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5. Het Schutzhaftlager: ‘Je was daar Hollander’ 

 

De arts Johan Koenraad kwam in februari 1943 als politiek gevangene in kamp Vught, 

waar hij tot mei 1944 zou blijven. Na de oorlog verklaarde hij dat de eerste maanden 

het levensgevaar zo groot was dat ieder zeer egoïstisch voor zichzelf leefde: 

 

Ik geef U slechts een korte samenvatting. Is men nooit in een 

concentratiekamp bij de Duitsers geweest, dan zal men zich nooit een juiste 

voorstelling daarvan kunnen vormen. Vooral door de druk van boven, het 

voortdurende levensgevaar, de totale depersonalisatie waren het ergst van 

alles.903  

 

Maar, zo vertelde hij: ‘Later werd dit allemaal veel beter. (…) Deze verbetering begon, 

door te werken in mei 1943 en het werd toen voor allen in het kamp werkelijk 

dragelijk.’904 Dit was deels het gevolg van het feit dat de voedselsituatie in de loop 

van de eerste maanden door de pakketten en door het afbouwen van de keuken sterk 

verbeterde. Daarnaast kwamen ook andere belangrijke faciliteiten, zoals een 

wasgelegenheid, de toevoer van schoon drinkwater en de sanitaire voorzieningen, in 

mei 1943 gereed. En hoewel het tot juli 1943 zou duren voordat het ziekenhuis klaar 

was, waren de omstandigheden in het tijdelijke Revier minder erbarmelijk, doordat er 

minder patiënten te verzorgen waren en de aanvoer van medische instrumenten en 

medicijnen beter op orde was.905  

Dankzij al deze verbeteringen nam het sterftecijfer drastisch af. Van mei 1943 

tot januari 1944 stierven er in het Schutzhaftlager 21 mannen als gevolg van geweld, 

ziekte of ontberingen. Daarnaast werden in deze periode 27 Belgische verzetsstrijders 

opgehangen. Dit gebeurde in drie groepen en zij werden hier speciaal voor naar Vught 

gebracht en dezelfde dag gedood; zij waren dus geen gevangenen uit het kamp. De 

ophanging gebeurde niet publiekelijk, maar bij het crematorium waar speciaal voor dit 

doel een galg opgesteld was.906 

                                                 
903 Meyer, PV d.d. 3.10.47, NA, CABR, inv.nr. 112306.  
904 Ibidem. 
905 Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 8-9 en 12; No. 469, De hel op de Vughtse heide 92-
93. Het tijdelijke Revier was gevestigd in barak 22. 
906 Op 7 september 1943 werd een groep van elf Belgische gevangenen opgehangen. Op 28 september 
volgde een groep van tien personen en op 15 oktober 1943 werden nog zes gedood. Wibaut-Guilonard, 
Bunker en krematorium 33.  
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Het aantal Schutzhaftgevangenen dat in deze periode in Vught was opgesloten 

fluctueerde. In juni 1943 bedroeg het circa 2600, maar met de opening van het 

Polizeiliches Durchgangslager en het Geisellager steeg het aantal tot meer dan 3200 in 

november 1943. Daarna volgde een lichte daling, zodat er rond de jaarwisseling net 

iets meer dan 3000 mannelijke gevangenen vastzaten. Eind januari was het aantal 

alweer opgelopen tot 3300.907 

Het verbeteren van de voorzieningen en de toestroom van pakketten, hadden 

niet alleen effect op het sterftecijfer en de primaire levensomstandigheden van de 

gevangenen. Doordat ‘overleven’ niet meer het enige was dat de gevangenen 

bezighield, groeide de belangstelling voor Funktionsstellen die mogelijkheden boden 

om het leven van de gevangenen te verlichten. Hiervoor was het wel eerst nodig om 

de macht van de Duitse kapo’s te breken. Dat het geweldgebruik van de SS na de 

eerste maanden afnam, was hierbij van groot belang. 

 

‘Er zijn nazi’s en Duitsers’ 

De eerste Schutzhaftgevangenen, afkomstig uit Amersfoort, kwamen het kamp binnen 

zonder te worden onderworpen aan de gebruikelijke aankomstprocedure, die bestond 

uit: inschrijven, een nummer krijgen, het afgeven van persoonlijke bezittingen, 

uitkleden, douchen, kaalscheren en het aantrekken van de kampkleding. 908  

Schutzhaftgevangenen die later binnenkwamen ondergingen die procedure wel. ‘Toen 

voelde ik mij eerst recht uitgeschud en van alles beroofd’, schreef Willem van de Poll 

over zijn aankomst. ‘Het enige wat ik bezat was mijn lichaam, en ook dit was 

eigenlijk maar schijn: was het niet het volkomen bezit geworden van de Duitse Staat, 

die hiermede kon handelen naar willekeur?’ 909  Gevangene Herman Brons bracht 

haarfijn onder woorden wat de achterliggende gedachte van de ontvangst was:  

 

Alles bij elkaar diende zowel kleding, bad, haar knippen enz. als vernedering 

en om de minachting van de bewakers aan te moedigen tot mishandeling. Er 

mocht niets van de gevangene overblijven dat ook maar enig respect van de 

bewakers kon afdwingen.910 

 

                                                 
907 Kartotheekkaarten met aantallen gevangenen, 1943-1944, Niod, 250g, inv.nr. 256. 
908 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 4-5. 
909 Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 11. 
910 Brons, ‘Onder het kruis’, Niod, 250g, inv.nr. 558 p. 10. 
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Eenmaal in het kamp werden de gevangenen ondergebracht in de 

quarantainebarakken waar ze een tot twee weken verbleven. Gedurende deze periode 

hoefden ze nog niet te werken, maar werden ze bekend gemaakt met de regels en 

dagelijkse gang van zaken in het kamp. De blokoudste van de quarantainebarak leerde 

hen onder meer marcheren, op appèl staan en de SS te begroeten. ‘En dit was op zich 

zelf allemaal vermoeiend genoeg, want ze lieten ons uren lang in modder en zand 

oefenen’, verklaarde Robert James hierover.911  

Tegelijkertijd maakten ze kennis met de intimidatie en het geweldgebruik van 

de Duitse en Nederlandse SS’ers. ‘Uit de poort komen een paar s.s.-officieren’, 

beschreef Hans Tiemeijer in zijn memoires. ‘Dan begint er één tegen ons te 

schreeuwen in een voor mij volkomen onverstaanbaar dialekt.’ Wanneer de officieren 

weg zijn merkt een medegevangene op: ‘Dat betekent hier: hartelijk welkom.’912 Een 

kenmerkend voorbeeld van de wijze waarop de SS de gevangenen met scheldwoorden 

probeerde te intimideren is te lezen in het verslag van de dan 44-jarige arts J. Schaank. 

Volgens hem klonk het toeschreeuwen tijdens het appèl ongeveer als volgt: ‘Zeg 

Schweinehund, trek je dikke kont in, mijn schoonmoeder heeft zelfs niet zoo’n dikke 

reet. Versta je me niet, du Arschloch, dein Gehirn gleicht ein Scheiskügel.’913  

Het geweld dat gebruikt werd tegen de Schutzhaftgevangenen en de straffen 

die uitgedeeld werden, waren grotendeels dezelfde als in het joodse kamp, zoals 

Brief- en Pakketensperre, bunkerstraf, de bok, strafexerceren en slaan en schoppen.914 

Een deel van de gevangenen omschreef het beleid en de SS in de periode juni 1943 tot 

januari 1944 als zeer gewelddadig, terwijl een ander deel meende dat het relatief 

meeviel. ‘Wat de stand hier in het kamp betreft, dat is wisselvallig; soms goed, soms 

slecht. Het sadisme viert echter voor het merendeel hoogtij’, schreef Ad Bal, die begin 

1943 vanuit Haaren in kamp Vught terecht was gekomen, in een clandestiene brief 

aan zijn ouders. 915  Terwijl groentehandelaar Willem Alderding, die eveneens als 

politiek gevangene in het kamp zat, schreef: ‘Als ik twee of drie klappen heb gehad, 

                                                 
911 R.A. James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 631 p. 1. 
912 H. Tiemeijer, Spelen met je leven. Mensen die ik heb gekend (Den Haag 1965) 240. 
913 Schaank, ‘Tweede conflict’, Niod, 250g, inv.nr. 727 p. 23. 
914 Zie onder andere: Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 34-36; B. Pieper, 
Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 701; Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 16; Van 
Kampen en Van Kampen, Jane en Karel van Kampen Briefnr. 39. 
915 Bal, Brief d.d. 31.8.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3036. 
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dan is het veel geweest.’ Als je je een beetje op de vlakte hield en je aan de regels 

hield dan liep je niet zoveel gevaar, meende hij.916 

Dit tweeledige beeld wordt allereerst veroorzaakt door de verschillende 

referentiekaders en uitgangsposities van de gevangenen. Gevangenen die afkomstig 

waren uit Amersfoort of die de eerste maanden in het kamp hadden meegemaakt 

ervoeren de periode na mei 1943 als relatief goed. Ook gevangenen die als 

Funktionshäftling een positie hadden weten te verwerven, meenden over het algemeen 

dat het geweldgebruik matig was. Zo vertelde dokter Steijns dat hij in het Revier 

‘betrekkelijk weinig te verduren’ had van mishandelingen.917 En Friedrich Steiner, die 

een plaats had weten te bemachtigen in de Schonungsbarak, waar herstellende zieken 

verpleegd werden, schreef dat zijn situatie beter was dan die van zijn 

medegevangenen. Hij hoefde nooit meer op appèl te staan en mocht de hele dag 

binnen blijven. ‘Ik heb hierdoor de beste zijde van Vught meegemaakt en zal daarom 

misschien ook wel een te gunstig beeld van Vught als concentratiekamp geven’, 

verklaarde hij.918  

Ook kapo’s en Funktionshäftlingen liepen echter gevaar. ‘Men viel op en 

“opvallen” in een kamp beteekent: grootere risico’s op straffen loopen’, schreef Sipko 

Boersma. 919  Daarnaast dreigden represailles als zij hun taken niet naar behoren 

uitvoerden. Alderding schreef hierover: ‘Ik [had] totaal geen last van de SS. Maar de 

kapo wel, want omdat die zag, dat ik goed werkte, stond hij er maar wat bij te kijken 

en daarvoor kreeg hij op zijn duvel.’920 

De perceptie van het geweldgebruik was ook individueel bepaald. H. Kühler, 

die als gijzelaar in het kamp zat, schreef bijvoorbeeld over het strafexerceren:  

 

Op mijn leeftijd (ik was indertijd 35 jaar en sportleraar) en mijn vak in 

aanmerking nemend, was het niet zo erg. Maar voor degenen die zittend werk 

gewoon waren, die gewonde benen of voeten hadden (die heel veel 

voorkwamen) of die op hogere leeftijd waren, was het een kwelling.921 

 

                                                 
916 Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 9. 
917 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band II p. 5-6 en, Band IV p. 26-27. 
918 Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 11. 
919 Boersma, ‘Het concentratiekamp te Vught’, Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 8. 
920 Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 4 
921 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 36. 
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Het gemengde beeld ten aanzien van het geweldgebruik werd mede beïnvloed door 

verschillen in het gedrag van de SS’ers. Sommige SS’ers gedroegen zich 

onmiskenbaar gewelddadiger dan anderen. De SS’ers die door de gevangenen vaak 

als gewelddadig benoemd werden waren vrijwel allemaal Duitsers. Alleen Harm 

Oterdoom, de oud-Oostfronter die op de administratie werkte, vormde hierop een 

uitzondering. Vanwege zijn gewelddadigheid werd hij als enige Nederlander 

gelijkgesteld aan de Duitse SS’ers. Dit betekent overigens niet dat alle Duitse SS’ers 

als zeer gewelddadig werden beschouwd. ‘Er zijn nazi’s en Duitsers’, kreeg Tiemeijer 

in de Quarantainebarak te horen. Er waren Duitsers ‘aan wie wij veel te danken 

hebben’, maar er liepen ook ‘degeneré’s’ rond.922 Ook waren er naast Oterdoom meer 

Nederlandse SS’ers die zich aan mishandeling schuldig maakten, maar niet in 

dezelfde mate als de Duitse SS’ers. 

De Duitse SS’ers in Vught die door de gevangenen als het meest gewelddadig 

benoemd werden, onder wie Saathoff, Ettlinger, Pannecke en Reinecke, vervulden 

allen prominente functies. 923  Dit verklaarde mede hun gewelddadigheid, want dit 

waren mannen die al eerder werkzaam waren geweest in kampen in Duitsland, waar 

zij aangetoond hadden goed te kunnen meedraaien in een systeem van terreur en 

onderdrukking. Een andere oorzaak was dat de Duitse SS’ers de Nederlandse 

gevangenen nadrukkelijker als vijanden zagen die middels geweld en intimidatie 

geknecht moesten worden. 

Dat de Nederlandse SS’ers minder gewelddadig optraden kwam deels door de 

hiërarchie onder de SS’ers. De Duitse SS’er keken neer op hun Nederlandse collega’s 

omdat die wel de voordelen van een SS-baan wilden, maar niet bereid waren aan het 

Oostfront te vechten. Volgens oud-Spanjestrijder Piet Maliepaard was deze 

neerbuigendheid van de Duitsers ook in kamp Vught te merken:  

 

Er was inderdaad een grote tegenstelling, tussen die Nederlandse en Duitse 

SSers. Inderdaad. Er schijnt toch altijd nog een bepaalde sympathie van deze 

Nederlandse SSers voor hun landgnoten bestaan te hebben. Temeer daar ze 

door de Duitsers toch maar als Nederlanders behandeld werden. Ze waren 

                                                 
922 Tiemeijer, Spelen met je leven 242. 
923  Zie onder andere: Lijsten van bewakingspersoneel, naoorlogs, Niod, 250g, inv.nr. 91; Proces-
verbaal van de gemeentepolitie Rotterdam met karakteriseringen van gevangenen en 
bewakingspersoneel, 28 oktober 1947, Niod, 250g, inv.nr. 93; F.A. Meyerhoff, PV d.d. 22.1.48, 
getuige D.R. Mansholt, NA, CABR, inv.nr. 73502.  
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toch altijd nog van minder ras als de Edel-Germanen. Een uitzondering hierop 

maakte toen [een] zekere Oterdohm.924 

 

De Nederlandse SS’ers stonden dus lager op de hiërarchische ladder en dit had 

consequenties voor de gedragingen van de Nederlanders. Allereerst gedroegen vrijwel 

alle Nederlandse SS’ers zich anders wanneer er een Duitse SS’er in de buurt was. J. 

van Eck getuigde bijvoorbeeld na de oorlog over de Nederlandse SS’er Cornelis 

Dekker dat hij de vriendelijkheid in persoon was als hij zonder Duitse SS’ers in de 

barak was. Maar wanneer hij met Duitsers was dan was hij net zo bars en onbeschoft 

als de Duitsers zelf.925  

Maar de Nederlandse SS’ers waren niet alleen lijdzaam ondergeschikt aan de 

Duitse. Hun neerbuigendheid riep bij hen ook weerstand op. Dit gebeurde soms 

letterlijk. Ad Bal schreef bijvoorbeeld: ‘Zo was er zaterdag jl. voor de SS een 

kameraadschapsavond, waarbij het tot vechten gekomen is door de Hollanders en de 

Duitsers.’ 926  Maar de Nederlandse SS’ers zetten zich ook af door zich naar de 

gevangenen toe te positioneren als betere personen dan de Duitsers. Schaank schreef 

over Nederlandse SS’ers die een praatje met hem wilde maken: ‘Deze heeren 

mopperden flink op (…) de moffen. Als het aan hen lag zouden de gevangenen in het 

kamp een veel betere behandeling ondergaan enz.’927  

Zoals Maliepaard al zei bleken sommige Nederlandse SS’ers sympathie op te 

kunnen brengen voor hun landgenoten, zoveel zelfs dat ze bereid waren hen te helpen. 

In de dossiers van de Bijzondere Rechtspleging zijn tientallen verklaringen en brieven 

te vinden van oud-gevangenen die wezen op de hulp die ze van verdachten hadden 

ontvangen. Dit liep uiteen van het niet melden van overtredingen en het zorgen voor 

extra eten tot het smokkelen van brieven en het contact opnemen met de familie van 

de gevangene om te laten weten dat hij het goed maakte. Zo verklaarde R. Blink na de 

oorlog dat de SS’er Herman Cornelissen gevangenen die in het Bahnhof-Kommando 

in Vught werkten de gelegenheid gaf om bij bakkers brood te kopen. 928  SS’er 

Cornelis Dekker was heel soepel bij het uitdelen van pakjes en gaf ze vaak door 

                                                 
924 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band XI p. 1-2. 
925 C. Dekker, PV d.d. 14.11.45, getuige J. van Eck, NA, CABR, inv.nr. 66421. 
926 Bal, Brief d.d. 21.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3038. 
927 Schaank, ‘Tweede conflict’, Niod, 250g, inv.nr. 727 p. 39. 
928 Cornelissen, Brief Blink d.d. 25.11.49, NA, CABR, inv.nr. 250. 

 237



zonder te controleren, aldus marechaussee Tjerk van der Houw.929 En SS’er Frans M. 

smokkelde volgens H. Vesters brieven voor gevangenen en liet hen, wanneer ze 

buiten het kamp te werk werden gesteld, roken en met mensen ‘uit de buitenwereld’ 

praten.930 Uitzonderlijk positief was de verklaring die Jan van de Mortel aflegde over 

de Nederlandse SS’er Martinus Biekens. Deze had meerdere malen boodschappen 

voor hem gedaan en was naar zijn ouders in Tilburg geweest om daar levensmiddelen, 

sterke drank en rookartikelen te halen. Verder had Biekens ervoor gezorgd dat hij de 

afscheidsbrief van zijn broer, die in afwachting van diens executie in de bunker 

verbleef, in handen had gekregen. Ook stond hij toe dat de gevangenen onder zijn 

hoede naar de Engelse zender luisterden.931 

Het feit dat sommige Nederlandse SS’ers hulp boden en minder geweld 

gebruikten, leidde niet altijd tot een positievere beoordeling. Dat zij meewerkten aan 

een Duits systeem van vernedering en ontmenselijking van hun eigen landgenoten, 

was voor vele gevangenen moeilijk te verkroppen. En zij oordeelden hard over 

‘moffenknechten’ die alleen maar Duits spraken en trouw de Duitse bevelen 

opvolgden. ‘De Hollandsche bewaking, ja wat moet ik daar nu van zeggen’, schreef 

Johannes Otto:  

 

Je had er asbakken bij; soms wist ik niet, of ik nu met een Duitscher te doen 

had, of met een Hollander, dan was die Hollander ook in ’t Duitsch tegen je 

aan ’t schelden, als je dan door had, dat een Hollander was, was je natuurlijk 

heelemaal woest, want je kon meer van een Duitscher hebben, als van een 

Hollander natuurlijk.932 

 

Ook de verplichte begroeting van de Nederlandse SS’ers was de gevangenen een 

doorn in het oog. ‘Dat we voor een Duitser moesten groeten, daar was niets aan te 

doen’, vertelde Nicolaas Moster. ‘Maar je eigen landgenoten. Als ik zo’n stuk soldaat 

tegenkwam, dan was mijn arm als lood en kon ik hem bijna niet omhoog krijgen.’933 

                                                 
929 Dekker, Brief Van der Houw d.d. 23.8.45, NA, CABR, inv.nr. 66421. 
930 Frans M., Brief H. Vesters d.d. 13.6.47, NA, CABR, inv.nr. 32766.  
931  M.A. Biekens, PV d.d. 20.4.46, NA, CABR, inv.nr. 45063; Er waren meerdere positieve 
verklaringen over Biekens, zoals van ook W.J.A. Aarts. Volgens hem bezorgde Biekens vele 
clandestiene brieven en koos hij partij voor gevangenen door andere SS’ers, die lager in rang waren 
dan hij, te gelastten met mishandelingen te stoppen. Ibidem, PV d.d. 21.10.46. 
932 Otto, Brief d.d. 14.9.48, Niod, 250g, inv.nr. 694 p. 7-8; Zie ook: A.B. Hendriks, PV d.d. 29.3.47, 
getuige W. Vlijm, NA, CABR, inv.nr. 76594. 
933 Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 6. 

 238



Toch hadden de gevangenen een meer genuanceerd beeld van de Nederlandse 

SS’ers doordat men dezelfde taal sprak en doordat de Nederlandse SS’ers door hun 

lagere posities juist meer in contact kwamen met de gevangenen. Dat dit contact heel 

goed kon zijn, blijkt uit een brief die oud-gevangene Siebren Voordewind in april 

1947 aan oud-SS’er Pieter Dijkstra schreef. Dijkstra was op dat moment, in 

afwachting van zijn veroordeling, tewerkgesteld in de Limburgse mijnen. ‘Beste 

vriend. Ik was blij eens iets van je te hooren’, schreef Voordewind aan de oud-SS’er: 

 

Ik had allang naar eenig schrijven van je uitgezien. Nu het gaat daar goed met 

je, zoo je schreef nou ja het werk zal wel zwaar wezen, want mijnenarbeid valt 

nooit mee. Hebben jullie daar ook nog eenige vrijheid, of niet? Nou je 

verdient daar ook nog geld, dus je hebt het daar nog beter als wij toen. 

 

Voordewind eindigde zijn brief met de opmerking dat hij hem wellicht nog op zou 

zoeken, mocht hij de volgende zomer naar Valkenburg gaan.934  

De kapo’s deden de eerste maanden wat betreft geweldgebruik nauwelijks 

voor de SS onder. Zo schreef Jacobus Key: ‘Ze waren volkomen gedegenereerd en 

bewaarden de orde in hun block door schreeuwen of slaan.’935  Volgens Nicolaas 

Mostert waren ‘op een enkele na (…) de meesten gedemoraliseerd’. En ‘waren [ze] 

soms beesten gelijk’.936 Maar na mei 1943 kwam hier verandering in. 

 

‘De kapo’s schijnen uit de pas te zijn.’ 

De handvol Nederlandse Schutzhaftgevangenen die het lukte om voor mei 1943 een 

positie te veroveren, waren diegenen die in kamp Amersfoort ook al belangrijke 

functies hadden bekleed, onder wie Jan Hurkmans, Joop Greeven en Chris van de 

Putten. Hurkmans werd tweede kampoudste achter Lennertz, terwijl Van der Putten 

vrijwel direct als Revierschreiber in de ziekenbarak aan het werk kon. Joop Greeven 

wist na enig tijd een plaats op de Postpakketenstelle te veroveren.937 Ook was het een 

aantal ‘nieuwelingen’ gelukt om de positie van Funktionshäftling te bereiken, zij het 

in beperkte mate. Een van hen was Hans van Ketwich Verschuur. Hij werd in het 

                                                 
934 P.H. Dijkstra, Brief d.d. april ’47, NA, CABR, inv.nr. 76466. 
935 Key, Drachtster Courant d.d. 28.9.45, Niod, 250g, inv.nr. 644. 
936 Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 5. 
937 Hurkmans, PV d.d. 23.7.45, NA, CABR, inv.nr. 74680; Van der Putten, Verklaring, Niod, 250g, 
inv.nr. 711, Vervolg III p. 2b; Greeven, PV d.d. 15.7.46, NA, CABR, inv.nr. 69429. 
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voorjaar van 1943 bij Greeven aangesteld op de Postpakketenstelle. Mede dankzij zijn 

bemoeienis kwamen de pakketten sneller, ongeschonden en vaker bij de 

geadresseerden terecht.938 

Naarmate de omstandigheden in het kamp verbeterden en de gevangenen meer 

energie overhielden om zich ook met andere zaken bezig te houden, wisten de 

Nederlandse Funktionshäftlingen de mogelijkheden voor Nederlanders om functies te 

verwerven langzaam uit te breiden. De eerste belangrijke posities die in deze periode 

vacant kwamen waren die op de Schreibstube. In de zomer van 1943 werd 

Lagerschreiber Jakob Laack uit zijn functie gezet, omdat hij in een dronken bui een 

hoogoplopende ruzie met een SS’er kreeg. Met Laack ‘sneuvelde echter de hele 

Schreibstube’ en dit leidde tot een machtsstrijd, waarbij het volgens Koos Aarse ‘dit 

keer echter niet een puur Duitse kwestie [was], want de Duitse gevangenen hadden 

zich naar de opvattingen van de S.S. zo misdragen de laatste tijd’939 Uiteindelijk werd 

de nieuwe Lagerschreiber toch een Duitse gevangene, de uit Sachsenhausen 

afkomstige Robert Saevecke, maar een deel van de posten op de Schreibstube kwam 

in handen van Nederlanders.940 

Niet lang na de val van Laack maakte de positie van de Duitse kapo’s een 

drastische verandering door, zo blijkt uit de notitie van David Koker op zondag 20 juli. 

‘De kapo’s schijnen uit de pas te zijn. Blijkbaar valt het Koninklijke leven dat ze hier 

tot dusver geleid hebben niet binnen de bedoelingen, zoals ik tot dusver dacht.’941 

Volgens Koker kwam er een einde aan de macht van de kapo’s omdat ze het met 

‘Arische vrouwen aanlegden’, die sinds kort het Frauenlager bevolkten.942 Zodra het 

werk was afgelopen, ‘snelden zij naar het draad’, schreef Lambertus Schmidt. ‘In de 

hoop een glimp op te vangen van het vrouwelijk schoon. (…) Bok noch bunker 

konden hen meer bedwingen.’943 Ondanks maatregelen van de kampleiding, zoals het 

vrouwenkamp met matten af te schermen en ’s nachts extra bewaking in te zetten, 

bleken de kapo’s niet te stoppen. Daarom werden ze collectief uit hun functies gezet. 

De val van de kapo’s bood de Nederlandse gevangenen de mogelijkheid om 

een einde te maken aan de machtspositie van de Duitse kapo’s. Nederlandse 

gevangenen werden aangesteld in ‘de posten, die de Duitse capo’s eerst alleen hadden 
                                                 
938 Anoniem, ‘Vught 1944 mei – september’, Niod, 250g, inv.nr. 526 p. 3-4. 
939 J.A.A. Aarse, ‘Op de Schreibstube’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 3. 
940 Ibidem; Der Bremer Antifascist 12 (2009) 4. 
941 Koker, Dagboek 147. 
942 Ibidem. 
943 L.W. Schmidt, Modern Bagno. Ervaringen uit het concentratiekamp (Rotterdam 1945) 107. 
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beheerst. Dat maakte onze positie veel sterker, en daardoor konden we ons veel 

veroorloven, wat in het begin onmogelijk was’, aldus Chris Smit. 944  Volgens 

Maliepaard was het goede werk van de Nederlandse Funktionshäftlingen niet 

onopgemerkt gebleven bij de SS en kregen de Nederlandse gevangenen hierdoor het 

voordeel van de twijfel.945 Want de SS was weliswaar beducht voor het feit dat de 

Nederlandse gevangenen te veel macht zouden krijgen, maar was tevens gebaat bij 

een ordelijk en ordentelijk geleid kamp. 

Na verloop van tijd wist een aantal Duitse kapo’s weer een functie als 

blokoudste of Arbeitskommandoführer te bemachtigen, maar als collectief zouden ze 

nooit hun vroegere machtspositie heroveren. Nu de Nederlandse gevangenen een 

behoorlijke machtsbasis hadden, werkte dit cumulatief: steeds meer Duitse kapo’s 

werden vervangen door Nederlanders.  

Het aanstellen van Nederlandse gevangenen werd nog makkelijker toen, niet 

lang nadat de Duitse kapo’s in ongenade waren gevallen, ook kampoudste Lennertz 

zijn positie kwijtraakte. Lennertz’ positie was al vaker aangevallen door kapo’s 

afkomstig uit Mauthausen, als onderdeel van de machtsstrijd tussen hen en de kapo’s 

uit Sachsenhausen. Dat het niet eerder gelukt was hem ten val te brengen was mede te 

danken aan het feit dat hem door de SS de hand boven het hoofd werd gehouden. Aan 

deze bescherming kwam in de zomer van 1943 een einde.946 Over de reden hiervan 

doen verschillende verhalen de ronde: sommige gevangenen meenden dat het te 

maken had Lennertz’ voorliefde voor jonge jongens, anderen verklaarden dat het 

kwam doordat hij het te zeer voor de gevangenen opnam.947  Uiteindelijk zou hij 

letterlijk een bal van SS’ers hebben afgepakt met de woorden dat die voor de 

gevangenen bestemd was. Dit zou Lagerführer Ettlinger te ver zijn gegaan.948 

Lennertz werd opgevolgd door de tweede man van dat moment, Hurkmans. 

Hij genoot geen goede reputatie onder de gevangenen die hem nog uit Amersfoort 

kenden, maar in Vught gedroeg hij zich een stuk gematigder. Volgens Lennertz was 

dit te danken aan het gesprek dat hij, toen hij nog kampoudste was, hierover met 

                                                 
944 Smit, ‘Het Philips-commando’, Niod, 250g, inv.nr. 742 p. 3. 
945 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band IV p. 7. 
946 Het precieze tijdstip is niet bekend; vermoedelijk medio juli. 
947 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band III p. 1; De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, 
VIII 643. 
948 Brauner, PV d.d. 6.6.47, getuige D.J.C. Peters, NA, COOM, inv.nr. 1288; De Jong, Koninkrijk der 
Nederlanden, VIII 642. 
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Hurkmans gevoerd had en het goede voorbeeld dat hij hem had gegeven.949 Over de 

manier waarop Hurkmans zijn functie als kampoudste invulde, bestond onder de 

gevangenen verschil van mening. Sommigen verklaarden dat zijn geregeld 

hardhandige optreden niet los gezien kon worden van de verhoudingen waarmee men 

in het kamp te leven had.950 Zo schreef een groep van zes oud-gevangenen na de 

oorlog:  

 

Jan verstond goed de kunst de moffen zand in de oogen te strooien, door bijv. 

luidkeels zijn bevelen uit te schreeuwen, doch in werkelijkheid was dit 

allemaal pro forma en deed hij zijn best om het leven zoo dragelijk mogelijk 

te maken.951  

 

Maar hier was niet iedereen het mee eens, getuige de verklaring van Ed Mager. Hij zei 

dat Hurkmans de gevangenen inderdaad voor zwaardere straffen van Duitsers had 

behoed, maar dat het niet zo was dat hij bij het straffen altijd uitging van het belang 

van de gevangenen.952 Sommigen beschouwden hem daarom als een zeer gevaarlijke 

Lagerälteste die schuldig was aan mishandelingen en noemden hem een ‘intrigant’, 

die voornamelijk geïnteresseerd was in zijn persoonlijke, materiële belangen.953 

De ‘machtsuitbreiding’ van de Nederlandse gevangenen ten opzichte van de 

Duitse kapo’s leidde hier en daar tot strijd. Sommige kapo’s konden niet verkroppen 

dat ze nu ineens ondergeschikt waren aan Nederlandse gevangenen. Hans Tiemeijer 

beschreef hoe hij als blokoudste een gevecht leverde met kapo Jupp Dillschneider van 

het crematorium, die eerder zelf blokoudste was geweest. ‘Hij haat me omdat ik 

block-oudste ben. (…) Stukje voor beetje tracht ik hem zijn voorrechten te ontfutselen 

en hij verdedigt ze met alle mogelijke middelen’, schreef Tiemeijer.954 Toch werd in 

het algemeen een modus vivendi gevonden. Deels vloeide dit voort uit het feit dat een 

aantal Duitse kapo’s er na verloop van tijd weer in slaagde een functie te veroveren. 

                                                 
949 Lennertz, ‘Kamp Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 666. 
950 Hurkmans, Brief H.P.J. van Ketwich Verschuur aan Mr. G.H. de Jongh d.d. 5.7.46, NA, CABR, 
inv.nr. 74680. 
951 Hurkmans, Brief van zes oud-gevangenen aan het hoofd van de Politieke(n) Dienst te Eindhoven d.d. 
13.8.45, NA, CABR, inv.nr. 74680. 
952 Hurkmans, Brief E. Mager aan BG Den Bosch d.d. 23.5.46, NA, CABR, inv.nr. 74680. 
953 Hurkmans, PV openbare rechtszitting BG Den Bosch d.d. 22.5.46, NA, CABR, inv.nr. 74680. 
Uiteindelijk werd Hurkmans, op 4.6.46, door het BG veroordeeld tot 2,5 jaar internering met aftrek van 
voorarrest; Zie ook: Brauner, PV d.d. 31.5.47, getuige W. Kalf, NA, CABR, inv.nr. 73286; Maliepaard, 
Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band IV p. 1-2. 
954 H.A.J. Tiemeijer, ‘De gehangenen’, Niod, 250g, inv.nr. 756 p. 4. 
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Ook speelde mee dat de omstandigheden in het kamp niet zodanig waren dat het 

hebben van een functie een voorwaarde was om te kunnen overleven. Daarnaast 

hadden de Duitse kapo’s niet veel te lijden onder de Nederlandse Funktionshäftlingen, 

die over het algemeen weinig geweld gebruikten. 

Een daling van het geweldgebruik was een van de gevolgen van de 

machtsverovering van de Nederlandse gevangenen. Een tweede gevolg was dat de 

Funktionshäftlingen hun mogelijkheden aanwendden om de kampomstandigheden te 

verbeteren. Een voorbeeld hiervan was het werk van Koos Aarse en zijn 

medegevangenen die op de Politische Abteilung te werk waren gesteld. Zij hadden 

toegang tot de dossiers van gevangenen en konden nagaan hoe lang zij nog in het 

kamp moesten blijven. Als onderdeel van de demoralisatie werden gevangenen 

hierover bewust onwetend gehouden en deze onzekerheid werd door hen als bijzonder 

zwaar ervaren. Aarse en zijn collega’s maakten voor vele tientallen gevangenen een 

einde aan die onzekerheid.955  

Een ander voorbeeld van de mogelijkheden die de Funktionshäftlingen hadden 

om het leven van de gevangenen wat te verlichten, was het werk van Hans van 

Ketwich Verschuur, die inmiddels tot hoofd van de gevangenenleiding van de 

Arbeitseinsatz was opgeklommen. Hij kon op die post enige invloed uitoefenen op de 

tewerkstelling van de gevangenen en kon ervoor zorgen dat zwakkere gevangenen in 

lichtere werkcommando’s geplaatst werden.956 Daarnaast waren er ook barakken waar 

op grote schaal getracht werd een verschil te maken in het leven van de gevangenen, 

namelijk in de Quarantainebarak en in het Revier. 

 

‘Solidariteitswerk’ in Quarantainebarak en Revier 

De quarantainebarak was de toegangspoort tot het kamp en betekende de eerste 

kennismaking met het kampleven. Piet Maliepaard werd rond mei of juni 1943 

aangesteld om de quarantainebarak op te zetten. De Leidse hoogleraar Rudolph 

Cleveringa, die als gijzelaar in het kamp zat, omschreef hem als een grote, zware vent 

en noemde hem eerlijk, trouw en hulpvaardig. ‘Een prettig mensch, als men over zijn 

excessen heen wilde zien.’ 957  Waarbij hij met ‘zijn excessen’ doelde op zijn 

communistische overtuiging. Volgens gevangene Herman Brons was Maliepaard een 

                                                 
955 Aarse, ‘Dossiers’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 9. 
956 Anoniem, ‘I’, Niod, 250g, inv.nr. 526 p. 3-4. 
957 Cleveringa e.a., Gedenkschriften 96. 
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‘uiterst vriendelijk man’ en Tiemeijer noemde hem ‘het symbool van moed en 

betrouwbaarheid’. Wat de nieuwaangekomenen zeker nodig hadden, omdat ze zich 

‘allesbehalve helden’ voelden met hun ‘kale koppen’ en ‘nieuw verworven streep-

uitrusting’.958 

Volgens politiek gevangene Cornelis Fels was het feit dat ‘de ontvangst van de 

nieuw aangekomenen steeds meer gecultiveerd’ werd, een kenmerk van het 

‘solidariteitswerk’ dat in het kamp steeds grotere vormen aannam. ‘De bakermat van 

deze beweging was de quarantaine en Piet Maliepaard was er de ziel van’, schreef hij 

na de oorlog.959 Het belang van de quarantainebarak typeerde hij als volgt:  

 

De nieuw aangekomenen (…) werden goed gevoed en de zieken meteen goed 

verzorgd (…). Om het wantrouwen tussen de nieuw aangekomenen en de 

oudere Häftlingen weg te nemen, zorgden we direct dat er een behoorlijke 

portie sigaretten of tabak was en een uit oud-gevangenen bestaand cabaret en 

muziekgroep zorgden voor de nodige vrolijkheid. (…) Wij van onze kant 

lichtten de nieuwelingen zo goed mogelijk in over wat ze wel en niet moesten 

doen. De slechten (…) werden er meteen zo goed mogelijk uitgevist en de 

goeden bezorgden we zo goed mogelijk werk.960 

 

De ontvangst in de quarantainebarak had een groot effect op de nieuwelingen. Dit 

schiep direct een gevoel van saamhorigheid en onzekerheden over honger werden op 

deze manier meteen de kop ingedrukt. 961  Ook zette Maliepaard door de manier 

waarop hij de regels uitlegde de toon. Bij het begroeten van een SS’er moesten de 

gevangenen de muts in de rechterhand nemen en de linkerhand strak tegen het 

lichaam gedrukt houden, waarbij ze verplicht de andere kant op moesten kijken. ‘Ze 

zijn het aankijken niet waard, moet je maar denken’, was het commentaar van 

Maliepaard. 962  

                                                 
958 Brons, ‘Onder het kruis’, Niod, 250g, inv.nr. 558 p. 7; Tiemeijer, ‘De gehangenen’, Niod, 250g, 
inv.nr. 756 p. 1. 
959 C. Fels, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 592 p. 17-18. 
960 Ibidem, 18. 
961 W. Kalf, ‘Nazi “variaties” in Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 636 p. 3; Brons, ‘Onder het kruis’, Niod, 
250g, inv.nr. 558 p. 7; Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 12; S.H. Speerstra, 
Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 745 p. 7. 
962 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 7. 
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Daarnaast kon hij zijn stempel drukken op de houding die gevangenen in het 

kamp dienden aan te nemen. Zo maakte hij de nieuwelingen bekend met het begrip 

‘organiseren’. Organiseren was in wezen een ‘verzachtend’ woord voor ‘stelen’, 

schreef Albertus Santegoeds in zijn boek, maar, zo leerde Maliepaard de gevangenen, 

er was wel degelijk een belangrijk verschil. Het heette alleen ‘organiseren’ wanneer 

een gevangene van Duitsers stal; van een medegevangene iets achterover drukken 

bleef gewoon stelen en was niet acceptabel.963 

Doordat Maliepaard en zijn vertrouwelingen de eersten waren die de 

gevangenen van dichtbij meemaakten, gaf dit hen de mogelijkheid om in te schatten 

wat voor vlees ze in de kuip hadden. Met andere woorden, welke gevangenen 

betrouwbaar waren en eventueel geschikt als Funktionshäftling, of voor welke mensen 

men juist moest oppassen. Het inschatten van nieuwelingen deed hij in samenwerking 

met Aarse, die na de komst van Grünewald op de Schreibstube een nieuwe werkplek 

had gevonden. Aarse en zijn collega Max Monas waarschuwden Maliepaard wanneer 

er ‘verkeerde elementen’ onder de nieuw binnengekomen gevangenen zaten.964 Deze 

gegevens gaf Maliepaard weer door aan de Arbeiteinsatz van het kamp, zodat Hans 

van Ketwich Verschuur kon proberen die ‘verkeerde elementen’ zoveel mogelijk in 

buitencommando’s te werk te stellen, zodat ze in het kamp geen schade konden 

berokkenen. 

Ook vanuit het Revier probeerden de gevangenen die daar werkten 

bescherming te bieden aan medegevangenen. Dit was niet uniek voor kamp Vught, 

ook in andere kampen was het ziekenhuis een plek waar gevangenen even van het 

toneel konden verdwijnen wanneer de betrekkingen met de SS gespannen werden en 

ze kans liepen hun baan te verliezen of op transport te moeten. Dit alles in de hoop dat 

de zaak intussen gesust kon worden. Verder bood het ziekenhuis de mogelijkheid om 

tegenstanders uit de weg te ruimen.965 

 Het kampziekenhuis kon zich tot een dergelijke plaats ontwikkelen doordat de 

SS er uit angst voor besmettelijke ziektes niet graag kwam. Daarnaast viel de 

                                                 
963 No. 469, De hel op de Vughtse heide 19; Zie ook: Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 1; 
Boersma, ‘Het concentratiekamp te Vught’, Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 20; Brons, ‘Onder het kruis’, 
Niod, 250g, inv.nr. 558 p. 7; Wat overigens niet betekende dat stelen van medegevangenen niet 
voorkwam. 
964 Maliepaard, Aanvulling, Niod, 250g, inv.nr. 673 p. 12; Zie ook: Aarse, ‘Dossiers’, Niod, 250g, 
inv.nr. 518 p. 7. 
965 D. Rousset, De diepte der kampen (Den Haag 1947) 87; J. Semprun, De dode met mijn naam 
(Amsterdam 2003).  
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medische staf in het kamp niet onder het gezag van de kampcommandant en de 

Funktionshäftlingen waren daardoor alleen verantwoording schuldig aan de SS-arts, 

die lang niet altijd aanwezig was. Daarnaast zorgden de machtsverhoudingen tussen 

de medische staf en de kampcommandant voor spanningen. In kamp Vught was de 

verhouding tussen SS-arts Wolter en commandant Grünewald op een gegeven 

moment zo slecht dat de deur van het Revier ’s avonds op slot ging en alleen Chris 

van der Putten en dokter Steijns een sleutel kregen. Vanaf acht uur waren ze dan 

helemaal alleen zonder SS’ers en konden ze rustig doen en laten wat ze wilden.966 

Dit alles speelde zich af in het nieuwe Revier dat juli 1943 gereed kwam. Het 

was een flink stenen gebouw met drie vleugels, vele kleine en grote kamers en 

gloednieuwe apparatuur. Bij operaties bestond er een redelijke kans dat de patiënt het 

er levend afbracht, aldus Schmidt. 967  Het ziekenhuis had een capaciteit van 480 

bedden, waarvan 100 voor de vrouwen en 380 voor de mannen, en volgens Steijns 

was dit doorgaans voldoende. 968  Alleen in de winter, wanneer het aantal zieken 

toenam, was de capaciteit niet toereikend.  

In de loop van de tijd ontwikkelden Steijns en zijn mede-Funktionshäftlingen 

Fels en Van de Putten verschillende manieren om de gevangenen bescherming en 

verlichting te bieden. Allereerst werd getracht de omstandigheden in het Revier zo te 

regelen dat de gevangenen het er zo goed mogelijk hadden. Er werd bijvoorbeeld 

extra voedsel verstrekt en clandestien bezoek toegestaan.969 Daarnaast werden ziektes 

gesimuleerd om gevangenen transportunfähig te maken. Hiervoor wisten ze onder 

meer een afspraak te maken met het laboratorium in Utrecht, dat voor het Revier het 

bloed, de urine en het weefsel van de gevangenen onderzocht. Wanneer de uitslag 

positief moest zijn dan werd de pleister met het nummer van de gevangene zo op het 

                                                 
966 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band IV p. 18-22. 
967  Schmidt, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 735 p. 2; Wat betreft het soort operaties dat 
uitgevoerd werd tonen kopieën van het operatieboek aan dat er in de periode eind mei 1944 tot eind 
augustus 1944 48 operaties uitgevoerd werden, waaronder, tumoren, blinde darmontstekingen, hernia’s, 
cystes, amputaties, galstenen en aambeien. H.C. Fischer, NA, CABR, inv.nr. 411336 dossier 15653. 
968 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band III p. 3; Dit blijkt uit lijsten met aantallen zieken 
uit de maanden januari tot september 1944. In januari fluctueerde het aantal tussen de 373 en de 426 en 
in februari liep het aantal zelfs op tot tegen de 500 zieken. Maar in het voorjaar en de zomer lag het 
aantal patiënten tussen de 200 en 300 en was het aantal bedden dus voldoende. Fischer, NA, CABR, 
inv.nr. 411336 dossier 15653. 
969 Schaank, ‘Tweede conflict’, Niod, 250g, inv.nr. 727 p. 77 en 89. 
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buisje geplakt dat de uiteinden van de pleister elkaar niet raakten. ‘Op die manier kon 

ik elk ding “positief” krijgen wat ik maar wilde’, vertelde Steijns na de oorlog.970 

Een van de hoogtepunten van de door Funktionshäftlingen in het ziekenhuis 

geboden hulp – maar dit vond pas plaats in april 1944 – was de ontsnapping van 

marechaussee Arie Smits. Hij was tijdens een vluchtpoging bij zijn arrestatie in zijn 

been geschoten en werd bij aankomst in het kamp direct in het Revier opgenomen. 

Met behulp van de artsen wist hij voor te wenden dat zijn conditie slechter was dan in 

werkelijkheid en dat hij nog niet in staat was om te lopen. Hierdoor was de bewaking 

minder op haar hoede en lukte het Smits, op de dag dat hij de doodstraf tegen zich 

hoorde uitspreken, uit kamp Vught te ontsnappen.971 Hij zou uiteindelijk de oorlog 

overleven. Zijn ontsnapping betekende wel het einde van de Nederlandse 

Funktionshäftlingen in het Revier; zij werden vervangen door Belgische artsen.972 

De gevangenen die het tot Funktionshäftling brachten waren afkomstig uit 

groepen met een verschillende sociaal-economische of ideologische achtergrond. 

Hiermee week kamp Vught af van de kampen in Duitsland, waar meestal één groep, 

bijvoorbeeld de communisten of de criminelen, een groot deel van de belangrijke 

posities bezetten. Dit roept de vraag op hoe de sociale stratificatie in kamp Vught eruit 

zag, hoe de hiërarchische structuur was opgebouwd en waardoor deze werd bepaald 

en beïnvloed. Om deze vragen te beantwoorden is het allereerst van belang te 

onderzoeken hoe nieuwkomers integreerden in de kampsamenleving. 

 

Nieuwkomers en oudgedienden: ‘Aan alles zie je zijn groenheid’ 

Nieuwkomers in kampen in Duitsland hadden over het algemeen grote moeite om 

zich een plaats in het kamp te veroveren. 973 ‘Zwischen den alten Häftlingen und den 

                                                 
970 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band I p. 35; Zie ook: Steiner, Verklaring, Niod, 250g, 
inv.nr. 648 p. 15; Van der Putten, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 711, Vervolg IV p. 13-14. 
971 A. Smits, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 743 p. 6-19. Smits werd op de dag op een brancard 
gebonden en in een ambulance naar Utrecht gereden om zijn vonnis te horen, waarna hij naar Vught 
werd teruggebracht. Het was donderdag, de dag dat de Rode Kruisauto altijd pakketten kwam brengen. 
Smits wist zich in de auto te verstoppen en zo ongezien het kamp uit te komen. 
972 Zie Kircz, ‘Overzicht SOBU’, Niod, 250g, inv.nr. 646 p. 3; Schaank, ‘Tweede conflict’, Niod, 250g, 
inv.nr. 727 p. 64. 
973 Een studie die ten aanzien van dit fenomeen vaak wordt aangehaald is: N. Elias en J.L. Scotson, The 
established and the outsiders. A sociological enquiry into community problems (Londen 1965). In dit 
boek werd onderzoek gedaan naar de integratie van de bewoners van twee arbeidersbuurten in een, niet 
bij name genoemde, grote Engelse industriestad. Een deel van de buurt bestond al langer, het andere 
deel was nieuw. De inwoners van de oude buurt beschouwden de nieuwe buurtgenoten als 
minderwaardig, voelden zich superieur aan hen en wisten, door grotere cohesie en sociale controle, de 
macht in de buurt in eigen handen te houden. Zie ook: A. Hájková, ‘Die Juden aus den Niederlanden in 
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Neulingen bestand eine tiefe Kluft’, schreef Sofsky.974 De oudgedienden hielden de 

belangrijkste functies en de plekken in de lichtste arbeidscommando’s bezet en sloten 

nieuwkomers buiten. Zij werden beschouwd als concurrenten in de strijd om macht, 

voedsel en overleving. Daarnaast voelden de oudgedienden zich superieur aan de 

nieuwelingen en keken ze neer op hun hulpeloosheid, onervarenheid en heimwee.975 

Op deze manier kwamen de nieuwelingen tussen wal en schip terecht, waarbij ze aan 

de ene kant hun kennismaking met en behandeling door de SS moesten zien te 

verwerken, en aan de andere kant geen steun en aansluiting konden vinden bij de 

gevangenen die al langer vastzaten. Dat dit directe gevolgen had bleek uit het hoge 

sterftecijfer onder nieuwkomers in de eerste drie maanden na aankomst.976 

In Vught was de kloof tussen beide groepen veel minder groot. Zo schreef 

Alderding over zijn eerste appèl: ‘Ondertussen kregen wij vriendschappelijke porren 

van de oudjes in Vught, aan alle kanten werden raadgevingen in ons oor 

gefluisterd!’977 Ook Nicolaas Mostert herinnerde zich na de oorlog dat hij direct bij 

aankomst raad kreeg van oudgedienden hoe hij zich ten opzichte van de SS’ers moest 

gedragen om zo min mogelijk klappen te krijgen.978 

Het gevoel van superioriteit ten aanzien van de nieuwelingen was wel 

aanwezig. Zo beschreef Tiemeijer hoe hij zich ergerde aan een nieuweling die met 

hem meeliep naar het werk: 

 

Aan alles zie je zijn groenheid. (…) aan zijn blote voeten in klompen, je ruikt 

het aan de weëe desinfecteer-lucht. Ik heb een hekel aan hem, zo maar; 

ongemotiveerd. Zijn moeizaam strompelen ergert me, zijn angstige reacties op 

een brullende capo, de stille wanhoop in zijn ogen.979 

 

                                                                                                                                            
Theresienstadt’. In: J. Milotová, U. Rathgeber en G. Kalinová, Theresienstädter Studien und 
Dokumente (Praag 2002) 135-201, aldaar 180. 
974 Sofsky, Ordnung des Terrors 171. 
975 Ibidem; Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 155-156; Van den Berghe, Met de dood voor ogen 
193-195. 
976 Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 155-156. 
977 Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 3. 
978 Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 4; Zie ook: C.T. Affolter, ‘Sexualiteit en 
homosexualiteit’, Niod, 250g, inv.nr. 520 p. 1; Anoniem, Brief d.d. 14 januari, Niod, 250g, inv.nr. 526; 
Koolsbergen, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 649 p. 5; M. Zandwijk, Brief d.d. 16.1.46, Niod, 250g, 
inv.nr. 783.  
979 Tiemeijer, ‘Mijn vriend uit het P.Lager ’, Niod, 250g, inv.nr. 756 p. 1. 
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Tegelijkertijd voelde Tiemeijer zich echter ook ongemakkelijk. Hij voelde zich groot 

en dik met trui, sokken en schoenen. Uit schuldgevoel nam hij de nieuweling een 

beetje onder zijn hoede, maar zonder dat de ergernis verdween. Ongeduldig legde hij 

de man uit dat iedereen die een tijdje in het kamp was op een of andere manier betere 

kleding en beter voedsel organiseerde en dat het voor de oudgediende niet meer dan 

een plicht was om een nieuweling daarbij te helpen.980 Zo was het in Vught mogelijk, 

ondanks dat de oudgedienden zich soms ergerden aan de onwetendheid en 

kwetsbaarheid van de nieuwelingen, om aansluiting bij hen te vinden.  

Maar dat de meeste oudgedienden bereid waren nieuwelingen met raad bij te 

staan, betekende niet dat zij ook direct op belangrijke posten of in gewilde 

werkcommando’s terecht konden. Dit gold wel voor mensen die vrienden of bekenden 

in het kamp hadden. In Vught was een atelier waar kunstenaars als Johan van Zweden 

en Frits van Hall en huisschilder Herman Schutte voor zichzelf en hun kameraden een 

plek van rust en relatieve vrijheid hadden gecreëerd. Zij trachtten alle 

nieuwaangekomen kunstenaars zo snel mogelijk bij hen in het atelier te krijgen.981 

Maar voor gevangenen uit de massa was dit niet mogelijk. ‘Bij Philips kwam je als 

nieuweling niet’, schreef oud-gevangene Brons. En ook niet in een ander licht 

commando, zodat er voor hem niets anders opzat dan in het herfstige weer in de 

buitenlucht te werken.982  

Bij de meesten duurde het echter niet lang voordat ze hun weg in het kamp 

gevonden hadden en het hen met behulp van medegevangenen lukte om een redelijke 

plek in het kamp te veroveren. Zo beschreef gevangene T. de Haan hoe er aan zijn 

marteling in het Philips-Baugelände een einde kwam toen een medegevangene hem na 

enkele weken uitlegde hoe hij bij het Philips-Kommando kon komen. 983  En ook 

Johannes van Nooij tekende kort na aankomst in zijn dagboek aan dat ‘een goede 

genius’ hem van het Baugelände in de Gärtnerei, oftewel het tuincommando, wist te 

krijgen.984 

                                                 
980 Tiemeijer, ‘Mijn vriend uit het P.Lager ’, Niod, 250g, inv.nr. 756 p. 3. 
981 J.H. van Zweden, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 784 p. 9. Zij hadden contact met de Schreiber die 
hen doorgaf wanneer een kunstenaar binnenkwam. 
982 Brons, ‘Onder het kruis’, Niod, 250g, inv.nr. 558 p. 12. 
983 De Haan, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 613 p. 5. 
984 Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 5; Zie ook: G.J. van der Linde, Verklaring, Niod, 
250g, inv.nr. 670 p. 6; Fels, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 592 p. 10; Smid, Brief d.d. Nieuwjaar ’43, 
Niod, 250g, inv.nr. 741 p. xii, Niod, 250g, inv.nr. 741. 
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De kloof die Sofsky en Pingel in de kampen in Duitsland constateerden, is dus 

niet van toepassing op Vught. Een van de verklaringen hiervoor was dat het kamp in 

deze periode nog niet lang bestond en een groot deel van de oudgedienden zelf ook 

nog niet zo lang in het kamp zat. De gevangenen die in Amersfoort gezeten hadden 

waren al meer ervaren, maar ook voor hen waren de omstandigheden in Vught anders 

en nieuw. Wel hadden zij voordeel van de trucjes die zij in Amersfoort geleerd 

hadden en nu op hun beurt door konden geven. Zo vertelde Johan van Zweden hoe 

Herman Schutte hem leerde hoe hij snel zijn sigaret uit kon maken als er een SS’er 

aankwam. Van Zweden zat eerder in kamp Vught dan Schutte maar die had ‘door zijn 

Amersfoortse ervaringen veel meer kamproutine’.985  

Ten slotte was het ook hierbij van groot belang dat de omstandigheden in het 

kamp relatief leefbaar waren en nieuwkomers geen concurrenten vormden wat betreft 

overleving. De oudgedienden hoefden hun posities in de werkcommando’s en hun 

functies niet met hand en tand te verdedigen, want de meerderheid van de gevangenen 

zat in redelijk tot goede commando’s, en dankzij de pakketten die men mocht 

ontvangen was vrijwel iedereen in staat extra voedsel en kleding op te laten sturen. Er 

bestond in kamp Vught dus geen duidelijke scheiding tussen oudgedienden en 

nieuwkomers, maar dit betekent niet dat alle gevangenen met open armen ontvangen 

werden en in de kampgemeenschap werden opgenomen. Binnen de sociale 

stratificatie in Vught was er wel degelijk sprake van groepsvorming en uitsluiting van 

gevangenen. De mannelijke gevangenen waren door de SS onderverdeeld in vier 

groepen, namelijk politieke gevangenen, Jehovah’s Getuigen, gijzelaars en ‘asocialen’. 

De categorisering door de SS speelde echter wel een grote, maar niet de enige rol. De 

stratificatie werd mede bepaald door politieke overtuiging, sociaal-economische 

achtergrond en nationaliteit. 

 

Politieke gevangenen: gevangenschap als taak  

Tot de groep van politieke gevangenen, dragers van een rode driehoek, behoorden 

mannen die zich volgens de Duitse autoriteiten op de een of andere manier als 

oppositioneel hadden doen kennen. Dit kon zijn in woord, bijvoorbeeld door het te 

luidruchtig uiten van hun Oranjegezindheid of anti-Duitse sympathieën, of in daad, 

zoals door betrokkenheid bij de ondergrondse CPN, het bezitten, verspreiden of 

                                                 
985 Van Zweden, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 784 p. 5. 
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drukken van illegale blaadjes, het (meewerken aan het) herbergen van onderduikers of 

weigering mee te werken aan het oppakken van joodse burgers.986  

Een groot deel van de politieke gevangenen voelde een morele superioriteit ten 

opzichte van met name de Nederlandse SS’ers. Een Nederlandse SS’er wist niet eens 

waarvoor hij streed, schreef gevangene Willem Schaffers. Hij was alleen toegetreden 

tot de SS uit haat tegen mens en maatschappij of omdat hij in het normale leven tot de 

uitgestotenen of mislukkelingen behoorde. De SS’ers mochten dan uit materieel 

oogpunt de overmacht hebben, maar moreel konden ze niet anders dan als 

landverraders worden gezien, aldus Schaffers.987 

Wegens het door hen geboden verzet voelden de politieke gevangenen zich 

vaak psychisch sterk, omdat ze met hun daden zelf het risico hadden genomen 

gearresteerd te worden. Zo vertelde Henk van Moock:  

 

Wij waren niet zomaar, om niets, in het kamp terechtgekomen, zoals de joden. 

Wij waren vanwege onze strijd tegen de fascisten gevangen gezet; vanwege 

een keuze die we bewust gemaakt hadden.988  

 

Sommigen interpreteerden hun gevangenschap zelfs als een voortzetting van die strijd, 

zoals Friedrich Steiner. Hij schreef: ‘Ik voelde mij in het kamp meer als een soldaat, 

die gevochten had en beschouwde mijn gevangenschap meer als een taak, die mij 

opgelegd was.’ 989  Een ander sprekend voorbeeld hiervan is een passage uit een 

clandestiene brief van Ad Bal. Hij besprak de kamptoestanden en vervolgde met:  

 

Lieve ouders, laat U door dit alles niet teneerdrukken. Het is slechts een 

gedeelte van het sadisme, dat hier heerst, maar waarboven wij ons verre 

verheven voelen. (…) De 3 jaar, die thans achter me liggen hebben veel van 

mijn krachten gevergd en soms is het me wel eens te veel geweest; maar de 

zekerheid, dat eenmaal de overwinning ons zal zijn, heeft me steeds nieuwe 

                                                 
986 Zie onder andere: Aantekeningen naar aanleiding van het gesprek met de heer J. Aarse te Rotterdam, 
Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 3; Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 p. 1; Fels, Verklaring, 
Niod, 250g, inv.nr. 592 p. 1; H. Karssen, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 639 p. 6; Koolsbergen, 
Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 649 p. 1; Van der Linde, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 670 p. 1; Vlijm, 
In vredesnaam 25-28; Witmond, Prijsgegeven geheimen 31 en 39. 
987 W. Schaffers, ‘Een dag' uit velen in een concentratiekamp’, Niod, 250g, inv.nr. 729 p. 5. 
988 Van der Horst, Geen leven zonder verzet 55. 
989 Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 22. 

 251



kracht gegeven om (…) de mij opgedragen taak naar eer en geweten te 

vervullen.990 

  

Dat de politieke gevangenen zich in moreel opzicht superieur voelden, zei niet altijd 

wat over hun houding in het kamp. Sommigen waren dan ook teleurgesteld in het 

gehalte van de politieke gevangenen. ‘Onnoemelijk veel leed is door de Duitsers aan 

de gevangenen veroorzaakt, doch veel heb ik ook meegemaakt door de 

medegevangenen’, schreef Willem van der Poll. 991  Hij had het zich anders 

voorgesteld, maar moest constateren dat bij vele mensen in moeilijke omstandigheden 

slechts het dier ontwaakte ‘dat vecht om zelfbehoud en belust is op wraak’.992 Ook 

Johnny Weismann meende dat het ‘politieke streven’ van een groot deel van de 

gevangenen te wensen over liet. De meesten waren egoïstisch en kameraadschap was 

er zijns inziens zo goed als niet.993 

                                                

Maar doorgaans was de beleving van de onderlinge verhoudingen positiever. 

Zo verteld dokter Steijns na de oorlog dat hij weinig gemerkt had van animositeit in 

de barakken.994 Volgens Chris Smit vormden de gevangenen in Vught ‘ondanks alle 

“Blöcken”, inderdaad één blok, waar de S.S. zich de tanden op stuk beet’.995 En het 

was deze solidariteit geweest die het, volgens hem, mogelijk had gemaakt de posten 

op de Duitse kapo’s te veroveren en de positie van de Nederlanders te versterken. 

Bijzonder lyrisch was politiek gevangene Joop van Baaren, die het volgende dichtte: 

 

Hun legers telden rang, noch stand 

’t Verschil viel weg, slechts ééne band, 

Verbond hen allen, groot en klein, 

Zij wilden dienen, redders zijn, 

Zoo trokken z’ op en vochten, 

Het leger der gezochten.996 

 

 
990 Bal, Brief d.d. 21.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3038. 
991 Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 7. 
992 Ibidem. 
993 Weismann, ‘Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 771 p. 2. 
994 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band IV p. 8. 
995 Smit, ‘Het Philips-commando’, Niod, 250g, inv.nr. 742 p. 3. 
996 J. van Baaren, Niod, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 529 p. 1; Zie ook: J. Koot, Brief d.d. kerst ’45, 
Niod, 250g, inv.nr. 650; Otto, Brief d.d. 14.9.48, Niod, 250g, inv.nr. 694 p. 7. 
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Zoals in alle concentratiekampen namen de communisten binnen de groep politieke 

gevangenen een aparte plaats in. Onder de communisten die in kamp Vught vastzaten 

waren onder meer functionarissen van de vooroorlogse CPN, mensen die betrokken 

waren geweest bij de partij nadat deze ondergronds was gegaan en vele verspreiders 

van het illegale blad De Waarheid. Een aanzienlijk deel van hen had al eerder in 

Amersfoort gezeten. Het waren dus mannen die een behoorlijke kampervaring 

hadden.997 

Hoewel de communisten zich in Vught niet heel nadrukkelijk manifesteerden, 

werden zij door hun medegevangenen toch als aparte groep onderscheiden en werd er 

door sommigen kritiek op hen geleverd. Zo meende politiek gevangene Gerrit van der 

Linde dat in de Schonungsbarak een ‘communistisch stelletje’ werkte. ‘Als ze 

merkten, dat je niets voor hun systeem voelde, werd je daar uit geweerd’, aldus Van 

der Linde. 998  En volgens de Haarlemse arst Hendrik Wamsteker leefden de 

communisten volgens het principe: ‘Wat van jou is, is van mij, maar wat van mij is, 

blijft van mij.’999  

Een deel van de kritiek richtte zich op de communisten die Funktionsstellen 

bezetten als blokoudste of leider van een werkcommando. Medegevangenen meenden 

dat de communisten deze banen onder elkaar verdeelden en anderen buiten sloten. Zo 

schreef professor Cleveringa dat er een zeker ‘communistisch nepotisme’ in het kamp 

heerste en dat ‘de heeren’ elkaar goede baantjes toe kaatsten.1000 En Jacq Engels, zelf 

voormalig lid van de CPN, maar in de jaren dertig overgestapt naar de Sociaal-

Democratische Arbeiders Partij (SDAP), vond het een raadsel dat de communisten 

niet alleen baantjes als kapo of blokoudste aanvaardden, maar er zelfs naar streefden 

en daarvoor bereid waren andere politieke gevangenen te vernederen.1001 

Anderen meenden dat het niet verbazingwekkend was dat de communisten 

veel baantjes bezetten, omdat zij lang in het kamp waren en een ‘compacte groep’ 

vormden.1002 Volgens dokter Steijns was het ook een bewuste tactiek van de SS om 

                                                 
997 Von Frijtag Drabbe Künzel, Kamp Amersfoort 65-66. 
998 Van der Linde, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 670 p. 4. 
999 H. Wamsteker, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 769 p. 12. 
1000 Cleveringa e.a., Gedenkschriften 103. 
1001 Engels, Bij de Kapo’s 34; Engels werd in 1919 lid van de CPH, niet uit sympathie voor de partij 
zelf, maar doordat de Russische Revolutie zijn geestdrift had gewekt. In 1925 verliet hij, teleurgesteld, 
de partij, om zich aan te sluiten bij het Nationaal Arbeids Secretariaat van Henk Sneevliet. In 1932 
werd hij uiteindelijk lid van de SDAP. J. Engels, Zestig jaar socialistische beweging (Amsterdam 1979) 
27, 40 en 89. 
1002 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 12. 
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communisten aan te stellen, omdat ze op die manier verdeeldheid probeerden te 

zaaien. ‘Ik denk dat ze communisten naar voren schoven, omdat die volgens hen toch 

nooit bevriend zouden worden met de intellectuelen of met mensen die anders dachten 

op politiek gebied.’ Maliepaard sprak na de oorlog tegen dat de communisten elkaar 

alleen maar de baantjes toeschoven. Volgens hem keken ze in de quarantainebarak 

naar de betrouwbaarheid van de mensen en niet naar hun stand. Zo werden professor 

Cleveringa en ingenieur Johan. Ringers eruit gepikt en op de Politische Abteilung 

geplaatst, omdat het hem betrouwbare personen leken. 1003  Eerder werd al 

geconstateerd dat Maliepaard gelijk had en dat het niet alleen communisten waren die 

belangrijke posten vervulden.1004 

De kritiek op de communisten – dat ze elkaar de hand boven het hoofd hielden 

en bepaalde privileges genoten – was niet terecht. Ten eerste waren de bekritiseerde 

privileges inherent aan hun positie als Funktionshäftling en golden dus ook voor niet-

communistische Funktionshäftlingen. Advocaat Robert James zei dat hij niet had 

gezien dat de communisten misbruik van hun macht gemaakt hadden. Natuurlijk 

hadden zij als blokoudste bepaalde voorrechten, maar die waren nu eenmaal verweven 

met dat baantje.1005 Ten tweede gold de kritiek ook voor andere groepen in het kamp. 

Zo gaf Maliepaard na de oorlog toe weleens iemand bevoorrecht te hebben: 

‘Natuurlijk heb je wel eens iemand, met wie je bevriend was, iets meer gegeven, maar 

dat is door iedereen gedaan. Werkelijk volkomen eerlijk kon je niet zijn.’1006 Dokter 

Steijns verklaarde, zij het in andere bewoordingen, hetzelfde met betrekking tot het 

Revier. Hij zei: ‘Het is natuurlijk wel misschien (…), dat er bevoorrechting is geweest 

bij de Schonung, dat de mensen die in een kamp van meer waarde zijn dan anderen, 

ook wel een beetje makkelijker leventje hadden.’1007 Als voorbeeld van mensen die 

                                                 
1003 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band IX p. 5. 
1004  Hans van Ketwich Verschuur was geen communist. Op het Revier werkte wel een aantal 
communistische verplegers, maar artsen zoals Steijns waren daar uiteindelijk de baas. Van kampoudste 
Jan Hurkmans is onduidelijk of hij tot de communisten moet worden gerekend. Nadat hij van 1929 tot 
1931 lid was geweest van de CPN had hij, zo liet hij na de oorlog weten, alle contacten met de partij 
verbroken. Omdat hij wel vanwege zijn communistische verleden opgepakt was, meenden sommige 
gevangenen dat hij een communist was. Hurkmans, PV d.d. 23.7.45 en Pleitnota advocaat d.d. 4.9.46, 
NA, CABR, inv.nr. 74680; Volgens De Jong was Hurkmans zich zelf in het kamp weer als communist 
gaan beschouwen. De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 679; Maar Piet Maliepaard vertelde na 
de oorlog dat het juist Hurkmans was die in eerste instantie geen communisten als Funktionshäftlingen 
wilde hebben. Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band V p. 3-4. 
1005 James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 631 p. 8. 
1006 Maliepaard, Aanvulling, Niod, 250g, inv.nr. 673 p. 2. 
1007 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band III p. 11. 
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‘van meer waarde’ waren, noemde hij onder meer ‘Mijnheer Ringers en Prof. 

Telders’.1008 

Er waren ook positieve geluiden ten aanzien van de mentaliteit en de 

kameraadschappelijkheid van de communisten te horen. Allereerst van Steijns zelf, 

die vertelde dat de SS niet slaagde in de opzet om verdeeldheid te zaaien. Van 

moeilijkheden had hij betrekkelijk weinig gemerkt, zei hij. ‘Er werd wel eens een 

politiek debat gehouden, waarin ze het niet eens waren met elkaar, maar (…) in het 

algemeen is de verhouding vrij goed geweest.’1009 En Robert James verklaarde dat hij 

van de communisten een bijzonder plezierige indruk had gekregen. Hij vond ze 

‘kameraadschappelijk’ en had bewondering voor hun felle verzet tegen de nazi’s.1010 

De Nijmegenaar Johannes Koot herinnerde zich met een gevoel van dankbaarheid de 

‘volbloed communist’ die hem een dierbaar boekje terugbezorgde dat een 

Nederlandse SS’er had geconfisqueerd. Dit voorval was voor hem een bewijs geweest 

van het gevoel van saamhorigheid, dat de gevangenen ondanks het verschil qua religie 

en politieke overtuiging samenbundelde in het verzet tegen de onderdrukker.1011 

 

Jehovah’s Getuigen: gevangen ter wille van hun geloof 

Alhoewel niet meer dan circa negentig mannelijke en vrouwelijke Jehovah’s Getuigen 

in kamp Vught hebben vastgezeten, worden zij in de bronnen vaak genoemd.1012 Dit 

komt doordat zij als categorie duidelijk zichtbaar waren, omdat ze een aantal keer en 

groupe tijdens het appèl naar voren werden geroepen en de keuze voorgelegd kregen 

een zogenoemde afzweringsverklaring te tekenen, waarmee ze hun geloof afzwoeren 

om vervolgens te worden vrijgelaten. Zij vormden de enige categorie gevangenen die 

deze mogelijkheid kreeg. Volgens Jehovah’s Getuige J. Wildschut had niemand een 

                                                 
1008 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band III p. 11-12; Na de oorlog werd J.A. Ringers 
minister van Openbare Werken en Wederopbouw. 
1009 Ibidem, Band IV 5. 
1010 James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 631 p. 7. 
1011 Koot, Brief d.d. kerst ’45, Niod, 250g, inv.nr. 650. 
1012 Al in de jaren dertig werden Jehovah’s Getuigen door het nazi-regime in Duitsland vervolgd omdat 
ze weigerden in krijgsdienst te treden, zich tegen het totalitaire nationaalsocialistische systeem 
verzetten en niet bereid waren de Hitlergroet te brengen, omdat ze alle heil van God verwachtten. In 
Nederland wilde de regering een bevriend staatshoofd niet tegen de haren in strijken en daarom werden 
in de jaren dertig ook hier Jehovah’s Getuigen onderworpen aan maatregelen, die hen onder meer 
beperkten in het colporteren met bijbelse lectuur en in het protesteren tegen de vervolging van hun 
geloofsgenoten in Duitsland. Met de Duitse inval nam de vervolging van Jehovah’s Getuigen in 
Nederland serieuze vormen aan en in de loop van de oorlog werden circa vijfhonderd Jehovah’s 
Getuigen in kampen en gevangenissen in Nederland en Duitsland opgesloten. D. Garbe, Zwischen 
Widerstand und Martyrium: die Zeugen Jehovas im Dritten Reich (München 1999) 225-226; Piersma, 
Getrouw aan hun geloof 28. 
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dergelijke verklaring ondertekend, maar Maliepaard zei later dat enkelen dat 

‘volkomen terecht’ wel hadden gedaan.1013 Twijfelende Jehovah’s Getuigen had hij 

voorgehouden: ‘Beloof hun [de Duitsers] alles, en ga rustig als je het kamp uit bent, je 

eigen gang.’ Maar de meesten weigerden dit, vertelde hij, en bleven in het kamp ‘met 

alle nare gevolgen vandien’.1014 

 De weigering van de Jehovah’s Getuigen kwam voort uit hun sterke religieuze 

overtuiging, die gevolgen had voor hun opstelling en gedrag. Zo wilden ze onder meer 

niet meewerken aan de oorlogsindustrie, wat kon resulteren in mishandeling of 

plaatsing in het strafcommando. Dokter Steijns maakte mee hoe een man die weigerde 

mee te werken aan het graven van een Schießstand, zo zwaar mishandeld werd dat hij 

bewusteloos raakte. 1015  Hun principiële instelling verzwaarde voor hen dus het 

kampleven.  

Anderzijds putten de Getuigen kracht uit het besef dat ze opgepakt waren 

omwille van hun geloof en uit de gedachte dat God hen in hun ellende zou bijstaan. 

Sommigen meenden dat ze niet alleen omwille maar ook ter wille van hun geloof 

gevangen waren gezet. Ze konden in het kamp immers hun prediking voortzetten en 

op die manier juist daar waar mensen het zo nodig hadden, hun geloof verder 

verspreiden. Dit was niet zonder resultaat; verschillende mannen, onder wie Gerrit en 

Joop van der Haar en Rinus de Boer, bekeerden zich in het kamp tot Jehovah.1016 

De geloofsovertuiging van de Jehovah’s riep gemengde gevoelens op. Aan de 

ene kant had men bewondering voor hun standvastigheid en principiële houding, zo 

ook dokter Steijns. Hij deelde hun religieuze overtuiging niet en vond het ‘kinderlijk’ 

en ‘bijna waanzinnig’ wat ze zeiden, maar hij bewonderde ‘hun geweldige 

uithoudingsvermogen en hun zelfstandigheid’. 1017  Aan de andere kant leidde hun 

standvastigheid tot kritiek, bijvoorbeeld op het feit dat ze niet wensten te 

‘organiseren’ omdat dat gelijk stond aan stelen. De SS-leiding wist dit en stelde de 

Getuigen daarom opzettelijk in de keuken of het levensmiddelenmagazijn aan. 

                                                 
1013 J. Wildschut, Verslag, NMKV, Ordner 5b p. 5; Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, 
Band IX p. 8. 
1014 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band IX p. 8. 
1015 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band IV p. 14. 
1016 NMKV, expositie ‘Trouw aan hun geloof’ (Vught 2006). 
1017 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band IV p. 14. 
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Medegevangenen ergerden zich er aan dat Jehovah’s Getuigen op deze posten niet 

bereid waren eten voor hen te organiseren.1018  

 

‘Intellectuelen’: ‘Het was eigenlijk voortrekken van de professoren’ 

Net als de communisten namen ook de ‘intellectuelen’ los van de SS-categorisering 

een aparte plaats in. Zij werden gedifferentieerd op basis van hun professionele kennis 

en sociaal-economische positie. Het waren onder meer doktoren, professoren, 

advocaten en notarissen. Voor hen was de overgang van de status die ze in de vrije 

maatschappij gewend waren naar het kampleven zeer groot. Vrijwel alles waar de 

mannen vóór het kamp hun maatschappelijke status aan hadden ontleend was van het 

ene op het andere moment verdwenen. ‘Vervolgens moesten wij ons uitkleden’, 

schreef H. Kühler over zijn aankomst in het kamp, ‘en enkele minuten later waren wij 

allen gelijk in Adamscostuum en vielen alle maatschappelijke verschillen weg’.1019 T. 

de Haan schreef over de uitdeling van de gevangeniskledij: ‘Ik zou juist nog even 

zoeken, maar: alweer een grote schreeuw van den bijbehorenden S.S.er en daar ging 

de v.m. gemeente-secretaris, met 2 linkse klompen, jas zonder knopen en de broek op 

z’n hielen.’1020  

 Eenmaal in het kamp kregen deze gevangenen te maken met dezelfde 

ontberingen als alle andere gevangenen. Ook zij kregen luizen, hoewel sommigen 

ondanks het feit dat zij tot een grauwe groep genummerden behoorden, een houding 

hadden dat bij hun stand een luis nu eenmaal niet paste, aldus Koos Aarse. 1021  

Gewenning aan het kampleven was voor de mannen uit de hogere sociale klasse niet 

gemakkelijk. 1022  Professor Cornelis Weststrate, hoogleraar Staathuiskunde en 

Statistiek aan de Leidse Universiteit, die als gijzelaar was opgepakt, had als ‘burger 

van stand’ moeite om te wennen aan de gewoonten van het kamp. Toen Weststrate 

ziek werd en in het Revier werd opgenomen, moest hij, zoals gebruikelijk was, eerst 

in bad. Hij trof badwater aan dat er uitzag of er een flinke hoeveelheid borden en 

pannen in waren afgewassen:  

                                                 
1018 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band IX p. 6; Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 
747, Band IV p. 14-15. 
1019 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 5. 
1020 De Haan, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 613 p. 2. 
1021 Aarse, ‘Slag tegen de luizen’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 1; Zie ook: Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, 
Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 14; Van Doorn, Vught 30-31. 
1022 Zie: Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band IX p. 2; James, Verklaring, Niod, 250g, 
inv.nr. 631 p. 7. 
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Ik vroeg aan de verpleger, in de veronderstelling dat men dit water bij 

vergissing erin had laten zitten, om even schoon water erin te laten lopen, 

waarop deze mij te kennen gaf, dat hij toch heus niet voor elke nieuwkomer 

schoon water beschikbaar kon stellen.1023 

 

Ook hadden sommige ‘intellectuelen’ moeite met de omgang met gevangenen uit 

lagere sociale klassen. Robert James, zelf advocaat, herinnerde zich bijvoorbeeld een 

notaris die zichtbaar zijn neus optrok voor zijn medegevangenen en hen liever uit de 

weg ging, terwijl James zelf merkte hoe waardevol de kameraadschap met deze 

mensen kon zijn. ‘Je moest je nu eenmaal bij hen aanpassen en je op hun geestelijk 

niveau stellen, (…). Dan waren ze bijzonder aardig en deelden ze alles met je zooals 

je met hen deelde.’1024  

Ondanks dit alles demoraliseerden de ‘intellectuelen’ niet eerder of meer 

vergaand dan de andere gevangenen. Natuurlijk waren er mensen met leidende 

posities in het normale leven die in het kamp moreel in elkaar zakten, aldus de 

gegijzelde dokter Wamsteker, maar niet meer dan anderen.1025 Dit hing grotendeels 

samen met het feit dat de mensen uit de hogere sociale klasse in Vught niet in de 

grijze massa verdwenen. Integendeel, deze prominente gevangenen kwamen in het 

algemeen ook in het kamp op bevoorrechte plaatsen terecht. ‘Intellectuelen’ waren 

bijvoorbeeld meer dan welkom bij Philips, zo vertelde assistent-bedrijfsleider Carel 

Braakman. Volgens hem begrepen zij het werk beter. 1026  Weststrate, die snel bij 

Philips terechtkwam begreep dat hij hierdoor bevoorrecht was:  

 

Het was eigenlijk voortrekken van de professoren dat zij zo gauw, voor alle 

Leidse gijzelaars, bij Philips kwamen. Voor anderen vond ik dat niet prettig, 

maar voor mij zelf vond ik het zeer aangenaam. Want al kon ik het werken 

buiten goed verdragen, het was op den duur zeer vervelend en bovendien kon 

het weer wel eens slechter worden en dat zou het buiten werken natuurlijk 

zéér onplezierig en misschien ook ongezond gemaakt hebben.1027 

                                                 
1023 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 25. 
1024 James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 631 p. 6. 
1025 Wamsteker, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 769 p. 13. 
1026 Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 29. 
1027 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 18. 
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Een Philips-werkplaats die voornamelijk door ‘intellectuelen’ bemand werd, was de 

schrijfkamer waar het archief van het bedrijf overgeschreven werd. De schrijfkamer 

was iets bijzonders, met vogels van diverse pluimage, schreef T. de Haan. Er zaten 

geestelijken, notarissen, doktoren, advocaten, een burgemeester en wel vier 

secretarissen.1028 Volgens advocaat Sipko Boersma die daar werkte, moesten ze per 

dag zo’n 25 – en later 40 – kaarten overschrijven. De gevangenen deden alsof dit veel 

werk was, maar in werkelijkheid was het in tien minuten gedaan. De rest van de tijd 

werd er gelezen, geslapen, hielden de gevangenen lezingen en werd er gedebatteerd. 

En op zondagmorgen werden er altijd, beurtelings door een dominee en een pastoor, 

kerkdiensten gehouden.1029 Wat konden ze van dit alles genieten, verzuchtte De Haan 

na de oorlog.1030 

De andere gevangenen hadden weinig kritiek op de bevoorrechte positie van 

de ‘intellectuelen’ in het kamp. Hier en daar was wel commentaar te horen, 

voornamelijk op het feit dat zij niets uit hun grote pakketten wilden delen of, zoals 

Pieter Galis schreef, dat ze de grote voorraden shag en sigaretten die ze via connecties 

met Philips wisten te regelen voor zichzelf hielden.1031 Maar blijkbaar vonden de 

meeste gevangenen het begrijpelijk dat mensen uit de hogere klassen geprivilegieerd 

waren. Sommigen beargumenteerden dit met de opmerking dat de mannen uit de 

hogere klassen het überhaupt zwaarder hadden dan zij die door hun status geen luxe 

leven gewend waren.1032  

Mede dankzij hun geprivilegieerde positie slaagden de mannen uit de hogere 

klassen er over het algemeen in zich redelijk staande te houden. Weststrate kon na zijn 

gevangenschap dan ook als positief punt noemen dat hij in het kamp geleerd had om 

minder kinderachtig te zijn. ‘Thuis word je eigenlijk een beetje verwend en als je 

hiervoor aanleg hebt, word je kleinzerig. (…) In het kamp word je gehard, je leert, dat 

het heus niet nodig is dat je als een kasplantje wordt behandeld.’1033 

 

 

                                                 
1028 De Haan, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 613 p. 7. 
1029 Boersma, ‘Het concentratiekamp te Vught’, Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 23. 
1030 De Haan, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 613 p. 7. 
1031 P. Galis, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 601 p.ii. 
1032 Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 21; Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, 
Band IX p. 1-2. 
1033 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 44. 
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Gijzelaars: ‘Jammer dat ik van mijn vrijheid ben beroofd’ 

De groep ‘intellectuelen’ overlapte voor een deel met die van de gijzelaars. De positie 

en de behandeling van de tweede groep kwam dan ook grotendeels overeen met die 

van de eerste. In juni 1943 zaten 47 mannen als gijzelaars in kamp Vught opgesloten. 

Eind november van dat jaar was dat aantal verviervoudigd en in de maanden daarna 

bleef het rond de 170 schommelen. Alleen na de kerst daalde het aantal tot 130, toen 

een groot aantal gijzelaars werd vrijgelaten.1034 Een aanzienlijk deel van de gijzelaars 

die tussen juni 1943 en januari 1944 zat opgesloten kwam, zoals gijzelaar Sipko 

Boersma schreef, uit ‘iets betere kringen’. Zo waren er Leidse hoogleraren onder en 

hadden ongeveer 20 van de 34 Groningse gijzelaars een academische graad. 1035  

Daarnaast was een heel aantal – familieleden van ondergedoken – politieagenten en 

marechaussees in kamp Vught opgesloten.  

In de eerste maanden hadden de gijzelaars het in het Schutzhaftlager relatief 

goed; ze mochten hun eigen kleding en bagage houden en hoefden niet te werken.1036 

Piet Kapenga, een politieagent uit Kampen die gegijzeld was omdat hij geweigerd had 

mee te doen aan de arrestatie van joden, schreef dan ook aan zijn vrouw: ‘Ik ben goed 

gezond en maak het geestelijk en lichamelijk in elk opzicht wel. Jammer dat ik van 

mijn vrijheid ben beroofd. (…) Het is nu eenmaal niet anders.’1037 

Vanaf de zomer van 1943 werd de gijzelaars echter stap voor stap hun 

privileges ontnomen. Ze bleven nog wel ondergebracht in aparte barakken, maar 

kregen net als de anderen gevangeniskleding aan en moesten gaan werken. De enige 

overgebleven privileges waren dat ze hun eigen schoenen mochten dragen, in plaats 

van slecht zittende klompen, en dat hun hoofdhaar niet afgeschoren werd.1038 Toch 

bleven er ook na deze gelijkschakeling verschillen in de behandeling van de gijzelaars 

en hun positie in het kamp bestaan.  

                                                 
1034 Ook na januari 1944 bleef het aantal schommelen tussen de 170 en 200. In maart en april 1944 liep 
het op tot 220. Kartotheekkaarten met aantallen gevangenen, 1943-1944, Niod, 250g, inv.nr. 256; Naar 
schatting hebben er, afgezien van de studentengijzelaars, in totaal circa 600 à 1000 gijzelaars in Vught 
vastgezeten. Vgl.: De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 650; De Vries, ‘Das Konzentrationslager 
Herzogenbusch bei Vught’. In: Benz en Distel (red.), Terror im Westen 209. 
1035 Boersma, ‘Het concentratiekamp te Vught’, Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 9. 
1036 J.W.F. Dorleijn, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 580 p. 2; Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, 
inv.nr. 654 p. 4-6; Boersma, ‘Het concentratiekamp te Vught’, Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 8; Kapenga, 
‘Mijn ervaringen’, NMKV, 635, inv.nr. 636 p. 2; C. Boodt, Brief d.d. 8.8.43 en d.d. 5.9.43, NMKV, 
Correspondentie C. Boodt (781), inv.nr. 799 en 806. 
1037 Kapenga, Brief, d.d. 3.6.43, NMKV, 635, inv.nr. 679. 
1038 Bal, Brief d.d. 10.10.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3041; Kapenga, ‘Mijn ervaringen’, NMKV, 635, 
inv.nr. 636 p. 2. 
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Om te beginnen hielden de SS’ers doorgaans toch rekening met het feit dat zij 

gijzelaars waren en gedroegen ze zich naar hen toe minder hardhandig. Daarnaast 

werd enkele gijzelaars de mogelijkheid geboden, zij het maar zeer beperkt, om 

zakenbezoek in het kamp te ontvangen. Zo kreeg Ringers meerdere malen bezoek van 

J.C. Keller, de directeur van de Waterleiding Maatschappij Overijssel, die bij die 

bezoeken ook wat extra etenswaren voor hem mocht meenemen.1039  En Westrate 

kreeg in het kamp eenmaal bezoek van zijn vrouw.1040 ‘Om de waarheid te zeggen’, 

zo schreef hij na zijn vrijlating, ‘voelde [ik] mij een beetje vreemd tegenover haar, een 

beetje alsof zij en ik tot andere werelden behoorden.’1041 Maar de gedachte aan haar 

gezicht en uitdrukking bleven hem de rest van zijn gevangenschap voor ogen en 

vormden een lichtpunt.1042  

Uit de reactie van de medegevangenen is op te maken dat zij over het 

algemeen begrip hadden voor het feit dat deze gijzelaars, die zonder reden vastzaten, 

een geprivilegieerde positie hadden. Een aantal spande zich zelfs in om de gijzelaars 

een licht werkcommando te bezorgen. Cleveringa schreef bijvoorbeeld hoe hem ‘door 

goodwill van medegevangenen’ minder zware baantjes werden toegeschoven. Zo 

kreeg hij meteen al bij aankomst, mede dankzij een hem welgezinde keuringsarts, 

werk dat lichamelijk niet al te zwaar was.1043 Volledig anders was de reactie van de 

gevangenen op mensen die met een zwarte driehoek het kamp binnenkwamen en vaak 

afkomstig waren uit de lagere sociale klassen. 

 

‘Asocialen’: ‘Op eigen voordeel belust’ 

De term ‘asociaal’ werd gebruikt voor hen die zich volgens de bezetters ‘onaangepast’ 

gedroegen. Daaronder vielen onder andere zwarthandelaren, clandestiene slachters, 

‘contractbrekers’, werkweigeraars en mensen die zich met de handel in 

distributiebonnen hadden trachtten te verrijken. 1044  Volgens sommige gevangenen 

                                                 
1039 Niod, 244, inv.nr. 1425, J.A. Ringers. 
1040 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 39(b)-40 Hij had haar geschreven dat mensen wel 
eens zakenbezoek kregen en geopperd dat ene meneer Nik, een kennis van hem, wel eens een bezoek 
zou kunnen brengen. Zij kwam echter zelf; Kühler schreef dat het twee gijzelaars gelukt was om hun 
vrouw te spreken te krijgen. Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 33-34. 
1041 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 39. 
1042 Ibidem, 40. 
1043 Cleveringa e.a., Gedenkschriften 9. 
1044 ‘Contractbrekers’ waren mensen die ermee hadden ingestemd om in Duitsland te gaan werken, 
maar daar later op terug waren gekomen. Zwarthandel en zwartslachten werden volgens historicus Hein 
Klemann door de Nederlanders op zichzelf tot ver in de oorlog niet als iets verwerpelijks gezien. Pas in 
de Hongerwinter werd de opvatting algemeen dat zwarte handel een misdrijf was tegen de eigen 
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vormden de ‘asocialen’ de grootste groep in het kamp. Koos Aarse meende dat zeker 

tweederde of meer wegens economische misdrijven in het kamp vastzat; ‘dieven en 

zwendelaars die van een Nederlandse rechter ook zeker zes maanden of meer zouden 

hebben gekregen’.1045 Ad Bal schreef in september 1943 dat ‘ongeveer 70%’ van de 

gevangenen zat voor ‘misdadige feiten’ en volgens Maliepaard maakten ‘de ASO’s’ 

de meerderheid uit.1046 

Hoewel de cijfers onvolledig zijn, is het zeker dat schattingen als deze veel te 

hoog waren. Op 6 mei 1943 waren er volgens de Stärkemeldung ruim 1500 

Schutzhaftgevangenen en 544 ‘asocialen’ in het kamp. En de Stärkemeldungen over 

de maanden juni tot en met oktober laten zien dat hoewel de uitstroom van politieke 

gevangenen wat hoger lag dan die van de ‘asocialen’, de instroom van 

Schutzhaftgevangenen het aantal ‘asocialen’ aanzienlijk overtrof. De groep 

‘asocialen’ werd naar verhouding dus kleiner.1047 Een verklaring voor de discrepantie 

tussen beleving en werkelijkheid van het aantal ‘asocialen’, kan zijn dat gevangenen 

het als een deceptie ervoeren dat in tegenstelling tot hun verwachtingen een 

aanzienlijk deel van de gevangenen niet uit ‘principieel gestraften’, oftewel 

verzetsmensen, bestond.1048 De teleurstelling hierover kan ertoe geleid hebben dat 

deze groep in hun herinnering achteraf meer nadruk kreeg en groter leek dat hij in 

werkelijkheid was.  

De ‘asocialen’ werden gezien als onbetrouwbaar en immoreel. Het waren 

‘principeloze mensen, die alleen op eigen voordeel belust waren’, aldus dokter 

Wamsteker.1049  Ze werden ze uitgesloten van Funktionsstellen en ook de Philips-

                                                                                                                                            
bevolking, zo stelde hij. Daarvoor werd het beschouwd als sabotage tegen de bezetter omdat het 
voedsel ten gunste kwam aan de eigen bevolking in plaats van dat het naar Duitsland geëxporteerd kon 
worden. Het ontging velen dat slechts een heel klein deel van het geproduceerde voedsel naar Duitsland 
ging en dat de schaarste in werkelijkheid veroorzaakt werd door de geallieerde blokkade. H.A.M. 
Klemann, ‘Die koren onthoudt, wordt gevloekt onder het volk…’. De zwarte markt in voedingswaren 
1940-1948’. In: BMGN, 115 (2000) 4 532-560, aldaar 533-534.  
1045 Aarse, Brief aan A. Hiemstra-Timmenga d.d. 7.8.51, Niod, 250g, inv.nr. 518. 
1046 Bal, Brief d.d. 27.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3039; Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, 
Band III p. 9. 
1047 Niod, 250g, inv.nr. 251, Lijsten met opgave van de kampsterkte (Stärkemeldung), 6 mei 1943 en 2 
september 1944; De (onvolledige) cijfers die van de maanden juni tot en met oktober 1943 
overgeleverd zijn, geven aan dat er in die periode 294 Schutzhaftgevangenen Vught verlieten en er 766 
bij kwamen. Terwijl 40 ‘aso’s’ afgevoerd werden en er 76 hun intrede in het kamp deden. Opgaven van 
veranderingen in de kampsterkte (Veränderungsmeldungen), 6 maart 1943 - 7 september 1944, d.d. 
12.6.43 tot 24.10.43, Niod, 250g, inv.nr. 252. 
1048 Zie onder andere: Boersma, ‘Het concentratiekamp te Vught’, Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 9; Bal, 
Brief d.d. 27.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3039; Aarse, Aantekeningen van gesprek met Hiemstra-
Timmenga, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 3. 
1049 Wamsteker, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 769 p. 10. 
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leiding was gekant tegen de ‘asocialen’ en weerde ze uit de Philips-industrie, vertelde 

Laman Trip in 1948. 1050  Er bestond dan ook een duidelijke scheiding tussen de 

‘zwartlappen’ en de andere gevangenen en zij werden een beetje op afstand gehouden, 

aldus dokter Steijns. Wat niet betekende dat er sprake was van conflicten of een 

slechte verhouding tussen beide groepen, men ging alleen niet met elkaar om. 1051  

De ‘asocialen’ stonden in Vught dus onderaan de hiërarchische ladder, maar 

dankzij hun grote aanpassingsvermogen wisten ze zich over het algemeen redelijk te 

redden. Deels kwam dit voort uit het feit dat de schok van het kampleven minder 

groot was, omdat ze grotendeels afkomstig waren uit lagere sociale klassen en dus 

gewend waren aan (zwaar) handwerk en minder luxe. Voor zover het om plegers van 

economische delicten ging, hing dit ook samen met de reden van hun arrestatie. Zij 

hadden al aangetoond dat ze in staat waren om in moeilijke tijden goed te kunnen 

organiseren. Zo keek acteur Tiemeijer zijn ogen uit toen hij met kerstmis 1943 in een 

barak vol ‘asocialen’ een optreden kwam geven. ‘Ik heb heel wat sterke staaltjes van 

organiseren gezien, maar dit (…) [overtrof] alles’, schreef hij.1052 Ze hadden een echt 

toneel gemaakt, met decor, voordoek en schmink en hadden zelfs burgerkleding, ‘het 

meest verbodene wat in een kamp maar denkbaar is’, weten te organiseren.1053  

Het organisatievermogen van de ‘asocialen’ bevestigde wel de vooroordelen 

die er ten opzichte van hen leefden, want ‘organiseren’ was uiteindelijk stelen. 

Daarnaast hadden zij volgens hun medegevangenen voornamelijk oog voor hun eigen 

belang, terwijl er bij politieke gevangenen, in de woorden van Maliepaard, ‘veel meer 

verantwoordelijkheidsgevoel [was] ten opzichte van hun medegevangenen’.1054 Waar 

hij en andere gevangenen echter aan voorbij gingen was dat hun eigen negatieve 

houding en overeenkomstige uitsluiting van de ‘asocialen’ een bijdrage leverden aan 

het door hen bekritiseerde gedrag. Doordat ‘asocialen’ uitgesloten waren van functies, 

hadden ze minder mogelijkheden en waren daardoor eerder genoopt zaken te 

organiseren. Op die manier werkten de politieke gevangenen mee aan het in stand 

houden van het in hun ogen verwerpelijke gedrag.  

                                                 
1050 Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 22; Zie ook: Maliepaard, 
Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band V p. 9. 
1051 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band IV p. 4 en 8. 
1052 Tiemeijer, ‘Waarheen vanavond…..in Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 756 p. 6. 
1053 Ibidem. 
1054 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band III p. 9; Wamsteker, Verklaring, Niod, 250g, 
inv.nr. 769 p. 10; Hurkmans, Brief H.P.J. van Ketwich Verschuur aan Mr. G.H. de Jongh, d.d. 5.7.46 
en Pleitnota advocaat d.d. 4.9.46, NA, CABR, inv.nr. 74680. 
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Buitenlandse gevangenen: ‘Schreeuwerig, rumoerig en erg onordelijk’ 

Naar schatting hebben 1350 buitenlandse gevangenen in kamp Vught opgesloten 

gezeten. Verreweg de meeste hiervan, circa 1000, waren afkomstig uit België en 200 

hadden de Franse nationaliteit. De anderen kwamen onder meer uit Polen, Duitsland, 

Rusland, Italië, Spanje en Joegoslavië.1055 Gezien de grootte van deze groepen is het 

niet verbazingwekkend dat in de verhalen van de Nederlandse Schutzhäftlingen met 

name verwijzingen naar de Belgische en Franse gevangenen te vinden zijn.  

De mening van de gevangenen over de onderlinge verhoudingen tussen de 

verschillende nationaliteiten was wisselend. Sommigen meenden dat deze goed waren, 

zoals te lezen is in een brief uit 1947 van oud-gevangene Johannes Reiff. Wegens zijn 

werk in het schillenhok was Reiff veel in contact geweest met Belgische en Franse 

gevangenen en volgens hem hadden ze altijd trouw en hard gewerkt en hem 

uitstekend terzijde gestaan. ‘Beste menschen, allemaal hoor en was er dik mee 

bevriend’, schreef hij.1056 

 Ook gijzelaar Sybren Speerstra noemde de Belgische gevangenen zeer 

solidair en hij herinnerde zich dat hij veel met hen gelachen had.1057  Volgens de 

joodse gevangene Kircz, die met hen bij Philips werkte, brachten de taalbarrière en 

het verschil in temperament wel eens kleine moeilijkheden teweeg, maar werkte men 

doorgaans prettig samen.1058 

Maar er waren ook gevangenen die zich kritischer over de Belgische en Franse 

gevangenen uitlieten. J. Schaank noemde hen ‘schreeuwerig, rumoerig en erg 

onordelijk’ en Boersma vond ze ‘vies, vuil en lui’ en bovendien, zo schreef hij, stalen 

ze van hun medegevangenen.1059 Ook saboteerden zij op een dusdanige manier dat 

hun medegevangenen er last van ondervonden. Volgens Schaank was het bijvoorbeeld 

onmogelijk om in de pas te blijven lopen wanneer hij achter een Belg liep en leverde 

hem dat dan klappen op van de SS.1060 

Uiteindelijk bleven de Belgen en Fransen een aparte groep. Voor een deel was 

dit te wijten aan het taalprobleem; een groot deel van de Belgen was Waals en 

                                                 
1055 De Vries, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch’. In: Benz en Distel (red.), Terror im Westen 
204; Opgaven van veranderingen in de kampsterkte, d.d. 13.8.43, 14.8.43 en 23.10.43, Niod, 250g, 
inv.nr. 252. 
1056 J.A. Reiff, Brief d.d. 17.3.47, Niod, 250g, inv.nr. 713. 
1057 Speerstra, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 745 p. 8. 
1058 Kircz, ‘Overzicht SOBU’, Niod, 250g, inv.nr. 646 p. 4. 
1059 Schaank, ‘Tweede conflict’, Niod, 250g, inv.nr. 727 p. 33; Zie ook: Boersma, ‘Het 
concentratiekamp te Vught’, Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 9. 
1060 Schaank, ‘Tweede conflict’, Niod, 250g, inv.nr. 727 p. 33. 
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verstond geen Nederlands. Verder was de saamhorigheid onder de Belgen en Fransen 

onderling sterk en waren zij op elkaar gericht. Daarnaast bleef er bij de Nederlanders 

een gevoel van wantrouwen bestaan of beide groepen wel voor dezelfde zaak vochten. 

Zo vertelde dokter Steijns dat de Belgische artsen in het Revier minder dan de 

Nederlandse artsen in staat en bereid waren om gevangenen te helpen door in te gaan 

tegen de regels van de SS. Dit was volgens hem niet alleen te wijten aan het 

taalprobleem, maar kwam ook voort uit het feit dat ze er minder belang bij hadden 

omdat het ‘hun eigen mensen niet waren’.1061  

Het wantrouwen dat een deel van de Nederlandse politieke gevangenen 

koesterde ten aanzien van de belangen die de Belgen, en ongetwijfeld ook de Fransen, 

nastreefden, leidde ertoe dat men de eigen belangen boven die van de Belgen en 

Fransen stelde. Een van de meest duidelijke voorbeelden hiervan was dat de 

gevangenen op de Arbeitseinsatz regelden dat voornamelijk Belgen en Fransen naar 

de buitencommando’s gestuurd werden.1062 Gevangenen wilden daar liever niet naar 

toe gestuurd worden, omdat de werkzaamheden zwaar waren, de levering van 

pakketten trager, waardoor levensmiddelen soms bedorven aankwamen, en de kans 

groter was dat een gevangene door de Politische Abteilung ‘vergeten’ werd en dus 

langer in het kamp vastzat dan noodzakelijk. Het wegsturen van Belgen en Fransen 

had volgens de Nederlandse politieke gevangenen twee voordelen: ten eerste was men 

ze kwijt uit het kamp en ten tweede hoefden er minder Nederlanders weggestuurd te 

worden.  

De Belgische en Franse gevangenen maakten – in het schaarse aantal 

verklaringen dat van hen bewaard is gebleven – weinig melding van het wantrouwen 

of de irritatie die een deel van de Nederlanders ten opzichte van hen voelden. In het 

algemeen sprak men grote waardering uit voor de kameraadschappelijkheid van de 

Nederlandse gevangenen. Het wantrouwen ten aanzien van de Belgische gevangenen 

zal dus lang niet bij iedereen de boventoon gevoerd hebben. Daarbij waren de Belgen 

en Fransen onder meer afkomstig uit Fort Breendonk bij Antwerpen, waar de 

voedselsituatie slechter en het geweldgebruik frequenter was dan in kamp Vught. De 

verbetering die kamp Vught voor deze gevangenen betekende, zal hun beeld van het 

kamp en hun medegevangenen positief hebben gekleurd. 

                                                 
1061 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band I p. 33-34. 
1062 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band X p. 6. 

 265



Al met al bepaalden de politieke gevangenen in belangrijke mate de verdeling 

van de macht in het mannelijke Schutzhaftlager. Zij vormden dan ook de top van de 

hiërarchische ladder en uit hun midden kwamen veel kapo’s en Funktionshäftlingen 

voort. Bij de verdeling van de Funktionsstellen gunden zij tevens belangrijke posities 

aan de ‘intellectuelen’, die binnen de politieke gevangenen als aparte groep werd 

gedifferentieerd, en de gijzelaars. De Duitse SS stelde daarnaast op bepaalde posten 

bewust Jehovah’s Getuigen aan vanwege hun betrouwbaarheid. Al met al leidde dit 

ertoe dat de ideologische en sociaal-economische achtergrond van de Nederlandse 

Funktionshäftlingen gemengd was.  

Ondanks het feit dat een aantal ‘intellectuelen’ en gijzelaars een 

Funktionsstelle bezette, hadden zij als groep als geheel niet veel macht. Samen met de 

Jehovah’s Getuigen vormden zij dan ook het midden van de hiërarchische structuur. 

Wel werden zij door de politieke gevangenen ontzien vanwege hun sociaal-

economische achtergrond of het feit dat zij vanwege hun gijzelaarsschap een lichtere 

behandeling verdienden. Zij hadden hierdoor een relatief gemakkelijk leven in het 

kamp. 

Onderaan de hiërarchische ladder stonden de ‘asocialen’ en de buitenlandse 

gevangenen. Op basis van hun zwarte driehoek werden de ‘asocialen’ zonder meer 

uitgesloten van functies, omdat zij als onbetrouwbaar en immoreel werden beschouwd. 

En ook werd contact met hen vermeden. Wat betreft de buitenlandse gevangenen was 

de houding van de politieke gevangenen ten opzichte van de Belgen echter meer 

ambivalent. Een deel twijfelde aan hun loyaliteit ten opzichte van de Nederlanders. en 

sloot en uit, maar een ander deel onderhield contacten en vriendschappen met hen. 

 

De sociale stratificatie 

Volgens socioloog Wolfgang Sofsky was de sociale stratificatie in de Duitse 

concentratiekampen niet gebaseerd op dezelfde criteria als in de gewone maatschappij. 

Geen gevangene had controle over het werk wat hij deed, zo stelde hij; genoten 

opleiding was maar in zeer beperkte mate van belang en geld speelde praktisch geen 

rol.1063 De indeling van de kampbevolking in groepen en sociale lagen werd volgens 

                                                 
1063 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 138; Zie voor de sociale stratificatie in Duitse kampen onder 
andere: B. Kautsky, Teufel und Verdammte. Erfahrungen und Erkenntnisse aus sieben Jahren in 
deutschen Konzentrationslagern (Zürich 1946) 125-169; Kogon, Der SS-Staat 66-72 en 355-376; 
Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft; G. Botz, ‘Binnenstrukturen, Alltagsverhalten und 
Überlebenschancen in Nazi-Konzentrationslagern’. In: Streibel en Schafranek (red.), Strategie des 
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hem dan ook allereerst bepaald door het classificatiesysteem met de gekleurde 

driehoeken. Aan de top van de hiërarchie vochten hoofdzakelijk politieke gevangenen, 

met daarbinnen een speciale rol voor de communisten, en de Berufsverbrecher – 

criminelen – om de macht. Lager op de ladder stonden Jehovah’s Getuigen, 

‘asocialen’ en helemaal onderaan de joodse gevangenen. Verder speelde ook 

nationaliteit een rol in de bepaling van de hiërarchie: Duitse gevangenen stonden 

bovenaan, gevolgd door West-Europeanen. Oost-Europeanen, onder wie Polen en 

Russen, werden als Untermenschen beschouwd en vormden samen met de joodse 

gevangenen de onderlaag.1064 

De sociale stratificatie in kamp Vught kende zowel overeenkomsten als 

verschillen met de door Sofsky aangegeven hiërarchie. Allereerst de overeenkomsten: 

de positie van de Jehovah’s Getuigen was vergelijkbaar met die in de kampen in 

Duitsland vanaf 1942. Voor 1942 werden Jehovah’s Getuigen, die beschouwd werden 

als geduchte politieke tegenstanders van het nazi-regime, door de SS onderworpen 

aan extreme terreur. Maar naarmate het aantal buitenlandse gevangenen in de Duitse 

kampen steeg en er voor de organisatie van de expanderende kampen steeds meer 

ervaren en betrouwbare gevangenen nodig waren, stegen de Jehovah’s Getuigen op de 

hiërarchische ladder.1065 

Ook de verhouding tussen de Jehovah’s Getuigen en hun medegevangenen 

kwam overeen met die in de kampen in Duitsland. Zo schreef Benedikt Kautsky, die 

van 1938 tot 1945 in verschillende concentratiekampen verbleef, in zijn boek Teufel 

und Verdammte dat correctheid en betrouwbaarheid een tweede natuur van de 

Jehovah’s Getuigen was. ‘Das hatte die unangenehme Nebenwirkung, daß sie als 

Vorarbeiter oft die ihnen von der SS erteilten Aufträge zu pünktlich ausführen 

wollten.’ Maar daartegenover stond dat Jehovah’s Getuigen als voorarbeider nimmer 

geweld tegen hun medegevangenen gebruikten. ‘Sie waren im allgemeinen hilfsbereit, 

(…) – sie hielten untereinander geradezu vorbildliche Kameradschaft – aber auch zu 

andern’, was zijn conclusie. 1066 

                                                                                                                                            
Überlebens 45-71; L. Niehammer, ‘Häftlinge und Häftlingsgruppen im Lager. Kommentierende 
Bemerkungen’. In: Herbert e.a. (red.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, II 1046-1060; 
P.M. Neurath, Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager Dachau und 
Buchenwald (Frankfurt am Main 2004) 86-113 en 209-245. 
1064 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 140-141. 
1065 Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium 451-452. 
1066 Kautsky, Teufel und Verdammte 138-139. 

 267



De groep ‘asocialen’ in kamp Vught had een andere samenstelling dan in de 

kampen in Duitsland. Toen de concentratiekampen in Duitsland vanaf 1937 

veranderden van plaatsen van politieke repressie in een instrument van ‘“völkischer” 

Sozialpolitik’, werden als ‘asocialen’ personen opgesloten ‘die […] sich der in einem 

nationalsozialistischen Staat selbstverständlichen Ordnung nicht fügen wollen’ onder 

wie bedelaars, landlopers, alcoholisten en Zigeuners.1067 Tijdens de oorlog werden 

daarnaast, als gevolg van de toenemende druk op Duitse arbeiders om in de 

wapenindustrie te gaan werken, ook steeds meer geschoolde arbeiders als 

werkweigeraars vastgezet. 1068  Werkweigeraars behoorden ook in Vught tot de 

‘asocialen’, maar er zaten daar geen mensen vast die opgepakt waren wegens bedelarij 

of alcoholisme en dergelijke. Een deel van de ‘asocialen’ in Vught, zoals plegers van 

economische delicten, zouden in de kampen in Duitsland de groene driehoek van 

‘criminelen’ hebben gekregen, maar in Vught was deze categorie niet 

vertegenwoordigd.1069 

Voor de plaats op de hiërarchische ladder maakte de samenstelling van de 

groep echter niets uit; zowel in de kampen in Duitsland als in kamp Vught behoorden 

de ‘asocialen’ tot de laagste regionen van de hiërarchie. Zij kregen geen invloed en 

werden als onbetrouwbare personen en tweederangs gevangenen beschouwd. Dit 

kwam enerzijds door het beleid van de SS die hen niet uitkoos voor Funktionsstellen 

en doordat zij ook door hun medegevangenen buitengesloten werden. Daarnaast 

kenden de ‘asocialen’ weinig onderlinge binding en waren ze daardoor niet in staat 

om collectief te strijden voor een hogere plaats in de hiërarchie.1070 

Een belangrijk verschil met de kampen in Duitsland vormde de positie van de 

communistische gevangenen. In Vught vormden de communisten niet een hechte 

groep die ook als zodanig naar voren trad. De oorzaak hiervan ligt deels in het feit dat 

door het ontbreken van een harde strijd onder de gevangenen de groepsvorming in 

Vught minder sterk was. Daarnaast kende de CPN een lossere partijband dan de 

Duitse communisten. Buchenwald is hier het meest expliciete voorbeeld van. Daar 

deden onder de communisten ‘tien geboden’ de ronde, die strikte kameraadschap 

                                                 
1067  C. Schikorra, Kontinuitäten der Ausgrenzung. “Asoziale” Häftlinge im Frauen-
Konzentrationslager Ravensbrück (Berlijn 2001) 37. De juridische grondslag hiervoor vormde het 
‘Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei’ van 14.12.37. 
1068 Neurath, Die Gesellschaft des Terrors 99. 
1069 Er waren wel enkele Duitse kapo’s uit Mauthausen die een groene driehoek hadden. 
1070 Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 85; Neurath, Die Gesellschaft des Terrors 100 en 213; 
Kogon, Der SS-Staat 67. 
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verlangden ten opzichte van elkaar, die stelden dat een slappe houding verraad aan de 

Partij betekende en die eisten dat men altijd handelde in de geest van de Partij en de 

eigen klasse.1071  

Bij de communisten in Vught was hier geen sprake van. Bij hen speelde de 

CPN vrijwel geen rol en het gedachtegoed van het communisme kwam nauwelijks ter 

sprake in de verslagen en verklaringen.1072 Hier en daar wordt wel gewag gemaakt 

van politieke discussies die door communisten en andersdenkenden gevoerd werden, 

maar het handelen van de communisten in kamp Vught werd niet expliciet bepaald 

door hun politieke overtuiging en evenmin werd het communistische gedachtegoed 

actief uitgedragen zoals in Buchenwald.1073  

In veel kampen in Duitsland was er sprake van animositeit tussen de 

sociaaldemocraten en de communisten. Deze werd deels veroorzaakt door het feit dat 

de communisten de sociaaldemocratie de schuld gaven van het feit dat Hitler in 1933 

aan de macht had kunnen komen, terwijl de socialisten kritiek hadden op wijze 

waarop de communisten hun machtspositie in het kamp gebruikten om hun eigen 

politieke kameraden te helpen. 1074  De Nederlandse communisten konden de 

sociaaldemocraten uiteraard niet hetzelfde verwijt maken als in Duitsland, maar ook 

hier bestreden leden van beide partijen elkaar in de jaren dertig, omdat ze beide 

geloofden het beste de belangen van de arbeidende klasse te kunnen behartigen. In 

kamp Vught was van deze controverse echter nauwelijks iets te merken. Politiek 

gevangene H.J. Braakhekke vertelde na de oorlog wel hoe hij binnen Philips werd 

overgeplaatst omdat een aantal communisten hem had ‘ontdekt’ als 

sociaaldemocratisch raadslid en ‘hevige politieke gesprekken’ met hem voerden.1075 

                                                 
1071  K. Hartewig, ‘Wolf unter Wölfen? Die prekäre Macht der kommunistischen Kapos im 
Konzentrationslager Buchenwald’. In: Herbert e.a. (red.), Die nationalsozialistischen 
Konzentrationslager, II 939-958, aldaar 948; Zie ook: Langbein, nicht wie die Schafe 113-114. 
1072 Een van de weinige bronnen die dit wel laat zien is het boekje van Boud van Doorn Vught, Dertien 
maanden in het concentratiekamp. Het boekje is echter geschreven als een roman en lijkt eerder 
bedoeld te zijn als communistische propaganda dan een werkelijk beschrijving van het leven in kamp 
Vught. Communisten kozen, vaker dan joodse en christelijke auteurs voor een zekere mate van 
fictionalisering, constateerde Bettine Siertsema. Siertsema, ‘Kampgetuigenissen’. In: Van Vree en Van 
der Laarse (red.), De dynamiek van de herinnering 114. 
1073 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band IV p. 5; H.J. Braakhekke, Brief d.d. 4.10.48, Niod, 
250g, inv.nr. 555 p. 2. 
1074 W. Röll, Sozialdemokraten im Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. Unter Einbeziehung 
biographischer Skizzen (Göttingen 2000) 231 en 238; F. Pingel, ‘Individuelle und kollektive 
Überlebensstrategien im Konzentrationslager’. In: Streibel en Schafranek (red.), Strategie des 
Überlebens 92-123, aldaar 100. 
1075 Braakhekke, Brief d.d. 4.10.48, Niod, 250g, inv.nr. 555 p. 1-2. 
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Maar tegelijkertijd liet de samenwerking tussen de communist Piet Maliepaard en de 

sociaaldemocraat Aarse zien dat van een echte strijd geen sprake was. 

Een tweede kenmerkend verschil is dat er in kamp Vught nog wel een groep 

was – de ‘intellectuelen’ en een deel van de gijzelaars – die onderscheiden werd op 

basis van zijn sociaal-economische status in de Nederlandse maatschappij, terwijl dit 

zoals Sofsky constateerde in kampen in Duitsland niet denkbaar was.1076 Dat dit in 

kamp Vught wel mogelijk was werd hoofdzakelijk bepaald door de 

kampomstandigheden. Allereerst omdat deze in vergelijking met de kampen in 

Duitland minder vernietigend waren. Het werk dat men moest doen of de posities die 

men kon vervullen waren minder van belang om te overleven. De noodzaak om 

bijvoorbeeld te behoren tot de rekenkamer van Philips ontbrak, omdat de meeste 

andere banen ook niet uitzonderlijk zwaar of slecht waren. Hierdoor was het voor de 

medegevangenen mogelijk de status van de ‘intellectuelen’ te onderkennen en mee te 

werken aan het in stand houden ervan. Wat hierbij ook een rol speelde was het feit dat 

een deel van de ‘intellectuelen’ tot de gijzelaars behoorde en dus ook door de SS werd 

ontzien.  

Een derde verschil heeft betrekking op de strijd om de macht in de hoogste 

regionen van de gevangenenhiërarchie. De heersende opvatting binnen de 

historiografie over de kampen in Duitsland is dat deze strijd zich over het algemeen 

afspeelde tussen de politieke gevangenen, en dan met name de communisten, en de 

criminelen. 1077 Dit beeld is niet onjuist, maar behoeft aanpassing en dan met name 

met betrekking tot de periode vanaf 1943. In die laatste fase, zo betoogde Pingel al in 

1978, verdween de politieke achtergrond van de gevangenen en de door de SS 

aangebrachte differentiatie naar de achtergrond. Er ontstond een nieuwe scheiding, die 

gedeeltelijk haaks stond op de categorieën. ‘Immer mehr Häftlinge waren – 

unabhängig von ihrer politischen Perspektive, ihrem Gegenwarts- und 

Vergangenheitshorizont – einer sich annähernden Grundsituation unterworfen’, aldus 

Pingel.1078  

                                                 
1076 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 138; Ook historica Karin Hartewig constateerde wat betreft de 
kampen in Duitsland dat de kampsamenleving door de overlevingsstrijd ‘die Klassenstruktur der 
bürgerlichen zivilen Gesellschaft weit hinter sich ließ’. Hartewig, ‘Wolf unter Wölfen?’. In: Herbert e.a. 
(red.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, II 948. 
1077  Zie onder andere: Pingel, ‘Individuelle und kollektive Überlebensstrategien’. In: Streibel en 
Schafranek (red.), Strategie des Überlebens; Hartewig, ‘Wolf unter Wölfen?’. In: Herbert e.a. (red.), 
Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, II 939-958; Kaienburg, ‘Freundschaft? 
Kameradschaft?’ In: Diercks (red.), Abgeleitete Macht. 
1078 Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 152. 
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Deze verschuiving werd allereerst teweeggebracht door veranderingen in de 

behandeling van de gevangenen als gevolg van hun inschakeling in de 

oorlogsindustrie. Hierdoor verbeterden de omstandigheden voor alle gevangenen. Ten 

tweede gold dat hoe langer de gevangenenschap duurde, des te groter de kansen 

waren om de opgelegde differentiatie te overwinnen. Naarmate men langer in het 

kamp zat werden kennis en ervaring steeds belangrijker ten opzichte van de gekleurde 

driehoek die men bij binnenkomst had gekregen en zo ontstond, volgens Pingel een 

nieuwe scheiding, namelijk tussen de oude en de nieuwe gevangenen.1079 

 In navolging van Pingel deed de Olaf Mußmann – bijna twintig jaar later – 

onderzoek naar het kamp Mittelbau-Dora, dat in augustus 1943 in het Harzgebergte in 

Duitsland geopend werd. Hij kwam tot conclusie dat voornamelijk vanaf 1943 en dan 

met name in de nieuwe kampen een einde kwam aan het heersende beeld dat de strijd 

om de macht gestreden werd tussen de ‘groenen’ en de ‘roden’. In deze nieuw 

opgerichte werkkampen speelde de duur van de gevangenenschap minder een rol en 

waren talenkennis en beroepsmatige vaardigheden factoren van betekenis. 1080  Hij 

constateerde dat de macht in Mittelbau-Dora gedeeld werd door gevangenen met vele 

verschillende nationaliteiten en uit alle gekleurde categorieën. 

Zoals gezegd werden in kamp Vught de Funktionsstellen bezet door 

gevangenen afkomstig uit vrijwel alle categorieën en met verschillende ideologische 

achtergronden. De verklaring hiervoor komt deels overeen met de oorzaken die Pingel 

en Mußmann voor de kampen in Duitsland aanwezen. Het belang van de lichte 

verbetering in de omstandigheden, dat Pingel constateerde, blijkt ten aanzien van 

Vught de hoofdreden. De strijd om de macht speelde zich niet slechts tussen bepaalde 

groepen af, omdat de omstandigheden voor concentratiekampbegrippen relatief goed 

waren. In kamp Vught was geen gevecht op leven of dood vereist om de beste 

functies in handen te krijgen. Zoals Mußmann signaleerde, speelden tevens opleiding 

en kennis van de gevangenen een aanzienlijke rol bij het bepalen van de functie die 

men in het kamp kreeg. Niet alleen kwamen doktoren in het Revier terecht, in de SS-

keuken stelde de gevangene Johan Kogenhop, die daar de scepter zwaaide, slagers aan 

en Johannes Otto werd in een timmerwerkplaats aan het werk gezet nadat hij had 

                                                 
1079 Ibidem. 
1080 Mußmann, ‘»Bunte Lagerprominenz«?’. In: Diercks (red.), Abgeleitete Macht 83. 

 271



aangegeven dat hij timmerman was.1081 Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn als de 

omstandigheden een hard gevecht om te overleven zouden hebben geëist. 

Anders dan in Mittelbau-Dora zorgden de Nederlanders in Vught – na 

uitsluiting van de ‘asocialen’ en buitenlanders – dat er een gevoel van 

gezamenlijkheid ontstond, waardoor de categorisering van minder zwaarwegend 

belang was, zoals blijkt uit de beschrijving van Otto:  

 

De verhouding tussen de gevangenen onderling was prachtig in een woord. Ik 

heb het zelfs nog nooit zoo meegemaakt, zooals wij met elkaar omgingen, of 

je nu dominee, pastoor, dokter of professor was, maakte daar geen verschil. Je 

was daar Hollander, had allemaal eene vijand “de Mof” en die moest op alle 

manieren afbreuk worden gedaan en moest op z’n zachtst uitgesproken 

verdwijnen.1082  

 

Ook gijzelaar H. Kühler meende dat de gevangenen uiteindelijk ‘één grote eenheid 

tegen de Duitsers’ vormden en de basis van die eenheid was het feit dat de 

gevangenen elkaar in de werkcommando’s tegenkwamen en daar vriendschap sloten, 

‘los van enig groepsverband of politieke schakering’.1083 Dat klinkt heel anders dan 

de cynische conclusie van Benedikt Kautsky, die schreef: ‘Kein Wort wurde im Lager 

wohl öfter und ärger mißbraucht als das von der Kameradschaft. Schließlich sagte 

man bissig: «Wenn einer Kamerad zu dir sagt, dann will er was von dir».’1084 Gold dit 

in wezen ook niet voor Vught of was het daar wel mogelijk om onbaatzuchtige 

vriendschappen te sluiten? 

 
 
‘Hier heb ik nu een goede vriend gekregen (…) Ik heb er werkelijk veel aan.’ 

Het fenomeen vriendschap was in concentratiekampen een problematisch begrip. Aan 

de ene kant was het voor gevangenen belangrijk om mensen te hebben bij wie ze 

steun en hulp konden vinden en waar ze enige vertrouwdheid mee voelden. Aan de 

andere kant was het systeem van de kampen zo ingericht dat het onderhouden van 

                                                 
1081 J.F. Kogenhop, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 647 p. 6; Otto, Brief d.d. 14.9.48, Niod, 250g, 
inv.nr. 694 p. 2; Zie ook: Zakboekjes “Voorschriften voor de Capo’s”, 1943-1945, Niod 250g, inv.nr. 
212. Deze zakboekjes bevatten naam, beroep en werkcommando van de gevangenen en laten zien dat 
vele gevangenen in hun eigen vakgebied te werk werden gesteld. 
1082 Otto, Brief d.d. 14.9.48, Niod, 250g, inv.nr. 694 p. 7. 
1083 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 29. 
1084 Kautsky, Teufel und Verdammte 175. 
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vriendschappen door concurrentiestrijd en het grote verloop onder de gevangenen zeer 

moeilijk was. Volgens Sofsky en Bettelheim kwamen als gevolg daarvan 

vriendschappen in de kampen praktisch niet voor. Nieuwelingen deden nog wel hun 

best om vriendschappelijke contacten te vormen, onder meer door te proberen samen 

met de mensen die ze tijdens het transport naar het kamp hadden leren kennen of met 

bekenden die ze mogelijk in het kamp tegenkwamen in dezelfde barak te komen. 

Maar deze relaties hielden over het algemeen niet lang stand doordat gevangenen 

stierven of op transport werden gezet. Ook verhuizing naar een andere barak kon het 

einde van de band betekenen, doordat men elkaar in de grijze massa kwijtraakte. ‘Die 

Fluktuation innerhalb des Lagersystems zerstörte dauerhafte Verbindungen’, aldus 

Sofsky.1085 

Ook de gevangenen in kamp Vught bemerkten hoe moeilijk het was om 

vriendschappen te onderhouden. Zo verklaarde Maliepaard dat hij in het kamp nooit 

een bepaalde vriendschap had gevoeld voor iemand, hij was daar bewust huiverig 

voor geweest. ‘Het kampleven bracht nu eenmaal mee, dat we er rekening mee 

moesten houden, dat je toch elkaar in welk verband dan ook, weer kwijtraakte’, zei 

hij.1086 ‘Zo langzamerhand heb ik nog maar een klein kringetje van vrienden’, schreef 

Jan Roothaan, die als Sippengeisel in augustus 1943 naar kamp Vught gebracht werd. 

‘De een na de ander gaat weg en zo voel je je steeds eenzamer.’1087 En ook Frohn 

schreef na vier maanden kamp Vught aan zijn ouders:  

 

Steeds heb ik weer andere kennissen. Dat is hier zo’n beetje de gang van 

zaken, want telkens gaan mensen weg en verschijnen nieuwe. Als je een goeie 

maat hebt uitgezocht is ie in no time weer verdwenen.1088 

 

Maar niet alleen doordat vriendschapsrelaties telkens weer verbroken konden worden 

werd het ontstaan van vriendschappen bemoeilijkt, ook het systeem van terreur en de 

bewuste scheidslijnen en hiërarchie die onder de gevangenen aangebracht werden, 

zorgde hiervoor. Door de dehumanisering en verkinderlijking, zo stelde Bettelheim, 

ontwikkelden vriendschappen zich net zo snel als ze weer afgebroken werden. 

Gevangenen konden als kinderen het ene moment goede vrienden zijn en het andere 

                                                 
1085 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 184. 
1086 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band VIII p. 13. 
1087 Roothaan (red.), Jan Roothaan 13. 
1088 F. Frohn, Brief d.d. 23.1.44, NMKV, Ordner namen gevangenen Vught F t/m G. 
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moment elkaar met hand en tand bevechten. 1089  De meeste gevangenen leefden 

daarom een solitair leven in het kamp, aldus Bettelheim, of bewogen zich in een 

kleine groep van kameraden. Vrienden kon je dat niet noemen, eerder lotgenoten in 

ellende.1090 

 De vele verwijzingen naar het gezelschap en de vriendschapsbanden met 

medegevangenen laten zien dat het in kamp Vught meeviel met het solitaire leven dat 

de gevangenen leidden. Grote vriendengroepen ontstonden niet, maar de meesten 

vonden toch wel een aantal medegevangenen met wie ze goed overweg konden, 

optrokken, pakketten deelden en die hen steun gaven en afleiding boden. Zo schreef 

gijzelaar Kühler:  

 

Al spoedig had ik vriendschap gesloten met mijn naaste buren van de 

scheerapparatenband. (…) Menig genoeglijk uurtje brachten wij door met 

praten over allerlei; wij werden goede vrienden, lieten elkaar brieven en foto’s 

zien en waren van elkaars gezinnen volkomen op de hoogte.1091  

 

En Frohn liet aan thuis weten: ‘Ik heb een aardig groepje vrienden, waarmee ik steeds 

samen ben. (…) We voeren “diepgaande gesprekken”. (…) De geest is opgewekt (…) 

en zelfs vrolijk te noemen.’1092 

 Het is echter de vraag of deze contacten als echte vriendschappen beschouwd 

moeten worden. Volgens Bettelheim en Sofsky waren de sociale relaties in de kampen 

gebaseerd op instrumentele overwegingen en werden ze voornamelijk gebruikt als 

middel in de strijd om het zelfbehoud. Gedwongen door de omstandigheden sloten 

gevangenen contacten vanuit egocentrische motieven.1093  

Hoewel in kamp Vught een letterlijke overlevingsstrijd niet noodzakelijk was, 

stonden vriendschappen ook daar voor een belangrijk deel in het teken van het 

materiële of psychische voordeel dat de gevangenen ervan ondervonden. Het meest 

duidelijk is dit terug te zien in de opmerkingen van gevangenen die dankzij vrienden 

een betere baan wisten te krijgen. Maar het is bijvoorbeeld ook te lezen in de 

opmerking van Weststrate over de vriendschap met zijn Leidse collega’s: ‘We konden 

                                                 
1089 Bettelheim, ‘Individual and mass behavior’. In: idem, Surviving and other essays 76. 
1090 Bettelheim, The informed heart 231. 
1091 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 26. 
1092 Frohn, Brief d.d. 13.2.44, NMKV, Ordner namen gevangenen Vught F t/m G. 
1093 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 184; Bettelheim, The informed heart 131. 
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uitstekend met elkaar opschieten en hebben veel met elkaar gesproken, waardoor wij 

elkaar hielpen (…) ons geestelijk leven enigszins op peil te houden’, schreef hij.1094 

Of tussen de regels door in de lofzang die politiek gevangene A. Bouten op zijn 

kampvrienden hield: 

 

Nico de Vries, (…) wondertype van alle markten thuis, die voor een sigaret 

deugdelijk rechtskundig advies gaf, een request schreef in het Duits, een 

Franse brief omzette in ’t Duits, (…). En dan onze eenvoudige en eerlijke 

Verheijen, hoe velen heb je geholpen door hun sokken of truien te stoppen, 

hun broeken of jasje uit te stukken.1095 

 

Ten aanzien van de mentale steun die vriendschappen betekenden, schreef de 

Belgische gevangene J. Vermaesen dat slechts de vriendschap tot zijn 

medegevangenen het enige warme gevoel was dat hen verwijderde van de neiging 

naar de dood.1096 En Ad Bal had eenzelfde soort effect op medegevangene Cor Hirdis, 

die zijn broer in het kamp verloren was. In een brief aan zijn ouders vertelde hij dat 

als Bal hem niet onder zijn hoede had genomen, het hem te zwaar zou zijn geworden. 

‘Hij zorgt voor mij alsof ik zijn eigen broer ben. En dat kan mij toch soms zo’n gevoel 

geven, net of ik thuis ben; die hartelijkheid en ware kameraadschap voeren mij soms 

zo diep.’1097  

Deze laatste opmerking van Hirdis toont dat de gevangenen de banden met 

medegevangenen wel als echte vriendschappen ervoeren. En vaak voelde de band 

sterker dan de contacten in de vrije maatschappij. Zo schreef Kühler: ‘De 

omstandigheden werkten er toe mede, dat je spoedig dikkere vrienden werd dan in de 

vrije maatschappij.’1098 En ook Johannes Megens, die als politiek gevangene in het 

kamp zat, schreef na de oorlog dat de banden van vriendschap ‘in uren van kommer 

en leed gesmeed’ hecht waren.1099  

Door de gevangenen zelf werden de vriendschappen dus als ware 

vriendschappen ervaren en als grote steun in het doorstaan van het kampleven. Zo 

schreef Jan Roothaan aan zijn moeder: ‘Zo langzamerhand krijg ik hier ook goede 
                                                 
1094 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 23. 
1095 A. Bouten, Brief z.d., Niod, 250g, inv.nr. 554 p. 4. 
1096 J. Vermaesen, ‘Een transport Belgen’, Niod, 250g, inv.nr. 766 p. 4. 
1097 Bal, Brief d.d. augustus/september 1943, NMKV, 3017, inv.nr. 3037. 
1098 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 26. 
1099 J.T. Megens, Brief d.d. 31.1.46, Niod, 250g, inv.nr. 679 p. 1. 
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vrienden en dat maakt het leven zoveel mooier.’1100 Ook Vermaesen schreef dat hij 

iedere avond na het hartelijke “Wel te rusten Belg” van zijn drie Rotterdamse 

vrienden, zich realiseerde hoeveel troost hij putte uit hun vriendschap.1101  

Uiteindelijk bleken de meeste vriendschappen na het kamp echter geen stand 

te houden. Soms kwam dat doordat de verschillen die in het kamp minder belangrijk 

hadden geleken na de oorlog toch grote struikelblokken bleken.1102 Maar ook zonder 

dat verwaterde de meeste vriendschappen korte tijd na terugkomst uit de kampen. Het 

gewone leven eiste spoedig de aandacht op en de contacten bleken niet bewaard te 

blijven. ‘Je komt gewoon niet meer bij elkaar’, verzuchtte Gerrit van der Linde. ‘Ook 

al kon je in die tijd nog zo prettig met elkaar overweg.’1103 

 

Anders dan de concentratiekampen op het Duitse grondgebied, waar een totale 

minachting bestond voor het leven van de gevangenen, was het beleid in kamp Vught 

erop gericht de gevangenen te intimideren en te onderdrukken, maar niet te 

vernietigen. In de andere kampen werd er niet gekeken naar de aantallen slachtoffers 

en waren dodelijk geweld en de voortdurende doodsangst onderdeel van het 

dagelijkse leven. In kamp Vught was dit, ondanks de slachtoffers die ook daar vielen 

en alhoewel er ook regelmatig geweld gebruikt werd, niet het geval. Het gedrag van –

in het bijzonder Nederlandse – SS’ers was over het algemeen minder gewelddadig.  

Ten aanzien van de stratificatie en hiërarchie in de kampen in Duitsland moest 

Pingel concluderen dat ‘vor allem die Vorgaben durch die SS den Platz im Lager 

[bestimmten]’ en dat individuele gevangenen slechts ‘nur nach längere Zeit der 

Lagererfahrung und Adaption, wenn es denn überhaupt gelang, die ersten Monate zu 

überstehen’, een kans hadden ‘die Grenzen der inneren Hierarchien durch 

individuelles Geschick [zu] durchbrechen’.1104 Ook in kamp Vught werd de sociale 

stratificatie en de hiërarchie in het kamp voor een groot deel bepaald door het beleid 

van de kampleiding en de SS. De door hen gebruikte categorisering vormde de basis 

van de sociale stratificatie in het kamp en hun houding ten opzichte van de 

                                                 
1100 Roothaan (red.), Jan Roothaan 6. 
1101 Vermaesen, ‘Een transport Belgen’, Niod, 250g, inv.nr. 766 p. 6. 
1102 Zie onder andere: Withuis, Na het kamp; T. de Ridder, De geest van het verzet. Ex-politieke 
gevangenen uit ’40-’45 (Zutphen 2009). 
1103 Van der Linde, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 670 p. 11. 
1104  Pingel, ‘Individuelle und kollektive Überlebensstrategien’. In: Streibel en Schafranek (red.), 
Strategie des Überlebens 108. 
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communisten, de gijzelaars en de ‘asocialen’ bepaalde in belangrijke mate de plaats 

die deze groepen innamen in de hiërarchische structuur.  

Tegelijkertijd gaf het feit dat een harde strijd om te overleven in Vught niet 

nodig was de gevangenen de ruimte om – meer dan in andere kampen – invloed uit te 

oefenen op de stratificatie en de hiërarchie in het kamp. Hierdoor bleven sporen van 

de sociaal-economische structuur van de Nederlandse maatschappij zichtbaar in de 

kampsamenleving. Het meest duidelijk was dit ten aanzien van de ‘intellectuelen’, die 

ook in Vught op basis van hun status een bevoorrechte positie kregen. Maar het bleek 

ook uit het feit dat een heel aantal gevangenen te werkgesteld was in het eigen 

vakgebied. 

De scheidslijnen tussen de verschillende groepen waren in kamp Vught minder 

scherp dan in de kampen in Duitsland. Hierdoor was de macht verdeeld tussen 

gevangenen die afkomstig waren uit vrijwel alle categorieën en lagen van het kamp, 

de ‘asocialen’ en de buitenlanders uitgezonderd. Het meest belangrijke pleit dat moest 

worden beslecht was niet dat tussen gevangenen afkomstig uit verschillende 

categorieën, maar tussen de Duitse kapo’s en de Nederlandse gevangenen. Van de 

terreur die de Duitse kapo’s de eerste maanden hadden uitgeoefend, leerden de 

gevangenen dat niet de categorie of de achtergrond van de gevangenen het 

belangrijkste was, maar het feit dat Nederlanders de posities als Funktionshäftlingen 

bezetten. Solidariteit bestond zeker in Vught, maar dan vooral binnen de dominerende 

groep Nederlandse politieke gevangenen, die de ‘asocialen’ en buitenlanders uitsloten. 

Dankzij hun organisatietalent konden de ‘asocialen’ zich daartegen beter verweren 

dan de Belgen. 
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