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2. Tussen hoop en vrees: de komst van de eerste gevangenen 

 

In januari 1943 werd kamp Vught, hoewel het nog in aanbouw was, in 

gebruikgenomen door de komst van Schutzhaftgevangenen uit Amersfoort en joodse 

burgers uit Amsterdam. Na een kleine maand kregen ze daarbij gezelschap van 

studentengijzelaars, die evenals de bovenstaande groepen in een aparte afdeling 

werden opgesloten. Het kamp stond in deze periode onder leiding van Karl 

Chmielewski. Voor Vught was hij commandant geweest van Gusen, het beruchte 

buitenkamp van Mauthausen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hij in staat zou 

blijken gehoor te geven aan de opdracht die hij van Rauter bij zijn aanstelling had 

meegekregen.  

De eerste verantwoordelijkheid van Chmielewski was het opzetten van de drie 

afdelingen. De levensomstandigheden in deze subkampen liepen de eerste maanden 

sterk uiteen, evenals de uitgangsposities van de drie groepen, zowel wat betreft hun 

arrestatiegrond als de lichamelijke conditie waarmee de gevangenen het kamp binnen 

kwamen. Welk effect had dit op de manier waarop de gevangenen het kampleven in 

deze periode doorstonden? 

Aansluitend roept dit de vraag op of de diverse arrestatiegronden ook 

resulteerden in verschillen in de manier waarop de afdelingen vormgegeven en 

georganiseerd werden. Werd iedere afdeling in principe op de zelfde manier geleid of 

hanteerde de kampleiding aparte methodes voor de verscheidene gevangenengroepen? 

Welke invloed had dit op het leven van de gevangenen en het ontstaan van 

hiërarchische structuren?  

Om deze vragen te beantwoorden komt in dit hoofdstuk achtereenvolgens de 

aankomst van de gevangenen, de omstandigheden en de organisatiestructuur van de 

verschillende afdelingen in de maanden januari tot en met mei 1943 aan de orde, 

beginnend bij de Schutzhaftgevangenen en eindigend met het Judenauffangslager.  

 

Ingebruikname van het Schutzhaftlager: van kwaad tot erger 

Op 13 januari 1943 arriveerde de eerste groep van 250 Schutzhäftlingen uit 

Amersfoort in kamp Vught. In een tijdsbestek van acht weken werden daarna de 2600 

overgebleven gevangenen met verschillende transporten uit Amersfoort naar Vught 
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gebracht.256 Tegelijkertijd kwamen er ook ongeveer tweehonderd gevangenen vanuit 

andere plaatsen naar het nieuwe kamp en zo bedroeg het totale inwonersaantal van het 

Schutzhaftlager op 9 maart 3079 gevangenen. 257  In de daaropvolgende maanden 

kwamen – en gingen – vrijwel dagelijks kleinere en grotere transporten, waarbij het 

aantal vertrekkenden het aantal inkomende gevangenen overtrof.258 Doordat in deze 

periode ook nog eens bijna tweehonderd gevangenen omkwamen, daalde in maart en 

april het aantal gevangenen met ruim zevenhonderd. Op 4 mei kwam er echter een 

groot transport van 750 mannen, waardoor het aantal weer tot boven de drieduizend 

steeg.259 

De eerste transporten kwamen overdag in het dorp Vught aan en trokken veel 

bekijks. De Vughtse politie, die betrokken was bij de begeleiding van de transporten 

naar het kamp, had moeite om de bevolking op afstand te houden. ‘De algeheele 

toestand der gevangenen [maakt] diepen indruk (…), temeer daar het landgenooten 

betreft’, schreef de inspecteur van de Vughtse politie, Ferdinand Offermans, aan Wolk, 

de Verbindingsofficier van de Duitse procureur-generaal. 260  Een groep burgers 

reageerde snel en stond bij de volgende transporten klaar met pakjes gesmeerde 

boterhammen en andere etenswaren, die ze de gevangenen wisten toe te stoppen en 

waar deze zeer dankbaar voor waren. ‘Wij zijn niet alleen dankbaar voor het voedsel’, 

schreef oud-gevangene Jan Smid na de oorlog. ‘Nee wij zijn nog méér dankbaar voor 

het gebaar van medeleven het geeft ons weer moed om door te vechten.’261 

De eerste groepen gevangenen vanuit Amersfoort moeten ook een zeer 

treurige aanblik hebben opgeleverd. Ze droegen oude uniformen van het Nederlandse 

                                                 
256 Von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort 127; Het was de bedoeling dat Amersfoort zou 
sluiten, maar op 17 mei 1943 werd het kamp alweer heropend. Nu niet als Polizeiliches 
Durchgangslager, maar als Erweitertes Polizeigefängnis waarbij het fungeerde als dependance van ‘het 
Oranjehotel’ in Scheveningen. Het aantal gevangenen in deze tweede periode, tussen 17 mei 1943 en 
19 april 1945, was vier keer zo groot als in de eerste periode, tussen augustus 1941 en maart 1943. Er 
zaten in de tweede periode voornamelijk mannen die opgepakt waren omdat ze zich aan de 
Arbeitseinsatz hadden proberen te onttrekken. De doorloop was in deze periode aanzienlijk groter. 
Velen werden na Amersfoort alsnog naar Duitsland gestuurd om te werken of naar een 
concentratiekamp aldaar. Von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort 158. 
257  Opgaven van veranderingen in de kampsterkte (Veränderungsmeldungen), 6 maart 1943 - 7 
september 1944, Niod, 250g, inv.nr. 252; Het laagste aantal in de eerste maanden bedroeg, op 12 april 
1943, 2300. Daarna steeg het aantal licht.  
258  De meeste vertrekkenden werden niet vrijgelaten, maar overgebracht naar andere kampen en 
gevangenissen.  
259 Niod, 250g, 252. Na het transport van 4 mei bedroeg het aantal gevangenen in het Schutzhaftlager 
3309 en de dag erna steeg het tot 3511. Op 19 mei was het aantal, dankzij uitgaande transporten alweer 
gedaald tot 2911. 
260 Personeelsbezetting en verzoeken tot uitbreiding, Brief no. 17557 d.d. 11.2.43 p. 2, BHIC, 5109, 
inv.nr. 282. 
261 J. Smid, Brief d.d. Nieuwjaar ’43, Niod, 250g, inv.nr. 741 p. ii. 
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leger, waren ondervoed en slecht verzorgd. De mannen hadden nauwelijks iets aan 

bagage bij zich, zoals blijkt uit de opsomming van politiek gevangene Chris van der 

Putten, die onderdeel had uitgemaakt van het ‘Geuzenverzet’ en sinds zijn arrestatie 

op 3 december 1940 al in verschillende kampen had vastgezeten. ‘Wij (…) stonden in 

onze oud-Nederlandse uniformen, (…), met een etensbakje, een vork en een lepel, 

twee dekens en de enkele kleine dingen, die wij nog ons eigendom konden noemen’ 

aangetreden om op transport te gaan.262 Toch was de reis op zichzelf een prettige 

belevenis. Om weer een landschap te zien, weilanden en koeien en goedgeklede 

landgenoten was een sensatie, aldus Van der Putten.263 

De verwachtingen onder de gevangenen ten aanzien van kamp Vught waren 

hooggespannen. Een nieuw kamp kon volgens sommigen niet anders dan een 

verbetering betekenen. Maar de ontgoocheling volgde snel. Bij aankomst bleek het zo 

mogelijk nog erger te zijn dan het kamp dat ze zojuist verlaten hadden. Eigenlijk was 

er van een ‘kamp’ nog bijna geen sprake. Er was nog maar een klein aantal barakken 

gebouwd en lang niet alle hadden glas in de ramen. Daarnaast waren alle bijgebouwen, 

zoals de keuken en de wasgelegenheid, en voorzieningen zoals stroom en schoon 

water, nog niet in orde. De eerste aanblik is weinig hoopvol’, schreef Albertus 

Santegoeds in 1945 in De hel op de Vughtse heide. ‘We zien (…) platgezaagde 

dennenbossen, vele halfvoltooide barakken, hier en daar loodsen met ramen van 

cementzakken.’264 

Door de ontbrekende voorzieningen waren de omstandigheden de eerste tijd 

erbarmelijk. Het eten was slecht en onvoldoende. Op het menu stonden voornamelijk 

aardappelen in schil en waterige koolsoep. Later kwam daar brood en een beker met 

bruin vocht, ‘dat algemeen in het kamp “koffie” werd genoemd, omdat het toch ook 

een naam moest hebben’, bij.265 De waterzuiveringsinstallatie was nog niet gereed en 

het water voor de gevangenen niet drinkbaar, wat dysenterie en diarree tot gevolg had. 

                                                 
262 C.G. Van der Putten, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 711, Vervolg III p. 1b; Van der Putten was een 
kantoorklerk en zijdelings betrokken bij het Geuzenverzet toen hij in december 1940 opgepakt werd. 
Op 9 april 1941 kwam hij aan in Buchenwald, op 7 januari 1942 werd hij overgebracht naar kamp 
Amersfoort en op 16 januari 1943 naar Vught. Hij bleef daar tot de evacuatie van het kamp en werd 
vervolgens naar Sachsenhausen getransporteerd. http://www.kampamersfoort.nl/zhipr1.html 
(Geraadpleegd d.d. 4.8.10). 
263 Van der Putten, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 711, Vervolg III p. 1b. 
264 No. 469, De hel op de Vughtse heide 4. 
265 Engels, Bij de Kapo’s 33. 
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Wel was er een kantine waar limonade en flesjes water gekocht konden worden, maar 

dan moesten de gevangenen daar wel geld voor hebben.266  

Tegelijkertijd was er nog geen ziekenhuis, nauwelijks medische verzorging en 

waren er vrijwel geen medicijnen. ‘Het was er een godvergeten rotzooi’, herinnerde 

Nicolaas Koolsbergen, die wegens spionage in het kamp zat, zich na de oorlog:  

 

Er was niet eens een schaar. Alles zat onder de luizen. (…) Ik geloof, dat Joep 

Birnie twee thermometers had. Aspirine was, naar ik meen, het enige 

medicament, waar hij over beschikte. Daar lagen (…) mensen die 

langzamerhand uitgingen, die opgeteerd waren. (…) Er was geen verzorging, 

er was niets.267 

 

Ondertussen werden de mannen, hongerig en slecht gekleed als ze waren, ingezet bij 

het afbouwen van het kamp, zoals dat in de Duitse concentratiekampen gebruikelijk 

was. 268  Er moest gegraven worden, stenen en cementzakken gesjouwd, bomen 

gerooid en weggedragen, kortom zwaar werk waar de gevangenen nauwelijks toe in 

staat waren. Een van de weinige voordelen van het werk was dat de gevangenen op 

deze manier in contact kwamen met arbeiders van de (onder)aannemers die 

meewerkten aan de bouw. Veel van deze zogenoemde ‘burgerarbeiders’ namen brood 

mee voor de gevangenen en sommigen waren zelfs bereid, met gevaar voor eigen 

vrijheid, brieven naar buiten te smokkelen. Een beperkt aantal burgerarbeiders kwam 

zelf in het kamp terecht nadat ze op het smokkelen betrapt waren.  

                                                

De gevangenen waren zeer dankbaar voor de hulp van de burgerarbeiders en 

in de herinneringen van velen leefden ze voort als helden die de eerste vreselijke 

maanden enigszins hadden verlicht. 269  De burgerarbeiders zelf blijken na vele 

 
266 A. Bal, Brief d.d. 21.3.43, NMKV, Collectie Ad Bal (3017), inv.nr. 3034; L. Brussee, Afschrift van 
brief d.d. 16.3.47, Niod, 250g, inv.nr. 562. 
267 N. Koolsbergen, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 649 p. 8; De jurist Joep Birnie was betrokken bij 
verzetswerk in Groningen waar hij woonde. Hij werd in maart 1942 gearresteerd en naar het 
Oranjehotel gebracht. Op 6 november 1942 werd hij met een grote groep overgeplaatst naar 
Amersfoort en op 19 januari 1943 naar Vught. J. Birnie, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 541 p. 1-2; De 
Duitse kapo Heinz Wons zette zich samen met een aantal Nederlandse gevangenen, onder wie Birnie 
en de gegijzelde dokter H. Wamsteker, in om het Revier enigszins op orde te krijgen. Zie: F.J.F. Steiner, 
Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 8-9; L.W. Schmidt, ‘Herinneringen aan de Krankenbau’, Niod, 
250g, inv.nr. 735 p. 2. 
268 Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager 106. 
269  Zie onder andere: Smid, Brief d.d. Nieuwjaar ’43, Niod, 250g, inv.nr. 741 p. xv; Alderding, 
Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 5; No. 469, De hel op de Vughtse heide 10 en 15-17; Er zijn ook 
kritischer geluiden te horen over de burgerarbeiders. Zo vroegen sommigen geld voor het bezorgen van 
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decennia heel wat minder trots op hun aandeel in de kampgeschiedenis. Tijdens een 

recent project, waarbij oud-burgerarbeiders geïnterviewd werden over die eerste 

kampperiode, bleken heel wat van de ondervraagden nog te worstelen met het feit dat 

ze meegebouwd hadden aan het kamp terwijl ze gelijktijdig zagen in welke slechte 

toestand de gevangenen verkeerden.270 

Het harde werken, in combinatie met de conditie van de gevangenen en de 

slechte levensomstandigheden, werd een aanzienlijk aantal gevangenen de eerste 

maanden fataal. Tot en met mei 1943 stierven 186 mannen aan uitputting en ziekten, 

waarvan 144 in de maanden januari en februari.271  

Dit hoge aantal sterfgevallen maakte diepe indruk op de gevangenen. Zo 

schreef oud-gevangene H.L. Bastiaans dat er de eerste week in het kamp 120 doden te 

betreuren waren. Volgens P. van Mourik stierven er dagelijks 15 mannen in de eerste 

zes weken en L. Brussee noemde het aantal van 20 à 25 man per dag.272 Schattingen 

die een stuk hoger lagen dan de werkelijke cijfers. Dit geeft aan dat de gevangenen dit 

niet eerder meegemaakt hadden. Het geweldsniveau had in Amersfoort hoog gelegen 

en de omstandigheden waren er slecht, maar desondanks was het dodental relatief 

beperkt gebleven. In zeventien maanden tijd, van augustus 1941 tot de sluiting in 

januari 1943 waren 177 van de 8500 gevangenen door uitputting en geweld om het 

leven gekomen.273 

Wat het geheel nog mensonterender maakte, was dat de lijken bij gebrek aan 

een goede opslagruimte in een waslokaal werden opgestapeld en met dagenlange 

vertraging door een aantal gevangenen, onder leiding van kampoudste Karl Lennertz, 

in het bos werden begraven. Dit gebeurde ook nog ’s nachts, wat het geheel een nog 

                                                                                                                                            
de briefjes. P. Maliepaard, Aanvulling op verslag van de Heer P. Maliepaard, Niod, 250g, inv.nr. 673 p. 
10; Of ze bezorgden de briefjes zelf bij de geadresseerden, vroegen dan om geld om aan de gevangene 
te geven (zodat die wat in de kantine kon kopen) en staken dat vervolgens in eigen zak. Smeets, Brief 
z.d., Niod, 250g, inv.nr. 740 p. vi. 
270 Telefoongesprek met Joost Seelen, die in samenwerking met het NMKV onderzoek deed naar de 
burgerarbeiders, d.d. 19.8.08; Seelen maakte ook de documentaires Tussen hemel en hel. Leven met 
kamp Vught (Breda 2002) en Het kwaad buiten (Breda 2010). 
271  De meeste doden vielen in januari en februari, respectievelijk 60 en 84. Maart kende 24 
sterfgevallen, april 10 en mei 8. Voûte, Het feit van overleven verplicht [24-25]. 
272 Bastiaans, Brief d.d. 31.3.47, Niod, 250g, inv.nr. 533 p. 2; P. van Mourik, Verslag, Niod, 250g, 
inv.nr. 686 p. i; Brussee, Afschrift van brief d.d. 16.3.47, Niod, 250g, inv.nr. 562. 
273 Daarnaast werden er nog 148 gevangenen geëxecuteerd in deze periode. Op 9.4.42 werden 77 
Russische krijgsgevangenen achter het kamp gefusilleerd. De anderen waren Nederlandse 
verzetsstrijders die vrijwel allemaal op de Leusderheide werden geëxecuteerd. 
http://www.kampamersfoort.nl/zhikn1.html (Geraadpleegd d.d. 29.1.10). 
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luguberder karakter gaf. Toen later het crematorium klaar was, werden de stoffelijke 

resten weer opgegraven en alsnog verbrand.274 

Vanaf maart daalde het sterftecijfer in het Schutzhaftlager snel. De 

belangrijkste reden hiervoor was dat het de mannen in de loop van februari toegestaan 

werd pakketten te ontvangen. Dit gold niet alleen voor Vught, maar was kort daarvoor 

ook in kampen in Duitsland ingevoerd.275 Dit was een gevolg van de inschakeling van 

de kampen in de Duitse oorlogsindustrie. Gevangenen die beter gevoed en gekleed 

waren, gingen minder snel dood en konden harder werken. Om de kosten van het 

voeden en kleden beperkt te houden, besloot het WVHA tot het toestaan van 

pakketten. In september 1943 kon het WVHA tevreden aan Himmler melden dat de 

omstandigheden voor de gevangenen verbeterd waren en dat het aantal doden in de 

kampen in het voorafgaande jaar was afgenomen. Dit was deels te danken aan de 

pakketten: ‘Die Genehmigung, daß Häftlinge selbst Lebensmittel empfangen dürfen, 

hat sich außerordentlich günstig ausgewirkt’, schreef Pohl aan Himmler.276 

De pakkettenzending kwam in kamp Vught vanaf februari 1943 langzaam op 

gang. Gevangenen mochten brieven schrijven waarin ze om voedsel, warme kleding 

en medicamenten vroegen. Eisen aan het aantal pakketten dat de gevangenen mochten 

ontvangen of de grootte ervan werden in de eerste periode niet gesteld. Wel gold de 

restrictie dat de pakketten geen brieven, foto’s of voorwerpen die als wapens gebruikt 

konden worden mochten bevatten. 

Een tweede reden voor de afname van het aantal sterfgevallen was dat steeds 

meer voorzieningen gereed kwamen. Zo werd een barak provisorisch als Revier 

ingericht, waarvoor onder meer door Philips een röntgenapparaat werd aangeschaft.277 

Daarnaast werd de waterzuiveringsinstallatie in orde gemaakt en kwamen de keuken, 

de wasgelegenheid en de sanitaire voorzieningen klaar. Tot het einde van het jaar zou 

nog verder gebouwd worden aan het echte ziekenhuis, het crematorium en de 

kampgevangenis, maar de belangrijkste voorzieningen waren in mei 1943 voltooid.  

                                                 
274 K. Lennertz, ‘Kamp Vught 1943-1944’, Niod, 250g, inv.nr. 666. 
275 Briefverkeer was altijd mogelijk geweest, maar tot de herfst van 1941 had een algeheel verbod op 
pakketten gegolden. In september van dat jaar werd dit opgeheven en mochten de gevangenen kleding 
toegezonden krijgen. Vanaf oktober 1942 waren ook pakketten met voedsel toegestaan. Kogon, Der 
SS-Staat 126; Sofsky, Die Ordnung des Terrors 74; Zie voor de hulp aan het kamp door particuliere 
initiatieven en het Rode Kruis: Brouwers, Broodnodige hulp. 
276 Todesfälle in den Konz.-Lagern d.d. 30.9.43, BArch, NS 19, inv.nr. 1542. 
277 R.E. Laman Trip, Dagboekaantekeningen 19.2.43-13.6.44, d.d. 19.2.43, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 1. 
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Niet alleen in letterlijke zin moest het kamp deze eerste periode nog worden 

opgebouwd, dit gold ook in een meer figuurlijke zin voor de leiding en organisatie, 

onder aanvoering van Karl Chmielewski. Hij arriveerde op 6 januari 1943 in Vught en 

nam zijn intrek in hotel de IJzeren Man, aangezien de commandantsvilla nog niet 

gereed was.  

 

Kampcommandant Chmielewski: ‘Ein Gutsbesitzer’ 

Chmielewski was op 16 juli 1903 in Frankfurt am Main geboren in een 

koopmansgezin, waar hij opgroeide zonder broers of zussen. Na de Volksschule 

volgde hij de Realschule en enige jaren Oberrealschule, maar hij stopte in 1918 

zonder zijn diploma te hebben behaald.278 Vervolgens volgde hij een half jaar lessen 

op een vakschool en was hij korte tijd leerling in een bedrijf dat machines bouwde.  

In 1919 vertrok hij met zijn ouders naar München waar hij bij een firma in de 

leer ging als ivoorsnijder en houtbeeldhouwer. Kennelijk had hij hier talent voor, want 

toen hij vier jaar later zijn meesterproef aflegde, werd dit met ‘sehr gut’ 

beoordeeld. 279  Aansluitend werkte hij in verschillende kunstwerkplaatsen en 

bedrijven als artistiek leider. In 1928 nam hij de werkplaats Lüri over, waar hij op dat 

moment werkzaam was, maar eind 1930 moest hij het bedrijf al weer sluiten omdat 

bestellingen uitbleven. Er volgde geen makkelijke tijd voor de pasgetrouwde 

Chmielewski, zijn vrouw Maria Staats en hun zoontje. De jaren na de sluiting van zijn 

zaak vormden een periode van werkloosheid afgewisseld met korte baantjes. Zo 

werkte hij onder meer als reclametekenaar en vertegenwoordiger in de 

levensm

Deutschnationalen Jugendbund (DNJ), een conservatieve jeugdorganisatie.281 Later 

iddelenbranche.280 

Chmielewski was al vroeg politiek actief. Geïnspireerd door zijn leermeester, 

een zekere heer Deutschmann, meldde hij zich al op achttienjarige leeftijd aan bij de 

                                                 
278 Realschule is een mavo, Oberrealschule komt overeen met de huidige havo. 
279 Lebenslauf, BArch, BDC, RuSHA/Chmielewski, Karl, geb. 16.7.03, 1180 en 1181. 
280 Chmielewski trouwde in 1929, drie maanden later werd hun zoon Walter geboren. I. Sagel-Grande, 
H.H. Fuchs en C.F. Rüter (red.), Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966. XVII Die vom 04.11.1960 bis zum 21.11.1961 

 in the Weimar Republic’. In: L.E. Jones en J. Retallack (red.), Elections, mass politics, 

ergangenen Strafurteil Lfd. Nr. 500-523 153; Lebenslauf, BArch, BDC, RuSHA/Chmielewski, 1180 en 
1181. 
281 De DNJ werd in 1919-20 opgericht met als doel de wederopbouw van Duitsland met de Duitse 
christelijke cultuur als uitgangspunt. De beweging was officieel niet verbonden aan een politieke partij, 
maar had wel verschillende – kortlopende – samenwerkingsverbanden met partijen, zoals de 
Deutschnationale Volkspartei. L.E. Jones, ‘Generational conflict and the problem of political 
mobilization
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verlegde hij zijn sympathieën naar de NSDAP waar hij zich eind 1932 aanmeldde, 

evenals bij de Algemeine-SS. Vanaf dat moment nam zijn carrière een vlucht. In 1933 

werkte hij nog als ordonnans tussen de plaatselijke politie en de SS in München, twee 

jaar later was hij SS-Hauptscharführer en werkte hij in het concentratiekamp 

Columbia bij de algemene dienst. 282  In 1937 werd hij naar Sachsenhausen 

overgeplaatst, waar hij opklom tot Schutzhaftlagerführer. In februari 1940 mocht hij 

dezelfde functie in Mauthausen gaan vervullen. Later dat jaar werd hij aangesteld als 

commandant van Gusen bij St. Georgen, het nieuw te bouwen buitenkamp van 

Mauthausen.283 

Mauthausen, gelegen in Oostenrijk, was vijf maanden na de Anschluβ in 1938 

gebouwd. Het was bedoeld als zogenaamd Stufe III kamp, een kamp voor zwaar 

gestraften, criminelen en ‘asocialen’, die door de nazi’s niet meer opvoedbaar werden 

geacht. Lichtgestraften die, volgens de nationaalsocialistische ideeën, nog wel 

opvoedbaar waren, kwamen in een Stufe I kamp, zoals Dachau of Sachsenhausen. 

‘Middelzware gevangenen’ werden in Stufe II kampen als Buchenwald, Neuengamme 

of Flossenburg opgesloten.284 Het verschil tussen Stufe I of II was in praktijk niet zo 

groot, de omstandigheden waren overal erbarmelijk, maar Mauthausen was als Stufe 

III kamp ontegenzeggelijk het zwaarste kamp met het hoogste aantal doden.285 

In Gusen creëerde Chmielewski eenzelfde mensonterend klimaat als in 

Mauthausen. Tijdens zijn rechtszaak in 1961 inzake Gusen, werd duidelijk dat 

Chmielewski zich schuldig had gemaakt aan wrede praktijken. ‘Sein 

menschenunwürdiges Verhalten zeigte sich besonders in dem rücksichtlosen und 

brutalen Vollzug der körperlichen Züchtigung durch Schläge über dem Bock und das 

“Baumhängen”.’ 286  Daarnaast werd Chmielewski persoonlijk verantwoordelijk 

                                                                                                                                            
and social change in modern Germany: new perspectives (Cambridge/New York etc. 1992) 347-369, 
aldaar 352. 
282 Concentratiekamp Kolumbia was een kamp bij het Kolumbiahaus in Berlijn. Het bestond van 1933 
tot 1935 en werd voornamelijk gebruikt om gevangenen van de Gestapo te herbergen. De cellen van 
het Gestapo hoofdkwartier in Berlijn bood niet voldoende plek voor de vele gevangenen die in 
afwachting waren van hun verhoor. http://www1.yadvashem.org.il/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-
%205924.pdf (Geraadpleegd 27.10.09). 
283 Sagel-Grande e.a. (red.), Justiz und NS-Verbrechen, XVII 154; R.A. Haunschmied, J.R. Mills en S. 
Witzany-Durda, St. Georgen-Gusen-Mauthausen. Concentration camp Mauthausen reconsidered (S.l. 
2007). 
284 Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager 86-87. 
285 Ter illustratie: in 1940 stierf 76% van alle gevangenen. Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 81. 
286  Sagel-Grande e.a. (red.), Justiz und NS-Verbrechen, XVII 172; ‘Boomhangen’ betekende dat 
iemand, vaak enkele uren achtereen, aan zijn armen werd opgehangen, terwijl die achter zijn rug 
vastgebonden waren. Behalve dat dit bijzonder pijnlijk was, zorgde het vaak ook voor blijvende 
verminkingen aan de armen. 
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gehouden voor de dood van zeker 282 mannen. Deze gevangenen kregen over het 

algemeen geen snelle dood door executie, maar kwamen om door grof geweldgebruik 

en mishandelingen. De 282 mannen waren slechts een klein deel van de in totaal bijna 

tienduizend gevangenen die onder Chmielewski’s bewind in Gusen om het leven 

kwame

r. Rutger E. Laman Trip, dat 

Chmiel

ende typeringen van 

Chmiel

 van geweldgebruik was tot september 1943 op de vingers van één hand 

te tellen.292 

n.287 

Gelet op zijn harde en bloeddorstige reputatie was Chmielewski niet een 

logische keuze om het nieuwe kamp in Nederland op te bouwen. Rauter zal hem dan 

ook ongetwijfeld dezelfde instructies hebben gegeven als zijn opvolgers en deze 

instructies mistten hun effect blijkbaar niet, hoewel Chmielewski ook in Vught niet 

bepaald zachtaardig was. Vooral niet als hij dronken was, wat geregeld voorkwam. Zo 

schreef Jan van de Mortel dat Chmielewski evenals velen van zijn landgenoten op een 

beestachtige manier dronken kon zijn, waarbij hij niet alleen gevaarlijk was voor de 

gevangenen, maar ook voor de SS.288 Ook vertelde jhr.i

ewski kapo’s afranselde als hij beneveld was.289  

Maar doorgaans liet Chmielewski zich niet veel in het kamp zien. Slechts af en 

toe maakte hij met zijn adjudant Grosz een ronde door het kamp, alsof hij ‘ein 

Gutsbesitzer’ was.290 Die momenten werden door de gevangenen gevreesd. Iedereen 

deed dan zijn best niet op te vallen en heel ijverig bezig te zijn. Maar over het 

algemeen hield hij zich op de vlakte en was hij meer gepreoccupeerd met het 

verzamelen van geld en goederen. De meest voorkom

ewski hadden dan ook betrekking op zijn corruptie.291 

In vergelijking met zijn handelswijze in Mauthausen en Gusen was 

Chmielewski’s optreden in Vught dus een stuk terughoudender. Het verschil in 

sterftecijfers met zijn periode in Gusen is dan ook significant. Het aantal doden als 

direct gevolg

                                                 
287 Sagel-Grande e.a. (red.), Justiz und NS-Verbrechen, XVII 174-175. 
288 Van de Mortel, Kamp Vught 32. 
289 Laman Trip, Verslag van de bespreking op vrijdag 9 april 1948 met de heren jhr. ir. Laman Trip en 
Braakman, opgenomen door mej. A. Timmenga, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 14. 
290 Van de Mortel, Kamp Vught 30. 
291 Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 14; C. Blüth, Verslag, Yad 
Vashem, 0.3, Testimonies, inv.nr. 941 p. 5; Van de Mortel, Kamp Vught 30. 
292  Schutzhaftgevangene F.K. van Evert stierf op 31.1.43 van uitputting mede door gebrek aan 
medische verzorging na mishandeld te zijn. Evenals F.W. Hoek, op 24.1.43. De joodse gevangene 
David Hamburger werd op 28.3.43 doodgeschoten na het drinken uit een beek, dat doorgaans 
toegestaan werd. Officieel werd hij ‘Auf den Flucht erschossen’, evenals Erich Hertz, die op 5.4.43 
gedood werd. http://www.nmkampvught.nl/index.php?id=9 (Geraadpleegd d.d. 19.8.10). In september 
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De orde in het kamp werd in deze eerste periode hoofdzakelijk bewaakt door 

de groep van circa tachtig Duitse gevangenen, die speciaal voor dit doel vanuit 

verschillende kampen, waaronder Sachsenhausen, Mauthausen en Auschwitz, naar 

Vught waren gebracht.293 Het waren uitsluitend gevangenen met een groene of rode 

driehoek, oftewel beroepscriminelen en moordenaars of communisten, die al vele 

jaren in kampen en tuchthuizen in Duitsland doorgebracht hadden en het klappen van 

de zweep – letterlijk – maar al te goed kenden.  

 

Duitse kapo’s: ‘Een nieuw soort kwelgeesten’ 

De eerste gevangenen die vanuit Amersfoort naar Vught kwamen, waren verbaasd een 

tachtigtal gevangenen te zien, die door hun gestreepte gevangeniskleding gemakkelijk 

te onderscheiden waren. 294  Het fenomeen kapo was uiteraard ook in Amersfoort 

bekend, maar daar werd deze functie voornamelijk vervuld door Nederlandse 

gevangenen. Al snel ontdekten de gevangenen dat deze hoofdzakelijk Duitse kapo’s 

een andere, meer gewelddadige manier van ordehandhaving gewend waren. Elke kapo 

nam een groep gevangenen mee naar de barak en zwaaide daar ‘op nazi-wijze de 

knuppel’, schreef Albertus Santegoeds. 295  De Duitse kapo’s zouden voor de 

gevangenen ‘een nieuw soort kwelgeesten (…) worden’.296  

Als eerste kampoudste werd de uit kamp Sachsenhausen afkomstige Karl 

Lennertz aangesteld. Lennertz werd op 31 mei 1899 in Krefeld geboren in een 

socialistisch gezin. Na de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich aan bij de arbeiders- en 

soldatenraden die tijdens en na de oorlog in reactie op de gebeurtenissen in Rusland 

en het verlies van de oorlog gevormd werden. Ook deed hij mee aan de Kapp Putsch 

van 1920 in Berlijn en het Ruhrgebied, waarbij getracht werd de Weimarrepubliek 

omver te werpen. Tijdens de laatste dagen van de Putsch was hij betrokken bij het 

fusilleren van veertien officieren, waarvoor hij in eerste instantie de doodstraf tegen 

zich hoorde uitspreken, wat later omgezet werd in twaalf jaar tuchthuis. 

                                                                                                                                            
1943 werden twintig Belgische gevangenen opgehangen die speciaal hiervoor die dag naar kamp Vught 
gebracht waren. Ook werd in deze maand een joodse gevangene door een SS’er doodgeschoten. 
293 Er kwamen in ieder geval 29 mannen uit Sachsenhausen. Lennertz, ‘Kamp Vught’, Niod, 250g, 
inv.nr. 666. De kapo’s uit Mauthausen kwamen met Chmielewski mee. 
294 Het waren circa 80 gevangenen; 29 uit Sachsenhausen en verder uit Mauthausen, Buchenwald en 
Auschwitz. De meesten waren Duitsers, maar er waren onder hen ook enkele Polen. Lennertz, ‘Kamp 
Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 666; De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 642. 
295 No. 469, De hel op de Vughtse heide 5 
296 Ibidem 
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Na zevenenhalf jaar kwam hij vrij en niet lang daarna sloot hij zich aan bij de 

Duitse communistische partij. Drie jaar later, tijdens de machtsovername van de 

NSDAP, raakte hij slaags met een lid van de SA en werd hij opnieuw gearresteerd. 

Hiermee begon zijn gang langs verschillende kampen, waaronder Lichtenburg en 

Sachsenhausen, waar hij de laatste zeven jaar voor zijn komst naar Vught verbleef.297 

Daar k

rven.298 

sen werkzaam. Het is daarom goed denkbaar dat Ettlinger 

Lenner

                                                

wam hij begin januari 1943 na een reis van 26 uur met 28 andere gevangenen 

uit Sachsenhausen aan.  

Lennertz zelf was niet helemaal eenduidig over de manier waarop hij tot 

kampoudste werd gekozen. In zijn naoorlogse verslag vertelde hij dat hij door zijn 

medegevangenen uit Sachsenhausen naar voren geschoven werd om te voorkomen dat 

een van de meer gewelddadige kapo’s uit Mauthausen die functie zou verwe

Maar in een eerdere getuigenverklaring zei Lennertz dat hij gekozen werd nadat 

Chmielewski had gevraagd wie er het langst in gevangenschap verkeerde.299  

 Het is hoe dan ook niet aannemelijk dat Chmielewski de kapo’s zelf zou 

hebben laten bepalen wie hij tot Lagerälteste benoemde. In Gusen had Chmielewski 

zich sterk laten leiden door zijn Rapportführer en kameraad Anton Streitwieser, die al 

langer in Mauthausen had gewerkt en daardoor de gevangenenpopulatie beter 

kende.300 Waarschijnlijk heeft Chmielewski zich ook in kamp Vught laten leiden door 

zijn adjudant, Franz Ettlinger. Chmielewski kende Ettlinger nog uit Sachsenhausen 

waar ze beiden bij de Verwaltung gewerkt hadden.301 Terwijl Chmielewski in 1940 

naar Mauthausen werd overgeplaatst, bleef Ettlinger tot aan zijn komst naar 

Nederland in Sachsenhau

tz uit Sachsenhausen kende en hem om die reden bij Chmielewski onder de 

aandacht heeft gebracht.  

Dat de kampoudste uit Sachsenhausen kwam en niet uit Mauthausen was een 

belangrijk gegeven. De kapo’s uit Mauthausen waren vanwege het Stufe III niveau 

 
297 Lennertz, ‘Kamp Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 666; M. Saathoff, PV d.d. 22.4.47, getuige K. Lennertz, 
NA, CABR, inv.nr. 112059. 
298 Lennertz, ‘Kamp Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 666. 
299 Saathoff, PV d.d. 22.4.47, NA, CABR, inv.nr. 112059. 
300 K. Orth, ‘Gab es eine Lagergesellschaft? “Kriminelle” und politische Häftlinge im 
Konzentrationslager.’ In: N. Frei, S. Steinbacher en B.C. Wagner, Ausbeutung, Vernichtung, 
Öffentlichkeit. Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik (München 2000) 128-129, aldaar 
120-121. 
301 Chmielewski werd op 15.11.36 naar Sachsenhausen overgeplaatst. Wanneer Franz Ettlinger daar 
kwam is niet helemaal zeker. Uit een brief aan het SS-Rasse- und Siedlungshauptamt uit juli 1937 is op 
te maken dat hij waarschijnlijk kort daarvoor naar Sachsenhausen overgeplaatst was. BArch, BDC, 
RuSHA/Ettlinger, Franz, geb. 31.07.1912 388. 
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van dat kamp hardhandiger dan hun overigens ook niet altijd zachtzinnige collega’s 

uit Sachsenhausen. ‘De toestand zelfs bij de goede blokoudsten was gezien de 

mental

en zijn, ‘want dan dreunde de zaal en vielen er rake klappen en er 

werden

en. Maar in zijn voordeel sprak dat hij zich ‘in tegenstelling tot 

andere 

                                                

iteit die zij door de jarenlange verwrongen houding gekregen hadden toch niet 

ideaal’, constateerde de communist Piet Maliepaard.302 

De kapo’s hadden duidelijk geleden onder de jarenlange terreur en sommigen 

hadden last van de zogenoemde ‘kampkolder’. Een ‘nerveuze’ ziekte die door 

politieagent Piet Kapenga, die als gijzelaar in het kamp zat, als volgt werd 

omschreven: ‘Men werd prikkelbaar, kortaangebonden enz. Het zenuwstelsel had het 

zwaar te verduren en ging door slechte en ondoelmatige voeding achteruit.’303 Dit 

leidde ertoe dat een kapo plotseling vreselijk te keer kon gaan. De beste remedie was 

dan uit de buurt blijven en wachten tot de bui weer over was. Oud-gevangene 

Boelkoop Danhof vertelde dat als ‘die lui zo’n soort aanval kregen’ de gevangenen uit 

de buurt moest

 meldingen gemaakt; ja bij zo’n verstandsverbijstering waren het 

onmensen’.304 

Maar niet iedereen leed aan de ‘kampkolder’, zoals Lennertz bewees. De 

meeste gevangenen waren redelijk over zijn optreden te spreken. Vrijwel iedereen 

beschouwde hem als een goede kampoudste. Volgens Maliepaard had hij ‘absoluut 

aan de goede zijde van de groep Duitsers’ gestaan en had hij de houding en het gedrag 

van de kapo’s positief beïnvloed.305 Ook oud-gevangene Wouter Kalf oordeelde na de 

oorlog gunstig over Lennertz. Hij had dan wel alle gebreken ‘die de doorsnee Duitser 

naar Hollandsche begrippen aan de dag legde’, namelijk dat hij zich superieur voelde 

aan andere nationaliteit

capo’s, niet verlaagd (…) [had] tot een werktuig van SS of 

kampcommandant’.306 

 
302 Maliepaard, Uitwerking van een interview met A. Hiemstra-Timmenga, Niod, 250g, inv.nr. 673, 
Band IV p. 14. 
303 P. Kapenga, ‘Mijn ervaringen in de concentratiekampen Vught en Dachau van 26.3.43 tot 25.5.45’, 
NMKV, Collectie P. Kapenga (635) inv.nr. 636 p. 19. 
304 B.U. Danhof, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 576 p. 1; Hoe serieus de kampkolder beschouwd werd, is 
te zien bij de veroordeling van Willem Eegdemans, een Nederlandse politieke gevangene die onder 
andere in kamp Amersfoort vastzat en daar blokoudste en plaatsvervangend kampoudste was. Na de 
oorlog moest hij terechtstaan voor de manier waarop hij deze functies vervuld had. Bij de uitspraak in 
zijn zaak woog het Bijzonder Gerechtshof zijn kampkolder mee als verzachtende omstandigheid bij de 
bepaling van zijn straf. Wel meende de rechtbank dat hij, toen hij merkte dat hij last had van deze 
ziekte, zijn functie had moeten neerleggen. W. Eegdemans, Uitspraak BG Arnhem d.d. 20.8.47, NA, 
CABR, inv.nr. 75998. 
305 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band II p. 5. 
306 Brauner, Rapport betreffende K. Lennertz d.d. 31.5.47, NA, CABR, inv.nr. 73286. 
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Meerdere gevangenen waren het er over eens dat Lennertz zich aan de kant 

van de gevangenen had opgesteld en gezorgd had voor een verbetering van de 

levensomstandigheden. Zo spande hij zich in voor een betere organisatie van de 

pakkettenuitdeling, zodat er minder gestolen werd. Daarnaast zette hij zich in voor het 

verbeteren van de hygiëne en zorgde hij dat de gevangenen extra dekens kregen. Ook 

maakte hij zich nauwelijks schuldig aan mishandelingen. De verbalisant A.W. 

Beukers, die de getuigenissen van de oud-gevangenen optekende, besloot het proces-

verbaal

uwelijks lukte. ‘De mannen met de knuppels weten raad. Ze slaan er 

duchtig

t gaf hen vrijwel onbeperkte controle over de Nederlandse gevangenen die 

in de e

                                                

 met de opmerking dat hij geprobeerd had gegevens contra Lennertz te 

verzamelen, maar dat hij die niet had kunnen vinden.307  

Het relatief gunstige oordeel over het gedrag van Lennertz kwam mede voort 

uit het feit dat zijn handelen in schril contrast stond met het gemiddelde gedrag van de 

andere kapo’s. De meesten volgden de harde lijn die ze gewend waren. De 

Nederlandse gevangenen verhaalden van schreeuwen en scheldpartijen, nachtelijke 

luizencontroles, het inpikken van voedsel, het stelen uit pakketten en veelvuldige 

mishandelingen. Zoals blijkt uit de beschrijving van Santegoeds van het werk aan de 

appèlplaats waarvoor bomen weggedragen moesten worden, wat de uitgeputte 

gevangenen na

 op los en aldus komen zelfs de zwaarste bomen van de grond en op de 

schouders.’308 

 De achtergrond van de vrijwel ongebreidelde macht van de Duitse kapo’s was 

dat ze speciaal naar Vught gehaald waren om als kapo dienst te doen. In kampen in 

Duitsland vond een voortdurende strijd plaats tussen verschillende groepen 

gevangenen om in de gunst van de SS te komen en leidende functies te veroveren. In 

kamp Vught waren de Duitse gevangenen echter persoonlijk door de kampleiding in 

deze machtspositie geplaatst, wat hen zelfverzekerd maakte. Ze waanden hun positie 

veilig en di

erste periode voornamelijk aan ‘overleven’ dachten en niets tegen hen konden 

uitrichten. 

Er waren wel enkele uitzonderingen op de overmacht van de Duitse kapo’s, 

zoals de Nederlanders Joop Greeven en Jan Hurkmans. Joop Greeven sloot zich in 

1940 vrijwel direct aan bij het ‘Geuzenverzet’. Dit duurde niet lang want in november 

1940 werd hij al opgepakt en enkele maanden later op transport gesteld naar 

 
307 Brauner, PV d.d. 6.6.47, NA, CABR, inv.nr. 73286 p.14. 
308 No. 469, De hel op de Vughtse heide 9. 
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Buchenwald. Een klein jaar later, het was inmiddels januari 1942, werd hij naar 

Amersfoort gestuurd, waar hij direct een baantje kreeg als blokoudste. In de loop van 

de veertien maanden die hij in Amersfoort doorbracht zou hij deze functie in 

verschillende barakken vervullen. Nadat hij in maart 1943 samen met de laatste 

gevang

ij werd naar concentratiekamp Schoorl 

gebrach

e intrigant’ en hield hij zich expres gedeisd om 

eerst te

adden zij 

                                                

enen naar Vught werd gebracht kreeg hij vrij snel een functie op de 

Poststelle.309 

Daar kwam Greeven een goede bekende tegen: Jan Hurkmans. Ook hij was 

een oud-gevangene uit Amersfoort die daar belangrijke posten had vervuld. Hurkmans 

was in juni 1941 door de SD gearresteerd, wegens zijn voormalig lidmaatschap van de 

Communistische Partij Holland (CPH).310 H

t en na korte tijd naar Amersfoort overgeplaatst. Daar wist hij zich in de loop 

van de tijd op te werken tot kampoudste. 311 

Ook in Vught wist Hurkmans zich vrijwel direct in de kijker te spelen en werd 

hij onder Lennertz als tweede kampoudste aangesteld. In de eerste periode hield hij 

zich echter op de achtergrond en bemoeide hij zich nauwelijks met het optreden van 

de Duitse kapo’s. Volgens Maliepaard, die ook vanuit Amersfoort naar Vught was 

gekomen, was Hurkmans een ‘handig

 zien hoe de verhoudingen zich in het kamp zich zouden ontwikkelen en dan 

vervolgens zijn positie te bepalen.312  

De Duitse kapo’s hadden van deze paar Nederlanders dus niets te vrezen, maar 

toch vond er een machtsstrijd plaats. De kapo’s uit Sachsenhausen en Mauthausen 

leverden namelijk strijd met elkaar, waarbij de vroegere politieke gevangenen uit 

Sachsenhausen zich superieur voelden ten aanzien van hun ‘criminele’ collega’s uit 

Mauthausen. Hoewel het aantal kapo’s uit Mauthausen groter was, slaagden de 

politieke gevangenen uit Sachsenhausen er uiteindelijk in de grootste macht in handen 

te krijgen. Dit lukte doordat ze vanaf het begin af aan al de meest vooraanstaande 

posities bezaten, zoals die van kampoudste en Lagerschreiber. Hierdoor h

 
309 J.B. Greeven, PV d.d. 15.7.46, NA, CABR, inv.nr. 69429. 
310 Hij was van 1929 tot 1931 lid. Hurkmans, PV d.d. 23.7.45, NA, CABR, inv.nr. 74680; De CPH 
veranderde in 1935 haar naam in Communistische Partij van Nederland (CPN). 
311 Schoorl werd in 1939 opgericht als een legerkamp. De Duitsers veranderden dit tijdens de oorlog in 
het eerste internerings- en concentratiekamp op Nederlandse bodem. Het was een klein kamp waar 
verschillende groepen mensen gevangen hebben gezeten, onder wie joden, communisten en 
luchtmachtofficieren. Eind 1941 werd het kamp gesloten en werden de meeste gevangenen naar 
Amersfoort overgebracht.  
312 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band IV p. 2. 
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invloed

 dus reden tot ingrijpen was er niet. Lennertz en Jacob Laack, de 

Lagers

et Duitse volk.’315 Anderen hadden meer oog voor het feit 

dat de Duitse kapo’s zelf ook het een en ander meegemaakt hadden. Zo schreef A. 

Cre

ie het voorrecht (…) heeft gehad, enige tijd in een 

K.L. te hebben doorgebracht zal mij begrijpen. Vergeet niet, velen hunner 

Capo’s dan begonnen te schelden en met stokken te dreigen, was het resultaat dat de 

 op wie er aangesteld werd voor andere belangrijke functies, zoals de kapo van 

het Revier en de blokoudsten, waardoor zij hun macht konden verstevigen.  

De kapo’s kregen van de SS relatief veel vrijheid, zodat ze de eerste maanden 

in grote mate hun gang konden gaan. De SS was druk met de opbouw van de 

organisatie en inrichting van het nieuwe kamp en de kapo’s hadden de gevangenen 

goed onder duim,

chreiber, waren volgens Piet Maliepaard de eerste maanden dan ook haast 

onaantastbaar.313 

Uiteindelijk waren de gevangenen verdeeld over het gemiddelde gedrag van 

de kapo’s. Een deel van hen beschouwde ze zonder meer als ‘beroepsmisdadigers’, 

die ‘de beul over de Nederlandse gevangenen’ speelden. 314  Politiek gevangene 

Willem van de Poll noemde hen ‘de walgelijkste wezens’ en schreef over hen: ‘De 

capo’s en Blockoudsten waaraan we ondergeschikt waren, vertegenwoordigden de 

meest inferieure typen uit h

veld na de bevrijding:  

 

Hoewel veel capo’s SS-handlangers zijn geworden, mag men hen m.i. niet al 

te hard vallen. Een ieder d

zaten 10 jaar en langer.316 

 

Daarnaast meende een aantal gevangenen dat bij sommige kapo’s het harde optreden 

deels toneel was om de SS op afstand te houden. Friedrich Steiner, die ondanks zijn 

joodse achtergrond vanaf 13 januari 1943 als Schutzhaftgevangene wegens 

Judenbegunstigung in het kamp zat, schreef daarover: ‘Als de SS in de buurt was, 

begonnen zij te razen en te tieren, niet alleen om zelf in een goed blaadje te komen, 

maar in het belang van de gevangenen.’ Want, zo had hij geconstateerd: ‘Als de 

                                                 
313  Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band II p. 4; De Lagerschreiber stond in de 
hiërarchie direct onder de kampoudste. Hij moest het aantal gevangenen bijhouden en daarvan melding 

en gevangenen Vught, C t/m E. 

doen bij de Rapportführer. 
314 C. Vergeer, Rapport, Niod, 250g, inv.nr. 765 p. 1. 
315 W. van de Poll, ‘Herinneringen aan mijn gevangenschap’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 16. 
316 A. Creveld, ‘Vughtse impressies’, NMKV, Ordner Nam
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SS tevreden (…) doorliep zonder zich verder met de gevangenen te bemoeien.’317 

Hiertegenover stond echter ook een groot aantal kapo’s waarbij van toneelspelen geen 

e behandeling en de 

vensomstandigheden waren voor hen dan ook geheel anders.  

 Fritz Schmidt, werd besloten dit vooralsnog niet te doen en 

de volg

                                                

sprake was. 

 Ook studentengijzelaar Cleveringa beschreef hoe hij van een afstand zag dat 

de gevangenen geschopt en geslagen werden door Duitse kapo’s, ‘die dezelfde 

methodes van hun meesters hadden overgenomen òf wel uit zelfbehoud òf uit morele 

verwording door de langdurige gevangenschap’. 318  Het Studentenlager waar hij 

verbleef kende echter geen kapo’s, noch liet Chmielewski zich daar ooit zien. Hij en 

zijn lotgenoten verdienden als represaillegijzelaars een ander

le

 

Studentenlager 

De ingebruikname van kamp Vught voor de opsluiting van represaillegijzelaars vond 

plaats op 6 februari 1943. De avond ervoor had Rauter een bericht naar Himmler 

gestuurd, waarin hij hem meedeelde dat er een aanslag was gepleegd op Hendrik 

Alexander Seyffardt, de Befehlshaber van het Vrijwilligerslegioen.319 Hij schreef dat 

er twee jonge mensen bij de generaal hadden aangebeld en hem vroegen of hij 

Hendrik Seyffardt was, wat hij bevestigend beantwoordde. Vervolgens schoten de 

twee hem met een pistool in de borst. Seyffardt was zwaargewond, maar kon nog wel 

uitbrengen dat de aanslag gepleegd was door ‘studenten’. 320  Dezelfde avond 

reageerde Himmler vanuit de Wolfsschanze, het hoofdkwartier van Hitler, op het 

bericht en beval Rauter om vijftig willekeurige gijzelaars te fusilleren. Na overleg 

tussen Rauter, Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart en Generalkommissar zur 

besonderen Verwendung

ende dag verder te praten.321 

 
317 Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 15-16. 
318 Anoniem, Niod, 244, inv.nr. 1399.2. Niet te verwarren met de Leidse hoogleraar R.P. Cleveringa die 
vanaf januari 1944 enige maanden als gijzelaar in het kamp vastzat. 
319 Seyffardt had een militaire loopbaan binnen de krijgsmacht achter de rug en was sinds 1934 met 
pensioen. Sindsdien had hij veelvuldig en openlijk blijk gegeven van anticommunistische en pro-Duitse 
gevoelens. Hij was onder meer verbonden aan het autoritaire Verbond voor Nationaal Herstel, dat 
pleitte voor een krachtig gezag en zich keerde tegen partijpolitiek. Ook schreef hij artikelen voor Volk 
en Vaderland, het weekblad van de NSB. Begin juli 1941 werd hij commandant van het Nederlandse 
Vrijwilligerslegioen van de Waffen-SS. Hij voerde niet daadwerkelijk het bevel, daar was hij met zijn 
zeventig jaar te oud voor, maar hij was voornamelijk bedoeld als boegbeeld voor de Duitse 
wervingspropaganda.  
320 Tagesmeldung nr. 31/43, BArch, NS 19, 3309. 
321 Cohen en Van Eck, Het proces Rauter 92-94. 
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Voordat de besprekingen de volgende morgen werden vervolgd, werden 

zeshonderd studenten uit Wageningen, Amsterdam en Delft opgepakt als 

represaillemaatregel. Dit gebeurde tijdens de colleges op zaterdagochtend. De 

Ordnungspolizei (Orpo) zette verschillende universiteiten en hogescholen af, 

onderb

, mee te delen dat 

er vijft

elkerken, want uiteindelijk 

werd b

                                                

rak de colleges en arresteerde de verbouwereerde studenten, die direct daarna 

naar kamp Vught gebracht werden.322 

Terwijl Seyffardt de nacht redelijk doorstaan had en de artsen tevreden waren 

over zijn gezondheidstoestand, werd er op het kantoor van Rauter door onder meer 

Seyss-Inquart, Schmidt, Harster en Heinrich Lankenau, de bevelhebber van de Orpo, 

overleg gepleegd over de te nemen maatregelen. Later werd ook Cornelis van 

Geelkerken, de plaatsvervangend leider van de NSB, bij de besprekingen 

betrokken.323 Hij kreeg de opdracht aan zijn leider, Anton Mussert

ig gijzelaars gefusilleerd zouden worden en daarnaast ook nog eens vijfduizend 

studenten opgepakt zouden worden en naar kamp Vught gebracht.  

Van Geelkerken protesteerde echter tegen de fusillades omdat, zo verwoordde 

Rauter tijdens zijn proces: ‘Die Geiselerschiessungen wegen eines NSB-ers sich 

politisch immer wieder gegen die NSB auswirken.’ Daarbij zou het oppakken van 

vijfduizend represaillegijzelaars waarschijnlijk een veel groter afschrikwekkend effect 

hebben, meende Van Geelkerken.324 Rauter bracht daar tegenin dat Seyffardt geen 

NSB’er was, maar een overtuigd ‘Germanisch-denkender Mensch’.325 Toch bleken de 

aanwezigen wel gevoelig voor de woorden van Van Ge

esloten geen gijzelaars te fusilleren en het bij het oppakken van de studenten en 

Plutokratensöhnen, oftewel rijkeluiszoontjes, te laten.326  

Het was de bedoeling dat de studenten voor ‘harter Arbeid ins Reich 

herangezogen’ zouden worden, om in het kader van de arbeidsinzet van Fritz Sauckel, 

Generalbevollmächtiger für den Arbeitseinsatz, te helpen bij het puinruimen en het 

herstellen van straten in de Duitse steden.327 Nationaalsocialistische burgemeesters uit 

de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht werd verzocht namenlijsten op te 

 
322 F.W. Blasé, ‘Studenten onder de bezetting’, Niod, 250g, inv.nr. 542 p. 1. 
323 Telexbericht van Rauter aan Himmler d.d. 6.2.43, BArch, NS, 3309; Cohen en Van Eck, Het proces 
Rauter 89-91. 
324 Ibidem, 91. 
325 Telex van Rauter aan Himmler d.d. 8.2.43, BArch, NS 19, 3309; Volgens Rauter was het ook 
Seyffardts wens geweest dat, mocht hij komen te overlijden, de NSB niet een te prominente rol zou 
opeisen bij zijn begrafenis. 
326 Telexbericht van Rauter aan Himmler d.d. 6.2.43, BArch, NS 19, 3309. 
327 Ibidem. 
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stellen omdat in deze gebieden het verzet onder de bevolking het grootst was. Dit alles 

werd in de loop van de zaterdag besloten, toen nog onduidelijk was hoe het met 

Seyffar

t 6 in Amsterdam.329 De aanslag 

et tuinhuis, dat 

aar het kamp gebracht. Student Cleveringa 

beschreef na de oorlog wat hun verwachtingen waren toen hij met honderden 

lotg

                                                

dt zou aflopen. Aan het begin van de avond volgde echter het bericht dat hij 

aan een plotselinge embolie was overleden.328  

De represaillemaatregel mocht zich dan richten op studenten, in werkelijkheid 

was de aanslag niet door studenten gepleegd maar door twee jonge mannen die 

behoorden tot de verzetsgroep CS-6 van Corellistraa

op Seyffardt was de eerste liquidatie van de verzetsgroep en werd gepleegd door de 

24-jarige Jan Verleun en de 19-jarige Leo Frijda.330  

 Maandag 8 en dinsdag 9 februari vonden de arrestaties van de studenten en 

Plutokratensöhne plaats. Het aantal van vijfduizend arrestanten werd hierbij niet 

gehaald. Op basis van de lijsten van de burgemeesters werden bijna twaalfhonderd 

jongeren opgepakt, wat het totale aantal represaillegijzelaars op achttienhonderd 

bracht. Dit waren niet alleen studenten en rijkeluiszoontjes, want sommige 

burgemeesters maakten van de gelegenheid gebruik om hen onwelgevallige burgers 

op de lijst te zetten. Zo werd in Amersfoort de toen 23-jarige Martin Nefkens 

opgepakt, die op een makelaars- annex verzekeringskantoor werkte. Hij woonde naast 

de NSB-burgemeester, Jan Harloff, en draaide soms Engelse platen in h

tegen de tuin van de burgemeester aanlag. Voor Harloff was het opstellen van de lijst 

een mooie gelegenheid om Nefkens en zijn broer te laten oppakken.331 

 De studenten werden met de trein n

enoten op weg was naar kamp Vught:  

 

 
328 Telexbericht van Rauter aan Himmler d.d. 6.2.43, BArch, NS 19, 3309. Gelukkig, zo schreef Rauter, 
had hij nog wel de groeten van Himmler aan Seyffardt over kunnen brengen, waarvoor Seyffardt 
Himmler hartelijk had bedankt. 
329 Corellistraat 6 in Amsterdam was de plaats waar de leden vaak samenkwamen. De groep was 
opgericht door twee broers Gideon en Jan Karel Boissevain en hield zich in eerste instantie 
voornamelijk bezig met sabotage maar later ook met het liquideren van collaborateurs. 
330 Jan Verleun, geboren op 13 augustus 1919, was als 21-jarige bij de verzetsgroep betrokken geraakt. 
Op 4 november 1943 werd hij gearresteerd en 7 januari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. D. 
du Preez-Verleun en P. Wesselink, Soldaat in verzet. De belofte die Jan Verleun het leven kostte 
(Schoorl 2004) 13-24 349 en 360; Leo Frijda, was geboren op 1 augustus 1923 in Amsterdam en sloot 
zich in 1942 bij de verzetsgroep CS-6 aan. Omstreeks 20 augustus 1943 werd hij opgepakt en op 1 
oktober 1943 gefusilleerd.  
http://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/Dbase/Biografie_F/Leo_Herman_FRIJDA.html  
 (Geraadpleegd d.d. 11.11.09). 
331 Gesprek Martin Nefkens, d.d. 18.3.08. 

 100

http://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/Dbase/Biografie_F/Leo_Herman_FRIJDA.html


In gedachten zagen wij ons zelve den volgenden dag al met ontbloot bovenlijf 

om 6 uur ochtendgymnastiek in de openlucht doen en daarna den ganschen 

dag zwaar grondwerk verrichten. Vele griezelverhalen, over 

 door SS’ers die hen met veel geschreeuw en gezwaai van geweren 

vond en niet op het grote appèlterrein, maakten 

Cleveringa dom en vriendelijk en had hij een ‘sauberkeitscomplex’, dat hij de hele 

concentratiekampen en hun commandanten mochten zich in een intense 

belangstelling verheugen.332  

 

De ontvangst beantwoordde aan hun verwachtingen: op het station van Vught werden 

ze opgewacht

verwelkomden. Vervolgens moesten ze, opgesteld in rijen van vijf, naar het kamp 

lopen. Het was een moeizame tocht vanwege de bagage en na een lange dag vol 

onzekerheid. 

 In het kamp aangekomen hoefden de studentengijzelaars geen bagage of 

kleding af te geven en ze kregen ook geen nummer. Ze werden direct verdeeld over 

meerdere barakken, waar ze luidkeels geïnstrueerd werden hoe ze zich dienden te 

gedragen. Op de vraag of ze het begrepen hadden moesten ze hard en eensluidend 

Jawohl roepen. Daarna was het tijd om naar bed te gaan. De volgende morgen bij het 

appèl, dat bij de eigen barakken plaats

ze kennis met medelotgenoten die al vanaf zaterdag in het kamp zaten. Van hen 

kregen ze te horen dat ze niet hoefden te werken, dat men zich de hele dag kon 

vervelen en dat het eten wel meeviel. 

 Dit bleek inderdaad te kloppen. Na verloop van tijd kregen de studenten in de 

gaten dat de Duitse SS’ers die hen bewaakten de opdracht hadden gekregen hen 

fatsoenlijk te behandelen. 333  ‘[De SS’ers] waren niet beroerd voor ons, moet ik 

zeggen’, aldus Martin Nefkens. ‘En klappen zijn er bij ons niet gevallen.’334 Ook 

andere gijzelaars meldden dat er van geweldgebruik geen sprake was. De bewaking 

bestond uitsluitend uit Duitse SS’ers waarvan met name de al wat oudere Oostenrijkse 

SS-Oberscharführer Beer, oftewel ‘Opa’, opviel. 335  Hij werd omschreven als een 

schappelijke man, hoewel hij ook zijn buien kon hebben. Zo was hij volgens 

                                                 
332 Anoniem, Niod, 244, 1399.1 p. 9. 

een Oostenrijkse Wehrmachtsoldaat.; Ook in het 
nga wordt hij omschreven als ‘een wat oudachtig wel vriendelijk uitziend militair 

’. Anoniem, Niod, 244, 1399.1 p. 20. 

333 F.W. de Wette, ‘Studenten-gijzeling in Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 773 p. 2. 
334 Gesprek Nefkens, d.d. 18.3.08. 
335 Volgens Martin Nefkens was dit geen SS’er maar 
verhaal van Cleveri
Oberscharführer
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dag wilde uiten.336 Maar hij was wel mild bij de controle van de pakketten en gaf 

zelfs clandestiene brieven die hij uit pakketten haalde terug.337 Ook Tjitze Plantinga, 

dere avond een 

‘uitzen

 niet 

hoefde

ongegrond en vrijlating zou niet lang meer duren, verwachtte men. Inderdaad werden 

in de loop van de maanden maart en april telkens weer kleinere en grotere groepen 

een 24-jarige student werktuigbouwkunde, was mild over Opa, die, zo vertelde hij, 

toestond dat de studenten een gekostumeerde estafettewedstrijd hielden.338  

 Zo’n estafette was een van de vele dingen die de gijzelaars verzonnen om de 

dag door te komen. Zo werd er gelezen, geschaakt, en gebridged, werden er veel 

discussies gehouden, cabaretavonden georganiseerd en verschillende kampkranten 

opgericht, waaronder De IJzeren Heer. Ook presenteerde de BBC (Barakken 

Berichten Centrale) in de barak van gijzelaar H. Wagenvoort ie

ding’ met informatie uit brieven, kranten en gesprekken met SS’ers en 

organiseerden sportleiders iedere morgen de ochtendgymnastiek.339  

De materiële omstandigheden waren voor de studentengijzelaars redelijk. Het 

was direct toegestaan om pakketten te ontvangen en omdat de universiteiten en 

hogescholen, en daarmee de ouders, snel op de hoogte waren van de bestemming van 

hun kinderen, kwam de toevoer snel op gang. Verder hadden ze, doordat ze

n te werken, alle tijd om hout te verzamelen voor de kachel en een aantal 

medische studenten hield zich bezig met het opzetten van een soort ziekenbarak. 

Belangrijk voor de mentale staat van de gijzelaars was dat er vanaf het begin 

af aan studenten werden vrijgelaten. Aanvankelijk ging het hierbij vooral om kleine 

groepen die hun vrijlating te danken hadden aan de inspanningen van familie en 

vrienden. Maar kort daarop gingen ook grotere groepen naar huis. Zo waren zaterdag 

13 februari al zevenhonderd studenten vrijgelaten.340 Dit gaf de achterblijvers hoop. 

Zo noteerde C. Bakker, een 22-jarige Leidse student, op zaterdag 13 februari: ‘10 man 

naar huis! Stemming hoopvol!’341 De angst naar Duitsland gezonden te worden leek 

                                                 
336 Ibidem, p. 85. 
337 Ibidem. 
338 T.F. Plantinga, Dagboekaantekeningen, NMKV, Collectie T.F. Plantinga (2092), inv.nr. 2226. 
339 H. Wagenvoort, Verslag, NMKV, Ordner 5a. 
340 Bakker, Dagboek, Niod, 244, inv.nr. 1270 p. 1; Op donderdag 11 februari mochten bijvoorbeeld 
veel Delftse studenten naar huis; Zie ook: L. Brakel, Verslag, NMKV, Ordner Namen gevangenen 
Vught, Bl t/m Bij p. 6. 
341 Bakker, Dagboek, Niod, 244, inv.nr. 1270 p. 1. 
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gijzelaars vrijgelaten.342 Toch werd op 20 april, Hitlers verjaardag, alsnog een groep 

van 150 gijzelaars naar Duitsland gezonden.343  

  Uit de verslagen van de oud-studentengijzelaars is te merken dat ze een andere 

achtergrond hadden dan de ‘gewone’ gevangenen. Ze voelden zich als welgestelde en 

intelligente jongemannen verheven boven de Duitsers en hun onbeschaafde manieren. 

Zo kon de auteur van het boekje Administratie en intimidatie, die schreef onder het 

pseudoniem ‘S.T.U. Dent’, zich niet voorstellen dat de Duitsers hen lang zouden 

vasthouden. ‘Je voelt je belangrijk in de maatschappij, denkt, dat je iets betekent, of 

zult gaan betekenen’ en langdurige opsluiting zonder aanleiding paste niet in dit beeld. 

Uiteindelijk haalde de realiteit hem in en realiseerde hij zich dat hij zich nog zo 

belangrijk kon voelen, maar dat hij ‘niets, maar dan ook helemaal niets (…) inte 

brengen [had]’. Voordat je het in de gaten had was je ‘nog minder dan een 

nummer’.344  

Maar de meeste jongens behielden, gestimuleerd door de omstandigheden, dat 

gevoel van superioriteit gedurende hun gehele gevangenschap. Het in stand houden 

van een beschaafde houding en voorkomend gedrag jegens elkaar was iets wat veel 

gijzelaars heel belangrijk vonden. Verschil van opvattingen mondde niet uit in ruzies, 

maar werd besproken en er werd dan naar een nette oplossing gezocht. Nefkens 

herinnerde zich bijvoorbeeld dat er de eerste nacht wrijving ontstond doordat 

sommigen het raam open wilden en anderen het raam dicht. Uiteindelijk werd na goed 

overleg besloten dat degenen die het warm hadden aan de raamkant zouden gaan 

liggen en de koukleumen in het midden.345  

 Daarbij bleven ze als groep bij elkaar in aparte barakken en konden daardoor 

de cultuur in stand houden die ze als studenten onderling gewend waren. Zo werden er 

in verschillende barakken besturen opgericht die de orde in de barak bewaarden en 

vergaderingen belegd als er zaken waren waarover een standpunt bepaald moest 

                                                 
342 In de dagboekaantekeningen van Bakker is het aantal gijzelaars in het Studentenlager en daarmee de 
vrijlatingen voor een gedeelte te volgen. Zaterdag 13.2.13 nog 1100 studenten; 20.2.43 nog 1031; 
27.2.43 nog 847; 15.3.43 werden 250 Utrechtse en Amsterdamse studenten vrijgelaten; Op 24.3.43 
mocht iedereen geboren na 19.3.22 naar huis, in totaal 274 personen; Op 1.4.43 waren er nog 209 man 
over. Bakker, Dagboek, Niod, 244, inv.nr. 1270 p. 1-8. 
343  Onder wie Martin Nefkens en Tjitze Plantinga. Ze werden onder meer tewerkgesteld in een 
vliegtuig- en een locomotievenfabriek en uiteindelijk in een augurkenfabriek. Voor Plantinga zou het 
nog meer dan een jaar duren voordat hij weer naar Nederland terug kon keren. Nefkens lukte het, met 
behulp van zijn baas, om eind december met verlof naar Nederland te komen om met zijn verloofde te 
trouwen. Terug in Nederland slaagde hij erin om aan terugzending naar Duitsland te ontkomen. 
344  Dent, Administratie en intimidatie 24. Dit moet figuurlijk worden opgevat, want de 
studentengijzelaars kregen geen nummer. Gesprek Nefkens, d.d. 18.3.08. 
345 Gesprek Nefkens, d.d. 18.3.08. 
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worden. Een aanleiding voor intensief overleg vormden bijvoorbeeld de berichten, die 

half maart in de krant verschenen, dat alle studenten een verklaring van loyaliteit aan 

de Duitsers zouden moeten tekenen. Dit leidde tot verhitte discussies wat men zou 

moeten doen als de Duitse kampleiding het tekenen van de verklaring zou verbinden 

aan eventuele vrijlating. 

Uit de verhalen spreekt het idealisme en de hoge morele standaard van de 

jonge studenten. Zo werd alleen al het meeroepen van het Jawohl door sommigen 

opgevat als een teken van slapheid, ‘te bang om kerels te zijn’.346 Tegelijkertijd lijken 

sommige terugblikken wel heel sterk gekleurd door kennis achteraf, toen was 

gebleken dat het inderdaad allemaal goed was afgelopen. Bijvoorbeeld wanneer 

Cleveringa schreef dat men bij aankomst ‘onwillekeurig moest (…) lachen’ om het 

gedrag van de SS’ers, dat hij bestempelde als een ‘kinderlijke bevrediging van hun 

minderwaardigheidscomplexen’.347  Of wanneer F.W. Blase in 1946 verhaalde dat 

tijdens de gesprekken over de keuze tussen ‘vrijwillig’ werken in Duitsland of 

opgesloten zitten in een strafkamp, men besloot om voor het laatste te kiezen.  

Andere auteurs hadden meer aandacht voor het feit dat de eerste tijd zeker wel 

spannend was, toen nog onduidelijk was wat de Duitsers verder met hen van plan 

waren.348 Want uiteraard waren de gijzelaars niet allemaal heldhaftige burgers die 

zich niet door de Duitsers bang lieten maken. Zo schreef ‘S.T.U. Dent’ dat het hele 

Duitse systeem berustte op intimidatie en administratie en dat wie zich door die 

combinatie liet beïnvloeden, er hopeloos slachtoffer van werd. Maar ‘zelfs als je de 

voosheid ervan inziet, [was het] dikwijls moeilijk je aan de invloed ervan te 

onttrekken’.349 

Een groep gevangenen in het kamp die in de overtreffende trap slachtoffer 

werd van de Duitse administratie, intimidatie en misleiding werd gevormd door de 

joodse burgers die in het Judenauffangslager werden opgesloten. Zij werden onder 

valse voorwendselen naar Vught gebracht en waar de studenten konden hopen op een 

spoedige vrijlating, zagen de joodse gevangenen zich geconfronteerd met loze 

beloften en sombere toekomstverwachtingen. 

 

 

                                                 
346 Dent, Administratie en intimidatie 14. 
347 Anoniem, Niod, 244, 1399.1 p. 13-14. 
348 De Wette, ‘Studenten-gijzeling in Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 773 p. 1. 
349 Dent, Administratie en intimidatie 22. 
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Een barre tocht naar een onzekere toekomst 

Het joodse kamp werd op 16 januari 1943 in gebruik genomen met de komst van een 

groep van 450 mannen, vrouwen en kinderen uit Amsterdam. 350  Anna Verduin-

Vijevano, de vrouw van een succesvolle hoedenfabrikant die met haar man en twee 

kinderen naar Vught gebracht werd, vertelde na de oorlog:  

 

’s Avonds gingen wij allen in trams naar het Centraal Station en vandaar 

vertrokken wij per trein naar Vught. Bij aankomst bleek dat er een transport 

“Schwerverbrecher” was verwacht; er stonden aan beide kanten lange rijen 

SS-ers met de bajonetten op ons gericht en wij werden als zware misdadigers 

behandeld, gelukkig alleen maar gedurende het eerste gedeelte van de tocht, 

want toen kreeg de commandant het bericht, dat wij “maar” Joden waren, en 

de wapens verdwenen.351  

  

Desondanks bleef het een zware, moeizame tocht in het donker, vertelde Lotty 

Huffener-Veffer 65 jaar later. Ze was diamantsnijdster en 22 toen ze in januari met 

haar ouders en zusje naar het kamp moest. ‘Het was zo’n verschrikkelijke weg, want 

je had allemaal bagage bij je. (…) Veel oude mensen en mensen met baby’tjes. Het 

was een marteling die weg.’352 Wel was er sprake van een grote hulpvaardigheid 

onder de mensen, herinnerde ze zich. ‘Mijn vader had twee baby’tjes op zijn arm en 

mijn zus liep met een koffer van iemand anders. (…) Iedereen was natuurlijk… ja. Je 

hielp elkaar allemaal.’353  

Ook Ernst Verduin, de zoon van Annie Verduin-Vijevano, die als 

vijftienjarige in kamp Vught kwam, herinnerde zich de aankomst in kamp Vught als 

een barre tocht:  
                                                 
350 Niod, 250g, Lijsten van joden die uit Amsterdam en andere steden zijn binnengebracht, 1943, inv.nr. 
272, 16 januari 1943; De Joodse Raad noemde in een circulaire het aantal van ‘plus minus 600’ 
personen, maar dit was te hoog. Vgl.: Niod, 250g, inv.nr. 270, Circulaire van de Joodse Raad over het 
eerste transport uit de Joodse Schouwburg naar Kamp Vught, 16 januari 1943. 
351 A. Verduin-Vijevano, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 764 p. 1-2; Ook Arthur Lehmann, die vanaf 
november 1943 de leider van de joodse mannenafdeling was, beschreef na de oorlog hoe het eerste 
transport door zwaar bewapende SS’ers werd ontvangen omdat een ander transport werd verwacht. Op 
een gegeven moment stopte er echter een auto naast de stoet en hoorde Lehmann de officier die in de 
auto zat tegen de leider van de begeleidende SS’ers zeggen: ‘Es ist ein Irrtum; das sind Sie garnicht. 
Lassen Sie die Leute langsam gehen und jede Viertelstunde 5 Minuten pausieren.’ Eenmaal in het 
kamp aangekomen begreep Lehmann dat die officier kampcommandant Chmielewski was geweest. A. 
Lehmann, ‘Das Lager Vught (16.1.43 – 20.3.1944)’, Yad Vashem, 0.2, Wiener Library collection of 
testimonies Londen, inv.nr. 448 p. 5. 
352 Gesprek met Lotty Huffener-Veffer, d.d. 14.1.08. 
353 Ibidem. 
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Dit was het eerste gemengde transport, met kinderen, oude mensen en van 

alles. Moesten het stuk lopen van het station naar het kamp, dat is ongeveer 6 

kilometer. Glad, sneeuw, ijs, koud. (…) Opgejaagd…met bagage. (…) wij 

hadden alleen maar een rugzak en verder niks. Maar er waren een heleboel 

mensen met tassen, met dozen, oude koffers, nou ja, ellende, vreselijk. In het 

kamp aangekomen, was het meteen: mannen die kant met jongens (…) bij de 

vader. En vrouwen en meisjes en kleine kinderen: andere kant.354 

 

Het eerste transport bestond voornamelijk uit mensen met een zogenaamde 

Rüstungssperre, dat wil zeggen tot op wederroep vrijgestelden op grond van werk 

voor de Wehrmacht. De daaropvolgende transporten waren voor een belangrijk deel 

samengesteld uit naaisters, bontwerkers en mensen die in de diamantindustrie 

werkzaam waren, kortom beroepen die aansloten bij de industrieën die in kamp Vught 

gevestigd zouden worden. Verder bestonden ze uit mensen met zogeheten Joodse 

Raadsperren en in april 1943 kwamen daar joodse inwoners uit alle provincies, de 

inwoners van de stad Amsterdam uitgezonderd, bij.355 In een verordening van eind 

maart 1943 kondigde het Duitse bezettingsbestuur aan dat alle ‘gezonde en valide 

joden’ uit de provincies tot uiterlijk 10 april 1943, 12 uur de tijd hadden om zich naar 

kamp Vught te begeven.356 Dit zorgde voor een toestroom van circa 2500 joodse 

personen.357 De sociaal-economische achtergrond van de getransporteerden liep zeer 

uiteen. Er waren veel handwerkers, zoals diamantbewerkers en naaisters uit de 

Amsterdamse ‘jodenbuurt’, maar ook studenten, academici en industriëlen.  

                                                 
354 Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. 
355 Sperren voor mensen die werkzaam waren voor de Joodse Raad. De eerste periode bezat circa 60 tot 
70 procent van de joodse gevangenen in kamp Vught geen sperr tegen 30 to 40 procent gesperrden. 
Ongesperrden werden eerder doorgestuurd, waardoor de verhouding in de herfst van 1943 precies 
andersom was. Wekelijkse meldingen van de Kommandantur aan de Befehlshaber der Sicherheitsdienst 
und des SD over het aantal joden in kamp Vught, 31 maart 1943 – 24 maart 1944, Niod, 250g, inv.nr. 
19. 
356  Van den Eijnde e.a. (red.) Brieven van Fanny Philips 49; Veel joodse gezinnen, onder meer 
afkomstig uit Zaandam, Bussum, diverse kuststeden en de provincie Zeeland, hadden in het eerste half 
jaar van 1942 al gedwongen naar Amsterdam moeten verhuizen, zoals de familie Verduin. Zij hadden 
hun riante woning in Bussum achter moeten laten om zich in een kleine flat in Amsterdam te vestigen. 
Gesprek Verduin, d.d. 16.04.2008. 
357 Op 3 april 1943 bevonden zich in kamp Vught 4513 joodse mannen, vrouwen en kinderen. Op 16 
april waren dat er 7041. In de tussentijd was er geen transport vertrokken. Wekelijkse meldingen aan de 
BdS und des SD d.d. 3.4.43 en 16.4.43, Niod, 250g, inv.nr. 19.  
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Het joodse kamp groeide snel. Op 3 april 1943, dus tweeënhalve maand na het 

eerste transport, was het aantal al vertienvoudigd tot 4513 mensen.358 En weer zes 

weken later was dit aantal bijna verdubbeld tot ruim 8000 geïnterneerden. Daarna 

overtrof de grootte van de uitgaande transporten die van de inkomende en daalde het 

aantal gevangenen alleen nog maar.359 

De verwachtingen van de mensen die naar kamp Vught gebracht werden 

liepen sterk uiteen. Sommigen verwachtten dat het daar beter zou zijn dan in 

Westerbork, onder wie Klaartje de Zwarte-Walvisch. Zij had, mede op aanraden van 

de doktoren in de Joodse Schouwburg, haar best gedaan om naar Vught te komen, 

omdat zij last had van een slokdarmkramp en de omstandigheden in Vught beter 

zouden zijn. In haar dagboek schreef ze: ‘Vught werd in Amsterdam zo opgehemeld 

en alles werd ons zo mooi voorgespiegeld dat het werkelijk een voorrecht heette 

daarheen te mogen gaan.’360 Eenmaal in Vught aangekomen wachtte haar een bittere 

teleurstelling:  

 

Wie beschrijft onze schrik en angst toen we, aangekomen bij het kamp, tot de 

ontdekking kwamen dat we voor de gek gehouden waren en het kamp wel 

degelijk een concentratiekamp bleek te zijn. Zo mooi was alles ons in 

Amsterdam voorgespiegeld en zo werden we ontvangen. Wat een 

ontgoocheling. Wat een hel.361 

 

Voor anderen viel de aankomst in het kamp juist mee. Zoals voor Isaac de Leeuw, die 

22 was toen hij vanuit Westerbork naar kamp Vught gestuurd werd, omdat hij daar als 

bontwerker aan de slag moest. Hij zag enorm tegen de verhuizing op, alhoewel de 

commandant van Westerbork, Albert Gemmeker, hem en zijn transportgenoten 

enthousiast had gefeliciteerd met het feit dat ze naar kamp Vught mochten. ‘Ik dacht: 

“Vught, dat is een concentratiekamp en ik geloof niet, dat men ons om ons werk zou 

ontzien. Een concentratiekamp betekent: met één hand slaan en met de andere hand 

                                                 
358 Dit waren 1542 mannen, 2021 vrouwen en 950 kinderen. Wekelijkse meldingen aan de BdS und des 
SD d.d. 3.4.43, Niod, 250g, inv.nr. 19. 
359 Wekelijkse meldingen aan de BdS und des SD, Niod, 250g, inv.nr. 19; In totaal kwamen er 41 
transporten met joodse burgers in Vught aan. Het zwaartepunt van de inkomende transporten lag in de 
eerste maanden. Eind mei 1943 was drie kwart van de transporten al gearriveerd. Het laatste 
inkomende transport vond plaats op 20 augustus 1943. Lijsten van joden die uit Amsterdam en andere 
steden zijn binnengebracht, 1943, Niod, 250g, inv.nr. 272-309. 
360 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 36. 
361 Ibidem, 45. 
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aaien.’362  Maar het viel hem allemaal erg mee. Hij was onder de indruk van het 

prachtige Vughtse landschap en vond dat het kamp een vriendelijke indruk maakte. 

Daarbij gedroeg de SS zich niet zo hardvochtig als hij verwacht had. ‘Ze moesten 

geen last van ons hebben, dat was de enige order en verder was het een beschaafde, 

vrijgevochten bende.’363 

De Leeuw was in eerste instantie dus gerustgesteld en dit was precies wat de 

Duitsers beoogden. Zij presenteerden kamp Vught als een Auffangslager, waar men 

de rest van de oorlog zou moeten werken, maar waardoor men wel in Nederland zou 

mogen blijven. Tijdens een onderhoud van Aus der Fünten met de leiders van de 

Joodse Raad, Abraham Asscher en David Cohen, en de leider van de Expositur, Dr. 

Edwin Sluzker, deelde hij hen mee ‘dat het [kamp Vught] een groot arbeidskamp zal 

worden’.364 Enkele weken later werd nog dit nog eens bevestigd: 

 

Degenen, die naar Vught gaan zullen daar blijven. Daar zal een groote 

industrie worden opgebouwd (…). In Westerbork zal een Auffangslager zijn 

voor zieken en niet Arbeitsfähigen. Dit wordt een groot lazaret, terwijl Vught 

een groot arbeidslager wordt.365  

 

Om de illusie van een permanent Judenauffangslager in stand te houden, verschilde de 

opzet van het joodse kamp op drie belangrijke punten van het Schutzhaftlager. 

Allereerst werden de mensen in het joodse kamp geen gevangenen genoemd maar 

Zivilinternierten. Dit was meer dan alleen een verschil in terminologie. Het betekende 

dat de joodse burgers hun bagage mochten houden, geen gevangenenkleding hoefden 

te dragen en hun haar mochten behouden. Ook werden ze niet ingezet bij het 

afbouwen van het kamp, zoals de Schutzhäftlingen. 

Dit zorgde bij sommige Schutzhaftgevangenen voor irritatie en misnoegen. 

Politiek gevangene Willem Alderding merkte na de oorlog verontwaardigd op dat de 

joden wel geslagen werden, maar dat zij, als Schutzhaftgevangenen, veel meer te 

                                                 
362 I. de Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 28. 
363 Ibidem, 29. 
364 Verslagen van (en notities inzake) besprekingen van de voorzitters van de Joodsche Raad met 
Duitse autoriteiten (Nederlandse en Duitse tekst). Hierbij enkele agenda's, alsmede ter kennis van de 
voorzitters gebrachte verslagen van besprekingen, april 1941 - september 1943, d.d. 28.01.43, Niod, 
Joodsche Raad voor Amsterdam (182), inv.nr. 1d; De Expositur was het kantoor van de Joodse Raad 
voor Amsterdam dat de schakel vormde tussen de Raad en de Zentralstelle. 
365 Verslagen van de Joodsche Raad d.d. 26.2.43, Niod, 182, inv.nr. 1d. 
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verduren kregen. De joden hadden het heus niet zo slecht in het begin, meende hij. Zij 

kregen elke vrijdag schone kleren en de Joodse Raad zorgde ook nog eens voor extra 

kleding en eten. ‘Ook de vrouwen hadden het best, die liepen de hele dag maar wat 

rond (…) in haar eigen kleren, dikke bontjassen en wollen jurken.’ Bovendien, zo 

schreef hij, hadden ‘de dames (…) driemaal per dag een andere jurk aan!’366  

Een tweede verschil tussen het Schutzhaftlager en het joodse kamp was dat de 

opbouw en organisatie van het kamp de eerste periode vrijwel geheel aan de 

geïnterneerden zelf werd over gelaten. Ten derde werden in het kamp daadwerkelijk 

een aantal industrieën opgezet, waarin de joodse geïnterneerden aan het werk gezet 

werden.  

 

De gevangenenleiding in het Judenauffangslager: Managen zonder macht 

‘Wir zogen kurz vor Mittag in das Lager ein’, schreef de Duits joodse immigrant 

Arthur Lehmann die op 16 januari aankwam: 

  

Alles war menschenleer, viele Gebaeude erst halbfertig. (…) Wir Maenner 

wurden weiter ins Lager, durch das Tor einer besonderen 

Drahtzaunversperrung, zum Block 22 gefuehrt und dort uns selbst 

ueberlassen367  

 

Hetzelfde gold voor het vrouwenkamp. ‘De Duitsers bemoeiden zich in het begin 

helemaal niet met ons. Rapportführer Pannecke was de enige, die zich vertoonde. 

Aufseherinnen waren er nog niet’, schreef Annie Verduin-Vijevano.368 

Kort na de aankomst hield de Duitse SS’er Menne Saathoff een toespraak 

waarin hij meedeelde dat men in het joodse kamp in principe zelf de organisatie in 

handen kreeg, maar dat wanneer de orde niet op een goede manier gehandhaafd werd 

men alsnog onder leiding van de SS en kapo’s zou komen te staan. Vervolgens 

werden door commandant Chmielewski drie Duitse joden aangesteld die vanuit de 

gevangenen de leiding over het joodse kamp kregen. Richard Süsskind werd 

                                                 
366 Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 6. 
367 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 5. 
368 Verduin-Vijevano, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 764 p. 5; De Rapportführer stond direct onder de 
Schutzhaftlagerführer. Hij fungeerde als schakel tussen Schutzhaftlagerführer en het kamp. Hij was 
onder meer belast met de dagelijkse Stärkemeldungen van de gevangenen, hij hield toezicht op het 
doorvoeren van straffen en had de leiding over de Schreibstube. 
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kampoudste, Arthur Lehmann werd belast met de interne administratie en Wilhelm 

(Willy) Dresel werd verantwoordelijk voor de appèls. 

De typering van commandant Chmielewski vanuit het joodse kamp was 

dezelfde als die van de Schutzhaftgevangenen: hij was ‘afgescheiden van zijn 

corruptheid, een nul, die van niets op de hoogte was en vrijwel alles aan zijn 

beambten overliet’.369 Een van de weinige voorbeelden van Chmielewski’s directe 

bemoeienis met het joodse kamp was een door hem afgekondigde inzamelingsactie 

om het kamp met bloemperken te verfraaien. Van een deel van het geld werden 

inderdaad bloemen gekocht, maar geruchten gingen dat ook een deel in zijn eigen zak 

verdwenen was.370 

De ‘beambten’ aan wie hij alles overliet waren hoofdzakelijk zijn eerste en 

tweede Lagerführer Otto Reinecke en Franz Ettlinger. Zij hadden in praktijk de 

leiding van het kamp in handen, maar ook zij drukten, zeker in de eerste periode, niet 

op uitgesproken wijze hun stempel op het kamp. Ettlinger was naast Saathoff degene 

die in de eerste dagen namens de kampleiding orders doorgaf aan de 

gevangenenleiding en Isaac de Leeuw herinnerde zich dat Reinecke wel eens met de 

gevangenen voetbalde, waarbij hij soms gemeen speelde. 371  Zowel Ettlinger als 

Reinecke bezochten nu en dan de cabaretavonden in het joodse kamp.  

In het joodse kamp werden ook nauwelijks Duitse kapo’s ingezet. Er was een 

enkele kapo blokoudste, onder wie de beruchte Arthur Nowak, barakleider van barak 

15, en Erich Beck was als kapo bij Philips aangesteld.372 Ogenschijnlijk hielden de 

kapo’s zich in het joodse kamp wat meer in dan in het Schutzhaftlager, want het 

oordeel van de joodse geïnterneerden was gematigd. 373  Max Koker, de zes jaar 

jongere broer van David, noemde de kapo’s ‘dragelijk’. ‘Ze zorgden natuurlijk wel 

dat ze in de ogen van de SS’ers hun werk goed deden, maar d’r waren een heleboel 

                                                 
369 D. Cohen, ‘Het kamp te Vught en de Joodse Raad’, Niod, 250g, inv.nr. 567 p. 3. 
370 Vught, poort van de hel! 45; Brauner, PV d.d. 22.4.47, getuige K. Lennertz, NA, Commissie tot 
Opsporing van Oorlogsmisdadigers (COOM), inv.nr. 1288 p. 6; Van de Mortel, Kamp Vught 32. 
371 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 50. 
372 Arthur Nowak was volgens dokter Ies van der Hal een morfinist en kon er flink op los slaan als hij 
geen morfine kreeg. I. van der Hal, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 616 p. 1; Ies de Leeuw noemde hem 
‘een bijzonder kreng, een ploert’. De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 47. 
373 Er waren ook negatievere geluiden te horen. Zo omschreef Joop Citroen, de kapo’s als grote, zwaar 
gebouwde kerels met enorme lichaamskracht, weinig verstand en een onbedwingbare lust om hun 
frustraties en sadistische neigingen bot te vieren op de ruggen van de gevangenen. Citroen en Citroen, 
Duet pathétique 85. 
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van die kapo’s die heel fatsoenlijk met ons omgingen.’374 En de auteur van het boek 

Vught, poort van de hel! noemde de kapo’s ‘niet bepaald collegiaal’ ten opzichte van 

hun medegevangenen, maar zij werden natuurlijk zelf op hun beurt ook weer door de 

SS mishandeld, dus hij kon wel enig begrip voor hun situatie opbrengen.375  

Zowel in de mannen- als de vrouwenafdeling gingen de geïnterneerden zelf 

aan het werk om het Judenauffangslager op poten te zetten. Bij de vrouwen kreeg 

Annie Verduin-Vijevano de leiding samen met Vrouwtje Assou-Polak. Het 

leidinggeven viel Annie in eerste instantie niet makkelijk, zei ze na de oorlog. ‘Je 

moest vreselijk schreeuwen en dat was ik helemaal niet gewend (…) au fond ben ik 

vreselijk verlegen. Maar (…) mijn netheidsdrang won het van mijn verlegenheid.’376 

Na een maand of twee moesten Verduin-Vijevano en Assou-Polak plaats maken voor 

de Duits-joodse mevrouw Klafter. Zij bleven wel aan als haar helpsters. 

Het opzetten van het kamp vergde veel van de leidinggevenden en andere 

Funktionshäftlingen. Als er transporten binnenkwamen moesten er nieuwe 

barakleid(st)ers worden gekozen en slaapplaatsen geregeld, evenals beddengoed en 

stromatrassen. Daarnaast moesten er verschillende administraties en voorzieningen 

opgericht worden, zoals barakadministraties, een appèlorganisatie en een ziekenhuis, 

waarbij men zelf verantwoordelijk was voor het verkrijgen van medicijnen en 

medische instrumenten.377 Verder werden er voor alles diensten opgericht, onder meer 

om het eten, de post en de pakketten op te halen en uit te delen en om de barakken 

schoon te houden.378  

                                                 
374 Gesprek Max Koker, d.d. 16.3.07; Er waren ook kapo’s die uit zichzelf milder werden vanwege het 
feit dat er in het joodse kamp vrouwen en kinderen opgesloten zaten. Dit vertelde Kurt, een kleermaker 
uit Berlijn die al vijf jaar in kampen had doorgebracht, aan David Koker. Koker, Dagboek 107. 
375 Vught, poort van de hel! 42; De auteur was getrouwd met een niet-joodse vrouw en in maart 1943 
opgepakt en naar kamp Vught gestuurd. Daar bleef hij tot de zomer van 1943 tot hij werd vrijgelaten 
vanwege zijn status als gemengd gehuwde. Mede dankzij het feit dat hij zich na zijn vrijlating liet 
steriliseren, kon hij de rest van de oorlog in relatieve vrijheid in Nederland doorbrengen. 
376 Verduin-Vijevano, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 764 p. 3; Zonder het van zijn vrouw te weten, 
nam in het mannenkamp Albert Verduin het voortouw in zijn barak, waardoor hij barakoudste werd. 
Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. 
377 In eerste instantie voornamelijk uit de voorraden die de mensen zelf van huis hadden meegenomen. 
Later werden die door de Joodse Raad opgestuurd, hoewel de hoeveelheden lange tijd onvoldoende 
bleven. 
378 Verduin-Vijevano, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 764 p. 7-10; E. Susan, Verklaring, Niod, 250g, 
inv.nr. 751 p. 3-4; Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 7; Cohen, ‘Het kamp 
te Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 567 p. 3-4. 
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Een van de grootste taken omvatte het werk op de Schreibstube. Daar werden 

in een cartotheek de gegevens van alle joodse geïnterneerden bijgehouden.379  Dit 

bleef niet beperkt tot de registratie van nieuwelingen, maar ook het bijhouden van de 

barakindeling. Omdat er regelmatig grootschalige verhuizingen plaatsvonden van de 

ene naar de andere barak was het bijhouden van de cartotheek veel werk. Verder 

moesten er dagelijks zogenoemde Stärkemeldungen opgesteld worden aan de 

Rapportführers en aan de keuken en was het hun taak om de sterfgevallen bij te 

houden. Van januari tot mei 1943 stierven er 116 mensen in het Auffangslager. De 

meeste doden vielen onder de jonge kinderen tot zeven jaar en de oudere mannen en 

vrouwen boven de zeventig. Deze groepen waren het meest kwetsbaar door de slechte 

voedselsituatie en de vele ziektes die in het kamp heersten.380  Ten slotte was de 

Schreibstube belast met het samenstellen van transportlijsten van uitgaande 

transporten. Voor een transport kreeg men de criteria door, bijvoorbeeld dat alle 

joodse mensen boven de zeventig jaar naar Westerbork moesten, en dan was het aan 

de Schreibstube om een lijst samen te stellen met alle mensen die daaraan 

voldeden.381  

Voor de ordehandhaving werd er in het mannen- en in het vrouwenkamp een 

Ordedienst (OD) opgericht. De belangrijkste taak was het bewaken van de toegang 

van het joodse kamp en dan met name de vrouwenafdeling. Doordat het contact 

tussen echtelieden beperkt was, deden vele mannen hun best met een smoesje het 

vrouwenkamp binnen te komen om even met hun vrouw te spreken. Bovendien moest 

de OD verhinderen dat ouders zonder toestemming het kinderkamp bezochten.382 De 

Ordedienst werd ook ingezet bij de bewaking van het magazijn en de opslagplaats 

voor levensmiddelen.383  

Een tweede taak van de OD was het begeleiden van binnenkomende en 

uitgaande transporten. De bewaking bij deze transporten bestond uit SS’ers, maar de 

Ordedienst zorgde onder andere voor afzettingen. Ook hielpen ze de mensen met het 

dragen van hun bagage en probeerden ze de nieuwkomers gerust te stellen over wat 

                                                 
379 In eerste instantie was er een centrale administratie voor zowel het mannen- als het vrouwenkamp, 
maar na verloop van tijd kregen de vrouwen een eigen Schreibstube, waarvan de Duitse Hertha Poppert 
Lagerschreiberin werd. V. Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 5. 
380 Voûte, Het feit van overleven verplicht 9-10 en [24-25]; Notitie over de sterfte tussen 26 februari en 
27 mei 1943, Niod, 250g, inv.nr. 1011.  
381 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 17. 
382 F. Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 2. 
383 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 25. 
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hen in het kamp te wachten stond. 384  Mensen die tot de Ordedienst behoorden, 

moesten een band dragen met de letter OD erop. De organisatie groeide geleidelijk 

met de toename van de joodse kampbevolking en de uitbreiding van het 

vrouwenkamp. In april 1943 bestond de Ordedienst uit meer dan tweehonderd 

mannen en vrouwen.385 

Al met al waren enkele honderden gevangenen betrokken bij de organisatie 

van het kamp. Het aandeel Duitse joden was hierbij relatief hoog, zeker in de 

prominente functies. Alle belangrijke posities in zowel het mannen- als het 

vrouwenkamp, zoals kampoudste, Lagerschreiber en OD-commandanten, werden 

bezet door Duitse vluchtelingen. Dit kwam overeen met het beleid van de 

kampleiding in andere kampen. Duitse gevangenen stonden hoger op de hiërarchische 

ladder dan andere nationaliteiten en daarbij was er sprake van een taalvoordeel.  

De achtergrond van de Nederlandse Funktionshäftlingen was gemêleerd. Naast 

een groep bekenden van vóór het kamp die elkaar de bal toespeelden waren er mensen 

die opvielen doordat ze direct na aankomst in het kamp de handen uit de mouwen 

staken, zoals de ouders van Ernst Verduin. Hierdoor was ook de sociaal-economische 

achtergrond van de Funktionshäftlingen gemengd. 

 Net als de kapo’s genoten de joodse Funktionshäftlingen bepaalde voordelen. 

Deze privileges maakten het hebben van een functie aan de ene kant aantrekkelijk, 

maar er was ook een keerzijde. De veertigjarige Duitse vluchteling Kurt Josephsohn 

vertelde dat hij als blokhoofd alleen verantwoordelijk was voor de dagelijkse 

regelmaat van opstaan en naar bed gaan en de reinheid van de barak. Verder had hij 

niets te doen.386 Een rustig baantje, maar niet zonder gevaar. Want de appèls moesten 

wel kloppen en dat lukte niet altijd, waardoor hij verschillende keren gestraft werd. 

Uiteindelijk leverde zijn baantje hem zoveel spanning op dat hij niet langer 

blokoudste wilde zijn.387  

Ook was de SS over het algemeen bereid bij de Funktionshäftlingen meer door 

de vingers te zien, zolang het geen grote overtredingen waren en hun gezag niet 

ondermijnd werd. Zo herinnerde Ernst Verduin zich hoe het voor zijn familie relatief 

makkelijk was om elkaar in het kamp te spreken. Makkelijker dan voor ‘gewone’ 

                                                 
384 M. Englander, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 589 p. 3; Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 
528 p. 6; J. Rood, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 720 p. 3. 
385 Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 3. 
386 K. Josephson, Afschrift verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 635 p. 2. 
387 Ibidem, 1. 
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gevangenen.388 De SS’ers bleven echter onvoorspelbaar, wat de ene keer oogluikend 

werd toegestaan kon de volgende keer een doodzonde blijken te zijn. Ten slotte waren 

Funktionshäftlingen enigszins beschermd tegen transport. Maar tegelijkertijd stonden 

ze door hun functie meer op de voorgrond waardoor ze juist meer kans liepen op 

transport te worden gestuurd, wanneer ze hun functie niet naar tevredenheid van de 

kampleiding uitvoerden.389 

Balancerend op een dunne lijn tussen de SS en hun medegeïnterneerden, 

waren sommige Funktionshäftlingen voornamelijk bezig de bevelen van de SS zo 

goed mogelijk op te volgen en hen zo geen reden tot ontevredenheid te geven, onder 

meer door de prioriteiten van de SS tot eigen prioriteiten te maken. Zo schreef de 

auteur van Vught, poort van de hel!: ‘Door de appèlkoorts waren echter niet alleen de 

Duitsche militairen, maar langzamerhand ook de Joodsche barak- en arbeidsleiders 

hevig besmet geworden.’390 Ook probeerden enkelen een wit voetje bij de SS te halen 

door zich extra uit te sloven of hen te paaien met extraatjes. Zo werd een kok de 

‘minister van Waterstaat’ genoemd werd, omdat hij al het vlees aan de SS gaf en de 

gevangenen waterige soep serveerde.391  

Maar niet alle Funktionshäftlingen gedroegen zich zo. Er waren er ook die 

zich inzetten voor hun medegevangenen. Illustratief hiervoor is de vergelijking tussen 

twee van de joodse kampleiders, namelijk Süsskind en Lehmann. Zij gaven beiden 

een andere invulling aan hun functie, wat tot verschillende beoordelingen door hun 

medegevangenen leidde. 

Arthur Lehmann was jurist en getrouwd met Gertrude Sternberg, die in 1897 

in Nederland geboren was. Het gezin woonde een tijdlang in Berlijn waar begin jaren 

twintig hun twee kinderen geboren werden. Zij vluchtten voor het nazi-regime naar 

                                                 
388 Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. In september 1943 moesten Ernst Verduin en zijn zus Wanda op 
transport; hun moeder bleef achter. Aan de vooravond van het transport mochten hij en zijn zus 
urenlang met hun moeder praten en afscheid nemen. 
389 Dit overkwam Arthur Rosenthal, leider van het OD-blok. Kort voor het transport van 16 september 
1943 had kampcommandant Chmielewski hem de opdracht gegeven dat er meer OD’ers moesten 
komen. Daarop had hij op eigen initiatief alle OD-leden van de transportlijst laten schrappen, terwijl hij 
deed voorkomen dat het een bevel van de commandant was. Op de dag van vertrek, toen het transport 
al klaar stond, werd hij plotseling naar voren werd geroepen. Chmielewski vroeg opheldering over de 
geschrapte OD’ers: ‘“Hasst du das getan?” “Jawohl.“ “Warum?” “Sie haben doch gesagt, dass mehr 
O.D. -ers eingestellt werden müszten und darum hab ich es getan” “Die O.D.-ers bleiben hier und du 
gehst mit auf Transport”’, was het antwoord van Chmielewski. A. Rosenthal, Verklaring, Niod, 250g, 
inv.nr. 723 p. 3. 
390 Vught, poort van de hel! 37 
391 Englander, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 589 p. [6]. 
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Nederland en woonden in 1941 in Amsterdam. Lehmann en zijn vrouw kwamen met 

het eerste transport in Vught aan, waar hij hoofd van de administratie werd.392  

Lehmann ontpopte zich als een redelijke leider. David Cohen omschreef hem 

als een man ‘uitstekend berekend voor zijn taak, vol ijver en toewijding’. Verder was 

hij bezield met ‘diepe menselijkheid en grote liefde voor zijn mede-joden’.393 Wat 

overigens niet wil zeggen dat er geen gevangenen waren die geen kritiek op Lehmann 

hadden. Sommigen karakteriseerden hem als een schreeuwlelijk en ‘te veel mof’, 

maar dat waren uitzonderingen. 394  Inderdaad riep ook Lehmann bij sommigen 

weerzin op omdat hij een Duitse jood was, zei Isaac de Leeuw na de oorlog. Maar het 

was een zeldzaam fijne, intelligente man en, klein en bescheiden als hij was, iemand 

met grote hoedanigheden.395 

                                                

Zacharias Hammelburg vertelde echter dat ook Lehmann wel eens gebruik 

maakte van zijn positie. Hij had bijvoorbeeld meegewerkt met het instellen van een 

Kampgericht om de orde in het kamp te handhaven. Maar dit was maar flauwekul, 

meende hij, want er werden bijvoorbeeld mensen bestraft die brood hadden gestolen, 

maar Lehmann nam zelf ook wat hij nodig had.396 Toch lijkt zich over het algemeen 

goed gerealiseerd te hebben dat hij zich in een bevoorrechte positie bevond en de 

belangen van andere gevangenen niet uit het oog moest verliezen.  

Kenmerkend hiervoor is een gebeurtenis die kort na de opening van het kamp 

plaatsvond. Met het eerste transport uit Vught moesten alle ouderen boven de zeventig 

jaar mee, onder wie Lehmanns schoonmoeder. Dit plaatste hem voor een dilemma: 

aan de ene kant voelde hij het als zijn plicht om voor zijn vrouw en schoonmoeder al 

het mogelijke te doen om haar voor transport te behoeden, wat gezien zijn positie best 

 
392 Hun kinderen waren in de zomer van 1942 al met een van de eerste transporten uit Nederland 
weggevoerd. http://www.joodsmonument.nl/person-524123-nl.html (Geraadpleegd d.d. 12.8.09). 
Gertrude Lehmann-Sternberg bleef tot juni 1944 in Vught. Uiteindelijk zou ze kort voor het einde van 
de oorlog overlijden, op 9.4.45. 
393 Cohen, ‘Het kamp te Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 567 p. 2. 
394 Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 4; E. Franken, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 
598 p. 7. 
395 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 34 en 44; David Koker, die bij Lehmann op de 
administratie werkte, beschreef dat hij een ‘sentimentele Vughtse liefde’ voor hem voelde. Hij was een 
buitengewoon vriendelijke man ‘zelfs toen hij mij op een verschrijving betrapte’. Hij kon wel driftig 
zijn en ongeduldig, maar David bleef hem, ondanks zijn tekortkomingen, een voortreffelijk figuur 
vinden. Koker, Dagboek 110, 136 en 173; Ook Sara van der Hal-van Adelsbergen, die als secretaresse 
voor hem werkte vond hem een vrij rechtvaardig mens en hij was erg aardig voor haar. Het was 
moeilijk een oordeel over hem te vellen, zei ze na de oorlog. Ze wist dat er mensen waren die kritiek op 
hem hadden, maar voor haar was hij altijd goed geweest. S. van der Hal-van Adelsbergen, Verklaring, 
Niod, 250g, inv.nr. 617 p. 1; Langstadt noemde hem: ‘Een kleine man, met de moed van een leeuw’. 
Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 9. 
396 Z. Hammelburg, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 619 p. 7. 
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kans van slagen zou hebben gehad. Aan de andere kant was hij zich er van bewust dat 

hij zijn ‘Schicksalkameraden’ niet van het transport zou kunnen vrijwaren. ‘Menschen, 

die ich nicht durch Ausnutzung meiner Stellung fuer eigenes Interesse enttaeuschen 

durfte.’397 Hij besloot uiteindelijk niet te proberen zijn schoonmoeder van de lijst te 

krijgen. Ze ging vrijwel direct na aankomst in Westerbork door en stierf op 5 februari 

1943 in Auschwitz.398  

Lehmanns collega, Richard Süsskind, was in 1910 in Berlijn geboren en van 

beroep confectionair. 399  Ook hij vluchtte in de jaren dertig met zijn vrouw naar 

Nederland, waar in november 1941 hun zoontje geboren werd. Ruim een jaar later 

werd het gezin gescheiden doordat Süsskind werd opgepakt en op 16 januari kwam hij 

in kamp Vught.400  Daar werd hij vrijwel direct verkozen tot kampoudste. Wat de 

reden voor zijn uitverkiezing was, is gissen.  

Onder de gevangenen waren de meningen over Süsskinds leiderskwaliteiten en 

persoonlijkheid verdeeld. De ene gevangene meende dat hij zich gedroeg als een 

SS’er, terwijl een ander meende dat hij absoluut niet kwaadwillig was. 401  David 

Koker schreef:  

 

De houding van Süsskind wordt nogal verschillend beoordeeld. Zonder de 

Duitse militaire manieren enigermate kan men het hier niet stellen. En 

Süsskind verenigt op een knappe manier redelijkheid, vriendelijkheid en 

strafheid en hardhandigheid.402  

                                                 
397 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 31; We hebben alleen de getuigenis 
van Lehmann en het is niet zeker dat hij de afwegingen omtrent het het vertrek van zijn schoonmoeder 
werkelijk zo gemaakt heeft. Het kan ook zijn dat hij zich achteraf beter voor heeft willen doen dan hij 
was. Maar het overwegend positieve oordeel van zijn medegevangenen maakt het niet ondenkbaar dat 
het waar is. Daarbij zouden medegevangenen mogelijk wel begrip hebben gehad als hij zijn 
schoonmoeder wel van de lijst had af laten halen. Er zijn vele gevangenen geweest die hun 
familieleden probeerden te helpen met betere baantjes, extra voedsel en vrijwaring van transport.  
398 http://www.joodsmonument.nl/person-524123-nl.html (Geraadpleegd d.d. 12.8.09). 
399 David Koker geeft als enige een uiterlijke beschrijving van Süsskind. Het was een fors gebouwde 
man, ietwat gezet, maar met zijn gebruinde huid, lichtblauwe ogen en hoge jukbeenderen zag hij er niet 
onaantrekkelijk uit. Daarbij kon hij dankzij zijn positie zorgen dat zijn (gevangenen)kleding er altijd 
smetteloos uitzag. Koker, Dagboek 46 en 107-108. 
400 Niod, 250g, Kartotheek met namen van gevangenen in het Judendurchgangslager, inv.nr. 230, Sto-
Voo; Zijn vrouw, Elisabeth Süsskind-Ballin, en zoontje waren op dat moment nog vrij, maar werden op 
20 juni 1943 bij de grote razzia in Amsterdam opgepakt en naar Westerbork gebracht. Daar bleven ze 
tot 23 maart 1944, de dag waarop ze op transport gesteld werden naar Auschwitz. 
Westerborkcartotheek, Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HCKW); Daar werden ze drie dagen 
later, op de dag van aankomst, vermoord. http://www.joodsmonument.nl/person-520426-nl.html 
(Geraadpleegd d.d. 11.8.09). 
401 V. Kat, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 642 p. 6; Franken, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 598 p. 6. 
402 Koker, Dagboek 46. 
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Ook Frits Langstadt, die Süsskind overigens vóór het kamp al kende en aan wie hij 

zijn baan als OD-leider te danken had, benadrukte dat de taak van Süsskind een 

moeilijke was en dat hij moest schipperen tussen mild zijn en hardheid. ‘Wanneer 

men zoveel verantwoordelijkheid heeft, moet men nu eenmaal wel eens krachtig 

optreden. [En] (…) niet alleen lankmoedig zijn, maar (…) ook maatregelen weten te 

nemen’, verklaarde hij na de oorlog.403 Dat er zoveel kritiek was op Süsskind vond hij 

dan ook niet terecht.404  

Deze kritiek had voornamelijk betrekking op het feit dat Süsskind zijn functie 

gebruikte om zo dicht mogelijk tegen de SS aan te schurken. Volgens de verklaringen 

van Joodse Raadvoorzitter David Cohen en Aufseherin Suze Arts, probeerde hij 

zoveel mogelijk voordeel uit zijn functie te halen, ten koste van zijn medegevangenen. 

Zo stond hij bij transporten meestal met de SS-officieren te lachen en te roken, in 

plaats van zich om zijn medegevangenen te bekommeren.405 Max Cahen schreef in 

zijn memoires dat Süsskind zich de allures van een Pasja aangemeten had en met zijn 

kring van vriendjes behoorlijk gehaat was.406 Terwijl Lehmann oog had voor zijn 

verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medegevangenen, richtte Süsskind zich 

naar de Duitse kampleiding en trachtte zijn eigen positie te versterken.407  

De Funktionshäftlingen waren door hun machtspositie en privileges, 

regelmatig onderwerp van woede, afgunst en ergernis. Bijna iedere gevangene in de 

kampleiding werd zowel bemind als gehaat, volgens Isaac de Leeuw. Dit was inherent 

aan de hoge positie die ze bekleedden. 408  Vooral de straffen die door de 

Funktionshäftlingen toegepast moesten worden waren een heikel punt. Ook David 

                                                 
403 Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 9. 
404 Dat de positie van de kampoudste precair was, werd door meer gevangenen onderkend. Emile 
Franken noemde de positie van Süsskind ‘beslist niet benijdenswaardig’. En meende dat Süsskind het, 
net als zijn collega’s Lehmann en Neumann, onder de omstandigheden best goed deed. ‘Hun positie 
was natuurlijk moeilijk, de toestand in het kamp was verschrikkelijk, dus het viel uiteraard niet mee 
daar nog iets van te maken. Franken, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 598 p. 2 en 7. 
405 Cohen, ‘Het kamp te Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 567 p. 2; G. Meyer, PV d.d. 2.1.47, getuige S. Arts, 
NA, CABR, inv.nr. 112306. 
406 Cahen e.a., Ik heb dit alles opgeschreven 70. 
407 Zie in dit kader ook het artikel van socioloog C.J. Lammers, ‘Collaboratie en verzet in Duitse en 
Japanse interneringskampen’. In: H. Flap en W. Arts, De organisatie van de bezetting (Amsterdam 
1997) 157-179, aldaar 159-160 en 166-167. Hierin maakt hij onderscheid tussen tussen de ‘naar boven 
toe’ loyale elite en de inheemse elite ‘die haar mandaat van-onderop’ ontving. Hoewel Süsskind en 
Lehmann beiden door de SS werden aangesteld, doet de wijze waarop zij hun taken vervulden denken 
aan dit onderscheid. Waarbij Süsskind loyaal was naar de SS en Lehmann zich meer profileerde als 
inheemse elite. 
408 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 44. 
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Koker onderkende dit. In zijn dagboek schreef hij naar aanleiding van een bestraffing 

waarbij een OD’er voor straf een streep haar op het hoofd van een man weg moest 

scheren terwijl alle gevangenen gedwongen werden hiernaar te kijken:  

 

Het blijft natuurlijk een moeilijk probleem: men is vaak in het belang van een 

groep genoodzaakt dingen te doen die men individueel niet aan kan. Dat wil 

zeggen de mensen zijn natuurlijk in een scheve positie: ze staan in dienst van 

de Duitsers, en worden door deze gedwongen.409  

 

Maar in hoeverre de Funktionshäftlingen daarin mee moesten gaan bleef een lastige 

afweging. Sommige gevangenen verweten de Funktionshäftlingen te streng op te 

treden, anderen meenden dat het beter was als zij het deden, omdat de straf van de 

Duitsers waarschijnlijk erger zou zijn. Zo was er veel kritiek op Jopie Rood, een 25-

jarige Amsterdamse arbeider, die in maart 1943 kampoudste werd van het 

buitencommando aan de Moerdijk. Hij bekende na de oorlog inderdaad weleens een 

pak slaag te hebben gegeven. Voornamelijk als het ging om diefstal uit pakketten, 

‘want tenslotte hadden wij allemaal honger, zodat zo’n vergrijp niet te pas kwam’.410 

Hij benadrukte dat hij altijd had geprobeerd om het belang van de gevangenen in het 

oog te houden, maar daarbij soms tussen twee kwade had moeten kiezen.411 Volgens 

anderen koos hij met name in eigen voordeel. Hij wist zichzelf altijd op de voorgrond 

en in de juiste posities te dringen, waarbij zijn eigenbelang voorop stond.412 

Als gevolg van de transporten en de verhuizingen naar buitencommando’s 

vonden er met grote regelmaat wisselingen plaats op het niveau van de 

Funktionshäftlingen. Velen raakten hun positie kwijt doordat het joodse kamp steeds 

minder bewoners kende. Hierdoor ontstond er geen duidelijk zichtbare elite die macht 

in handen had. Er was wel een zogenoemde ‘prominentenbarak’, waar onder andere 

de leiders van het kamp, de OD en andere gevangenen met belangrijke functies 

                                                 
409 Koker, Dagboek 45. 
410 Rood, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 720 p. 19. 
411  Ibidem. Zoals de keer dat hij de opdracht kreeg uit te zoeken wie het prikkeldraad hadden 
doorgeknipt in een poging om te ontvluchten. Hij achterhaalde de twee jonge daders, die direct naar 
Vught en van daaruit verder op transport gesteld werden. ‘Ik vond het heel erg zo iets te doen, maar je 
kon niet anders, je riskeerde teveel voor alle anderen en een tussenweg was niet mogelijk’, verdedigde 
Jopie Rood zich. 
412 J. Pais-Hofman, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 696 p. 2; Rood zelf meende dat hij zijn werk als 
kampoudste van de Moerdijk goed had uitgevoerd. ‘Het was vaak een heel moeilijke positie, die ik 
bekleedde, maar ik heb nu geen spijt van de manier, waarop ik het destijds gedaan heb.’ Rood, 
Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 720 p. 19. 
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sliepen. Maar er waren maar weinig mannen die langdurig een prominente positie 

bezetten en daarmee boven de massa joodse gevangenen uitsprongen. Richard 

Süsskind, Arthur Lehmann en Jopie Rood zijn hiervan de belangrijkste namen. En 

ook aan hen is te zien hoe betrekkelijk hun machtspositie was. Süsskind moest 

vertrekken nadat hij in de ogen van de kampleiding buiten zijn boekje was gegaan. 

Rood verloor zijn positie als kampoudste van de Moerdijk nadat de joodse 

gevangenen op transport moesten en vervangen werden door niet-joodse 

werkkrachten.  

Behalve op Süsskind, Lehmann en Rood werd er uiteindelijk weinig kritiek 

geuit op de Funktionshäftlingen. Belangrijk daarbij was dat er ook praktisch geen 

sprake was van mishandelingen of ernstig machtsmisbruik van de kant van de 

Funktionshäftlingen. Uiteindelijk, zoals David Koker ook beschreef, beseften de 

meesten dat er nu eenmaal leiding nodig was en dat die leiders soms moeilijke 

beslissingen te nemen hadden. ‘Een goed ding hier is de gehoorzaamheid. Als iemand 

iets beveelt en het is redelijk, dan doen de mensen het ook. (…) Alles uit het besef, of 

liever uit de leuze, dat er orde moet zijn.’413 Zowel de gevangenen als het overgrote 

deel van de Funktionshäftlingen leefden in het besef dat ze elkaar nodig hadden om 

alles in goede banen te leiden en de Duitsers geen reden te geven om maatregelen 

tegen hen te nemen of hen op transport te sturen.  

 Daarnaast realiseerden velen zich dat het uiteindelijk de Duitse kampleiding 

was die de Funktionshäftlingen in een dergelijke positie had gedwongen. Zo schreef 

Jacob Blocq het volgende over Jopie Rood, wat ook op andere Funktionshäftlingen 

van toepassing was: ‘Hij had een moeilijke positie en ieder vocht nu eenmaal voor 

zichzelf, omdat hij een vrouw had, die hij graag terug wilde zien en toenmaals 

dachten we nog er door te kunnen komen.’414 Ze woonden immers nog in Nederland, 

heetten Zivilinternierten en als ze gehoorzaam waren en hard werkten in één van de 

industrieën die in het kamp gevestigd zouden worden, zouden ze de oorlog wel 

doorkomen, zo was de verwachting.  

 

 

                                                 
413 Koker, Dagboek 34. 
414 J. Blocq, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 543 p. 1; Meer gevangenen waren het met hem eens. Zo zei 
Emile Franken: ‘Het was natuurlijk wel heel erg moeilijk om het iedereen naar de zin te maken; de 
positie van Lagerälteste is beslist niet benijdenswaardig. Je hebt je beste vrienden en doodsvijanden in 
zo’n positie.’ Franken, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 598 p. 2 
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Een werkkamp waar niet gewerkt hoeft te worden 

Voordat er gewerkt kon worden moesten wel eerst de industriebarakken worden 

afgebouwd en machines naar Vught gebracht. De mensen die in Vught aankwamen 

konden tot hun verbazing dus nog niets doen. ‘In het begin werd er helemaal niet 

gewerkt’, schreef de 25-jarige Cato Groen-Vleeschdrager. ‘Dat vonden wij wel erg 

gek, want we begrepen niet waarvoor we naar Vught gebracht waren. Waren we naar 

een concentratiekamp gebracht om niets te doen?’ 415  Daarbij sloeg bij velen de 

verveling snel toe. ‘Vanmiddag [13 februari 1943] plat gelegen’, schreef David Koker 

in zijn dagboek. ‘Als wij hier blijven is het uit te houden, maar ik moet iets te doen 

hebben.’416 Een aantal dagen later voegde hij hieraan toe: ‘De mensen worden hier 

langzamerhand nijdig op de mensen, die een baantje hebben. (…) Iedereen wil iets 

doen.’ 417  In de vergaderingen van de Joodse Raad meldde Blüth dat de mensen 

uitkeken naar een dagbesteding. ‘De stemming is er behoorlijk, de menschen 

verlangen echter naar werk, dat op dit oogenblik nog niet voorhanden is.’418  

De Joodse Raad spande zich intussen in om het noodzakelijke materiaal naar 

kamp Vught te krijgen. Tijdens het al eerder genoemde gesprek tussen de leiders van 

de Zentralstelle en de Joodse Raad op 26 februari 1943, overhandigden Asscher en 

Cohen een memorandum met daarin voorstellen voor de op te zetten industrieën voor 

Vught. Waarbij ze ook toezegden mee te werken aan het bijeenbrengen van de 

benodigde machines. Dit zou niet makkelijk zijn in tijd van oorlog, zo lieten ze weten, 

maar door hun connecties met het bedrijfsleven verwachtten ze in ieder geval op korte 

termijn in staat te zijn de machines te krijgen voor industrieën die te maken hadden 

met de verwerking van textiel, zoals het naaiatelier en de lompenverwerking. Voor het 

opzetten van de diamantindustrie zou een langere voorbereiding nodig zijn.419  

Dat de Joodse Raad zich zo inzette bij de opbouw van de Vughtse industrieën 

kwam voort uit de hoop dat de Sipo en SD de belofte dat de geïnterneerden in Vught 

zouden mogen blijven gestand zou doen. Het was de Joodse Raad toegezegd dat: 

 

Indien de Joodsche Raad medewerkt aan een snelle totstandkoming van een 

zoo groot mogelijk industriecentrum te Vught, de transporten naar Duitsland 
                                                 
415 C. Groen-Vleeschdrager, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 608 p. 1. 
416 Koker, Dagboek 25. 
417 Ibidem, 37. 
418 Notulen van vergaderingen van de Centrale Commissie, januari 1942 - sepember 1943 d.d. 15.2.43, 
Niod, 182, inv.nr. 9b. 
419 Verslagen van de Joodsche Raad d.d. 1.3.43, Niod, 182, inv.nr. 1d. 
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niet alleen belangrijk minder worden, maar zelfs uiteindelijk misschien geheel 

zullen ophouden.420 

 

Eind februari waren de eerste successen te melden. De Centrale Commissie van de 

Joodse Raad meldde op 26 februari 1943 dat er vijftig naaimachines naar kamp Vught 

waren verzonden en er een begin gemaakt kon worden met de textielindustrie.421 De 

eerste firma die werd opgezet was Escotex, een bont- en textielbedrijf waar ongeveer 

vijfhonderd mannen en vrouwen tewerkgesteld werden. 422  Verder kwam er een 

lompenverwerkingsafdeling van Menist en een bontwerkerij van Splitter, waar 

mutsjes, vesten en voeringen voor officiersjassen werden gemaakt. In totaal werkten 

er circa achthonderd mensen bij Splitter.423  

Het Philips-Kommando was de derde grote werkplaats die in het kamp zelf 

geopend werd.424 Begin 1943 werd aan het bedrijf gevraagd of het nuttig werk had 

voor de gevangenen in kamp Vught.425  De eerste reactie van Frits Philips op het 

verzoek was afwijzend, omdat het de Duitsers de mogelijkheid zou geven een 

strafkamp aan de buitenwereld voor te spiegelen als een werkkamp waar normaal 

gewerkt werd. Maar uiteindelijk besloot hij toch aan het Duitse verzoek te voldoen, in 

de hoop dat er wellicht wel wat voor de gevangenen bereikt kon worden.426  

Met ‘gevangenen’ werden in dit geval niet de joodse geïnterneerden, maar 

alleen de Schutzhaftgevangenen bedoeld. Hoewel het onmiskenbaar is dat Philips 

uiteindelijk een belangrijk aandeel heeft gehad in het feit dat enkele honderden joden 

uit kamp Vught de oorlog overleefd hebben omdat ze dankzij hun werk bij Philips pas 

laat getransporteerd werden, was dit aanvankelijk niet de bedoeling. De nood voor de 

joodse gevangenen leek op het moment dat het Philips-Kommando opgezet werd niet 

zo groot als voor de niet-joden en daarom werden er alleen Schutzhaftgevangenen 
                                                 
420 Notulen van de Centrale Commissie d.d. 1.3.43, Niod, 182, inv.nr. 9b. 
421 Idem, d.d. 31.3.43. 
422 De jurkenfabriek van Max Strauss maakte hier onder meer deel van uit. 
423 Rood, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 720 p. 24; De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 
57-58. Volgens De Leeuw was er nogal een verschil tussen de leiding van Splitter en Max Strauss. ‘De 
vesten moeten ons maar redden’, was het devies van de leiding van Splitter’, aldus de Leeuw. Wat er 
volgens hem toe leidde dat Splitter het aantal werkers steeds meer op probeerde te voeren, terwijl 
Strauss alleen ervaren vaklieden toeliet die mooie jurken konden maken. 
424 Zie voor het Philips-Kommando: Klein en Van de Kamp, Het Philips-Kommando. Zie voor Philips 
in de oorlog: I.J. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics N.V., deel IV, (1935-1950), Onder 
Duits beheer (Zaltbommel 1997) 251-314. 
425 Klein en Van de Kamp, Het Philips-kommando 61; Wanneer Philips precies voor kamp Vught 
gevraagd werd is niet bekend. Het kamp was volgens Frits Philips al geopend toen het verzoek kwam. 
Dus het zal tussen 13 januari en 22 februari 1943 zijn geweest. 
426 F. Philips en L. Ott, 45 Jaar met Philips (Amsterdam 1976) 164. 
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tewerkgesteld toen de afdeling materiaalsortering op 22 februari 1943 voorzichtig van 

start ging met achttien werknemers.427  

Ook nadat de omstandigheden van de Schutzhaftgevangenen en joodse 

gevangenen veranderden en de nood onder de joodse gevangenen steeds groter werd, 

bleef Philips aanvankelijk onwillig om joodse gevangenen in dienst te nemen, zo 

vertelde Laman Trip, die vanuit Eindhoven toezicht moest houden op het Philips-

Kommando: 

  

Gedwongen door de kampleiding hebben wij hen [de joodse gevangenen] pas 

genomen, wij wilden hen eigenlijk liever niet in ons bedrijf, en vrouwen 

wilden wij er ook buiten houden. In grote lijn wilden wij uitsluitend politieke 

gevangenen, maar al heel vlug moesten wij ook Joden en vrouwen 

aannemen.428  

 

Het was voor Philips niet handig om joodse mensen in dienst te hebben, omdat ze 

door de veelvuldige transporten niet op die mensen konden rekenen, vervolgde Laman 

Trip. De Philips-leiding deed zijn beklag bij de commandant, maar die meldde alleen 

dat de joodse gevangenen altijd in kamp Vught zouden blijven. ‘Hoewel wij er in 

principe niet veel voor voelden, konden wij niet al te zeer te keer gaan, zodat wij er 

toe overgingen, ook Joden aan te nemen.’ 429  Uiteindelijk omvatte het Philips-

Kommando vijf productiebanden voor onder meer de productie van radio’s, 

scheerapparaten, condensatoren en knijpkatten. In totaal werkten er 3100 gevangenen, 

waarvan 500 joodse vrouwen en 100 joodse mannen. 

 De opmerking van Frits Philips in het boek 45 Jaar met Philips dat de tactiek 

van Philips ‘er stelselmatig op was gericht de joodse vrouwen en mannen aan het 

werk te zetten aan (…) “kriegsentscheidend” werk’, moet dus met een korrel zout 

genomen worden.430 Dit heeft hooguit betrekking op de eerste helft van 1944 toen 

Philips veel in het werk heeft gesteld om de laatste joodse gevangenen, die allemaal 

bij Philips werkzaam waren, zo lang mogelijk in Vught te houden.  

                                                 
427 Website van de Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught, ’43-’44. 
http://www.philips-kommando.nl/ (Geraadpleegd d.d. 20.7.09). 
428 Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 23. 
429 Ibidem. 
430 Philips en Ott, 45 Jaar met Philips 166-167. 
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Naast de grote industrieën waren er ook nog vele kleinere en wisselende 

industrieën waar de gevangenen aan het werk werden gezet, zoals het 

Luftwaffekommando, waar neergeschoten geallieerde vliegtuigen gedemonteerd 

moesten worden. Het was zwaar en vuil werk, vanwege de vettige olie die de 

gevangenen op hun handen en kleren kregen en die bij gebrek aan zeep bijna niet weg 

te krijgen was. Ook moesten mannen en vrouwen in de zomer een tijdlang na werktijd 

bonen schoonmaken voor Hero Conserven Breda.  

Volgens Reinier Jansen, directeur van de Hero, had hij geen invloed op het feit 

dat door de heer Schuster van de Hauptabteilung Ernährungs- und Landwirtschaft 

besloten werd tot de inzet van Vughtse gevangenen bij het verwerken van bonen die 

bestemd waren voor export naar Duitsland.431 Naar eigen zeggen zorgde hij ervoor 

dat er na enkele dagen een einde kwam aan het overwerk, door op te merken dat de 

gevangenen niet goed genoeg werk leverden.432  

Maar volgens de gevangenen was dit niet geheel de waarheid. Albertus 

Santegoeds beschreef hoe de meeste gevangenen zich niet al te druk maakten of ze de 

bonen goed schoonmaakten, omdat ze voor de Weermacht bestemd waren. Na enkele 

dagen kwamen er inderdaad controleurs van de fabriek zeggen dat de bonen niet goed 

gebleesd werden. Maar in plaats van dat het blezen stopte, moesten de gevangenen de 

bonen beter schoonmaken, zodat ze langer bezig waren. ‘Ongeveer drie weken hebben 

we iedere avond ons zelf aldus verdienstelijk gemaakt voor “das grosze Vaterland”!’, 

schreef Santegoeds.433  

Naast industrieën en werkcommando’s op het kampterrein waren er ook elders 

in Nederland buitencommando’s waar joodse geïnterneerden geplaatst werden om te 

werken.434 Een groot joods werkcommando, dat op 27 maart 1943 geopend werd, was 

het buitencommando aan de Moerdijk. De eerste vijfhonderd mannen die daarheen 

gestuurd werden, zouden na vier weken weer terugkomen. Het samenstellen van het 

transport zorgde voor spanning omdat men er niet gerust op was dat het transport niet 

                                                 
431 De Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft viel onder het Generalkommissariat für Finanz 
und Wirtschaft onder leiding van Hans Fischböck. Het was een adviserend orgaan met betrekking tot 
de verdeling van levensmiddelenrantsoenen. Klemann, Nederland 1938-1948 224. 
432 Rapport inzake de door den Militairen Commissaris voor West-Brabant tegen de heren R.A.M.J.J. 
Jansen, A.M.J. Jansen en F.J.C.B. Jansen, resp directeur en procuratiehouders der N.V. Hero 
Conserven Breda genomen maatregelen p. 5, BHIC, Militair Gezag Noord-Brabant (127), inv.nr. 388. 
433 No. 469, De hel op de Vughtse heide 112. 
434 Zie voor de verschillende commando’s: De Vries, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch’. In: 
Benz en Distel (red.), Terror im Westen 214-216; De Vries e.a., ‘Herzogenbusch’. In: Benz en Distel 
(red.), Der Ort des Terrors, VII, 151-184. 
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toch voor Polen bedoeld was, zoals blijkt uit de beschrijving van David Koker. 

‘Plotseling: iedereen aantreden (…) ik rustig naar de appèlplaats. Daar eindeloos 

gechicaneer met rijen enz. (…) Men knikte elkaar toe en fluisterde: transport naar 

Polen. (…)’435 Maar het bleek om een transport naar de Moerdijk te gaan, waar ze 

tankvallen moesten gaan graven.436  

De mannen werden ondergebracht in barakken en over de omstandigheden 

schreef Izak Kruijer in een clandestiene brief het volgende:  

 

Nu 7 weken geleden werden we bij elkaar geroepen en, werd ons 

medegedeeld dat er 500 mannen moesten gaan werken in moerdijk ik met 

mijn vrienden waren er ook bij en nu zit ik hier dus 7 weken we moeten hier 

grondwerk verrichten het valt best met schappen en kruien enz. Weermacht’s 

werk. De ligging is hier slechter als in Vught, geen tafels of bank, eten doen 

we op de kribben die zijn als in Vught 3 boven elkaar. Het eten is goed, een 

halve kuch per dag dat is 500 gram een half pond boter per week en flink wat 

bij het brood. Het avondeten is weer koolsoep beter klaargemaakt als in Vught, 

maar toch slecht want het is meestal te dun. (…) We staan op om 5 uur, 6 uur 

appèl 6.30 naar het werk om 12 tot 1 uur schaft en om 6.30 komen we weer in 

het kamp dan weer appèl en brood uitdelen, dus dan is het half acht geworden. 

Dan nog wat eten en dan naar bed. Zondag werken tot 12 uur of 1, dus we 

kunnen nauwelijks iets anders doen.437  

 

Zoals uit het verslag van Kruijer blijkt, waren de beloofde vier weken inmiddels al 

uitgelopen tot zeven weken. En voor velen zou het nog veel langer duren. De meeste 

mannen bleven aan de Moerdijk tot enkele dagen voor ze naar Westerbork op 

transport gesteld zouden worden. Voor sommigen gebeurde dit pas in september. 

Degenen die pas na juni weer terugkeerden, kwamen in een kamp dat inmiddels sterk 

veranderd was en inmiddels geen Auffangs- maar Durchgangslager heette.  

                                                 
435 Koker, Dagboek 82. 
436 In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, mochten de mannen aan de Moerdijk ook pakketten 
ontvangen. Deze waren wel langer onderweg omdat ze via Vught gestuurd werden. Twee maal per 
week werden pakketten van Vught naar de Moerdijk gebracht. Vgl.: De Vries, ‘Das 
Konzentrationslager Herzogenbusch’. In: Benz en Distel (red.), Terror im Westen 206; I. Kruijer, Brief 
d.d. 16.5.43, HCKW, inv.nr. 6548-05, standplaatsnr. Do 511. 
437 Kruijer, Brief d.d. 16.5.43, HCKW, inv.nr. 6548-05, standplaatsnr. Do 511. 
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Dit was een sluipend proces geweest. Het eerste transport uit kamp Vught naar 

Westerbork vertrok al twaalf dagen na de opening van het joodse kamp, dus op 28 

januari 1943 en bestond alleen uit mensen boven de zeventig.438 Omdat dit nog te 

rijmen viel met de plannen om alle ouderen en zieken naar Westerbork te sturen, 

behielden de meesten nog de hoop dat de Duitsers zich aan hun toezeggingen zouden 

houden. Maar er vertrokken meer transporten en hoewel die klein waren en 

voornamelijk uit ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen bestonden, was het 

niet langer te ontkennen dat dit in tegenspraak met de beloftes was.439 Op 8 mei 1943 

werd overduidelijk dat Vught geen Auffangslager was. Op die dag vertrokken 

gezinnen met meer dan drie kinderen en mensen van boven de vijftig naar Westerbork, 

in totaal 1280 mensen. Bep de Vries, die alleen met haar twee zoontjes in het kamp 

verbleef terwijl haar man al in Mauthausen was omgekomen, schreef twee weken later 

teleurgesteld aan haar achterblijvers in een clandestiene brief: ‘Achteraf blijkt Vught 

ook maar een doorgangskamp te zijn, geregeld gaan groote transporten naar 

Westerbork.’440  

Maar het waren niet uitsluitend de steeds omvangrijkere transporten en het feit 

dat er ook mensen weggestuurd werden die niet als arbeitsunfähig beschouwd konden 

worden, die voor onrust zorgden. In de loop van het voorjaar en de vroege zomer 

veranderde de status van Zivilinternierten steeds meer in een positie van gewone 

gevangene. Er moest letterlijk en figuurlijk steeds meer ingeleverd worden. Zo moest 

bagage worden afgestaan en werden de bezoekmogelijkheden tussen mannen en 

vrouwen almaar ingeperkt. In eerste instantie kon men elkaar bijna dagelijks zien, 

maar dat werd al snel teruggebracht naar drie keer per week en nog later werd alleen 

nog op zondagmiddag bezoek toegestaan.441 Verder moesten de joodse gevangenen 

dezelfde lange werkdagen gaan maken als de Schutzhaftgevangenen en werden ook 

de haren van de joodse mannen gekortwiekt. De gelijkschakeling werd uiteindelijk 

vrijwel compleet toen in juli 1943 ook de joodse mannen en vrouwen 

                                                 
438 Het bestond uit 436 personen van zeventig jaar en ouder. De Moei, Joodse kinderen 105. 
439 Van januari tot begin mei 1943 vertrokken er zes transporten. Niod, 250g, Lijsten van transporten 
naar Westerbork, 1943-1944, inv.nr. 326-331. Het eerste transport van 28.1.43 bestond uit 436 
personen en was het grootste van de zes. De overige vijf bestonden tezamen uit 685 personen. De Moei, 
Joodse kinderen 105. 
440 B. de Vries-Süsskind, Brief d.d. 23.5.43, HCKW, R.A. 1492. 
441 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 34; De kampleiding gebruikte het afgelasten van 
de bezoeken als strafmaatregel, waardoor ook de zondagmiddagbezoeken regelmatig niet door gingen. 
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gevangeniskleding moesten dragen. 442  ‘De situatie hier wordt steeds pijnlijker’, 

schreef David Koker in zijn dagboek. ‘Ik voor mij houd het voor de overgang van 

interneringskamp naar werkkamp, meer niet. Maar de mensen worden zeer 

gedeprimeerd.’ 443  De definitieve kentering kwam met de zogeheten 

‘kindertransporten’, die begin juni vertrokken. 

 

De kindertransporten: ‘Wat hier op het ogenblik gebeurt is niet te beschrijven’ 

Aan de hand van de transportlijsten en Stärkemeldungen is te reconstrueren dat er 

tussen de 1950 en 2000 kinderen in kamp Vught gevangen hebben gezeten.444 De 

eerste maand kwamen alle kinderen onder de tien en meisjes boven de tien in de 

vrouwenbarakken. Jongens boven die leeftijd gingen met hun vaders mee. Op 19 

februari 1943 werd er echter een ‘kinderkamp’ geopend, waarbij een barak werd 

ingericht voor moeders met kinderen onder de vier jaar en een voor kinderen tot 

zestien, waar ze, gescheiden van hun ouders, verzorgd werden door leidsters.445 ‘Op 

zichzelf was het een juiste beslissing’, vertelde de Amsterdamse verpleegster Eveline 

Susan in 1947: 

 

Tot nu toe hadden de vrouwen met baby’s midden tussen de andere mensen 

gelegen, er kwamen allemaal zieken, dus aan alle kanten was het beter hen te 

scheiden. De opzet was dus op zichzelf niet kwaad, maar het is helaas geheel 

verkeerd uitgelopen.446  

 

Zowel in de barak met moeders en jonge kinderen als in de andere kinderbarak liep 

het in korte tijd vreselijk uit de hand. De barak was overvol en ziekten hadden vrij 

spel. De zieke kinderen werden in een aparte ziekenbarak ondergebracht, waar de 

situatie volledig onhoudbaar was. Het was er overvol en er was onvoldoende 

linnengoed, medicijnen en voedsel. Op de tafels waaraan gegeten moest worden 

                                                 
442  A. Vrachtdoender-Granaat, Brief d.d. 16.7.43 en 21.7.43, NMKV, Collectie Vrachtdoender en 
Granaat (235), inv.nr. 315 en 318.  
443 Koker, Dagboek 84. 
444 Wekelijkse meldingen aan de BdS und des SD d.d. 3.4.43, Niod, 250g, inv.nr. 19; Zie ook: Lijsten 
van transporten naar Westerbork, 1943-1944, Niod, 250g, inv.nr. 326-348; De Moei, Joodse kinderen 
105-106. 
445 De Moei, Joodse kinderen 41. 
446 Susan, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 751 p. 5. 
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werden ook de kinderen gewassen en verschoond. Het was nauwelijks mogelijk om de 

besmettelijke zieken op een goede manier van de gezonde kinderen af te scheiden.447 

De erbarmelijke omstandigheden zorgden voor een groot aantal doden onder 

de kinderen. In totaal stierven er in de eerste maanden ruim dertig van zeven jaar en 

jonger.448 Net als de Schutzhäftlingen schatten de gevangenen het aantal sterfgevallen 

veel hoger. Dat was tekenend voor de grote indruk die de sterfte onder de kinderen op 

de gevangenen maakte en de diepe sporen die het overlijden van de kinderen trok.449 

Zoals Tilly Simon schreef toen ze op het punt stond om van kamp Vught naar 

Westerbork te gaan: ‘Ik zal flink blijven hoor ik heb nu al zoo veel verloren, mijn kind, 

mijn rijkste bezit, dus wat kan me nu nog gebeuren.’450 

De oudere kinderen werden alleen, zonder hun ouders, in barakken 

ondergebracht, waar ze verzorgd werden door mannen en vrouwen uit het joodse 

kamp, onder het toeziend oog van Aufseherinnen.451 Contact tussen de kinderen en 

hun ouders werd maar zeer beperkt toegestaan. Om de kinderen wat afleiding en een 

dagbesteding te geven deden enkelen uit het joodse kamp het voorstel aan de 

kampleiding om een school op te richten. Al kort na de opening van het kamp had de 

Joodse Raad van de leiders van de Zentralstelle für judische Auswanderung te horen 

gekregen dat het geoorloofd, ja zelfs gewenst was dat de kinderen scholing in het 

kamp zouden krijgen, ‘omdat men geen analphabeten wenschte’.452  

Het was dan ook geen verrassing dat er toestemming kwam voor het opzetten 

van een school. Maar volgens Annie Verduin-Vijevano had de Duitse kampleiding 

                                                 
447 B. Poppers-Prins, Rapport d.d. 24.10.45, Niod, 250g, inv.nr. 708 p. 1. 
448 Voûte, Het feit van overleven verplicht 9-10 en [24-25]; Notitie over de sterfte tussen 26 februari en 
27 mei 1943, Niod, 250g, inv.nr. 1011. Het is niet bekend hoeveel kinderen er totaal in die 
leeftijdscategorie in het kamp zaten in die maanden. Op 3 april 1943 waren er 950 kinderen tussen de 0 
en 16 jaar in het kamp. Wekelijkse meldingen aan de BdS und des SD d.d. 3.4.43, Niod, 250g, inv.nr. 
19. 
449 Zo schreef Vogeline Kat: ‘De kindersterfte was ontzettend hoog, want er was geen melk en geen 
groente voor de baby’s en ieder moment zag je weer een dokter lopen met een gestorven kindje.’ Kat, 
Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 642 p. 2; Eveline Susan vertelde: ‘Alles besmette elkaar. Wij hebben 
dagen gehad, dat er op een dag dertig baby’s stierven van onder het jaar.’ Susan, Verklaring, Niod, 
250g, inv.nr. 751 p. 5-6; Ook in een rapport over de toestanden in kamp Vught over het voorjaar van 
1943 wordt het aantal van ’50 doodelijke gevallen per dag’ onder de joodse kinderen na een 
difteritisepidemie genoemd. Dit rapport was gebaseerd op verhalen van ontslagen gevangenen. Het 
geeft aan hoe sterk de geruchten waren die hierover de ronde deden. Rapporten van het Bureau 
Inlichtingen over de omstandigheden in Kamp Vught, 19 augustus 1943 – 22 juni 1944, GB 2564/43, 
Niod, 250g, inv.nr. 786. 
450 Brieven en briefkaarten die door kampingezetenen zijn verzonden, 1937-1945, van Tilly Simon aan 
fam. Hilsum d.d. 1.7.43, Niod, 250i, inv.nr. 885. 
451 Volgens Noömi Kohn waren de ouderen in vier groepen verdeeld: van 4 tot 6, van 6 tot 10, van 10 
tot 12 en van 13 tot 16. N. Kohn, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 6. 
452 Verslagen van de Joodsche Raad d.d. 28.1.43, Niod, 182, inv.nr. 1d. 
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weinig interesse in het bijbrengen van kennis aan de kinderen en werd het idee van de 

school alleen maar geaccepteerd omdat de kinderen dan rustig gehouden werden.453 

De kinderen waren blij met de lessen die ze kregen, zoals blijkt uit de brief die de 

dertienjarige Joop Caneel naar zijn tante Martha stuurde:  

 

We zijn ook nog op school. Dat is een aardige tijdpassering en tevens nuttig, 

want dan vergeet ik tenminste niet alles. We krijgen les in gewone vakken, 

maar tekenen doe ik het liefst. Alles wat er enigszins toe reikt teken ik na. Ik 

hoop dat ik het U nog eens zal kunnen laten zien.454  

 

Alhoewel de school een gunstige uitwerking op de kinderen had en er meer rust kwam 

in het kinderkamp, bleef het een moeilijke situatie door de scheiding van hun ouders 

en de strenge regels van het concentratiekamp. De kampleiding zag dit ook en speelde 

hier op een duivelse manier op in. 

Eind mei, begin juni 1943 begonnen geruchten te circuleren dat er iets met de 

kinderen zou gaan gebeuren, maar lang bleef onduidelijk wat er nu precies aan de 

hand was.455 Uiteindelijk kwam op 5 juni de joodse kampleiding met de officiële 

aankondiging: 

 

Tot ons groot leedwezen moeten wij U op de hoogte stellen van een 

verschrikkelijk ongeluk, dat ons getroffen heeft. Op hoog bevel van elders, 

moeten alle kinderen van 0 tot ca. 16 jaar het kamp verlaten om, zoals men 

ons mededeelde, in een speciaal Kinderkamp te worden ondergebracht.456  

 

Het wegvoeren van de kinderen zou met twee transporten gebeuren. Met het eerste 

transport, van zondag 6 juni, zouden alle kinderen onder de vier vertrekken, verplicht 

vergezeld door hun moeders. Met het tweede transport, een dag later, moesten alle 

kinderen tot zestien jaar mee, waarbij de ouders in principe de keuze hadden wie van 

                                                 
453 Verduin-Vijevano, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 764 p. 16. 
454  J. Caneel, Brief z.d., HCKW, inv.nr. 12438-06, standplaatsnr. Do 513. Zijn tante zou zijn 
tekeningen nooit te zien krijgen. Hij stierf op 18.10.44 in Auschwitz. 
 http://www.joodsmonument.nl/person/445951 (Geraadpleegd d.d. 16.7.09). 
455 David Koker schreef in zijn dagboek dat hij nog nooit zo een perfecte geheimhouding had gezien. 
Koker, Dagboek 127. 
456 Brief van de joodse kampleiding aan de kampbewoners van Vught i.v.m. de deportatie van alle 
kinderen tot 16 jaar, 5 juni 1943, Joods Historisch Museum (JHM), document 00000785. 
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hen hun kind(eren) zou begeleiden. Wel gold de restrictie dat degenen die in de 

industrie werkten in het kamp zouden moeten blijven. Ouders die beiden niet werkten 

werd de mogelijkheid geboden beiden met hun kinderen mee te gaan.457  

De aankondiging zorgde voor ontzette reacties in het kamp ‘Men is tot in het 

diepst geschokt’, meldde David Koker.458 ‘Vandaag is er het ergste aan het gebeuren 

wat men zich maar kan indenken’, schreef de joodse Tilly Bosman:  

 

Wat hier op het ogenblik gebeurt is niet te beschrijven. De vrouwen wier 

mannen aan de Moerdijk werken of in Amersfoort moeten ook alleen. Deze 

vrouwen gaan morgen. Het betreft ca. 3000 mensen! We blijven hier heus 

geen van allen. De enige Sperre hier is atelier of Philips. (…) In de 

proclamatie werd gezegd dat de kinderen naar een kinderkamp in Nederland. 

zullen gaan! Niemand, die het gelooft. Er is ook gezegd, dat de ouders kunnen 

terugkomen naar hier.459 

 

Uit de brief van Tilly Bosman blijkt dat de ontzetting niet alleen het gevolg was van 

het feit dat de kinderen weg moesten, maar ook omdat, voor het eerst en tegen de 

beloftes in, gezinnen uit elkaar gehaald werden doordat gehuwde mannen en vrouwen 

los van elkaar weggestuurd werden. Ook Kaatje Wurms, die met haar vader en één 

zusje mocht blijven, maar wier moeder en zusjes mee zouden moeten, schreef in een 

clandestiene brief aan haar familie hoe erg ze het vond dat hun gezin uit elkaar zou 

vallen. Hoe een ‘hel’ Vught ook was, schreef ze, ze waren in ieder geval nog bij 

elkaar geweest. Daar kwam nu een einde aan. ‘Dit is wel de zwaarste slag die ons tot 

nu toe heeft getroffen. We hebben heel veel hier meegemaakt, maar dit is nog wel het 

allerergste.’460 Wat het voor veel gezinnen nog erger maakte was dat hun mannen en 

                                                 
457 Brief joodse kampleiding, 5 juni 1943, JHM, document 00000785. 
458 Koker, Dagboek 127. 
459 T. Bosman, Brief d.d. 6.6.43, NMKV, Ordner Namen gevangenen Vught Bl t/m Bij; Het transport 
bestond inderdaad uit bijna 3000 personen waarvan tenminste 1269 kinderen. Het precieze aantal 
kinderen is niet bekend. Op het gedenkteken bij het NMKV, dat herinnert aan de kindertransporten, 
staan 1269 namen. Janneke de Moei schrijft dat op zondag 806 en op maandag 502 kinderen 
vertrokken. De Moei, Joodse kinderen 106. De stichting Sobibor en het Nederlands Auschwitz Comité 
noemen op hun websites het aantal van 1296. http://stichtingsobibor.nl/index.php/402/herdenking-
kindertransporten/ en http://www.auschwitz.nl/paviljoen/deportatie/vught/kindertransporten (Beiden 
geraadpleegd d.d. 16.7.09). 
460 Brief van Kaatje Wurms vanuit kamp Vught over het aangekondigde verdere transport van haar 
moeder en twee zusjes Juultje en Eva, 6 juni 1943, JHM, document 00001689. 
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vaders op dat moment aan de Moerdijk werkten en men dus geen afscheid van elkaar 

kon nemen.461  

Direct na de bekendmaking van de namen ontstond er een ware run op de 

Schreibstube van mannen die probeerden om vrijwillig met hun vrouw en kinderen 

mee te mogen. De mannen schreeuwden tot ‘hun stemmen tot rafels versleten’ waren, 

maar de meesten hadden geen succes.462 Zoals Moszek Sztycer die zijn vrouw en drie 

kinderen van vier, drie en één jaar alleen moest laten gaan. ‘Ik had zo graag de laatste 

minuten erbij willen zijn en helpen dragen’, vertelde Moszek na de oorlog, die hij als 

enige van zijn gezin overleefde, maar het was hem niet gegund. Machteloos moest hij 

toezien hoe zijn vrouw alleen met drie kleine kinderen de reis moest aanvaarden.463 

Ook jongeren die net oud genoeg waren om niet op transport te hoeven, maar 

wier ouders meegingen met broers of zussen die wel weg moesten, bleven alleen 

achter. Lotty Huffener-Veffer was een van hen. Haar moeder en zusje van veertien 

stonden op de transportlijst en na langdurig beraad besloot vader vrijwillig mee te 

gaan. In zekere zin, vertelde Lotty Huffener-Veffer 65 jaar later, was het ook wel een 

opluchting:  

 

Toen ze eenmaal weg waren en ik alleen voor mezelf moest zorgen toen, het 

klinkt misschien egoïstisch, maar dan werd het wat rustiger. Toen dacht ik nou 

mijn vader is er bij en dat komt wel goed. Tot je hoorde dat ze vergast waren 

en toen hoopte je alleen dat het heel vlug is gegaan.464  

 

Na vele uren van spanning en twijfel vertrokken op zondag en maandag de 

transporten. Hein van Wijk, die als Schutzhaftgevangene in kamp Vught zat en een 

leidende rol vervulde in het Philips-Kommando, beschreef in zijn dagboek het 

troosteloze vertrek van de stoet ‘oude vrouwen, moeders met zuigelingen op de arm 

(…) dreinende kleuters, luchtig huppelde kleuters, (…), hollende O.D.’s, (…), alles 

haastig, gejaagd, opgejaagd’, van het transport op 6 juni.465 Op het station van Vught 

stonden goederenwagons klaar om de ouders en kinderen naar Westerbork te 

vervoeren. Sommigen hadden hoop in Westerbork te kunnen blijven op basis van een 
                                                 
461 De meeste mannen aan de Moerdijk hoorden zelfs pas van de transporten nadat deze al vertrokken 
waren. 
462 Koker, Dagboek 129. 
463 M. Sztycer, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 752 p. 1. 
464 Gesprek Huffener-Veffer, d.d. 14.1.08. 
465 J.H. van Wijk, ‘Bedrijfskroniek Speciale Werkplaats’, Niod, 250g, inv.nr. 775 p. 16. 
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vrijstelling, maar de meesten zouden te kort in dat kamp zijn om nog iets aan hun 

vertrek uit Nederland te kunnen doen. Bijna iedereen werd binnen een dag 

doorgestuurd naar Sobibor.466  

De achterblijvers in kamp Vught waren ondertussen in diepe droefheid 

gedompeld. De joodse kampleiding kondigde een periode van rouw af: 

 

Met het oog op deze verschrikkelijke toestand gebieden wij voor het hele 

Jodenkamp een rouw van 8 dagen en verbieden alle vermakelijkheden van 

welke aard ook tot Zaterdag, 12 Juni 5 uur ’s middags.467  

 

Sommige achterblijvers troostten zich met de gedachte dat de toestand voor de 

kinderen in kamp Vught ook onhoudbaar was geweest en ze het wellicht beter zouden 

krijgen. De joodse kampleiding had immers in het memorandum van 5 juni laten 

weten ‘dat de goede hoop bestaat, dat de kinderen hier in het land ondergebracht 

zullen worden en de ouders kunnen dan, indien zij dit wensen, nog terugkeren’.468 

Maar zoals uit het citaat van Tilly Bosman al bleek waren er ook velen die hier niet in 

geloofden. 

 

Ondanks het feit dat Chmielewski zich in Gusen kamp uitzonderlijk wreed had 

gedragen, was zijn manier van leiding geven in kamp Vught een stuk minder 

gewelddadig en kon Rauter wat dat betreft vooralsnog tevreden zijn, alhoewel er in 

totaal wel 302 mensen stierven door de slechte levensomstandigheden in de eerste 

maanden.  

De verschillende opvattingen over de behandeling van de 

Schutzhaftgevangenen, de joodse geïnterneerden en de studentengijzelaars, en de 

verschillende doelstellingen die het Duitse bezettingsbestuur en de kampleiding met 

betrekking tot de subkampen nastreefden, leidden ertoe dat iedere afdeling een eigen 

organisatie en structuur kende.  

                                                 
466 Een enkeling had geluk, zoals Anny Sulzbach en haar dochtertje. Zij werden in Westerbork door een 
kennis uit de rij gehaald omdat hij wist dat ze vrijstellingspapieren had. Zij konden langer in 
Westerbork blijven en werden later naar Bergen-Belsen getransporteerd. Zowel Anny als haar 
dochtertje hebben uiteindelijk de oorlog overleefd. A. Sulzbach, Eine deutsche Jugend, Speyer – 
Bergen-Belsen: Lebensgeschichte (S.l. [Speyer] 1998) 96 en 102. 
467 Brief joodse kampleiding, 5 juni 1943, JHM, document 00000785. 
468 Ibidem. 
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Het Schutzhaftlager leek, zowel qua levensomstandigheden als qua organisatie, 

in de eerste maanden sterk op het in de Duitse concentratiekampen gehanteerde model, 

wat betekende dat de gevangenen onderworpen werden aan een harde behandeling 

van intimidatie en terreur. Een verschil was dat de SS zich relatief weinig in het kamp 

liet zien en zich sterk verliet op de Duitse kapo’s, die speciaal naar Vught waren 

gehaald. Onder de Nederlandse gevangenen was er nauwelijks sprake van een 

hiërarchische structuur. Zij vormden een lamgeslagen massa die vooral aan overleven 

dacht. 

De studenten die vanaf februari als represaillegijzelaars het Studentenlager 

bevolkten, waren veel beter af. De kampleiding hield zich aan het gewoonterecht dat 

gijzelaars behandeld dienden te worden als krijgsgevangenen, wat inhield dat ze 

correct en humaan moesten worden behandeld. De studenten hadden hierdoor de 

mogelijkheid om hun eigen studentencultuur te bewaren en hun morele waarden hoog 

te houden, ondanks de confrontatie met hun plotselinge machteloosheid en 

ondergeschiktheid aan de ‘minderwaardige’ Duitse bezetter. 

 Ook de joodse gevangenen waren machteloos en afhankelijk van de plannen 

die het Duitse bezettingsbestuur met hen had. Onderdeel van dit plan was echter om 

hen in eerste instantie te laten geloven dat zij de zaken nog gedeeltelijk in eigen 

handen hadden en dat ze in Vught veilig waren voor deportatie. Om dit te bereiken 

werd de organisatie van het kamp in handen gegeven van Funktionshäftlingen en 

bleef de SS ogenschijnlijk op afstand. In werkelijkheid waren de Funktionshäftlingen 

echter machteloze leiders die niets anders konden dan de Duitse bevelen uit te voeren. 

Alhoewel de Funktionshäftlingen medewerking verleenden aan de uitvoering 

van het Duitse kampbeleid, was de mening van de ‘gewone’ gevangenen over hen 

relatief positief. Dit kwam voornamelijk doordat men begrip had voor de ‘scheve 

positie’ waarin de Funktionshäftlingen zich bevonden. Hoewel sommigen meenden 

dat de Funktionshäftlingen wel erg consciëntieus de Duitse orders uitvoerden, 

beseften velen dat ook zij slechts door de Duitsers gebruikt werden en dat er voor hen 

ook nauwelijks sprake was van een keuze.  

De aparte doelstellingen die de bezetter ten aanzien van de 

Schutzhaftgevangenen en joodse geïnterneerden hanteerden, zorgden ervoor dat de 

afdelingen in de eerste periode een tegengestelde ontwikkeling doormaakten. Waar in 

de loop van het voorjaar steeds meer een einde kwam aan de erbarmelijke 

omstandigheden in het Schutzhaftlager, verslechterde en versomberde de situatie in 
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het joodse kamp. En waar de joodse gevangenen in eerste instantie met medelijden 

naar de Schutzhaftgevangenen hadden gekeken en zij op hun beurt met enige jaloezie 

hadden geconstateerd hoeveel beter hun buren het in het joodse kamp hadden, werd 

deze situatie in de daarop volgende maanden volledig omgekeerd.  
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