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7. De evacuatie: ‘Hallo boys, good morning! Come in please!’ 

 

De naderde invasie had ook voor kamp Vught grote gevolgen. Allereerst vertrok op 

24 mei 1944 onverwachts een groot transport van circa achthonderd gevangenen naar 

Dachau. Dit waren met name ‘zware gevallen’. Dit betekende een gevoelige klap voor 

het Philips-Kommando, omdat vrijwel de gehele gevangenenleiding van het 

Kommando en vele vaklieden deel uitmaakten van het transport. 1353  Lagerälteste 

Hurkmans zat ook bij de getransporteerden en moest zijn eigen naam afroepen.1354 

Het transport was mede bedoeld om ruimte te maken voor gevangenen uit het 

Oranjehotel in Scheveningen, die op het moment van de invasie naar Vught verplaatst 

zouden worden wegens de angst dat de geallieerden ook op de Noordzeekust zouden 

landen.1355 Ruim een week later volgde een tweede klap: alle joodse werknemers 

werden van het ene op het andere moment op transport gesteld. De bestemming was 

Auschwitz.  

 

Als de Tommies komen 

Het ‘spook van de deportatie’ waarde reeds het hele voorjaar door het kamp.1356 Al op 

20 maart had de Philips-leiding te horen gekregen dat alle joodse mannen naar 

Westerbork gestuurd zouden worden. Er werd vanuit Eindhoven direct contact met 

Rauter opgenomen, maar deze liet weten dat er niets aan te doen was. Toch lukte het 

via de Verwaltung van Philips, die contact opnam met Berlijn, om 82 mannen terug 

naar Vught te krijgen. Toen Laman Trip de lijst met namen in Westerbork aan 

commandant Gemmeker overhandigde, vertrouwde deze hem toe dat het terughalen 

van de mannen maar tijdelijk zou zijn. ‘Bij invasie bruggenhoofd 3 à 4 dagen, alle J. 

over de grens. Holland moet J. vrijworden’, noteerde Laman Trip naar aanleiding van 

het gesprek.1357 

                                                 
1353 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 25.5.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 13; Er gingen al 
weken geruchten dat er een dergelijk transport aan zou komen. Maliepaard, Interview, Niod, 250g, 
inv.nr. 673, Band XI p. 8-9. 
1354 Bakker, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 530 p. 3. 
1355 De Vries, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch’. In: Benz en Distel (red.), Terror im Westen 
210. 
1356 Citroen en Citroen, Duet pathétique 107. 
1357 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 22.3.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 11. 
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De maanden erna werd telkens opnieuw de vraag gesteld: ‘Gaan ze of gaan ze 

niet.’1358 Op 3 mei leek het dan toch zo ver te zijn. ‘Om kwart voor twaalf groot appèl. 

Gerucht Joden weg blijkt waar te zijn. Direct Verw[alter] gealarmeerd, wist het al. 

Heele dag telefoon telex.’ 1359 De mannen, vrouwen en kinderen, in totaal een groep 

van 496 personen, zaten ondertussen al die tijd in de wagons op het station te wachten 

op het vertrek. Flothuis schreef over het transport aan zijn vrouw:  

 

Ik was gewoon gek van ellende. Dat die mensen van je wegglijden als een 

stuk zeep tussen je vingers is het ergste wat ik me kan denken, erger dan 

wanneer ze sterven, temeer je dit aangedaan wordt door je medemensen.1360  

 

Uiteindelijk slaagde Philips er toch in het transport tegen te houden. ‘Uiteindelijk 

gunstig resultaat. (…) ½ 10 bericht in Ehv. [Eindhoven] alles in orde’, sloot Laman 

Trip de dag af. 1361  Het weerzien met zijn joodse vrienden was voor Flothuis 

onbeschrijfelijk: ‘Ik heb uren lang een roodgloeiende kop van de opwinding 

gehad.’1362 

 Maar het uitstel duurde niet lang. Een maand later, op 2 juni 1944, deden er 

opnieuw geruchten de ronde dat er een joods transport zou gaan, maar zowel 

kampadjudant Fusz als Ludwig Nolte, de Verwalter van Philips, zeiden dat er nog 

niets beslist was. 1363 De volgende ochtend bleken alle joodse gevangenen toch te zijn 

weggevoerd. Het transport was, zonder tussenstop in Westerbork, rechtstreeks naar 

Auschwitz I gegaan. Mevrouw G. Mirck-Poppelsdorf beschreef in haar naoorlogse 

verslag hoe zij en haar medegevangenen in de nacht van 2 op 3 juni van hun bed 

waren gelicht. ‘Schnell, schnell raus.’ Nu waren er geen Philips-Zivilisten om hen 

tegen te houden.1364 Sara Goslinkski herinnerde zich hoe ze met 55 personen in een 

veewagon werd gestopt. ‘Iedereen kon ongeveer liggen of zitten. We wisten toen nog 

niet hoe opvouwbaar een mens is en hadden het dus vrij ongemakkelijk.’1365 

                                                 
1358 Smit, ‘Het Philips-commando’, Niod, 250g, inv.nr. 742 p. 4. 
1359Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 3.5.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 12. Een Verwalter was 
de bewindvoerder, die door de Duitse bezetter was aangesteld als leider van het bedrijf. 
1360 Flothuis, Brief d.d. 5.5.44, Niod, 250g, inv.nr. 596. 
1361 Laman Trip, Dagboekaantekeningen 3.5.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 12. 
1362 Flothuis, Brief d.d. 9.5.44, Niod, 250g, inv.nr. 596. 
1363 Statistische gegevens over het Philips-Kommando, 5 maart 1995, B. Frank-Koppel, Brief d.d. 
28.2.95, Niod, 250g, inv.nr. 993. 
1364 Mirck-Poppelsdorf, Verslag, NMKV, Ordner 4a. 
1365 S. Goslinski brief aan de heer Maarschalk d.d. 14.5.45, NMKV, Ordner 1a. 
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In Auschwitz aangekomen werd de groep als een speciaal transport behandeld. 

Er vond geen selectie plaats. De vrouwen werden ingezet in een fabriek van 

Telefunken bij Reichenbach en de mannen bleven in Auschwitz I, waar ze de eerste 

tijd niet hoefden te werken. Na wat omwegen werden ook zij uiteindelijk 

ingeschakeld door de firma Hagenuck, die elektronische schakelelementen 

maakte.1366 Van dit laatste transport hebben 382 mensen de oorlog overleefd.1367 

                                                

Het transport met de laatste joodse gevangenen vertrok vier dagen voor de 

invasie van Normandië op 6 juni 1944. Als reactie op de invasie werd een groep van 

ongeveer 1500 mannen en vrouwen uit Scheveningen naar kamp Vught gebracht om 

daar in het SD-lager te worden opgesloten, oftewel in een aantal barakken die met 

prikkeldraad waren afgescheiden van de rest van het kamp. Ook werd een deel van de 

gevangenen – vooral mannen – in de bunker opgesloten.1368 Voor hen die de stilte van 

de cel gewend waren, was het een omschakeling om plotseling met velen in een barak 

opgesloten te zijn. Zo herinnerde A.L. de Priester zich: ‘Wat een overgang was dát. 

Na al die maanden in een cel, waarvan dikwijls eenzaam, was ik nu terechtgekomen 

in een rumoerige troep mensen van allerlei slag en kaliber.’1369 Maar voor hem was 

het ook een verademing om buiten de barak ‘in de zon te toeven langs de wel 

onderhouden kampstraat waarlangs zelfs bloemperkjes waren aangelegd’. Het leven 

van de gevangenen in het SD-lager kende grotendeels hetzelfde dag- en nachtritme als 

dat van de gevangenen in de rest van het kamp. Een belangrijk verschil was wel dat de 

gevangenen in het SD-lager alleen Rode Kruispakketten mochten ontvangen en geen 

pakketten van thuis.1370 

Een deel van de gevangenen uit het SD-lager werd na verloop van tijd 

overgeplaatst naar het Schutzhaftlager, waar ze bij het Philips-Kommando te werk 

werden gesteld.1371 Daar waren de Philips-Zivilisten intussen uit hun positie gezet. Dit 

gebeurde naar aanleiding van een sabotageactie van een gevangene die bij Philips 

werkte, de 21-jarige Johannes van Buitenen, die onder meer laspunten kromboog en 

 
1366 Koker, Dagboek 244. 
1367 Statistische gegevens over het Philips-Kommando, 5 maart 1995, Frank-Koppel, Brief d.d. 28.2.95, 
Niod, 250g, 993. 
1368  Om drie uur ’s middags werden de gevangenen met autobussen naar het station Renbaan-
Achterweg bij Den Haag gebracht. Van daaruit gingen ze met de trein naar Vught, waar ze midden in 
de nacht aankwamen. J. van Elsen, Brief d.d. 6.7.45, Niod, 250g, inv.nr. 587 p. 1. 
1369 A.L. de Priester, Memoires 1938-1945, NMKV p. 53. 
1370 A.J. Kropff-Minderman, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. p. 7. 
1371 Ten Boom e.a., De schuilplaats 200-202.  
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kabels van lampen en drijfriemen doorsneed.1372 De kapo van het Philips-Kommando, 

Erich Beck, kwam er al snel achter wie de sabotage had gepleegd en via via kwam dit 

nieuws bij Hüttig terecht. Van Buitenen werd in de bunker opgesloten en op 13 juni 

zonder enige vorm van proces geëxecuteerd. Ook voor de Philips-Zivilisten had het 

verregaande repercussies: bedrijfsleider Braakman werd op zondagmiddag 11 juni 

door de SD opgepakt en in de bunker opgesloten. Ook bij Laman Trip kwam de SD 

tot tweemaal toe aan de deur, maar hij was inmiddels gewaarschuwd en ondergedoken. 

De laatste maanden was Philips de leiding over het Kommando vrijwel geheel kwijt 

en deelde kapo Erich de lakens uit.1373  

Het einde van de relatief prettige werkplaatsen, zoals het atelier en bij het 

Philips-Kommando, was ongunstig voor de gevangenen. Daarbovenop kwam de angst 

wellicht op transport gestuurd te worden, evenals spanning over wat er met het kamp 

en de gevangenen zou gebeuren als de geallieerden te dichtbij zouden komen. Deze 

spanning was niet alleen voelbaar bij de gevangenen. De invasie en een mogelijke 

Duitse nederlaag maakten ook het bewakingspersoneel zenuwachtig. Velen van hen 

hadden steeds geloofd in een Duitse overwinning. Zo schreef Connie Wisdom, die 

werkzaam was op de administratie van het kamp, aan haar ouders: ‘Ik geloof, als de 

Tommy werkelijk nog eens naar Holland komt, en ik ben er nog, dat ik best kan 

onderduiken tot ze hem er weer uitgeslagen hebben. Want de oorlog winnen we 

toch!’1374 De SS’er Gerard Verhesen verklaarde later dat hij er steeds van overtuigd 

was geweest dat Duitsland zou zegevieren.1375 

 Maar in de loop van 1944 werden de vooruitzichten op een Duitse 

overwinning kleiner. ‘De spanning is bijna ondragelijk’, schreef Ad Bal eind mei 

1944. ‘Vooral onder de troepen (wij lachen in stilte).’1376 Dit alles had effect op de 

verhouding tussen de bewaking en de gevangenen en dan met name op de 

Nederlandse SS’ers. Allereerst, zo zei de joodse SOBU-gevangene Kircz later, kon 

men zeggen ‘dat met de ontwikkeling van de politieke situatie ten gunste van de 

                                                 
1372 Van Buitenen meldde zich de volgende dag uit zichzelf bij Carel Braakman, de bedrijfsleider van 
Philips, en vertelde dat hij het gedaan had omdat hij het voelde als ‘een vaderlandse plicht’. Braakman 
vond het echter ‘stom gedaan’ en, zo vertelde hij na de oorlog, ‘nog stommer was, dat hij het mij 
bekend had, want nu schoof hij de verantwoordelijkheid op mijn schouders.’ Laman Trip, Verslag 
bespreking 9 april 1948, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 26. 
1373 Er werden nog wel vervangers aangesteld voor Laman Trip en Braakman, namelijk Ewald Böttger 
en Hidze Kiewiet de Jonge. Maar zij waren niet in staat tegenwicht te bieden aan de ervaren Erich. 
Klein en Van de Kamp, Het Philips-Kommando 174-175. 
1374 Wisdom, Brief, d.d. 12.9.44, NA, CABR, inv.nr. 75709. 
1375 G.A.H. Verhesen, PV d.d.7.3.46, NA, CABR, inv.nr. 112339. 
1376 Bal, Brief d.d. 26.5.44, NMKV, 3017, inv.nr. 3056. 
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geallieerden, de behandeling der gevangenen hoe langer hoe zachter werd’.1377 Dit 

gold overigens niet voor de Duitse SS’ers, die zich in sommige gevallen juist 

hardhandiger gedroegen, maar dit werd door de gevangenen als een zwaktebod 

geïnterpreteerd. ‘De gebeurtenissen op de verschillende oorlogstonelen doen hun 

invloed ook hier in het kamp gelden’, aldus Ad Bal. ‘De bewakingstroepen zijn reuze 

wispelturig. Nu eens zijn ze reuze soepel, dan weer wordt er lustig op los 

geslagen.’1378  

 Volgens Bal liet ook de verstandhouding binnen de SS te wensen over. De 

gevangenen genoten van de momenten waarop de onderlinge verdeeldheid tussen de 

SS’ers zichtbaar werd, zoals toen het transport van de joodse gevangenen begin mei 

1944 op het laatste moment niet doorging. Laman Trip tekende daarover aan dat de 

adjudant het vervelend vond dat de gevangenen getuige waren geweest van 

onenigheid binnen de SS. ‘Adj. vindt vervelend J. en Holl lachen en zien 

tweespalt.’ 1379  De zichtbare spanning bij de bewaking zorgde ervoor dat de 

gevangenen zich sterker begonnen te voelen en zich meer openlijk durfden te 

verzetten. Zo schreef Jo Witteveen-Timmerman over de Aufseherinnen: ‘Een 

aanblaffende grote mond (…) deerde je al niet meer.’ De Aufseherinnen meenden dat 

ze hen klein kregen wanneer ze hen uitscholden voor Dreckweiber, schreef zij, maar 

in plaats daarvan kregen ze als antwoord: ‘Dat ben je zelf: Toen waren ze zoo 

verstomd, dat ze er niets op zeiden (…), zulke scènes kwamen er, vooral toen ze 

merkten dat ze het gingen verliezen.’1380  

De SS’ers maakten zich grote zorgen. Sommige bewakers probeerden dan ook 

gevangenen ervan te overtuigen dat zij mededogen hadden gehad. ‘Toen de invasie in 

Frankrijk plaats had (…) en de geallieerden oprukten begonnen die Holandsche 

bewaking hem te knijpen, en allerlei smoesjes te verkoopen’, aldus Johannes Otto. 

‘Als je toen niet beter wist, zou je gaan denken dat ’t vrienden van je waren (…) maar 

wij wisten wel beter.’1381 En Koos Aarse memoreerde:  

 

De S.S. is lief. Enkele Hollanders, die erg vertrouwelijk werden, hebben me 

zelfs hun burgerpakje laten zien, klaar om aan te trekken voor het geval de 

                                                 
1377 Kircz, ‘Overzicht SOBU’, Niod, 250g, inv.nr. 646 p. 6. 
1378 Bal, Brief d.d. 26.5.44, NMKV, 3017, inv.nr. 3056. 
1379 Laman Trip, Dagboekaantekeningen d.d. 4.5.44, Niod, 250g, inv.nr. 658 p. 12. 
1380 Witteveen-Timmerman, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 780 p. 29. 
1381 Otto, Brief d.d. 14.9.48, Niod, 250g, inv.nr. 694 p. 8. 
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wind keert. De Duitse onder-officieren, Blockführer, Kommandoführer en 

dergelijken komen zoetsappige praatjes bij mij houden. Dat is een slechte voor 

jullie geweest en die deugt niet; gelukkig maar dat ik me altijd zo van hen 

gedistancieerd heb, zeggen ze. (…) Saathoff kent me ineens van naam, 

Strippel (…) vindt dat er veel meer sport en vermaak in het kamp moet 

zijn.1382 

 

Gevangenen getuigden na de oorlog dat SS’ers die laatste maanden veelvuldig hadden 

aangeboden om gevangenen te helpen, impliciet of expliciet in ruil voor een positieve 

getuigenis wanneer dat na de oorlog nodig mocht zijn. Ze waren bereid om brieven te 

smokkelen, controleerden pakketten minder goed of gaven in beslaggenomen 

goederen, zoals foto’s, Bijbels en brieven, weer aan gevangenen terug. Eén van de 

SS’ers die expliciet gevangenen hielp was Herman Cornelissen. Hij getroostte zich 

veel moeite en gevaar om een dr. Blink in het kamp een bericht van zijn vriend door 

te geven. In ruil daarvoor had Cornelissen gevraagd of hij een goed woordje voor hem 

wilde doen, mocht hij na de oorlog vast komen te zitten.1383 

Terwijl de gevangenen werden geconfronteerd met het strengere regime van 

Hüttig, boden de veranderingen in het gedrag van de bewaking – met name van de 

Nederlandse SS’ers – de gevangenen nieuwe mogelijkheden. Al met al was het leven 

voor de gevangenen in deze periode, ondanks Hüttigs strakke hand, het minst 

gewelddadig en waren de levensomstandigheden het meest gunstig.  

 

Chmielewski, Grünewald en Hüttig: een vergelijking 

Voor een vergelijking tussen de commandanten van Vught wat betreft hun sociaal-

economische achtergrond en het verloop van hun carrière, is het onderzoek van Karin 

Orth van groot belang.1384 Zij deed het meest uitgebreide en diepgravende onderzoek 

naar leden van de Lagerführung en bestudeerde 46 dossiers van 

                                                 
1382 Aarse, ‘Het laatste transport’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 1. 
1383 Cornelissen, PV d.d. 21.3.47, getuige W. Reinigert, NA, CABR, inv.nr. 250. 
1384 Orth, Die Konzentrationslager-SS. De eerste studie over commandanten is: T. Segev, Soldiers of 
evil. The commandants of the Nazi concentration camps (New York s.a. [1988]); Zie ook: K. Orth, ‘Die 
Kommandanten der nationalsozialistischen Konzentrationslager’. In: Herbert e.a. (red.), Die 
nationalsozialistische Konzentrationslager, II 755-786; Ook van belang is het boek over Franz Stangl, 
commandant van Sobibor en later Treblinka: G. Sereny, Into that darkness. From mercy killing to mass 
murder (Londen 1974)  
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kampcommandanten. 1385  Om op te klimmen tot een positie in de Lagerführung 

moesten de mannen eerst een militaire opleiding volgen aan Eickes Dachauer Schule. 

Deze omvatte een harde fysieke en psychische training en het bewaken van 

concentratiekampgevangenen. Na het met goed gevolg afleggen van het examen 

werden de mannen in een van de kampen gestationeerd, waar ze uiteindelijk tot 

commandant konden opklimmen. Voor vrijwel alle mannen die het uiteindelijk tot 

commandant wisten te brengen, bleek de functie van Schutzhaftlagerführer de 

springplank te zijn. Dit gold ook voor de commandanten van Vught.1386  

Voor een goed begrip van de sociale achtergrond en het carrièreverloop van de 

commandanten onderscheidde Orth vier fases, gebaseerd op het moment van eerste 

aanstelling tot commandant. De eerste fase liep van 1933/4 tot 1935/6, de tweede van 

1936 tot 1939, de derde van 1939 tot 1942 en de laatste van 1942 tot 1945.1387 De 

mannen die later aangesteld werden waren over het algemeen jonger dan de eerder 

aangestelden, hoewel ze later lid waren geworden van de NSDAP en de SS. Daarnaast 

bleek tot 1936 vooral de ideologische overtuiging van de mannen van belang, terwijl 

later hun leiderskwaliteiten doorslaggevend waren.1388 

De drie commandanten van Vught behoorden tot de laatste twee fases. 1389 Als 

belangrijkste kenmerken van de achtergrond van deze commandanten noteerde Orth 

het volgende: de mannen in de derde fase waren gemiddeld in 1900 geboren, kwamen 

uit een gezin waarin vader handarbeider was of werkzaam in de dienstensector en 

hadden als opleiding minimaal de Volksschule. Een deel had nog aanvullend 

onderwijs gevolgd, vaak voor handwerkberoepen, maar had die lang niet altijd 

afgerond. Het moment waarop ze tot de NSDAP toetraden lag gemiddeld rond 1929 

en toetreding tot de SS rond 1931. Voor de mannen in de laatste fase gold in 

belangrijke mate hetzelfde, zij het dat ze gemiddeld in 1903 geboren waren, 

voornamelijk afkomstig waren uit middenstandsgezinnen en tussen 1931 en 1932 lid 

werden van de NSDAP en SS.1390  

                                                 
1385 Orth, Die Konzentrationslager-SS 60 en 79. Ze onderzocht geen dossiers van SS-artsen omdat die 
vaak maar korte tijd in een kamp werkten en dan weer ergens anders heen gestuurd werden. 
1386 Chmielewski was Schutzhaftlagerführer in Mauthausen voordat hij naar Gusen ging, Grünewald in 
Sachsenhausen voor hij naar kamp Vught kwam, evenals Hüttig voor zijn aanstelling in Natzweiler. 
1387 Orth, Die Konzentrationslager-SS 79. 
1388 Ibidem 127, 78-86. 
1389 Chmielewski werd in 1940 voor het eerst in Gussen aangesteld en Hüttig in 1941 in Natzweiler. 
Grünewald, voor wie Vught het eerste kamp was, valt in de laatste fase. 
1390 Orth, Die Konzentrationslager-SS 79-84. 
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De drie kampcommandanten passen in grote lijnen binnen de door Orth 

geschetste kenmerken van de twee laatste fases. Met 47 jaar was Hüttig relatief oud 

toen hij voor het eerst commandant werd. En zowel Chmielewski als Hüttig waren 

vrij laat met hun aanmelding bij de NSDAP en de SS. Grünewald wijkt met zijn late 

toetreding tot het SS-Führerkorps van zijn collega’s af, maar dit is verklaarbaar gezien 

de negatieve beoordeling bij zijn slagen.  

Orth constateerde dat het Führungspersonal van de kampen over het algemeen 

voldeed aan de SS-normen wat betreft het huwelijk en het gezin. Zo waren alle door 

haar onderzochte commandanten tegen het einde van de oorlog getrouwd, hadden ze 

over het algemeen twee à drie kinderen en leefden ze in gezinsverband samen. Wat 

betreft kamp Vught voldeed alleen Grünewald hieraan. Hij woonde met zijn vrouw en 

twee zoontjes in de commandantsvilla op het terrein en nam zijn zoontjes ook 

regelmatig mee het kamp in. Chmielewski had slechts één zoon en zijn vrouw en zoon 

woonden niet bij hem. Ook Hüttig woonde niet samen met zijn gezin bestaande uit 

vier kinderen. 

Het clichébeeld dat vele prominente SS’ers niet tot dergelijke hoge posities in 

de maatschappij hadden kunnen stijgen wanneer het nationaalsocialisme en de SS hen 

daartoe niet de mogelijkheid hadden geboden, blijkt voor Chmielewski en Grünewald 

een kern van waarheid te bevatten. Zonder de SS was Chmielewski als ivoorsnijder en 

houtbeeldhouwer nooit zo hoog opgeklommen. Hetzelfde geldt voor Grünewald, 

gezien zijn slechte beoordelingen en het feit dat hij na twaalf jaar dienst niet verder 

was gekomen dan Unterfeldwebel.1391 Lange tijd zag het er naar uit dat hij ook binnen 

de SS geen aanzienlijke positie zou bereiken, getuige de beoordeling die Max Koegel, 

adjudant van Dachau schreef:  

 

Ein selbständiger Schutzhaftlagerführer wird Grünewald nie werden, da er 

sich für nichts interessiert und kein Verantwortungsgefühl zeigt. Jede Arbeit 

muss ihm befohlen werden, er ist auch bereits des öftern nicht pünktlich zum 

Dienst erschienen.1392 

 

                                                 
1391 Unterfeldwebel staat gelijk aan de laagste officiersrang. 
1392 Grünewald, Dienstliche Beurteilung des SS-H.Stuf. Grünewald d.d. 21.6.38, Niod, 210, P 29, nr. 
09241. 
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Chmielewski, Grünewald en Hüttig traden in Vught een stuk gematigder en minder 

gewelddadig op dan in de voorgaande kampen waarin zij werkzaam waren. Kennelijk 

ging het niet om het karakter van de mannen, want Chmielewski en Hüttig 

demonstreerden in Gusen en Natzweiler dat zij tot wreedheden en sadisme in staat 

waren. Dat zij zich in kamp Vught veel minder gewelddadig gedroegen was het 

gevolg van de opdracht die ze van Rauter bij hun aanstelling meegekregen hadden.1393 

Kamp Vught ‘werd (…) een beetje anders geleid dan de Duitse kampen’, zei Hüttig 

tijdens zijn verhoren en dit wordt geïllustreerd door het feit dat twee commandanten 

uit hetzelfde concentratiekamp voor het SS-Gericht moesten verschijnen.1394 Waar de 

grenzen van hun macht lagen, liet Rauter Chmielewski en Grünewald aan den lijve 

ondervinden.  

De drie mannen troffen kamp Vught ieder in een andere fase van zijn bestaan 

aan en alle drie leidden ze het kamp op hun eigen manier. Chmielewski, die het kamp 

in de opbouwfase leidde, gaf weinig leiding en liet veel over aan zijn adjudant en de 

Schutzhaftlagerführers. Zo nu en dan liet hij zich in het kamp zien, voornamelijk 

wanneer hij dronken was en in een agressieve bui. In die toestand was hij niet alleen 

gevaarlijk voor de gevangenen maar ook voor de SS.1395 

Toen Grünewald de leiding overnam was het kamp inmiddels opgebouwd en 

waren de omstandigheden in het kamp verbeterd. Hij was veel nadrukkelijker in het 

kamp aanwezig. Zowel letterlijk als figuurlijk, doordat hij zich bemoeide met alle 

mogelijke aspecten van het kampleven, de regels aanscherpte en strenger handhaafde. 

Ook zorgde hij voor de volledige gelijkschakeling van de joodse gevangenen met de 

Schutzhäftlingen. Hij drukte als commandant het meest duidelijk zijn stempel op het 

kamp. 

Grünewald liet Hüttig een kamp na dat goed op orde was. Hüttig kon het zich 

daardoor permitteren om het grootste deel van de leiding aan zijn adjudant over te 

laten. Maar anders dan Chmielewski was hij goed op de hoogte van wat er in het 

kamp gebeurde en leidde hij het kamp, zij het van achter de schermen, met strakke 

hand. Van de drie commdanten was hij uiteindelijk het meest capabel.  

                                                 
1393 Grünewald, Feldurteil d.d. 6.3.44, NA, CABR, inv.nr. 111423 dossier 19126 p. 3; Proces-verbaal 
van de PRA over de berechting van SS-officieren, 6 mei 1947, Niod, 250g, inv.nr. 995 p. 6; 
Aantekeningen getuigenis Hüttig d.d. 28.8.45, door Majoor Carstens, Niod, 250g, inv.nr. 147.  
1394 Aantekeningen getuigenis Hüttig d.d. 28.8.45, door Majoor Carstens, Niod, 250g, inv.nr. 147. 
Hoeveel commandanten er in totaal disciplinair gestraft zijn is niet bekend. 
1395 Van de Mortel, Kamp Vught 32. 
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Rauters speciale beleid in kamp Vught leidde ertoe dat het geweldgebruik 

zowel in het mannen- als het vrouwenkamp beperkter was. Het is evenwel interessant 

om te zien hoe de gevangenen het geweldgebruik van de mannelijke en vrouwelijke 

bewaking beoordeelden en in hoeverre het verwachtingspatroon ten aanzien van het 

‘natuurlijke’ gedrag van mannen en vrouwen daarbij een rol speelde.  

 

‘„Vrouwelijke”, ja dat wel; ze zijn althans van die sexe’ 

Het fenomeen Aufseherin was in strijd met het beeld dat vrouwen geweldloos en 

zorgzaam zouden zijn. Dit leidde tot een felle veroordeling van deze vrouwen door de 

gevangenen. Tekenend hiervoor is de passage die Albertus Santegoeds schreef over 

de komst van vrouwelijke bewaaksters in het kamp:  

 

“Vrouwelijke”, ja dat wel; ze zijn althans van die sexe, maar al heel spoedig 

weten we, dat ze al de nobele, fijne en tere eigenschappen missen, die een 

echte “vrouw” sieren en haar beminnelijkheid en karakteradel verlenen. 

“Oppasseressen”? Als men er mee bedoelt, dat men er voor op moet passen, is 

deze naam zeer juist. Maar men vergist zich deerlijk als men meent, dat ze 

met ’n vriendelijk gelaat, een lach in de ogen en ’n lied op de lippen 

zonneschijn in het kamp der ellende komen brengen, en met een weldoende, 

zorgende liefde pijn en leed komen verzachten.1396 

 

De Aufseherinnen waren volgens Santegoeds geen ‘echte vrouwen’, een mening die 

door meerdere gevangenen gedeeld werd. Jan van de Mortel schreef: 

 

Slechts twee zaken schenen het leven van de Aufseherinnen te beheersen: een 

onverzoenlijke haat tegen elke fatsoenlijke vrouw en een onverzadigbare 

honger naar mannen. Het zal dan ook niemand verwonderen dat zij normale 

menselijke verhoudingen uit het oog verloren en dat hun niveau – bij wijze 

van spreken – zakte tot onder dierlijk peil.1397 

 

De discrepantie tussen het gedrag van de Aufseherinnen en dat wat men van vrouwen 

verwachtte, leidde dus tot het ter discussie stellen van hun vrouw-zijn en hun moraal. 

                                                 
1396 No. 469, De hel op de Vughtse heide 74. 
1397 Van de Mortel, Kamp Vught 75. 
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Tekenend hiervoor is het feit dat de twijfel aan hun vrouwelijkheid gekoppeld werd 

aan hun (vermeende) gebrek aan zedelijke normen. Een aantal van de bewaaksters 

onderhield een relatie met een SS’er en sommige raakten ook zwanger. Door zowel de 

vrouwelijke als mannelijke gevangenen werden de Aufseherinnen vanwege deze 

relaties afgeschilderd als onzedelijk en extreem manbelust. Zo wist Ad Bal te 

vertellen dat één van de Aufseherinnen zich op een feestavond achttien maal als 

‘hoer’ had weten te verkopen en omschreef een van de gevangenen Suze Arts als een 

vrouw met een ‘hyper sexuele mannenjacht lust’.1398 De mannelijke SS’ers met wie 

de Aufseherinnen een relatie hadden, werden hier niet op afgerekend. 

                                                

Kenmerkend voor de gehele afwijzing van de Aufseherinnen was het 

commentaar van de joodse gevangene Cato Groen-Vleeschdrager. Zij was kapster en 

moest regelmatig op de Kommandantur het haar van de Aufseherinnen verzorgen. Zij 

vertelde hiervover: ‘De meesten waren onzuiver en hadden heel vieze klitten in het 

haar o.a. Suze Artz, die ik heel wat keren heb schoongemaakt. Het was een echte 

smeerpoets.’1399 Ook de opmerking van Han Schokking, die Arts veroordeelde om 

haar ‘degeneratieve snoep en lieglust’, is veelzeggend.1400  

De bijnamen die de gevangenen aan de SS’ers en Aufseherinnen gaven, omdat 

ze vaak hun echte namen niet kenden, weerspiegelen eveneens het onderscheid in hun 

beoordeling van het gedrag van de SS’ers en dat van de Aufseherinnen. 1401  De 

bijnamen van de mannelijke bewakers hadden voornamelijk betrekking op hun 

gewelddadige gedrag, zoals ‘Satan’, een verbastering van de naam van Duitse SS’er 

Saathoff, ‘Klootzak’ en ‘Drecksack’. 1402  Terwijl die van de Aufseherinnen vaker 

refereerden aan hun uiterlijk, zoals ‘Loopeend’, ‘Sprotje’ en ‘Sierkan’, of hun 

zedelijke moraal, zoals ‘SS-matras’ en ‘soldatenhoer’.1403 

Het gedrag van de vrouwen werd als wreder geïnterpreteerd dan dat van de 

mannelijke bewakers. Gewelddadig gedrag van mannen werd als ‘normaler’ 

 
1398 Bal, Brief d.d. 21.9.43, NMKV, 3017, inv.nr. 3038; Arts, Brief N.H. Schokking d.d. 16.3.47, NA, 
CABR, inv.nr. 63557. 
1399 Groen-Vleeschdrager, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. 608 p. 2. 
1400 Arts, Brief N.H. Schokking d.d. 16.3.47, NA, CABR, inv.nr. 63557. 
1401 Ellger, Zwangsarbeit und weibliche Überlebensstrategien 202. 
1402 Zie onder andere: Brauner, PV d.d. 13.8.47, getuige F. van Berkel en PV d.d. 22.4.47, getuige K. 
Lennertz, NA, CABR, inv.nr. 73286; Grünewald, PV d.d. 15.7.47, getuige Hannie W., NA, CABR, 
inv.nr. 111423 dossier 19126; Weismann, ‘Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 771 p. 1.  
1403  Zie onder andere: CABR, Sedlaček, PV d.d. 24.3.47, getuige H. Rutten, NA, CABR, inv.nr. 
110183; Jorink, PV d.d. 13.2.48, getuige Ria M., NA, CABR, inv.nr. 60645; Dijs-Mol, PV d.d. 5.10.45, 
getuige G.L.J. van Til, NA, CABR, inv.nr. 76571. Ze werd Sierkan genoemd omdat ze zich zo 
opzichtelijk kleedde; Jo van D., PV d.d. 12.9.46, getuige G.M. Hoeijenbos, NA, CABR, inv.nr. 75815; 
Koorn PV d.d. 14.7.47, getuige J. Pool, NA, CABR, inv.nr. 70069. 
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beschouwd, terwijl het bij de Aufseherinnen als onvrouwelijk werd bestempeld.1404 

Volgens Joop Citroen waren de Aufseherinnen in vergelijking met de SS’ers ‘de 

gemeensten’ en marechaussee Tjerk van der Hauw schreef dat de Aufseherinnen zich 

‘vaak beestachtiger’ gedroegen dan de mannelijke bewakers. 1405  Volgens een 

gevangene was Jenny van R. de meest wrede bewaakster, die zich wat betreft sadisme 

zelfs nog van haar mannelijke collega SS’ers wist te onderscheiden.1406  Dat deze 

hardere beoordeling van de bewaaksters een gevolg was van de discrepantie tussen 

norm en werkelijkheid blijkt uit het feit dat de gewelddadigheid van de bewaaksters 

relatief meeviel.  

Het geweldgebruik van de Aufseherinnen in het vrouwenkamp was beduidend 

minder frequent en hardhandig dan dat van de mannelijke SS’ers. Waar de vrouwen 

wel eens een klap of een schop kregen, refereerden de mannelijke gevangenen in hun 

verslagen en memoires veelvuldig aan het feit dat ze geslagen of geschopt werden 

tijdens appèls of het werk. Ook verhaalden ze van specifieke treiteracties, zoals dat 

ze ’s nachts met stokslagen hun bed uit gejaagd werden ter vermaak van een groepje 

SS’ers, en van mishandelingen die zo ernstig waren dat gevangenen bewusteloos 

raakten, dagen niet konden zitten of uiteindelijk zelfs aan hun verwondingen 

overleden. In het vrouwenkamp was hiervan geen sprake. 

Klaartje de Zwarte-Walvisch schreef naar aanleiding van een gewelddadige 

uitbarsting van een dronken Hauptsturmführer: ‘Onze arme mannen moesten het 

ontgelden. (…) In het mannenkamp is het strenger dan bij de vrouwen. Er worden 

voortdurend klappen uitgedeeld.’ 1407  Ook Nicolaas Mostert schreef: ‘De vrouwen 

werden niet zo geslagen als de mannen, wel werd er veel geschreeuwd en afgesnauwd 

door (…) bewaaksters. Je kon ze al op verre afstand horen schreeuwen.’1408  

Het aantal dodelijke slachtoffers in het mannenkamp was hoger dan het aantal 

vrouwelijke gevangenen. Er is geen enkele vrouw direct door de hand van een 

Aufseherin om het leven gekomen. Wel hadden twee Aufseherinnen schuld bij het 

                                                 
1404 Zie onder andere: G. Bock, ‘Gewone vrouwen. Daders, slachtoffers, omstanders en meelopers van 
racisme en de Holocaust in nazi-Duitsland, 1933-1945’. In: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 15, 
Sekse en oorlog (Amsterdam 1995) 117-144, aldaar 126-127; S. Heschel, ‘Does atrocity have a gender? 
Feminist interpretations of women in the SS’. In: J.M. Diefendorf (red.), Lessons and legacies, VI 300-
321, aldaar 305; Waller, Becoming evil 268; Kompisch, Täterinnen 181. 
1405 Citroen en Citroen, Duet pathétique 86; Van der Hauw, ‘Aantekeningen uit een aantal papieren, 
gevonden bij de ontruiming van het concentratiekamp bij Vught’, Niod, 250g, inv.nr. 1054 p. 8. 
1406 Jenny van R., Brief T.W. Noach-Brommet d.d. 16.4.47, NA, CABR, inv.nr. 75795. 
1407 De Zwarte-Walvisch e.a., Alles ging aan flarden 93. 
1408 Mostert, ‘Vughtbelevenissen’, Niod, 250g, inv.nr. 685 p. 5. 
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bunkerdrama.1409 In het mannenkamp kwamen zeker acht gevangenen om als gevolg 

van marteling of een schotwond. Daarnaast werden er nog tenminste 361 mannen 

geëxecuteerd.1410 

Vrouwelijke bewaaksters in kamp Vught gebruikten dus minder vaak en 

minder extreem geweld dan hun mannelijke collega’s. De verklaring hiervoor ligt niet 

simpelweg in de constatering dat vrouwen van nature humaner en zachtaardiger 

zouden zijn. De geschiedenis leert dat mannen inderdaad eerder en veelvuldiger tot 

geweldgebruik overgaan, maar ook dat dit niet uitsluit dat vrouwen evengoed daartoe 

in staat zijn.1411 Toch heeft dit idee ook binnen de historiografie van de kampen lange 

tijd standgehouden, zelfs nadat er meer aandacht was ontstaan voor het aandeel van 

vrouwen in de misdaden van het Derde Rijk.1412  

Uit een recente bijdrage van Jane Caplan blijkt dat dit idee inmiddels 

verdwenen is, want zij schreef: ‘It is likely that women warders were no more 

inhibited than men in their sense of utter superiority and their physical as well as 

verbal violence against women prisoners.’ 1  

                                                

413 Maar zoals de Duitse 

sociaalwetenschapper en sociologe Lerke Gravenhorst concludeerde: ‘Innerhalb der 

Geschlechtergemeinsamkeit dominierten Männer die zerstörerische und tödliche 

Wirklichkeit des Nationalsozialismus.’1414 Beide groepen pleegden dus geweld, maar 

 
1409  Van de 44 volwassen vrouwen (dat wil zeggen boven de 21 jaar) die in kamp Vught zijn 
omgekomen, exclusief de 10 vrouwen die bij het bunkerdrama omkwamen, is van 5 vrouwen niet 
bekend wat hun doodsoorzaak is. In de verslagen van de gevangenen is echter geen enkele aanwijzing 
te vinden om te denken dat een van deze vrouwen door geweld van een Aufseherin om het leven zou 
zijn gekomen.  
1410 Behalve de 329 mannen uit het SD-lager die in de laatste maanden werden gefusilleerd, werden 27 
Belgische en zeker 5 Nederlandse gevangenen opgehangen of geëxecuteerd. Zie ook hoofdstuk 5, 
pagina 231, noot 906. 
1411 Zie onder andere: Waller, Becoming evil 264-269; C. Jaiser, ‘Representationen von Sexualität und 
Gewalt in Zeugnissen jüdischer und nichtjüdischer Überlebender’. In: Bock (red.), Genozid und 
Geschlecht 123-148, aldaar 138-139. Volgens haar hing het geweldgebruik van SS-Aufseherinnen sterk 
samen met de omstandigheden en sociale dynamiek in het kamp; Zie ook: Mäilander Koslov, Gewalt 
im Dienstalltag 484-488.  
1412 Zie onder andere: G. Schwarz, ‘Frauen in Konzentrationslagern – Täterinnen und Zuschauerinnen’. 
In: Herbert e.a. (red.), Die nationalsozialistische Konzentrationslager, II 800-821, aldaar 815. Hierin 
constateerde zij dat vrouwen evenals mannen werkzaam waren in concentratiekampen en dat ze de 
keuze hadden tussen actieve deelname, passief toekijken en wegkijken, maar dat ze de gevangenen ook 
hulp hadden kunnen bieden. Schwarz concludeerde: ‘In ihrer Mehrzahl agierten sie nicht anders als 
Männliche NS-Täter, sie billigten den Konsens, daß es sich bei den Häftlingen nicht um Menschen 
handelte, sondern um »Untermenschen«.’ Uit de nadruk die zij legt op het feit dat de vrouwen zich net 
als de mannen gedroegen blijkt dat zij het niet vanzelfsprekend vond. Zie ook: L. Gravenhorst, ‘NS-
Verbrechen: Männerdominanz und Frauenresonanz’. In: A.B. Hertkorn (red.) Macht und Gesellschaft. 
Männer und Frauen in der NS-Zeit. Eine Perspektive für ein zukünftiges NS-Dokumentationszentrum in 
München (München 2004) 24-38. 
1413 Caplan, ‘Gender and the concentration camps’. In: Caplan en Wachsmann (red.), Concentration 
camps 97. 
1414 Gravenhorst, ‘NS-Verbrechen’. In: Hertkorn (red.) Macht und Gesellschaft 25. 
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de intensiteit daarvan verschilde. Het antwoord op de vraag waarom dit zo was, moet 

gezocht worden in de verschillende verwachtingspatronen ten aanzien van mannen en 

vrouwen en daaruit voortvloeiend in de ongelijke manier waarop de kampleiding de 

mannelijke en vrouwelijke bewakers definieerde en de verschillende posities die beide 

seksen in het kamp vervulden.  

Na de machtsovername van de nationaalsocialisten werd al snel korte metten 

gemaakt met een aantal rechten van vrouwen, zoals het recht om zich kandidaat te 

stellen voor politieke functies.1415 Het burgerschap van vrouwen kreeg een andere 

invulling en werd gekoppeld aan hun taak als echtgenote en moeder. Het baren van 

‘raszuivere’ kinderen en het opvoeden daarvan tot goede en trouwe leden van het 

Duitse volk, volgens de normen en waarden die de nazi’s voor ogen hadden, dát was 

de bijdrage die de vrouw kon leveren aan de staat en het volk. Er werden 

verschillende organisaties opgericht waarbij vrouwen zich konden aansluiten om op 

deze taak voorbereid te worden, zoals de Nationalsozialistischen Frauenschaft (NSF) 

en het Deutsches Frauenwerk (DFW).1416  

Deze organisaties waren voornamelijk bedoeld om vrouwen uit hun privésfeer 

te halen, ze te doordringen van het feit dat de belangen van de ‘volksgemeenschap’ 

hun persoonlijk belang behoorde te zijn en hen praktische vaardigheden te leren 

waarmee ze hun taak als moeder en echtgenote op de juiste manier konden vervullen. 

Dit werd onder meer gedaan door cursussen te geven in naaien, koken, boekhouden en 

het opvoeden en verzorgen van kinderen.1417 Heel anders dan de militaire organisaties 

als de SS, waar mannen met een ijzeren discipline en binnen een strakke hiërarchie 

opgeleid werden om te vechten voor de ideeën van de nationaalsocialistische 

maatschappij.  

De notie van geweldloze vrouwen, samen met de ideeën die de 

nationaalsocialisten hadden ten aanzien van de natuurlijke taak van de vrouw, 

vertaalden zich in duidelijke verschillen ten aanzien van de positie en functies die de 

mannelijke en vrouwelijke bewakers in de kampen bekleedden en in de uiteenlopende 

                                                 
1415 J.E. Walcoff, ‘Von der Staatsbürgerin zur »Volksbürgerin«: Der Disput um die Rechtsstellung der 
Frau’. In: S. Steinbacher (red.), Volksgenossinnen. Frauen in der NS-Volksgemeinschaft (Göttingen 
2007) 48-66, aldaar 56. Zie voor de positie van vrouwen in het Derde Rijk onder andere: Koonz, 
Mothers in the fatberland; Bock, ‘Gewone vrouwen’. In: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 15; J. 
Stephenson, Women in Nazi Germany (Harlow 2001); M. Stibbe, Women in the Third Reich (Londen 
2003). 
1416 De NSF ontstond in oktober 1931 bij het samengaan van verschillende nationaalsocialistische 
vrouwenorganisaties. Het DFW werd in oktober 1933 opgericht. 
1417 Stibbe, Women in the Third Reich 37. 
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mate van geweldgebruik. De Aufseherinnen behoorden niet tot de Waffen-SS. Ze 

waren als SS-Gefolge wel onderworpen aan de wetten van de SS, maar er geen lid van. 

De mannelijke bewakers waren opgeleid, ‘afgericht’ zoals de Nederlandse SS’ers het 

noemden, in het omgaan met wapens en het gebruik van geweld. De opleiding die de 

Duitse en een deel van de Nederlandse Aufseherinnen in Ravensbrück volgden, was 

er niet op gericht hen tot een elitecorps te maken, maar hen te leren hoe ze als 

‘gewone werkneemsters’ hun moeilijke, maar in het belang van de Duitse natie 

noodzakelijke baan zo goed mogelijk konden uitvoeren.1418  

Dit had op tweeërlei wijze effect op het geweldgebruik van de vrouwelijke 

bewaaksters. Om te beginnen stonden de Aufseherinnen minder onder druk zich te 

gedragen naar de standaard van de SS en was de groepsdruk van de collega’s minder 

groot dan onder de SS’ers. Daarbij was de grens tussen de bewaaksters en de 

gevangenen minder duidelijk gemarkeerd dan in het mannenkamp, omdat de 

hiërarchie in het vrouwenkamp minder uitgesproken was. Ook was de grens tussen de 

vrouwelijke gevangenen en hun bewaaksters in kamp Vught meer diffuus doordat 

vrijwel alle bewaaksters Nederlandse waren. In het mannenkamp was het aantal 

Duitse SS’ers een stuk groter en het voorbeeld dat zij gaven bestond uit veelvuldig 

gewelddadig optreden.  

 De hiërarchie in het kamp was zodanig dat de Aufseherinnen ondergeschikt 

waren aan de mannelijke bewakers. Ook de positie van Oberaufseherin Gallinat, 

hoewel zij Schutzhaftlagerführerin van het vrouwenkamp was, stond niet gelijk aan de 

Schutzhaftlagerführer van het mannenkamp. Zij stond lager in rang en had minder 

bevoegdheden. Ook de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van zware straffen lag 

uiteindelijk bij de mannelijke kampleiding, waardoor zij vaker verantwoordelijk 

waren voor de geweldsdaden. 

De functie van Oberaufseherin was de hoogste positie die een vrouw kon 

bekleden en de promotiekansen van de Aufseherinnen waren daarmee gering. Dat de 

mannen meer mogelijkheden hadden om op te klimmen leidde tot meer 

gewelddadigheid, omdat hardhandig optreden tot aanbeveling strekte. Voor de 

Nederlandse Aufseherinnen bestond er in het geheel geen kans om op te klimmen. 

Oberaufseherin zouden ze nooit kunnen worden, aangezien deze functie alleen voor 

een Duitse was weggelegd. Het enige dat ze konden bereiken was het aanvoeren van 

                                                 
1418 Caplan, ‘Gender and the concentration camps’. In: Caplan en Wachsmann (red.), Concentration 
camps 100. 
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een eigen vast werkcommando of wellicht promotie naar een kamp in het buitenland, 

maar dit zal voor lang niet alle vrouwen een aanlokkelijk vooruitzicht zijn geweest. 

Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden droeg bij tot het gematigde gewelddadige 

optreden van de Aufseherinnen; ze wilden uiteraard hun baan niet kwijtraken, maar 

extra hard optreden in de hoop op promotie was niet zinvol.  

Als laatste zorgden de noties over mannen en vrouwen en het gebruik van 

wapens en geweld voor verschillen in bewapening. Ondanks enkele getuigenissen van 

gevangenen dat de Aufseherinnen in Vught wapens droegen, lijkt het erop dat ze die 

in Vught niet hadden. Sommige droegen wel een stok of twijg die ze als zweep 

gebruikten.1419 Ook verschilden de functies van mannelijke en vrouwelijke bewakers. 

Het waren mannen die op de uitkijktorens stonden met machinegeweren, klaar om te 

schieten op ontvluchtende gevangenen en zich daardoor eerder schuldig maakten aan 

(dodelijk) geweld. Het waren ook mannen die ingedeeld werden bij de 

executiepelotons. De verschillen in positie van de mannelijke en vrouwelijke 

bewaking, die voortkwamen uit de heersende noties over mannelijkheid, 

vrouwelijkheid en geweld leidden ertoe dat de vrouwen minder geweld hoefden te 

gebruiken en hielden daarmee de noties in stand. 

Het geweldgebruik in het mannenkamp nam drastisch af naarmate het einde 

van het kamp in zicht kwam. Gevangene H. Haan, die zowel in het najaar van 1943 

als in de zomer van 1944 enige tijd in het kamp zat, vertelde dat er in de zomer van 

1944 nauwelijks meer geslagen werd. 1420  En dokter Steijns constateerde grote 

onzekerheid onder de SS’ers en de Aufseherinnen.1421 Heel het kamp wachtte vol 

spanning en onzekerheid af hoe de ontwikkelingen na de invasie zouden verlopen. 

 

‘Naar huis òf naar Duitschland, de vrijheid, óf nóg grootere ellende?’ 

Na de invasie was de spanning en onzekerheid in het kamp steeds meer toegenomen. 

Hoewel het door het verscherpte toezicht moeilijker was geworden om bij Philips naar 

de radio te luisteren, waren de gevangenen relatief goed op de hoogte van de 

                                                 
1419 Dit is specifiek voor Vught. In Ravensbrück droegen de vrouwen wel pistolen; Historica Elissa 
Mailänder Koslov constateerde voor Majdanek dat de Aufseherinnen hun vuurwapens daar maar 
weinig gebruikten. Zij verklaarde dit vanuit het feit dat er een taboe lag op het wapengebruik door de 
vrouwen, een van de laatste zaken die nog als exclusief voor mannen werd gezien. Ze illustreerde dit 
onder meer met een grapje dat onder mannelijke SS’ers de ronde deed: ‘Wenn die Frauen anfangen zu 
schießen, muß das Lager geräumt werden’. Mailänder Koslov, Gewalt im Dienstalltag 448. 
1420 Haan, Brief d.d. 11.11.44, Niod, 250g, inv.nr. 612 p. 1. 
1421 Steijns, Interview, Niod, 250g, inv.nr. 747, Band II p. 31. 
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vorderingen van de geallieerde legers.1422 De grote vraag was vanzelfsprekend wat de 

Duitsers met het kamp van plan waren. In juli en augustus draaide de geruchtenmolen 

op volle toeren. Zou het Rode Kruis het kamp overnemen of zouden alle gevangenen 

naar Duitsland worden gebracht? ‘Naar huis òf naar Duitschland, de vrijheid, óf nóg 

grootere ellende?’1423 Chris van der Putten bereidde zich in ieder geval op het ergste 

voor. ‘Hoe dichter het strijdtooneel bij onze grenzen komt, hoe meer kans we hebben 

dat alles hier weg moet’, schreef hij aan zijn vrouw. ‘Ze zullen toch niet zoo idioot 

zijn om ons hier te laten en dan op een gegeven oogenblik te laten bevrijden. Tot nu 

toe zijn alle lagers op tijd ontruimd.’1424 

 De onrust en de grimmige stemming werden ondertussen versterkt doordat in 

deze maanden op de fusilladeplaats even buiten het kamp met grote regelmaat 

mannen uit het SD-lager werden gefusilleerd door leden van de SS-bewaking. Dit 

gebeurde op basis van het Führerbefehl van 30 juli 1944 waarin verordonneerd werd 

dat alle Terroristen und Saboteure ter plaatse, zonder proces, neergeschoten moesten 

worden.1425 De schoten waren in het kamp te horen en zorgde voor woede en onrust 

onder de gevangenen. Woede over het feit dat deze verzetshelden vlak voor het einde 

zomaar werden vermoord en onrust omdat niemand wist wie als volgende aan de 

beurt zou zijn.1426 Dit was niet alleen ondragelijk voor de mannen in het SD-lager, 

maar ook voor medegevangenen, die zich zorgen maakten over het lot van hun 

(verzets)vrienden, familieleden of in enkele gevallen hun man.1427 In totaal werden in 

de laatste maanden 329 mannen geëxecuteerd.1428 

Begin september waren de geallieerden zo dicht genaderd dat de gevangenen 

het oorlogsgeweld in het kamp konden horen. ‘Gisterennacht is er een herrie geweest 

of de wereld verging’, schreef politiek gevangene L. Wartna.1429  Er waren zware 

ontploffingen te horen, de ruiten rinkelden en de vloer trilde. Waren het de Engelsen 

of de Duitsers die bezig waren zich terug te trekken en alles te vernietigen? 

                                                 
1422 Gescher, Het helse einde van Vught 143; Van Baaren, Niod, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 529 p. 3. 
1423 L.F. Wartna, Hollanders achter prikkeldraad, Niod, 250g, inv.nr. 770 p. 19 
1424 Van der Putten, Brief d.d. 31.8.44, Niod, 250g, inv.nr. 711. 
1425 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, Xa, Het laatste jaar (Den Haag 1980) 71. 
1426 Van Baaren, Niod, Verslag, Niod, 250g, inv.nr. 529 p. 3; Meeuwis, ‘Mei 1944’, Niod, 250g, inv.nr. 
678 p. 9-11; De Priester, Memoires, NMKV p. 58-60. 
1427  Een aantal vrouwelijke gevangenen uit het SD-lager kreeg de taak om de kleding van de 
gefusilleerden uit te wassen. Aan de hand van het kampnummer en eventuele persoonlijke bezittingen 
die zij in de zakken vonden, konden zij achterhalen wie er waren omgebracht. Deze gegevens gaven zij 
weer door aan het mannenkamp. Kropff-Minderman, Verklaring, Niod, 250g, inv.nr. p. 8. 
1428 Herdenkingsmonument fusilladeplaats lunet II, 1945-1975, BHIC, Gemeentebestuur Vught, 1930-
1985 (5131), inv.nr. 2493. 
1429 Wartna, Hollanders achter prikkeldraad, Niod, 250g, inv.nr. 770 p. 17. 
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Opgewonden stelde hij zich voor hoe de SS’ers de volgende morgen verdwenen 

zouden zijn en ze de Tommy’s zouden begroeten: ‘Hallo boys, good morning! Come 

in please!’1430 

Maar de volgende ochtend was een ‘anti-climax’, zoals Aarse het omschreef. 

‘Doodgewoon gebel (…), doodgewoon geschreeuw tegen kerels, die bij het wassen 

hun hemd proberen aan te houden, dood-gewoon aantreden, tellen en wat dies meer 

zij.’1431 Dit ‘doodgewone’ optreden van de SS’ers was echter deels schijn. Ook onder 

hen was de onzekerheid en de spanning groot. ‘Gister was het voor de Engelsche 

zender, alle vrijwilligers van de Waffen SS zijn ter dood veroordeeld, de vrijwilligers 

van de landstorm tot 15 jaar gevangenis straf. Dit zijn geen smoesjes’, schreef SS’er 

Bareld de Boer op 4 september aan zijn moeder.1432 Typiste Jopie Luijben maakte 

zich zorgen om de reacties vanuit de Nederlandse bevolking als het land bevrijd zou 

zijn. Zij liet haar moeder weten: 

 

Wij weten nog niet goed wat we doen. Want we willen niet graag ons huis en 

heel de boel in de steek laten, maar toch durven we ook niet goed te blijven 

zitten want je hoort de akeligste verhalen. Wat ze allemaal niet van plan zijn 

met de produitsche menschen nou daar krijg je het koud van.1433 

  

Alle spanningen en onzekerheden bereikten hun hoogtepunt op maandag 5 september. 

De gevangenen moesten aantreden voor appèl, maar de SS’ers leken niet te weten wat 

ze met hen aanmoesten. Ze hielden zich op de achtergrond en de gevangenen putten 

daaruit de hoop dat de geallieerden nu heel dichtbij zouden zijn en dat de Duitsers het 

kamp aan hen zouden overdragen. ‘Onze stemming werd steeds uitbundiger’ vertelde 

Jan Meeuwis na de oorlog. ‘Wij schreven elkaars adressen op (…) en rekenden uit 

hoelang wij noodig zouden hebben om thuis te komen en op welke manier.’1434 

Pas na vele uren wachten kwam de SS plotseling in beweging. De buitenpoort 

ging open, een grote groep bewakers marcheerde naar binnen en vormde een cirkel 

om de gevangenen. Een eindeloze lijst werd afgeroepen met namen van mannen die 

zich op moesten stellen in rijen van vijf. Toch maakten vele gevangenen zich nog 

                                                 
1430 Wartna, Hollanders achter prikkeldraad, Niod, 250g, inv.nr. 770 p. 17. 
1431 Aarse, ‘Het laatste transport’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 4. 
1432 De Boer, Brief d.d. 4.9.44, NA, CABR, inv.nr. 75378. 
1433 Luijben, Afschrift van brief d.d. 3.9.44, NA, CABR, inv.nr. 111829.  
1434 Meeuwis, ‘Mei 1944’, Niod, 250g, inv.nr. 678 p. 13. 
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geen zorgen. Ze waren ervan overtuigd dat de Duitsers wel wat anders aan hun hoofd 

hadden dan hen als een blok aan hun been mee te slepen naar Duitsland.1435 

Ook toen de afgeroepen gevangenen, allen mannelijke Schutzhäftlingen, de 

poort uit moesten marcheren naar de naast het kamp gereedstaande goederenwagons, 

bleef een groot aantal hoop houden op een voorspoedige afloop. Ze verwachtten dat 

het verzet hen wel te hulp zou schieten en de spoorlijnen op zou blazen, zodat de 

Duitsers hen niet zouden kunnen wegvoeren.1436 Dit was geen irreële gedachte. Al 

vanaf de zomer hadden de Ordedienst en de Knokploegen plannen om de gevangenen 

van Vught en Amersfoort te hulp te komen, bijvoorbeeld door een gewapende aanval 

of het onklaar maken van spoorlijnen.1437 

De gevangenen werden in groepen van zeventig à tachtig man in de 

veewagons gestopt en na een uur zette de trein zich in beweging in de richting van 

Den Bosch. De hoop dat de treinen onderweg naar Duitsland zouden stranden bleek 

ijdel. De trein kon ongestoord zijn koers vervolgen naar het concentratiekamp 

Sachsenhausen bij Berlijn. Later bleek dat leden van het verzet wel hadden getracht te 

saboteren, door een stuk rails op de lijn naar Nijmegen los te schroeven, maar dat dit 

op tijd door de Nederlandse Spoorwegen was ontdekt en hersteld.1438  

De volgende dag, op 6 september, werden ook de overgebleven mannelijke en 

vrouwelijke gevangenen in treinen geladen en naar Duitsland getransporteerd. De 

mannen gingen evenals de Schutzhäftlingen van de dag ervoor naar Sachsenhausen en 

de vrouwen naar Ravensbrück. In totaal werden bijna 2900 mannen en 650 vrouwen 

naar Duitsland gebracht.1439 De gevangenen ondergingen in de Duitse kampen nog 

een lijdensweg, die voor velen pas eindigde in het voorjaar van 1945 toen de kampen 

bevrijd werden. Een groot deel van de Nederlandse vrouwen werd in april 1945 

vrijgelaten dankzij inspanningen van het Zweeds Rode Kruis en kwam uiteindelijk via 

Zweden in Nederland terug. Maar voor een deel van de vrouwen en mannen kwam de 

bevrijding te laat, zij kwamen om door ontberingen en geweld. 

                                                 
1435 Aarse, ‘Het laatste transport’, Niod, 250g, inv.nr. 518 p. 6. 
1436 Ibidem; Zie ook: Meeuwis, ‘Mei 1944’, Niod, 250g, inv.nr. 678 p. 14. 
1437 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, Xa 243. De plannen voor een aanval gingen niet door, omdat 
de leden van de Bredase Knokploeg in het zicht van de bevrijding niet veel voelden voor een dergelijk 
levensgevaarlijk karwei.  
1438 De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, Xa 245. 
1439  Stuldreher, ‘Das Konzentrationslager Herzogenbusch’. In: Herbert e.a. (red.), Die 
nationalsozialistischen Konzentrationslager, I 338. 

 346



Een deel van de SS’ers en vrijwel alle Aufseherinnen gingen mee naar 

Duitsland. De Nederlandse SS’ers keerden daarna terug om samen met hun 

voormalige collega’s te worden ingezet tegen de geallieerden. De meeste 

Aufseherinnen bleven in Ravensbrück en vervulden daar dezelfde werkzaamheden als 

in Vught.1440 

In Vught bleef een groep gijzelaars achter van ongeveer 250 à 300 mannen en 

vrouwen. Hieronder bevonden zich ook 197 Indische gijzelaars die op 6 september 

vanuit gijzelaarskamp De Ruwenberg naar Vught waren gebracht.1441 Frans Gescher, 

die tot deze groep behoorde, beschreef hoe het leven in het kamp in eerste instantie 

ogenschijnlijk ongestoord doorging. De gevangenen werden opnieuw in barakken en 

werkcommando’s ingedeeld en het kampleven leek weer zijn normale ritme aan te 

nemen, met als grote verschil dat de kleine groep gevangenen bijna leek ‘te 

verdrinken’ in het grote kamp.1442  

Maar al snel bleek dat de werkzaamheden van de gevangenen voornamelijk 

gericht waren op de liquidatie van het kamp. Onder leiding van een kleine groep SS’er 

en onder het toeziend oog van commandant Hüttig moesten barakken worden 

schoongemaakt en goederen ingepakt en ingeladen. 1443  Sommige gevangenen 

maakten zich zorgen om wat er met hen zou gebeuren wanneer hun werkzaamheden 

zouden zijn afgerond. Zouden ze ook naar Duitsland vervoerd worden of wellicht 

zelfs geëxecuteerd? Maar uiteindelijk bleken hun angsten ongegrond. Op 16 

september werden de laatste gijzelaars vrijgelaten. Commandant Hüttig was samen 

met zijn adjudant Fusz al drie dagen eerder naar Duitsland vertrokken.  

 

 

 

 

                                                 
1440 Ravensbrück (RA), Bestand: AuseherPersonAdresse; Een aantal Aufseherinnen bleef maar korte 
tijd in Ravensbrück en werd daarna op andere plaatsen in gezet. Zo werd Koch vanaf half december 
1944 tot het einde van de oorlog ingezet als Wachtmeisterin in de Polizeigefängnis in Scheveningen. 
Koch, PV van aanhouding d.d. 4.9.46, NA, CABR, inv.nr. 69281; Koorn deed na Ravensbrück ook nog 
dienst in een kamp in Neu-Brandenburg en Scheveningen. Koorn, Uitspraak BG Den Haag d.d. 5.3.48, 
NA, CABR, inv.nr. 70069; E. Vaessen werkte ook in Neu-Brandenburg en later voor de SD in 
Apeldoorn en in de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Vaessen, PV d.d. 19.5.45, NA, CABR, 
inv. nr. 45011. 
1441 J. Juda, Jantje Paganini. Häftling 2613, 1940-1945 (Nieuwkoop 1979) 246; Dagboek H.A. Vogel-
Koets d.d. 6.9.44, Niod, 244, inv.nr. 1147. 
1442 Gescher, Het helse einde van Vught 167; Juda, Jantje Paganini 252. 
1443 Gescher, Het helse einde van Vught 167-168. 
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De Bijzondere Rechtspleging en het Duitse kamppersoneel  

Na zijn vertrek naar Duitsland deed Hüttig naar eigen zeggen tot het einde van de 

oorlog dienst op een politiebureau. 1444  Kort na de oorlog werd hij door het 

Amerikaanse leger opgepakt en vastgezet in Frankrijk, vanwege zijn misdaden in 

Natzweiler. Pas in 1954 kwam het tot een proces, waarbij zijn werk in andere kampen 

buiten beschouwing werd gelaten. De militaire rechtbank in Metz veroordeelde hem 

tot de doodstraf, maar deze werd niet ten uitvoer gebracht. Na elf jaar gevangenschap 

werd hij in 1956 vrijgelaten en naar Duitsland uitgewezen.1445 Tot zijn dood in 1980 

leidde hij een onopvallend leven in Wachenheim, vlakbij Mannheim. Vijf jaar voor 

zijn dood zocht de historicus Tom Segev hem op voor zijn boek Soldiers of evil. Net 

als zovelen verdedigde Hüttig zich tegenover Segev met het argument dat hij alleen 

maar bevelen opgevolgd had en niet meer dan een radertje in de machine was 

geweest.1446  

Grünewald had beduidend minder geluk dan Hüttig. Hij was voor het 

bunkerdrama veroordeeld tot drie en een half jaar gevangenisschap, maar zijn vonnis 

werd, na overleg tussen Rauter en Himmler, door de laatste vernietigd. In plaats van 

gevangenisstaf kreeg Grünewald acht dagen verlof om afscheid te nemen van zijn 

familie en moest na een korte opleiding als SS-man in de SS-Panzer-Division 

Totenkopf naar het Oostfront vertrekken.1447 Hij sneuvelde op 22 januari 1945 bij 

Veszprem in Hongarije.1448 

Nadat Chmielewski in oktober 1943 naar Sachsenhausen was gebracht, duurde 

het een half jaar voordat men klaar was met het onderzoek. Pas in de zomer van 1944 

werd hij door het SS-und Polizeigericht X tot vijftien jaar tuchthuis veroordeeld.1449 

Ook bij hem greep Himmler in en hij werd in plaats van naar een tuchthuis 

overgebracht naar Dachau en later naar het buitenkamp Allach.1450 Daar wist hij op te 

klimmen tot kampoudste. In april 1945 werd hij door de Amerikanen bevrijd.1451 Hij 

leefde enige tijd met valse papieren, maar dat werd ontdekt en in 1953 werd hij door 

                                                 
1444 Segev, Soldiers of evil 193. 
1445 http://www.webcitation.org/query?id=5nvMcqwY8 (Geraadpleegd d.d. 5.11.10). 
1446 Segev, Soldiers of evil 8-9. 
1447 Vermerk für SS-Standartenführer Bender gez. H. Himmler d.d. 16.3.44, Niod, 210 H540 3652. 
1448 E. Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich: wer war was vor und nach 1945 (Frankfurt am 
Main 2003) 206. 
1449 Klee, Das Personenlexikon 91.  
1450 Ibidem. 
1451 Orth, ‘Gab es eine Lagergesellschaft?’. In: Frei e.a. (red.), Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit; 
Zie ook: Sagel-Grande e.a. (red.), Justiz und NS-Verbrechen, XVII 154. 
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een Duitse rechtbank tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens meineed, 

bigamie en bedrog. In dat jaar werd een rechtszaak tegen hem aangespannen wegens 

zijn misdaden in kamp Gusen. 1452  Op 11 april 1961 werd hij tot levenslang 

veroordeeld voor zijn persoonlijke betrokkenheid bij de dood van 282 gevangenen. 

Hij werd uiteindelijk in 1991 vrijgelaten en stierf enkele maanden daarna in een 

bejaardentehuis in Ansbach.1453 

Ook in Nederland werd een aantal leden van het Duitse SS-personeel door de 

Bijzondere Rechtspleging veroordeeld. In de vier Koninklijke Besluiten daterend van 

december 1943, die de grondslag vormden van de Bijzondere Rechtspleging, was 

geen speciale aandacht besteed aan oorlogsmisdaden die door de Duitse bezetter 

waren begaan. Het idee was dat zij volgens dezelfde criteria als Nederlandse 

collaborateurs zouden worden berecht.1454 Maar dit stuitte al snel op een probleem. 

Want volgens de Bijzondere Rechtspleging vielen militaire en civiele functionarissen 

van de bezettingsmacht die handelden binnen het kader van de hun gegeven 

ambtelijke bevoegdheden niet onder de werking van de Nederlandse strafwet en 

konden dus niet veroordeeld worden.1455  

Zij zouden wel volgens de volkenrechtelijke normen, zoals vastgelegd in het 

Handvest behorende bij de overeenkomst van Londen uit juni 1945, veroordeeld 

kunnen worden, maar de Nederlandse staat had nagelaten oorlogsmisdaden als 

zodanig strafbaar te stellen en Nederlandse rechters de macht te geven die zaken te 

behandelen. Dit zou eerst bij wet geregeld moeten worden, alvorens deze leden van de 

bezettingsmacht zouden kunnen worden berecht.1456 Er ontspon zich rondom deze 

                                                 
1452 A. Pflock, Lezing vriendendag NMKV, d.d. 28.3.09 p. 4. 
1453 Orth, ‘Gab es eine Lagergesellschaft?’ In: Frei e.a. (red.), Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit 
130. 
1454 D. de Mildt en J. Meihuizen, ‘Nederland en zijn oorlogsmisdadigers’. In: Pro Memorie. Bijdragen 
tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 9 (2006) 1 3-52, aldaar 4; Ook verschenen onder de titel 
‘»Unser Land muß tief gesunken sein …« Die Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher in den 
Niederlanden’. In: N. Frei (red.), Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen 
Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg (Göttingen 2006) 283-325. 
1455 Dit betekende dat een Duitse soldaat die iemand verkrachtte wel veroordeeld zou kunnen worden, 
maar niet één die hielp bij het oppakken van joodse burgers. D. de Mildt, ‘Die Unschuld der Strafjustiz. 
Über die Ahndung von Kriegs- und Holocaustverbechen in den Niederlanden 1945-1953’. In: H. 
Halbrainer en C. Kuretsidis-Haider (red.), Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die 
europäische Strafjustiz von Nürnberg bis Den Haag (Graz 2007) 158-170, aldaar 160. 
1456 De Mildt en Meihuizen, ‘Nederland en zijn oorlogsmisdadigers’. In Pro Memorie 11-12. In het 
Handvest bij de Overeenkomst van Londen was vastgelegd dat Duitse en Oostenrijkse 
oorlogsmisdadigers op vier gronden berecht zouden kunnen worden 1) Samenzwering, waarbij alle 
nazi-activiteiten moesten worden geïnterpreteerd als één agressieve samenzwering om de wereldvrede 
te verstoren en het Europese continent te overheersen. 2) Misdaden tegen de vrede. 3) 
Oorlogsmisdaden. 4) Misdaden tegen de mensheid. R. van Doorslaer e.a. (red.), Gewillig België. 
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kwestie echter een machtsconflict tussen de minister van Justitie en de Bijzondere 

Raad van Cassatie, waardoor het nog tot de zomer van 1947 zou duren totdat die 

rechtsbevoegdheid bij wet geregeld was.1457 

Een tweede probleem was dat vele Duitse SS’ers zich aan het einde van de 

oorlog niet meer in Nederland bevonden. Voor de opsporing van deze personen werd 

al in mei 1945 een Commissie Oorlogsmisdrijven ingesteld. Hieronder ressorteerden 

verschillende organen die in binnen- en buitenland opereerden. In Nederland was dat 

het Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven, maar haar werk verliep onder de chaotische 

omstandigheden van de naoorlogse jaren moeizaam en traag. Uiteindelijk werden wel 

enkele duizenden uitleveringsverzoeken gedaan, maar daarvan werden er slechts 

enige honderden gehonoreerd. 1458  Naarmate de tijd vorderde stuitten de 

uitleveringsverzoeken steeds meer op bezwaren, niet alleen bij de Duitse bevolking, 

maar ook bij de geallieerden, vanwege de verslechterde relaties tussen het 

communistische Rusland en de overige drie geallieerde landen. De eerste tekenen van 

de Koude Oorlog werden zichtbaar en West-Duitsland was belangrijk als bondgenoot 

aan de kant van de Westerse landen. In 1948 werd ten slotte geheel gestopt met het 

uitleveren van Duitse oorlogsmisdadigers.1459 

Uiteindelijk is naar zeker 29 leden van het Duitse bewakingspersoneel een 

onderzoek ingesteld, onder wie drie vrouwen. Bij Aufseherinnen Hilde Schieber en 

Lore Reichert werd uiteindelijk besloten geen strafvervolging in te stellen. 

Oberaufseherin Gallinat was de enige Duitse vrouw die veroordeeld werd. Tijdens 

haar proces stond vooral haar betrokkenheid bij het bunkerdrama centraal, wat leidde 

tot de eis van twintig jaar gevangenisstraf. Ze werd echter tot zes jaar veroordeeld, 

omdat het Hof niet bewezen achtte dat Gallinat bij de insluiting van de vrouwen 

aanwezig was geweest. Daarnaast waren de door haar gepleegde mishandelingen ‘op 

zichzelve niet van ernstige aard’ en was het Hof ontvankelijk voor het pleidooi van 

haar advocaat dat Gallinat door opgegroeid te zijn in de nazigeest:  

                                                                                                                                            
Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog (Antwerpen/Amsterdam/Brussel 2007) 
813; Zie voor de wettelijke regeling van de Bijzondere Rechtspleging ook: C.F. Rüter, Enkele aspecten 
van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid (Amsterdam 
1973) 81-148. 
1457 Zie voor het conflict: De Mildt en Meihuizen, ‘Nederland en zijn oorlogsmisdadigers’. In Pro 
Memorie 12-17. 
1458 Ibidem, 7. Een aanzienlijk deel van de personen waarvoor een uitleveringsverzoek werd ingediend, 
was onvindbaar. De verzoeken betroffen ook mensen die als getuige werden opgeroepen. 
1459 H. Fühner, Nachspiel. Die niederländische Politik und die Verfolgung von Kollaborateuren und 
NS-Verbrechern, 1945-1989 (Münster 2005) 183. 
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Minder ontvankelijk geworden [was] voor het puur menselijke, waardoor 

wellicht tendele het afschuwelijke karakter van wat er zich in de Duistse 

concentratiekampen afspeelde niet of slechts in geringe mate tot haar [was] 

(…) doorgedrongen.1460  

 

In 1950 werd haar door koningin Juliana gratie verleend en werd ze naar Duitsland 

uitgewezen.1461 

Wat betreft het onderzoek naar tenminste 26 Duitse mannelijke SS’ers bleek 

uit de justitiedossiers dat de Bijzondere Rechtspleging verschillende problemen 

ondervond die de strafvervolging belemmerden.1462 Allereerst was het werken in het 

kamp voor Duitse SS’ers als zodanig niet strafbaar en diende dus vast komen te staan 

dat ze zich aan (ernstige) mishandelingen hadden schuldig gemaakt. Daarnaast was 

een aantal voortvluchtig of vermist en moesten die zaken dus geseponeerd worden. 

Verder was het moeilijk om met zekerheid vast te stellen of de getuigenverklaringen 

inderdaad betrekking hadden op de onderzochte persoon. Door hun uniformen waren 

SS’ers tijdens hun dienst lastig te onderscheiden geweest en gevangenen kenden hun 

echte namen vaak niet. 1463  Als laatste trachtten de verdachten, deels met succes, 

zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor hun daden af te schuiven op 

hogergeplaatsten.1464 

Van de 26 Duitse SS’ers hebben er uiteindelijk slechts 8 daadwerkelijk voor 

de rechter moeten verschijnen. Eén van hen werd vrijgesproken, de anderen kregen 

vrijheidsstraffen opgelegd die uiteenliepen van twee tot twintig jaar. Onder hen was 

Hüttigs adjudant Fusz. Hij kreeg twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, 

omdat hij in kamp Vught ‘in strijd met in tijd van oorlog redelijke opvattingen van 

recht en menselijkheid’ had meegewerkt aan het ten uitvoer brengen van onder meer 

appèlstraffen, wat niet in overeenstemming was met het doel van het appèl, en Brief- 

                                                 
1460 Gallinat, Persoonsbeschrijving d.d. 8.2.49, NA, CABR, inv.nr. 73223. 
1461 Gallinat, Brief van officier van justitie d.d. 18.12.50, NA, CABR, inv.nr. 73223. 
1462  Zie voor de berechting van Duitse oorlogsmisdadigers in Nederland onder andere: Fühner, 
Nachspiel 176-208; De Mildt en Meihuizen, ‘Nederland en zijn oorlogsmisdadigers’. In: Pro Memorie; 
De Mildt, ‘Die Unschuld der Strafjustiz’. In: Halbrainer en Kuretsidis-Haider (red.), Kriegsverbrechen. 
1463 Zoals in het geval van Otto Brauner. Brauner, Sententie BG Den Bosch d.d. 12.10.48, NA, COOM, 
inv.nr. 1288. 
1464 Fusz deed dit met succes inzake zijn betrokkenheid bij de evacuatie van het kamp. Hij werd 
vrijgesproken van de aanklacht dat hij zieken en oude personen naar ‘mensonwaardige kampen in 
Duitsland’ had laten vervoeren, terwijl dit redelijkerwijs niet verantwoord was. Fusz, Sententie BG Den 
Bosch d.d. 18.1.49, NA, CABR, inv.nr. 73368. 

 351



en Pakketensperre, terwijl pakketten noodzakelijk waren wegens gebrek aan 

voldoende voedsel. Bij de bepaling van de strafmaat liet het Hof meewegen dat één 

oud-gevangene getuigde dat Fusz hem had laten ontsnappen en een ander dat Fusz 

zijn leven had gered.1465 De gewelddadige Georg Huber, die leider was geweest van 

het crematorium en van verschillende buitenkommando’s, kreeg twintig jaar wegens 

‘misdaden tegen de menselijkheid’. Het kleine aantal bestrafte leden van het Duitse 

bewakingspersoneel laat zien dat ook zij uiteindelijk profiteerden van het feit dat de 

oorlog steeds meer verleden tijd werd en nieuwe politieke ontwikkelingen de aandacht 

opeisten en andere prioriteiten de overhand kregen. 

 

‘Hulpverlening aan de vijand’ 

Alle Nederlandse bewaaksters moesten zich voor hun werk in kamp Vught 

verantwoorden. Ook een aanzienlijk deel van de Nederlandse SS’ers heeft na de 

oorlog terechtgestaan.1466 Verdachten liepen de kans tot een vrijheidsstraf veroordeeld 

te worden, maar er was ook de mogelijkheid voor een bepaald aantal jaren verplicht te 

werk te worden gesteld in een Rijkswerkinrichting (RWI), veelal in de Limburgse 

mijnen. Het waren, op één uitzondering na, alleen mannen aan wie deze straf werd 

opgelegd.1467 Daarnaast raakten de mannen hun Nederlanderschap kwijt, omdat ze 

met hun toetreding tot de SS in vreemde krijgsdienst waren getreden. Met hun 

Nederlanderschap verloren ze ook hun kiesrecht en verkiesbaarheid. Omdat de 

Aufseherinnen slechts SS-Gefolge waren geweest, gold dit voor hen niet. Maar ook 

zij konden voor een bepaalde periode of hun hele leven uit deze rechten worden 

ontzet, wat bij de meesten ook inderdaad gebeurde.1468 

Ook in de Bijzondere Rechtspleging heeft het idee dat de vrouw van nature 

geweldloos en zorgzaam zou zijn duidelijk zijn sporen getrokken. Dit begon bij het 

vooronderzoek, uitgevoerd door de Politieke Opsporingsdiensten en Politieke 

                                                 
1465 Ibidem. 
1466 Hoeveel is niet te zeggen. Voor dit onderzoek zijn 68 dossiers van Nederlandse SS’ers onderzocht. 
Drie van hen zijn door de Procureur-Fiscaal voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. De anderen 
werden allen veroordeeld, waarvan één voor de duur van zijn voorarrest. Dit was Alex van Amstel, die 
na het smokkelen van brieven voor gevangenen zelf als gevangene in kamp Vught terecht was 
gekomen. Van Amstel, Uitspraak Trib. Arnhem d.d. 4.12.47, NA, CABR, inv.nr. 13889. 
1467 Jacoba Roelofs werd eerst tot twaalf en uiteindelijk tot elf jaar RWI veroordeeld. Roelofs, Sententie 
BG Amsterdam d.d. 9.10.47 en Sententie BG Leeuwarden d.d. 18.5.49, NA, CABR, inv.nr. 524, 
1072/47 + 70/49. 
1468  Dat de vrouwen slechts SS-Gefolge waren, was kennelijk niet voor iedereen duidelijk. De 
Aufseherinnen Koch en Koorn verloren hun Nederlanderschap wel. Koch, Brief ministerie van Justitie 
d.d. 5.8.50, NA, CABR, inv.nr. 69281; Koorn, Sententie BG Den Haag d.d. 5.3.48, NA, CABR, inv.nr. 
70069. Alleen Hannie W en Jo Dijs-Mol werden niet uit hun rechten ontzet. 
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Recherche Afdelingen, die de taak hadden de 120 tot 150 duizend ‘foute’ 

Nederlanders te onderzoeken.1469 Tijdens die onderzoeken werd de geschiedenis van 

de vrouwen nauwkeurig uitgeplozen. Niet alleen hun eigen levensgeschiedenis, 

waaronder hun opleiding, werk, politieke overtuiging en relaties, maar ook de 

achtergrond van hun ouders en eventuele broers en zussen werd uitgebreid onderzocht. 

Dit is een verschil met het onderzoek naar mannelijke leden van het 

bewakingspersoneel. Bij hen werd uiteraard ook naar hun persoonlijke achtergrond 

gekeken, maar over het algemeen veel minder nauwgezet. Er werd alleen nader 

onderzoek gedaan naar mannen die onmiskenbaar een moeilijke jeugd of een 

gecompliceerd leven hadden gehad. 

Hetzelfde geldt voor de keuze bij wie een psychiatrisch onderzoek 

noodzakelijk werd geacht. Bij de mannen werd dit alleen bevolen als er duidelijke 

aanwijzingen waren dat ze geestelijk of sociaal minder ontwikkeld waren.1470 Bij de 

vrouwen werd een psychiatrisch onderzoek ingesteld om een verklaring te vinden 

voor hun gedrag en karakter, zoals bij Suze Arts vanwege haar betrokkenheid bij het 

bunkerdrama.1471  

Ook het onderzoek naar de gedragingen van de vrouwen tijdens hun dienst 

was grondiger dan bij de mannen. Bij vrouwen richtte het onderzoek zich op hun 

gehele diensttijd in het kamp en hun algemene gedragingen tijdens die periode. Bij 

mannen lag de nadruk voornamelijk op het leveren van bewijs dat ze lid waren 

geweest van de Waffen-SS en dat ze in kamp Vught werkzaam waren geweest. 

Daarnaast werd er onderzocht of ze eventueel nog iets buitensporigs hadden gedaan, 

bijvoorbeeld iemand zwaar mishandeld of gedood. Verder werd er weinig aandacht 

aan hun gedragingen besteed.  

                                                 
1469 A.D. Belinfante, In plaats van bijltjesdag. De geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de 
Tweede Wereldoorlog (Assen 1978) 77; Zie voor de geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging 
onder andere: K. Groen, Landverraad. De berechting van collaborateurs in Nederland (Weesp 1984); 
P. Romijn, Snel streng en rechtvaardig. De afrekening met de ‘foute’ Nederlanders 1945-1955 
(Amsterdam 2002); Fühner, Nachspiel. 
1470 Zo werd ondermeer onderzoek gedaan bij een man die niet kon lezen en schrijven en waarbij men 
twijfelde aan zijn verstandelijke vermogens. Ook werd een man onderzocht die uit een gezin kwam dat 
bij het woningbureau bekend stond als ‘het meest asociale gezin, van de duizenden waarmee het bureau 
bemoeienis had’. C. Kwakkelaar, Reclasseringsrapport d.d. 18.7.47, Niod, 250g, inv.nr. 156; Tuk, 
Rapport zenuwarts W.W. de Regt d.d. 22.6.47, NA, CABR, inv.nr. 53402. 
1471 Er werd überhaupt vaker naar vrouwen een onderzoek ingesteld. Van de 68 door mij onderzochte 
Nederlandse, mannelijke SS’ers werd van 10 een rapport gemaakt dat werd meegewogen in het oordeel 
van het Tribunaal of het Bijzonder Gerechtshof. Daarvan waren er 5 opgesteld door een psychiater, 1 
door de reclassering, 1 door een gezinsvoogd en 3 door de STPD. Van de twintig Aufseherinnen 
werden er 5 onderzocht, waarvan 3 door een psychiater, 1 door de reclassering en 1 door de STPD. 
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Dit verschil is deels te verklaren vanuit het feit dat lidmaatschap van de 

Waffen-SS op zichzelf strafbaar was. In de regel stond hier vijf jaar voor. Bij de 

vrouwen was de tenlastelegging ‘hulpverlening aan de vijand’ en daarvoor bestond 

geen vaste strafmaat. Om de mate van de ‘hulpverlening’ in kaart te brengen moest 

daarom een uitgebreider onderzoek worden gedaan. Maar de belangrijkste verklaring 

voor de verschillen in het onderzoek naar de mannelijke en vrouwelijke bewakers is 

dat men meende dat er eigenlijk wel wat mis moest zijn met een vrouw die een baan 

in een concentratiekamp aannam, zoals bleek uit de motivering van het Tribunaal in 

de zaak van Aufseherin Ria Jorink. Het Tribunaal meende dat:  

 

Alleen het feit, dat een jeugdige vrouw de taak van opzichster in dienst der 

S.S. op zich neemt, een zo bedenkelijke mentaliteit toont, dat, onverschillig 

waar de betrokkene in die hoedanigheid zou worden geplaatst, zulks op zich 

zelf een hoogst ernstig feit oplevert.1472  

 

Nadat het onderzoek afgerond was, werd de zaak overgedragen aan de Procureur-

Fiscaal. Naast ‘hulpverlening aan de vijand’ was het lidmaatschap van een 

nationaalsocialistische organisatie een tweede veel voorkomend onderdeel van de 

tenlastelegging. Bij de mannen lag dit anders omdat zij zich, in tegenstelling tot de 

vrouwen, niet direct voor een baan in kamp Vught gemeld hadden, maar daar meestal 

vanuit de Waffen-SS waren geplaatst. Omdat dit een onderdeel was van het Duitse 

leger werden al deze mannen aangeklaagd voor ‘in vreemde krijgsdienst treden’. 

Degenen die middels een andere organisatie in het kamp terecht waren gekomen, 

werden alleen aangeklaagd voor ‘lidmaatschap van een nationaalsocialistische 

organisatie’. Daarnaast waren ‘deelname aan het executiepeloton’, ‘mishandeling, 

waarbij gebruik makend van middelen en macht gegeven door de vijand’ en ‘hulp aan 

de vijand door het vervullen van bewakingsdiensten in een kamp’ vaste bestanddelen 

van de tenlastelegging. 

Een kwart van de vrouwen werd aangeklaagd voor ‘blijk geven van 

ingenomenheid met de vijand’, vanwege hun contacten met Duitse mannen. Het werd 

de vrouwen nagedragen dat ze door hun – al dan niet enkel vriendschappelijke – 

relaties in strijd met de belangen van het Nederlandse volk hadden gehandeld en 

                                                 
1472 Jorink, Uitspraak Trib. Zwolle, d.d. 21.4.48, NA, CABR, inv.nr. 60645. 
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daarmee afbreuk hadden gedaan aan het verzet. Volgens Monika Diederichs ervoer 

men dit als ‘nationale echtbreuk’.1473 Zij baseerde zich hierbij op het onderzoek van 

de historica Anette Warring, die constateerde dat er in tijden van oorlog een 

aanscherping plaatsvond van wat als seksueel acceptabel gedrag werd gezien. 

Vrouwen die niet voldeden aan de verwachtingen van trouw en offervaardigheid en 

zich niet hielden aan de geldende zedelijke normen, werden als een bedreiging van de 

natie beschouwd, aangezien de biologische voortplantingsfunctie van de vrouw 

essentieel was voor het voortbestaan van de natie.1474 Dat dit de Aufseherinnen uit 

Vught ook verweten werd, blijkt onder meer uit het vonnis van een vrouw die in het 

kamp op de administratie had gewerkt:  

 

Overwegende voor wat de straf betreft, dat het Hof als zeer ernstig aanmerkt, 

(…) dat zij in die tijd vriendschappelijk omging met aan de kampleiding 

verbonden Duitsers en met hen feestte, uitging en flirtte. (…) Terwijl haar 

Vaderland door de vijand onderdrukt en uitgeplunderd werd.1475  

 

Over het algemeen werden de aanklachten bewezen geacht en was het aan de leden 

van het Tribunaal of het Bijzonder Gerechtshof om de straf te bepalen. De straffen 

van de onderzochte mannen lagen gemiddeld tussen de vijf en de tien jaar: vijf jaar 

voor het SS-lidmaatschap en een paar jaar daar bovenop als er daarnaast nog sprake 

was van verzwarende omstandigheden. Ook kon de straf lager uitvallen dan vijf jaar, 

wanneer bewezen geacht werd dat een bewaker gevangenen had geholpen. Zo kreeg 

oud-Oostfronter Biekens, die een jaar in Vught gewerkt had, slechts tweeënhalf jaar 

opgelegd omdat hij zich volgens de verklaringen gevangenen: ‘Als kampbewaker zeer 

behoorlijk heeft gedragen en velen van hen heeft geholpen, waardoor hij zijn misstap 

voor een deel heeft goedgemaakt.’1476 

Maar er was ook een aanzienlijk aantal bewakers dat hogere straffen kreeg 

opgelegd. In totaal kregen 22 bewakers een straf van meer dan tien jaar. Dit waren 

overwegend mannen die zich schuldig hadden gemaakt aan het doodschieten van 

gevangenen, al dan niet als lid van het executiepeloton, en in een enkel geval aan 

                                                 
1473 M. Diederichs, Wie geschoren wordt moet stilzitten. De omgang van Nederlandse meisjes met 
Duitse militairen (Amsterdam 2006) 178. 
1474 Diederichs, Wie geschoren wordt moet stilzitten 178. 
1475 Wisdom, Sententie BG Den Bosch d.d. 25.6.47, NA, CABR, inv.nr. 75709. 
1476 Biekens, Uitspraak Trib. Den Bosch d.d. 22.1.47, NA, CABR, inv.nr. 45063. 
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ernstige mishandeling. Drie mannen hoorden levenslang tegen zich eisen en drie de 

doodstraf. In één geval werd die ook opgelegd, maar door de Bijzondere Raad van 

Cassatie omgezet in levenslang. Het is tekenend voor het gebrek aan eenduidigheid bij 

de Tribunalen en Bijzondere Gerechtshoven wat betreft de opgelegde straffen dat de 

SS’er in kwestie niet veel anders dan zijn collega’s had gedaan.1477 Daarnaast kwam 

het ook voor dat een gevangene die had toegegeven vrijwillig aan het executiepeloton 

te hebben deelgenomen, slechts vijf jaar opgelegd kreeg.1478 

De straffen die aan vrouwen opgelegd werden waren doorgaans of laag of 

hoog. Van de twintig Nederlandse Aufseherinnen kregen er acht vrouwen een straf die 

niet hoger was dan drie jaar en een vijf vrouwen kwamen er met een voorwaardelijke 

straf vanaf. Gemiddeld zaten zij vijftien en een halve maand vast, wat niet veel langer 

was dan een NSB’er die alleen ‘papieren’ lid geweest was. Bij de bepaling van de 

strafmaat bleken de rechters relatief gevoelig voor de omstandigheden waaronder de 

vrouwen opgegroeid waren. Meer dan bij de mannen konden ze begrip opbrengen 

wanneer een vrouw uit een NSB-gezin kwam, afkomstig was uit een eenoudergezin of 

uit armoede een baan in het kamp had aangenomen.  

Zowel de mannen als de vrouwen probeerden ter verdediging de leden van de 

Bijzonder Gerechtshoven en Tribunalen ervan te overtuigen dat ze politiek onwetend 

waren, beïnvloed door vrienden of ronselaars en buiten hun schuld om in het kamp of 

bij de Waffen-SS terecht gekomen waren. Maar bij de vrouwen bleken de leden hier 

gevoeliger voor, omdat dit paste bij de hen toegedichte eigenschappen van onschuld 

en naïviteit.1479 Een tekenend voorbeeld is de uitspraak van het Tribunaal in Haarlem 

in de zaak van Aat Admiraal. Het Tribunaal liet meewegen dat er wellicht druk op 

haar was uitgeoefend bij dienstneming en wilde niet over het hoofd zien dat Admiraal 

slachtoffer was van de scheiding van haar ouders. Mede op deze gronden kwam het 

Tribunaal tot een voorwaardelijke internering van drie jaar.1480 

                                                 
1477 Albertus B., Sententie d.d. 12.4.46, NA, CABR, inv.nr. 74590. 
1478 J. Bijkerk, Uitspraak plaatsvervangend kantongerecht te Zwolle d.d. 25.3.49, NA, CABR, inv.nr. 
60697. Wellicht dat het late tijdstip van zijn veroordeling hierbij een rol speelde, aangezien er in de 
loop van de tijd steeds minder streng gestraft werd. 
1479 Ook in Duitsland en Oostenrijk voerden de vrouwen met succes een dergelijke verdediging. Zie 
onder andere: I. Eschebach, ‘Geschlechterdramaturgien im juristischen Diskurs ostdeutscher Gerichte’. 
In: Weckel en Wolfrum (red.), »Bestien« und »Befehlsempfänger« 95-116; Taake, Angeklagt; A. 
Kretzer, ‘»His or her special job« Die Repräsentation von NS-Verbrecherinnen im ersten Hamburger 
Ravensbrück-Prozess und im westdeutschen Täterschafts-Diskurs’. In: H. Diercks e.a. (red.), 
Entgrenzte Gewalt. Täterinnen und Täter im Nationalsozialismus (Bremen 2002) 134-150; Kompisch, 
Täterinnen 7. 
1480 Admiraal, Zitting Trib. Haarlem d.d. 19.12.47, NA, CABR, inv.nr. 42754. 
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Wanneer een Aufseherin regelmatig geweld gebruikt had of zich schuldig had 

gemaakt aan ernstige gewelddadigheden, vond er een omslag in het denken plaats. 

Een vrouw die tot zoiets in staat was kon geen ‘normale’ vrouw zijn, maar was 

sadistisch en beestachtig en verdiende een hoge straf. Dit gold voor zes Aufseherinnen. 

Zij kregen aanzienlijk hogere straffen, namelijk van tien tot twintig jaar. Hiertoe 

behoorden onder meer de vier vrouwen die in hoofdstuk vier besproken zijn als de 

meest gewelddadige vrouwen.1481 Vrijwel alle mannen die dergelijke hoge straffen 

kregen werden schuldig bevonden aan het zonder reden doodschieten van een 

gevangene of deelname aan het executiepeloton. Alleen Albert Hendriks kreeg twintig 

jaar op grond van ernstige mishandelingen.1482  

Als typerend voorbeeld kan de sententie van Jenny van R. aangehaald worden. 

Wat de straf betreft overwoog het Bijzonder Gerechtshof van Den Bosch dat de 

verdachte:  

 

Gedreven door overwegingen van geldelijke aard, zich heeft laten lenen voor 

de, voor een vrouw en in grotere mate voor een Nederlandse vrouw 

minderwaardige en verachtelijke betrekking van opzichteres over de 

vrouwelijk gevangenen in het, ook in 1943 reeds berucht geworden Duitse 

concentratiekamp te Vught.1483 

 

Daarnaast had Jenny, zo stelde het hof, ‘elke gelegenheid voorbij (…) laten gaan om 

het lot van dier gevangenen, (…), enigermate te verlichten door enige vriendelijke 

bejegening of door het oogluikend toelaten van kleinere overtredingen’.1484 Ze was 

daarentegen steeds op een brutale en hondse manier tegen de gevangenen opgetreden. 

Het enige dat ter verzachting aangevoerd kon worden was haar moeilijke jeugd 

‘waarin zij reeds vroeg, door droeve ervaringen op sexueel gebied, wellicht verhard is 

geworden en in minder mate als normaal verwacht mocht worden, het leed der door 

haar bewaakte gevangenen heeft kunnen peilen’.1485 

                                                 
1481 Van de overige twee was er één mede veroordeeld wegens haar werkzaamheden in een huis van 
bewaring en voor het Duitse Rode Kruis. Daarnaast was ze al vanaf 1935 lid van de NSB geweest. 
Dijs-Mol, Sententie BG Amsterdam d.d. 6.12.47, NA, CABR, inv.nr. 76571; De ander werd mede op 
basis van het feit dat zij in Auschwitz-Birkenau dienst had gedaan tot tien jaar veroordeeld. Roelofs, 
Sententie BG Amsterdam d.d. 9.10.47, NA, CABR, inv.nr. 524, 1072/47 + 70/49. 
1482 Hendriks, Sententie BG Leeuwenarden d.d. 10.2.48, NA, CABR, inv.nr. 76594.  
1483 Jenny van R., Sententie BG Den Bosch 1.7.47, NA, CABR, inv.nr. 75795. 
1484 Ibidem. 
1485 Ibidem. 
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Geen van de vrouwen hoorde de doodstraf tegen zich eisen. Bij de meesten 

was dat ook niet gepast geweest, maar bij Suze Arts en Katja Schot, de vrouwen die 

betrokken waren geweest bij het bunkerdrama, was dit misschien wel mogelijk 

geweest. Zij werden aangeklaagd wegens: 

 

Het handhaven, althans het daarbij behulpzaam zijn, van de door de 

kampleiding gewenschte en nagestreefde systeem van orde, tucht en discipline 

onder vrouwelijke politieke gevangenen, het toezicht houden op, en 

controleeren van die gevangenen, en het doorvoeren, althans het daarbij 

behulpzaam zijn, van door de kampleiding bevolen en/of gewenschte 

maatregelen en straffen.1486  

 

En dus niet voor dood door schuld of medeplichtigheid. Die lag bij Grünewald en 

diens adjudant. De Procureur-Fiscaal, mr. N.J.G. Sikkel, die tegen Arts twintig jaar 

eiste, liet wel weten dat hij zich ook met de doodstraf kon verenigen.1487 Waarom hij 

die dan niet eiste en of Arts’ vrouw-zijn hierbij een rol speelde, was niet te 

achterhalen. Een van de oud-gevangenen dacht dit in ieder geval wel. Hij schreef een 

brief aan de Procureur-Fiscaal waarin hij zich afvroeg waarom bij haar de doodstraf 

niet geëist werd. Zijns inziens maakte het niets uit ‘of iemand man of vrouw is, omdat 

het er bij de beoordeling van de daden van een mensch omgaat, of men de rechten van 

een medemensch heeft geëerbiedigd of niet’. 1488  

Hoewel de vrouwen onderworpen werden aan een onderzoek waarbij hun 

gehele persoonlijkheid en optreden in het kamp grondig werden doorgelicht, hadden 

de meesten bij hun uiteindelijke beoordeling door de Bijzonder Gerechtshoven en 

Tribunalen voordeel van de heersende opvattingen. Rechters en leden van de 

Tribunalen bleken eerder geneigd om de verhalen die de vrouwen ter verdediging 

aanvoerden mee te laten wegen bij de bepaling van de strafmaat. Zowel bij de 

verzwarende als de verlichtende omstandigheden lijkt de kernvraag te zijn geweest in 

hoeverre het karakter van de vrouw nu werkelijk ‘verdorven’ was. De berechting was 

bij de vrouwen, veel sterker dan bij de mannen, meer een karakter- dan een dadentoets.  

                                                 
1486 Arts, Dagvaarding z.d., NA, CABR, inv.nr. 63557; Schot, Sententie BG Den Bosch d.d. 1.7.47, NA, 
CABR, inv.nr. 76193.  
1487 Olink, Vrouwen van Vught 93. 
1488 Arts, Brief van P. Borst d.d. 14.1.47, NA, CABR, inv.nr. 63557. 
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De meeste veroordeelden en dan met name de langer gestraften hebben hun 

straf niet helemaal uitgezeten. Het was de bedoeling dat de Bijzondere Rechtspleging 

‘snel, streng en rechtvaardig’ zou zijn, maar dat liep uit op een illusie.1489 Aan het 

eerste bleek al snel niet te kunnen worden voldaan door het enorme aantal 

geïnterneerden, het gebrek aan gekwalificeerde onderzoekers, de chaotische 

naoorlogse situatie en het gebrek aan informatie.1490 Wat betreft de zwaarte van de 

straffen werden, naarmate de tijd verstreek, de rechtspraak, de politiek en de publieke 

opinie milder. 1491  Tekenend hiervoor is de uitspraak van Juliana bij haar 

troonsbestijging. Had Koningin Wilhelmina in 1941 nog gezegd dat er voor 

landverraders ‘in een bevrijd Nederland geen plaats meer [zou] zijn’, Juliana 

daarentegen zei in 1948 dat de Nederlandse bevolking zich ervan rekenschap moest 

geven ‘dat ook zij [de landverraders] te eniger tijd weer in onze gemeenschap 

moe[s]ten worden opgenomen’.1492 Om haar woorden te onderstrepen werden bij haar 

aantreden alle veroordeelden een jaar gegratieerd. Ook daarna was Juliana ruimhartig 

bij het inwilligen van gratieverzoeken. De meeste veroordeelden kwamen uiteindelijk 

in de eerste helft van de jaren vijftig vrij. Formeel was hiermee de nasleep van het 

kamp ten einde, maar in de herinnering van vele gevangenen zou kamp Vught altijd 

blijven bestaan. 

                                                 
1489 Naar de titel van het boek van Peter Romijn. 
1490 Eind 1945 hadden meer dan 7000 mensen een dagtaak aan het arresteren en verhoren van alle 
politieke delinquenten. Groen, Landverraad 46; Vrijwel alle leden van het Vughtse bewakingspersoneel 
zaten minstens een jaar in voorarrest voordat hun zaak eenmaal voorkwam, maar vaker duurde het twee 
of drie jaar. In een enkel geval kon de duur van het voorarrest zelfs oplopen tot vier jaar. K. Kruijer, 
Sententie BG Leeuwarden d.d. 21.3.49, NA, CABR, inv.nr. 71384. Hij was op 6.5.45 geïnterneerd. 
1491 Dit gebeurde deels naar aanleiding van de overvolle kampen, waardoor men op een gegeven 
moment besloot tot het vrijlaten van lichte gevallen. Ook de misstanden binnen de interneringskampen 
zorgden voor clementie. Daarnaast kregen materiële problemen, de dreiging van het communisme en 
Nederlands-Indië steeds meer prioriteit. Fühner, Nachspiel 57-58; Groen, Landverraad 65 en 79. 
1492 Belinfante, In plaats van Bijltjesdag 1. 
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