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3. Het Judendurchgangslager: een einde aan illusies 

 

Terwijl het aantal joodse gevangenen in de zomermaanden en het najaar van 1943 

gestaag daalde tot iets minder dan 700 in november 1943 bemoeide met name de 

Duitse SS zich steeds intensiever met hen. Van ‘Zivilinternierten’ was geen sprake 

meer, ook in het joodse kamp heette men nu ‘gevangenen’. Maar dat was niet de enige 

wijziging; de gevangenen kregen meer en meer te maken met het in de 

concentratiekampen gebruikelijke systeem van intimidatie en geweld. In dit hoofdstuk 

zal dan ook allereerst aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre en op welke 

wijze de behandeling van de ongeveer 4200 joodse geïnterneerden, die in de zomer 

van 1943 na de kindertransporten nog in kamp Vught opgesloten zaten, veranderde?  

Ook werd meer en meer duidelijk dat waarschijnlijk niemand aan transport 

zou kunnen ontkomen. Waar men zich de eerste maanden nog had kunnen sussen met 

de gedachte dat alleen ouderen en zieken, die arbeitsunfähig waren, doorgestuurd 

werden, daar kon men zich na de kindertransporten niet meer mee geruststellen. De 

transporten veroorzaakten een constante spanning in het joodse kamp, hoewel de 

angst, zo vertelde Max Koker bijna 65 jaar na dato, niet zo allesoverheersend was als 

in Westerbork.469 Dit kwam doordat de transporten uit kamp Vught minder frequent 

waren en niet direct naar Polen gingen. 470  Westerbork vormde een buffer en de 

mensen putten hoop uit de gedachte dat wanneer ze uit Vught weg moesten, ze altijd 

nog kans hadden om daar te blijven. Dit bleek in de meeste gevallen ijdele hoop want 

‘Transporten uit Vught worden altijd direct doorgestuurd [naar Polen], zij vormen zgn. 

transportmateriaal’, schreef Mirjam Bolle-Levie. 471 Over wat hen in Polen te wachten 

zou staan deden vele verhalen en geruchten de ronde. In hoeverre waren de joodse 

gevangenen hiervan op de hoogte? Wat hoorden zij van de SS’ers in het kamp, welke 

waarde hechtten zij aan de verhalen en hoe interpreteerden zij de geruchten? 
                                                 
469 Gesprek Koker, d.d. 16.3.07. 
470 In totaal vertrokken van juli 1942 tot januari 1945 97 transporten vanuit Westerbork. Tot november 
1942 vertrokken er ongeveer twee treinen per week. Van november 1942 tot juli 1943 ging iedere week 
één trein. Daarna vertrokken de treinen onregelmatig. Meestal één à twee in de maand, maar soms ook 
geen of drie. Transportlijsten, 1942-1945, Niod, 250i, inv.nr. 232-327 en 1014. 
471  M. Bolle, Ik zal je beschrijven hoe een dag er hier uitziet. Dagboekbrieven uit Amsterdam, 
Westerbork en Bergen-Belsen (Amsterdam/Antwerpen 2003) 164. Zij werkte als secretaresse voor het 
Comité voor Joodse Vluchtelingen. Dit Comité, met als voorzitter David Cohen, werd in 1933 
opgericht als onderafdeling van de Comité Bijzondere Joodse Belangen, een vluchtelingenorganisatie 
voor Duitse vluchtelingen. Vanaf 1941 viel het Comité onder de Joodse Raad. Bolle-Levie was daar 
sinds 1938 werkzaam en daardoor lange tijd gesperrd. In juli 1943 moest ze toch naar Westerbork, 
waarvandaan ze dagboekbrieven schreef aan haar verloofde in Palestina, die ze overigens niet kon 
versturen, omdat er tijdens de oorlog geen postverkeer mogelijk was met Palestina. 
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Daarnaast is het de vraag welk effect dit alles had op hun gedrag en hun houding ten 

aanzien van de SS-bewaking?  

Een ander thema dat in dit hoofdstuk centraal zal staan is hoe de onderlinge 

sociale relaties in het joodse kamp waren gevormd. Resulteerde de grote diversiteit in 

achtergrond van de gevangenen in strijd of bracht het gezamenlijke lot verbroedering 

teweeg? En wat vormde de basis voor de sociale relaties in het joodse kamp? 

Eveneens krijgt de verhouding tussen de gevangenen van het Judendurchgangslager 

en de Schutzhaftgevangenen aandacht. Ten aanzien van deze verhouding zal de vraag 

beantwoord worden in hoeverre de verschillen in arrestatiegrond, behandeling en 

toekomstverwachting tot saamhorigheid of afstand leidde. 

 

‘Het wordt hier met de dag linker’ 

De transformatie van Auffangslager naar Durchgangslager was onder meer merkbaar 

tijdens de appèls die steeds meer verwerden tot lange uren vol treiterijen en 

vernedering. Om te beginnen werden de joodse mannen niet meer apart in hun eigen 

afdeling geteld, maar werd het appèl samen met de Schutzhaftgevangenen gehouden, 

waardoor de duur flink toenam.472 Daarnaast werden de appèls ook vaker gebruikt om 

straffen uit te voeren. Favoriet bij sommige SS’ers was om de gevangenen te laten 

‘gymnastieken’, oftewel kniebuigingen maken, over de grond rollen en springen als 

een kikker.473  Een ander onderdeel van de treiterijen was het dagelijks herhaalde 

commando ‘Mützen ab’ en ‘Mützen auf’, waarbij de gevangenen en masse in één 

beweging hun mutsen af en op moesten zetten. Omdat het onmogelijk was om dit met 

duizenden gevangenen precies tegelijkertijd te doen, bood dit een uitgelezen 

mogelijkheid om de appèls te verlengen.474 Dit gold overigens alleen voor de avond. 

Ochtendappèls werden over het algemeen kort gehouden, zodat de gevangenen snel 

aan het werk konden.  

Verder werden er tijdens de appèls straffen bekend gemaakt, zoals Pakketen- 

en Briefsperre. Dit betekende dat een individu, een barak of een groep gevangenen 

voor een bepaalde tijd geen pakketten en of brieven mocht ontvangen. Hiervoor 

konden verschillende aanleidingen bestaan, bijvoorbeeld omdat er verboden 

                                                 
472 Josephson, Afschrift verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 635 p. 1; Koker, Dagboek 111. 
473 Zie: H. Borghaus, Brief z.d., Niod, 250g, inv.nr. 552; F. Kwak, Brief d.d. 4.9.48, Niod 250g, inv.nr. 
656; Koker, Dagboek 84, 90 en 94. 
474 Jaap, Brief d.d. 20.6.43, NMKV, Ordner Correspondentie Kamp Vught, inv.nr. 3317; Van der Hal, 
Het mesje 48; Marchand, Mijn dubbel spoor 130. 
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voorwerpen in pakketten of brieven waren gevonden of omdat het de kampleiding ter 

ore was gekomen dat gevangenen het kampeten door het toilet spoelden, wat 

verboden was. Het voedsel uit de pakketten was beter dan het kampeten. De meeste 

gevangenen kregen geregeld pakketten, waardoor ze het kampeten lieten staan. 

Terugsturen van het overtollige kampeten, zo vertelde Schutzhaftgevangene J. 

Schaank, kon niet omdat er dan direct gezegd zou worden ‘“Jullie krijgen te veel eten 

van buiten.”, met als gevolg “Paketensperre”’. Daarom spoelden de gevangenen het 

eten weg, maar dat mocht dus niet in de gaten lopen. 475 Soms werd niet duidelijk 

waarom een Sperre opgelegd werd: De gevangenen vermoedden dat het was opdat de 

SS beslag kon leggen op aangekomen maar nog niet uitgereikte pakketten.476 

Het appèl werd tot slot ook gebruikt om bokstraffen uit te voeren. Gevangenen 

konden tot een bokstraf veroordeeld worden als ze bijvoorbeeld onder werktijd zaten 

te roken, slapen of lezen. Deze straf werd in de zomer van 1943 door Chmielewski 

ingevoerd, zogenaamd ter vervanging van de willekeurige bestraffingen die tot dan 

toe door SS’ers werden toegepast, maar in de praktijk bleven ook die nog steeds 

bestaan. De bok was 80 cm hoog, met onderaan een lat waaraan de voeten van de 

gevangene gebonden werden en aan de andere zijde een lat voor de handen, zodat de 

gevangene gestrekt over de bok kwam te liggen. De bestrafte moest dan, ten overstaan 

van iedereen, 10 tot 25 slagen met de bullenpees incasseren, waarbij hij hardop mee 

moest tellen.477  ‘Geen verheffend gezicht’, schreef een gevangene erover.478  Ook 

Joop Citroen kon het niet aanzien. ‘[Ik] sloot de ogen. Maar ik bleef het striemen en 

het tellen van de zweepslagen horen (…) Hoe kunnen mensen elkaar zo iets aandoen’, 

vroeg hij zich in zijn naoorlogse memoires af.479 

De hardere opstelling was ook duidelijk waar te nemen in de 

werkcommando’s. Het werktempo kwam in de loop van de tijd steeds hoger te liggen 

en de werkzaamheden waren veelal vermoeiend en zwaar. In februari 1943 had David 

Koker nog geschreven dat de mensen boos werden op degenen die een baantje hadden, 

omdat iedereen iets wilde doen, maar in de zomer van 1943 merkte hij op dat mensen 

                                                 
475 J.R.H. Schaank, ‘Tweede conflict met de Duitsche bezetting’, Niod, 250g, inv.nr. 727 p. 19; Zie ook: 
Koker, Dagboek 90. 
476 J.C. Otto, Brief d.d. 14.9.48, Niod, 250g, inv.nr. 694 p. 6; Van Kampen en Van Kampen, Jane en 
Karel van Kampen briefnr. 39. 
477 H. Haan, Brief d.d. 11.11.44, Niod, 250g, inv.nr. 612 p. 1; Bal, Brief d.d. 31.8.43, NMKV, 3017, 
inv.nr. 3036; No. 469, De hel op de Vughtse heide 85. 
478 Jaap, Brief d.d. 20.6.43, NMKV, Ordner Correspondentie Kamp Vught, inv.nr. 3317. 
479 Citroen en Citroen, Duet pathétique 98. 
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juist hun best deden om tijdens het werken zo weinig mogelijk uit te voeren. 480  

‘Rustig wachten met de handen op de rug (…) En af en toe, als iemand tien scheppen 

heeft opgegooid, de schep overnemen.’481  

Een van de meest uitputtende commando’s was het Philips Baugelände, die 

door de gevangenen ‘Bouwellende’ genoemd werd.482 Het Baugelände was een stuk 

grond, ingeklemd tussen de Lunettenlaan en één van de Lunetten, waar 

industriebarakken voor Philips gebouwd werden en hiervoor moest er gegraven, 

gerooid en gesjouwd worden. Andere zware werkcommando’s vormden: het 

vergroten van de appèlplaats, de aanleg van een spoorlijn naar het kamp en de bouw 

van het ziekenhuis en de kampgevangenis. 

Bij de meeste commando’s werden overigens zowel joodse als niet-joodse 

gevangenen tewerkgesteld.483 Wel schepten sommige SS-bewakers er een genoegen 

in om het werk voor de joodse gevangenen extra zwaar te maken. 

Schutzhaftgevangenen bij het Philips Baugelände mochten bijvoorbeeld een boom 

met acht man dragen, terwijl joodse gevangenen hetzelfde werk met vier man moesten 

doen.484 En A. van Meurs schreef hoe de joodse gevangenen bij het stenen sjouwen 

harder opgejaagd werden dan hun niet-joodse medegevangenen en SS’ers met honden 

de lijnen wel eens lieten vieren zodat de honden konden bijten.485  

 In het najaar van 1943 werden binnen korte tijd drie joodse mannen zonder 

duidelijke reden door SS’ers doodgeschoten. Op 5 september werd de 59-jarige Louis 

Israël eerst zodanig opgejaagd en getreiterd tijdens het werk dat hij niet meer verder 

kon. Vervolgens nam de Nederlandse SS’er Douwe Bleeker hem mee uit het zicht van 

de gevangenen en schoot hem dood.486 Op 19 oktober werd Isaac Jacobsen, 63 jaar 

oud, doodgeschoten nadat hij toestemming had gekregen om even bij een boom zijn 

behoefte te doen. En de 42-jarige Julius Meijer, overleed op 4 december aan 

schotwonden, omdat hij in de ogen van SS’er Walter V. te ver buiten het toegestane 

                                                 
480 Koker, Dagboek 37. 
481 Ibidem. 
482 Zie: J. Key, Drachtster Courant d.d. 28.9.45, Niod, 250g, inv.nr. 644; W. de Wijs, Brief d.d. 14.4.46, 
Niod, 250g, inv.nr. 777 p. 7.  
483 Een van de weinige zware commando’s die alleen uit joodse gevangenen bestond was het zogeheten 
zandcommando waarbij de gevangenen kruiwagens met zand moesten kruien. Max Groen vertelde 
hierover: ‘Alles moest in de looppas. Dan ging het er wel op los. Ze hadden honden, die vals gemaakt 
waren op streepjespakken. Als je voorbij kwam, gaven ze hun hond een beetje meer lijn en dan was het 
ggrr… bijten en happen.’ Kors, De tocht opnieuw 161. 
484 J. Weismann, ‘Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 771 p. 1. 
485 A. van Meurs, Brief z.d., Niod, 244, inv.nr. 1295 p. 11. 
486 T.G. Nooitrust, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 689; Englander, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 589 
p. 4. 
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werkgebied kwam, wat Walter opvatte als een ontsnappingspoging. Alleen in het 

laatste geval werd de SS’er bestraft omdat na onderzoek duidelijk werd dat Meijer 

geen vluchtpoging had gedaan. Walter werd door het SS- und Polizeigericht X tot 

twee maanden gevangenisstraf veroordeeld, die hem later weer kwijtgescholden 

werden.487  

De bovenstaande gebeurtenissen waren niet de eerste voorvallen met dodelijke 

slachtoffers – in het voorjaar van 1943 waren kort na elkaar ook al twee joodse 

gevangenen doodgeschoten – maar door de constante in- en uitstroom de eerste 

maanden zullen er weinig mensen zijn geweest die dat in het najaar van 1943 nog 

geweten hebben. 488 Het psychologische effect van de drie moorden was groot, temeer 

daar het oudere gevangenen betrof die totaal zonder aanleiding doodgeschoten werden. 

‘Er heerste toen een grote consternatie onder de joodse gevangenen’, verklaarde 

Philip Mahler na de oorlog.489 

Al met al was het kampleven een stuk grimmiger geworden. In grote lijnen 

was de behandeling van de joodse gevangenen gelijk aan die van de 

Schutzhaftgevangenen, maar het cruciale verschil was dat de joodse gevangenen 

opgesloten zaten zonder enige aanleiding en zonder veel mogelijkheden te hebben 

gehad om opsluiting te voorkomen. De politieke gevangenen werden ook 

disproportioneel gestraft, maar wat hen betreft was er in ieder geval sprake van een 

relatie tussen hun daden en de straf. De gevangenneming van de gijzelaars kende 

meer overeenkomsten met die van de joodse gevangenen, zij het dat de eersten beter 

behandeld werden en dat hun toekomstverwachting onvergelijkbaar was. Gijzelaars 

konden, evenals politieke gevangenen, hopen op vrijlating terwijl voor de joodse 

gevangenen transport onontkoombaar was. Ze konden alleen trachten de SS zo weinig 

mogelijk reden tot ontevredenheid te geven, door hard te werken en zorgvuldig hun 

bevelen op te volgen, in de hoop op die manier het onvermijdelijke zo lang mogelijk 

uit te stellen. 

Hierdoor was de verhouding tussen de SS en de joodse gevangenen wezenlijk 

anders. Er was relatief weinig ruimte voor ontspanning of toegeeflijkheid, in de zin 

van het oogluikend toestaan van clandestien gedrag. Het beleid van de SS was erop 

                                                 
487 Walter V., Feldurteil d.d. 18.4.44 en Verslag van openbare rechtszitting van de Bijzondere Raad van 
Cassatie d.d. 27.10.48, NA, CABR, inv.nr. 76693. 
488 Zie hoofdstuk 2, pagina 90, noot 292.  
489 Bleeker, PV d.d. 27.3.48, getuige P. Mahler, NA, CABR, inv.nr. 732 dossier 742/48. 
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gericht verwarring en onzekerheid te zaaien en op die manier weerstand te voorkomen. 

Zo schreef een joodse gevangene in een clandestiene brief:  

 

Je maakt hier zeer contrastrijke dingen mee. ’s Morgens worden we 

uitgescholden en soms geschopt door de SS en ’s avonds laten ze ons 

voetballen tegen de Häftlingen. Vanmiddag zijn er boxwedstrijden, terwijl we 

hier sinds korte tijd een orkest hebben, zoals er buiten Vught moeilijk te 

vinden zal zijn. (…) Een orkest in een concentratiekamp. De SS is er gek op 

en komt elke avond op bezoek en zit midden tussen die rot-joden.490  

 

Voordelen werden aan de joodse gevangenen vrijwel alleen geboden als de SS er ook 

het nut voor zichzelf in zag en vanuit het besef dat ze uiteindelijk ook de 

medewerking van de gevangenen(leiding) nodig had om het kamp in goede banen te 

leiden. Met sommige SS’ers was er in één op één situaties wel een wat meer 

ontspannen contact mogelijk, maar niet wanneer er collega’s in de buurt waren. Zoals 

Max Koker vertelde: ‘Met die SS’ers… daar zijn wel vertrouwelijke gesprekken mee 

geweest, (…) onder vier ogen, niet zodra er iemand anders bij was, dan liep het mis.’  

Er waren ook gevangenen die zich minder serviel durfden op te stellen. Eén 

van hen was Ernst Verduin. Volgens hem was het belangrijk om bij het persoonlijke 

contact met de SS je niet onderdanig en angstig te gedragen. Hij herinnerde zich een 

keer dat hij iets gedaan had waar hij volgens een SS’er een klap voor verdiende. Hij 

zette eerst zijn bril af, deed toen een stapje naar voren en zei: “nou mag u slaan.” ‘Ja, 

dan is het lachen, ook die SS’er lachen. (…) Dan is de angel eruit.’491 Hij kreeg nog 

wel quasi een draai om zijn oren, maar echte straf bleef uit. Ook Jopie Rood, 

kampoudste van de Moerdijk, benadrukte het belang van de juiste houding ten 

opzichte van de SS. ‘Ik was brutaal, maar beleefd en dat maakte een goede indruk op 

de heren!’492  

Getalenteerde gevangenen die iets konden betekenen werden door de SS’ers 

beter behandeld. Emile Franken bijvoorbeeld, was tekenaar en toen de SS daar achter 

kwam, werd hij meteen een stuk vriendelijker behandeld. Dit kwam voortuit de wens 

door hem getekend te worden. Zo kreeg hij onder meer een opdracht van de 

                                                 
490 Jaap, Brief d.d. 20.6.43, NMKV, Ordner Correspondentie Kamp Vught, inv.nr. 3317. 
491 Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. 
492 Rood, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 720 p. 21. 
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Hundenführer om hem met hond en al te portretteren. Geen prettige opgave, want hij 

was doodsbang voor het beest. 493 En ook bontwerkers bij Splitter mochten zich in de 

belangstelling van de SS verheugen. ‘Niet alleen vrouwen hebben belangstelling voor 

bont’, vertelde Isaac de Leeuw, ook verschillende SS’ers deden privébestellingen bij 

de bontwerkers.494  

Er waren echter maar weinig mensen die gebruik durfden te maken van de 

beperkte mogelijkheden die de SS bood. Het waren met name Funktionshäftlingen of 

hun familieleden, die dat durfden te riskeren. De meeste anderen waren te bang een 

fout te maken en vervolgens op transport gesteld te worden. Deze angst was niet 

ongegrond, want de SS bleef onberekenbaar. Ook wanneer een gevangene en een 

SS’er elkaar wat beter kenden en er sprake was van een zekere verstandhouding, kon 

een gevangene er niet zeker van zijn dat hij de volgende keer niet op zijn donder zou 

krijgen. Zo vertelde Max Groen dat hij het redelijk goed kon vinden met een Duitse 

Scharführer die hij ‘Onckel Pipi’ noemde. Het was een gemoedelijke aardige man, 

van het type ‘gezellige huisvader’. Toch zou hij niet verbaasd gekeken hebben als 

Onckel Pipi opeens naar hem toe gekomen zou zijn met de mededeling: ‘Verzeihung 

Groen, man hat gesagt, ich soll dich niederknallen’, en het dan zonder meer zou 

hebben gedaan.495 

De joodse gevangenen waren zich uiteraard bewust van het feit dat zij in de 

ogen van de SS een minderwaardige status hadden en beseften hun eigen 

afhankelijkheid. Het lijkt erop dat ze het beeld dat de nazi’s van hen hadden 

internaliseerden en daardoor ook zelf in hun dagboeken en brieven nauwelijks spraken 

over de onrechtvaardigheid van hun behandeling. Een van de schaarse referenties is te 

vinden in het dagboek van Klaartje de Zwarte-Walvisch. ‘Ondergebracht in een 

concentratiekamp, en dat alleen omdat wij joden waren. De grootste misdaad die wij 

ooit hadden kunnen begaan.’496 Ook uitten ze nauwelijks boosheid ten aanzien van 

degenen die verantwoordelijk waren voor de positie waarin zij zich bevonden. 

Tekenend hiervoor is de opmerking van Bep de Vries in een clandestiene brief, 

waarin ze openlijk schreef over de omstandigheden in het kamp: ‘Soms haat ik de 

menschen die ons dit konden aanraden om te gaan, het is hier gruwelijk.’497 Haar 

                                                 
493 Franken, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 598 p. 4. 
494 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 60. 
495 Kors, De tocht opnieuw 162. 
496 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 46. 
497 De Vries-Süsskind, Brief d.d. 5.5.43, HCKW, R.A. 1492. 
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woede richtte zich dus tegen de mensen in haar omgeving en niet tegen de Duitsers 

die schuldig waren haar opsluiting in het kamp en de omstandigheden daar. 

De joodse gevangenen waren in het Durchgangslager dus vrijwel geheel 

afhankelijk van de grillen van de SS en het beleid van de kampleiding. Dit alles werd 

nog eens versterkt door de komst van een nieuwe kampcommandant, Adam 

Grünewald. 

 

Kampcommandant Grünewald: ‘Een heel ander figuur’ 

De vervanging van Chmielewski en zijn eerste en tweede Schutzhaftlagerführer 

Ettlinger en Reinecke vond plaats in oktober 1943. Over de precieze reden van de val 

van Chmielewski bestaat nog altijd onduidelijkheid. 498  In de verklaringen en 

verslagen van zowel de gevangenen als de SS’ers en Aufseherinnen deden 

verschillende verhalen de ronde. Sommigen meenden dat hij goederen van joden 

gestolen had, anderen veronderstelden dat hij ontslagen was omdat hij zich schuldig 

maakte aan grote feesten en seksuele uitspattingen. 499  Ook Dr. Ernst Härtel, de 

Inspektionsrichter West van de Waffen-SS, kon in 1947 niet zeggen wat er precies 

gebeurd was. Hij vertelde dat er een ‘dol drinkgelag’ zou hebben plaatsgevonden, 

‘waarbij ongelooflijke ongepastheden met gevangenen van beider geslacht zouden 

zijn voorgekomen’. Maar hij moest daarop laten volgen, dat hij ‘overigens tot op 

                                                 
498 Ook tijdens het proces in 1961 moest geconstateerd worden: ‘Welche Straftaten dieser Verurteilung 
zugrunde lagen, konnte nicht ermittelt werden. Sagel-Grande e.a. (red.), Justiz und NS-Verbrechen, 
XVII 154. 
499 David Koker noemde een aantal mogelijke redenen: De boekhouding zou een deficit hebben van 
80.000 gulden. Ze zouden een feestkrant hebben gevonden. Gemeker zou geklaagd hebben dat mensen 
in ‘transportunfähige uitrusting’ aankwamen en Chmielewski zou voorraden hebben verkocht en de 
winst in eigen zak hebben gestoken. Koker, Dagboek 175; Bij De Jong is te lezen dat de feestkrant 
scabreuze teksten bevatte Koninkrijk der Nederlanden, VIII 656; Vrouwtje Assou-Polak schreef na de 
oorlog dat Chmielewski met Ettlinger en Reinecke sieraden en bontjassen van joodse gevangenen zou 
hebben verkocht. Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 10; Steiner vermeldde dat 
Chmielewski zich ten koste van gevangenen zou hebben verrijkt en omgang zou hebben gehad met 
joodse vrouwen. Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 18; Maliepaard vertelde dat 
Chmielewski zou zijn beschuldigd van corruptie en uitspattingen en dat er geruchten gingen dat hij 
twee mensen vrijgelaten zou hebben, nadat zij hem geld hadden betaald. Maliepaard, Aanvulling, Niod, 
250g, inv.nr. 673 p. 3; Ad Bal schreef dat hij ‘eruit gesmeten [was] wegens malversaties en 
mishandeling van gevangenen’. Bal, Brief d.d. 6.10.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3040; In het Feldurteil 
van Grünewald, naar aanleiding van het bunkerdrama, is te lezen dat hij wegens ‘unzuträglicher 
Verhältnisse im Lager abgelöst und festgenommen worden war’. Grünewald, Feldurteil d.d. 6.3.44, NA, 
CABR, inv.nr. 111423 dossier 19126 p. 3; Chmielewski’s arrestatie vond plaats twee weken na de 
Posener Rede van Himmler op 4 oktober 1943. Hierin benadrukte hij nogmaals dat al het afgenomen 
joodse bezit ten gunste moesten komen aan het Duitse Rijk: ‘Wer sich auch nur eine Mark davon 
nimmt, der ist des Todes.’ Mogelijk is er een verband tussen Himmlers rede en Chmielewski’s 
arrestatie. http://www.nationalsozialismus.de/dokumente/texte/heinrich-himmler-posener-rede-vom-04-
10-1943-volltext.html (Geraadpleegd 10.12.10). 
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heden niet [wist], wat er nu eigenlijk werkelijk is gebeurd’. 500  Chmielewski zelf 

verklaarde in het kader van zijn proces in 1961 dat hij wegens ‘Wehrkraftzersetzung 

und Zuwiderhandlung gegen einen Befehl der RFSS’ bestraft was, wat voor meerdere 

uitleg vatbaar is.501  

Hoewel het Dienstaufsicht van Rauter ten aanzien van kamp Vught 

onontbeerlijk was voor de leider van het WVHA, Oswald Pohl, om het kamp als SS-

concentratiekamp te beheren, leidde de gedeelde verantwoordelijkheid tot onderlinge 

botsingen. Het onderzoek naar en de arrestatie van Chmielewski leidde tot het eerste 

conflict. Volgens Härtel ontving Rauter berichten dat er in het kamp geklaagd werd 

over Chmielewski en stuurde hij SS-rechter Dr. Boulanger naar Vught om 

poolshoogte te nemen. Dit deed hij, tegen de regels in, ‘op eigen houtje’, aldus Härtel, 

dus zonder Pohl te informeren. Terwijl het Boulanger niet lukte om tastbare bewijzen 

voor de klachten te vinden en hij niet veel meer kon doen dan Chmielewski nog eens 

waarschuwen dat mishandelingen of corruptie zouden worden vervolgd, kwam het 

Pohl ter ore dat Rauter naspeuringen had laten verrichtten.502 

Pohl besloot op zijn beurt om zonder Rauter op de hoogte te stellen 

Hauptuntersuchungsführer Schmidt Chevenow naar Vught te sturen om Chmielewski, 

Ettlinger en Reinecke te arresteren en naar Sachsenhausen over te brengen. Nu was 

Rauter verbolgen. Iedere SS-führer die naar Nederland kwam, moest zich immers 

eerst bij hem melden. Rauter protesteerde bij de chef van het SS- und Polizeigericht in 

Berlijn, maar kreeg verder geen gehoor. De zaak liep met een sisser af, maar de toon 

tussen Rauter en Pohl was gezet.503 

                                                 
500 Proces-verbaal van de PRA over de berechting van SS-officieren, 6 mei 1947, Niod, 250g, inv.nr. 
995 p. 5.  
501 Sagel-Grande e.a. (red.), Justiz und NS-Verbrechen, XVII 154;  
502 Proces-verbaal van de PRA over de berechting van SS-officieren, 6 mei 1947, Niod, 250g, inv.nr. 
995 p. 5. Mogelijk heeft Chmielewski Pohl zelf ingelicht; Härtel schreef dat het Boulanger niet lukte 
om bewijzen te verzamelen omdat gevangenen hem niet vertrouwden en geen aangifte durfden te doen. 
Steiner die ondanks zijn joodse achtergrond als Schutzhaftgevangene in het kamp zat, was een van de 
drie gevangenen – naast Hans van Ketwich Verschuur, de latere directeur van het Nederlandse Rode 
Kruis en Joep Birnie – die verhoord werden. Hij schreef: ‘Het was voor mij een moeilijke positie. Hier 
had ik nu de mogelijkheid iets voor de gevangenen te bereiken, maar aan de andere kant hing mij 
boven het hoofd, dat ik de volgende dag niet meer zou leven, want Schmilewski zou zich makkelijk 
kunnen wreken.’ Volgens Steiner vroeg men hem hoofdzakelijk naar de beginperiode van het kamp en 
dan met name over de medische verzorging, het eten en de houding van de SS. Steiner, Verklaring, 
Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 18. 
503 Härtel meende dat er vanuit Pohl sprake was van een ‘“doofpot” taktiek’ en was ervan overtuigd dat 
Chmielewski opzettelijk aan hun jurisdictie onttrokken was. Proces-verbaal van de PRA over de 
berechting van SS-officieren, 6 mei 1947, Niod, 250g, inv.nr. 995 p. 5. 

 142



Chmielewski’s opvolger, Adam Grünewald, was in 1901 bij Würzburg in 

Beieren geboren. Na de lagere school volgde hij enkele jaren een bakkersopleiding, 

maar uiteindelijk koos hij in 1919 voor een twaalfjarig dienstverband als 

beroepssoldaat in de Reichswehr. In 1931 trad Grünewald, die inmiddels getrouwd 

was, achtereenvolgens toe tot de SA en de NSDAP. In 1934 stapte hij over naar de 

SS.504 Daar doorliep hij eerst de Dachauer Schule, de door Eicke opgezette opleiding 

voor de wachttroepen van de concentratiekampen. Vervolgens werd hij ingezet bij het 

concentratiekamp Berlin-Lichtenburg, waarna verscheidene andere kampen volgden. 

In 1938 legde hij het examen af voor de SS-Führerschule. Uit zijn beoordeling blijkt 

dat hij wel een goede soldaat was, maar dat zijn intellectuele vermogens en 

leiderschapskwaliteiten niet hoog werden ingeschat. De examencommissie maakte 

gewag van een zeer beperkte intelligentie, weinig bevattingsvermogen en nauwelijks 

geestelijke wilskracht. Zijn algemene ontwikkeling liet te wensen over en ook het 

geschreven Duits was hij onvoldoende machtig.505 

De commissie was wel te spreken over zijn lichamelijke conditie en sportieve 

inspanning. Ook zijn kameraadschappelijke houding werd als voldoende beoordeeld. 

Het eindoordeel luidde dan ook:  

 

Keine Führernatur und Persönlichkeit von Format und Linie. Seine Stärke 

wird stets der körperliche Einsatz und der militärische Ausbilder kleinerer 

Einheiten sein. Angesichts seiner stark begrenzten Geistesgaben wird wohl 

auch eine längere Schulung und Ausbildung auf einer Führerschule kaum den 

beabsichtigten Erfolg haben.506  

 

Niettemin werd Grünewald in 1938 toch als tweede Schutzhaftlagerführer in Dachau 

aangesteld. En in 1942 werd hij eerste Schutzhaftlagerführer in Sachsenhausen. In 

oktober 1943 volgde zijn promotie tot commandant van kamp Vught.507  

Grünewald betrok in Vught met zijn vrouw en twee zoontjes de 

commandantsvilla op het kampterrein.508 De gevangenen merkten snel dat Grünewald 

                                                 
504 Grünewald, Lebenslauf d.d. 17.6.36, Niod, 210, inv.nr. P 29, nr. 09202. 
505  Grünewald, Beurteilung, d.d. 8.4.38, SS-Führerschule München-Dachau, NA, CABR, inv.nr. 
111423 dossier 19126. 
506 Ibidem. 
507 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 657. 
508 Volgens Van de Mortel bracht Grünewald hiermee een nieuw element in het kampleven. Zijn vrouw 
‘flaneerde op gezette tijden door het kamp, gehuld in de meest fantastische bontjassen, die gefabriceerd 
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uit een ander hout gesneden was dan zijn voorganger. Grünewald was ‘een heel ander 

figuur’, zei Maliepaard. ‘Ik kan me voorstellen, dat zij na alles, wat er onder de eerste 

commandant was gebeurd, een dergelijk strenge figuur naar Vught hebben gestuurd’, 

zei Maliepaard.509 En Laman Trip noemde hem ‘een geheel ander type mens’, dat 

‘zich bemoeide met de kleinste kleinigheden’.510 Volgens Koker toonde Grünewald 

interesse in alle mogelijke dingen waar Chmielewski zich niet om bekommerde, maar 

hij interpreteerde dat in eerste instantie positief. ‘Zijn algemene maatregelen en 

inzichten zijn zonder meer gunstig’, noteerde hij. ‘Pakkettensper weg, geld en 

bezittingen terug aan mensen van wie ze in beslag zijn genomen (het geld komt op het 

conto).’511  

De 24-jarige Schutzhaftgevangene Ad Bal, die wegens verzetsactiviteiten 

vastzat, was voorzichtiger met zijn eerste oordeel over Grünewald. Hij schreef, op 

dezelfde dag als Koker, dat het nog maar afwachten was of de nieuwe commandant 

een verbetering zou betekenen of niet. Zijn voorzichtigheid bleek terecht, want 

Grünewald begon al snel orde op zaken te stellen in het gehele kamp, waarbij de 

regels aanzienlijk werden aangescherpt. Zo mochten pakketten nog maar 2,5 kilo 

wegen, werd de censuur van pakketten en brieven strenger, evenals de controle op 

sabotage en roken tijdens het werk, en stelde hij een strafbarak in. Ook maakte hij een 

einde aan de ‘gezellige’ avonden. Het orkest werd opgeheven en er mochten geen 

cabaretavonden meer gehouden worden.512 

Daarnaast betekende het nieuwe beleid van Grünewald speciaal voor de joodse 

gevangenen een verslechtering. Volgens Lehmann ging er met de komst van 

Grünewald een ‘scharf-antisemitischen Wind’ waaien.513 En Bal constateerde:  

 

Wel is zeker dat het voor de joden een achteruitgang is, want hij is een anti-

semiet in optima forma. Zijn eerste order was om de haren van de joden af te 

                                                                                                                                            
werden door de firma Escotex.’ Ook werd Van een Mortel een keer door Grünewalds achtjarige zoon 
afgeblaft. Van de Mortel, Kamp Vught 60; In Laman Trips dagboekaantekeningen is te lezen hoe 
Grünewald zijn zonen wel eens meenam bij zijn bezoeken aan het Philips-Kommando. Laman Trip, 
Dagboekaantekeningen d.d. 30.12.43, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 8. 
509 Maliepaard, Aanvulling, Niod, 250g, inv.nr. 673 p. 3  
510 Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 16. 
511 Koker, Dagboek 176. 
512 Zie: Ibidem, 179 en 186; Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 
16; Meyer, PV d.d. 2.1.47, getuige S. Arts, NA, CABR, inv.nr. 112306; Kors, De tocht opnieuw 145; 
De Jong schrijft dat Grünewald ook verantwoordelijk was voor het instellen van de beruchte 
bokstraffen, maar dit is niet juist. Vgl.: Jaap, Brief d.d. 20.6.43, NMKV, Ordner Correspondentie Kamp 
Vught, inv.nr. 3317; Brauner, PV d.d. 22.4.47, getuige K. Lennertz, NA, COOM, inv.nr. 1288 p. 5. 
513 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 23. 

 144



laten knippen, zodat nu het gehele kamp (uitgezonderd de gijzelaars) met een 

kale kop loopt.514  

 

Verder werden mannen en vrouwen in de industrie strikter van elkaar gescheiden. 

‘Als dit boek in hoofdstukken ging, moest er nu een komen dat heette: Het wordt hier 

met de dag linker’, noteerde Koker op 1 november.515  

 Hoewel hij later schreef dat ‘inmiddels (…) de scherpe kantjes’ van 

Grünewalds regime af waren, was duidelijk dat hij hardvochtiger optrad dan zijn 

voorganger. 516  Tekenend hiervoor was dat onder zijn leiding een van de meest 

barbaarse transporten met joodse gevangenen vertrok, namelijk dat van 15 november 

1943. Bepakt en bezakt stonden 1151 mannen en vrouwen in hun eigen kleding te 

wachten op vertrek, toen plotseling het bevel kwam dat ze allemaal naar de badruimte 

moesten.517 Daar moesten ze zich geheel uitkleden en hun bagage achterlaten om 

vervolgens aan de andere kant van de badruimte slechts ondergoed en 

gevangenenkleding terug te krijgen. Vervolgens werden ze weer verzameld op de 

appèlplaats om nog uren in de kou te staan wachten tot ze eindelijk in veewagons 

geladen werden om de reis, met niets anders dan de kleding die ze droegen, te 

aanvaarden.518 

Onder de gevangenen bevond zich ook kampoudste Süsskind. Deze was kort 

daarvoor uit de gratie gevallen, zo schreef David Koker:  

 

De almachtige, die een privé-privaat had, een sekretaris in het begin, die 

uitdrukkelijk rookte, als het anderen verboden was en daarmee zijn rechten en 

zijn positie wilde demonstreren, die hier überhaupt in een soort Urvaterpositie 

leefde (…), sjouwt op het ogenblik stenen.519  

 

                                                 
514 Bal, Brief d.d. 10.10.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3041. 
515 Koker, Dagboek 186. 
516 Ibidem, 191. 
517 Wekelijkse meldingen aan de BdS und des SD, Niod, 250g, inv.nr. 19. De Moei noemt het aantal 
van 1152, Joodse kinderen 106; Het NMKV noemt ‘ongeveer 1135’ slachtoffers 
http://www.nmkampvught.nl/index.php?id=730 (Geraadpleegd d.d. 23.8.10). 
518 A. Krol-Groen, ‘Herinneringen aan het Jodentransport’, Niod, 250g, inv.nr. 651 p. i-viii; Zie ook: J. 
Pais-Hofman, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 696 p. 3; Tollenaar-Ubens, Dagboek d.d. 15.11.43, Niod, 
244, inv.nr. 186; Walda, Een huilbui van jaren 53-54; Marchand, Mijn dubbel spoor 136. 
519 Koker, Dagboek 187. 
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Zijn val zou samenhangen, zo gingen de geruchten, met de relatie die hij onderhield 

met Hertha Poppert, een vrouwelijke gevangene.520 Arthur Lehmann nam de plaats 

van Süsskind in en bleef kampoudste tot hij zelf in maart 1944 naar Westerbork werd 

gestuurd.521 

 

‘Dan gaan we voor 4 maanden naar Polen en dan (…) naar Amsterdam terug’ 

Het transport van 15 november was een van de laatste transporten met joodse 

gevangenen die het kamp zou verlaten; daarna volgden er nog drie. Op 20 november 

vertrok nog een klein transport van 19 personen naar Westerbork en in maart en juni 

van 1944 gingen de laatste 677 gevangenen naar Westerbork en Auschwitz. In totaal 

waren er toen 24 transporten vanuit Vught weggegaan. De meeste gingen via 

Westerbork. Alleen de transporten van 15 november 1943 en 2 juni 1944 gingen 

rechtstreeks naar Auschwitz.  

 Verhalen en geruchten over wat de gedeporteerde joden te wachten zou staan, 

waren wijdverbreid. 522  Al snel na het begin van de massa-executies van joodse 

burgers in Polen en de Sovjet-Unie in de zomer van 1941, sijpelde het nieuws 

hierover in het Westen door. En ook berichten over de vernietigingskampen, als 

Belzec, Sobibor en Treblinka, die in 1942 in gebruik werden genomen, lekten uit, 

ondanks de geheimhouding.523 Aan het einde van dat jaar, op 17 december 1942, 

bevestigden de geallieerden in een verklaring dat: 

 

The German authorities, not content with denying to persons of Jewish race 

(…) the most elementary human rights, are now carrying into effect Hitler's 

                                                 
520 Rood, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 720 p. 4. Rood verklaarde ook: ‘Wat hij precies allemaal 
uitgevoerd heeft, weet ik niet, dat werd je als outsider nooit gewaar.’; Süsskind stierf uiteindelijk op 
31.7.44 in Auschwitz. http://www.joodsmonument.nl/person/520426 (Geraadpleegd d.d. 24.8.10). 
521  Daarna ressorteerden de 380 gevangenen in het joodse kamp onder de kampoudste van het 
Schutzhaftlager, Jan Hurkmans. 
522 Zie: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VII 320-363; Voor een overzicht van de berichtgeving in 
1942: W. Laqueur, The terrible secret. An investigation into the suppression of information about 
Hitler’s ‘Final Solution’ (Londen 1980); A. Voolstra en E. Blankevoort (red.), Oorlogsdagboeken over 
de jodenvervolging (Amsterdam/Antwerpen 2001) 76-89; I. Vuijsje, Tegen beter weten in. Zelfbedrog 
en ontkenning in de Nederlandse geschiedschrijving over de Jodenvervolging (Amsterdam/Antwerpen 
2006) 75-77. 
523 Zie voor de kampen onder andere: E.A. Cohen en A. Nuis, De negentien treinen naar Sobibor 
(Amsterdam/Brussel 1979); Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka. The Operation Reinhard death camps 
(Bloomington 1987); J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor (Amsterdam 1994); W. Chrostowski, The 
Extermination Camp Treblinka (Londen 2004); Benz en Distel (red.), Der Ort des Terrors, VIII, Riga-
Kaiserwald, Warschau, Vaivara, Kauen (Kaunas), Plaszów, Kulmhof/Chelmno, Belzec, Sobibor, 
Treblinka (München 2008) 
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oft repeated intention to exterminate the Jewish people in Europe. From all the 

occupied countries Jews are being transported, in conditions of appalling 

horror and brutality, to Eastern Europe. (…) None of those taken away are 

ever heard of again. (…) The number of victims of these bloody cruelties is 

reckoned in many hundreds of thousands of entirely innocent men, women 

and children.524  

 

Ook in Nederland waren in de illegale pers en via de Nederlandse uitzendingen van 

de BBC berichten over de Duitse plannen omtrent het ‘jodendom’ en over de 

daadwerkelijke uitroeiing in Oost-Europa te lezen en te beluisteren. Evenals de 

bovenstaande verklaring die dezelfde dag in Nederlandse vertaling door Radio Oranje 

uitgezonden werd.  

 Op basis van de vele en soms zeer gedetailleerde berichten over de 

jodenvervolging concludeerde de journalist Ies Vuijsje, in zijn veelbesproken boek 

Tegen beter weten in, dat eind 1942 ‘eenieder die wilde weten, kon weten’ dat de 

Duitse nationaalsocialisten bezig waren de joden uit te roeien.525 Maar dat was nu 

juist het probleem: men wilde niet weten of kon niet geloven dat het nazi-

bezettingsbestuur werkelijk uit was op de totale vernietiging van de joodse burgers. 

Dat de berichten letterlijk genomen moesten worden en de nazi’s werkelijk bezig 

waren met de uitroeiing van alle joodse burgers in alle gebieden waarover zij op dat 

moment de macht hadden, ging het voorstellingsvermogen van velen te boven. Echt 

weten wat de getransporteerde joden te wachten stond, was alleen mogelijk wanneer 

men in het Oosten de vernietigingskampen met eigen ogen had aanschouwd. Eerder 

was het aan de hand van het grote aantal geruchten en verhalen en de ongerijmdheid 

daarvan met het idee van de Duitsers als beschaafd, westers volk, moeilijk zich een 

voorstelling te maken over de precieze gang van zaken.  

 Er werden dan ook alle mogelijke verklaringen gezocht. Het zou om Engelse 

propagandaverhalen gaan en woorden als ‘Endlösung’ en ‘vernietigen’ zouden 

eigenlijk iets anders betekenen of alleen betrekking hebben op de Oost-Europese 

joden. Oud-gevangene Noömi Kohn vertelde na de oorlog over de ontluizing van de 

barakken met blauwzuur:  

                                                 
524 http://hansard.millbanksystems.com/commons/1942/dec/17/united-nations-declaration  
(Geraadpleegd d.d. 30.8.10). 
525 Vuijsje, Tegen beter weten in 80. 
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Dit heette de vergassing. Toen hebben wij allemaal gezegd: “Zie je wel, de 

Engelsen hebben natuurlijk van deze verhalen gehoord en die verdraaid. Ze 

hebben zich vergist. Het is gewoon propaganda”. Ik heb toen nooit gedacht 

aan een vergassing van mensen. Dat was ook niet te geloven.526 

 

Bij velen heerste in het kamp grote twijfel over wat zij van de verhalen moesten 

geloven. Het dagboek van David Koker geeft een aangrijpende kijk op de worsteling 

die meerderen doorgemaakt zullen hebben. Op 14 februari 1943, na drie dagen in 

kamp Vught, schreef hij voor het eerst iets over het mogelijke lot van zijn 

medebewoners. ‘Ik kan me niet voorstellen, dat ik het niet haal. Maar de dood is ook 

het enige onvoorstelbare. Wij leven hier in een ijle sfeer (…) vanwege alle zinneloze 

speculaties op de toekomst.’527  

Koker werd heen en weer geslingerd tussen optimisme en angst. Zo schreef hij 

op 17 april 1943: ‘Wat al eerder begonnen is, laat mij sedert dagen niet meer los, zo 

hevig is het geworden: angst voor Polen, angst voor de dood.’ Dit hing, zo blijkt uit 

zijn aantekeningen, voornamelijk samen met het feit dat het kamp was veranderd in 

een Durchgangslager. ‘Wij hebben daar allemaal verklaringen voor en die zouden 

zeer geruststellend zijn, wanneer we ze geloofden, maar we geloven ze alleen niet.’528  

In de zomer was hij weer wat optimistischer. De Duitse SS’er Menne Saathoff 

sprak tijdens een vergadering van de Joodse Raad in het kamp wat men in Polen 

moest verwachten en vertelde dat de toestand in de Poolse werkkampen vergelijkbaar 

zou zijn met de omstandigheden van de Schutzhaftgevangenen in Vught. Koker 

noteerde dat ze misschien nog wel verbluft zouden staan als ze daar nog eens kwamen. 

‘De Engelse zender vertelt ten slotte over Vught zulke overdreven verhalen, dat die 

over Polen wel van hetzelfde kaliber zullen zijn.’529 In de vroege herfst van 1943 was 

zijn optimisme nog niet verdwenen. ‘Uit Polen komen (…) goede berichten binnen’, 

schreef hij in zijn dagboek. ‘Jammer is alleen dat de mensen er wel degelijk in de 

kolenmijnen werken. Maar het werk valt niet zwaar, schrijven veel.’530 In november 

1943 hoorde hij sombere verhalen van de SS’ers die een transport naar Auschwitz 

                                                 
526 Kohn, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 4. 
527 Koker, Dagboek 27. 
528 Ibidem, 101. 
529 Ibidem, 142. 
530 Ibidem, 169. 
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hadden begeleid en daarna in Vught terugkeerden. ‘Het lijkt hier een lustoord daarbij 

vergeleken en men heeft ze met zwepen opgewacht. Gaandeweg begin ik minder 

optimistisch over Polen te denken.’531  

Er kwam een einde aan Kokers vertwijfeling toen hij een week later, op zijn 

verjaardag, een brief te lezen kreeg, die zijn vriend en medegevangene Alfred Spitz 

die dag ontvangen had. De brief kwam uit Polen en er stond in dat Alfreds verloofde 

en haar ouders bij ‘Mowes’ woonden, wat ‘de dood’ in het Hebreeuws betekende. 

Koker schreef: 

 

Ik lees het over en over. Zelden zag ik zo iets duidelijks geschreven staan en 

bleek ik het vergeten te zijn als ik het gelezen had. Onze optimistische 

berichten over Polen zijn niet onjuist. Ze zijn alleen maar onvolledig geweest. 

Een (waarschijnlijk relatief kleine) groep werkt en heeft het redelijk. En de 

rest: erledigt. De wereld is veranderd.532  

 

Vanaf dat moment hadden David Koker en Alfred Spitz geen illusies meer over het 

lot dat hen te wachten zou staan, maar ze besloten er bewust niet met anderen over te 

spreken. ‘Wij zijn nu gedwongen bij alle gesprekken, waarin men gissingen doet, ons 

gezicht in een strakke en betekenisloze plooi te houden.’ Dat lukte zo goed, dat zijn 

broer Max bij zijn aankomst in Auschwitz niet wist wat hij daar moest verwachten. 

Jaren later herinnerde hij zich nog zijn reactie op de verhalen van de mensen in 

Auschwitz die hem vertelde wat er daar gebeurde. ‘Die zeiden we “luister eens je 

hoeft ons niet te ontgroenen, (…) want we hebben anderhalf jaar concentratiekamp 

achter de rug”. Totdat het tot ons doordrong dat het wél waar was.’533 

 Kokers dagboek laat zien dat de gevangenen tussen hoop en vrees leefden. Dat 

ze nadachten over de verhalen, maar niet wilden of konden geloven dat ze voor waar 

aangenomen moesten worden. Uit contemporaine bronnen blijkt dat ook anderen de 

gedachten aan de mogelijke dood probeerden te ontkennen en verdringen om hoop te 

kunnen houden en het leven nog enigszins dragelijk te laten zijn.  

Sommigen deden hun best er maar niet te veel bij stil te staan, zoals blijkt uit 

de clandestiene brief van de 26-jarige Izak Kruijer. ‘Jet aan papa en moeke wil ik niet 

                                                 
531 Koker, Dagboek 197-198. 
532 Ibidem, 201. 
533 Interview van Selma Leydesdorff met Max Koker, d.d. 17.1.06. 
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denken. Die schatten, waar zouden ze zitten. Enfin, maar niet over spreken. Alles kom 

toch terecht, en ik ben nog steeds hetzelfde.’534 Ook de 27-jarige Henri Sluizer deed 

zijn best te hopen op een goede afloop, nadat zijn vrouw en kind met een van de 

kindertransporten vertrokken waren. En dat lukte: 

  

Een afstand van ca. 2000 km. af te leggen in veewagons en goederenwagens. 

Als ik bedenk dat Jannie deze reis heeft moeten maken met een baby van een 

half jaar, dan hou ik mijn hart vast over wat van hen geworden zal zijn. Toch 

moeten wij moed houden en hopen dat zij nog leven en zoodra de toestand 

verandert pogingen doen vast te stellen waar zij zijn en hen zoo snel mogelijk 

hulp bieden.535  

 

Enkele maanden later, in september 1943, werd Sluizer zelf op transport gesteld. 

‘Onze weg naar A’dam leidt via Warschau’, schreef hij vol goede moed. 

 

Denk niet dat wij in paniek zijn. In tegendeel. Liever was ik natuurlijk in 

Holland gebleven, omdat ik, in vrijheid zijnde, meer voor Jannie had kunnen 

doen, dan in deze omstandigheden, doch, overigens gaan wij allen in ’t volle 

vertrouwen spoedig bevrijd te worden.536  

 

Ook Max Koker herinnerde zich het optimisme over de snelle afloop van de oorlog, 

dat onder meer werd gevoed door de ontwikkelingen in Afrika en Italië. Op 13 mei 

1943 gaven de Duitse en Italiaanse legers in Afrika zich over en in juli 1943 werd de 

Italiaanse, fascistische leider, Benito Mussolini, afgezet. De nieuwe regering, die 

onder leiding van Maarschalk Pietro Badoglio gevormd werd, capituleerde op 8 

september 1943 en verklaarde aansluitend Duitsland de oorlog. Al deze 

gebeurtenissen, die ook in kamp Vught bekend waren, zorgden voor optimisme en 

hoop: nu zou de oorlog snel afgelopen zijn.537 

                                                 
534 Kruijer, Brief d.d. 16.5.43, HCKW, inv.nr. 6548-05, standplaatsnr. Do 511; Kruijer werd op 9.9.43 
in Sobibor vergast. http://www.joodsmonument.nl/person-541727-nl.html (Geraadpleegd d.d. 10.8.09). 
535 H. Sluizer, Brief d.d. 14.7.43, HCKW, R.A. 1478; Zijn vrouw en zoontje waren op dat moment al 
meer dan een maand dood. Ze waren op 11 juni 1943, direct bij aankomst in Sobibor, vergast. Hijzelf 
stierf op 31 januari 1944 in Auschwitz. http://www.joodsmonument.nl/person/482833 (Geraadpleegd 
d.d. 23.8.10). 
536 Sluizer, Brief d.d. 11.9.43, HCKW, R.A. 1478. 
537 Gesprek Koker; Zie ook: Borghaus, Brief z.d., Niod, 250g, inv.nr. 552; Sluizer, Brief d.d. 14.7.43, 
HCKW, R.A. 1478. 
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Weer anderen slaagden goed om de gedachte aan een permanent verblijf in 

Polen te verdringen. Een van hen was de 21-jarige Annie Vrachtdoender-Granaat. Zij 

en haar man Maurits kwamen in februari 1943 in kamp Vught aan en eind maart werd 

Maurits naar de Moerdijk gestuurd, waar hij tot 4 september 1943 zou blijven. In die 

periode schreven ze brieven, waaruit blijkt dat Annie zich geheel niet bewust was van 

de betekenis van de transporten naar Polen.  

In haar brief van 5 juli 1943 schreef ze: ‘Maup we zijn vast 1 januari thuis. Ik 

heb zo gedacht dat we een half jaar op Vught blijven dan gaan we voor 4 maanden 

naar Polen en dan gaan we naar Amsterdam terug.’538 Een kleine week later voegde 

ze daar nog stelliger aan toe: ‘Moppie ik heb met mezelf afgesproken dat we 1 januari 

thuis zijn. Misschien eerder maar in geen geval later.’539 Toch klonk in haar brieven 

ook een enkele keer de twijfel over de toekomst door.  

 

In je brief van 1 Aug heb je mij geschreven Ans van de winter zijn we thuis of 

in Polen, maar je denkt het eerste. Maar lieveling ik dacht dat je altijd gezegd 

heb, wij gaan niet uit Nederland. Ben van idee veranderdt? En ik hou mij nog 

wel zo aan je vast. Zouden we met Nieuw jaar thuis zijn?540  

 

Kennelijk had ze zich krampachtig vastgeklampt aan de woorden van haar man en nu 

hij onzekerheid toonde, sloeg bij haar de vrees ook toe.  

Een grote bron van onrust was het feit dat men niets meer van de 

getransporteerden hoorde. Het angstige ‘Komen er nog berichten uit Polen door?’, dat 

Bep de Vries schreef tussen de groeten aan nog vrije familieleden en het informeren 

naar kennissen in Westerbork, spreekt boekdelen. Om de onrust weg te nemen, lieten 

de nazi’s daarom een deel van de gedeporteerden direct na aankomst een 

standaardbericht sturen dat ze de reis goed doorstaan hadden en dat de eerste 

indrukken gunstig waren. 541  Vanaf augustus 1942 kwam er zo een geringe 

hoeveelheid brieven uit de vernietigingskampen naar Nederland. Maar dat was niet 

voldoende om de twijfels bij de achterblijvers in Nederland geheel weg te nemen, 

want van augustus 1942 tot september 1943 kwamen er iets meer dan 1700 kaarten 

                                                 
538 Vrachtdoender-Granaat, Brief d.d. 5.7.43, NMKV, 235, inv.nr. 307. 
539 Vrachtdoender-Granaat, Brief d.d. 11.7.43, NMKV, 235, inv.nr. 312. 
540 Vrachtdoender-Granaat, Brief d.d. 6.8.43, NMKV, 235, inv.nr. 325. 
541 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VII 338. 
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binnen terwijl er in diezelfde periode bijna 80.000 mensen gedeporteerd werden. 

Daarbij kwamen de kaarten maar uit een beperkt aantal kampen.542  

De Joodse Raad drong bij herhaling aan op meer informatie. Zo kaartten 

Asscher en Cohen in maart 1943 bij Aus der Fünten aan dat er zo weinig post uit het 

Oosten kwam. En in juli 1943 vroegen ze aan Lages of het niet mogelijk was dat 

Cohen samen met medewerkers naar Auschwitz ging om het kamp te bekijken. In 

beide gevallen werd een onderzoek toegezegd, maar werd er vervolgens nooit meer 

iets over gehoord.543 Er werd alleen verteld dat in Auschwitz ‘een groot terrein van 

ongeveer 26 x 26 km als verdeelkamp van Joden ingericht’ was.544 Op dit terrein 

bevonden zich kleine werkkampen en er was een groot stenen ziekenhuis. Niet 

iedereen zou in Auschwitz blijven, er werden ook mensen naar andere werkkampen 

doorgestuurd. Bagage mocht men niet houden, maar deze werd als gemeenschapsgoed 

in gebruik genomen.545 Met deze informatie moest de Joodse Raad het doen. 

In kamp Vught deden Duitse SS’er hun best onrust onder de gevangenen in het 

Durchgangslager te voorkomen door de geruchten te ontkrachten. Noömi Kohn 

vertelde dat de Duitse SS’er Franz Ettlinger kort nadat hij uit Auschwitz terug was, 

sprak over zijn ervaringen daar. Hij beschreef het werk daar en de prachtige barakken 

die er waren en wist velen te overtuigen, aldus Kohn. ‘Och, in het begin waren wij zo 

naïef’, verzuchtte ze.546 ‘Wel namen wij aan, dat de oudere mensen de kampen niet 

zouden kunnen overleven en zouden bezwijken. (…) We wisten dat we jong waren en 

dachten er daarom wel door te komen.’547  

Voormalig blokoudste Arthur Rosenthal vertelde dat hij met andere 

blokoudsten een keer bij Lagerführer Otto Reinecke ontboden was. Bij deze 

gelegenheid vertelde Reinecke hen over Auschwitz en over de ontluizingen die daar 

noodzakelijk waren en helemaal niet gevaarlijk. Hij zei, volgens Rosenthal, dat alle 

                                                 
542 Laqueur, The terrible secret 153; Zie ook: Lijsten met uitgaande transporten in de periode 15 juli 
1942 - 13 september 1944, z.d, Niod, 250i, inv.nr. 208; Aanvankelijk hadden de berichten uit de 
kampen wel effect, zoals blijkt uit de rapportage over de deportaties (d.d. 16.11.42) van Otto Bene, de 
vertegenwoordiger van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. ‘Die holländische 
Bevölkerung hat sich an den Abtransport der Juden gewöhnt. Irgendwelche Schwierigkeiten wurden 
nicht gemacht. Die Berichte aus dem Lager Rauschwitz lauten günstig, so daß die Juden ihre Benken 
fallen gelassen haben und mehr oder weniger freiwillig bei den Sammelstellen erscheinen.’ I. Krüger-
Bulcke, H.G. Lehmann en M. Mantzke (red.), Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945. 
Serie E: 1941-1945, IV, 1. Oktober bis 31. Dezember 1942 (Göttingen 1975) 329. 
543 Verslagen van de Joodsche Raad d.d. 24.3.43 en 22.7.43, Niod, 182, inv.nr. 1d. 
544 Notulen van de Centrale Commissie d.d. 7.6.43, Niod, 182, inv.nr. 9b. 
545 Ibidem. 
546 Kohn, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 4. 
547 Ibidem. 
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mensen in Auschwitz weer tewerkgesteld werden en spiegelde voor dat het er goed uit 

te houden was.548 

En Jopie Rood, Lagerälteste van de Moerdijk, sprak meerdere keren openlijk 

met Friedrich Meyerhoff, de SS’er die daar commandant was. ‘Vaak heb ik (…) met 

hem gepraat en ik heb vrijuit met hem gesproken over de Jodenvervolgingen en alle 

problemen, die aan het Jodenvraagstuk vastzaten.’549 Volgens Jopie Rood ontkende 

Meyerhoff pertinent het bestaan van de gaskamers en leerden de joden in het Oosten 

alleen maar werken, zodat ze later hun eigen land op zouden kunnen bouwen. Ook 

toen Rood hem onomwonden zei dat de SS er op uit was om de joden uit te moorden, 

bleef hij dit ontkennen.550 

Er waren ook SS’ers die wel openlijk vertelden over de manier waarop het er 

in Auschwitz aan toeging. Zo wist Ernst Verduin te voorkomen dat hij direct bij 

aankomst in Auschwitz vergast werd, omdat hij na een cabaretavond tot in detail van 

een SS’er gehoord had hoe de selectieprocedure op het perron van Auschwitz eraan 

toeging. Door deze kennis had Ernst bij aankomst in Auschwitz door dat hij in eerste 

instantie voor de gaskamer geselecteerd werd en dat hij dus bij de andere groep moest 

zien te komen, wat hem lukte.551  

Ook de joodse arts Ies van der Hal werd op de hoogte gesteld van hetgeen in 

Auschwitz plaatsvond. Hij kreeg dit te horen van een SS’er, Joachim Perthes, en twee 

gevangenen, Ernst Bandholz en Leo Laptos, die vanuit Auschwitz naar kamp Vught 

overgeplaatst werden. Toen Van der Hal in maart 1944 naar Westerbork 

getransporteerd werd sprak hij daar met collega-artsen over wat hem over Auschwitz 

verteld was, maar hij kreeg de indruk dat ze zijn woorden niet geloofden.552 In zijn 

memoires schreef Van der Hal later dat het tekenend was voor de kracht van 

verdringing dat na de oorlog een aantal artsen zich helemaal niets meer van het 

gesprek wist te herinneren.553  

                                                 
548 Rosenthal, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 723 p. 2. 
549 Rood, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 720 p. 10. 
550 Ibidem. 
551 Na eerst tevergeefs een SS’er aangeklampt te hebben, besloot hij uiteindelijk doodkalm van de ene 
naar de andere groep te lopen. Er werd wel naar hem geschreeuwd, maar men liet hem gaan omdat hij 
geen paniek veroorzaakte. Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. 
552 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VII 347. 
553 Van der Hal, Het mesje 9-10; Mede dankzij de spraakzaamheid van Perthes, Bandholz en Laptos 
verscheen in september 1943 voor het eerst een artikel in de Nederlandse illegale pers, in dit geval Het 
Parool waarin de werking van de gaskamers beschreven werd. ‘Zoo’n gaskamer maakt de indruk een 
badlokaal te zijn. Een groot aantal menschen wordt er naakt ingebracht, dat heeft het voordeel, dat men 
de lijken naderhand meteen verassen kan, zonder dat men eerst nog kleeren behoeft uit te trekken. Het 
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Het blijkt dat Ies Vuijsje met zijn conclusie dat iedereen die het wilde ook kon 

weten, een wezenlijk punt buiten beschouwing heeft gelaten. Het ging er juist om dat 

velen niet wilden weten omdat de waarheid zo onvoorstelbaar en buitengewoon 

gruwelijk was dat het toelaten daarvan ondraaglijk zou zijn. Peter Longerich die 

eenzelfde studie deed als Vuijsje, maar dan ten aanzien van Duitsland en met meer 

aandacht voor de manier waarop de bevolking op de berichten reageerde, 

concludeerde dan ook: ‘Zwischen Wissen und Unwissen gab es also eine breite 

Grauzone, gekennzeichnet durch Gerüchte und Halbwahrheiten, Imagination, (…), 

Nicht-Wissen-Wollen und Nicht-Begreifen-Können.’554 

 

‘Is gedeelde smart geen halve smart?’ 

De spanningen die veroorzaakt werden door de transporten en de geruchten over het 

lot dat men in het Oosten te wachten stond, kwamen bovenop de agitatie die werd 

veroorzaakt door het feit dat de gevangenen gedwongen werden te leven met vele 

lotgenoten, in een beperkte leefruimte, zonder privacy en onder een streng 

kampregime. 

 

Toen ik naar Vught werd gebracht, gaf mij de gedachte, dat ik deel zou gaan 

uitmaken van een grooten kring van menschen, die hetzelfde leed als ik te 

dragen hadden, een zekeren troost. Wat zouden wij niet een steun aan elkaar 

hebben; is gedeelde smart geen halve smart? 

 

Vroeg de anonieme schrijver van het boek Vught, poort van de hel! zich af.555 Om 

daar teleurgesteld op te laten volgen: ‘Helaas, wat is de mentaliteit van een in een 

concentratiekamp opgesloten massa, mij deerlijk tegengevallen!’ 556  Dat de auteur 

onderlinge spanningen en een gebrek aan een gevoel van eenheid constateerde, wekt 

geen verbazing gezien de grote diversiteit van de gevangenen wat betreft hun 

religieuze overtuiging, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en nationaliteit.  

Allereerst ten aanzien van de diversiteit van hun religieuze overtuiging: 

sommigen verwachtten dat de gemeenschappelijke geloofsband tot onderlinge 

                                                                                                                                            
procédé is eenvoudig. De deuren gaan dicht de kranen gaan open. Een kwartier later komt het 
lijkencommando om de slachtoffers weg te halen.’ Het Parool, d.d. 27.9.43 p. 5. 
554 Longerich, »Davon haben wir nichts gewusst!« 328. 
555 Vught, poort van de hel! 39. 
556 Ibidem. 
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verstandhouding had moeten leiden.557 Dit was bijvoorbeeld de verwachting van Joop 

Citroen, die in de jaren tachtig zijn kampervaringen op schrift stelde. Hij schreef dat 

‘het gedrag van gevangenen met hetzelfde (joodse) geloof ten opzichte van elkaar, (…) 

dikwijls zeer teleurstellend was’. 558  Echter, door de criteria die de Duitse 

nationaalsocialisten hanteerden om te bepalen wie ‘joods’ was, was er van een 

gedeelde geloofservaring geen sprake, omdat niet iedereen zich in dezelfde mate 

religieus joods voelde. Zo waren er orthodoxe joden, maar ook mensen die in het 

geheel niet joods voelden, zoals Ernst Verduin die uit een dermate areligieus gezin 

kwam dat hij niet eens besneden was.559 Deze tegenstellingen in geloofsopvatting 

leidden in sommige gevallen tot conflicten. Ik heb wel ruzie gehad met vrome joden’, 

vertelde Ernst Verduin. ‘Al die aanstellerij en al die komedie die jullie maken. Ik zeg, 

jullie storen er alleen SS mee, maakt ze extra kwaad.’560  

Aanvankelijk bood de kampleiding ruimte om de joodse godsdienst te belijden. 

Zo werd toegestaan dat er in een van de barakken Sabbatsdiensten gehouden 

werden.561 Ook kregen de gevangenen de eerste maanden nog wel de gelegenheid om 

op feestdagen godsdienstoefeningen te houden, zoals met Pesach in 1943. ‘De 

kampafdeling [heeft] speciaal voor de mensen gezorgd, die het wilden vieren’, schreef 

Curt Blüth in zijn verslag. ‘Er waren Matzeth voor de Seder562 en een smakelijk sla 

voor de mensen, die op die dagen geen brood wilden eten.’563 De auteur van Vught, 

poort van de hel! werd door deze Pesachviering geraakt: ‘Langzamerhand [ben ik] 

onder den indruk van deze seiderplechtigheid (…) gekomen. Er ging iets mystieks van 

uit (…) Triomf van het onwrikbare Joodsche geloof door alle eeuwen heen!’564 Maar 

ook constateerde hij bitter: ‘Ondanks de honderden millioenen gebeden, die tot Hem 

                                                 
557 Zie voor de joodse religie in de kampen onder andere: T. Rahe, “Höre Israel”. Jüdische Religiosität 
in nationalsozialistischen Konzentrationslagern (Göttingen 1999); Siertsema, Uit de diepten 25-40, 
127-200, 229-344 en 587-602. 
558 Citroen en Citroen, Duet pathétique 15.  
559 Gesprek met Ernst Verduin, d.d. 16.04.2008; Zie ook: Kat, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 642 p. 3. 
560 Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. Zijn opmerking is tevens een goed voorbeeld van hoe men in het 
kamp de SS geen reden tot ontevredenheid probeerde te geven. 
561 Ibidem. Gedoopte joden, die gereformeerd of katholiek waren, werd de mogelijkheid gegeven om 
erediensten te houden; In het Schutzhaftlager waren godsdienstige uitingen verboden. 
562 Seider is de rituele maaltijd op eerste paasavond. 
563 Blüth, Verslag, Yad Vashem, 0.3, inv.nr. 941 p. 6; Ook Arthur Lehmann herinnerde zich dat de 
Joodse Raad die eerste Pesach zorgde voor matzes en de hagada, het boek met liederen en het verhaal 
van de uittocht uit Egypte, waar op seideravond uit voorgelezen en gezongen werd. ‘Fuer einige 
hundert Personen, die die oesterlichen Speisevorschriften halten wollten, erwirkten wir von der 
Kommandantur die Erlaubnis, in Amsterdam bereitetes Essen waehrend der 8 Tage taeglich ins Lager 
kommen zu lassen.’ Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 21. 
564 Vught, poort van de hel! 50. 
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opgestegen zijn, is het er voor Zijn “Uitverkoren Volk” steeds somberder gaan 

uitzien.’565  

Ook Isaac de Leeuw constateerde naderhand dat mensen die voorheen niet 

zeer gelovig waren geweest door de omstandigheden weer een hernieuwde interesse 

voor het geloof hadden gekregen: 

  

Het godsdienstig leven in het kamp stond niet op een hoog plan. Maar de 

mentaliteit van “Nood leert bidden” bestond inderdaad en het is zeer juist 

gezien van Jo Spier, toen hij zei: “Door een kerkraam zie je God niet zo 

duidelijk als door de tralies.”566  

 

Zo leidde de religie ook tot verbroedering. Toen op 19 december 1943 Chanoeka 

begon, vierde een kleine groep van de driehonderd overgebleven joodse mannen 

samen het feest. Iedere dag stak iemand anders een kaars in de geïmproviseerde 

kandelaar aan en zei de zegenbede, in zijn eigen taal of, zoals Abraham Cohen, die 

een Portugese jood was, op zijn eigen manier, ‘so dass in den Segensspruechen alle 

die verschiedenen Melodien zu ihrem Rechte kamen’, aldus Arthur Lehmann.567  

De mogelijkheden om iets aan het godsdienstig leven te doen, werden in de 

loop van de maanden echter steeds meer beperkt. Het was niet meer toegestaan om 

Sabbatsdiensten te houden en ook feestdagen mochten niet meer worden gevierd.568 

Dit weerhield de vrome joden er echter niet van om in het geheim nog wel 

gebedsbijeenkomsten gehouden of, zoals Lehmann vertelde, Chanoeka te vieren. 

Maar het werd steeds moeilijker om dit te ondernemen zonder betrapt te worden. Ook 

bleef er naast slapen, eten, werken en de appèls weinig tijd over. Al met al werd er na 

de herfst van 1943 nog maar weinig aan het geloof gedaan.569 

                                                 
565 Ibidem. 
566 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 54-55. 
567 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 22. 
568 Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 18-19. 
569  Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 21-22. Bettine Siertsema 
constateerde in haar boek, dat veel joodse overlevenden door hun ervaringen in de 
(vernietigings)kampen in Duitsland en Polen, definitief afscheid namen van hun geloof, voornamelijk 
door een worsteling met vragen als ‘Waar was God nu?’ of ‘Hoe kon God dit toelaten?’ Siertsema, Uit 
de diepten 591-592. Michael Pollak, die onderzoek deed naar mondelinge en schriftelijke getuigenissen 
van kampoverlevenden, kwam tot een tegengestelde conclusie. Hij schreef ‘Allegemein gesehen 
scheint der KZ-Aufenthalt fest verwurzelte (…) religiöse überzeugungen nicht tiefgreifend verändert 
zu haben.’ Vgl.: M. Pollak, Die Grenzen des Sagbaren. Lebensgeschichten von KZ-Überlebenden als 
Augenzeugenberichte und als Identitätsarbeit (Frankfurt/New York 1988) In de schaarse 
contemporaine verwijzingen van de gevangenen in Vught is nog niet te merken dat men worstelde met 
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Een grotere bron van frictie vormden de leeftijdsverschillen in het joodse 

kamp. De ouderen ergerden zich aan de ontspannen houding van jongeren die zich de 

ernst van de situatie zich niet leken te realiseren. ‘Gisteravond werd het een vrolijke 

bende op de slaapzaal’, noteerde Klaartje de Zwarte-Walvisch over meisjes in haar 

barak. ‘Sommige schijnen te denken dat ze een vakantiereisje maken en in een 

jeugdherberg zijn. (…) De meeste zijn in de veronderstelling dat ze gauw naar huis 

gaan.’570 Ook de achttienjarige Helga Deen constateerde dat de jongeren de ernst van 

de situatie niet schenen te beseffen. ‘Iedereen denkt aan zich zelf, niemand begrijpt 

iets, velen, meest de jongeren, beseffen niet eens de toestand, denken dat ze hier voor 

hun plezier zijn.’571 En daarbij hielden ze weinig rekening met hun barakgenoten. 

‘Tot ’s avonds laat, ondanks het telkens weer beleefde vragen van anderen, zingen, 

joelen en lachen ze. Ze ontzien niemand, geen zieken, geen ouderen’, merkte ze op.572 

Ook wekte wrevel dat sommige jongeren weigerden om hard te werken. Zij 

probeerden zich te drukken of deden het rustig aan. Zo klaagde de bijna vijftigjarige 

Vrouwtje Assou-Polak over het feit dat jonge vrouwen liever bleven zonnebaden in de 

bermen.573  

Verder hadden de ouderen moeite met het seksuele gedrag van sommige 

jongeren. Net als in het gewone leven, gingen jongeren ook in kamp Vught op zoek 

naar een vriend of vriendin. Zo schreef de zestienjarige Elly van Dal aan haar oma: 

‘Ik heb hier verkering van een schat van een jongen. (…) Oma schrijft u aan Piet en 

Mies en feliciteert u ze met hun huwelijk van mij. En zegt maar dat ik het ze gauw 

nadoe.’574 Jongeren waren door de omstandigheden ook eerder geneigd een seksuele 

relatie aan te gaan. Helga Deen constateerde dat er in kamp veel jonge mannen en 

vrouwen waren die uit ‘angst om elkaar te verliezen en haast elkaar te binden’, een 

relatie aanknoopten met elkaar:  

 

                                                                                                                                            
het geloof. Zie: Deen e.a., Dit is om nooit meer te vergeten 26-27 en 30; A. Polak, Brief d.d. 17.10.43, 
HCKW, inv.nr. 4466-7, standplaatsnr. Do 330; De Vries-Süsskind, Brief d.d. 1.7.43, HCKW, R.A. 
1492. 
570 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 75. 
571  Deen e.a., Dit is om nooit meer te vergeten 29. Zij was in 1933 met haar Duitse moeder, 
Nederlandse vader en broertje Klaus vanuit Duitsland naar Nederland verhuisd en was goed op de 
hoogte van de serieuze dreiging die uitging van de nationaalsocialistische anti-joodse politiek. 
572 Ibidem. 
573 Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 8. 
574 Brief van Esther (Elly) van Dal uit concentratiekamp ’s Hertogenbosch in Vught aan haar oma Lena 
van Dal-Graute, mei 1943, JHM, document 00010956; Ook in het dagboek van Koker is te lezen hoe 
hij een meisje, Hannie, leert kennen waar hij een verliefdheid voor voelt. Tot zijn grote spijt bleek 
Hannie verloofd te zijn, waardoor het bij vriendschap bleef. Koker, Dagboek 182-183. 
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Van alle jonge meisjes hier, kinderen nog waarvan je het nooit gedacht had, 

hoor je plotseling “me man”, “mevrouw”, de ongelukkigen, er zullen in de 

komende tijd niet veel “liefdekinderen” zijn, maar geboren uit wellust en het 

nu één keer verbonden zijn.575 

 

Volgens Ernst Verduin speelde hierbij de gedachte mee dat ze lol wilden maken 

zolang het nog kon. De toekomst was onzeker, dus, zo was hun antwoord aan de 

mensen die schande spraken van hun gedrag, ‘wij hebben nog eventjes wat plezier 

kunnen hebben en daar maken we nog even gebruik van’.576 Joop Citroen opperde dit 

eveneens als verklaring. Meisjes die vroeger ingetogen waren, vrijden volgens hem nu 

zonder gêne in een hoekje van de barak.577  

Volgens Citroen waren het overigens niet alleen jonge vrouwen, maar ook 

getrouwde vrouwen zonder man in het kamp, die ‘onverbloemd’ en ‘met succes’ 

relaties probeerden aan te knopen. Ook hij werd benaderd, maar de 

kampomstandigheden hadden in hem ‘ieder verlangen naar vrijerijen gedoofd’. 578  

Ook Max Groen vertelde na de oorlog dat zijn libido in het kamp sterk afgenomen 

was. ‘Je was te veel van de kaart om er nog een seksueel gevoel om na te houden. (…) 

En bovendien, je raakte ondervoed, je werd afgeknoedeld.579  

Maar dit gold lang niet voor alle gevangenen: ‘Bah, getrouwd of vrij dat is hier 

allemaal hetzelfde’, schreef Anna Vrachtdoender-Granaat aan haar man Maurits. 

‘Mautje zijn alle mannen en vrouwen niet te vertrouwen? Geen één vrouw die voor 

haar man haar hand (…) in het vuur kan steken. Mautje is dat zo?’580 Om daar in een 

latere brief aan toe te voegen: ‘Het is hier een (…) zooitje. Je wordt er gewoon 

misselijk van, wat je al ziet hier. Van getrouwde mannen die het met vrouwen houden, 

en omgekeerd ook.’581 

Er waren ook gevangenen die een relatie aangingen met medegevangenen in 

de hoop dat een betere positie in het kamp te bemachtigen of bescherming tegen 

                                                 
575 Deen e.a., Dit is om nooit meer te vergeten 38. 
576 Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. 
577  Citroen en Citroen, Duet pathétique 97. Daarnaast had het volgens hem te maken met de 
vernederingen en beledigingen die de vrouwen van de ‘SS-kerels’ moesten ondergaan en waardoor ze 
hun schaamtegevoelens overboord zetten; Ook David Koker merkte bij zichzelf veranderingen op. 
‘Vughtse Häftlinge-brutaliteit’ noemde hij het ‘wellustige spel’ dat hij speelde met een ‘vlam’ die hem 
‘lichamelijk buitengewoon aantrok’. Koker, Dagboek 139-140. 
578 Citroen en Citroen, Duet pathétique 97. 
579 Kors, De tocht opnieuw 165. 
580 Vrachtdoender-Granaat, Brief d.d. 19.7.43, NMKV, 235, inv.nr. 316. 
581 Vrachtdoender-Granaat, Brief z.d. [juli 1943], NMKV, 235, inv.nr. 341. 
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deportatie. Een van hen was Hertha Poppert die, ondanks het feit dat zij getrouwd was, 

een relatie onderhield met de eveneens gehuwde kampoudste Süsskind.582 Volgens 

Annie Verduin-Vijevano was Hertha vanaf het eerste moment vastbesloten geweest 

om een goede positie in het kamp te verwerven en bood Süsskind haar die 

mogelijkheid. Hij was helemaal weg van haar.583 Met behulp van Süsskind lukte het 

Hertha inderdaad om een goede positie in het vrouwenkamp te krijgen, namelijk als 

Lagerschreiberin.584 

Een potentiële bron van ergernis en conflict werd ook gevormd door de 

gedifferentieerde sociaal-economische achtergrond van de joodse gevangenen. 

Hoewel het merendeel van de gevangenen handwerkers waren in textiel- of 

diamantindustrie, waren er ook hoger opgeleiden en mensen uit hogere sociale klassen. 

Slechts enkelen verwezen naar verschillen met mensen uit de lagere sociale klasse. Zo 

schreef Helga Deen, wier moeder arts en vader zeepfabrikant was: ‘Er zijn hier een 

types bij, echt laagste uit het volk, erger als elk viswijf.’585 En H. van Cleeff vroeg 

zich af of de ‘individualistische kijk’ van moeders ten aanzien van de verzorging en 

bescherming van hun kinderen toe te schrijven was aan normale moederlijke 

gevoelens of dat deze zich bij ‘bij A’damsche J. volksvrouwen wel extra’ 

manifesteerde.586 

Ten aanzien van de ‘intellectuelen’ merkten sommigen op dat zij ‘zich 

moeilijker schikten’ en daardoor ‘in de omgang niet prettiger waren dan de anderen’, 

in de woorden van Annie Verduin-Vijevano. En Joop Citroen was teleurgesteld in het 

feit dat een sommige mannen die hoge posities binnen Philips hadden bekleed, 

jammerlijk ten onder gingen in het harde kampleven.587 Anderen hadden daardoor 

juist medelijden met hen, onder wie Klaartje de Zwarte-Walvisch. Zij vroeg zich af 

wat er in de ‘intellectuelen’ omging: 

 

                                                 
582 Hertha Poppert-Speier was dertig jaar, Duitse van geboorte en in 1934 naar Nederland gekomen 
samen met haar toekomstige man, Erich Poppert, met wie ze datzelfde jaar trouwde. Samen kregen ze 
een dochtertje. In de oorlog dook het gezin Poppert afzonderlijk van elkaar onder. Haar dochtertje 
overleefde de oorlog in de onderduik, maar Hertha en haar man werden beiden opgepakt. Hertha, die 
zich verzet gepleegd had, zat van juli 1942 tot maart 1943 in de gevangenis aan de Amstelveenseweg, 
voordat ze naar kamp Vught doorgestuurd werd. Klein en Van de Kamp, Het Philips-Kommando 274; 
Erich Poppert stierf op 1 mei 1943 in Sobibor. http://www.joodsmonument.nl/person/540261 
(Geraadpleegd 5.8.10). 
583 Verduin-Vijevano, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 764 p. 17. 
584 B. Peine-Levi, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 698 p. 9. 
585 Deen e.a., Dit is om nooit meer te vergeten 24. 
586 H. van Cleeff, Aantekeningen, Niod, 250g, inv.nr. 565 p. 1. 
587 Citroen en Citroen, Duet pathétique 14. 
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Natuurlijk voelen zij zich boven dergelijke handelingen (…) verheven, maar 

dat neemt toch niet weg dat zij ze ook moeten doorstaan. Deze mensen, die in 

de regel nogal rustig zijn, laten alles over zich heen gaan en zeggen niet wat 

ze voelen, maar des te meer gaat er in hen om.588 

 

Mensen uit hogere sociale klassen waren in het kamp onderworpen aan hetzelfde 

regime en hadden over het algemeen weinig extra mogelijkheden ten opzichte van 

hun medegevangenen. Een van de weinige uitzonderingen vormden de broers Julius, 

Bolo en Heinrich Einhorn. Zij waren bankiers en werden door Max Cahen en David 

Koker omschreven als ‘koningen’. Blijkbaar hadden ze in het kamp de beschikking 

over geld en hoefden ze in het kamp niet te werken ‘vanwege de steekpenningen’ die 

ze uit konden delen.589 Totdat ook hun mogelijkheden beperkt werden door controles 

en inbeslagnames van de kampleiding.590 Sommigen merkten op dat het bevreemdend 

was om mensen die in de maatschappij hoger op de sociale ladder stonden nu ineens 

op gelijke hoogte te zien. Voor anderen, onder wie Helga Deen en Noömi Kohn was 

het een belevenis om kennis te maken met de cultuur van de ‘Amsterdamse 

volksvrouwen’. ‘Ik kwam in Vught in een milieu, dat ik geheel niet kende’, schreef 

Kohn na de oorlog. Ze was opgegroeid in de ‘wat “betere” kringen’ en had met het 

‘joodse proletariaat’ eigenlijk nooit contact gehad.591 Er was dus wel oog voor de 

verschillen in sociaal-economische achtergrond, maar het speelde geen grote rol in de 

verhoudingen en zorgde niet voor conflicten. 

 Meer spanningen veroorzaakten de verschillende nationaliteiten van de 

gevangenen. De Duitse gevangenen vervulden als Funktionshäftlingen de meeste 

belangrijke posten, wat voor scheve ogen en rancuneuze gevoelens bij de Nederlandse 

gevangenen zorgde. De bodem voor deze gevoelens was al in de jaren dertig gelegd 

toen joodse burgers uit Duitsland naar Nederland vluchtten. Binnen de heterogene 

joodse gemeenschap werd er ambivalent gereageerd op de komst van de joodse 

vluchtelingen. Aan de ene kant was er sprake van solidariteit en spanden de 

Nederlandse joden zich in voor de opvang en verzorging van de vluchtelingen 

                                                 
588 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 90. 
589 Cahen, Ik heb dit alles opgeschreven 81-2; Koker, Dagboek 167; Volgens Max Cahen hadden ze 
vestigingen aan de Herengracht en in New York. Alleen Heinrich overleefde de oorlog. Julius en Bolo 
stierven beiden in het voorjaar van 1945 in Mauthausen. http://www.joodsmonument.nl/person/444560 
en http://www.joodsmonument.nl/person/549196 (Geraadpleegd 8.9.10). 
590 Koker, Dagboek 167. 
591 Kohn, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 1-2. 
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middels het in 1933 opgerichte Comité Bijzondere Joodse Belangen.592 Anderzijds 

was men ook bang dat de Duitse vluchtelingen een negatieve invloed zouden hebben 

op de positie van de Nederlandse joden, door aantasting van hun economische positie 

en het aanwakkeren van antisemitische gevoelens in de Nederlandse samenleving.593 

Dit leidde tot kritiek van Nederlandse joden op de Duitse vluchtelingen, waarbij ook 

vooroordelen ten aanzien van de Duitse mentaliteit meespeelden. Zo klaagden 

Nederlandse over Duitse joden: ‘“zij zijn zoo onbeschaafd”, “zij spreken zoo hard”, 

“zij nemen overal de beste plaatsten in” [en] “zij gedragen zich zoo onbehoorlijk”.’594  

Ook in kamp Vught bestond deze ambivalente houding. Joop Citroen schreef 

dat de Duitse joden wellicht terecht reden tot wrok hadden over hun behandeling in 

Nederland en dat hun Duitse nationaliteit hen natuurlijk niet aan te rekenen viel. Maar 

dat het idee dat Duitse joden in de eerste plaats Duits waren met een Duitse 

mentaliteit en dat het jood-zijn bij hen pas op de tweede plaats kwam, duidelijk 

bevestigd werd door hun typisch Duitse gedrag in het kamp.595 Vrouwtje Assou-Polak 

was dit met hem eens. De ‘Duitsers verloochenden hun afkomst toch nooit’, merkte 

zij op. ‘En op de bevelen van de moffen, vlogen ze direct altijd in tegenstelling met de 

Hollanders.’ 596  Dit leidde tot kritiek op ‘de Duitse manier’ waarop de joodse 

gevangenenleiding het kamp leidde. Zo schreef David Koker direct na aankomst dat 

er geen controverse tussen de Hollandse en Duitse joden bestond, maar moest dat een 

aantal weken later nuanceren. Zij bestond wel, ‘Maar op een bizondere manier. Zij is 

                                                 
592 Deze opvang en verzorging was niet uitsluitend het resultaat van solidariteit uit eigen beweging. De 
regering beschouwde de opvang van vluchtelingen in die tijd niet direct als haar taak en liet het over 
aan particuliere initiatieven. Dat de Nederlandse joden zich inspanden voor de Duits-joodse 
vluchtelingen lag in de verzuilde samenleving daarbij voor de hand. Wat niet wegneemt dat zeker in de 
eerste helft van 1933 de hulp vanuit de joodse gemeenschap spontaan en snel op gang kwam. Later 
zwakte dit af. J.C.H. Blom en J.J. Cahen, ‘Joodse Nederlanders, Nederlandse joden en joden in 
Nederland (1870-1940)’. In: Blom e.a. (red.), De geschiedenis van de Joden 247-310, aldaar 297. 
593 D. Michman, ‘De joodse emigratie en de Nederlandse reactie daarop tussen 1933 en 1940’. In: K. 
Dittrich en H. Würzner (red.), Nederland en het Duitse Exil 1933-1940 (Amsterdam 1982) 93-108, 
aldaar 105; Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’. In: Blom e.a. (red.), De geschiedenis van de Joden 
299. 
594 Michman, ‘De joodse emigratie’. In: Dittrich en Würzner (red.), Nederland en het Duitse Exil 105; 
Deze kritiek was ook te lezen in Vught, poort van de hel!. In het voorwoord schreef de auteur dat het 
betreurenswaardig was dat een groot deel van de Nederlandse bevolking de emigranten alleen als joden 
had bezien, terwijl ze in de allereerste plaats Duitsers waren ‘wier meeste eigenschappen wij, (…), nu 
eenmaal niet “zetten” kunnen’. Hij betoogde dat het antisemitisme in Nederland eerst alleen onderhuids 
aanwezig was geweest, maar dat de Duitse vluchtelingen met hun hautaine en onbetrouwbare gedrag 
het antisemitisme hadden aangewakkerd. Vught, poort van de hel! 6 en 9. 
595 Citroen en Citroen, Duet Pathétique 109. 
596 Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 4. 
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gericht tegen Süsskind en ook tegen zijn medewerkers Dresel, Lehmann. Met name 

tegen hun militaire manieren, die zoals ik zei echter noodzakelijk zijn’.597  

Er waren ook gevangenen die beseften dat de strijd van alle joodse 

gevangenen in wezen dezelfde was. Volgens H. van Cleeff waren de Duitse joden wel 

in het voordeel doordat ze Duits spraken en dezelfde mentaliteit hadden, maar dat het 

begrijpelijk was dat ze van deze voordelen gebruik maakten, want het ‘gaat om het 

leven en dat na deze nachtmerrie te mogen doorzetten is het verlangen’.598 

In vergelijking met Westerbork was de tegenstelling tussen de Nederlandse en 

Duitse joden veel minder scherp. Volgens de journalist Philips Mechanicus konden in 

Westerbork de Nederlanders en Duitsers ‘elkaar niet lijden’. Hij schreef: ‘De Duitsers 

hebben minachting voor hun Nederlandse kampgenoten, de Nederlanders haten de 

Duitse Joden, (…) omdat zij Duitsers zijn, Pruisen.’599 De controverse in Vught was 

minder diepgaand omdat de groep Duitse joden veel kleiner was dan in Westerbork. 

Daar verbleven op het moment dat het kamp als doorgangskamp in gebruik genomen 

werd al circa vijftienhonderd Duitse joden. Ook waren de Nederlandse en Duitse 

joden tegelijkertijd naar Vught gebracht, in tegenstelling tot Westerbork, waar al 

vanaf 1939 Duitse joodse vluchtelingen woonden. Hierdoor was in Vught de 

tegenstelling tussen de Duitse alte Kampinsassen en Nederlandse nieuwelingen, die in 

Westerbork wel een belangrijke rol speelde, niet aanwezig.  

Verder was de gevangenenleiding in kamp Vught niet geheel in Duits joodse 

handen, maar waren er ook veel gevangenen van Nederlandse afkomst die belangrijke 

functies in het kamp vervulden. Zo waren Annie Verduin en Vrouwtje Assou-Polak 

de directe helpsters van mevrouw Klafter, de Duitse leidster van het vrouwenkamp. 

Ook waren veel blok- en stubeoudsten Nederlanders. Volgens Arthur Lehmann 

hadden de Duitse joodse kampleiders er bewust voor gekozen om deze aan te stellen, 

toen ze merkten dat er sprake was van spanningen tussen de Nederlanders en 

Duitsers.600 

 Een tweede bron van spanning tussen de joodse gevangenen in Vught had 

betrekking op de mensen die deel uitmaakten van de Ordedienst. De leiding van de 

OD was in handen van Friedländer en zijn medecommandanten Ralph Levie en Frits 

Langstadt. In Westerbork was de Ordedienst berucht vanwege de harde manier 

                                                 
597 Koker, Dagboek 25 en 46-47. 
598 Van Cleeff, Aantekeningen, Niod, 250g, inv.nr. 565 p. 3. 
599 P. Mechanicus, In dépôt. Dagboek uit Westerbork van Philip Mechanicus (Amsterdam 1964) 25. 
600 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 22. 
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waarop ze zorg droegen voor het ordelijke verloop van de transporten, waar ze zelf 

door hun positie tijdelijk van gevrijwaard waren. Philip Mechanicus beschreef de 

Ordedienst in Westerbork als volgt:  

 

Een gedeelte van de OD-ers, Duitsers én Nederlanders, is getrokken uit de 

heffe 601  der Joden, ruwe, grove kerels, zonder beschaving, zonder gevoel, 

zonder mededogen; (…) Zij dragen, evenals de grüne Polizei, groene 

uniformen en hoge kaplaarzen. Zij vinden voor hun botte manieren een 

voorbeeld in die van hun Duitse collega’s, die kwistig met de vuist en snel en 

hard met de kaplaars zijn. De Joden in het kamp duiden hen aan met: de 

Joodse SS. Zij zijn gehaat als de pest. 602 

 

In kamp Vught was kritiek op de leden van de Ordedienst minder hard, maar ook daar 

werden de OD’ers met gemengde gevoelens bekeken, zoals blijkt uit de omschrijving 

die David Koker gaf van de OD’ers met wie hij een barak deelde. Hij beschreef ‘een 

goed deel’ van de leden als ‘schreeuwende, hoogst ongeciviliseerde jongelieden’.603 

En in de barak heerste een onaangename sfeer:  

 

Doordat al deze jongens doordat ze in een soort militaire dienst zijn, die in het 

verlengde ligt van het Duitse gezag, niet weinig over het paard getild zijn. Zij 

spreken van de dienst en nemen de zaak (nog wel zulk een onaangename zaak) 

pocherig serieus.604  

 

Volgens tweede OD-commandant Frits Langstadt had de OD als taak ‘de Duitsers 

zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, om het onze mensen gemakkelijker te 

maken en een betere verzorging te geven’.605 In praktijk kwam dit er onder meer op 

neer dat OD-leden aantekeningen moesten maken van misstanden die ze waarnamen. 

Zo oefenden zij controle uit op hun medegevangenen en meldden overtredingen van 

de kampregels aan de leiding, wat hun medegevangenen hen niet in dank afnamen. 

Verder was er ook commentaar op de manier waarop de Ordedienst zich bij de 

                                                 
601 Heffe (des volks) betekent schorriemorrie. 
602 Mechanicus, In dépôt 22. 
603 Koker, Dagboek 42. 
604 Ibidem, 42. 
605 Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 3. 
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binnenkomende transporten gedroeg. Volgens Vrouwtje Assou-Polak werd er door 

OD’ers veel gestolen. De nieuwaangekomenen waren vaak makkelijk te intimideren 

en geloofden het wanneer de OD’ers hen vertelden dat bepaalde spullen in het kamp 

verboden waren of afgepakt zouden worden en het daarom beter was ze bij hen in te 

leveren. 606  ‘Razend wordt men van het optreden van de OD en haar leider 

F[riedländer]’, schreef David Koker. Ze treden hooghartig op en ‘bedelen om eten bij 

de nieuwe transporten’.607 

Ook was er veel kritiek op de hulp die de OD bood bij het wegbrengen van 

transporten naar station Vught. Zo luidde de bijnaam van de OD’ers die hielpen bij 

het vertrek van de kindertransporten ‘de bloedgroep’. In wezen was dit een verwijzing 

naar de rode band met de letters ‘OD’ erop, die ze bij die gelegenheid om hun 

bovenarm droegen, maar volgens Isaac de Leeuw verwoordde deze naam, net als “de 

bloedbanden” en “de bloed-OD”, ook het afgrijzen van de kampbevolking tegen hun 

hardvochtig optreden bij de vertrekkende transporten, waarbij de kindertransporten 

een dieptepunt vormden.608  

Hoewel er ongetwijfeld OD’ers zullen zijn geweest die hun positie 

misbruikten, is de kritiek op hen ook tekenend voor de houdgreep waarin de 

kampleiding de joodse gevangenen hield door het delegeren van de kamporganisatie. 

Eerder bleek de mening over de Funktionshäftlingen, hoewel gemengd, relatief mild, 

maar ten aanzien van de OD was men kritischer. Hierbij zal meegespeeld hebben dat 

zij direct betrokken waren bij de transporten en de controle op het naleven van de 

regels. Maar uiteindelijk lag de werkelijke macht bij de SS, zoals OD’er Arthur Pop 

treffend verwoordde met zijn opmerking ‘achter ons stond altijd een SS’er met een 

geweer’.609 Een tekenend voorbeeld hiervan was de belofte aan de commandanten van 

de OD dat wanneer zij – en hun mede-OD’ers – bij de kindertransporten zouden 

assisteren, hun kinderen in het kamp zouden mogen blijven.610 De commandanten 

                                                 
606 Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 6. 
607 Koker, Dagboek 112. 
608 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 40. 
609 A. Pop, Verklaring, Niod, 250d, inv.nr. 766 p. 1. 
610 Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 8. Het zou overigens niet lang duren voordat de 
drie commandanten te horen kregen dat het uitstel voor hun kinderen maar tijdelijk was geweest en dat 
ook zij kamp Vught zouden moeten gaan verlaten. De mannen stonden toen voor het dilemma of ze 
mee zouden gaan of niet. Friedländer besloot mee naar Westerbork te gaan, omdat hij hoopte dat de 
relaties die hij daar had hem nog in Nederland zouden kunnen houden. Levie en Langstadt besloten hun 
vrouw en kind alleen te laten gaan. Of zij de oorlog hebben overleefd is niet bekend.  
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zegden daarop hun medewerking toe. Slechts enkele weken later werden hun kinderen 

echter alsnog naar Westerbork gestuurd.611 

 Een laatste scheidslijn, die met name in het mannenkamp waarneembaar was, 

bestond tussen oud-werknemers van Philips, die in augustus 1943 naar kamp Vught 

gebracht werden, en de andere joodse gevangenen die bij Philips werkten. De 

bedrijfsleiding van Philips in Eindhoven werd in de loop van 1941 geconfronteerd 

met door het Duitse bezettingsbestuur verordonneerde anti-joodse maatregelen en 

besloot daarom, in overleg met de joodse werknemers, om een aparte afdeling voor 

hen op te richten. Ideaal was dit niet, maar iedereen meende het beter was om onder 

de vleugels van Philips te blijven dan ontslagen te worden. De speciale werkplaats in 

de Philipsfabriek in Eindhoven ging op 24 december 1941 met 89 werknemers van 

start en kreeg de naam SOBU. Voor Philips stond SOBU voor ‘Speciale Opdrachten 

Bureau’, voor de Duitsers betekende het Sonderbüro.612  

De bedoeling was volgens Philips dat alle joden uit de SOBU-groep 

uiteindelijk zouden emigreren.613 Terwijl de werknemers doorwerkten in afwachting 

van de administratieve afhandeling van hun emigratie, leek Philips ondertussen 

voldoende bescherming te bieden. Terwijl overal joden opgepakt werden en zich in 

Westerbork of Vught moesten melden, konden de joodse medewerkers bij Philips 

blijven waar ze waren. Tot op 1 juli 1943, na een aanhoudende stroom geruchten en 

tegenstrijdige berichtgeving, de mededeling kwam dat de emigratie niet door zou gaan 

en dat de werknemers het beste zouden kunnen verdwijnen. De verwarring was echter 

compleet toen niet lang daarna het bericht volgde dat de emigratie toch door zou gaan 

en SOBU-medewerkers zich met hun familieleden bij kamp Vught zouden moeten 

melden om daar hun emigratie af te wachten.614  

Vele werknemers twijfelden nog tussen onderduiken of melden, toen op 18 

augustus 1943 onverwachts een Duitse inval plaatsvond in het Philips-gebouw, 

waarbij alle ‘SOBU-joden’ in overvalwagens werden geladen en naar kamp Vught 

gebracht.615 Gezinsleden kregen drie dagen de tijd om zich te melden, waarbij beloofd 

                                                 
611 Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 8-9. 
612 Philips en Ott, 45 Jaar met Philips 165; Volgens de historici Peter Klein en Justus van de Kamp 
hoopte de Philips-directie met die tweede betekenis aan de Duitsers te suggereren dat het SOBU-
personeel zeer gespecialiseerd en kriegswichtig werk verrichtte. Klein en Van de Kamp, Het Philips-
Kommando 76. 
613  Hiervoor werden verschillende bestemmingen genoemd waaronder Spanje en Zuid- en Noord-
Amerika. Zie: Citroen en Citroen, Duet Pathtétique 70; Klein en van de Kamp, Philips-Kommando 148. 
614 Klein en Van de Kamp, Het Philips-Kommando 148-149. 
615 Ibidem, 150. 
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werd dat men in gezinsverband in kamp Vught zou kunnen wonen tot het moment van 

emigratie daar was.616 De SOBU-medewerkers voelden zich ondanks de plotselinge 

veranderingen sterk door de bescherming die ze van Philips verwachtten te krijgen. 

Toen een joodse gevangene in kamp Vught Philips werknemer Joop Citroen 

toefluisterde dat ze in de val gelokt waren en dat ze net zoals hij als gevangenen in het 

kamp zouden komen, geloofde hij hem niet. Philips waakte over hen en met een 

gevoel van superioriteit vertelde hij hem dat ze zouden emigreren.617  

Ook David Koker merkte dit bij de SOBU-groep op: ‘Zij kwamen met vouwen 

in hun broek en wij twijfelden of we ze mochten aanspreken.’618  Maar niet lang 

daarna beseften de SOBU-werknemers dat ze inderdaad in de val gelokt waren, want 

na een paar dagen begon de transformatie van geprivilegieerde groep tot gewone 

gevangenen. ‘Ze raakten alles veel grondiger kwijt dan wij. Ook levensmiddelen.’619 

Het verlies van de SOBU-werknemers was niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk: 

ineens was alle hoop de bodem ingeslagen. Joop Citroen, en ongetwijfeld anderen met 

hem, verweet zichzelf dat hij ondanks alle waarschuwingen toch in de val gelopen 

was.620  

Maar het gevoel anders en beter te zijn verdween niet direct. Ze hadden dan 

alleen nog maar ‘de pretentie’ over, zoals David Koker schreef, maar daar hielden ze 

zich nog lange tijd aan vast. De samenwerking tussen de ‘SOBU-joden’ en andere 

zogeheten ‘Philips-joden’, leidde de eerste tijd dan ook tot wrijvingen. De SOBU-

werknemers waren als aparte groep binnengekomen en wilden dat ook blijven. 

Daarnaast vonden ze dat ze, als ‘echte’ Philips-werknemers meer rechten hadden dan 

de anderen die niet officieel geschoold waren voor het werk in de Philips-werkplaats. 

Dit gevoel werd versterkt doordat de SOBU-groep aanvankelijk in een aparte 

‘elitebarak’ werd geplaatst, met alleen maar mede-SOBU’ers. Daardoor werd het 

SOBU-verband gehandhaafd en werden ze ook enigszins anders behandeld dan de 

andere ‘Philips-joden’. 621  Zo was de medische verzorging van de toch al beter 

                                                 
616 Volgens Sophie Citroen, Joops vrouw, ging er bij de vrouwen van de SOBU-groepsleden een 
werknemer van Philips langs om hen te overtuigen dat ze zich bij het kamp moesten melden. Zij 
besloot na lang twijfelen om met haar zoontje onder te duiken. Citroen en Citroen, Duet Pathetique 70. 
617 Ibidem, 69. 
618 Koker, Dagboek 160. 
619 Ibidem, 160. 
620 Citroen en Citroen, Duet Pathétique 73. 
621 G.J. Kircz, ‘Overzicht Geschiedenis SOBU Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 646 p. 11. Kircz was later 
ook betrokken bij de afwikkeling van kamp Vught door het Afwikkelingsbureau Concentratiekamp 
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gevoede en verzorgde SOBU-groep beter en werkte de SOBU-groep in een aparte 

werkbarak.  

Deze controverse kwam tot een kleine uitbarsting toen in oktober 1943 

besloten werd om radiobuizen in het Philips-Kommando te gaan produceren. Dit was 

kriegswichtige arbeid en was bedoeld om de positie van de joodse gevangenen te 

beschermen. Er werd gesteggeld tussen de leiding van de ‘SOBU-joden’ en de 

‘Philips-joden’ wie die radiobuizen zouden gaan maken en onder wiens leiding. 

Uiteindelijk werd besloten de SOBU als aparte werkgroep op te nemen in een groter 

verband van ‘Philips-joden’. Dit zou de eerste stap blijken in de volledige 

samensmelting van de twee groepen. Op 30 december 1943 noteerde Laman Trip in 

zijn dagboek: ‘SOBU mag niet meer samen eten: laatste voorrecht!’622 Ondanks het 

geleidelijke verlies van het groepsverband bleef de saamhorigheid onder de ‘SOBU-

joden’ groot. Zij gingen voornamelijk met elkaar om en handhaafden zo een zekere 

exclusiviteit ten opzichte van hun medegevangenen.623  

De tegenstelling tussen de joden die bij Philips werkten en de SOBU-groep 

was dus met name in de eerste paar maanden duidelijk aanwezig en uitte zich niet zo 

zeer in echte aanvaringen als wel in een gescheiden leef- en werkomgeving. ‘De 

SOBU vormde in Vught een zeer speciale groep’, schreef Vrouwtje Assou-Polak na 

de oorlog. ‘Maar de verhouding tot de andere Jodenmensen was niet zo slecht als wel 

wordt voorgesteld.’624 Zij vergoelijkte hun houding uit het feit dat ze zich voor gek 

gezet hadden gevoeld omdat ze onder valse voorwendselen naar het kamp waren 

gelokt. Ook Gyula Kircz noemt de desillusie van de gebroken beloftes het ‘Leitmotiv’ 

in de geschiedenis van de SOBU.625  

Het samenleven van velen met verschillende leeftijden, geloofsovertuigingen, 

sociaal-economische achtergronden en functies, onder een streng SS-regime en in de 

schaduw van vertrekkende transporten, leidde tot irritaties en aanvaringen. ‘Ruzies 

komen vaak voor’, merkte David Koker op nadat hij een week in het kamp zat. ‘Maar 

men leeft ook op zijn naakte zenuwen.’ 626  En ook Klaartje de Zwarte-Walvisch 

                                                                                                                                            
Vught. Zie: Stukken over personeelsleden G.J. Kircz, Niod, Afwikkelingsbureau Concentratiekampen 
(250m), inv.nr. 36. 
622 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 30.12.43, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 8. 
623 Men probeerde de band in stand te houden door bijvoorbeeld op verjaardagen een gedichtje voor te 
lezen of samen te werken aan een cabaretvoordracht. Ibidem. 
624 Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 10. 
625 Kircz, ‘Overzicht SOBU’, Niod, 250g, inv.nr. 646 p. 10. 
626 Koker, Dagboek 40. 
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schreef in haar dagboek: ‘De zenuwen van de mensen zijn tot het uiterste gespannen 

en daardoor kunnen ze ook heel weinig van elkaar verdragen.’627  

Maar die ruzies waren in het algemeen oppervlakkig en kortdurend. ‘De 

mensen zijn in veel opzichten heel redelijk. Ook tegen elkaar. Wel gauw ruzie. Maar 

ook direkt weer zonder rankune’, noteerde Koker in zijn dagboek. 628  Ook in de 

gewone maatschappij kwamen spanningen en ruzies voor en die in Vught moesten 

min of meer op dezelfde manier bezien worden. Carla van Lier noteerde in haar boek 

Schroeiplekken: ‘Door de vele spanningen konden ruzies niet uitblijven, maar de 

vrede werd gauw weer getekend en dan lachte je maar om de onbenulligheden. 

Vergeven en vergeten!’629 In grote lijnen verliep het leven in de barakken dus in 

redelijke verstandhouding. Isaac de Leeuw schreef: ‘Wij leefden in Vught niet in een 

volkomen sjacherijnigheid. (…) Wij leefden er tijdenlang heel plezierig, de stemming 

was vaak heel goed.’630  

Cruciaal voor het feit dat het onderlinge leven, ondanks spanningen en 

botsingen, relatief gezien toch zonder veel strijd en groepsvorming verliep, was dat de 

meeste gevangenen met gezins- en familieleden in het kamp zaten. Die familiebanden 

bleven doorgaans de basis vormen voor de relaties in het Judendurchgangslager.  

 

Het gezin als basis van de kampsamenleving 

De mannen en vrouwen leefden in principe geheel gescheiden.631 In de allereerste 

weken was het nog mogelijk elkaar vrijwel dagelijks te zien, maar daar kwam een 

einde aan toen na enige weken de vrouwen met prikkeldraad van de rest van het kamp 

afgesloten werden. 632 Vanaf dat moment vormden de bezoeken op zondagmiddag één 

van de weinige mogelijkheden om als gezin bij elkaar te zijn, bij te praten, spelletjes 

te spelen en samen te wandelen en naar deze momenten werd altijd enorm uitgekeken. 

Arthur Lehmann vertelde dat de vrouwen daarbij hun best deden een gezellige sfeer te 

creëren. Hij schreef dat de vrouwen ‘gewöhnlich die Tische mit Decken und Blumen 

                                                 
627 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 90-91. 
628 Koker, Dagboek 53. 
629  C. van Lier, Schroeiplekken. Ervaringen uit Vught, Westerbork, Auschwitz, Ravensbrück en 
Malchow (Amsterdam 1978) 26. 
630 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 44-45. 
631 Dit in tegenstelling tot in Westerbork waar de mannen en vrouwen weliswaar in aparte barakken 
sliepen, maar elkaar dagelijks op konden zoeken, met elkaar konden eten en samen de avond konden 
doorbrengen. 
632 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 21. 
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geschmueckt hatten. Es gab Kaffee und Kuchen; Gott weiss wo das immer herkam 

und wie es bereitet wurde’.633  

 De gevangenen waren echter creatief in het zoeken naar mogelijkheden om 

ook op andere momenten contact met elkaar te hebben. Zo maakten ze, in de tijd dat 

de joodse mannen nog gescheiden van de Schutzhaftgevangenen appèl hadden, 

gebruik van het feit dat hun appèl eerder afgelopen was. De mannen renden in dat 

kwartiertje naar het prikkeldraad om nog even met hun vrouwen te praten.634 Verder 

waren baantjes als barakschrijver of klusjesman erg gewild door mannen, omdat ze 

daarvoor vaak in het vrouwenkamp moesten zijn. Maar ook zonder zo’n baan, waren 

er voor mensen met lef, zoals Izak de Lange, mogelijkheden om het vrouwenkamp in 

te komen. ‘Je nam bv. een kwast en een pot verf in de hand of een kruiwagen, liep dan 

met een gewichtig gezicht alsof je er moest werken naar het vrouwenkamp en ze 

lieten je dan wel lopen’, vertelde hij.635  

 Ook de werkplaats van Philips bood mogelijkheden. Contact was eigenlijk niet 

toegestaan, maar met behulp van een goed uitkijksysteem was er wel gelegenheid. En 

toen Erich Beck, de hoofdkapo bij Philips, verliefd was geworden op een joods meisje, 

mocht de tussendeur die de mannen- en vrouwenafdeling scheidde zelfs helemaal 

open en konden mannen en vrouwen vrij in- en uitlopen.636 Dit verzachtte de pijn toen 

in de herfst van 1943 de zondagse bezoeken niet meer toegestaan werden en Philips 

nog de enige mogelijkheid was. Vrijwel alle joodse gevangenen, die op dat moment 

nog in het kamp waren, werkten bij Philips en konden hiervan dus gebruik maken.637 

Verder schreven mannen, vrouwen en kinderen eindeloos briefjes aan elkaar. 

Deze werden of via de interne post verstuurd, en door de zogenaamde 

Barackschreiber ‘bezorgd’, of clandestien aan bekenden meegegeven. ‘Zoo kladde het 

geheele kamp (…) alle schoone en onschoone stukjes papier, die er maar te vinden 

waren, tot op den laatsten centimeter met finaal overbodig geklets vol’, mopperde de 

auteur van Vught, poort van de hel!, die de taak had al die briefjes te bezorgen.638 

Ondanks het feit dat de mannen en vrouwen gescheiden leefden, bleef de 

taakverdeling in het gezin goeddeels dezelfde als in de vrije maatschappij. Zo kwam 

de zorg voor de kinderen met name op de vrouwen neer. Deels vloeide dit voort uit 
                                                 
633 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 21. 
634 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 50-51. 
635 I. de Lange, Afschrift verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 659 p. 1. 
636 Citroen en Citroen, DuetPatétique 90-91. 
637 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 21; Gesprek Koker, d.d. 16.3.07. 
638 Vught, poort van de hel! 59. 

 169



het feit dat door de kampleiding bepaald was dat zij met de kleine kinderen samen in 

een barak moesten wonen. Maar ze waren ook meer betrokken bij de verzorging van 

de kinderen die zonder ouders in de kinderbarakken woonden. ‘De moeders sjouwden 

de hele dag en waren steeds bezig met het opwarmen van wat eten, (…), breien voor 

de kinderen, de barak schoonhouden voor zover mogelijk natuurlijk, en het wassen’, 

zo schreef Eveline Susan.639  

Bij de mannen was deze preoccupatie minder uitgesproken dan bij de vrouwen, 

wat niet wil zeggen dat ook zij hun kinderen niet misten en zich geen zorgen om hen 

maakten. Gyula Kircz schreef dat de mannen het als een groot nadeel ervoeren dat ze 

hun kinderen niet konden zien. Een van de mogelijkheden om vaders toch even een 

moment met hun kinderen te geven, was dat de Philips-prak voor de kinderen naar 

hun barak gebracht moest worden. ‘En wel op tourbeurten (…), zoodat deze althans 

één keer in de 8 à 10 dagen hun kinderen konden zien.’640  

Ook wat betreft de verzorging van hun mannen bleven de vrouwen vasthouden 

aan de standaard rolpatronen. Zo bleven ze zich in grote mate verantwoordelijk voelen 

hun kleding. ‘Moppie ik ben benieuwd wat jij van het stoppen terecht brengt’, schreef 

Anna Vrachtdoender-Granaat aan haar man aan de Moerdijk. ‘Stuur je sokken maar 

vuil op. Dan stuur ik ze gemaakt weer op.’641 En veel vrouwen deden hun best hun 

mannen wat extra eten toe te stoppen. Klaartje de Zwarte-Walvisch schreef in haar 

dagboek: ‘Als we geen pakjes ontvingen hadden we zelf honger, maar toch 

probeerden we nog zoveel als mogelijk was naar de Moerdijk te sturen.’642 En ook 

elders in haar dagboek is te lezen hoeveel zorgen ze om haar man hield en hoe 

moeilijk ze het vond dat ze niet voldoende had om hem te sturen wat hij nodig had. 

‘Dat hinderde me vreselijk en ik spaarde zoveel als mogelijk was mijn kuch, om hem 

die te sturen.’643  

De mannen waren op hun beurt verantwoordelijk voor de bescherming van 

hun gezin tegen transport. Zoals Koker schreef naar aanleiding van de 

kindertransporten waren het de mannen die op de Schreibstube hun kelen schor 

schreeuwden in een poging de namen van hun gezinsleden van transportlijsten 

verwijderd te krijgen. Ook uit de beschrijving van mevrouw ‘M’ blijkt deze 
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rolverdeling. In juli 1943 kregen zij en haar dochter te horen dat ze op transport 

gesteld zouden worden. Ze ging direct naar het prikkeldraad op zoek naar haar man, 

die ook op de lijst bleek te staan, evenals hun zoon. Haar man zei haar: ‘Packt, aber 

ich versuche was ich kann, dass wir bleiben.’ Uren wachtten zij, bepakt en bezakt en 

vol spanning tot haar man met het verlossende woord kwam; deze keer was het in 

ieder geval gelukt om vrijgesteld te worden. 644 

De gescheiden opsluiting van mannen en vrouwen mocht dan de 

mogelijkheden om een gezin te vormen beperken, vaders en zonen en moeders en 

dochters hadden nog wel de gelegenheid om zoveel mogelijk samen met elkaar te 

leven. Gezinsleden die in hetzelfde deel van het kamp verbleven, sliepen doorgaans 

naast elkaar in de barak, aten samen en zorgden voor elkaar. Dit was in de begintijd 

gemakkelijker, toen gelijktijdig aangekomen gezinsleden in dezelfde barak geplaatst 

werden. Naarmate het kamp langer bestond, kwam er meer diversiteit in de soorten 

barakken. Zo kwam er bijvoorbeeld een barak waar alle leden van de Ordedienst in 

ondergebracht werden, aangevuld met andere gevangenen, en een barak voor alle 

mensen die bij Philips werkten. Dit betekende dat ouders en kinderen meer verdeeld 

raakten.  

Alhoewel de gezinsleden veel steun van elkaar ondervonden, was het leven en 

wennen voor ouders en ouderen over het algemeen zwaarder dan voor de 

jongvolwassen kinderen. Die stonden nog flexibeler in het leven en werden niet 

geconfronteerd met het verlies van de maatschappelijke status. ‘Natuurlijk was voor 

mijn ouders de overgang en het leven in het kamp veel moeilijker dan dit voor ons 

jonge mensen het geval is geweest’, zei Max Koker tijdens een lezing in mei 2000.645 

‘Bij mij heeft gedurende al die kampjaren het avontuur mede een rol gespeeld. 

Veranderingen waren bij mij welkom.’646 Daarbij moesten ouders machteloos toezien 

hoe ze hun kinderen niet voor het kampleven hadden kunnen behoeden. En ze niet in 

staat waren hen te beschermen tegen de moeilijkheden die ze in het kamp 

doormaakten of hen gerust konden stellen over wat hen eventueel allemaal nog te 

wachten zou staan. 

Voor kinderen, en dan met name jongeren die goed in de gaten hadden wat er 

allemaal om hen heen gebeurde, was het op hun beurt moeilijk om te zien hoe hun 
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ouders in het kamp gekleineerd werden. Het beeld dat de kinderen van hun ouders 

hadden als gezagsdragers en beschermers, werd ruw verstoord. De personen die tot 

dan toe een vertrouwd houvast in hun leven waren geweest, werden nu 

toegeschreeuwd, geslagen en moesten zelf als kinderen gehoorzamen aan de bevelen 

van de SS. Lotty Huffener-Veffer was niet de enige die beschreef hoe ze moeite had 

geconfronteerd te worden met het feit dat haar ouders vernederingen te verduren 

kregen.647 Ook Rita Koopman vertelde over de verandering die haar moeder in het 

kamp doormaakte. Ze was altijd een flinke vrouw geweest. Dik en gezellig, een 

zonnig mens die hen vaak aan het lachen maakte. Maar het kampleven drukte, zowel 

geestelijk als fysiek, zwaar op haar moeder en ze moest veel huilen. Rita voelde zich 

machteloos tegenover haar tranen en vond het verschrikkelijk om haar zo te zien. 

Plotseling waren de rollen omgedraaid en moest zij voor haar moeder zorgen in plaats 

van andersom. Ook zij ervoer een gevoel van bevrijding toen haar ouders vier weken 

later uit het kamp weg moesten. ‘Ik durf het haast niet te zeggen – ik was opgelucht 

toen ze vertrokken. Dan werd ik niet langer geconfronteerd met die ellende’, vertelde 

ze.648 Bij het afscheid wist ze nauwelijks wat ze moest zeggen om haar moeder te 

troosten. ‘Ik dacht: misschien komen ze bij mijn tante Kee terecht, dat is beter voor 

hen. Want tante Kee is veel flinker dan ik.’649  

Er was bij de jongvolwassenen dus sprake van ambivalentie ten aanzien van 

de nabijheid van hun ouders. Max Koker herinnerde zich bijna 65 jaar later, gevraagd 

naar zijn beleving van het feit dat hij met zijn ouders in het kamp woonde, dat het 

deels als een belemmering voelde. ‘De nabijheid van mijn familie benauwde mij, 

terwijl hun aanwezigheid toch een van de geluksfactoren is geweest die mij de kans 

bood te overleven.’650 Toen hij eenmaal in Auschwitz zat ervoer hij het feit dat hij 

samen met een vriend nu zelf de verantwoordelijkheid had voor zijn doen en laten in 

zekere zin als een bevrijding.651  

Er waren ook ouders die zich heel sterk toonden in het kamp, zoals de ouders 

van Ernst Verduin, beiden Funktionshäftling. Ernst vertelde dan ook dat hij zich nooit 

verantwoordelijk voor zijn ouders had gevoeld of het idee gehad dat hij voor hen 

moest zorgen. Het waren ‘krachtige mensen die niet met zich lieten sollen. (…) Ik heb 
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648 Walda, Een huilbui van jaren 46. 
649 Ibidem. 
650 Lezing Koker d.d. mei 2000 p. 5. 
651 Gesprek Koker, d.d. 16.3.07. 
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mijn moeder wel horen schreeuwen tegen SS’ers’ toen hij haar ter verantwoording 

riep voor iets waar zij niets mee te maken had gehad.652  

En waar David Koker het gevoel had te moeten zorgen voor zijn vader en 

soms moeite had met diens hulpeloosheid, bleek zijn moeder in het kamp juist een 

ferme vrouw en bleef zij een steunpunt waar hij op terug kon vallen. ‘Moeder is het, 

van wie ik op het moment hoop en inzicht verwacht.’653 Dat Judith Koker haar zoon 

tot steun kon zijn, kwam mede voort uit het feit dat ze in het kamp ook wat had 

gewonnen. Afkomstig uit een redelijk beschermd milieu ging in het kamp een wereld 

voor haar open. Ze kwam in aanraking met vrouwen die over de maatschappij en het 

leven heel andere opvattingen hadden. Het was een vrouwenwereld die zij niet had 

gekend. Dat was een positieve ervaring waarbij ze zich goed had gevoeld en die haar 

sterker had gemaakt, zo vertrouwde ze haar zoon Max na de oorlog toe.654  

Ondanks de ambivalentie was de nabijheid van gezinsleden en familie 

belangrijk om staande te blijven in het kamp en niet opgeslokt te worden door de 

ellende, verlamd te raken door de angst voor wat komen kon en te verdrinken in 

depressieve gedachten. Dat degenen die nieuw in het kamp kwamen uit hun 

evenwicht gebracht werden door alle nieuwe indrukken en het verlies aan privacy en 

eigenwaarde, was niet te voorkomen. Maar de snelheid waarmee men in staat was een 

nieuw evenwicht te vinden, werd mede bepaald door de steun die men kon ontlenen 

aan dierbare naasten. Zo bleef het gezin en de directe familie de spil van de contacten 

in Vught en leefde men voornamelijk in de kleine gezinsverbanden naast elkaar.  

 

‘Wij zijn maar joden. En leven (…) bij de gratie van onze vijanden en weldoeners’ 

Behalve verschillen tussen de gevangenen binnen het Judendurchgangslager, 

bestonden er ook tegenstellingen tussen de joodse en de niet-joodse gevangenen. Deze 

beide groepen vormden twee duidelijk afgebakende gemeenschappen. Om te 

beginnen letterlijk doordat beide kampen met prikkeldraad van elkaar gescheiden 

waren en men niet met elkaar mocht spreken of in dezelfde werkcommando’s mocht 

werken. In de loop van de maanden, als gevolg van de afname van het aantal joodse 

gevangenen, werd aan deze strikte scheiding echter minder steng de hand 

                                                 
652 Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. 
653 Koker, Dagboek 91. 
654 Lezing Koker d.d. mei 2000 p. 2. 
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gehouden.655 ‘We delen het kamp op het ogenblik met zg. Arische Häftlingen die 

allen in gestreepte pakjes lopen’, schreef Jaap. ‘Hoewel het verkeer met die 

“gestreepten” verboden is, wordt het contact steeds meer toegelaten, ook al omdat ze 

samen met Joden moeten werken.’656  

De belangrijkste ontmoetingsplek van de joodse en niet-joodse gevangenen 

was het Philips-Kommando. Vooral na 20 november 1943, toen er tijdelijk een einde 

kwam aan de transporten, ontstond er tussen de kleine zevenhonderd overgebleven 

joodse gevangenen en niet-joodse gevangenen die bij Philips werkten een hecht 

contact. Zo schreef de Amsterdamse studente Tineke Wibaut aan haar moeder over 

het transport van maart 1944, toen alle joodse mannen naar Westerbork werden 

gestuurd: ‘Zoveel goede vrienden waren er alweer onder. Met haast niets aan moesten 

ze weg in de regen. Zo vreselijk erg. Hun vrouwen moesten hier blijven. God wat erg 

is dit.’657 Marius Flothuis liet begin mei 1944 aan zijn vrouw Leentje weten, toen alle 

nog overgebleven joodse gevangenen op transport gesteld dreigden te worden: ‘Ik was 

gewoon gek van ellende. Denk eens aan Everard! En de Lansbergjes! Ik heb nu pas 

gevoeld hoe ik aan die menschen gehecht ben.’ 658 

 In clandestiene brieven en naoorlogse verslagen spraken de 

Schutzhaftgevangenen hun ontzetting uit over de tragische taferelen rondom de 

transporten. Zo schreef Wim Jaburg, zelf niet joods, aan zijn joodse vrouw:  

 

Inderdaad hebben we veel door de oorlog geleden en veel verdriet gehad, 

maar als ik het vergelijk met de ontzettende ellende en het zeer groote, ja 

namelooze verdriet van vele anderen, zooals ik het heb meegemaakt en gezien 

heb, dan moeten we nog zwijgen. Ik heb hier in het kamp hartverscheurende 

tooneelen meegemaakt als er Joden transporten waren en een deel van de 

familie weggevoerd werd en een ander deel achter bleef, waarschijnlijk in het 

vooruitzicht, dat ze elkander nooit meer zouden zien.659  

 

                                                 
655 Er werden op een gegeven moment, met toestemming van de kampleiding, zelfs voetbalwedstrijden 
georganiseerd tussen joodse en niet-joodse elftallen, iets wat buiten het kamp op dat moment niet 
mocht. H. Kühler, ‘Verslag over het concentratiekamp Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 32. 
656 Jaap, Brief d.d. 20.6.43, NMKV, Ordner Correspondentie Kamp Vught, inv.nr. 3317. 
657 Wibaut, Brief d.d. 21.3.44, NMKV, Ordner 5a, briefnr. 38b. 
658 M. Flothuis, ‘Herinneringen aan transporten in Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 596 p. 2. 
659 Clandestiene brief W. Jaburg aan S. Jaburg-Italiaander d.d. 2.6.44, privébezit R. Jaburg. 
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Meer Schutzhaftgevangenen gebruikten in hun beschrijving de woorden 

‘hartverscheurend’ en ‘hartroerend’. De 44-jarige Nicolaas Mostert vertelde:  

 

De taferelen, die ik daar gezien heb zijn niet onder woorden te brengen. (…) 

Hartroerend was het te zien, bij het formeren van transporten, dat mannen 

vrouwen en kinderen zielig in groepjes bij elkaar stonden, met de wetenschap, 

dat na een laatst afscheid, zij elkander niet weer zouden zien.660  

 

En T. de Haan schreef in januari 1946 aan oud-Dachaugevangene Nico Rost: ‘Ja, die 

Joden, hartverscheurende taferelen maakten we daarvan mede.’661 

Behalve de woorden ‘hartverscheurend’ en ‘hartroerend’, valt echter nog een 

tweetal begrippen op uit de citaten van Mosterd en De Haan, namelijk ‘zielig’ en ‘die 

Joden’. Deze zijn typerend voor de wijze waarop de Schutzhaftlingen de joodse 

gevangenen bezagen. Want hoezeer men ook meeleefde met de vertrekkende 

gevangenen en hoewel politiek gevangene Chris Smit na de oorlog schreef dat ‘welk 

onderscheid de nazi’s ook maakten tussen “Ariërs” en “niet-Ariërs”’, de gevangenen 

onder elkaar Nederlanders en antifascisten waren en één blok vormden, bleek er 

tussen de beide groepen gevangenen ook figuurlijk een evidente kloof te bestaan.662  

Deze kloof kwam onder meer tot uiting in de manier waarop men over elkaar 

sprak en schreef in brieven, dagboeken, naoorlogse verslagen en verklaringen. Zo 

werden termen als ‘(die) joden’, ‘jodenmensen’ en ‘Ariërs’ en ‘Häftlingen’ gebruikt 

om elkaar aan te duiden. En werd er nergens gesproken over onze ‘(joodse) 

medegevangenen’ of ‘lotgenoten’. Daarnaast, refereerde vrijwel niemand aan het 

onrechtvaardige en uitzonderlijke karakter van alles wat de joodse gevangenen 

moesten doorstaan. Dat deze burgers zonder reden als gevangenen in het kamp waren 

opgesloten, overgeleverd aan de Duitse nazi’s en hun misdadige plannen, werd in 

contemporaine bronnen, maar ook in de direct naoorlogse verslagen en verklaringen, 

door bijna geen enkele gevangene benoemd laat staan veroordeeld. Albertus 

Santegoeds was een van de uitzonderingen toen hij schreef: 

 

                                                 
660 N.B. Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 36. 
661 T. de Haan, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 613 p. 8. 
662 C. Smit, ‘Het Philips-commando’, Niod, 250g, inv.nr. 742 p. 3. 
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Dagelijks komen er mannen zoals wij: staatsgevaarlijk door de oorlog. Maar 

vandaag komen er niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen, 

staatsgevaarlijk door hun geboorte. Zij moeten uit de maatschappij verwijderd 

worden, want het zijn Joden!663  

 

Dit stilzwijgen is des te opmerkelijker omdat veel niet-joodse gevangenen in kamp 

Vught onomwonden schreven over het lot van de gedeporteerden. Zo schreef Hein 

van Wijk over het vertrek van de kindertransporten in zijn dagboek: ‘En dan te weten, 

dat dit alles holt, schuifelt, strompelt, sleept, wandelt en – de kleuters – huppelt naar 

de planmatig gereedgemaakte Vernichtung in Auschwitz of Mauthausen.’664 Ook Ad 

Bal was duidelijk. In een brief aan zijn ouders schreef hij over het transport van 15 

november 1943: ‘We hebben de joden hier vaak onmenselijk zien behandelen, maar 

wat we maandag gezien hebben, was het toppunt van sadisme en liederlijkheid.’ Hij 

meldde hen dat er ongeveer 1150 joden naar Duitsland waren getransporteerd, ‘waar 

hun een zekere dood te wachten staat’. 665  Hoewel er ook Schutzhaftgevangenen 

waren die moeite hadden de berichten over de uitroeiing te geloven. Politieke 

gevangene Lambertus Schmidt schreef dat hij van een Duitse kapo verhalen hoorde 

over het vermoorden van joden in Auschwitz en Lublin ‘en die wy met ongelooflyke 

naïeviteit half als sprookjes beschouwden’.666  

                                                

Hoe valt het gebrek aan protest tegen de behandeling van de joodse 

gevangenen te verklaren? Wat meegespeeld zal hebben is de fysieke scheiding tussen 

de afdelingen en de verschillen in omstandigheden in de eerste maanden. Dat de 

joodse gevangenen in de eerste periode een ‘bevoorrechte’ positie innamen, had bij 

een deel van de Schutzhaftgevangenen afgunstige gevoelens veroorzaakt. Maar deze 

verklaring is niet afdoende, aangezien de verschillen in omstandigheden na enkele 

maanden afnamen en het contact toenam. 

Kwam dit dan voort uit antisemitisme, zoals Everard van Royen suggereerde? 

Hij schreef dat de kindertransporten een van de zeer zeldzame hulp momenten 

vormden tijdens welke het gehele kamp één was en waarin het latente antisemitisme 

bij velen plaatsmaakte voor menselijk mededogen en roerende hulpvaardigheid.667 

 
663 No. 469, De hel op de Vughtse heide 58. 
664 Van Wijk, ‘Bedrijfskroniek’, Niod, 250g, inv.nr. 775 p. 16. 
665 Bal, Brief d.d. 19.11.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3044. 
666 Schmidt, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 735 p. 6. 
667 E. van Royen, ‘Kindertransport Juni ’43 uit Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 724. 
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Hoewel het antisemitisme in Nederland in het interbellum over het algemeen niet zo 

virulent en wijdverbreid was, was het wel in verschillende vormen aanwezig.668 In de 

jaren dertig nam het betrekkelijk milde sociaal en cultureel antisemitisme, zoals de 

historicus Ivo Schöffer dit typeerde, steeds meer toe. Dit gebeurde mede door de 

komst van joodse vluchtelingen uit Duitsland, die in tijd van economische crisis de 

vrees opriepen van toenemende werkloosheid onder Nederlandse bevolking.669  

Na de bezetting van Nederland ontwikkelde het bezettingsbestuur een strategie 

om de bevolking gelijk te schakelen en te nazificeren en werd door middel van 

propaganda getracht de nationaalsocialistische ideeën over het gevaar dat het joodse 

volk vormde, op de Nederlandse bevolking over te brengen; en niet zonder succes. 

Verschillende illegale bladen uitten tijdens de oorlog hun bezorgdheid over het feit 

dat het antisemitisme was toegenomen. Zo schreef De Vrije Kunstenaar in maart 1944 

dat het ‘ontstellend en zeer bedroevend was te bemerken hoe een groot deel van het 

Nederlandsche volk zijn joodsche landgenoten heeft losgelaten en (…) gevlucht is in 

het antisemitisme’.670 

Antisemitisme speelde inderdaad een rol in het oordeel van een deel van de 

gevangenen ten aanzien van hun joodse medegevangenen, zo constateerde ook Bettine 

Siertsema. Zij merkte in haar boek Uit de diepten, waarin zij egodocumenten van 

Nederlanders in de nazi-kampen onderzocht, op dat niet-joodse auteurs vaak wel oog 

hadden voor de hardere behandeling die de joodse gevangenen moesten ondergaan, 

maar dat er wel sporen van antisemitisme zichtbaar waren in hun negatieve oordeel 

over het gehecht zijn aan bezit, hun geklaag en het gebrek aan discipline.671 Ook in 

verhalen over kamp Vught zijn deze sporen terug te vinden. Aaltje Krol-Groen 

beschreef haar aankomst in kamp Vught als volgt:  

 

Uit die joodse barakken kwamen veel vrouwen te voorschijn, die zich erg aan 

ons opdrongen en al de verhalen die ze deden waren nu niet zo bijzonder 

interessant. Ze (…) maakten geen prettige indruk, zodat we wel eens gezegd 

                                                 
668 Zie: I. Schöffer, ‘Nederland en de joden in de jaren dertig in historisch perspectief.’ In: Dittrich en 
Würzner (red.), Nederland en het Duitse Exil 79-92; Blom en Cahen, ‘Joodse Nederlanders’. In: Blom 
e.a. (red.), De geschiedenis van de Joden 277-287; D. Hondius, Terugkeer. Antisemitisme in Nederland 
rond de bevrijding (Den Haag 1998) 37-58; Kristel, Geschiedschrijving als opdracht 86-94. 
669 Schöffer, ‘Nederland en de joden’. In: Dittrich en Würzner (red.), Nederland en het Duitse Exil 90. 
670 L.P.J. Braat en P.J. Rijsser (red.), De vrije kunstenaar. Facsimilé herdruk van alle tijdens de 
bezetting verschenen afleveringen (Amsterdam 1970) 100; Zie ook: De Jong, Koninkrijk der 
Nederlanden, VII 437-441. 
671 Siertsema, Uit de diepten 568. 
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hebben: “Zijn dit nu de mensen waarvoor we onze vrijheid hebben 

opgeofferd?”672  

 

En politiek gevangene Willem Alderding schreef dat hij het ‘principieel niet prettig 

vond om aan Jodenmensen eten te vragen’.673 Er waren mensen die het wel deden, 

maar de joden antwoordden volgens Alderding meestal dat zij niet genoeg hadden om 

aan anderen af te staan. 674  Maar het aantal verwijzingen naar anti-joodse 

stereotyperingen of expliciete antisemitische ideeën is beperkt en dit geeft aan dat er 

ook andere oorzaken waren.  

Een daarvan was, zo stelde historicus Bart van der Boom vast, was dat de 

mensen in de loop van de oorlog afgestompt waren geraakt voor het leed dat de joodse 

bevolking werd aangedaan. Van der Boom deed onderzoek naar de stemming onder 

de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting en constateerde dat mensen opmerkten 

dat ze ‘immuun’ werden voor het feit dat de joden vervolgd werden en dat wat eerst 

‘monsterachtig’ leek, ‘tegenwoordig heel gewoon was’.675 In het kamp, waar iedereen 

geconfronteerd werd met het harde regime van de Duitse kampleiding en een gevecht 

leverde om zelfhandhaving was dit proces van afstomping nog eens zo sterk. 676  

Daarbij droeg de aparte behandeling en positie van de joodse gevangenen bij aan de 

gedachte dat ze inderdaad wel iets misdaan zouden hebben of inderdaad anders waren.  

Dit gevoel werd versterkt door de weerloosheid van de joodse gevangenen en 

hun volledige afhankelijkheid van de grillen en plannen van het Duitse 

bezettingsbestuur en de kampleiding. Hierdoor gedroegen ze zich anders en meer 

onderdanig dan de Schutzhaftgevangenen, wat irritatie opriep.677  Zo was werd de 

joden voorgehouden dat wanneer ze hun ‘kriegswichtige’ werk naar tevredenheid 

vervulden, ze hun kansen op uitstel van doorzending vergrootten. De joodse 

gevangenen werkten dus harder dan de politieke gevangenen, die juist zo min 

mogelijk probeerden uit te voeren. Politiek gevangene Herman Brons schreef: ‘Ik 

                                                 
672 Krol-Groen, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 651 p. 6. 
673 Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 6. 
674 Ibidem. 
675 B. van der Boom, We leven nog. De stemming in bezet Nederland (Amsterdam 2003) 55. 
676 Ad Bal verwoordde dit als volgt: ‘Een mensenleven beschouw je op den duur als een stuk steen dat 
je wegschopt.’ Bal, Brief d.d. 10.10.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3041. 
677 Dit onbegrip wordt onder meer geïllustreerd door het verhaal van een niet-joodse gijzelaar over een 
bezoek van Rauter aan het kamp in de winter van 1943. De vrouw ergerde zich aan de vrouwen die 
zich rond Rauter verdrongen ‘en maar bedelden om zijn aandacht’ om hun vrijlating te bepleiten. Met 
name aan de ‘jodengevallen’, zoals ze het noemde. Ze vond het minderwaardig dat ze vrouwen zich zo 
verlaagden. J. Schipper-ter Strake, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 733 p. 6. 
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voerde mijn eigen strijd tegen Hitler en was daarom niet van plan om ook maar één 

vinger in zijn kamp krom te maken.’678 De noeste arbeid van de joodse gevangenen 

stuitte daarmee op onbegrip bij de niet-joodse gevangenen. David Koker schreef 

hierover: 

 

De Häftlinge zijn zeer beducht voor de arbeidsprestaties van de joden. Vrezen 

dat op die manier hogere eisen aan hen gesteld worden. Maken dus schuinse 

opmerkingen als iemand twee tafelbladen opneemt in plaats van een.679  

 

Tegelijkertijd bleek hierin hoe groot het vermogen was van de joodse gevangenen om 

de ogen te sluiten voor de voortdurende realiteit van de transporten, waarvan was 

aangetoond dat er niet aan te ontkomen viel. Alleen het werk bij het Philips-

Kommando bracht echt respijt, maar dit was slechts voor een kleine groep weggelegd. 

Er waren echter maar weinig gevangenen die zich bij deze feiten konden of wilden 

neerleggen. Eén van de uitzonderingen was Klaartje de Zwarte-Walvisch die schreef:  

 

Vanaf de eerste dag dat ik in het kamp kwam, had ik me voorgenomen om als 

het enigszins mogelijk was, zo min mogelijk te doen. (…) Ik had de vaste 

overtuiging dat het helemaal geen invloed had op de transporten. Velen onder 

ons waren van mening dat wanneer men werkzaamheden had, de kans op 

doorsturen geringer was, maar de ervaring had me beter geleerd.680  

 

De meesten bleven zich echter vastklampen aan de hoop dat er een uitweg mogelijk 

was en ook de Duitse kampleiding deed zijn best om de joodse kampbevolking daarin 

te laten geloven. Jo Witteveen-Timmerman schreef hierover: ‘De Jodinnetjes hadden 

zij wijs gemaakt, dat, hoe meer zij produceerden, zij wel altijd in Vught zouden 

blijven, en zoo werkten die vrouwen voor hun leven’, letterlijk en figuurlijk.681 

Ook de zelfregulering en strikte navolging van de kampregels werd door een 

deel van de politieke gevangenen met ergernis bekeken. Mevrouw Fischer, een 

politieke gevangene, schreef over de joodse vrouwen dat hun positie hachelijk was, 

omdat zij ieder moment gedeporteerd konden worden. Maar ze waren over het 

                                                 
678 H.B.B. Brons, ‘Onder het kruis met haken 1940-1945’, Niod, 250g, inv.nr. 558 p. 12. 
679 Koker, Dagboek 151. 
680 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 161. 
681 L.J. Witteveen-Timmerman, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 780 p. 21. 
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algemeen niet erg geliefd omdat ze naar de smaak van de anderen te serviel waren ten 

opzichte van de bewaking.682 

In de loop van de maanden ontstond er een ongelijke voedselsituatie, in het 

nadeel van de joodse gevangenen, waardoor de verschillen in positie tussen de beide 

groepen gevangenen nog eens extra benadrukt werden. Klopten de politieke 

gevangenen aanvankelijk bij de joden aan om te kijken of er wat eten over was, in de 

loop van de tijd werden de rollen omgedraaid. Hoewel de richtlijnen voor het 

ontvangen van pakketten voor alle gevangenen dezelfde waren, stokte de aanvoer van 

pakketten voor joodse gevangenen in de loop van 1943. Dit werd veroorzaakt doordat 

naarmate het ‘jodenvrij’ maken van Nederland vorderde, er minder familieleden of 

vrienden op vrije voeten waren om pakketten te sturen.683  

Men was dan aangewezen op niet-joodse relaties, zoals voormalige 

werkgevers, buren of niet-joodse vrienden, maar lang niet iedereen had zulke 

contacten en ook gold ‘uit het oog uit het hart’. Hierdoor nam het aantal pakketten af 

en werden de omstandigheden voor een deel van de joodse gevangenen steeds 

moeilijker, zoals blijkt uit de brief die ‘Ella’ schreef toen ze op transport naar 

Westerbork moest. Ze vond het niet erg om uit kamp Vught weg te zijn, want daar 

was het de laatste tijd een ware verschrikking. In Westerbork was de verzorging prima: 

‘Niet met V. te vergelijken Er zal hier beslist niemand van de honger omkomen.’684  

Met de terugloop van pakketten voor de joodse gevangenen nam hun 

afhankelijkheid van de gulheid van de niet-joodse gevangenen toe. Niet alleen wat 

betreft voedsel, maar ook ten aanzien van tabak, kleding en verzorgingsproducten. 

Hun hulpbehoevendheid leidde bij een deel van de Schutzhaftgevangenen tot 

laatdunkendheid en hooghartigheid ten aanzien van hun joodse lotgenoten. Zo schreef 

David Koker over ‘de Philipsheren’ dat ze behalve een charitatieve houding tegenover 

de joden ook de aanmatiging vertoonden die daarbij hoorde. ‘Wij zijn maar joden. En 

leven maar bij de gratie van onze vijanden en weldoeners’, noteerde hij.685  

De aparte behandeling van joodse gevangenen versterkte als vanzelf het 

gevoel dat de joodse burgers een aparte groep vormden en anders waren dan de 

Nederlanders. Van der Boom haalde in zijn boek een man aan die in zijn dagboek 

schreef: ‘Als je niet oppast zie je in die hulpeloze troep aan de overkant ook allereerst 

                                                 
682 Fischer, ‘Aantekeningen over het Vrouwen-kamp Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 594 p. 1. 
683 Lehmann, ‘Das Lager Vught’, Yad Vashem, 0.2, inv.nr. 448 p. 24-25. 
684 Ella, Brief d.d. 19.9.43, HCKW, R.A. 1726. 
685 Koker, Dagboek 155-156. 
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Joden in plaats van Nederlanders’, en zo verging het de mensen in kamp Vught 

ook. 686  Hierdoor werd het makkelijker om de onrechtvaardigheid van hun 

behandeling uit het oog te verliezen. Ook bestond een gevoel van opluchting bij de 

niet-joodse gevangenen dat zij niet tot die groep behoorden die het subject vormden 

van de haat van de nationaalsocialisten en daar ook nooit deel van uit zouden gaan 

aken.  

hten daar 

et en door de privileges die sommige groepen hadden ten 

opzicht

                                                

m

 

De sfeer in het Judendurchgangslager was in de zomer van 1943 steeds grimmiger 

geworden. De SS trachtte niet meer te verhullen dat het leven van de joodse 

gevangenen in hun ogen weinig waarde bezat en het bestaan in het kamp werd 

bepaald door de transporten en de dreigende geruchten over het lot dat de gevangenen 

te wachten zou staan. Ondanks dat berichten over de moord op de joden voorhanden 

waren, konden en wilden de joodse gevangenen niet geloven dat de nazi’s uit waren 

op hun stelselmatige vernietiging. Zij trachtten de berichten dan ook te verdringen of 

zochten naar geruststellende verklaringen. Dit mechanisme was zo sterk dat men niet 

alleen bleef geloven door middel van hard werken in Vught te kunnen blijven, maar 

ook dat gevangenen die wel overtuigd waren van de echtheid van de beric

liever over zwegen om zo de onwetendheid van anderen in stand te houden. 

 Een van de karakteristieke kenmerken van het joodse kamp en bepalend voor 

de onderlinge verhoudingen was het feit dat men met gezins- en familieleden in het 

kamp zat en dat deze banden ook in het kamp de basis van de sociale relaties bleven 

vormen. Dit ondanks het feit dat een ‘echt’ gezinsleven door scheiding van mannen en 

vrouwen niet mogelijk was. Hierdoor speelden onderlinge verschillen wat betreft 

religieuze overtuiging, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en nationaliteit, 

minder een rol en resulteerden ze niet in diepgaande scheidslijnen en onderlinge strijd. 

Wel bestond in het kamp verdeeldheid tussen de Duitse en Nederlandse joden, de 

leden van de OD en de zogeheten ‘SOBU-joden’. Deze werd hoofdzakelijk 

veroorzaakt doordat de Duitse kampleiding de organisatie van het joodse kamp aan de 

gevangenen zelf overli

e van anderen.  

De verhouding tussen de niet-joodse en joodse gevangenen had uiteindelijk 

een dubbelzinnig karakter. Aan de ene kant was er sprake van betrokkenheid van de 

 
686 Van der Boom, We leven nog 55. 
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politieke gevangenen bij de ellendige situatie van de joodse gevangenen en boden ze 

hulp in de vorm van eten en goederen.687 Ook leefden de Schutzhaftgevangenen mee 

met de hartverscheurende taferelen tijdens het vertrek van transporten. Van apert 

antisem

an zijn verstand moge schamen, 

maar die men toch niet in staat is te bedwingen.’690  

                                                

itisme was in het kamp dus nauwelijks sprake. 

Aan de andere kant bezagen de niet-joodse gevangenen de behandeling van de 

joodse gevangenen met een zekere onverschilligheid ten aanzien van de 

onmenselijkheid, onrechtvaardigheid en het uitzonderlijk karakter van de behandeling 

in het kamp en hun uiteindelijke lot. De propaganda van het nationaalsocialistische 

bezettingsbestuur, het sluipende proces van discriminatie en uitsluiting van de joodse 

bevolking, de verschillen in behandeling door de kampleiding en in beperkte mate een 

latent antisemitisme droegen hiertoe bij688 De vervolging accentueerde de verschillen 

tussen de joodse en niet-joodse gevangenen en vergrootte de kloof. Abel Herzberg 

concludeerde dan ook dat de vervolging medelijden opwekte, ‘maar mede-lijden 

betekent niet dat men tot de lijdenden behoort. Het betekent juist dat men er niet toe 

behoort’.689 Medelijden was volgens hem dan ook de tweelingbroer of de vader van 

afkeer. ‘Die afkeer, waarvoor men zich op bevel v

 
687 Zo verklaarde tweede OD-commandant Frits Langstadt na de oorlog, enigszins gechargeerd, dat er 
tijden waren geweest dat ze de kachels met brood hadden gestookt, omdat ze zoveel eten van de 
Arische gevangenen hadden gekregen. Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 20. 
688 Een opmerking uit de rapportage van Otto Bene van 25 juni 1943 over de transporten lijkt ook van 
toepassing op de houding van de Schutzhaftgevangenen in kamp Vught: ‘Die niederländische 
Bevölkerung steht den Abtransporten volkommen ablehnend gegenüber, zeigte sich jedoch äusserlich 
überwiegend teilnahmslos.’ Urteil in dem Strafverfahren gegen 1. dr. Wilhelm Harster, 2. Wilhelm 
Zoepf, 3. Gertrud Slottke. Das Schwurgericht bei dem Landgericht München II 12 Ks 1/66 (S.l. 
[München] s.a. [1967]) 225.  
689 Herzberg, Kroniek 252. 
690 Ibidem. 
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