstal en overgedragen aan de Duitsers. Hij werd wegens desertie tot zes jaar 

kamp veroordeeld en uiteindelijk door de Russen bevrijd.239  

 

‘Afgericht’ en aan het werk 

Nadat de mannen zich opgegeven hadden voor het Wachbataillon werden ze 

opgeroepen om gekeurd te worden. Deze keuring bestond uit een lichamelijk 

onderzoek in de vorm van een medische controle en een conditietest. Daarnaast 

moesten ze een verklaring ondertekenen waarin ze aangaven geen schulden te hebben, 

niet van joodse afkomst te zijn en niet aangesloten te zijn (geweest) bij een 

vrijmetselaarsloge of een daarop gelijkende organisatie. 240  Vervolgens kregen de 

mannen een oproep om zich te melden. De meesten moesten naar Amersfoort, waar 

een gedeelte van het kamp vanaf september 1941 werd gebruikt als opleidingscentrum. 

Maar ook op andere plaatsen werden mannen opgeleid, waaronder de Koning Willem 

I kazerne in Den Bosch en kamp Vught zelf. 

 De opleiding duurde niet voor alle rekruten even lang. Sommigen verklaarden 

een opleiding van acht weken te hebben gehad en anderen noemden drie of vier 

maanden. Het kwam ook voor dat de mannen al tijdens hun opleiding 

bewakingsdiensten verrichtten. Dit doet vermoeden dat naarmate de vraag naar 

bewakingspersoneel groter was de opleiding korter duurde.  

 Tijdens die weken en maanden werden de mannen ‘afgericht’ zoals ze dat met 

een germanisme noemden. De opleiding bestond uit verschillende onderdelen, zoals 

wapenleer, exerceren, het doen van schietoefeningen en politieke scholing. Ook werd 

aandacht besteed aan sport en zang.241  Wat die politieke scholing precies inhield 

wordt uit de verklaringen niet precies duidelijk. Het zal waarschijnlijk een combinatie 

zijn geweest van nationaalsocialistische propaganda en onderricht over de wijze 

                                                 
239 Heithuis, PV d.d. 4.9.46, NA, CABR, 17249. 
240 H. van de Ven, NA, CABR, inv.nr. 74893. 
241 Zie: J. Wassenaar, PV d.d. 19.4.47, getuige G. Hoekstra, NA, CABR, inv.nr. 76608; Jacques D., PV 
d.d. 14.3.46, NA, CABR, inv.nr. 111273; Jan K., PV d.d. 16.10.47, getuige L. Kuypers, NA, CABR, 
inv.nr. 575 dossier 841/48; Adrianus van G., PV d.d. 23.7.47, NA, CABR, inv.nr. 45404.  
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waarop de toekomstige bewakers de ‘staatsgevaarlijke’ gevangenen dienden te 

behandelen.  

Hoe dit onderricht vormgegeven werd blijkt onder meer uit de lesbrief die het 

WVHA in de zomer van 1943 aan de kampcommandanten van alle 

concentratiekampen stuurde. Deze lesbrief moest als grondslag dienen voor de 

voorlichtingsbijeenkomsten voor de bewakingsmanschappen die tenminste een keer 

per week zouden moeten worden gehouden.242 In de lesbrief werd duidelijk gemaakt 

dat de taak van de bewakers zo belangrijk was omdat ze mensen bewaakten die de 

eenheid van het volk en de eindoverwinning schade toe zouden kunnen brengen. Ze 

hadden dus een gewichtige taak en daarom was het van belang dat ze hun plicht zo 

goed mogelijk vervulden. Hun aandacht mocht nooit verslappen tijdens hun 

wachtdienst, dus eten, roken of kletsen met medebewakers was uit den boze. Wanneer 

een bewaker in slaap zou vallen zou hij voor het krijgsgerecht moeten verschijnen en 

behoorde de doodstraf tot de mogelijkheden.243  

Ook werd grote nadruk gelegd op het feit dat de bewakers zowel letterlijk als 

figuurlijk afstand dienden te bewaren tot de gevangenen. Een bewaker moest zich 

door een gevangene nooit laten tutoyeren en hij moest eisen dat gevangenen hem op 

de juiste manier begroetten; door in de houding te springen en hun muts voor hem af 

te nemen. Gevangenen zouden al het mogelijke doen om bij een SS’er in de gunst te 

komen door dienstbewijzen en attenties aan te bieden, om vervolgens een 

tegenprestatie te verwachtten, zoals het binnensmokkelen van ongecensureerde 

brieven. Wie toch een nauwere relatie met een gevangene aanging was de SS 

onwaardig en behoorde zelf in een concentratiekamp thuis, aldus de voorschriften. 

Een SS’er moest door zijn plichtsbesef en gedrag laten zien: 

 

Dass der Wachposten Vertreter einer besseren Weltanschauung, einer 

einwandfreien politischen Einstellung und einer höheren moralischen Haltung 

ist, den er sich als Vorbild nehmen kann in seinem Bemühen wieder ein 

nützliches Glied der Gemeinschaft zu werden.244 

 

                                                 
242 Bericht Amtsgruppe D an die Lagerkommandanten d.d. 27.7.43 (Betr. Bewachung der Häftlinge), 
BArch, NS 3, 2.6, inv.nr. 426 121. 
243 Untericht über Aufgaben und Plichten der Wachposten, BArch, NS 3, 2.6, inv.nr. 426 123. 
244 Ibidem, 128. 
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De al eerder genoemde SS’er Wierda schreef na de oorlog zijn ervaringen op en 

vertelde daarin ook over het moment dat hij in Vught te werk werd gesteld:  

 

Hier kwam ik voor ’t eerst in aanraking met de gevangenen, die volgens de 

Duitsers allen “Schwehr-Verbrechers” waren, waar wij voor op moesten 

passen en op zes meter afstand blijven, omdat ze ons anders zouden kunnen 

overvallen.245  

 

Volgens hem voelden meerdere SS’ers zich bedrogen toen ze uiteindelijk met de 

gevangenen in aanraking kwamen en erachter kwamen dat ze niet zulke gevaarlijke 

vijanden waren als hen was voorgespiegeld. 

 Bij de afronding van hun opleiding ontvingen de mannen het bloedgroepteken. 

Dit was een tatoeage aan de binnenkant van de linkerarm, die hun bloedgroep aangaf. 

Daarna legden ze de eed op de Führer af, waarbij ze trouw zweerden aan Hitler. Dit 

werd de mannen na de oorlog zwaar aangerekend en velen beweerden dan ook 

‘toevallig’ afwezig te zijn geweest tijdens de ceremonie, bijvoorbeeld door ziekte of 

verlof. Vervolgens kregen de nieuwbakken SS’ers hun volledige uitrusting, bestaande 

uit een uniform, geweer, helm en gasmasker, en werden ze in de kampen Amersfoort, 

Haaren, Sint-Michielsgestel of Vught geplaatst.  

In kamp Vught waren twee bewakingscompagnieën gelegerd, die om en om 

24 uur dienst hadden. Terwijl de compagnie die geen dienst had in een kazerne even 

buiten het kamp gehuisvest was, verbleef de dienstdoende in het wachtgebouw aan de 

rand van het kamp. Deze werd dan gesplitst in twee ploegen, die om de beurt 

afwisselend acht uur bewakingsdiensten moesten verrichtten op de wachttorens en 

acht uur mochten rusten in het wachtgebouw.  

Verreweg de meeste Nederlanders in het Wachbataillon vervulden 

bewakingsdiensten op de wachttorens, maar er waren ook andere taken, zoals toezicht 

houden op gevangenen in werkcommando’s binnen en buiten het kamp, het 

censureren van brieven en pakketten, het overbrengen van boodschappen tussen 

verschillende afdelingen, het africhten van de honden en de verzorging van de 

paarden. Sommigen waren de assistent van hogergeplaatste Duitse SS’ers. Zo waren 

de 18-jarige Groninger Derk Eliveld en 26-jarige Amsterdammer Thomas Cornwall 

                                                 
245 Wierda, Schrift met aantekeningen W.V. 3366/47 nr 2, NA, CABR, inv.nr. 70646. 
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de boodschappenjongen, respectievelijk chauffeur van de leider van de vierde 

compagnie, Ernst Friedrich Bartsch. Als laatste maakten SS’ers ook deel uit van 

executiepelotons en moesten zij sporadisch transporten begeleidden, zowel binnen 

Nederland als naar het buitenland.246  

Er was ook een klein aantal Nederlandse SS’ers dat een baan kreeg op de 

administratie van het kamp, waar doorgaans alleen Duitse SS’ers werkten. Dit werk 

was dan ook alleen weggelegd voor SS’ers die te boek stonden als overtuigde 

nationaalsocialisten en fanatieke pro-Duitsers. Meestal waren dit mannen die 

afgekeurd waren nadat ze aan het Oostfront gewond waren geraakt. Een van hen was 

Harm Oterdoom. Hij was een oud-politieagent van de Rotterdamse politie, waar hij 

van oktober 1938 tot juni 1941 in dienst was. In november 1940 meldde hij zich bij de 

NSB omdat hij, zoals hij na de oorlog verklaarde, dacht dat het nationaalsocialisme in 

staat zou zijn om de ‘sociale toestanden’ in het land te verbeteren. Daarbij geloofde 

hij dat de Duitsers serieus van plan waren om een beter Nederland te scheppen.247  

In augustus 1941 besloot hij actief mee te willen werken aan het 

verwezenlijken van de Duitse plannen en gaf zich op bij het Vrijwilligerslegioen 

Nederland, dat een maand tevoren opgericht was. Hij werd direct naar Polen gestuurd 

voor een opleiding van zes weken, waarna hij tot maart 1942 aan het Oostfront vocht. 

Nadat hij gewond was geraakt en lange tijd in het ziekenhuis verpleegd had moeten 

worden, kwam hij in juni 1943 naar kamp Vught, waar hij tot Dolle Dinsdag 

werkzaam zou blijven als administratief ambtenaar.248 Zijn taak was het administreren 

van personalia van nieuw binnengekomen gevangenen, bij wie hij een slechte 

reputatie genoot. Hij sprak altijd Duits, schreeuwde gevangenen toe en bedreigde en 

vernederde ze. Oud-gevangene H.J. Muller, inspecteur van de bouwpolitie in 

                                                 
246  Deelname aan executiepelotons gebeurde deels op vrijwillige basis, deels door middel van 
aanwijzing (wanneer er niet voldoende vrijwilligers waren). Deelnemers kregen 3 sigaretten en een 
halve dag verlof. Zie onder andere: Jan K., PV d.d. 16.10.47, getuige L. Kuypers, NA, CABR, inv.nr. 
575 dossier 841/48; Kwakkelaar, PV d.d. 6.4.46 en PV d.d. 14.6.46, NA, CABR, inv.nr. 74942; 
Johannes M., PV. d.d. 6.4.46 en PV d.d. 13.6.46, NA, CABR, inv.nr. 74887; Van de Ven, PV d.d. 
5.4.46, NA, CABR, inv.nr. 74893. 
247 H. Oterdoom, PV d.d. 6.4.47, NA, CABR, inv.nr. 69117; Zie ook: F. van Riet, Handhaven onder de 
nieuwe orde. De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Zaltbommel 2008) 560 en 562. 
248 Oterdoom, PV d.d. 22.7.46, NA, CABR, inv.nr. 69117; Volgens historicus Frank van Riet werd 
Oterdoom door de Rotterdamse politie bij het vrijwilligerslegioen gedetacheerd. Van Riet, Handhaven 
onder een nieuwe orde 560. 

 79



Rotterdam, karakteriseerde Oterdoom als een vurig nationalist en een groot 

bewonderaar van Hitler en het Duitse systeem van geweld en intimidatie.249  

Maar er waren ook Nederlandse SS’ers die tegen de regels in toch nauwere 

contacten met gevangenen onderhielden, af en toe een oogje toeknepen of bereid 

waren brieven naar binnen of buiten te smokkelen al dan niet in ruil voor bepaalde 

attenties of diensten. Een klein aantal bewakers is hier inderdaad ook voor bestraft. 

Een van hen was Alex van Amstel, instrumentenmaker van beroep. Zijn ouders zetten 

zich in voor onderduikers door het verstrekken van levensmiddelen(kaarten), 

onderdak en onderduikadressen, maar hij meldde zich op zijn twintigste, zonder hen 

daarin te kennen, in 1942 bij het Wachbataillon. Hij werd in kamp Vught geplaatst als 

bewaker, maar het duurde niet lang voordat hij werd opgepakt voor het smokkelen 

van brieven voor gevangenen.  

Hij werd vastgezet in Scheveningen, maar na twee maanden overgebracht naar 

kamp Vught waar hij ditmaal aan de andere kant van het prikkeldraad terecht kwam. 

Eind 1943 kwam hij voor het SS- und Polizeigericht X en werd hij veroordeeld tot vijf 

jaar tuchthuisstraf en ontslagen uit de Waffen-SS. Toch bleef hij tot aan de evacuatie 

van Vught in september 1944 in het kamp en werd vervolgens naar SS-Straflager 

Dachau getransporteerd. Negen dagen na de bevrijding van Dachau op 29 april 1945 

werd hij opgepakt en uiteindelijk aan Nederland overgedragen. Zo kwam hij in 

augustus 1945 voor de derde keer in Vught terecht, nu als gevangene van het 

interneringskamp.250  

Naast te nauwe contacten met gevangenen bleken niet alle Nederlandse SS’ers 

hun taken even plichtsgetrouw uit te voeren. Zij waren ongehoorzaam of maakten zich 

schuldig aan het stelen van goederen. De straffen die deze mannen opgelegd kregen 

waren doorgaans lichter dan straffen die verband hielden met het helpen van de 

gevangenen. Eén van de mannen die bestraft werd voor het overtreden van regels was 

Douwe Bleeker. Hij was negentien jaar en afkomstig uit Friesland, waar hij als los 

arbeider op het land werkte. Hij wist in nog geen drie weken tijd vier meldingen 

achter zijn naam te verzamelen. Zo was hij onder meer betrapt toen hij sigaretten, die 

in de kampkantine vijftig cent kostten, voor een gulden vijftig aan een 

Unterscharführer had proberen te verkopen. Kort daarna werd hij al lezend in een 

                                                 
249 Oterdoom, PV d.d. 15.4.46, getuige H.J. Muller, NA, CABR, inv.nr. 69117. 
250 Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot internering voor de duur van zijn voorarrest (dat was op dat 
moment anderhalf jaar). A.J. van Amstel, PV d.d. 13.2.46 en Brief van E.J.H. van Leeuwen d.d. 
25.5.46, NA, CABR, inv.nr. 13889. 
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‘Schmöker’251  op zijn post aangetroffen. ‘Die Zeit als Posten ist mir immer sehr 

langweilig und so habe ich mir ein Buch (…) mitgenommen und habe auf Posten 

gelesen’, zo verklaarde hij.252 Uiteindelijk kreeg hij voor al deze overtredingen drie 

maanden gevangenisstraf wegens ongehoorzaamheid.253 

Deze zaken toonden volgens de Duitse SS aan dat het begrip 

‘betrouwbaarheid’ lang niet op alle Nederlandse SS’ers van toepassing was. Dit valt 

ook te lezen in het Feldurteil uitgesproken tegen kampcommandant Grünewald toen 

hij voor het SS-Gericht terecht stond. Het leiden van kamp Vught, zo stelde de 

rechtbank, vereiste een Fingerspitzengefühl. ‘Das hat seine Ursache zum Teil darin, 

dass zur Bewachung des Lagers Niederländer herangezogen werden müssen, die zum 

Teil nicht besonders zuverlässig sind.’254 De Duitse SS bleef dus beducht voor het feit 

dat de loyaliteit van de Nederlandse SS’ers aan hun gevangen medeburgers groter zou 

zijn dan hun trouw aan de Duitsers. 

 

Hoewel kampen als instituties in Nederland voor 1940 onbekend waren, was het op 

het moment dat Vught gebouwd werd geen nieuw fenomeen meer. Na de Duitse inval 

waren verschillende kampen opgericht, zoals Internierungslager Schoorl, 

Arbeitseinsatzlager Erika bij Ommen, Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort en 

Judendurchgangslager Westerbork.255 Kamp Vught week echter van deze kampen af 

door de grootte van de kampbevolking, door het feit dat het een officieel SS-

concentratiekamp was en doordat er zowel joden als Schutzhaftgevangenen 

geherbergd werden. 

Dit laatste was het gevolg van het feit dat het kamp in eerste instantie als 

aanvulling op Westerbork bedoeld was. De deportaties vanuit dat kamp verliepen 

echter zozeer volgens plan dat maar een deel van de capaciteit van Vught voor de 

                                                 
251 Een onderhoudend dik boek. 
252 D. Bleeker, Vernehmungsniederschrift 19.11.43, NA, CABR, inv.nr. 732 dossier 742/48. 
253 Bleeker, Feldurteil d.d. 14.6.44, NA, CABR, inv.nr. 732 dossier 742/48.  
254 A. Grünewald, Feldurteil d.d. 20.3.44, NA, CABR, inv.nr. 111423 dossier 19126 p. 3. 
255 Toen Vught geopend werd was Schoorl al gesloten. Er zaten daar van mei 1940 tot november 1941 
ongeveer 1900 gevangenen opgesloten. http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/sporen/noord-
holland/detail/_pid/kolom2_1/_rp_kolom2_1_elementId/1_262818 (Geraadpleegd 4.1.11); Kamp Erika 
was van 19 juni 1942 tot het einde van de oorlog in gebruik als Arbeitseinsatzlager en later ook als 
Arbeitserziehungslager. De capaciteit van dat kamp was berekend op ongeveer 1300 gevangenen. 
Stuldreher, Concentratiekampen 107; Amersfoort werd gesloten op het moment dat Vught geopend 
werd. Van de zomer van 1941 waren daar in totaal 8522 gevangenen opgesloten. In de tweede periode 
van mei 1943 tot april 1945 nam de omvang toe en zaten er 26.000 mensen was. Von Freitag Drabbe 
Künzel, Kamp Amersfoort 55 en 158. Alleen Westerbork had een grotere capaciteit dan Vught, maar 
kende een heel ander karakter. 
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joodse gevangenen nodig was. Daarom werd besloten het kamp ook voor 

Schutzhäftlingen te gebruiken. Hiermee hoopte het bezettingsbestuur de Nederlandse 

bevolking gunstiger te stemmen. Allereerst omdat kamp Amersfoort dan gesloten kon 

worden. Het was in de samenleving bekend dat daar erbarmelijke omstandigheden 

heersten en dit was schadelijk voor het imago van de Duitse bezetter. Ten tweede kon 

een groot deel van de gevangenen nu in eigen land opgesloten worden in plaats van in 

kampen Duitsland, die als nog slechter bekend stonden.  

Evenals in concentratiekampen in Duitsland was kamp Vught gemodelleerd 

naar het door Eicke ontwikkelde Dachauer Moddell. De gevangenen kregen te maken 

met regulier geweld en werden onderworpen aan een systeem dat erop gericht was 

hen te dehumaniseren en depersonaliseren. Maar in de dubbele functie van het kamp 

en de doelstellingen ten aanzien van de omstandigheden in kamp Vught lag besloten 

dat het kamp een substantieel ander karakter zou krijgen dan de SS-kampen in 

Duitsland. Of Rauter in zijn opzet zou slagen om van kamp Vught een goed 

georganiseerd kamp te maken, waar de levensomstandigheden relatief leefbaar waren 

en het geweldsniveau gematigd zou zijn, zou nog moeten blijken. Hiervoor was hij 

mede afhankelijk van de kampcommandanten.  

Ook de inzet van Nederlands bewakingspersoneel droeg bij aan het specifieke 

karakter van het kamp. Voornamelijk gedreven door – een mengeling van – 

opportunisme en nationaalsocialistische overtuiging hadden zij zich bij de SS gemeld 

en werden na een korte opleiding ingedeeld bij een van de bewakingscompagnieën. In 

het kamp bleek er een duidelijke kloof tussen de Duitse en Nederlandse SS. Duitse 

SS’ers, die vaak al jaren lid waren van de NSDAP en de Waffen-SS, keken neer op de 

Nederlanders vanwege de lagere toelatingseisen, hun kortere opleiding en het feit dat 

ze ‘slechts’ bewakingsdiensten verrichtten en niet naar het Oostfront gestuurd konden 

worden. Ook deelden de meeste Nederlanders niet dezelfde ideologische overtuiging 

als hun Duitse collega’s. De Nederlandse SS nam op deze manier een positie in tussen 

de Duitse SS en de gevangenen en dit had, naar nog zal blijken, onmiskenbaar invloed 

op de verhouding tussen de bewaking en de gevangenen en daarmee op de 

speelruimte van de gevangenen. 
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