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6. De bel voor de laatste ronde heeft geluid 

 

In februari 1944 brak een nieuwe periode aan met de komst van de derde en naar zou 

blijken laatste kampcommandant. De 49-jarige Hans Hüttig volgde Grünewald op, die 

naar aanleiding van het bunkerdrama gearresteerd was. Dankzij de telefoniste Eva 

Grijseels raakte het bunkerdrama snel in Den Haag bekend. Zij luisterde op de 

Kommandantur een telefoongesprek af tussen Schutzhaftlagerführer Krämer en 

adjudant Hermann Wicklein, waarin Krämer vroeg Grünewald op de hoogte te stellen 

van de toestand van de vrouwen in de bunker en ervoor te zorgen dat het verhaal 

verder niet bekend zou worden. Wicklein kwam erachter dat Grijseels het gesprek had 

afgeluisterd en zij werd in haar kamer opgesloten, verhoord en uiteindelijk ontslagen. 

Vanuit Vught ging ze vrijwel rechtstreeks naar Den Haag en legde daar bij Rauters 

secretaris, Heinrich, een verklaring af.1105 Rauter aarzelde niet om Grünewald direct 

te laten arresteren, voordat Berlijn tijd had om te reageren. 

                                                

Pohl was daarover zeer ontstemd, aangezien hij als hoofd van het WVHA 

verantwoordelijk was voor de commandant. Het gevolg was dat hij Rauter een brief 

schreef waarin hij ‘voorstelde’ hem de volledige leiding over het kamp te geven. 

Uiteraard, zo schreef hij, zou dit wel betekenen dat de kampcommandant en de Duitse 

SS zouden worden teruggetrokken.1106 ‘Das ist doch unmöglich!, was Rauters reactie 

aan dr. Brandt, lid van de persoonlijke staf van Reichsführer Himmler. ‘Ich kann doch 

das KL Vught nicht mit NSBern führen.’1107 Brandt belde vervolgens met het WVHA 

en wist de zaak te sussen; kamp Vught bleef onder leiding van het WVHA.1108 

Intussen was Grünewald op 6 maart 1944 veroordeeld door het SS- und 

Polizeigericht X, wegens ‘fahrlässiger Tötung’ (dood door schuld).1109  Hem werd 

onder meer nagedragen dat hij had kunnen verwachten dat het drama ‘von der 

gegnerischen Propaganda weitgehendst ausgenutzt wird und damit die Bestrebungen 

 
1105 Arts, PV d.d. 19.5.47, getuigen E. Grijseels en H.F. Swart, NA, CABR, inv.nr. 63557; Schot, PV 
d.d. 27.3.47, getuige E. Grijseels, NA, CABR, inv.nr. 76193. 
1106 Brief Pohl aan Rauter d.d. 29.3.44, BArch, NS 19, 1696. 
1107 Brief Rauter aan Brandt d.d. 15.4.44, BArch, NS 19, 1696. 
1108 Brief Brandt aan Rauter d.d. 26.4.44 BArch, NS 19, 1696; Of Pohl echt van plan is geweest het 
kamp aan Rauter over te dragen of dat hij dit alleen als dreigement gebruikte om hem op zijn plaats te 
zetten, is de vraag. 
1109 ‘Dood door schuld’. Grünewald, Feldurteil d.d. 6.3.44, NA, CABR, inv.nr. 111423 dossier 19126 p. 
1. 
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des Reichskommissars in den Niederlanden erheblich gestört werden könnten’.1110 Bij 

zijn aanstelling was hij nadrukkelijk op het bijzondere karakter van het kamp gewezen 

en welke consequenties het zou hebben als hij het kamp niet naar behoren zou 

leiden. 1111  Hij kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden en zijn 

adjudant, Wicklein, die Grünewald op het idee gebracht had, kreeg zes maanden 

wegens medeplichtigheid.1112 

De eerste maanden onder Hüttigs leiding was de omvang van de 

kampbevolking vergelijkbaar met die onder Grünewald, gerekend vanaf november 

1943 toen vrijwel alle joodse gevangenen doorgestuurd waren. Het aantal mannelijke 

Schutzhaftgevangenen schommelde tussen de 3400 en 3800 personen. Daarnaast 

waren er circa 200 gijzelaars opgesloten. Van november tot 18 maart zaten er nog 295 

joodse mannen vast. Op dat moment werden – op 10 na – alle joodse mannen naar 

Westerbork gestuurd, maar dankzij tussenkomst van Philips kwamen er weer 82 naar 

Vught terug. Het vrouwenkamp was aanzienlijk kleiner. Er waren nog maar enkele 

gijzelaars en een kleine vierhonderd joodse vrouwen. Het totaal aantal vrouwen in het 

kamp varieerde in deze periode tussen de 700 en 900.1113 

Hüttig kwam eind februari in het kamp aan en drukte duidelijk zijn stempel op 

het kamp. Zijn periode als commandant zou grotendeels bepaald worden door de – 

geruchten over de – naderende invasie en de ontwikkelingen aan het Westfront. Dit 

betekende voor de gevangenen niet alleen spanning over wat hen te gebeuren stond en 

                                                 
1110 Grünewald, Feldurteil d.d. 6.3.44, NA, CABR, inv.nr. 111423 dossier 19126 p. 3. Tot tweemaal toe 
wees het SS-Gericht hem erop dat hij op de hoogte was van de bijzondere politieke verhoudingen in 
Nederland, dat hij wist dat gebeurtenissen in het kamp niet voor de buitenwereld verborgen bleven en 
dat deze tegen de bezettingsmacht gebruikt werden. Ibidem, 11. Het drama was snel in de buitenwereld 
bekend. Op 16 februari werd er over bericht in Vrij Nederland en De Waarheid. Een maand later 
volgde een stuk in Trouw, dat gebaseerd was zich op een artikel dat de gevangen journalist J.S. Hoek 
via het Philips-Kommando naar buiten had gesmokkeld.  
1111 Ibidem, 3. De rechtbank oordeelde dat ondanks dat het idee van Wicklein kwam, Grünewald 
hoofdverantwoordelijk was. Verder was hij geen ‘Anfänger in KL. Dienst’ en ‘im gereiften Alter’. Hij 
had de dood van de vrouwen dan wel niet gewild, maar hij had kunnen weten wat de gevolgen van de 
opsluiting zouden kunnen zijn. Bovendien had hij zijn meerderen moeten raadplegen voordat hij de 
straf ten uitvoering bracht. Ibidem, 9-11.  
1112 Hij had een dergelijke straf al eens eerder in andere concentratiekampen uitgevoerd. Ibidem, 1 en 5; 
Wicklein was in 1911 geboren. Na de Volksschule en Handelsschule was hij twee jaar werkloos 
geweest en had zich in 1934 bij de SS aangemeld. Hij was sinds 1937 getrouwd en had twee kinderen. 
Hij was voornamelijk in concentratiekampen werkzaam geweest en niet eerder disciplinair bestraft. 
Ibidem, 2.  
1113 Kartotheekkaarten met aantallen gevangenen, 1943-1944, Niod, 250g, inv.nr. 256. De grootte van 
de kampbevolking bedroeg tussen de 4200 en 4650 gevangenen. Het aantal joodse gevangenen was na 
de transporten in november 1943 tot maart 1944 stabiel en bedroeg circa 295 mannen en 377 vrouwen. 
Met de 82 mannen die in maart 1944 uit Westerbork naar Vught teruggingen, kwamen 22 extra 
vrouwen voor het Philips-Kommando mee.  

 279



angst voor transport, maar ook een beperking van de speelruimte die ze in de loop van 

de maanden hadden weten te creëren. 

 

Hüttig: ‘Een vent met een dom (…) gezicht; maar, (…), vermoedelijk niet zoo erg 

slecht.’  

Hans Hüttig werd op 5 april 1894 geboren in Dresden als oudste zoon in een streng 

protestants gezin. Na de Volksschule en Realschule volgde de zeventienjarige Hüttig 

in 1911 het voorbereidende jaar voor de officiersopleiding, maar hij haalde het 

examen niet en werd afgewezen. In maart 1914 kreeg hij een baan als 

vertegenwoordiger in ‘Deutsch Ostafrika’. 1114  Bij het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog meldde hij zich daar bij het koloniale leger en vocht mee tot hij in 1917 

ernstig gewond raakte. Hij werd krijgsgevangen gemaakt door de Engelsen en keerde 

pas in 1920 in Duitsland terug.1115  

 In Dresden probeerde hij vervolgens door middel van wisselende baantjes 

voor hem en zijn vrouw Erna Hänel, met wie hij in 1921 trouwde, in het onderhoud te 

voorzien.1116 In 1926 zette hij in navolging van zijn vader een eigen drogisterij annex 

fotowinkel op. Vier jaar later moest hij die echter wegens faillissement weer sluiten. 

Niet lang daarna vond hij werk bij een Luchtfotobureau in Meißen nabij Dresden, 

waar hij tot bedrijfsleider wist op te klimmen. In 1932 meldde hij zich aan bij de SS 

en de NSDAP. Hij werd SS-mann bij concentratiekamp Sachsenhausen en volgde met 

goed resultaat de opleiding aan de SS-Führerschule, waarvoor hij in 1935 slaagde. 

Kort daarna scheidde hij van zijn vrouw, omdat hij een buitenechtelijke relatie had 

met Ilse Richter, met wie hij in 1940 trouwde.1117  

Van 1937 tot mei 1941 werkte Hüttig in verschillende kampen, onder meer als 

adjudant in Buchenwald en Flössenburg en als Schutzhaftlagerführer in 

Sachsenhausen.1118 Zijn meerderen prezen Hüttigs persoonlijkheid en prestaties en 

omschreven hem als een man met een open karakter, een sterke wil en 

doorzettingsvermogen. Hij was een ‘gerecht und beliebter Führer, greift wo es sein 

                                                 
1114 Een gebied dat tegenwoordig delen van Tanzania, Burundi en Rwanda omvat. 
1115 H. Hüttig, Dienstlaufbahn des H. Hüttig en Abschrift Personal – Nachweis für Führer der Waffen-
SS, Niod, 210, P 75, nr. 10699 en 10707. 
1116 Hüttig, Abschrift Personal, Niod, 210, P 75, nr. 10707. Ze kregen samen een zoon en een dochter. 
1117 Hüttig, Afschrift scheidingsakte d.d. 30.12.35, Niod, 210, P 75, nr. 10786-10789. Ze kregen samen 
nog twee dochters. 
1118  H. Stein, Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. Begleitband zur ständigen historischen 
Ausstellung (Göttingen 1999) 308; H. Kaienburg, ‘Sachsenhausen – Stammlager’. In: Benz en Distel 
(red.), Ort des Terrors, III, Sachsenhausen, Buchenwald (München 2006) 17-72, aldaar 40. 
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muss energetisch durch, [und ist ein] guter Kamerad’.1119 Zijn goede beoordelingen 

leidden in maart 1941 tot zijn aanstelling als de eerste commandant van Natzweiler, 

een nieuw kamp dat op achthonderd meter hoogte in de Franse Elzas gebouwd moest 

worden. 1120  Het was een zogenaamd ‘Nacht und Nebel’-kamp, bestemd voor 

gevangenen die opgepakt waren wegens ernstige verzetsactiviteiten en die daarom in 

‘nacht en mist’ moesten verdwijnen, zonder dat hun familieleden op de hoogte zouden 

worden gebracht.1121   

In Natzweiler kreeg Hüttig de leiding over een kleine zeshonderd gevangenen, 

voornamelijk ‘asocialen’ en Berufsverbrecher, die in mei 1941 vanuit Sachsenhausen 

overgebracht waren om het kamp te bouwen. Ze werden ondergebracht in een 

danszaal in Struthof. Van daaruit moesten ze het terrein bouwklaar maken, de 

barakken bouwen en de granietgroeve toegankelijk maken, waar toekomstige 

gevangenen te werk zouden worden gesteld. Onder Hüttigs leiding kwamen de eerste 

zeven maanden ongeveer zestig gevangenen om het leven.1122 Glücks, de leider van 

Amtsgruppe D waar de concentratiekampen onder vielen, was zeer tevreden over 

Hüttigs optreden. ‘Er hat dieses Lager trotz schwieriger Verhältnisse mit Fleiss und 

Umsicht aufgebaut und führt es zu meiner Zufriedenheit’, schreef hij in de herfst van 

1941. ‘Als Kommandant eines Konzentrationslager geeignet’, luidde zijn 

eindoordeel.1123  

Begin 1942, toen het kamp nog in aanbouw was en het aantal gevangenen nog 

steeds enkele honderden bedroeg, werd Hüttig overgeplaatst en aangesteld als 

Kommandant die Wachmannschaft des Polizeilagers Grini in Noorwegen.1124 Eind 

1943 werd hij weer teruggeroepen naar Berlijn omdat hij de leiding zou krijgen over 

                                                 
1119 Hüttig, Personalbericht, Niod, 210, P 75, nr. 10731 en 10732. 
1120 Natzweiler was van mei 1941 tot september 1944 in gebruik. In die periode zaten er in totaal 
ongeveer 52.000 gevangenen, afkomstig uit verschillende landen. Circa 20.000 gevangenen kwamen 
om het leven. R. Steegmann, ‘Natzweiler – Stammlager’. In: Benz en Distel (red.), Der Ort des 
Terrors,VI, Natweiler, Groß-Rosen, Stutthof (München 2007) 23-47, aldaar 43; Er hebben bijna 600 
Nederlanders gevangen gezeten, waarvan er 280 zijn omgekomen. H. Piersma, Doodstraf op termijn. 
Nederlandse Nacht und Nebel-gevangenen in kamp Natzweiler (Zutphen 2006) 15. De Nederlander 
Floris Bakels schreef op basis van zijn dagboek een indringend kampverslag over zijn tijd in 
Natzweiler: F.B. Bakels, Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en 
concentratiekampen (Amsterdam/Brussel 1977).  
1121 Het officiële Nacht und Nebel-Erlass, ook wel Keitel-Erlass genoemd, werd op 7.12.41 door Hitler 
getekend. 
1122 Steegmann, ‘Natzweiler’. In: Benz en Distel (red.), Der Ort des Terrors, VI 26; Op 4.10.42 waren 
er 755 mannelijke gevangenen. In de loop van 1943 steeg het aantal tot 2300 en begin 1944 tot 3000 
gevangenen. Orth, Das System der nationalsozialistische Konzentrationslager 85. 
1123 Hüttig, Personalbericht, Niod, 210, P 75 nr. 10738 en 10739. 
1124 Aantekeningen ondervraging H. Hüttig, door kolonel Robert J. Straw d.d. 4.4.46, Niod, 250g, 
inv.nr. 147. Hij werd opgevolgd door Egon Zill. Waarom hij werd overgeplaatst is niet bekend. 
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een nieuw te bouwen kamp bij Lodz. Dit plan ging op het laatste ogenblik echter niet 

door en juist op dat moment was er in kamp Vught behoefte aan een vervanger voor 

Grünewald. Met zijn ervaring als commandant en vanwege zijn beschikbaarheid was 

Hüttig een voor de hand liggende keuze.1125 Hij kwam op 21 februari in Vught aan en 

betrok niet de commandantswoning op het kampterrein, maar vestigde zich in een 

villa aan de Helvoirtseweg, vlakbij de IJzeren Man.1126 Aufseherin Hannie W., die de 

vrouwelijke gevangenen bewaakte die de villa moesten schoonmaken, vertelde hoe 

Hüttig daar samenwoonde met een Duits meisje uit Berlijn, met wie hij een 

verhouding had.1127 

De gevangenen waren in eerste instantie niet erg onder de indruk van de 

nieuwe commandant, die volgens Jan van de Mortel ‘groot’ en ‘plomp gebouwd’ was 

en een ‘uitgesproken onintelligent gezicht’ had.1128 Professor Cleveringa, die Hüttig 

door zijn werk op de Kommandantur van redelijk nabij meemaakte, schreef dat hij 

maar ‘twee dwaze bulderpartijtjes’ van hem had ondervonden en verder ‘nooit iets 

bepaald misselijks’ van hem had gehoord. ‘Dit was een vent met een dom, 

onbehouwen gezicht; maar, schoon wat ruw en onbeschaafd, vermoedelijk niet zoo 

erg slecht.’1129  

Hüttigs manier van leidinggeven in de eerste maanden werd door de 

gevangenen beschreven als relatief rustig en betrekkelijk mild. Kapelaan R. Hegge 

schreef: ‘Zo erg droevig was deze periode zeker niet.’ De hogere leiding bemoeide 

zich niet meer zo direct met het kamp als onder Grünewald en het aantal langdurige 

appèls en strafexercities nam af, evenals het aantal openbare geselingen.1130 Gijzelaar 

Boersma schreef dat hij in de tijd dat hij in het kamp zat, van 1 januari tot half 

september 1944, maar drie mensen op de bok gegeseld had zien worden.1131 Dit alles 

                                                 
1125 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, VIII 689. 
1126 Volgens Aufseherin Hannie W. betrok hij het huis naast dokter Van Spaandonck (deze woonde op 
de Herlvoirtseweg 89). Grünewald, PV d.d. 15.7.47, NA, CABR, inv.nr. 111423 dossier 19126. Van 
Spaandonck zelf maakt hier geen melding van in het boekje dat hij in 1975 over zijn 
oorlogsherinneringen schreef. Wel schrijft hij dat Grünewald huize Crayenstein, dat aan de overkant 
van de weg lag, gevorderd had. Wellicht haalde hij beide mannen door elkaar of klopte de getuigenis 
van Hannie niet. F. van Spaandonck, Dokter in oorlogstijd (Vught 1975) 54. 
1127 Grünewald, PV d.d. 15.7.47, getuige Hannie W., NA, CABR, inv.nr. 111423 dossier 19126. 
1128 Van de Mortel, Kamp Vught 77. 
1129 Cleveringa e.a., Gedenkschriften 107. 
1130 E. Fusz, Brief R.H.F. Hegge d.d. 22.9.48, NA, CABR, inv.nr. 73368. 
1131 Fusz, PV d.d. 30.1.48, getuige S. Boersma en Brief Hegge d.d. 22.9.48, NA, CABR, inv.nr. 73368. 
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had zijn weerslag op de sterftecijfers: van februari tot en met mei 1944 stierven twaalf 

mensen en daarmee kende het kamp in deze maanden het laagste sterftecijfer.1132  

De dagelijkse leiding van het kamp liet Hüttig grotendeels over aan zijn 

adjudant Ernst Fusz, over wie hij zeer te spreken was.1133 ‘[Er] ist ein Mensch von 

tadellosen Charakter, der sich besonders durch seine Ehrlichkeit und seine Treue 

auszeichnet’, oordeelde hij.1134 Volgens Hüttig was Fusz’ enige minpunt dat hij te 

rustig was in zijn optreden en hoewel dat voortkwam uit zijn discipline, moest hij zich 

op dat punt nog wel verbeteren.1135  

Alhoewel Fusz veel van Hüttig overnam, liet de laatste de zaken niet op zijn 

beloop. Zo verscherpte hij de orde en discipline in het kamp en dat merkten onder 

meer de circa tweehonderd mannelijke gijzelaars die in maart 1944 het Geisellager 

bevolkten. Zij kregen zes weken Pakketensperre, omdat een aantal echtgenotes van 

gijzelaars uit Soest messen in broden hadden meegebakken, die bij de 

pakkettencontrole waren ontdekt. 1136  Ook in reactie op de ontsnapping van 

marechaussee Arie Smits uit het kampziekenhuis, vlak voor Pasen 1944, trad Hüttig 

hard op. Alle marechaussees uit het kamp, dit waren er circa 25, werden opgesloten in 

de bunker, evenals de zieken met wie Smits in het Revier op de kamer had gelegen. 

Daarnaast werden alle Nederlandse doktoren vervangen door Belgische artsen.1137  

Ook het Philips-Kommando kreeg onder Hüttigs leiding te maken met een 

verscherpt toezicht. Hoewel hij bij zijn eerste rondleiding door de Philipsbarakken 
                                                 
1132 Hüttig had het aantal van twaalf goed onthouden. Toen hem na de oorlog gevraagd werd hoeveel 
mensen er tijdens zijn leiding in Vught waren omgekomen, gaf hij dat als antwoord. Aantekeningen 
getuigenis Hüttig d.d. 28.8.45, door Majoor Carstens, Niod, 250g, inv.nr. 147. 
1133 Van de Mortel, Kamp Vught 77; Fusz, Brief H. Maarschalk, Zivilist bij Philips d.d. 27.9.48, NA, 
CABR, inv.nr. 73368; Fusz was 44 en een voormalig onderwijzer op een Volksschule. In 1938 meldde 
hij zich vrijwillig aan als onderwijzer aan de Wehrmachtschule van de Waffen-SS te Berlijn. Begin 
1941 werd hij met de SS-division Nord ingezet tegen de Russen en later maakte hij onderdeel uit van 
de Nachschubkomandantur Rusland-Mitte. Begin 1944 kwam hij naar Vught. Ibidem, PV d.d. 23.11.48. 
Fusz claimde na de oorlog juist dat hij, doordat hij weinig kampervaring had, alles aan Hüttig overliet. 
Ibidem, PV d.d. 8/9.6.48. 
1134 Fusz, Beurteilung d.d. 15.8.44, NA, CABR, inv.nr. 73368. 
1135 Ibidem. 
1136 Speerstra, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 745 p. 9; Zie ook: Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 
250g, inv.nr. 654 p. 15. Op 11 januari 1944 openden twee leden van het verzet in Soest het vuur op 
twee SS’ers waarbij er één gewond raakte. In het kader van de Silbertanne Aktion, dat wil zeggen het 
ter vergelding doodschieten van anti-Duitse personen door Nederlandse SS’ers, werden vervolgens vijf 
mannen neergeschoten, waarvan twee de aanslag overleefden. Op 13 januari 1944 werden daarnaast 23 
mannelijke Soestenaren gearresteerd en naar kamp Amersfoort gebracht als Repressiv-Geiseln. Op 12 
februari 1944 werden 22 van hen naar Kamp Vught overgeplaatst. Speerstra was op 12 augustus 1944 
de eerste van de groep die werd ontslagen. De laatste werden half september naar Amersfoort 
teruggebracht en kort daarna vrijgelaten.  
1137 Zie: Speerstra, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 745 p. 8-9; Schaank, ‘Tweede conflict’, Niod, 250g, 
inv.nr. 727 p. 31-32; Van de Putten, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 711, Vervolg IV p. 17; Kircz, 
‘Overzicht SOBU’, Niod, 250g, inv.nr. 646 p. 3. 
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‘erg opgetogen’ was en ‘geen ernstigen opmerkingen’ maakte, bleek al gauw dat 

Hüttig niet blij was met de Zivilisten bij Philips. 1138  Deze burgers die vanuit 

Eindhoven de dagelijkse leiding hadden over het Philips-Kommando in het kamp, 

waren in zijn ogen ongewenste toeschouwers met te veel mogelijkheden om de 

gevangenen te helpen. Zo liet hij aan Carel Braakman, de feitelijke bedrijfsleider van 

het Philips-Kommando, weten te vermoeden dat de Philips-Zivilisten voortdurend 

brieven en andere zaken smokkelden, wat overigens waar was.1139 Al snel volgde een 

reeks maatregelen om de bewegingsvrijheid van de Zivilisten te beperken. Zo werden 

de controles bij het in- en uitgaan van het kamp verscherpt en was het lastiger om een 

toegangsbewijs voor het kamp te krijgen. Bezoeken moesten lang van te voren 

worden aangevraagd en er moest een expliciete reden voor worden opgegeven.1140 

Uit de aantekeningen van Laman Trip is af te leiden hoe Hüttig ook bewust 

onzekerheid en verwarring bij de Philips-leiding zaaide door de regels telkens weer te 

veranderen of op toezeggingen terug te komen. Zo was het het ene moment wel 

toegestaan om fietsen mee het kamp in te nemen en moesten ze het volgende moment 

weer buiten blijven.1141 Ook traineerde Hüttig de komst van extra joodse werknemers 

die uit Westerbork zouden worden gehaald. 1142  Het oordeel van Laman Trip en 

Braakman luidde na de oorlog dan ook dat Hüttig een schurk was. ‘Hij deed enorm 

vriendelijk in je gezicht, maar intussen zette hij overal palen, zodat wij in korte tijd 

niets meer konden uitrichten.’1143 

Hüttig verscherpte niet alleen het toezicht op de Philips-leiding, maar ook op 

de gevangenen, omdat hij de productiviteit van de gevangenen onder de maat vond. 

                                                 
1138 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 23.2.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 10. 
1139 Ibidem, 11. Zie ook: J. Elsendoorn, De vermorzeling. Het verhaal van een overlevende (Amsterdam 
1979) 126. Hij beschrijft daar hoe burgerarbeiders briefjes het kamp in- en uit smokkelden middels een 
koker in het frame, de zogenoemde ‘buizenpost’.  
1140 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 7/8.3.44, 16.3.44 en 6.4.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 11-
12. 
1141 Zo kregen ze op 21 mei van Fuss te horen dat er geen fietsen meer het kamp in mochten, omdat er 
brieven in werden gesmokkeld. Op 26 mei noteerde Laman Trip echter dat de commandant de 
fietsenmaatregel onzin vond en fietsen tot nader order weer toegestaan waren. Nog geen week later 
bleek dat de fietsen toch weer buiten moesten blijven. Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 21.5.44, 
25.5.44 en 2.6.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 12-13.  
1142 Tijdens het bezoek van Himmler op 3 februari 1944 had men om meer werknemers gevraagd die 
het fijne werk op de radiobuizenafdeling kunnen doen. Braakman en Laman Trip verklaarden na de 
oorlog dat ze dit bewust deden om joodse vrouwen uit Westerbork weg te krijgen. Himmler zegde meer 
werknemers toe en stuurde hen naar Rauter om het te regelen. Die stond toe dat er 300 vrouwen, 50 
mannen en 20 oudere vrouwen uit Westerbork gehaald werden. Hoewel Hüttig telkens toezeggingen 
deed bleef het bij 22 meisjes, die op 28 maart naar Vught kwamen. Laman Trip, 
Dagboekaantekeningen d.d. 3.2.44, 24.2.44, 29.2.44, 7/8.3.44, 9.3.44 en 15.3.44, Niod, 250g, inv.nr. 
658 p. 10-11; Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 2-3. 
1143 Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 4. 

 284



Vooral ’s avonds en zondags werd er naar zijn zin niet hard genoeg gewerkt.1144 

Daarnaast hief hij in maart 1944 de SOBU-afdeling definitief op en werden in mei 

verschillende werkplekken afgeschaft die tot dan toe relatief prettige werkplaatsen 

waren geweest, zoals de reken- en schrijfkamers.1145 ‘Bij de autoriteiten scheen een 

zekere rancune tegen deze “aristocraten” te bestaan’, zei Weststrate over de opheffing 

van deze kamers.1146 Hij voegde eraan toe dat hij nu een andere plek moest zoeken 

waar hij kon studeren. ‘Het waslokaal was er niet erg geschikt voor’, maar gelukkig 

kon hij van de voorman van de tekenkamer daar terecht.1147 

Ook wat betreft andere afdelingen legde Hüttig de vrijheden aan banden die de 

gevangenen zich in de loop van de tijd hadden weten te verwerven. Eén van de 

eersten die hier iets van merkten waren de kunstenaars, onder wie Johan van Zweden, 

Frits van Hall en Herman Schutte. Zij waren tewerkgesteld in het atelier waar ze 

onder meer naam- en waarschuwingsborden moesten schilderen en kunstwerken 

maakten voor de SS. In het atelier wisten de mannen een plek van rust en relatieve 

vrijheid te creëren. ‘Ons atelier is het enige menselijk plekje van het kamp, het is hier 

heerlijk rustig – Johan tekent een van de doktoren, Freek Mulders speelt gitaar en ik 

zit met een fles wijn bij de kachel: van een concentratiekamp gesproken!’, schreef 

Van Hall aan zijn vrouw.1148 In maart 1944 liet hij haar echter weten: ‘Ons atelier is 

“geplatzt”!’1149 De mannen liepen nu het gevaar naar buitencommando’s gestuurd te 

worden, waar op dat moment enkele honderden gevangenen nodig waren. Maar Van 

Zweden wist met Laman Trip en de technisch leider van het Philips-Kommando G.H. 

Peuscher te regelen dat het hele atelier en bloc naar de tekenkamer van Philips 

overging.1150 

 

 

                                                 
1144 Hij meende dat de Philips-leiding te laat kwam en te vroeg naar huis ging en dat er langer toezicht 
zou moeten zijn, omdat er ’s avonds laat en zondags door de gevangenen niet (hard) genoeg gewerkt 
werd. Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 13.3.44 en 22.3.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 11. 
1145 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 26.3.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 11. 
1146 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 36; Gelukkig, schreef hij, werden de mensen na 
korte tijd weer uit de zware commando’s gehaald en konden ze weer bij Philips terecht. 
1147 Ibidem, 37. 
1148 F. van Hall, Brief d.d. 21.11.43, NMKV, Ordner Correspondentie Kamp Vught. 
1149 Platzen betekent oprollen. Van Hall, Brief d.d. 13.3.44, NMKV, Ordner Correspondentie Kamp 
Vught. Volgens Van Hall was er bevel uit Berlijn gekomen dat alle gevangenen kriegswichtige Arbeit 
zouden moeten verrichten en het werk in het atelier kon daar niet toe worden gerekend. 
1150 Kartotheekkaarten met aantallen gevangenen, 1943-1944, d.d. 25.2.44 – 18.3.44, Niod, 250g, inv.nr. 
256; Van Zweden, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 784 p. 26; H. Schutte, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 
738 p. 11-12. 
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Visies op verzet 

Met het platzen van het atelier kwam er een einde aan een plaats waar enkele 

gevangenen enige speelruimte hadden weten te creëren ten opzichte van de SS door 

kunstwerken voor hen te maken en hen daarmee om te kopen. Maar het atelier was 

niet meer dan één van de plaatsen en één van de manieren waarop de gevangenen het 

kampleven probeerden te verlichten, de regels probeerden te omzeilen en zich tegen 

het kampregime trachtten te verzetten.  

Wat als verzet te beschouwen is, is in de loop van de tijd door onderzoekers op 

verschillende wijzen gedefinieerd. Deze definities varieerden van smalle 

begripsbepalingen, waarbij alleen die acties die gericht waren tegen Hitler en de 

dictatuur als verzet werden gezien, tot heel brede. 1151  Zo schreef de Italiaanse 

psychologe Andrea Devoto in 1968 over kampen op Pools grondgebied dat in een 

concentratiekamp zo ongeveer alles verzet was, omdat alles verboden was. ‘Any 

activity which created the impression that the prisoner had retained some of his 

former personality and individuality was an act of resistance.’1152 De sociologe Anna 

Pawelczynska voegde daaraan toe dat het niet uitmaakte of een verzetsactie 

individueel of collectief was en of die succesvol was. Alleen een poging was al 

voldoende om tot verzet bestempeld te worden. 1153  En literatuurwetenschapper 

Terrence des Pres, die zich bezig hield met literaire getuigenissen van slachtoffers van 

de Holocaust, schreef dat kampregels ontworpen waren om leven onmogelijk te 

maken en dat om te overleven dus altijd verzet nodig was. Met andere woorden: 

overleven was verzet.1154 

 Hermann Langbein was overlevende van verschillende kampen, waar hij een 

vooraanstaande rol speelde in de internationale communistische verzetsgroepen. Hij 

had andere ideeën over de definitie van verzet, die hij in zijn boek …Nicht wie die 

Schafe zur Schlachtbank als volgt formuleerde: ‘Bemühungen um eine organisierte 

Gegenwirkung gegen die Vernichtungstendenzen der SS.’1155 En hij voegde daaraan 

                                                 
1151 Kaienburg, ‘Freundschaft? Kameradschaft?’. In: Diercks (red.), Abgeleitete Macht 19; K. Dunin-
Wasowicz, Resistance in the Nazi concentration camps 1933-1945 (Warschau 1982) 54. 
1152  Dunin-Wasowicz, Resistance 52. Oorspronkelijke citaat komt uit A. Devoto ‘Aspekty 
socjopsychologiczne I socjopsychiatryczne obozów koncentracyjnych’ (The socio-psychological and 
socio-psychiatric aspects of concentration camps). In: Biuletyn Glównej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce (Bulletin of the Central Commission for the Investigation of Nazi Crimes in 
Poland), Vol. XVIII, 1968, 111-125, aldaar 120. 
1153 Pawelczynska, Values and violence in Auschwitz 122. 
1154 T. des Pres, The survivor. An anatomy of life in the death camps (New York 1976) 104. 
1155 Langbein, Nicht wie die Schafe 57. 
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toe dat alleen die handelingen, of voorbereidingen daartoe, als verzet beschouwd 

konden worden ‘die in der Absicht unternommen wurden, Pläne der Lagerführung zu 

durchkreuzen oder abzuschwächen, die sich gegen die Häftlinge insgesamt oder gegen 

eine Gruppe von ihnen richteten’.1156  

Voor Langbein was het georganiseerde karakter van tegen de SS gericht verzet 

dus het meest wezenlijke aspect. Individuele acties, zoals het delen van brood met een 

hongerige medegevangene of individuele ontvluchtingen, hoe moeilijk en 

prijzenswaardig dit ook was, maakten in zijn ogen daar geen deel van uit. Alleen 

geplande ontvluchtingen die als doel hadden om informatie over misdaden van de SS 

wereldkundig te maken, waren volgens hem als verzet te beschouwen.1157  

 De historicus Kaienburg volgde Langbein in zijn visie.1158 Ook hij legde er de 

nadruk op dat verzet niet uit individuele maar gezamenlijke acties bestond. Hij 

benadrukte dat die gezamenlijkheid een verderstrekkend karakter moest hebben dan 

onderlinge hulp binnen vriendengroepen, omdat die vaak ten koste ging van 

medegevangenen. Als voorbeeld noemde hij communisten in Neuengamme die elkaar 

aan baantjes hielpen, maar daarmee andere groepen gevangenen benadeelden. 

Solidariteitsacties waren volgens hem dus niet zonder meer als verzet te betitelen.1159 

Het is begrijpelijk en terecht dat Langbein en Kaienburg het georganiseerde 

karakter en het doel van het verzet als belangrijke aspecten van de definitie 

beschouwden, maar hiermee deden ze het individuele verzet en de verzetsdaden met 

minder verreikende doelen te kort. Een gevangene die weigerde zijn medegevangene 

stokslagen te geven pleegde verzet tegen de doelstellingen van het kamp om de 

gevangenen moreel te vernietigen en te dehumaniseren. Hoewel het effect van 

dergelijke acties wellicht beperkt was, getuigden ze wel van grote wilskracht zich niet 

geheel door de kampleiding te laten vermorzelen. Ook droegen ze bij tot de morele 

weerbaarheid van de medegevangenen.  

 Naast de verschillen tussen de bovengenoemde definities bestaat er ook een 

duidelijke overeenkomst die voor de begripsbepaling van het verzet in kamp Vught 

                                                 
1156 Langbein, Nicht wie die Schafe 58. 
1157 Ibidem. 
1158 Kaienburg, ‘Freundschaft? Kameradschaft?’. In: Diercks (red.), Abgeleitete Macht 41. Zijn definitie 
van verzet luidde: ‘Jedes organisierte Handeln gegen die inhumanen Ziele der SS, das heißt, 
gegenseitige Hilfeleistungen und gegen die SS gerichtete Abwehrhandlungen, die nicht nur von 
einzelnen Häftlingen oder Freundeskreisen getragen, sondern in darüberhinausgehender 
Zusammenarbeit verwirklicht wurden.’ 
1159 Ibidem, 18. 
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van belang is. Alle auteurs benadrukten dat verzet inging tegen de regels en het doel 

van het kamp. Dit betekent dat wat tot verzet gerekend kan worden niet te scheiden is 

van de omstandigheden waarbinnen de verzetshandelingen gepleegd werden en voor 

ieder kamp verschillend kan zijn. 

Het doel van kamp Vught was het isoleren en ‘opvoeden’ van personen die in 

de ogen van het nazi-bezettingsbestuur een gevaar vormden. Deze opvoeding bestond 

uit hard werken en een strenge behandeling, waarbij het de bedoeling was de 

gevangenen angst aan te jagen en hen hun zelfstandigheid te ontnemen. Dit gebeurde 

onder meer door geweldsdreiging, dehumanisering en depersonalisatie en het zaaien 

van verdeeldheid onder de gevangenen om groepsvorming te voorkomen. Daarnaast 

wilde het bezettingsbestuur negatieve berichtgeving over de omstandigheden en het 

geweldsniveau in het kamp voorkomen. Hieruit volgt dat onder meer tot verzet kan 

worden gerekend: het weerstand bieden aan de psychische en fysieke onderdrukking, 

het zich verzetten tegen pogingen van de kampleiding de solidariteit en 

medemenselijkheid tussen de gevangenen te ondermijnen en het naar buiten brengen 

van (ongecensureerde) informatie over de omstandigheden in het kamp. 

De kampregels waren echter niet altijd consistent. Roken of het aantrekken 

van een extra hemd onder de kampkleding bijvoorbeeld, werd het ene moment wel 

toegestaan en het andere moment niet. Dit in tegenstelling tot onder andere de 

smokkel van brieven, waarbij ontdekking altijd tot bestraffing leidde. Nadere 

nuancering is dus nodig. Dit kan door onderscheid te maken tussen enerzijds het 

overtreden van regels en geboden op zich, en anderzijds de overtredingen die een 

ontwrichtend effect hadden op de doelstellingen van het kamp. Betrapt worden tijdens 

het roken had geen ontwrichtende werking, maar verboden contact met de 

buitenwereld wel. Het gaat dus om subversieve daden die ingingen tegen de 

doelstellingen van het kamp en tegen de regels die waren ingesteld om die 

doelstellingen te verwezenlijken. 

Met dit in gedachten kan ten aanzien van het verzet in kamp Vught het beste 

een tweedeling gemaakt worden tussen aan de ene kant zelfhandhaving en aan de 

andere kant actief verzet. 1160  Zelfhandhaving bestond uit het zich niet willen 

                                                 
1160 Verschillende historici hebben het verzet in de kampen gecategoriseerd. Dunin-Wasowicz en H. 
Świebocki onderscheidden drie vormen. 1) de strijd om biologische overleving; 2) De strijd om het 
behoud van menselijke waardigheid; 3) De strijd gericht op het schade toebrengen aan het nazi-systeem. 
Dunin-Wasowicz, Resistance 51; H. Świebocki, ‘Spontane und organisierte Formen des Widerstandes 
in Konzentrationslagern am Beispiel des KL Auschwitz’. In: Herbert e.a. (red.), Die 
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conformeren aan die regels die een inperking betekenden van de psychische en 

fysieke integriteit en individualiteit. Actief verzet was gericht tegen de onvrijheid van 

de gevangenschap en de organisatie en structuur van het kamp. De zelfhandhaving en 

het actieve verzet vonden zowel op individueel als op collectief niveau plaats.  

 

Zelfhandhaving: ‘Je psychisch welzijn was het belangrijkste in het kamp’ 

Een onderdeel van zelfhandhaving was het in stand houden van de psychische 

weerbaarheid. ‘Je psychisch welzijn was het belangrijkste in het kamp; je moest je er 

niet onder laten brengen. Je moest niet om welke kleinigheid dan ook gaan zitten 

piekeren’, schreef Robert James.1161 Ook Friedrich Steiner benadrukte het belang van 

geestelijke weerbaarheid: ‘Belangrijk was ook de morele geestkracht. Steeds moest je 

op je quivive zijn, dat het je niet te pakken kreeg.’ 1162  Het versterken van de 

psychische weerbaarheid was dan ook een belangrijke vorm van zelfhandhaving. Dit 

kon door een doel voor ogen te houden. Zo schreef Ad Bal op 30 mei 1944 aan zijn 

ouders:  

 

De bel voor de laatste ronde heeft geluid; deze ronde zal lang en zwaar zijn, 

maar wij zullen als eerste over de eindstreep gaan, al is het met enige lastige 

schaafwonden. Met dat doel voor ogen zijn we immers overal toe in staat en 

zetten enthousiast alles in om dit doel na te streven.1163 

 

Ook hielp het wanneer een gevangene in staat was te doorzien wat de bedoeling van 

het concentratiekampsysteem was. De treiterijen van de SS, zo leerde Jelle Posthuma 

aan medegevangene Jo Elsendoorn, waren bedoeld om de gevangenen te 

demoraliseren. Wanneer je dat inziet en je niet laat kisten, dan krijgen ze je er niet 

onder, zo drukte hij Elsendoorn op het hart.1164 

                                                                                                                                            
nationalsozialistischen Konzentrationslager, II 959-983, aldaar 960-961. De historicus Detlef Garbe, 
verdeelde verzet in vier vormen, namelijk: gericht op de eigen persoon, gericht op medegevangenen, 
weigering en actief, georganiseerd verzet. D. Garbe, ‘Selbstbehauptung und Widerstand’. In: Benz en 
Distel (red.), Der Ort des Terrors, I, Die Organisation des Terrors (München 2005) 242-257, aldaar 
243. Doordat de omstandigheden in kamp Vught verschilden van die in andere kampen, zijn deze 
categorieën moeilijk toepasbaar. 
1161 James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 631 p. 7. 
1162 Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 11 
1163 Bal, Brief d.d. 30.5.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3060. 
1164 Elsendoorn, De vermorzeling 117. 
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Ook op collectief niveau werd getracht de psychische weerbaarheid te 

verstevigen door het geestelijk leven op peil te houden. Dit gebeurde door lezingen te 

houden en discussies te voeren. Tineke Wibaut schreef in maart 1944 aan haar moeder:  

 

We hebben de laatste tijd elke Zondagochtend de één of andere prof hier die 

ons iets vertelt. Een heel wachtpostensysteem zorgt ervoor, dat we niet 

plotseling overvallen worden. Het is n.l. streng verboden om lezingen te 

houden.1165  

 

En Cornelis Fels vertelde na de oorlog hoe enkelen die jaren in de arbeidersbeweging 

hadden gezeten, lezingen hielden voor jongeren over onderwerpen als ‘De 

ontwikkeling van de oorlog’, ‘De na-oorlogse vraagstukken’, en ‘De kwestie van 

rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen’. 1166  Ook door de joodse gevangenen 

werden dergelijke initiatieven ontplooid, aldus Ies de Leeuw. Hij schreef dat zich 

enige kleine werkgemeenschappen vormden, die het culturele leven op een hoger peil 

trachtten te brengen door discussieavonden en lezingen.1167 Vele gevangenen genoten 

van de ‘culturele verheffing’, van de intellectuele uitdaging die het hen bood en de 

onderbreking van de dagelijkse sleur.1168  

 In het verlengde van de lezingen en discussieavonden lagen de cabaret- en 

muziekavonden, die overigens wel met toestemming van de kampleiding werden 

georganiseerd. ‘Gisteravond (…) heb ik meegewerkt aan een cabaretprogramma voor 

de politieke gevangenen; we hebben weer even onze zorgen en leed vergeten’, schreef 

Ad Bal.1169 En gijzelaar Speerstra verklaarde na de oorlog dat het een enorme indruk 

op hem had gemaakt toen kort nadat hij in het kamp was aangekomen een orkest 

kwam spelen. ‘Wij vonden het allen reuze aardig en voelden na die verschrikkelijke 

desillusie weer een beetje moed terugkomen.’1170  

                                                 
1165 Wibaut, Brief d.d. 4.3.44, NMKV, Ordner 5a, briefnr. 30b. 
1166 Fels, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 592 p. 22. 
1167 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 44. 
1168 Zie: De Haan, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 613 p. 7; J. Lasschuit, Brief d.d. 12.1.46, Niod, 250g, 
inv.nr. 661; Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band VIII p. 9-10, Weststrate, Verslag, 
Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 23. 
1169 Bal, Brief d.d. 27.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3039; En Klaartje de Zwarte-Walvisch noteerde in 
haar dagboek: ‘Mijn lotgenoten zijn bezig een cabaretmiddag te organiseren. De stemming is nogal 
opgeruimd. Het optimisme is het behoud voor ons allen en zo spreken we onszelf moed in.’ De Zwarte-
Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 67. 
1170  Speerstra, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 745 p. 7. Die ‘verschrikkelijke desillusie’ was zijn 
gijzelneming en opsluiting in het kamp. 
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Maar er waren ook gevangenen die beschreven hoe die avonden tegelijkertijd 

het contrast met het dagelijkse kampleven verscherpten en heimwee naar huis 

opriepen. 1171  Zo vertelde Vogeltje Kat dat ze maar twee keer naar een 

cabaretvoorstelling was geweest omdat het verdriet om alles wat ze kwijtgeraakt was 

te groot was. Ze dacht: ‘Wat moet ik daar doen, alles wat mij lief is, raak ik kwijt.’1172 

Tekenend is ook de opmerking die Tineke Wibaut in een brief maakte. Zij schreef: 

‘De stemming hier is een tijdje lang heel erg down geweest, maar nu leeft de zaak 

weer een beetje op. We hebben weer plannen voor een nieuw cabaretmiddag.’1173 

Cabaretvoorstellingen werden dus niet altijd georganiseerd om uit het dal te klimmen, 

maar eenmaal uit het dal hadden de gevangenen weer meer zin om zich met cabaret 

bezig te houden. 

Humor op zichzelf werd wel door veel gevangenen genoemd als een manier 

om de psychische weerbaarheid te vergroten.1174 Het versterkte het antagonisme ten 

opzichte van de SS en het groepsgevoel van de gevangenen onderling tegen de 

bewaking. Ook hielp het de gevangenen hun zelfrespect te vergroten. ‘Er werd weer 

gelachen’, schreef Chris Smit over de periode na de eerste ellendige maanden. ‘We 

zagen de zonnige zijden van het leven weer. Humor in het kamp bleef voortaan naast 

beter eten en naast de “pakketten” een heel voorname factor.’1175 Een goed voorbeeld 

van de grappen die de gevangenen onderling maakten is te lezen bij Santegoeds. Hij 

beschreef hoe de SS de gevangenen na een flinke regenbui in de plassen op de 

appèlplaats had laten springen, waardoor ze helemaal nat geworden waren. ‘Toch 

maar goed dat we geen sokken hebben, anders waren die ook nog nat geworden’, 

luidde het commentaar.1176 En Kühler beschreef hoe de mannen bij het uitdelen van 

de kampkleding damesondergoed uitgedeeld kregen. Dit leidde volgens hem tot grote 

hilariteit. ‘Eens te meer waren de Duitsers hun doel voorbij geschoten en hadden 

buiten het Hollandse gevoel voor humor gerekend.’1177  

                                                 
1171 Bal, Brief d.d. 10.10.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3041; Wamsteker, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 
769 p. 8; Van Doorn, Vught 27-28. 
1172 Kat, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 642 p. 7. 
1173 Wibaut, Brief d.d. 16.7.44, NMKV, Ordner 5a, briefnr. 64f. 
1174 Psychiater en holocaustoverlevende Viktor Frankl, schreef: ‘Auch der Humor ist eine Waffe der 
Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung’, V.E. Frankl, … trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein 
psychologe erlebt das Konzentrationslager (München 1977) 74.  
1175 Smit, ‘Het Philips-commando’, Niod, 250g, inv.nr. 742 p. 1. 
1176 No. 469, De hel op de Vughtse heide 80. 
1177 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 14. 
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Ook het zingen van liederen was een manier van de gevangenen om aan de SS 

te laten merken dat ze niet zomaar klein te krijgen waren. Klaartje de Zwarte-

Walvisch schreef in haar dagboek: ‘Ondanks de ellende waarin we ons bevonden, 

wisten we toch van tijd tot tijd wat gekheid te maken. We hielden de moed erin. Er 

werd vrolijk gelachen en gezongen.’1178 Volgens Boud van Doorn was de boodschap 

die de gevangenen met hun gezang aan de SS afgaven: ‘Jullie kunnen ons wel straffen, 

maar gebroken zijn we nog lang niet.’1179 Ook lieten mannelijke gevangenen zich 

door het zingen van de vrouwen inspireren. Johannes van Nooij schreef in het 

dagboek dat hij in Vught bijhield dat hij opgewekt luisterde naar vrouwen die zongen 

‘“Wij laten de moed niet zakken. Wij houden de kop omhoog.” Zoo móeten wij er wel 

dóórkomen’.1180 Een moment waarop het zingen bijzonder veel indruk maakte, was in 

de zomer van 1943 toen een groep van voornamelijk joodse vrouwen stenen moest 

sjouwen, terwijl ze werden opgejaagd door Aufseherinnen. De mannen stonden al op 

appèl toen de vrouwen die avond terugkwamen en wisten niet wat ze hoorden toen ze 

merkten dat de vrouwen, na de hele dag afgebeuld te zijn, zingend het kamp 

binnenkwamen. ‘Trots kijken de vrouwen ons aan. (…) Zij hebben zich er niet onder 

laten krijgen. Jubelend zingen zij hun overwinning’, schreef Aarse over dat 

moment.1181  

 Niet alleen het zingen zelf, maar ook wat gezongen werd was van belang. Het 

Wilhelmus was uiteraard verboden, evenals andere volksliedjes die konden worden 

opgevat als nationalistische protestliederen, zoals ‘Waar de blanke top der duinen’. 

Toch werden deze liederen nu en dan ten gehore gebracht. Ruim zestig jaar na de 

oorlog herinnerde trompettist Pieter Dolk hoe hij ‘veel grote kerels’ het eind van 

‘Waar de blanke top der duinen’ met tranen in de ogen had zien zingen.1182 Politiek 

gevangene Jan Meeuwis beschreef hoe ze het lied als een volkslied gezongen hadden 

en dat het hen een gevoel van eendracht had gegeven, waardoor ‘wij ons sterker 

voelden in ons verzet tegen de indringers’. 1183  Maar ook andere liederen werden 

demonstratief gezongen. Tineke Wibaut schreef aan haar moeder hoe ze een 

                                                 
1178 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 58. 
1179 Van Doorn, Vught 39. 
1180 Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 6.  
1181 Aarse, ‘Stenen sjouwen’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 2; Zie ook: Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 
250g, inv.nr. 707 p. 12; No. 469, De hel op de Vughtse heide 92. 
1182 ‘Wieg staat in Zwijndrecht’. In: De vergulde Swaen. Mededelingenkrant 5 2008 2 5-6, aldaar 5; Het 
lied eindigt met de zin: ‘Ik heb u lief mijn Nederland’, welke tweemaal gezongen wordt. 
1183 Meeuwis, ‘Mei 1944’, Niod, 250g, inv.nr. 678 p. 10. 
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zomeravond buiten zingend hadden doorgebracht. ‘Heerlijk o.a. Die Gedanken sind 

frei. Vlak bij ons stond de wacht in zijn germaanse rijsthuisje. Leuk, want het lied is 

niet verboden en zegt zoveel..’1184 

Een manier van zelfhandhaving die zowel een collectieve als individuele vorm 

had, was het uitdragen van het geloof. Omdat dit in veel kampen verboden was, 

scharen historici vaak alles met betrekking tot religie onder de noemer ‘verzet’.1185 De 

religieuze beleving kwam echter van binnenuit, en was niet altijd op de buitenwereld 

gericht. Door het louter als verzet te beschouwen, wordt voorbij gegaan aan de 

authenticiteit van de religieuze beleving.1186 Net zoals de communistische overtuiging 

van een gevangene op zichzelf beschouwd geen vorm van verzet was, maar alleen die 

daden die uit zijn politieke ideeën voortvloeiden en die ingingen tegen de regels en 

doelstellingen van het kamp, was het geloof van een gevangene op zichzelf ook geen 

verzet. Wel kan de individuele geloofsbeleving van gevangenen beschouwd worden 

als een vorm van zelfhandhaving. Zo beschreef Jan Kevelam hoe hij dankzij zijn 

geloof minder bang was voor de dood.1187 En T. de Haan vertelde hoe hij de eerste 

drie nachten in het kamp niet kon slapen en de derde nacht, voor het eerst sinds lange 

tijd, bad. ‘Ik vergeet het nooit, mijn leven lang niet, ik sliep inderdaad en gevoelde me 

de volgende morgen wat gesterkt’, schreef hij.1188 Ook in het dagboek van Van Nooij 

is te lezen hoe hij naarmate hij langer in het kamp zat, steeds meer steun ondervond 

van de katholieke gebeden die hij van vroeger kende en hoe deze een steeds 

belangrijker onderdeel werden van zijn leven.1189 

Maar het geloof werkte niet alleen bemoedigend. Zo schreef Santegoeds dat er 

ook ogenblikken waren waarop zijn geest en dat van zijn medegevangenen ‘opstandig 

en wild’ was. ‘Waar vindt God al dat zwart, dat Hij over ons uitgiet?!!’, vroeg hij zich 

af.1190 Meerdere gevangenen, onder wie dominee Cees Boodt, constateerden dat het 

voor gevangenen moeilijk was hun geloofsovertuiging vast te houden: ‘Liefste, dat 

                                                 
1184 Wibaut, Brief d.d. 25.6.44, NMKV, Ordner 5a, briefnr. 60b. 
1185 Zie onder andere: Garbe, ‘Selbstbehauptung und Widerstand’. In: Benz en Distel (red.), Der Ort 
des Terrors, I 245-246; Świebocki, ‘Spontane und organisierte Formen des Widerstandes’. In: Herbert 
e.a. (red.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, II, 975-976; Dunin-Wasowicz, Resistance 
51 en 367. 
1186  T. Rahe, ‘Die Bedeutung von Religion und Religiosität in den nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern’. In: Herbert e.a. (red.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, II 1006-
1022, aldaar 1006. 
1187 J. Kevelam, ‘Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 643 p. iii. 
1188 De Haan, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 613 p. 4. 
1189 Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 2-3, 12, 17, 21-22, 24-25 en 27. 
1190 No. 469, De hel op de Vughtse heide 77. 
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leer je hier zien, of het echt is of namaak. Je kan hier zo makkelijk afglijden’, schreef 

hij zijn vrouw.1191 Daarnaast kon het geloof er toe leiden dat een gevangene zich juist 

neerlegde bij de situatie in de overtuiging dat het allemaal in Gods hand was en dat 

Hij wel zou weten wat goed was en werd op die manier juist afbreuk gedaan aan de 

wil zich te verzetten.1192 Ook bij de Jehovah’s Getuigen is te zien hoe hun geloof hen 

aan de ene kant sterkte en aan de andere kant het kampleven verzwaarde. 

Naast de individuele geloofsbeleving waren er ook de gezamenlijke 

godsdienstoefeningen en het Bijbellezen. De gelovige gevangenen ontleenden er 

kracht, hoop en steun aan. ‘Dankzij Gods genade gaat het ook met de 

godsdienstoefen[ingen] goed’, aldus Boodt. Al viel hem dat stiekeme gedoe niet mee, 

toch vormden de godsdienstoefeningen ‘altijd weer een troost en een bemoediging die 

je moeilijk kan missen’.1193 Politiek gevangene A. Bouten schreef uitgebreid over de 

religieuze samenkomsten bij Philips. ‘Zondags lag er ondanks De Mof een zekere 

wijding in onze barak.’1194 De machines werden wel aangezet, maar gewerkt werd er 

nauwelijks want er was meer aandacht voor het kerkboek, dat van hand tot hand ging. 

‘En als dan later op de morgen een pastoor of dominee aantrad voor een opwekkend 

woord, dan werd brutaalweg alles stilgezet en aandachtig luisterend genoot 

elkeen.’1195 Niet alleen bij Philips werden er elke zondag bijeenkomsten gehouden, 

ook in andere barakken waren er samenkomsten waarbij dominees, priesters of leken 

voorgingen of waar gevangenen samen uit de Bijbel lazen.1196 Ook waren er barakken 

waar een deel van de gevangenen dagelijks een dagafsluiting hield.1197  

De gezamenlijke godsdienstoefeningen versterkten tevens de onderlinge 

saamhorigheid. ‘Het was een van de mooiste middagen van de week om daar met 

elkaar dingen te bespreken en te beluisteren aangaande het Woord van onzen God’, 

schreef een gijzelaar uit Stadskanaal.1198 Het ontbreken van kerkmuren leidde ertoe 

                                                 
1191 Boodt, Brief z.d., NMKV, 781, inv.nr. 849; Zie ook: Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, 
inv.nr. 654 p. 28; Bettine Siertsema constateerde in haar studie naar het geloofsleven in de kampen dat 
hoewel er in memoires van christelijke gevangenen wel werd getwijfeld en met het geloof geworsteld, 
het saldo uiteindelijk vrijwel nooit negatief uitviel. De gevangenen behielden uiteindelijk hun geloof. 
Siertsema, Uit de diepten 432.  
1192 W. Andeweg, ‘Beschouwingen en herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 525 p. 4-6; Kapenga, Brief 
d.d. 2.6.43, NMKV, 635, inv.nr. 680.  
1193 Boodt, Brief d.d. 2.10.43, NMKV, 781, inv.nr. 811 
1194 Bouten, Brief z.d., Niod, 250g, inv.nr. 554 p. 4. 
1195 Ibidem. 
1196 Zie: Van der Linde, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 670 p. 9; James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 
631 p. 10; Anoniem, Brief d.d. 14 januari, Niod, 250g, inv.nr. 526. 
1197 Dorleijn, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 580 p. 2. 
1198 Anoniem, Brief d.d. 14 januari, Niod, 250g, inv.nr. 526. 
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dat een deel van de katholieken en verschillende stromingen binnen het protestantisme 

in staat waren hun zuilen te verlaten en gezamenlijk hun geloof te beleven. ‘Hier in 

het kamp voel je het meest dat er veel is dat gelovigen van verschillende kerken 

samenbind’, schreef gijzelaar Piet Kapenga aan zijn vrouw. 1199  Met de 

godsdienstoefeningen toonden de gevangenen dat ze zich weigerden te conformeren 

aan de ideeën van het nazisme, dat binnen de ‘nieuwe heilsleer’ aan religie slechts een 

ondergeschikte plaats toekende.1200 

Naast religie wordt ook contact met het thuisfront vaak genoemd in het kader 

van verzet, omdat het bij zou dragen aan de morele weerbaarheid van de gevangenen 

en daarmee aan zelfhandhaving. Volgens sociologen als Pawelczynska en Pingel is dit 

echter niet zonder meer waar. Pawelczynska wees er op dat de wetenschap dat 

dierbaren op hun thuiskomst zaten te wachten de gevangenen aan de ene kant 

strijdbaarder maakte, maar aan de andere kant ook zorgen opriep over hoe het hen zou 

vergaan en hoe het gezin zich zonder kostwinner zou redden. Pingel voegde daar aan 

toe dat het piekeren over de thuissituatie ook de oplettendheid en alertheid van 

gevangenen kon verminderen, waardoor ze het in het kamp juist zwaarder te verduren 

kregen.1201  

Ook in kamp Vught hadden de contacten met thuis zowel een positieve als een 

negatieve uitwerking op de psychische gesteldheid. Dat de brieven en pakketten een 

positief psychologisch effect hadden is onbetwist. Kühler beschreef hoe de gedachte 

dat vrouw of moeder de ingrediënten uit de pakketten had verzameld, uit eigen mond 

gespaard wellicht, en zorgzaam had verpakt, ervoor zorgde dat de gevangenen zich 

geliefd en niet vergeten voelden.1202 En Van Nooij schreef in zijn dagboek: ‘Contact 

met thuis: een pakket. O, die lieve zorgzame Jopie: zij stuurt me een pakje sigaretten, 

brood, appels en snoeperij. (…) De wereld gaat weer draaien.’1203 Het schudde de 

gevangene, in de woorden van gevangene Willem Schaffers, wakker uit zijn 

                                                 
1199 Kapenga, Brief d.d. 16.4.44, NMKV, 635, inv.nr. 661. 
1200 O. Noordenbos, Religie en nationaalsocialisme (Assen 1937) 5; Zie ook: R. Steigmann-Gall, The 
holy Reich. Nazi conceptions of Christianity, 1919-1945 (Cambridge etc. 2003) 261 ev. 
1201 Pawelczynska, Values and violence in Auschwitz 95; F. Pingel, ‘The destruction of human identity 
in concentration camps: the contribution of the social sciences to an analysis of behavior under extreme 
conditions’. In: Holocaust and Genocide Studies 6 (1991) 2 167-184, aldaar 178; Jolande Withuis geeft 
in haar boek over Pim Boellaard ook een mooi voorbeeld van het effect van brieven van het thuisfront 
op de mentale gesteldheid van de gevangenen. Een vrouw had haar man geschreven dat zij op haar 
verjaardag de hele dag had zitten huilen en door dit bericht was hij dagenlang somber geweest. Weest 
manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001). Het leven van een verzetsheld (Amsterdam 2008) 124-
125. 
1202 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 15. 
1203 Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 5. 
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apathie. 1204  En Albertus Santegoeds schreef: ‘Deze brieven maken ons gelukkig, 

troosten ons en geven ons moed om de kop niet te laten hangen.1205  

Ook uit de brieven van dominee Boodt is op te maken dat hij het contact met 

thuis zeer waardeerde. Hij schreef zijn vrouw:  

 

Ik reken erop dat ik twee brieven per maand krijg. (…) En het is een grote 

teleurstelling als dat niet gebeurt. Want ik geniet van je brieven. Je moet niet 

vergeten dat het mijn enigste contact met de buitenwereld is. En dat jullie 

daardoor levend en nabij blijven.1206  

 

Uit zijn citaat blijkt echter tegelijkertijd dat wachten op bericht van thuis ook 

spanning en teleurstelling kon opleveren. Hoewel de gevangenen wisten dat 

postverkeer in oorlogstijd van en naar het concentratiekamp, waar alle brieven ook 

nog eens gecensureerd werden, niet snel en betrouwbaar kon zijn, vroegen velen zich 

in hun brieven vertwijfeld af of men thuis nog wel aan hen dacht. Zo ook Herman de 

Vries, die zich bij zijn vrouw verontschuldigde voor zijn opmerking dat ze hem te 

weinig schreef. ‘Ik wist, dat jullie mij niet vergaten en toch drukte ik twijfel en gebrek 

aan vertrouwen uit.’1207  

 Ook maakte het briefcontact de gevangenen bewust van de kloof tussen hun 

eigen situatie en die van hun gezinnen. Het leven in het kamp was zo anders dat het 

voor veel gevangenen voelde alsof ze in een totaal andere wereld terechtgekomen 

waren. Dit begon direct bij aankomst. Weststrate schreef: 

 

Een paar uur geleden waren wij aangekomen (…) als mensen uit de 

beschaafde maatschappij, nu waren wij gevangenen, niet alleen door 

prikkeldraad en bewaking, maar ook door hun uiterlijk van de maatschappij 

totaal afgesloten. Het was alsof wij in een andere wereld waren 

ondergedompeld.1208  

 

                                                 
1204 Schaffers, ‘Een dag’, Niod, 250g, inv.nr. 729 p. 5. 
1205 No. 469, De hel op de Vughtse heide 31. 
1206 Boodt, Brief d.d. 4.7.43, NMKV, 781, inv.nr. 858. 
1207 De Vries (red.), Brieven van, aan en over Herman Pieter de Vries 48. 
1208 Weststrate, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 772 p. 10-1. 
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Dit gevoel werd mettertijd alleen maar sterker. Sommigen konden zich op den duur 

nauwelijks voorstellen dat er nog een andere wereld bestond waar een gezin of familie 

op hen wachtte, zoals te lezen is in het dagboek van Van Nooij. Hij schreef dat hij 

zich niet meer kon voorstellen dat hij echt getrouwd was. ‘Ik kan mij soms niet 

indenken dat het nog wel eens anders worden kan; Dat er een andere werkelijkheid is 

die op mij wacht en waaruit ik ben getreden.’1209 

Wat dit isolement versterkte was het idee dat de buitenwereld ook niet zou 

kunnen begrijpen wat er in het kamp gebeurde. Marius Flothuis, die in november 

1943 wegens hulp aan joden in kamp Vught terecht kwam, probeerde in een 

clandestiene brief aan zijn vrouw zijn nieuwe wereld uit te leggen:  

 

Je schreef, dat je het gevoel had, dat ik hier weer een heele wereld had, waar 

jij geen deel aan hebt. Dat is ook zoo, maar anders dan jij denkt. Het heele 

leven is hier n.l. een wereld op zich zelf, zoo sterk, dat je hier niet eens het 

gevoel hebt in Noord Brabant te zijn. Een krant maakt hier denzelfden indruk 

als op een vacantiereis in het buitenland. Daarom is het leven hier ook zoo 

moeilijk te beschrijven.1210 

 

Gevangenen deden bewust hun best om de wereld buiten het prikkeldraad niet teveel 

in gedachten te roepen. Het verlangen naar het oude leven en het gezin zou anders de 

morele weerbaarheid ondermijnen of het leven in het kamp zelfs ondragelijk maken. 

‘Niet piekeren, kerel’, sprak Van Nooij zichzelf in zijn dagboek toe, toen hij de 

gedachte aan Sinterklaasavond niet uit zijn hoofd kon zetten. 1211  Ook Flothuis 

noteerde in zijn dagboek dat hij de gedachte aan zijn vrouw op haar verjaardag van 

zich af moest zetten, omdat anders ‘deze dag niet door te komen’ was.1212  

Maar ondanks de zelfvermaningen staken de gedachten en zorgen over thuis 

toch regelmatig de kop op, waarbij de mannelijke gevangenen ook moesten 

accepteren dat zij vanuit het kamp niet meer in staat waren voor hun gezin te zorgen 

en dat hun vrouwen de rol van gezinshoofd overnamen. Dat dit voor onzekerheid en 

onrust zorgde, is onder meer op te maken uit de brieven die de 34-jarige horlogemaker 

                                                 
1209 Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 21. 
1210 Flothuis, Brief d.d. 17.3.44, Niod, 250g, inv.nr. 596. 
1211 Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 7. 
1212 Flothuis, ‘Fragmenten uit een dagboek over het tijdvak 26 Nov. 1943-5 Maart 1944’, Niod, 250g, 
inv.nr. 596 p. 3. 
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Theo van Alphen aan zijn vrouw Betsie schreef. Brief na brief schreef hij haar hoe erg 

hij het vond dat hij haar niet kon onderhouden en gaf hij aan van alles op de hoogte te 

willen blijven: 

 

Het gaat goed, hoop met jullie ook. Hoe gaat ’t verder met de tuin, en wat heb 

je er allemaal in gezaaid, hoeveel liter melk geeft nu de geit, is de bok ook al 

zoo groot gegroeid al z’n moeder de geit (…) doen de konijnen het ook goed, 

je hebt toch zeker die 2 stichter als vorig jaar weer gehuurd zodat we genoeg 

hooi voor hun zullen hebben.1213  

 

Daarbij kwamen ook nog de zorgen over hoe het zou gaan als ze weer thuis zouden 

zijn. Zouden ze dan het gewone leven weer op kunnen pakken. ‘Ben je erg veel 

veranderd’, vroeg Gerrit Lohuizen aan zijn vrouw. ‘Hoe dan? Zou ik dan toch nog van 

je houden?’1214 Dominee Boodt uitte in zijn brieven aan zijn vrouw dat hij er alle 

vertrouwen in had. Hij had het gevoel dat zij ondanks of door de scheiding juist meer 

van elkaar waren gaan houden.1215 Maar er waren ook mannen die bang waren dat 

hun vrouw niet op hun thuiskomst zou wachten en telkens opnieuw bevestigden 

hoeveel ze hun gezin misten in de hoop eenzelfde bevestiging terug te krijgen. 

Kampoudste Jan Hurkmans bijvoorbeeld schreef steevast aan zijn vrouw hoe erg hij 

haar miste, hoe veel hij van haar hield en dat ze vlug terug moest schrijven. Eenmaal 

schreef ze hem een brief die ze met ‘Beste Johan’ begon, wat hem radeloos 

maakte.1216 Hij vroeg haar dat nooit meer te doen en kon het niet loslaten. De angst 

dat zij hem zou vergeten en haar liefde zou bekoelen werd het hoofdonderwerp van 

zijn brieven, naast de voortdurende uiting van zijn liefde en verlangen naar haar.1217  

                                                

De collectieve vormen van zelfhandhaving en verzet, evenals de 

vriendschappen en gevoelens van saamhorigheid die zich tussen de gevangenen 

ontwikkelden, waren verzet omdat ze ingingen tegen de intentie van het 

concentratiekampsysteem om concurrentiestrijd en verdeeldheid onder de gevangenen 

teweeg te brengen. De omstandigheden in kamp Vught mochten dan niet zodanig zijn 

dat solidariteit onontbeerlijk was om te overleven, toch geldt dit ook hier als verzet, 

 
1213 M.G. van Alpen, Brief d.d. 11.7.43, NMKV, Collectie M.G. van Alphen (2093), inv.nr. 2478. 
1214 E.J. van Lohuizen-Wielink, Brief d.d. 23.1.44, Niod, 244, inv.nr. 230.4. 
1215 Boodt, Brief d.d. 27.12.43, NMKV, 781, inv.nr. 823. 
1216 J.J.M. Hurkmans, Brief d.d. 22.5.43, Niod, 250g, inv.nr. 146. 
1217 Hurkmans, Brieven d.d. 18.5.43, 24.8.43, 16.11.43, 14.12.43, Niod, 250g, inv.nr. 146. 
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omdat de kampleiding de bedoeling had dergelijke groepssolidariteit uit te bannen. De 

uitsluiting van ‘asocialen’ en buitenlandse gevangenen laat zien dat men daar ook 

deels in slaagde, maar in veel minder vergaande mate dan in de kampen in Duitsland.  

 

Actief verzet: ‘Hierover moet je met niemand praten’ 

De meest directe vorm van actief verzet tegen de onvrijheid van de gevangenschap 

was ontvluchting; pogingen daartoe werden met enige regelmaat ondernomen. Het 

was makkelijker om uit een buitenkommando te ontsnappen dan uit het hoofdkamp. 

Minimaal acht vrouwen ontsnapten succesvol uit de gasmaskerfabriek in Den Bosch 

en twee deden een poging vanuit kamp Vught, die ze beiden met de dood moesten 

bekopen.1218  Zeker zestien mannen deden een gelukte ontvluchtingspoging uit het 

kamp en ruim zestig vanuit de buitencommando’s.1219 Bij twee mannen mislukte hun 

poging. De ene was een paar uur op vrije voeten, maar werd weer opgepakt en naar 

het kamp teruggebracht. 1220  Een andere man, Pierre Nouwens, werd door een 

Nederlandse SS’er neergeschoten toen hij onder het prikkeldraad probeerde door te 

kruipen. Zijn poging mislukte daarmee, maar hij overleefde het wel.1221 Daarnaast 

deden zeker drie gevangenen een geslaagde ontsnappingspoging tijdens hun transport, 

onder wie de ter dood veroordeelde Frans Goedhart, oprichter van het illegale 

Parool.1222 Soms ontvingen gevangenen hulp van buitenaf, van medegevangenen of 

zelfs van kapo’s, zoals H. Karssen, een arts uit Giessendam. In zijn geval vluchtten de 

kapo’s met hem mee.1223  

                                                 
1218 De ene vrouw is Agnes Jedzini, die al eerder bij het bunkerdrama ter sprake is gekomen. De andere 
is Neeltje van der Leede-Rutgers. Zie: http://www.nmkampvught.nl/index.php?id=1343 (Geraadpleegd 
22.2.10); Wibaut, Brief d.d. 25.6.44, NMKV, Ordner 5a, briefnr. 60a. 
1219 Volgens Stuldreher deden in totaal zeker 81 mannen een ontsnappingspoging. 18 Vanuit het kamp 
en 63 vanuit de buitencommando’s. Stuldreher, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch’. In: Herbert 
e.a. (red.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, I 338 en 347. 
1220 In de dagrapporten van de Vughtse politie staat op 28 juni 1943 de aantekening dat de commandant 
van het ‘K.L.H.’ de ‘aanhouding en terugbrenging’ verzocht van de ontvluchtte Herbert Schlesinger, 
geboren Amsterdam 19.4.22, die tijdens het transport naar de Moerdijk ontsnapt was. 
Dagrapportenboek Algemene Dienst, 1943, BHIC, 5109, inv.nr. 145. Waarschijnlijk is dit de in de 
tekst beschreven gevangene. Hij was joods, maar zat als Schutzhäftling in het kamp. Hij is op 9.2.45 in 
Dachau omgekomen. http://www.joodsmonument.nl/person/454258 (Geraadpleegd 22.2.10). 
1221 P. Tuk, PV d.d. 28.11.47, getuige P.A.J. Vrijsen, NA, CABR, inv.nr. 53402. Hij probeerde vanuit 
Roosendaal te ontsnappen. 
1222 Hij wist vanuit het politiebureau van Vught te ontsnappen, waarbij hij waarschijnlijk geholpen 
werd door opperwachtmeesters M.W. Leemhuis en F.J.H. Abrahams. Ontvluchting arrestanten uit 
politiebureau Vught gedurende de oorlogsjaren, BHIC, 5109, inv.nr. 604. 
1223 De kapo’s die met Karssen meevluchtten waren Sepp Hrabak en Rafael Ruprecht. Karssen, Verslag, 
Niod, 250g, inv.nr. 639 p. 1; Ook gevangene Otto ontsnapte met behulp van een kapo. Otto, Brief d.d. 
14.9.48, Niod, 250g, inv.nr. 694 p. 1; In het CABR-dossier van de Nederlandse SS’er Biekens bevindt 
zich een verklaring van W.J.A. Aarts die getuigt dat Biekens hem hielp bij een ontsnappingsplan. Dit 
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Een ontvluchtingspoging was zeer riskant, doordat zonder 

waarschuwingsschot gericht op de gevangene geschoten werd. 1224  Maar in 

tegenstelling tot wat in de kampen in Duitsland gebruikelijk was, wachtte na een 

mislukte poging niet de doodstraf.1225 In Vught moest één achterhaalde gevangene 

voor straf een aantal weken met kettingen om zijn armen en benen lopen.1226 Een 

ander, die uit een buitencommando had proberen te ontsnappen, werd naar Vught 

gestuurd en daar enige tijd in de bunker opgesloten.1227  

Vanwege de risico’s waagden voornamelijk gevangenen die verwachtten de 

doodstraf te krijgen of de doodstraf al tegen zich uit hadden horen spreken een poging. 

Anderen wachten liever af. Kunstenaar Van Zweden bijvoorbeeld mocht enkele keren 

onder begeleiding van een SS’er het kamp uit om een beeldje te laten bakken. Hij had 

daardoor de mogelijkheid om te ontsnappen, maar hij deed dat niet. Hij was bang voor 

represailles tegen zijn vrouw en kinderen en Vught was ‘heel dragelijk’ voor hem, 

vertelde hij na de oorlog.1228  Daarbij verwachtte hij na zes maanden weer vrij te 

komen en was hij dan liever rustig thuis dan dat hij ondergedoken zou moeten 

zitten.1229 

De ontsnapping die de diepste indruk maakte was die van marechaussee Smits 

uit het ziekenhuis, die daardoor aan de doodstraf ontkwam. ‘Avondappèl duurt 3 uur, 

wegens sensationele ontsnapping uit Revier van een strak verbonden liggende 

gevangene’, schreef Laman Trip in zijn dagboekaantekeningen, waaruit ook blijkt dat 

het verhaal inmiddels in de geruchtenstroom behoorlijk aangedikt was.1230 Hoewel de 

                                                                                                                                            
plan ging uiteindelijk niet door, maar dat lag niet aan Biekens. PV d.d. 21.10.46, NA, CABR, inv.nr. 
45063. 
1224 De eerste tijd had de bewaking als opdracht eerst een waarschuwingsschot te lossen, maar later 
veranderde dit en moest men direct gericht schieten. Zie de zaak van de SS’er Walter V. die de joodse 
gevangene Julius Meijer doodschoot. Walter V., Brief B. Beckers z.d., NA, CABR, inv.nr. 76693. 
1225 Ook in de kampen in Duitsland werden gevangenen niet altijd direct ter dood gebracht, dit hing ook 
af van de nationaliteit van de gevangenen. Duitsers werden minder vaak gedood dan niet-Duitsers. 
Toch stierven teruggehaalde gevangenen vaak indirect alsnog door marteling of de erbarmelijke 
omstandigheden in het strafcommando. Dunin-Wasowicz, Resistance 189-190. 
1226 No. 469, De hel op de Vughtse heide 101; H. Cauveren, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 564 p. 5. 
1227 Bleeker, PV d.d. 28.2.48, getuige K. Lennertz, NA, CABR, inv.nr. 732 dossier 742/48; Tuk, PRA-
Rapport d.d. 2.10.46, NA, CABR, inv.nr. 53402. 
1228 Van Zweden, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 784 p. 19-20; Medegevangene Schutte schreef na de 
oorlog dat het was om materiaal voor het bronsgieten te halen. Schutte, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 
738 p. 8. 
1229 Van Zweden, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 784 p. 20. Na drie maanden Vught werd Van Zweden 
op transport gesteld naar Dachau. Daar zou hij pas in april 1945 bevrijd worden. Als hij dat geweten 
had was hij wel ontsnapt, schreef hij later. Idem 21. 
1230 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 7.4.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 12. Hij lag niet strak 
verbonden, maar had slechts voorgewend dat hij alleen op krukken wat rond kon strompelen, terwijl hij 
al voldoende hersteld was om gewoon te kunnen lopen. 
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gevolgen voor de gevangenen vergaand waren, overheersten in de verslagen van de 

gevangenen positieve reacties over het feit dat Smits de Duitsers om de tuin had 

weten te leiden en zo aan de doodstraf ontsnapt was.1231  

De reactie van de kampleiding op de ontsnapping van Smits, waarna alle in het 

kamp opgesloten marechaussees de bunker in moesten en het personeel van het 

Revier vervangen werd, was drastisch, maar ook bij andere pogingen ondervonden de 

gevangenen nadelige gevolgen. Zo moesten ze onder meer op appèl blijven staan 

zolang er nog naar de ontvluchtte gezocht werd, wat uren kon duren.1232 Tegelijkertijd 

zorgden ontsnappingen echter voor hoop en leedvermaak bij de gevangenen. Zo 

schreef politiek gevangene Hans Borghaus over de ontsnapping van Jo Elsendoorn dat 

hij het heerlijk vond toen zijn achtervolgers onverrichter zake terugkeerden. ‘Ze lieten 

toen alle gevangenen nog enkele uren staan, ik had wel dagen willen staan, voor deze 

fijne kameraad, die zo dicht bij de dood was en nu gelukkig op vrije voeten was.’1233 

Een tweede vorm van actief individueel verzet was het sturen van clandestiene 

brieven. De officiële kampbrieven waren kort, mochten maar eens in de twee weken 

gestuurd worden en werden gecensureerd. Daarom probeerden gevangenen via 

verschillende onofficiële wegen contact met thuis te leggen. Sommige gevangenen 

werden geholpen door burgers die regelmatig in het kamp moesten zijn, zoals 

leveranciers van goederen en burgerarbeiders die hielpen bij de bouw van het kamp. 

Maar ook SS’ers bleken bereid brieven voor de gevangenen het kamp in- en uit te 

smokkelen. 

Het aantal SS’ers dat daartoe bereid was, was vrij aanzienlijk. In achttien 

gevallen, dat wil zeggen in een kwart van de voor deze studie onderzochte 

strafdossiers van Nederlandse SS’ers, waren getuigenissen van oud-gevangenen 

                                                 
1231 In de herinnering van de gevangenen had de bewaking lange tijd geen idee hoe Smits ontsnapt kon 
zijn. Een medegevangene uit het Revier zou de krukken van Smits tegen het prikkeldraad hebben gezet, 
waardoor de SS dacht dat hij over het prikkeldraad ontsnapt was, terwijl hij in de Rode Kruisauto was 
gekropen die op donderdag altijd pakketten voor de gevangenen kwam brengen. Fels, Verklaring, Niod, 
250g, inv.nr. 592 p. 21; Van de Putten, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 711, Vervolg IV p. 17. Maar het 
blijkt dat men wel degelijk vrij snel op het spoor van de Rode Kruisauto is gekomen. Mevrouw Van 
Overeem, die verantwoordelijk was voor de toezending van de Rode Kruispakketten, werd opgepakt en 
verhoord, maar ze vonden geen bewijzen voor betrokkenheid bij de ontsnapping. Ze had hier ook niets 
mee te maken gehad. Brouwers, Broodnodige hulp 31; Smits, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 743 p. 19. 
Wel duurde het enkele weken voordat Rode Kruis-pakketten weer toegestaan werden. De auto mocht 
niet meer het kamp in. Notulen van Dagelijksbestuursvergadering 1868-1917, 1920-1942, 1944, d.d. 
4.5.44, NA, Nederlandse Rode Kruis: Hoofdbestuur, 1867-1945 (2.19.014), Series en stukken van 
algemene aard I: notulen. inv. nr. 2, Doos 6. 
1232 Koker beschreef hoe gevangenen tijdens zo’n appèl ook nog gymnastiekoefeningen moest doen. 
Dagboek 146. 
1233 Borghaus, Brief z.d., Niod, 250g, inv.nr. 552. 
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aanwezig waarin ze verklaarden dat de verdachte behulpzaam was geweest bij het 

smokkelen van brieven. De beweegredenen van de SS’ers waren velerlei. Sommigen 

deden dit tegen betaling, anderen in ruil voor een gunst van de gevangenen. Zo hield 

mevrouw Fischer de bezoekjes van SS’ers aan het vrouwenkamp geheim en kreeg 

Johan van Zweden SS’ers ‘plat’ door kunstwerken voor hen te maken. 1234  Soms 

deden SS’ers het omdat er een verstandhouding tussen hen en de gevangene was 

ontstaan, bijvoorbeeld doordat de SS’er de leiding had over het vaste werkcommando 

van de gevangene of omdat ze uit hetzelfde dorp afkomstig waren.1235  

Het smokkelen van brieven was een gevaarlijke aangelegenheid. Er volgde 

altijd bestraffing wanneer een gevangene betrapt werd en de hoogte van de straf werd 

mede bepaald door de inhoud van de tekst. Een deel van de gevangenen hield zich 

daarom zelfs in de clandestiene post nog in grote lijnen aan de regels van de censuur. 

Zo schreef Tineke Wibaut haar moeder over het bezoek dat Himmler op 3 februari 

1944 aan Vught bracht slechts: ‘Gisteren was hier heel hoog bezoek. Brr. Hij is echter 

niet bij ons in de barak geweest. Gelukkig maar. Alleen had ik hem wel eens willen 

zien.’1236 Ook drukten gevangenen de ontvangers op het hart met niemand over de 

brieven te spreken. ‘Denk er om, dat alles over Moerdijk strikt vertrouwelijk is, dat je 

van mij nooit een brief hierover hebt ontvangen, doch in geval van nood het gehoord 

hebt van een ontslagen gevangene’, schreef Herman de Vries aan zijn broer.1237 Ook 

dominee Boodt instrueerde zijn vrouw, nadat hij haar in een brief had beschreven hoe 

alle gevangenen stram en recht in hun gestreepte pakken op appèl stonden, met de 

woorden: ‘Hierover moet je met niemand praten.’1238 Maar er waren ook gevangenen 

die geen blad voor de mond namen bij hun weergave van het kamp, onder wie Ad Bal. 

Hij was heel expliciet in zijn beschrijving van het geweldgebruik door de SS, ‘de 

                                                 
1234 Fischer, ‘Aantekeningen’, Niod, 250g, inv.nr. 594 p. 3; Van Zweden, Verklaring, Niod, 250g, 
inv.nr. 784 p. 11. ‘Plat krijgen’ betekent: omkopen. 
1235 Cornelissen, PV d.d. 21.3.47, getuige A. van der Laan, NA, CABR, inv.nr. 250; Haisma, PV d.d. 
28.11.46, getuige S. Voordewind, NA, CABR, inv.nr. 75248. 
1236 Wibaut, Brief d.d. 6.2.44, NMKV, Ordner 5a, briefnr. 15b. Himmler bezocht tijdens zijn bezoek 
speciaal het Philips-Kommando. Laman Trip vertelde dat Himmler op hem een ‘zeer intelligente 
indruk’ maakte, ‘een man met ontegenzeggelijk een ontzaglijk snel begrip, iemand van goed en vlug 
doordenken’. Laman Trip, Verslag bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 1; Braakman 
vertelde dat Himmler zeer geïnteresseerd deed en zelfs allerlei dames aansprak om te vragen waarom 
zij vastzaten. ‘Als zij zaten voor Judenbegünstigung of voor hun communistische overtuiging, dan 
werd hij razend en liep woedend door.’ Ibidem. 
1237 De Vries (red.), Brieven van, aan en over Herman Pieter de Vries 40. 
1238 Boodt, Brief z.d. waarschijnlijk tussen 15 en 20 april 1943, NMKV, 781, inv.nr. 787. 
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Jodentransporten’, zijn vijandige gevoelens ten aanzien van de Duitsers en zijn 

bereidheid de strijd tot het uiterste voort te zetten.1239 

 Straffen die op ontdekking volgden waren onder meer zes weken bunkerstraf, 

verlenging van de straftijd of overplaatsing naar een buitencommando.1240 Ook de 

medeplichtige die bij het smokkelen van de brieven had geholpen, wachtte bestraffing. 

Zo verdwenen een aantal burgerarbeiders op een gegeven moment zelf achter het 

prikkeldraad.1241 Verschillende Aufseherinnen beweerden later dat het smokkelen van 

brieven (mede) de reden was dat ze naar kampen in het buitenland gestuurd waren. En 

meerdere bewakers kregen een tijdelijke gevangenisstraf in het wachtgebouw van de 

SS, aan de rand van het kamp.1242 Zeker twee medewerkers van het kamp kwamen 

zelf als gevangene in het kamp terecht, namelijk SS’er Alex van Amstel en Margot 

van Z., die op de Kommandantur werkte.1243 

 Naast individuele vormen van actief verzet was er ook sprake van collectief 

actief verzet, al dan niet georganiseerd. Anders dan in concentratiekampen als Dachau, 

Sachsenhausen en Buchenwald, was er in Vught geen sprake van een vast 

georganiseerd verband dat verzetsacties uitvoerde. Dit was grotendeels het gevolg van 

de minder sterke cohesie tussen de communisten, die in kampen in Duitsland vaak de 

basis vormden van het georganiseerde verzet. De belangrijkste collectieve 

verzetsdaden vonden, ook in Vught, plaats in de Schreibstube, de quarantainebarak, 

het Revier, op de Politische Abteilung en bij de Arbeitseinsatz. Op de Politische 

Abteilung zocht men in de dossiers de duur van de straftijd van gevangenen op en 

stelde hen daarvan op de hoogte. In het Revier deed men pogingen om mensen die op 

transport moesten ziek te verklaren of langer daar te houden. De Schreibstube gaf aan 

de leiders van de quarantainebarak en de Arbeitseinsatz de namen door van 

gevangenen die onbetrouwbaar werden geacht. Zij trachtten dan om deze 

                                                 
1239 Bal, Brief d.d. 31.8.43, d.d. 21.9.43, d.d. 6.10.43, d.d. 19.11.43 en d.d. 30.5.44, NMKV, 3017, 
inv.nrs. 3036, 3038, 3040, 3044 en 3060. 
1240 Ten Boom, Gevangene en toch 66; Groen-Vleeschdrager, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 608 p. 3; 
Franken, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 598 p. 2. 
1241 Oterdoom, PV z.d. [1945], getuige L.A. Hermse, NA, CABR, inv.nr. 69117; Bleeker, PV d.d. 
21.2.48, getuige J.L. Kroon, en PV d.d. 9.3.48, getuige M. Bammens, NA, CABR, inv.nr. 732 dossier 
742/48. 
1242 J.L. Brouwer, PV d.d. 26.6.47, NA, CABR, inv.nr. 57359; Haisma, PV openbare rechtszitting BG 
Leeuwarden d.d. 18.3.47, NA, CABR, inv.nr. 75248. 
1243 Van Amstel, Uitspraak Trib. Arnhem d.d. 4.12.47, NA, CABR, inv.nr. 13889; Jo van D., PV d.d. 
8.10.46, getuige Margot van Z., NA, CABR, inv.nr. 75815; Oud SS’er J.C. van der Wel verklaarde dat 
zowel hijzelf als Krijgsman in kamp Vught gevangen hadden gezeten wegens briefsmokkel. Het is niet 
duidelijk of dat echt in het kamp of in het wachtgebouw was. J.P. Krijgsman, PV d.d. 20.5.46, getuige 
J.C. van der Wel, NA, CABR, inv.nr. 70041. 
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‘onbetrouwbaren’ in buitencommando’s te plaatsen. Hoewel dit laatste niet 

zondermeer tot verzet bestempeld kan worden, aangezien voornamelijk Belgische 

gevangenen en op het oog ‘onbetrouwbaren’ uit voorzorg naar buitencommando’s 

gestuurd werden. Hiervoor geldt dus de waarschuwing van Kaienburg dat verzet niet 

ten koste mocht gaan van andere gevangenen.  

Maar er waren ook mensen die terecht ‘weggewerkt’ werden, onder wie Gerrit 

Zwerver. Hij had eerder in Amersfoort vastgezeten, omdat hij, volgens dokter Steijns, 

zich schuldig had gemaakt aan ‘zwarte handel of iets dergelijks’. Daar had hij zich 

ontpopt tot een meedogenloze en gewelddadige gevangene. 1244  Hij zou daar 

welgestelde joodse gevangenen hebben bestolen en door zijn gewelddadige optreden 

meerdere doden op zijn geweten hebben. Daarnaast zou hij informatie over 

medegevangenen hebben doorgegeven aan de kampleiding.1245 

Na de overplaatsing van Zwerver naar kamp Vught, raakte men al snel op de 

hoogte van zijn reputatie en meenden verschillende gevangenen, onder wie Steijns en 

Maliepaard, dat het beter zou zijn als hij naar de Moerdijk zou verdwijnen.1246 Er 

werd contact opgenomen met Max Crombach van de Schreibstube en Van Ketwich 

Verschuur van de Arbeitseinsatz en niet lang daarna werd hij inderdaad naar de 

Moerdijk overgeplaatst. 

Zowel Maliepaard als Steijns vertelden na de oorlog dat het de bedoeling was 

dat Zwerver aan de Moerdijk zou omkomen. In Vught was dat moeilijker omdat daar 

niet zomaar iemand dood kon gaan zonder dat het opviel, maar aan de Moerdijk ging 

het er allemaal wat ruwer aan toe en ‘daar hadden we andere mogelijkheden’, aldus 

Maliepaard.1247 Maar Zwerver bleek ‘een taaie’ te zijn. Hij overleefde verschillende 

pogingen hem te verdrinken. 1248  Uiteindelijk raakte Zwerver, door een bewust 

veroorzaakt ongeluk met een kruiwagen, zo ernstig gewond aan zijn scheenbeen, dat 

hij naar het Revier in Vught gebracht werd. Volgens Herman Schutte kreeg hij in het 

                                                 
1244 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band III p. 13-14. 
1245 Ibidem. Steijns vertelde dat wanneer Zwerver in Amersfoort een joods werkcommando moest 
leiden, hij met 100 mensen wegging en met 60 terugkwam, ‘Dan had hij er 40 onderweg doodgeslagen’; 
Maliepaard vertelde dat hij ‘heel veel verraad gepleegd’ had in Amersfoort’ en ‘heel veel mensenlevens 
op zijn geweten’ had. Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band VI p. 4; Zie ook: Schutte, 
Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 738 p. 1. 
1246 Het is onbekend wanneer Zwerver precies naar Vught kwam, maar in ieder geval niet in de 
beginperiode. Volgens Maliepaard waren namelijk de meeste mensen die Zwerver nog uit Amersfoort 
hadden kunnen kennen inmiddels al weer weg uit Vught. Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 
673, Band VI p. 40. 
1247 Ibidem, Band VI p. 6. 
1248 Ibidem; Zie ook: Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band III p. 15. 
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Revier ‘de zeer zorgvuldige behandeling, die dezulken verdienen en stierf [Zwerver] 

zo zijn ellendige verradersdood’.1249 Dokter Steijns, die naar eigen zeggen de sectie 

verrichtte, concludeerde dat hij overleden was aan de gevolgen van injecties met 

tuberkelbacillen.1250 

Steijns en Maliepaard worstelden na de oorlog beiden met de moord op 

Zwerver. Maliepaard gaf aan wroeging te hebben, hoewel hij Zwervers dood 

tegelijkertijd als ‘bittere noodzaak’ bestempelde. 1251  Steijns ontkende zijn 

medewerking niet, maar noemde de dood van Zwerver ook ‘een zwarte bladzijde uit 

het kamp’. En vond ‘zelfs voor een man zoals hij was’ dat hij ‘meer dan schandelijk 

behandeld’ was.1252 De wroeging van de beide mannen is tekenend voor het feit dat, 

doordat de omstandigheden in kamp Vught minder desastreus waren, morele normen 

daar minder devalueerden dan in de kampen in Duitsland, waar het vermoorden van 

verraders of gevallen kapo’s geen zeldzaamheid was. 

Ten slotte was sabotage een veel voorkomende vorm van verzet, die met name 

door niet-joodse gevangenen gepleegd werd. Vooral bij Philips en bij Continental in 

Den Bosch werd volgens de gevangenen vaak gesaboteerd. Zo schreef Mieke Burger-

Steensma dat ze er plezier in schepte de knijpkatten een heel klein deukje mee te 

geven. Ze had vijftig jaar na dato nog plezier bij de gedachte aan de Duitse soldaten 

aan het Oostfront: ‘Wat zullen die hebben staan foeteren omdat die krengen niet 

deugden; omdat het anker toevallig vastliep in het huis.’1253 En de 25-jarige Helena 

Leuvenberg-van de Beijl schreef over haar werk in de gasmaskerfabriek van 

Continental: ‘Op de fabriek werd zeer behoorlijk gesaboteerd. (Ik ben tenminste blij, 

dat ik later in Duitschland geen gasmasker noodig had, dat bij ons gemaakt was, want 

dan had ik nu niet zitten schrijven!)’1254 

Afgezien van de sabotageacties waren het vooral Funktionshäftlingen die bij 

de actieve en georganiseerde vormen van verzet betrokken waren. Kaienburg plaatste 

verschillende kanttekeningen bij het verzet dat door deze mensen gepleegd werd en 

maande tot terughoudendheid om het werk van Funktionshäftlingen als verzet te 

typeren. Allereerst zinspeelde hij erop dat het verzet minder waardevol was, omdat zij 

meer mogelijkheden daartoe hadden en het voor hen makkelijker was om verzet te 
                                                 
1249 Schutte, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 738 p. 1. 
1250 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band III p. 16-17. 
1251 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band VI p. 1. 
1252 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band III p. 15 en 17. 
1253 Burger-Steensma, Zo was het 22. 
1254 Leuvenberg-van de Beijl, ‘Mijn Dagboek’, Niod, 250g, inv.nr. 669 p. 10. 
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plegen.1255  Kaienburg heeft gelijk dat de Funktionshäftlingen meer mogelijkheden 

hadden, maar om te concluderen dat hun verzet daarom minder waardevol moet 

worden geacht, gaat te ver. Funktionshäftlingen stelden met de keuze voor verzet hun 

relatief comfortabele positie in de waagschaal. Velen, onder wie Steijns, Maliepaard 

en de gevangenenstaf van het Revier, verloren hun functie naar aanleiding van hun 

verzetsactiviteiten. In het algemeen lukte het hen daarna niet meer opnieuw een 

dergelijke functie te krijgen.  

Daarnaast wees Kaienburg er op dat een deel van hun daden eigenlijk geen 

verzet was, want: ‘Sie verhinderten Schlimmeres, aber sie gingen in ihren Versuchen, 

(…), meist nur so weit, daß sie ihre Position nicht gefährdeten.’1256 Geen verzet dus, 

maar slechts gebruikmaken van speelruimte en dan enkel zolang hun eigen positie niet 

in gevaar zou komen. Wat de kampen in Duitsland betreft, waar een positie als 

Funktionshäftling belangrijker was omdat de omstandigheden daar ellendiger waren, 

had Kaienburg misschien gelijk, maar ten aanzien van Vught niet. Het merendeel van 

de Funktionshäftlingen ging verder dan slechts het verhinderen van ‘erger’ en 

verloren de belangen van hun medegevangenen daarbij niet uit het oog. Dit was 

mogelijk omdat de overlevingsstrijd minder hevig was en de verhouding tussen de 

Funktionshäftlingen en de ‘gewone’ gevangenen minder vijandig. Gevangenen die in 

kamp Vught hun positie en daarmee de bescherming van de SS verloren, hoefden niet 

voor hun leven te vrezen, zoals in kampen in Duitsland. 

De joodse gevangenen pleegden minder verzet dan hun niet-joodse 

medegevangenen. Zij verstuurden wel clandestiene brieven en hielden ook lezingen, 

maar voor het overige overheerste toch de angst voor de gevolgen, zoals transport 

naar Westerbork. Er is slechts één, mislukte, ontsnappingspoging van een joodse 

gevangene bekend, namelijk van Herbert Schlesinger, die als Schutzhäftling in het 

kamp zat. 1257  Dat joodse gevangenen minder geneigd waren tot 

ontvluchtingspogingen had verschillende oorzaken. Om te beginnen betekende 

vluchten voor de meesten dat ze gezin en familie moesten achterlaten, terwijl de 

uitkomst van hun poging onzeker was en levensgevaarlijk.1258 Daarbij was men bang 

                                                 
1255 Kaienburg, ‘Freundschaft? Kameradschaft?’. In: Diercks (red.), Abgeleitete Macht 20. 
1256 Ibidem, 42. 
1257 Bij Marchand is te lezen hoe tweemaal van plan was een poging te wagen. De eerste keer mislukte 
en vlak voor de tweede poging werd hij naar Westerbork getransporteerd. Mijn dubbel spoor 164-165. 
1258 Eenmaal ontsnapt was vervolgens de grote vraag waar men heen moest voor hulp, aangezien 
familie en vrienden vaak niet meer op vrije voeten waren. Men was dus afhankelijk van niet-joodse 
vrienden en kennissen of illegale netwerken voor hulp aan joodse onderduikers, die pas in de loop van 
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de achterblijvende gezins- en familieleden in gevaar te brengen. Naar aanleiding van 

het gerucht dat 78 mensen die op de transportlijst stonden, zich hadden verstopt in de 

hoop zo aan transport te ontkomen, schreef Klaartje de Zwarte-Walvisch dan ook in 

haar dagboek dat ze overtuigd was dat dit ‘absoluut een grove leugen was, want welke 

jood zou de moed hebben zich trachten te verschuilen, terwijl misschien hun leed niet 

te peilen zou zijn als ze gevonden werden?’1259  Velen kozen ervoor bij elkaar te 

blijven en gezamenlijk de komende gebeurtenissen af te wachten. 

Het verzet van vrouwen bestond voornamelijk uit vormen van 

‘zelfhandhaving’. Ten aanzien van het actieve verzet vormden sabotage, 

ontsnappingen en de opstand die uitmondde in het bunkerdrama de voornaamste 

activiteiten. Bij de mannen kwam actief (georganiseerd) verzet vaker voor, wat deels 

te verklaren is door het feit dat er meer mannelijke Funktionshäftlingen waren. 

Daarnaast was de hiërarchie in het vrouwenkamp minder uitgesproken en verzet voor 

de vrouwelijke gevangenen minder noodzakelijk, omdat de minder strikte manier 

waarop de Aufseherinnen het vrouwenkamp bewaakten al ruimschoots speelruimte 

bood. Deze verschillen waren echter niet alleen zichtbaar ten aanzien van de 

verzetsactiviteiten. Ook in een breder kader verschilden de ervaringen, het gedrag en 

de beleving van de mannelijke en vrouwelijke gevangenen.  

 

‘De vrouw voelde zich in het algemeen minder kwetsbaar’ 

Lange tijd werd er binnen de historiografie over de concentratiekampen van het Derde 

Rijk geen onderscheid gemaakt tussen lotgevallen van de mannelijke en vrouwelijke 

gevangenen. Wanneer er werd gesproken over het leven van de mensen in de kampen 

werd simpelweg de term ‘gevangenen’ gebruikt, waarbij de vrouwen schuilgingen 

achter de overgrote meerderheid van mannelijke gevangenen. Dit is deels te verklaren 

vanuit het feit dat tot het begin van de oorlog in 1939 slechts vier tot tien procent van 

de gevangenen in de concentratiekampen vrouw was. In de loop van de oorlog liep dit 

percentage echter flink op en in januari 1945 bestond bijna dertig procent van de 

gevangenen uit vrouwen.1260  

                                                                                                                                            
1943 in serieuze vorm hun beslag kregen. Romijn, ‘De oorlog’. In: Blom e.a. (red.), De geschiedenis 
van de Joden 337. 
1259 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 87. 
1260 Caplan, ‘Gender and the concentration camps’. In: Caplan en Wachsmann (red.), Concentration 
camps 83. 
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Door de groeiende aandacht in de jaren zeventig voor de geschiedenis van 

vrouwen veranderde dit, wat in 1983 resulteerde in het eerste congres over ‘vrouwen 

in de Holocaust’.1261 Het onderzoek hiernaar kenmerkte zich lange tijd door twee 

benaderingen. De ene stelde de ervaringen van vrouwelijke gevangenen vrijwel 

geheel gelijk aan die van mannelijke gevangenen. De andere richtte zich wel op 

specifiek vrouwelijke ervaringen, maar behandelde in dit kader voornamelijk de 

aspecten die betrekking hadden op het lichaam, zoals zwangerschap, menstruatie, 

prostitutie en verkrachting. 

Lichamelijke verschillen waren inderdaad van groot belang. Zeker aangezien 

de gevangenen in de kampen zodanig gedepersonaliseerd werden dat andere aspecten, 

zoals persoonlijke karaktereigenschappen en sociale en culturele bagage, er veel 

minder of helemaal niet meer toe deden. Gevangenen werden gereduceerd tot 

lichamen. Daarnaast speelden lichamelijke verschillen ook een grote rol in de 

overlevingkansen. Aan de ene kant liepen vrouwen meer risico, bijvoorbeeld doordat 

zwangere vrouwen in Birkenau direct naar de gaskamer gestuurd werden. Aan de 

andere kant konden ze ook hun levenskansen vergroten door bijvoorbeeld hun 

lichaam te ‘verkopen’ in ruil voor extra voedsel.1262  

Maar exclusieve aandacht voor lichamelijke verschillen doet geen recht aan de 

diversiteit van de ervaringen, percepties en aanpassings- en overlevingstactieken van 

de mannelijke en vrouwelijke gevangenen. De laatste jaren heeft het onderzoek zich 

uitgebreid en is er een bredere focus ontstaan, die gekarakteriseerd kan worden met de 

uitdrukking ‘different horrors, same hell’. 1263  Naast lichamelijke verschillen zijn 

belangrijke thema’s binnen dit onderzoek: de behandeling door de kampleiding en 

bewaking, cultureel bepaalde verschillen in rolpatronen tussen mannen en vrouwen en 

daarmee samenhangend de kennis en vaardigheden die men in het kamp meebracht en 

verschillen in aanpassing en overleven in het kampleven.1264 Hieronder worden deze 

thema’s één voor één uitgewerkt. 

                                                 
1261 E.R. Baer en M. Goldenberg, ‘Introduction experience and expression. Women and the Holocaust’. 
In: E.R. Baer en M. Goldenberg (red.), Experience and expression. Women, the Nazis, and the 
Holocaust (Detroit 2003) xiii-xxxiii, aldaar xvii; Eén van de eerste uitgebreide studies hierover is: C. 
Rittner en J.K. Roth, (red.) Different voices. Women and the Holocaust (New York 1993). 
1262 Zie onder andere: R. Bondy, ‘Women in Theresienstadt and the family camp in Birkenau’. In: D. 
Ofer en L.J. Weitzman (red.), Women in the Holocaust 310-326, aldaar 315; Shik, ‘Weibliche 
Erfahrung’. In: Bock (red.), Genozid und Geschlecht 106 en 111-113. 
1263 G. Bock, ‘Einführung’. In: Idem (red.), Genozid und Geschlecht 7-21, aldaar 19. 
1264 Gebaseerd op de indeling gebruikt in: L.J. Weitzman en D. Ofer, ‘Introduction: the role of gender 
in the Holocaust’. In: Ofer en Weitzmann, Women in the Holocaust 1-23, aldaar 1. 
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De behandeling van de vrouwelijke en mannelijke gevangenen was in kamp 

Vught op hoofdpunten gelijk: beide groepen waren op dezelfde manier gehuisvest, 

kenden dezelfde dagindeling en moesten werken. Verder kregen ze hetzelfde voedsel, 

mochten ze beide brieven en pakketten ontvangen, moesten ze zich aan dezelfde 

voorschriften houden en kenden ze dezelfde organisatiestructuur. Maar er bestond ook 

een aantal belangrijke verschillen. 

 Allereerst ten aanzien van de arrestatiegrond van de gevangenen die als 

‘asociaal’ werden bestempeld. Mannen die een zwarte driehoek kregen werden in het 

algemeen opgepakt als crimineel, onder meer omdat ze de distributiewet hadden 

overtreden, als zwarthandelaar of zwartslachter. Vrouwen daarentegen werden 

doorgaans gearresteerd op basis van morele delicten, illegale prostitutie of het 

besmetten van Duitse soldaten met een seksueel overdraagbare ziekte. 1265  De 

mannelijke ‘asocialen’ vormden dus een schending van de sociale orde vanwege hun 

criminele activiteiten, terwijl de ‘asociale’ vrouwen in het kamp een bedreiging 

vormden voor de morele orde. 

Een ander verschil met betrekking tot de arrestatie was dat vrouwen doorgaans 

niet te maken kregen met martelingen tijdens de verhoren. ‘De vrouw voelde zich in 

het algemeen minder kwetsbaar’, schreef oud-gevangene A.M.J. ten Holt-Taselaar 

hierover. Want ‘martelingen heeft de SD bij het verhoren van vrouwen op enkele 

smartelijke uitzonderingen na niet toegepast’.1266 Dit blijkt ook uit de verslagen van 

de gevangenen: geen enkele vrouwelijke gevangene schreef over mishandelingen 

tijdens de verhoren. Ze vertelden hoe ze onder druk gezet werden, doordat gedreigd 

werd hun familieleden op te pakken, of hoe men hen probeerde te intimideren met 

geschreeuw of in te pakken met overdreven vriendelijkheid, maar niet over 

geweld.1267 Mannelijke gevangenen kregen hier wel mee te maken. Zo schreef Ad Bal 

aan zijn ouders hoe bij zijn verhoor ‘de zweep (…) [er] wel eens aan te pas [was] 

gekomen’. Willem Alderding vertelde hoe hij ‘onder vele slagen’ door de SD was 

verhoord en Tobias Godfried, die als zoon van ‘gemengd gehuwde joodse’ ouders 

                                                 
1265 Caplan, ‘Gender and the concentration camps’. In: Caplan en Wachsmann (red.), Concentration 
camps 89. 
1266  A.M.J. Ten Holt-Taselaar, ‘Vrouwen en meisjes in het verzet’. In: Van Bolhuis e.a. (red.), 
Onderdrukking en verzet III (Arnhem 1952) 818-827, aldaar 822. 
1267 M. Anderson, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 524 p. 1; Burger-Steensma, Zo was het 4; Ten Boom, 
Gevangene en toch 34-39. 
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verdacht werd van hulp aan joodse onderduikers, verklaarde dat hij bij zijn verhoor 

door zijn vier verhoorders ernstig werd mishandeld.1268  

Ook in het kamp was het geweldgebruik bij de vrouwen minder dan bij de 

mannen. Niet alleen gebruikten de Aufseherinnen minder geweld, ook door de 

kampleiding werden vrouwelijke gevangenen minder vaak en minder hardhandig 

gestraft. Klaartje de Zwarte-Walvisch beschreef bijvoorbeeld hoe een groepje mannen 

en vrouwen na het appèl met elkaar stonden te praten bij het hek, wat eigenlijk 

verboden was, ‘toen plotseling de commandant (…) op de gevangenen afstormde, hun 

[capies] van hun hoofd trok en deze in hun gezicht sloeg’.1269 De vrouwen gebeurde 

niets.  

Alleen mannen werden in het openbaar door middel van stokslagen bestraft. 

Volgens een bericht uit Oranienburg, gedateerd 20 november 1943, moest er zeer 

spaarzaam worden omgegaan met het toebrengen van stokslagen bij vrouwelijke 

gevangenen. Wat mannelijke gevangenen betreft mocht de kampcommandant zelf tot 

stokslagen beslissen, maar ten aanzien van stokslagen bij vrouwelijke gevangenen, 

‘die ohnedig sehr selten sein darf’, was toestemming van de Reichsführer-SS nodig, 

zo luidde de instructie.1270 

Vrouwelijke gevangenen werden daarnaast overwegend ingedeeld in lichte 

werkcommando’s en moesten – afgezien van het werk bij Philips – vaak 

werkzaamheden verrichten die aansloten bij het werk dat vrouwen doorgaans gewend 

waren te doen, zoals schoonmaakwerk en naaiwerk. 1271  Philips wilde in eerste 

instantie niet graag vrouwen aannemen, zo is te lezen in de dagboekaantekeningen 

van Laman Trip. ‘Cdt [Commandant] wil vrouwen, inzetten, we moeten keuren, zijn 

echter nog steeds ongenegen’, schreef hij.1272  Maar toen de vrouwen eenmaal bij 

Philips aan de slag waren, was de leiding heel tevreden over het afgeleverde werk.1273 

                                                 
1268 Bal, Brief d.d. 21.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3038; Alderding, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 521 
p. 1; T.G. Nooitrust, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 689. 
1269 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 94. Capies zijn kepies (petten). Het is de vraag of 
het echt commandant Chmielewski was die de gevangenen strafte. Ze schrijft namelijk dat het een 
‘jonge snotneus’ was en Chmielewski was toen veertig jaar.  
1270 Bericht Amtsgruppe D an die Lagerkommandanten d.d. 20.1.43 (Betr. Prügelstrafen), BArch, NS3, 
inv.nr. 426, nr. 16. 
1271  Er werden ook wel mannen in ‘vrouwelijke’ commando’s ingedeeld. De verplegers op de 
mannenafdeling van het Revier bestonden uit mannen en er waren zowel mannelijke als vrouwelijke 
keukencommando’s. Ook werden vrouwen een aantal keer in zware commando’s ingezet, zoals de keer 
dat ze stenen moesten sjouwen. Dit commando’s bestond echter maar kort. 
1272 Laman Trip, Dagboekaantekeningen 6.4.43, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 1. 
1273 Laman Trip, Dagboekaantekeningen 28.10.43, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 7. ‘Keurig werk’, schreef 
hij over hun verrichtingen. 
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Het mannenkamp kende veel meer zware werkcommando’s, bestaande uit graafwerk, 

bomen sjouwen, de aanleg van de spoorlijn naar het kamp en het Luftwaffekommando.  

De verschillen in geweldgebruik ten aanzien van de mannen en vrouwen 

leidde ertoe dat het aantal dodelijke mannelijke slachtoffers aanzienlijk hoger was dan 

het aantal vrouwelijke. In totaal stierven er 759 gevangenen in het kamp, onder wie 27 

Belgen en 329 mannen uit het SD-lager, die in de laatste maanden werden 

geëxecuteerd. Afgezien hiervan kwamen er in totaal 403 mannen, vrouwen en 

kinderen van onder de zestien om, waarvan 311 mannen en 52 vrouwen. 1274  

Omgerekend in percentages was dus 77% van de doden man en 13% vrouw. Het 

totale aantal gevangenen in kamp Vught was ongeveer 32.000, waarvan circa 66% 

man en 25% vrouw.1275 Er stierven dus relatief meer mannen dan vrouwen, wat mede 

veroorzaakt werd door de zwaardere werkomstandigheden en het gewelddadiger 

optreden tegen de mannelijke gevangenen.1276  

 

‘Het was precies iets van een slavenhandel’ 

Binnen het genderonderzoek wordt vrijwel geen aandacht besteed aan de specifieke 

lichamelijke ervaringen van mannelijke gevangenen. Dat vrouwen stopten met 

menstrueren komt vaak aan de orde, maar onbesproken blijft in welke mate mannen 

nog in staat waren om een erectie te krijgen en hoe ze hun eventuele impotentie 

ervoeren. Ten aanzien van kamp Vught is het niet mogelijk om hierover iets te zeggen, 

omdat de gevangenen daar niets over vermeldden. Er is, in tegenstelling tot de 

menstruatiestop, ook niet naar gevraagd door degenen die de verhalen van de 

gevangenen optekenden. Alleen Ernst Verduin vertelde desgevraagd bijna 65 jaar 

later dat hij het zich niet meer goed voor de geest kon halen of hij nog seksuele 

gevoelens had. Hij meende zich te herinneren dat het in Auschwitz, waar hij na Vught 

terecht kwam, in ieder geval niet meer zo was. ‘Het gerucht ging altijd dat ze (…) 

                                                 
1274 Er stierven in totaal 40 kinderen. Gegevens van de website van het NMKV, Lijst van omgekomen 
slachtoffers. (Geraadpleegd d.d. 25.2.10). 
1275 Het aantal mannen in alle afdelingen van het kamp was 21.400, het aantal vrouwen 8450 en het 
aantal kinderen 1950. De Vries, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch’. In Benz en Distel (red.), 
Terror im Westen 203 en 208-209; Stuldreher, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch’. In: Herbert 
e.a. (red.) Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, I 329-333. 
1276  Dit verschil blijft ook zichtbaar wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat de 
omstandigheden in de eerste maanden erg slecht waren, veel van de mannen die uit Amersfoort 
kwamen erg verzwakt waren en hun sterftepercentage daarom extra hoog was. In de periode vanaf juni 
1943 tot september 1944 stierven in totaal 127 mensen: 102 mannen, 18 vrouwen en 7 kinderen. 
Omgerekend in percentages is dat: 80% mannen, 14% vrouwen en 6% kinderen. 
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kamfer in het eten stopte zodat de seksuele drang helemaal verdween’, vertelde hij, 

maar hij wist niet of dat waar was geweest.1277 

Wat betreft de schending van de lichamelijke integriteit is al duidelijk 

geworden dat de vrouwelijke gevangenen moeite hadden zich ten overstaan van elkaar 

naakt uit te kleden. Ook mannelijke gevangenen kenden dat gevoel. Zij waren 

eveneens niet gewend elkaar naakt te zien en schaamden zich voor elkaar. Hans 

Alderliesten, die begin twintig was, beschreef dat het inschrijven en de doucheruimte 

een hele schok voor hem was. ‘Ik had mijn vader en mijn broers nog nooit naakt 

gezien. Dat gold trouwens voor allemaal.’1278 En marechaussee Tjerk van der Hauw 

schreef hoe hij bij aankomst zich geheel naakt had moeten uitkleden voor Saathoff. 

‘We zagen elkaar en ook onze meerdere naakt – een totale vernedering.’1279  

Een bron van lichamelijke vernedering die meer expliciet betrekking had op de 

vrouwelijke gevangenen was dat ze letterlijk blootgesteld werden aan de blikken van 

SS-mannen als ze moesten baden of ontluisd werden. De joodse Catharina Alter 

verklaarde na de oorlog hoe SS’ers als Ettlinger en Reinecke zich met ‘kennelijke 

wellust’ aan hun ‘naaktheid vergaapten’ bij de ontluizingen en Annie Vrachtdoender 

schreef over de SS’er die de kraan bij het douchen bediende: ‘1 Man, met 125 naakte 

vrouwen. Het was precies iets van een slavenhandel.’1280 Van verdergaande seksuele 

intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen zijn nauwelijks verhalen bekend.1281 

Wel liet tweede Lagerführer Ettlinger een keer een joods meisje zich voor hem 

uitkleden en zocht eerste Lagerführer Reinecke in het bijzonder joodse meisjes uit om 

bij hem op kantoor te werken. Dit geeft de precaire positie van de joodse vrouwen aan, 

die beduidend kwetsbaarder was door de dreiging van deportatie. 

Net als in andere concentratiekampen was er ook in Vught een tijdlang sprake 

van dat er een bordeel voor de gevangenen zou komen.1282 David Koker meldde op 21 

                                                 
1277 Gesprek Verduin, d.d. 19.05.08. 
1278 J. Alderliesten, Brief d.d. 22.1.46, Niod, 250g, inv.nr. 522. 
1279 T. van der Hauw, ‘Wat gebeurde er omstreeks 11 en 12 maart 1943’, Niod, 250g, inv.nr. 1054 p. 4. 
1280 NA, CABR, inv.nr. 111749 I, H.F.W. Küthe, PV d.d. 29.9.47; Vrachtdoender-Granaat, Brief d.d. 
11.7.43, NMKV, 235, inv.nr. 312. 
1281  Zie voor seksueel geweld in andere kampen: H. Amesberger, K. Auer en B. Halbmayr, 
‘Sexualisierte Gewalt im Kontext nationalsozialistischer Verfolgung’. In: Zeitschrift für 
Genozidforschung. Strukturen, Folgen, Gegenwart kollektiver Gewalt 5 (2004) 1 40-65; H. Ellger, 
Zwangsarbeit und weibliche Überlebensstrategien. Die Geschichte der Frauenaußenlager des 
Konzentrationslagers Neuengamme 1944/45 (Berlijn 2007) 122-126; B. Halbmayr, ‘Sexualisierte 
Gewalt gegen Frauen während der NS-Verfolgung’. In: Frietsch en Herkommer (red.), 
Nationalsozialismus und Geschlecht 141-155. 
1282 Himmler had in maart 1942 besloten dat ieder concentratiekamp een bordeel zou krijgen om de 
arbeidsproductiviteit te doen stijgen en de homoseksualiteit onder de gevangenen een halt toe te roepen. 
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juli 1943 als eerste dat men er over gedacht had om een bordeel te bouwen, maar dat 

men er vanaf had gezien. Ad Bal schreef op 31 augustus aan zijn ouders: ‘Sedert 

enige weken is men bezig met de bouw van een bordeel in het kamp!! Het schijnt 

echter niet door te gaan.’1283 De afkeuring onder de mannelijke gevangenen over de 

plannen was groot. Zo schreef Bal aan zijn ouders dat de algemene stemming was dat 

iedere Hollander die het zou wagen het bordeel binnen te gaan, grondig onder handen 

genomen zou worden. 1284  Men verafschuwde de gedachte dat goede Nederlandse 

vrouwen gedwongen zouden worden daar te werken en meende dat het een aantasting 

was van de zedelijke moraal van de mannen.1285 Politiek gevangene Frederik Krop 

vergeleek de gevangenen met de slavenstand in het oude Rome en meende dat vanuit 

het oogpunt van de Duitsers de bouw van het bordeel daar goed in paste. 1286  

Ondertussen werd er doorgebouwd aan de barak, hoewel er tegelijkertijd geruchten 

gingen dat het bordeel niet zou worden geopend. En inderdaad: het gebouw kwam af, 

maar het werd nooit als bordeel in gebruik genomen.  

Volgens sommigen lag dit aan de protesten in de buitenwereld. Zo schreef 

Koker dat men het niet aandurfde omdat kamp Vught ‘een glazen kamp’ was en liet 

Ad Bal zijn ouders weten dat het plan misschien niet doorging ‘daar in de 

buitenwereld de protesten te zwaar waren’.1287 Ook Aarse en Boersma schreven na de 

oorlog over ‘krachtig verweer’ van ‘invloedrijke mensen’ en dat de plannen 

afgeblazen werden ‘dankzij het optreden van het Internationale Rode Kruis’.1288 Maar 

er waren ook andere verklaringen voor het afblazen van de plannen. Zo meenden 

verschillende gevangenen dat het lag aan het feit dat de nieuwe commandant 

Grünewald de plannen op de lange baan had geschoven. Ook werd als mogelijke 

                                                                                                                                            
Vrouwelijke gevangenen werden vrijwillig of gedwongen in de bordelen te werk gesteld en mannelijke 
gevangenen die extra hard werkten zouden hier af en toe gebruik van mogen maken. Pingel, Häftlinge 
unter SS-Herrschaft 132; Kampcommandanten hadden overigens de instructie om bij rondleidingen in 
het kamp de bordelen, evenals de crematoria, niet te tonen en er ook geen gewag van te maken. Bericht 
Amtsgruppe D an die Lagerkommandanten d.d. 16.11.43 (Betr. Besichtigung von 
Konzentrationslagern), BArch, NS3, inv.nr. 426, nr. 161. 
1283 Koker, Dagboek 147; Bal, Brief d.d. 31.8.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3036. 
1284 Bal, Brief d.d. 21.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3038. 
1285 Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 17; Maliepaard, Interview, Niod, 250g, 
inv.nr. 673, Band VII p. 11; Zie ook: No. 469, De hel op de Vughtse heide 118; Bal, Brief d.d. 21.9.43, 
NMKV, 3017, inv.nr. 3038. 
1286 F.J. Krop, Brief d.d. Een lentenamiddag 1947, Niod, 250g, inv.nr. 652 p. 2. 
1287 Koker, Dagboek 147; Bal, Brief d.d. 31.8.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3036. 
1288 Aarse, ‘Drie zondagen’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 2; Boersma, ‘Het concentratiekamp te Vught’, 
Niod, 250d, inv.nr. 442 p. 5. 
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reden genoemd dat de mogelijkheden voor seksuele contacten toen al zo uitgebreid 

waren dat er aan een bordeel geen behoefte meer was.1289  

Geen van deze verklaringen is echter geheel overtuigend. Waarom zou het 

Internationale Rode Kruis zich wel met het bordeel in Vught bemoeid hebben en niet 

met de bordelen in de andere kampen? Ook is er niets bekend over hoe de plannen 

dan zouden zijn uitgelekt en wie er dan in Den Haag zo succesvol tegen de plannen 

geageerd zouden hebben. Het nieuwe gebouw is uiteindelijk in gebruik genomen als 

vrouwengevangenis. Het zou ook van het begin af aan als zodanig bedoeld kunnen 

zijn geweest. Dit zou verklaren waarom men doorging met de bouw, terwijl er al 

direct berichten waren dat het bordeel er nooit zou komen.1290 En waarom geen enkele 

vrouwelijke gevangene naar de plannen verwees, terwijl te verwachten is dat ze 

geschokt zouden zijn geweest over het feit dat ze wellicht als prostituee te werk 

gesteld zouden worden. De mannen waren betrokken bij de bouw van de barak en het 

kan zijn dat de kleine cellen van het gebouw een geruchtenstroom op gang heeft 

gebracht die zich tot het mannenkamp beperkte.  

Het waren niet alleen vrouwelijke gevangenen die op seksueel gebied 

kwetsbaar waren, maar ook jonge jongens die door kapo’s nogal eens als zogenaamde 

‘califactor’ gebruikt werden. Een califactor was ‘meestal een jongen van jeugdige 

leeftijd, die allerlei karweitjes deed, een soort pronkstuk, die sommige mannen in de 

maatschappij ook met hun vrouw tonen’, aldus Coen Affolter die als jongen van 

achttien in het kamp kwam en zelf califactor werd. 1291  Dit ‘pronkstuk’ kon 

tegelijkertijd als lustknaap fungeren, die door een kapo verleid of genoopt werd tot 

seksuele contacten, in ruil voor gunsten en privileges, zoals goed eten en 

sigaretten.1292 

In het boek over het kampleven van Max Groen is te lezen hoe zijn broertje 

Rudi al snel na aankomst in kamp Vught in de smaak viel bij de Duitse kapo Arthur. 

Dit betekende voor Rudi dat hij niet in een zwaar arbeidscommando hoefde te werken, 

                                                 
1289 No. 469, De hel op de Vughtse heide 119; Zie ook: Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, 
inv.nr. 707 p. 17; Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band VIII p. 1-2. 
1290 Zowel Koker als Bal, die als eersten over het bordeel rapporteerden, zeiden daar direct bij dat het 
niet door zou gaan. 
1291 Affolter, ‘Sexualiteit en Homosexualiteit’, Niod, 250g, inv.nr. 520 p. 1. Hij was achtereenvolgens 
califactor van twee kapo’s. Uit zijn verslag is op te maken dat hijzelf geen seksueel contact met hen 
had. Hoe oud de jongens die als califactor werden uitgekozen precies waren, is door een gebrek aan 
gegevens moeilijk te achterhalen. Affolter zegt dat hij zich ertegen kon beschermen door zich voor te 
doen als een jongen van veertien of vijftien, terwijl hij achttien was. Ibidem, 3 en 5. 
1292 Ibidem, 3. 
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maar een baantje kreeg in de huishoudelijke dienst en dat hij regelmatig de gamellen 

uit mocht schrapen. ‘Ik sluit niet uit dat Rudi seksueel misbruikt is’, vertelde zijn 

broer Max. ‘Dat zeg ik niet vanwege Rudi’s geaardheid, maar omdat ik die Arthur 

kende. Heel veel blokoudsten als Arthur hadden, omdat ze al zo lang in gevangenissen 

en kampen zaten, een Lustknabe.’1293  

De verontwaardiging van de gevangenen over het gebruik van de jongeren was 

groot. ‘Haatten we eerst al deze schurken, die ons zo onmenselijk deden lijden, thans 

gruwden we van hen, die zich (…) ook nog openbaarden als bedervers van 

aankomende jongens’, schreef Santegoeds. 1294  Later, toen de Nederlandse 

gevangenen meer Funktionsstellen bezetten, werden er pogingen ondernomen om de 

jongeren tegen de kapo’s in bescherming te nemen. Zo zorgde Maliepaard met behulp 

van gevangenen in het Revier ervoor dat de jonge jongens daar een baantje kregen, 

zodat ze veilig waren voor de kapo’s.1295  

                                                

Een laatste punt aangaande de lichamelijke verschillen is de wijze waarop de 

mannen en vrouwen het afscheren van hun haar beleefden. Verschillende 

onderzoekers, onder wie sociologe Brigitte Halbmayr, zijn van mening dat het voor 

vrouwen erger was om hun haar te verliezen dan voor de mannelijke gevangenen, 

omdat zij het als een verlies van hun vrouwelijkheid zagen. Halbmayr beschrijft het 

zelfs als een vorm van seksueel geweld.1296 In Vught mochten de vrouwen hun haar 

houden. Maar volgens Tineke Wibaut ontstond er grote consternatie toen de nieuwe 

Oberaufseherin Weniger in juli 1944 van plan leek het haar af te knippen.  

Ook mannelijke gevangenen gaven echter aan dat het afscheren van hun haar 

zeer ingrijpend was en dat ze het ervoeren als het verlies van een deel van hun 

persoonlijkheid. Zo beschreef dokter Steijns dat het hem een treurig gevoel gaf toen 

zijn haar eraf moest. Hij had nogal veel haar en was er trots op. Later regelde hij een 

‘vrijstelling’ om zijn haar te mogen laten groeien met het argument dat hij niet op de 

vrouwenafdeling kon werken met een kale kop, want dan had hij geen overwicht. ‘Ik 

zie er uit als een idioot, dat wil ik niet.’1297 Een van de commandanten van de OD, 

 
1293 Kors, De tocht opnieuw 152. 
1294 No. 469, De hel op de Vughtse heide 53. 
1295 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band VII p. 9. 
1296  Halbmayr, ‘Sexualisierte Gewalt’. In: Frietsch en Herkommer (red.), Nationalsozialismus und 
Geschlecht 144-145. Zie ook: P.R. Bos, ‘Women and the Holocaust: analyzing gender difference’. In: 
Baer en Goldenberg (red.), Experience and expression 23-50, aldaar 33-34; Bock, ‘Einführung’. In: 
Idem (red.), Genozid und Geschlecht 17; A. Hájková, ‘Strukturen weiblichen Verhaltens in 
Theresienstadt’. In: Bock (red.), 202-219, aldaar 204-205. 
1297 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band I p. 27-28 en Band IV p. 22. 
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Frits Langstadt vertelde over de ontwikkeling van joodse ‘geïnterneerden’ naar 

‘gevangenen’. Hij beschreef hoe ze een nummer kregen en hoe bij die gelegenheid 

ook hun haren werden afgeknipt ‘zodat toen iedere individualiteit, die we tot dusverre 

nog hadden bezeten, verloren ging’.1298  Politiek gevangene Abraham Lens, die in 

januari 1944 in Vught kwam, begreep dat het millimeteren van het haar uit hygiënisch 

oogpunt een noodzakelijke maatregel was, maar vond het ‘diep vernederend’ om zijn 

haren over zijn blote rug naar beneden te voelen glijden.1299  

 

‘De was doen wij zelf’ 

De expliciete rolpatronen van mannen en vrouwen in de vooroorlogse samenleving 

leidden ertoe dat mannelijke en vrouwelijke gevangenen ieder specifieke 

vaardigheden hadden, waarmee ze zich in het kamp konden handhaven. Het bestaande 

beeld is dat vrouwen op grond van hun vaardigheden als huisvrouw en moeder, zoals 

koken, naaien, breien en schoonmaken, beter in staat waren voor zichzelf te zorgen en 

dat ze daarom grotere overlevingskansen hadden.1300 In Vught was de sterfte gering, 

maar ook daar is het de vraag in hoeverre de ‘typisch feminiene vaardigheden’ 

vrouwelijke gevangenen in het dagelijkse kampleven een voordeel verschaften. 

 Het blijkt dat ook in Vught de vrouwen druk waren met koken, wassen, naaien 

en dergelijke. Mien Harmsen beschreef de genoeglijke sfeer die er op 

zondagmiddagen in de barak heerstte: ‘Sommige vrouwen, de meest huishoudelijk 

aangelegden, wasten en poetsten, naaiden en verstelden (…). Anderen 

handwerkten.’1301 Zelfs de grote lenteschoonmaak werd door de vrouwen in het kamp 

niet overgeslagen, zoals Johannes van Nooij op 16 maart 1944 in zijn dagboek 

noteerde: ‘Het is een echte lentedag en onze buurvrouwen machen Groszsauber.’1302 

Ook nam een deel van de vrouwen het op zich om voor hun mannelijke 

medegevangenen te zorgen. Dit was het meest zichtbaar bij de joodse gevangenen, 

waar binnen de gezinnen de rolpatronen grotendeels intact bleven. Noömi Kohn 

beschreef hoe de joodse vrouwen ongelofelijke hoeveelheden werk verzetten in het 

                                                 
1298 Langstadt, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 660 p. 10-11. 
1299 Lens, Achter tralies en prikkeldraad 43. 
1300 Zie onder andere: Weitzmann en Ofer, ‘Introduction’. In: Ofer en Weitzmann (red.), Women in the 
Holocaust 3; H. Ellger ‘Die Frauen-Außenlager des KZ Neuengamme: Lebensbedingungen und 
Überlebensstrategien’. In: Bock (red.), Genozid und Geschlecht 169-184; Ellger, Zwangsarbeit und 
weibliche Überlebensstrategien 299-301. 
1301 Harmsen, ‘Der vrouwen moed’. In: De Vrije Katheder 213-214. 
1302 Van Nooij, Dagboek, Niod, 250g, inv.nr. 688 p. 25. 
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kamp. ‘Ze leefden gewoon door, kleedden de kinderen aan, (…), hadden de hele zorg 

voor het gezin, ook voor het eten van de man. Dan hadden ze nog de zorg voor de 

was.’ 1303  Maar er waren ook niet-joodse vrouwen die hun mannelijke 

medegevangenen hielpen. ‘Het meest typerende voor ons vrouwen, vond ik bij Philips 

onder het werk, het stoppen en naaien aan de mannenkleren en na 5 uur het gezellig 

komen praten van de mannen’, schreef politiek gevangene Jaantje Oolbekkink-

Schadd.1304 Kapenga schreef in zijn naoorlogse verslag hoe hij altijd voldoende brood 

had omdat hij een Schein had waarmee hij in het vrouwenkamp mocht komen. ‘Het 

was wel gemakkelijk contact te hebben met deze vrouwen’, schreef hij. Nooit hoefde 

hij zijn sokken te stoppen en de vrouwen waren blij dat zij het mochten doen, aldus 

Kapenga. Hij bedankte ze ervoor met snoepjes uit zijn pakketten die ‘onder protest, 

doch dankbaar aanvaard’ werden.1305 

Kapenga liet zich echter niet volledig door de vrouwelijke gevangenen 

verzorgen. ‘De was doen wij zelf’, schreef hij zijn vrouw. ‘Dat gaat wel goed. Stuur af 

en toe maar wat zeep of zeeppoeder.’1306 Hij was zeker niet de enige man die in het 

kamp noodgedwongen huishoudelijke taken op zich nam. Politiek gevangene A. 

Bouten hield een lofzang op Verheijen, die zijn medegevangenen hielp door sokken te 

stoppen en kleding te herstellen. En gijzelaar H. Kühler beschreef hoe de mannen in 

zijn barak hun vrije tijd gebruikten voor ‘schrijven, aannaaien van knopen, kousen 

stoppen, het doen van de was, wandelen of luieren’.1307 Ook zijn er in brieven en 

naoorlogse verslagen vele verwijzingen te vinden naar mannen die met smaak hun 

eigen potje kookten.1308 

Al met al vervulden de mannelijke (niet-joodse) gevangenen heel wat 

huishoudelijke taken en slaagden ze er over het algemeen goed in zichzelf daarmee te 

onderhouden, alhoewel er ongetwijfeld een kloof zal hebben bestaan tussen de 

standaard van de mannen en de vrouwen, zo schreef Nicolaas Mostert: 

 

                                                 
1303 Kohn, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 19. 
1304 J. Oolbekking-Schadd, Brief z.d., Niod, 250g, inv.nr. 692 p. 2. 
1305 Kapenga, ‘Mijn ervaringen’, NMKV, 635, inv.nr. 636 p. 8. 
1306 Kapenga, Brief d.d. 17.5.43, NMKV, 635, inv.nr. 681. 
1307 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 40; Gevangene Henk Toby vroeg aan zijn 
vrouw naaigaren en naalden in zijn pakket te doen. Brief d.d. 19.3.43, Niod, Toby, H. (828), inv.nr. 3. 
1308 Zie: Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 14; Steijns, Interview, Niod, 250g, 
inv.nr. 747, Band IV p. 19; Steiner, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 30; G.H. Beinema, Brief d.d. 
9.5.43, NMKV, collectie G.H. Beinema (2005-01), inv.nr. 7; Sluizer, Brief d.d. 14.7.43, HCKW, R.A. 
1478. 
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Het moet gezegd worden, dat onze barak gezien kon worden. Zoiets moet je 

natuurlijk niet aan een goede huisvrouw laten zien, want dan deugd er 

natuurlijk niets van, maar van de mannenkant bekeken was het tiptop in 

orde.1309  

 

Met hun huishoudelijke vaardigheden waren vrouwen dus niet beduidend in het 

voordeel. Anderzijds lijkt het voor de vrouwen geen probleem te zijn geweest dat van 

hen verwacht werd dat ze – net als de mannen – ongeveer tien uur per dag, zes dagen 

in de week aan het werk gingen.1310 Integendeel, de meeste vrouwen hadden net als 

mannen graag iets om handen.1311 

Het is mogelijk dat juist voor mannen de gedwongen tewerkstelling moeilijker 

was dan voor vrouwen omdat zij meer last hadden van de aantasting van hun 

eigenwaarde door het eentonige, zware en geestdodende werk. David Koker kwam tot 

de conclusie dat voor vrouwen het werk minder bepalend was voor hun 

persoonlijkheid, omdat zij niet gewend waren een beroep uit te oefenen. 1312  Zij 

verloren in dat opzicht dus niets, integendeel, zij kregen er een ervaring bij. De 

mannen ervoeren het daarentegen als vernederend dat men onder dwang, vaak zwaar 

werk moest verrichtten dat ook nog ten gunste van de vijand kwam.1313 

Eerder bleek al dat er in het vrouwenkamp een minder strikte hiërarchie 

bestond en dat de Funktionshäftlingen in het vrouwenkamp in de machtsverhoudingen 

een minder prominente rol speelden. Dit was het gevolg van hun perceptie van macht 

en dit hangt weer samen met de verschillen in opvoeding en hun rol in de 

maatschappij. Door hun werk en positie in de maatschappij waren mannen meer 

gewend deel uit te maken van hiërarchische structuren. Zij hadden daardoor minder 

moeite met de regels van het machtsspel en om zich in te passen in de hiërarchie. 

Vrouwen, die minder gewend waren in een hiërarchische structuur te werken, vulden 

hun posities anders in. Ze voelden een verantwoordelijkheid ten opzichte van alle 

                                                 
1309 Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 35. 
1310  Zie voor vrouwen en werk in concentratiekampen onder andere: Ellger, Zwangsarbeit und 
weibliche Überlebensstrategien; Strebel, Das KZ Ravensbrück; Hájková, ‘Strukturen weiblichen 
Verhaltens’. In: Bock (red.), Genozid und Geschlecht 202-219; F. Karay, ‘Women in the forced-labor 
camps’. In: Ofer en Weitzmann (red.), Women in the Holocaust 285-309. 
1311 Onder andere: Deen e.a., Dit is om nooit meer te vergeten 22; C. ten Boom, J. Sherill en E. Sherill, 
De schuilplaats. Corrie ten Boom (Hoornaar 1972) 200; Kohn, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 2. 
1312 Koker, Dagboek 153. 
1313 Zie: C. Bakker, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 530 p. 2; Brons, ‘Onder het kruis’, Niod, 250g, 
inv.nr. 558 p. 13; James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 631 p. 7; Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 
250g, inv.nr. 685 p. 7. 
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barakbewoners, namen minder duidelijk de leiding en regelden meer in onderling 

overleg.1314 

Dit werkte ook door in het feit dat de groepsvorming in het vrouwenkamp 

minder sterk was dan in het mannenkamp. Terwijl de communisten door de 

mannelijke gevangenen duidelijk als aparte groep werden onderscheiden en de 

‘asocialen’ en andere nationaliteiten en groupe buitenspel gezet werden, was hier in 

het vrouwenkamp weinig tot geen sprake van. Politieke achtergrond speelde in het 

vrouwenkamp een minder grote rol, maar ook de ‘asocialen’, en dan met name de 

prostituees, die wel expliciet gedifferentieerd werden, werden niet op dezelfde wijze 

buitengesloten als in het mannenkamp. Volgens historica Jane Caplan was dit ook in 

andere kampen te zien. Zij constateerde dat – anders dan in de mannenkampen –

‘asocialen’ in vrouwenkampen toch eerder benaderd werden met sympathie of 

medelijden.1315  

 

‘Wie niet bang was voor koud water, kon volkomen zindelijk blijven.’ 

Een van de meest genoemde verschillen tussen mannen en vrouwen betreft de 

aandacht van de laatsten voor hun uiterlijk en persoonlijke hygiëne. In verscheidene 

onderzoeken is geconcludeerd dat vrouwen grotere overlevingskansen hadden, omdat 

ze dankzij de zorg aan hun uiterlijk en persoonlijke hygiëne hun dehumanisering 

tegen wisten te gaan.1316 Hierdoor behielden ze een deel van hun eigenwaarde en 

bleven ze meer menselijk in de ogen van de bewakers, waardoor ze beter behandeld 

werden. Daarbij zouden zij dankzij een betere hygiëne minder last hebben gehad van 

ziektes. 

 Oud-gevangene Mien Harmsen zag dit ook zo. Al in 1946 schreef zij een 

artikel waarin ze een verband legde tussen uiterlijke verzorging en de manier waarop 

de vrouwen standhielden in de kampen. Zij meende dat vrouwen een grote drang 

hadden om zichzelf te handhaven en dat deze zich manifesteerde in de verzorging van 

het uiterlijk. Ondanks de vodden en het gebrek aan water en zeep, werd iedere avond 

                                                 
1314 D. van Velden, De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog 
(Franeker 1985) 260; Karay, ‘Women in forced-labor camps’. In: Ofer en Weitzman (red.), Women in 
the Holocaust 287. 
1315 Caplan, ‘Gender and the concentration camps’. In: Caplan en Wachsmann (red.), Concentration 
camps 90. 
1316 Zie onder andere: Van Velden, De Japanse interneringskampen 401 ev.; Weitzmann en Ofer, 
‘Introduction’. In: Ofer en Weitzmann (red.), Women in the Holocaust 11; Bondy, ‘Women in 
Theresienstadt’. In: Ofer en Weitzmann (red.), Women in the Holocaust 315-318; Hájková, ‘Strukturen 
weiblichen Verhaltens’. In: Bock (red.), Genozid und Geschlecht 203-204. 
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de energie opgevat om krullen in het haar te zetten en zo de volgende dag nog 

enigszins een verzorgd kapsel te hebben, schreef Harmsen.1317 Terugkijkend besefte 

ze hoe dit in meerdere opzichten van belang was geweest. De verzorging van het 

uiterlijk droeg niet alleen bij aan het standhouden door de relatie tussen uiterlijke 

verzorging en het gevoel van eigenwaarde, maar ook omdat de spullen die nodig 

waren om er goed uit te zien in het kamp niet direct voorhanden waren. Dit noopte de 

vrouwen tot vindingrijkheid en handigheid om aan kammetjes, haarspeldjes en 

dergelijke te komen en dit leidde af van de ellende van het kampleven.1318 

Ook Pieter Ritmeester, een mannelijke gevangene die in het 

drukkerscommando werkte, zag in de uiterlijke verzorging een typisch vrouwelijke 

uiting van overlevingsdrang: 

 

Wie ooit heeft getwijfeld of er een “ewig Weibliches” bestaat, moest in een 

concentratiekamp toch tot andere gedachten komen. Vele jonge vrouwen en 

meisjes hadden kans gezien en lust er toe gehad van het monotone gestreepte 

gevangenisgoed een beslist aardig, vlot model te maken, dat de charme der 

vrouw verhoogde en bij enkelen zagen wij zelfs een lippenstiftje! Een 

heerlijke, haast schier onverwoestbare vitaliteit sprak uit deze typisch 

vrouwelijke geste.1319  

 

Aan hygiëne en de verzorging van hun uiterlijk werd door de vrouwen inderdaad veel 

aandacht besteed en zeker aan hun uiterlijk spendeerden ze meer tijd en moeite dan de 

mannen. Mannen schreven wel dat zij zich schaamden voor hun kleding en de manier 

waarop ze eruit zagen, maar legden zich hier bij neer. ‘Ik zag er waarschijnlijk niet 

erg florissant uit, had drie paar sokken over elkaar aan, waar de gaten van de één door 

de anderen werden gedekt’, schreef Herman de Vries aan zijn broer die hem vanuit de 

verte aan de Moerdijk had zien werken. ‘Het laat me koud, ik ben het aankijken nu 

toch niet waard en met deze koude is dit tenminste nog een beetje warm.’1320  

Wat betreft persoonlijke hygiëne is bij de mannen te lezen dat ook zij zich 

bewust iedere avond wasten of dagelijks hun kleren uitwasten, zoals gijzelaar Martin 
                                                 
1317 Harmsen, ‘Der vrouwen moed’. In: De Vrije Katheder 211. 
1318 Ibidem, 211-212. 
1319  P.J. Ritmeester, ‘Drukkers in Vught”. In: De Band. Orgaan voor het personeel van het 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, tevens orgaan der personeelsvereniging 1 (1948) 8 11-12, aldaar 
11. 
1320 De Vries (red.), Brieven van, aan en over Herman Pieter de Vries 61. 
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Nefkens zich herinnerde. 1321  Kühler schreef dat hoewel de hygiëne in het kamp 

wisselde, de mannen er zelf ook veel aan konden doen. ‘Zeep werd van huis gestuurd. 

(…) Ik had de gewoonte aangenomen mij elke morgen geheel te wassen en heb mij 

daar zeer wel bij bevonden.’1322 Herman Brons concludeerde: ‘Wie (…) niet bang 

was voor koud water (…), kon volkomen zindelijk blijven.’1323  

                                                

Wat volgens een groot aantal onderzoekers een van de meest kenmerkende 

verschillen tussen mannen en vrouwen was, was het fenomeen ‘kampmoeders’ of 

‘kampzussen’. Historica Joan Ringelheim, pionier op het gebied van genderonderzoek 

en de Holocaust, schreef al in 1985:  

 

Women recognised that isolation and separation were created by the Nazi 

systems in the camps. They also knew that, if strength mattered, if it was even 

possible, it could only exist with others. In their “families” they created the 

possibilities for material and psychological strength.1324  

 

Vele onderzoekers volgden Ringelheim in haar bevindingen en zo ontstond het beeld 

dat vriendschap in het mannenkamp in mindere mate voorkwam, dat het daar meer 

draaide om politieke netwerken en verzetsverbanden, terwijl de vrouwen groepjes 

vormden van zogenoemde ‘kampmoeders’ en ‘kampzussen’ en zich dankzij de steun 

van hun ‘kampfamilie’ beter door de moeilijkheden konden heen slaan.1325 

Slechts enkelen plaatsten in de loop van de tijd vraagtekens bij het scherpe 

onderscheid tussen de veronderstelde sociale intimiteit die de vrouwen bij elkaar 

zochten en de meer zakelijke verbanden die de mannelijke gevangenen onderling 

 
1321 Gesprek Nefkens, d.d. 18.3.08. 
1322 Kühler, ‘Verslag over Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 654 p. 16. 
1323 Brons, ‘Onder het kruis’, Niod, 250g, inv.nr. 558 p. 11. 
1324 Ringelheim, ‘Women and the Holocaust’. In: Signs 752. Zij was in 1984 de eerste die opriep tot 
meer aandacht voor gender binnen het Holocaustonderzoek: J. Ringelheim, ‘The unethical and the 
unspeakable: women and the Holocaust’. In: Simon Wiesenthal Center Annual 1 (1984) 69-87. 
1325 Caplan, ‘Gender and the concentration camps’. In: Caplan en Wachsmann (red.), Concentration 
camps 94; Zie ook: J. Tydor Baumel, ‘Social interaction among Jewish Women in crisis during the 
Holocaust: a case study’. In: Gender & History 7 (1995) 1 64-84; Karay, ‘Women in forced-labor 
camps’. In: Ofer en Weitzman (red.), Women in the Holocaust 295; M. Goldenberg, ‘Memoirs of 
Auschwitz survivors: The burden of gender’. In: Ofer en Weitzman (red.), Women in the Holocaust 
327-339, aldaar 331; J.G. Morrison, Ravensbrück. Everyday life in a women’s concentration camp 
1939-45 (Princeton 2000) 124-133; A. Neiberger, ‘An uncommon bond of friendship. Family and 
survival in Auschwitz’. In: R. Rohrlich (red.), Resisting the Holocaust (Oxford/New York 2000) 133-
150; Bos, ‘Women and the Holocaust’. In: Baer en Goldenberg (red.), Experience and expression 27-
28; Shik, ‘Weibliche Erfahrung’. In: Bock (red.), Genozid und Geschlecht 113-117; Hájková, 
‘Strukturen weiblichen Verhaltens’. In: Bock (red.), Genozid und Geschlecht 206. 
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zouden zijn aangegaan. Volgens historica Na’ama Shik beperkten de verhalen over 

sociale contacten en vriendengroepen zich niet alleen tot de vrouwelijke gevangenen. 

Ook in de verhalen van mannelijke gevangenen kwamen beschrijvingen van 

dergelijke contacten voor. Volgens haar lieten de getuigenissen van beiden zien hoe 

de compromisloze, egoïstische strijd om te overleven bestond naast liefdevolle relaties 

en kampfamilies. 1326  Kampfamilies, zo concludeerde zij, bestonden zowel bij de 

mannen als bij de vrouwen. Falk Pingel waarschuwde dat het niet mogelijk was om 

het verschil in overlevingskansen van mannen en vrouwen eenzijdig vanuit de sociale 

banden te verklaren. Vrouwen werden immers in aparte kampen opgesloten en aan 

een apart regime onderworpen. Het lagere sterftecijfer zou daarom ook andere 

oorzaken kunnen hebben, zoals het feit dat de vrouwen minder zwaar werk hoefden te 

verrichten. 1327 

Ten aanzien van de vriendschapsrelaties in Vught blijken de meningen van de 

gevangenen verdeeld. ‘Over het algemeen heb ik wel gemerkt, dat de vrouwen meer 

steun bij elkaar vonden dan de mannen’, meende Vrouwtje Assou-Polak.1328 ‘Mannen 

onderling verrieden elkander niet, maar met ons vrouwen was het wat anders’, was 

juist de ervaring van Klaartje de Zwarte-Walvisch.1329 Ies de Leeuw was het met haar 

eens: ‘Vrouwen zijn prettig om mee om te gaan, maar onder elkaar zijn vrouwen 

beslist hatelijker’, schreef hij. Mannen waren volgens hem doorgaans 

verdraagzamer. 1330  Zowel in het mannen- als het vrouwenkamp kwamen 

vriendschapsrelaties voor. De manier waarop de mannen in het atelier met elkaar 

omgingen en de band die zij onderling voelden was zeker vergelijkbaar met de 

vriendinnengroep waar Tineke Wibaut zo vaak over schreef. Tegelijkertijd was er in 

beide kampen sprake van egoïsme en een gebrek aan solidariteit. Vrouwen waren niet 

                                                 
1326 Shik, ‘Weibliche Erfahrung’. In: Bock (red.), Genozid und Geschlecht 114; Zie ook: Bos, ‘Women 
and the Holocaust.’ In: Baer en Goldenberg (red.), Experience and expression 27-28. Bos is 
literatuurwetenschapper en deed onder meer onderzoek naar de memoires van joodse overlevenden van 
de Holocaust. Volgens haar werden getuigenissen van individuele vrouwen over kampfamilies 
gegeneraliseerd en is het moeilijk te bepalen of het feit dat vrouwen beter in staat zouden zijn tot 
aangaan van sociale en emotionele contacten met medegevangenen, inderdaad leidde tot grotere 
overlevingskansen. 
1327 F. Pingel, ‘Social life in an unsocial environment. The inmates’ struggle for survival’. In: Caplan en 
Wachsmann (red.), Concentration Camps 58-81, aldaar 69. Zie voor verschil in overlevingskansen van 
mannen en vrouwen en de mogelijke reden hiervoor ook: Hilberg, Perpetrators, victims, bystanders 
126-130. 
1328 Assou-Polak, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 528 p. 6. 
1329 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 170. 
1330 De Leeuw, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 663 p. 52. 
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socialer dan mannen en er kan dus niet geconcludeerd worden dat mannen geen 

intieme vriendschapsrelaties met elkaar aangingen. 

Een belangrijk verschil is wel de manier waarop de mannen en vrouwen die 

vriendschapsrelaties vormgaven en benoemden. Vrouwen noemden zich kampzusjes 

en hadden kampmoeders. Daarmee creëerden ze een surrogaatfamilie. Mannen deden 

dit niet. Ze noemden elkaar gewoonweg 'vriend of kameraad en hun 

vriendschapsbanden hadden niet de vorm van een familie.1331 Ook vormden vrouwen 

vaker grotere vriendengroepen of kampfamilies dan mannen. Hoewel daar ook grotere 

verbanden bestonden, kende men in het mannenkamp vaker kleinere groepjes 

bestaande uit twee of drie vrienden. Overigens maakten lang niet alle vrouwen deel 

uit van een kampfamilie. Zoals Tineke Wibaut aangaf, werden niet alle moeders 

vanzelfsprekend ook kampmoeders en voelden niet alle jongeren zich een 

kampdochter.1332 Ook bij de vrouwen ontstonden vriendschapsrelaties zoals die in het 

mannenkamp, waarbij twee of drie vriendinnen zich aaneensloten.  

 

Het sterke geslacht 

Vrijwel alle gevangenen waren het er over eens dat de vrouwen – zowel de joodse als 

de niet-joodse – zich verreweg het meest moedig en opgewekt toonden. Vrouwen 

hadden minder moeite zich aan het kampleven aan te passen, lieten de moed minder 

snel zakken en waren met hun fierheid de mannen tot steun geweest. 

‘De stemming is hier wonderlijk goed en zelfs gedeeltelijk vrolijk, hoewel de 

mannen over ’t algemeen meer in de put zitten als de vrouwen. Het sterke geslacht!’ is 

te lezen in het dagboek van Helga Deen.1333 Politiek gevangene Willem van de Poll 

was het met haar eens:  

 

Hoe verwonderlijk was het mij te bemerken de levenslust en het optimisme 

van al deze vrouwen. (…) Het viel mij steeds op hoe sterk de vrouwen waren 

in de moeilijkste omstandigheden. De mannen waren steeds veel eerder in de 

put.1334  

 

                                                 
1331 In individuele gevallen kon het wel voorkomen, zoals bij Cor Hirdis en Ad Bal waarbij Bal als het 
ware de rol van Hirdis’ overleden broer overnam. 
1332 Wibaut-Guilonard, Zo ben je daar 54. 
1333 Deen e.a., Dit is om nooit meer te vergeten 61. 
1334 Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 12-13. 
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Ook dokter Steijns beaamde dat vrouwen zich makkelijker aanpasten, opgewekter 

waren en de mannen sneller gedeprimeerd. ‘Vrouwen zijn in het algemeen veel 

moediger dan mannen, ze verdragen meer en terwijl ze veel meer last hebben van het 

gebrek aan hygiëne, nemen ze het veel makkelijker dan de mannen’, vertelde hij.1335 

Volgens Noömi Kohn waren vrouwen dikwijls ‘ware heldinnen’ en schilder Herman 

Schutte vroeg zich na de oorlog af wie van de mannen er niet trots was op ‘onze 

vrouwen’ die zich ‘vol moed en vitaliteit’ staande hadden gehouden.1336 

De enige die niet in deze lofzang op de vrouwen meeging was Piet Maliepaard. 

Hiemstra-Timmenga vroeg hem of hij niet enthousiast was over de houding van de 

vrouwen in Vught. ‘Over de vrouwen in het algemeen, neen’, antwoordde hij.1337 

Voor bepaalde vrouwen had hij grote bewondering, maar het algemene enthousiasme 

deelde hij niet. Ook kon hij niet positief antwoorden op haar suggestie dat de 

stemming in het vrouwenkamp in het algemeen toch veel opgewekter was en de 

vrouwen toch niet zo bij de pakken neerzaten als in het mannenkamp. Ja, ze lieten 

zich beledigingen met opgeheven hoofd welgevallen en ze lieten zich moreel niet 

knechten door de Moffen, dat moest hij ze nageven, maar hij trok daaruit niet de 

conclusie dat ze opgewekter of moediger waren geweest dan de mannen.1338 

Hoe is nu te verklaren dat de gevangenen, en met name de mannen, zo onder 

de indruk waren van de moed, opgewektheid en fierheid van de vrouwen? Dit heeft 

niet zozeer te maken met de vraag of zij inderdaad beter opgewassen waren tegen het 

kampleven, maar meer met de verwachting dat vrouwen minder goed tegen het 

kampleven bestand zouden zijn. Zo schreef Santegoeds dat de gegijzelde vrouwen 

moedig waren, maar dat de mannen het toch ‘zielig’ vonden, dat onschuldige vrouwen 

moesten boeten voor de daden van hun man. En Nicolaas Mostert beschreef dat hij het 

‘een naar gezicht’ vond toen de vrouwen naar Vught kwamen, omdat het vrouwen 

waren die het kamp binnen werden gebracht.1339  

Dit klinkt ook door in de wijze waarop sommige mannen verhaalden over de 

behandeling van de vrouwen. Zoals bij Kapenga toen hij schreef dat ‘Onze 

Nederlandsche vrouwen, gegrepen bij het verzetswerk. Ontzettend werden (…) 

                                                 
1335 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band II p. 30. 
1336 Kohn, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 648 p. 19; Schutte, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 738 p. 9-10. 
1337 Maliepaard, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 673, Band VIII p. 8. 
1338 Ibidem, 9-10. 
1339 No. 469, De hel op de Vughtse heide 113; Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 
5; David Koker schreef naar aanleiding van het bunkerdrama: ‘Een man te verliezen in het KZ is erg, 
maar een vrouw is erger.’ Koker, Dagboek 222. 
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getreiterd door gewetenlooze Duitse en Hollandsche “verzorgsters”.1340 Sterker dan in 

de beschrijvingen van de mannelijke gevangenen over hun eigen behandeling uitten 

zij hun verontwaardiging over het feit dat de Nederlandse vrouwen zo hardhandig en 

hardvochtig behandeld werden en hoe schandalig dat was, terwijl het geweldgebruik 

in het vrouwenkamp beduidend minder was dan bij de mannen. 

 

Door de lichamelijk, sociale en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen 

hanteerden ze ieder hun eigen strategieën om zich aan het kampleven aan te passen en 

zichzelf staande te houden. In kamp Vught waren deze verschillen echter minder 

pregnant dan in kampen waar de omstandigheden desastreuzer waren. Ook blijkt uit 

de bronnen niet dat hetzij de mannen dan wel de vrouwen in het voordeel waren 

doordat de specifieke strategie die ze toepasten beter werkte dan andere.  

De socioloog Erving Goffman onderzocht de verschillende manieren waarop 

mensen zich binnen totale instituties aanpasten en kwam tot een vierledig 

onderscheid.1341 De eerste vorm was het terugtreden uit de situatie. Hierbij richtte de 

gevangene zich alleen op zijn directe omgeving en vermeed intermenselijk contact. 

Goffman vergeleek dit met de acute depersonalisatie, zoals die door gevangenen van 

kampen in Duitsland werd beschreven, en die teweeggebracht werd door de 

confrontatie met extreem geweld en terreur. 1342  In kamp Vught was er van een 

dergelijke acute depersonalisatie geen sprake. Er waren wel gevangenen die zich 

bewust terugtrokken in zichzelf, zoals de advocaat James. Hij beschreef hoe hij zijn 

gedachtewereld zoveel mogelijk los had proberen te koppelen van het kampleven. ‘Ik 

leefde dus eigenlijk zo’n beetje in een geestelijk isolement’, schreef hij. Hij legde 

maar weinig contact met andere gevangenen en onderhield alleen maar oppervlakkige 

vriendschappen. Zo probeerde hij zich ‘welbewust van al die rotzooi’ te 

distantiëren.1343  

Een tweede manier was, volgens Goffman, het opzettelijk weigeren van 

medewerking, oftewel verzet plegen.1344 Actief verzet werd voornamelijk gepleegd 

door mannelijke Funktionshäftlingen in het Schutzhaftlager. Maar deze weigering kon 

ook in meer figuurlijke zin worden opgevat, zoals verwoord door dokter Hendrik 
                                                 
1340 Kapenga, ‘Mijn ervaringen’, NMKV, 635, inv.nr. 636 p. 14. 
1341 Goffman, Asylums 61. 
1342  Zie ook: E.A. Cohen, Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie 
(Amsterdam 1954) 96. 
1343 James, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 631 p. 9. 
1344 Goffman, Asylums 62. 
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Wamsteker. ‘Mijns inziens is de beste methode de Duitsers tegemoet te treden met 

een houding: “Ik accepteer je niet, nu niet en nooit!”’1345 Deze manier werd ook 

breder gehanteerd door de politieke gevangenen, die hun houding lieten bepalen 

vanuit hun gevoel van morele verhevenheid ten opzichte van de SS. Ook de 

opstandige houding van de vrouwelijke gevangenen ten opzichte van de 

Aufseherinnen past in dit beeld. 

De derde vorm van aanpassing noemde Goffman ‘koloniseren’. Hierbij 

maakte de gevangene zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden die door de 

leiding van het kamp geboden werden en probeerde op deze manier een zo 

comfortabel mogelijk leven te leiden. 1346  De schrijfkamer van Philips, waar de 

intellectuele elite werkte, was hiervan een goed voorbeeld, evenals het 

kunstenaarscommando in het atelier. Maar ook de ontvangst in de quarantainebarak 

en verschillende vormen van zelfhandhaving, zoals de godsdienstoefeningen en 

cabaretavonden, waren varianten op ‘koloniseren’.  

Een vierde en laatste vorm van aanpassing werd door Goffman ‘bekering’ 

genoemd. Hij beschreef dit als: ‘The inmate appears to take over the official or staff 

view of himself and tries to act out the role of the perfect inmate.’1347 De ‘bekeerde’ 

gevangene voegde zich dus volledig naar de kampleiding en SS.1348 Dit gebeurde bij 

de Duitse kapo’s, maar ook Nederlandse gevangenen maakten deze ontwikkeling door, 

aldus gevangene Van der Poll: ‘Tot mijn verwondering en ontsteltenis bemerkte ik 

vaak, dat de mensen (…) zich met hun gehele wezen in dienst van de vijand 

stelden!’1349 Dit soort mensen waren een gevaar voor hun medegevangenen omdat ze 

niet schroomden om hen aan hun onderdrukkers te verraden.1350 

Dat verzet en kolonisatie de twee meest voorkomende vormen van aanpassing 

waren, is verklaarbaar vanuit het feit dat de omstandigheden in het kamp relatief 

leefbaar waren. Dit maakte het terugtreden uit de werkelijkheid en de volledige 

acceptatie van de normen en waarden van de SS minder noodzakelijk. Ook het feit dat 

het grootste deel van de kampbevolking uit politieke gevangenen bestond speelde een 

belangrijke rol. Zij voelden zich strijdbaar en in moreel opzicht beter dan de SS. 

                                                 
1345 Wamsteker, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 769 p. 1. 
1346 Goffman, Asylums 62. 
1347 Ibidem, 63. 
1348 Ibidem. 
1349 Van de Poll, ‘Herinneringen’, Niod, 250g, inv.nr. 707 p. 10. 
1350 Ibidem. 
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Psychiater Eduard de Wind, overlevende van Auschwitz, schreef na de oorlog 

verschillende artikelen over de overlevingsstrategieën die de gevangenen gebruikten 

in de (vernietigings)kampen. Hij concludeerde: ‘Hoe wreder en moorddadiger het in 

een kamp toeging, hoe minder men had aan individuele overlevingsstrategieën.’1351 

Dit betekende ook dat naarmate de omstandigheden beter waren persoonlijke 

karaktereigenschappen van de gevangenen, zoals uithoudingsvermogen, 

kameraadschappelijkheid en intelligentie meer bepalend werden voor het 

overleven.1352 Dit is ook zichtbaar in kamp Vught. De mate waarin de gevangenen 

manieren van zelfhandhaving en verzet durfden te ontplooien en de manier waarop, 

hing af van persoonlijke factoren als ideologische of religieuze overtuiging, leeftijd, 

levensinstelling, sekse en de omstandigheden thuis. Ook was de positie van de 

gevangene bepalend voor de mate waarin men verzet kon plegen, aangezien 

Funktionshäftlingen meer mogelijkheden hadden om dat te doen.  

Ten slotte was ook het beleid van de kampleiding en het gedrag van de SS-

bewaking van groot belang. Dit is het meest zichtbaar bij de joodse gevangenen, die 

vrijwel geen verzet durfden te plegen en ook ten aanzien van zelfhandhaving minder 

risico’s durfden te nemen. Maar ook de Schutzhaftgevangenen waren afhankelijk van 

de houding van de SS. Dat het bijvoorbeeld mogelijk was regelmatig 

godsdienstoefeningen te houden, was niet alleen het gevolg van een goed 

waarschuwingssysteem van de gevangenen, maar vooral doordat de SS dit oogluikend 

toeliet. Door de teugels nu en dan te laten vieren, bespeelde de SS de gevangenen. 

                                                 
1351 E. de Wind, Confrontatie met de dood. Psychische gevolgen van vervolging (Utrecht 1993) 86. 
1352 De Wind, Confrontatie met de dood 86. 
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