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Eén kamp, meerdere geschiedenissen 

 

Nederland was in de jaren dertig nog onbekend met het fenomeen concentratiekamp, 

dat hier tijdens de nazi-bezetting zou worden geïntroduceerd. Al was men in de jaren 

dertig ook in Nederland op de hoogte van de opsluiting van met name communisten 

en joden in de concentratiekampen en vestigden herinneringsgeschriften van oud-

gevangenen zoals Gerhart Seger en Wolfgang Langhoff, die ook in Nederlandse 

vertaling verschenen, de aandacht op de onmenselijke omstandigheden waaronder de 

gevangenen in de concentratiekampen moesten leven. 1493  Ook in de verzuilde 

Nederlandse pers werd voornamelijk door het sociaal-democratische dagblad Het Volk 

en in mindere mate door de liberale Nieuwe Rotterdamse Courant en confessionele 

bladen als De Maasbode en De Standaard aandacht besteed aan de institutionalisering 

van rechteloosheid en de terreur in de Duitse kampen, dat zo geheel vreemd was aan 

wat men in Nederland gewend was.1494  

 Deze concentratiekampen vormden dwangsamenlevingen, geleid door de SS, 

waar mensen onder het mom van disciplinering door tucht en arbeid, beroofd werden 

van hun vrijheid en onderworpen aan terreur en geweld om gedepersonaliseerd, 

gedehumaniseerd en uitgebuit te worden. Met als doel ze te laten verworden tot een 

machteloze en willoze massa die geen bedreiging meer zou kunnen vormen voor de 

nationaalsocialistische maatschappij. Voor de gevangenen betekende het kampleven 

dat zij werden ontdaan van naam, kleding, eigendommen, geld, privacy en de controle 

over uiterlijk, de indeling en besteding van tijd en de inrichting van de leefomgeving. 

De gevangene werd een nummer. Om groepsvorming en solidariteit onder de 

gevangenen tegen te gaan werd verdeeldheid gezaaid door de gevangenen in 

categorieën te verdelen en door het systeem van kapo’s en Funktionshäftlingen. 

Hierbij werden gevangenen gebruikt om in ruil voor privileges hun eigen lotgenoten 

te controleren en verwerden zij van slachtoffers tot medeplichtigen aan het repressieve 

systeem. Dit was wel het meest perfide onderdeel van het kampsysteem.  

Hoewel de opzet van kamp Vught in hoofdlijnen gelijk was aan die van de 

kampen in Duitsland was het geen kopie hiervan. Vught kende een specifieke 

                                                 
1493 G. Seger, Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal, van een, die uit het 
concentratiekamp ontvluchtte (Amsterdam 1934); W. Langhoff, De veensoldaten. Een onpolitiek 
feitenrelaas van 13 maanden concentratiekamp (Amsterdam 1935). 
1494 F. van Vree, De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939. Een studie over de vorming van de 
publieke opinie (Groningen 1989) 304-305. 
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institutionele en organisatorische structuur, die werd bepaald door de doelstellingen 

van Rauter, de functie van het kamp, de zienswijze van de nationaalsocialisten 

aangaande de behandeling van de verschillende groepen gevangenen en de grenzen 

aan de macht van de SS. Dit alles resulteerde in een kampsamenleving die wezenlijk 

anders was dan de kampen in Duitsland. 

Ofschoon er vraagtekens gezet kunnen worden bij het vaak genoemde begrip 

‘Vught als modelkamp’, is zeker dat Rauter nadrukkelijk voor ogen had dat de 

kampleiding het kamp ordentelijk moest leiden, het gewelddadige optreden van de 

bewaking gematigd moest zijn en dat de levensomstandigheden voor de gevangenen, 

naar de maatstaven van het nationaalsocialistische bezettingsbestuur, menselijk en 

rechtvaardig moesten zijn.1495  

Hoewel die levensomstandigheden door de tijd heen en door de verschillen in 

het beleid van de drie achtereenvolgende commandanten wijzigden, waren ze, 

afgezien van de eerste vijf maanden die door gevangenen met recht beschreven 

werden als ‘de hel op de Vughtse heide’, in het algemeen minder inhumaan dan in de 

kampen in Duitsland.1496 Ofschoon in de tweede helft van de oorlog ook daar de 

voedselvoorziening en medische verzorging enigszins verbeterden, omdat 

uitgehongerde en zieke gevangenen niet voldoende productie zouden kunnen draaien 

in de oorlogsindustrie. Maar de levensomstandigheden in Vught waren fundamenteel 

anders dan in andere kampen door het lagere geweldsniveau, de beperkte toepassing 

van terreur en doordat de dwangarbeid, hoewel de werkdagen lang en eentonig waren, 

over het algemeen minder uitputtend was. Ook werd kamp Vught relatief vroeg 

geëvacueerd en kende het niet het dramatische einde van de kampen op Duits 

grondgebied. Deze raakten in de laatste maanden van de oorlog overvol door de 

toestroom van geëvacueerde gevangenen uit kampen die ontruimd werden vanwege 

de naderende geallieerde troepen. 

De kampcommandanten Chmielewski, Grünewald en Hüttig conformeerden 

zich in grote lijnen aan de opdracht van Rauter en gedroegen zich hierdoor anders dan 

gebruikelijk was in kampen in Duitsland, alsmede in kamp Amersfoort, waar het 

gedrag van commandanten een toonbeeld was van de gewelddadigheid en 

moorddadigheid van het SS-regime. Dit lijkt te suggereren dat deze commandanten 

                                                 
1495 Zie onder andere de verklaring van Härtel. 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. 
1496 Titel van het boek van A. Santegoeds. 
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een ongebreidelde macht hadden en het kamp naar eigen inzicht konden leiden.1497 De 

geschiedenis van de Vughtse kampcommandanten toont aan dat dit niet altijd het 

geval was. Voor de invulling van hun taak luisterden zij naar hun opdrachtgever. Dat 

de commandanten ‘heer en meester’ waren in de kampen in Duitsland, werd 

gesanctioneerd – en gecontroleerd – door het WVHA. 1498  De macht van de 

commandanten in Vught was daarmee niet meer beperkt dan die van hun collega’s, 

hun taakomschrijving was alleen anders. 

De opdracht van Rauter stelde grenzen aan de in principe totale macht die de 

kampleiding en de SS-bewaking in Vught konden hanteren. In de kampen in 

Duitsland had de SS ‘absolute macht’, zoals Sofsky dat omschreef, en werd het leven 

van de gevangenen beheerst door terreur en excessief, vaak dodelijk geweld. 1499  

Omdat de kampleiding in Vught de orde moest handhaven met beperktere middelen, 

was het nodig de druk op de gevangenen af en toe te verlichten, onder meer door hen 

toe te staan extra voedsel te koken en godsdienstoefeningen te houden of extra kleding 

te dragen. Ook bood de kampleiding soms mogelijkheden tot ontspanning door het 

organiseren van sportmiddagen en filmvertoningen en door avondvoorstellingen met 

muziek en cabaret mogelijk te maken.  

Bovendien zag het bezettingsbestuur zich wegens personeelstekorten 

genoodzaakt tot het inzetten van Nederlands bewakingspersoneel. Niet alleen voor de 

buitenbewaking, zoals in Amersfoort, maar ook binnen de prikkeldraadomheining. 

Het Nederlandse bewakingspersoneel werd door hun Duitse collega’s als 

minderwaardig en ondergeschikt beschouwd, omdat ze als leden van het SS-

Wachbataillon Nord-West slechts tweederangs SS’ers waren. Doordat de Nederlandse 

bewakers en gevangenen dezelfde nationaliteit hadden en dezelfde taal spraken, 

bestond er een smallere kloof tussen beide groepen, terwijl de Duitse bewaking en de 

gevangenen elkaar nadrukkelijker als vijanden zagen.  

Dit alles had gevolgen voor de manier waarop de Nederlandse bewakers – 

zowel de mannen als de vrouwen – zich ten opzichte van de gevangenen gedroegen. 

Slechts een klein aantal Nederlanders deed zijn best zich net zo hardhandig te 

gedragen als hun Duitse collega’s. De meesten gedroegen zich meer ambivalent. Zij 

volgden doorgaans de bevelen van de kampleiding op en gebruikten ook geweld, maar 

                                                 
1497 Segev, Soldiers of evil 24. 
1498  Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager 29-30; Broszat, 
‘Nationalsozialistische Konzentrationslager’. In: Buchheim, Anatomie des SS-Staates, II 63. 
1499 Sofsky, Die Ordnung des Terrors 23. 
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zonder zich bijzonder uit te sloven of extreem gewelddadig op te treden. Wanneer 

Duitse SS’ers in de buurt waren, gedroegen zij zich over het algemeen hardhandiger 

dan wanneer dit niet het geval was. Er waren ook Nederlanders die in verregaande 

mate bereid waren gevangenen, al dan niet tegen een vergoeding, te helpen door ze in 

een rustiger tempo te laten werken, extra eten te (laten) regelen of brieven en 

berichten te smokkelen.  

Naast geweld en terreur was de inzet van kapo’s en Funktionshäftlingen een 

tweede belangrijk instrument van de absolute macht in de Duitse kampen. Zonder hen 

was de SS niet in staat een totalitair regime uit te oefenen. Enerzijds omdat zij de oren 

en ogen van de SS waren op die momenten dat die zelf niet aanwezig was. Anderzijds 

kon de SS door de aanstelling van Funktionshäftlingen verschillende groepen tegen 

elkaar uit spelen. In kamp Vught werden beide doelstellingen slechts ten dele bereikt.  

In de kampen in Duitsland stelde de SS bewust voornamelijk zogeheten 

‘groenen’ en ‘zwarten’ aan, dat wil zeggen criminelen en ‘asocialen’, met als doel het 

overwicht van de meerderheid, namelijk die van de politieke gevangenen, in te perken. 

En omdat dit mensen uit sociale randgroepen waren die door anderen geminacht 

werden en niet terugschrokken voor geweldgebruik.1500 Doordat het hebben van een 

functie van groot belang was voor de overlevingskansen van de gevangenen in 

kampen in Duitsland, leidde het aanstellingsbeleid van de SS tot een strijd op leven en 

dood tussen de ‘groenen’ en ‘zwarten’ aan de ene kant en de politieke gevangenen, in 

het bijzonder de communisten, aan de andere kant.  

In kamp Vught was het hebben en behouden van een functie dankzij de minder 

desastreuze levensomstandigheden van geringere betekenis voor het overleven. 

Posities hoefden dus minder fervent verdedigd te worden, wat een reducerende 

werking had op het geweldsniveau en het machtsmisbruik van de kapo’s en 

Funktionshäftlingen, en daarmee een beperkende invloed op de macht van de SS. Dit 

werd nog eens versterkt door het feit dat de SS in kamp Vught, afgezien van de eerste 

maanden met de Duitse kapo’s, geen duidelijk beleid voerde bij de aanstelling van de 

Funktionshäftlingen. Mogelijk ingegeven door de opdracht van Rauter, liet men zich 

tot op zekere hoogte leiden door de voorstellen van de Nederlandse gevangenen zelf, 

waarbij de hoofdzaak was dat de Funktionshäftlingen hun taken naar behoren 

vervulden en de orde in het kamp gehandhaafd werd.  

                                                 
1500 Kaienburg, ‘Freundschaft? Kameradschaft?’. In: Diercks (red.), Abgeleitete Macht 24. 
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Ten tweede gaven de Nederlandse Funktionshäftlingen in Vught een andere 

invulling aan hun functie. Kamp Vught kende met twintig maanden een relatief kort 

bestaan en gevangenen werden regelmatig vrijgelaten, zodat er niet echt sprake was 

van een laag van geharde kampveteranen. Tevens had de meerderheid van de 

gevangenen niet eerder in een kamp gezeten en dus niet bekend met de manier waarop 

de Funktionshäftlingen en kapo’s in Amersfoort of kampen in Duitsland hun positie 

bekleedden. Meer dan in andere kampen gebruikten de Vughtse Funktionshäftlingen 

de mogelijkheden van hun functie ook om de omstandigheden voor hun 

medegevangenen te verbeteren, in plaats van te verworden tot een machtsinstrument 

in handen van de SS. 

Falk Pingel had dus gelijk met zijn veronderstelling dat ook een 

dwangsamenleving als een concentratiekamp niet volledig te sturen is en dat de 

kampleiding en bewaking rekening moesten houden met de noden van de gevangenen 

om de orde te handhaven en het leven in het kamp te regelen.1501 Hierdoor ontstond er 

voor de gevangenen een – zij het beperkte – speelruimte ten opzichte van de 

bewaking. Deze speelruimte was echter niet voor iedere groep gevangenen even groot, 

doordat de heterogene bewakingsgroep, gecombineerd met de zienswijze van de 

nationaalsocialisten inzake de behandeling van de verschillende groepen gevangenen, 

binnen de subkampen voor verschillende vormen van macht en dwang zorgden. 

Zo was de SS in het Studentenlager nauwelijks aanwezig, werden daar geen 

Funktionshäftlingen aangesteld en was de macht die over de studenten werd 

uitgeoefend relatief beperkt. Hun redelijk goede behandeling kwam voort uit een 

combinatie van de notie dat gijzelaars een geprivilegieerde behandeling verdienden en 

uit het feit dat er vanuit de universiteiten veel aandacht was voor hun gevangenschap. 

De kampleiding was overigens niet consistent in haar opvattingen over de 

behandeling van gijzelaars. Gegijzelden die later in het kamp kwamen werden nog 

wel in aparte barakken opgesloten, maar hun voorkeursbehandeling werd gereduceerd 

tot het mogen behouden van het eigen schoeisel.  

De gevangenen in het Studentenlager waren door hun redelijk goede 

behandeling in staat om de studentencultuur die ze gewend waren ook in het kamp in 

stand te houden. Zij vormden commissies waarbinnen de dagelijkse besognes werden 

geregeld, zoals de verzorging van zieken en het corvee, zij brachten de dagen door 

                                                 
1501 Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft 10. Zie inleiding pagina 25. 
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met kaarten, schaken en het samenstellen van studentikoze blaadjes met spottende 

teksten en zij debatteerden over dilemma’s als het wel of niet tekenen van de 

loyaliteitsverklaring. 

Ook in het joodse kamp liet de SS zich nauwelijks zien. Om de deportaties zo 

soepel mogelijk te laten verlopen en de joodse gevangenen het gevoel te geven dat zij 

nog greep hadden op de ontwikkelingen, liet de kampleiding de dagelijkse organisatie 

van het kamp zo veel mogelijk over aan de geïnterneerden zelf. Dit was ook de reden 

dat de joodse Zivilinternierten apart van de niet-joodse gevangenen werden 

opgesloten. In Amersfoort werden joodse mannen die anti-joodse voorschriften 

hadden overtreden en daar als strafgeval opgesloten zaten, wel gezamenlijk met 

andere gevangenengroepen opgesloten. Ook in Vught verviel deze scheiding na 

november 1943, toen het aantal joodse gevangenen nog slechts zeshonderd bedroeg, 

die voor het moment in Vught zouden mogen blijven. 

Ondanks de zeer beperkte aanwezigheid van de SS was haar macht over de 

gevangenen in het joodse kamp verreweg het grootst. Dit hing enerzijds samen met 

het ‘raciale’ karakter van de grond van opsluiting en het feit dat er nauwelijks 

mogelijkheden waren geweest om daaraan te ontkomen. Anderzijds en meest 

belangrijk werd dit veroorzaakt door de transportdreiging en onzekerheid over wat de 

toekomst zou brengen. Dit werd versterkt door speciaal op joodse gevangenen 

gerichte treiterijen en geweldplegingen. Op deze manier waren de joodse gevangenen 

vrijwel volledig overgeleverd aan de grillen van de SS. 

In het Schutzhaftlager en het SD-lager bestond ten aanzien van de 

aanwezigheid van de SS en de speelruimte van de gevangenen een goeddeels andere 

situatie. Alleen tijdens de eerste maanden was ‘overleven’ vrijwel het enige dat in de 

gedachten van de gevangenen leefde en oefende de SS nog een ongebreidelde macht 

uit. Dit veranderde naarmate de levensomstandigheden verbeterden, de organisatie 

van het kamp steeds meer op orde kwam en Nederlandse gevangenen vooraanstaande 

functies wisten te veroveren. De machtstructuur in het mannelijke Schutzhaftlager en 

het SD-lager kwam dan ook het meest overeen met de hierboven genoemde 

combinatie van geweldgebruik van met name Duitse SS’ers en het dulden van een 

beperkte speelruimte, die mede tot stand kwam door de houding van de Nederlandse 

SS’ers.  

De machtsuitoefening in het vrouwenkamp was weer van een heel andere aard. 

Anders dan in Westerbork werden de mannen en vrouwen in Vught – zowel de joodse 
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als niet-joodse – gescheiden van elkaar opgesloten. De oorzaak hiervoor lag in het feit 

dat Vught niet alleen een Durchgangslager maar ook een concentratiekamp was en de 

SS-bewaking ook in het kamp dienst deed. De nazi’s gingen uit van het idee dat 

vrouwelijke gevangenen bewaakt moesten worden door vrouwelijke bewaaksters. Dit 

vereiste een aparte opsluiting. 

De toen algemeen heersende opvattingen dat vrouwen in wezen geen wapens 

ter hand behoorden te nemen en niet geneigd waren geweld te gebruiken, leidden tot 

verschillen in de positie en functie van mannelijke en vrouwelijke bewakers. Dit had 

gevolgen voor de manier van machtsuitoefening door de Aufseherinnen en het 

geweldsniveau in het vrouwenkamp, wat resulteerde in een andere verhouding tussen 

de vrouwelijke bewaaksters en gevangenen.  

Het gedrag van de Aufseherinnen was minder gewelddadig en minder formeel 

dan in het mannenkamp. Hoewel ook de vrouwen over het algemeen toegeschreeuwd 

en uitgescholden werden, was er daarnaast meer ‘normaal’ contact tussen de 

bewaaksters en de gevangenen mogelijk. Door de kleinere machtsafstand gedroegen 

de vrouwelijke gevangenen zich brutaler tegenover hun bewaaksters en durfden ze 

zich meer tegen hen te verzetten. De reactie van de vrouwen op de gevangenzetting 

van Non Verstegen, die zou uitmonden in het bunkerdrama, is hier een typerend 

voorbeeld van. Overigens leidde de discrepantie tussen het verwachte gedrag van 

vrouwen en de werkzaamheden van de Aufseherinnen in het concentratiekamp er wel 

toe dat de gevangenen het gedrag van de bewaaksters ten onrechte interpreteerden als 

wreder dan dat van hun mannelijke collega’s.  

Mede door de verschillende soorten van dwang in de subkampen, in 

combinatie met factoren als de levensomstandigheden en de toekomstverwachting – 

deportatie of vrijlating – en de voor ieder subkamp specifieke omstandigheden, 

ontwikkelden de afdelingen ieder een eigen dynamiek wat betreft de hiërarchische 

structuren en sociale stratificatie.  

Doordat de joodse gevangenen zelf verantwoordelijk waren voor de dagelijkse 

orde, was de machtsafstand tussen de Funktionshäftlingen en de ‘gewone’ 

gevangenen in het joodse kamp het grootst. Meer dan in de andere subkampen namen 

zij een positie in tussen de gevangenen en de SS-bewaking, waarbij zij gericht waren 

op het zo zorgvuldig mogelijk opvolgen van de bevelen van de kampleiding. Om hun 

eigen positie te bewaken, maar ook omdat zij meenden dat de belangen van het joodse 

kamp daar het meest bij gebaat waren. Deze gehoorzaamheid ten aanzien van de 
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Duitse instructies leidde tot kritiek en ontevredenheid bij de ‘gewone’ gevangenen, 

hoewel er ook begrip was voor de ambivalente positie waarin de Funktionshäftlingen 

verkeerden. Ondanks de voordelen van het bekleden van een functie werd er zelden 

om vooraanstaande posities gestreden. Dit vloeide voort uit het feit dat de precaire 

positie van de Funktionshäftlingen niet erg aanlokkelijk was en dat een plaats in 

bepaalde werkcommando’s, zoals Escotex, Splitter en Philips, vrijwaring van 

deportatie leek te bieden.  

Ten aanzien van de sociale stratificatie was het in het joodse kamp van groot 

belang dat men met gezins- en familieleden, vrienden en bekenden opgesloten zat. Dit 

leidde ertoe dat de grote diversiteit van sociale achtergronden nauwelijks een rol 

speelde in de differentiatie van de gevangenengemeenschap. Familie en oude 

vriendschapsbanden bleven namelijk het uitgangspunt van de sociale relaties. Ook 

pogingen tot het verkrijgen van een plaats in schijnbaar veilige werkcommando’s 

verliepen voornamelijk via familieleden of oude bekenden. Van groepsvorming of het 

ontstaan van een nieuwe sociale structuur was daardoor geen sprake. Men bleef 

gericht op de eigen, bekende kring.  

Het mannelijke Schutzhaftlager vormde wat betreft de sociale stratificatie de 

tegenhanger van het joodse kamp. Naast de vier verschillende categorieën – politieke 

gevangenen, ‘asocialen’, Jehovah’s Getuigen en gijzelaars – was het mannenkamp 

verder nog gedifferentieerd naar politieke overtuiging, sociaal-economische 

achtergrond en nationaliteit. Wat in het oog springt ten aanzien van de hiërarchische 

structuur is dat, anders dan in de kampen in Duitsland, binnen de ‘grijze zone’ geen 

groepen oververtegenwoordigd waren. De functies werden vervuld door zowel 

communisten en sociaaldemocraten als mensen die oorspronkelijk afkomstig waren 

uit hogere sociale klassen en gijzelaars. Zij keken bij de uitoefening van hun taken 

verder dan alleen eigen kameraden of gelijkgezinden, zij het dat de belangen van de 

‘asocialen’ en buitenlandse gevangenen niet of nauwelijks werden behartigd. 

Aan de invulling van de functies door de mannelijke Schutzhaftgevangenen is 

te zien dat zij meer dan de vrouwen gewend waren onderdeel uit te maken van 

hiërarchische structuren en overeenkomstig te denken. Zij positioneerden zich 

nadrukkelijker als leiders en voorhoede van de gevangenen en achtten zich gerechtigd 

de macht die hun positie met zich meebracht zowel ten gunste als ten nadele van 

groepen gevangenen te gebruiken.  
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Karakteristiek voor de sociale differentiatie in het mannenkamp was dat de 

sociaal-economische achtergrond van de gevangenen ook in het kamp nog een rol van 

betekenis speelde en dat de Funktionshäftlingen oog hadden voor het feit dat 

gijzelaars op basis van hun arrestatiegrond een betere behandeling verdienden dan hen 

vanuit de kampleiding werd toegedicht. Dit was in de kampen in Duitsland en 

Amersfoort vanwege de desastreuze omstandigheden niet mogelijk. 

Het vrouwenkamp kenmerkte zich door een platte hiërarchische structuur. Dit 

werd deels bevorderd door de organisatorische structuur van het kamp en de positie 

van de Aufseherinnen en deels door de wijze waarop de vrouwelijke 

Funktionshäftlingen invulling gaven aan hun taken. Het uitgangspunt van hun 

handelen was het vertegenwoordigen van de belangen van alle vrouwen. Bepalend 

hierbij was enerzijds dat vrouwen minder gewend waren te opereren in hiërarchische 

structuren en anderzijds dat veel vrouwelijke Funktionshäftlingen al wat oudere 

huisvrouwen waren. Hun taakopvatting vloeide voort uit wat zij gewend waren te 

doen binnen hun gezin, namelijk het huishouden zo goed mogelijk te organiseren.  

Dit had ook invloed op de sociale stratificatie in het vrouwenkamp. Hoewel 

daar dezelfde categorieën opgesloten zaten als in het mannenkamp, waren deze 

groepen in veel mindere mate onderdeel van de sociale gelaagdheid. Zo speelde de 

politiek-ideologische achtergrond nauwelijks een rol en werden ‘asocialen’, met name 

de prostituees, wel als aparte groep onderscheiden, maar niet in dezelfde mate 

uitgesloten als in het mannenkamp gebeurde. Een verklaring hiervoor moet gezocht 

worden in de verschillende wijzen waarop mannen en vrouwen in deze moeilijke 

omstandigheden reageerden. De mannelijke Funktionshäftlingen toonden een 

rationalistische moraal: omdat men inzake de ‘asocialen’ en de Belgische gevangenen 

niet kon vertrouwen op hun loyaliteit ten aanzien van de (Nederlandse) gevangenen, 

was het gerechtvaardigd hen uit te sluiten of naar buitencommando’s te sturen. 

Doordat een aanzienlijk deel van de vrouwen meer empathisch reageerden, waren zij 

meer gefocust op de belangen van alle vrouwen en minder geneigd groepen zonder 

meer uit te sluiten.1502  

De verschillende subkampen kenden niet alleen een interne dynamiek, maar 

ook een externe, waarbij verschillende patronen van identificatie en desidentificatie 

                                                 
1502  Zie ook: C. Gilligan, In a different voice. Psychological theory and women’s development 
(Cambridge, Mass. etc. 1993) 63; J.V. Jordan, ‘Relational resilience’. In: J.V. Jordan, M. Walker en 
L.M. Hartling, The complexity of connection. Writings from the Stone Center’s Jean Baker Miller 
Training Institute (New York 2004) 28-47, aldaar 30. 
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zichtbaar werden. De voornaamste scheidslijn liep hierbij tussen de geïnterneerden 

van het Judendurchgangslager en de niet-joodse gevangenen. Deze scheidslijn werd 

direct bij de opening van het kamp getrokken door de toen nog bestaande relatief 

geprivilegieerde positie van de joodse gevangenen. De haveloze en uitgeputte 

Schutzhaftgevangenen bezagen dit met bitterheid en jaloezie, terwijl de joodse 

geïnterneerden op hun beurt de oud-Amersfoorters gadesloegen met een mengeling 

van bevreemding en medelijden.  

Dit veranderde toen de levensomstandigheden voor beide groepen meer gelijk 

werden en tegelijkertijd duidelijk werd dat de joodse gevangenen ondanks gedane 

toezeggingen moesten vrezen voor transport. De machteloosheid van de joodse 

gevangenen om zich tegen hun internering of deportatie teweer te stellen, maakte hen 

in de ogen van de Schutzhaftgevangenen tot hulpeloze slachtoffers van de SS-

bewaking. Zij konden geen trots of eigenwaarde aan hun arrestatie ontlenen en 

toonden zich daarnaast gehoorzame en hardwerkende gevangenen. Deze 

hulpeloosheid en serviliteit riepen deels medelijden, deels irritatie op.  

Hoewel het aperte antisemitisme in het kamp beperkt was, versterkte de aparte 

behandeling van beide groepen door de Duitse kampleiding de gedachte onder de 

niet-joodse gevangenen dat de joodse gevangenen toch wel iets misdaan zouden 

hebben dat hun opsluiting en lot rechtvaardigde. Tegelijkertijd klonk er ook 

opluchting door over het feit dat zij niet het subject waren van de grootste haat en 

terreur van de SS. De niet-joodse gevangenen toonden zich dubbelzinnig in hun 

houding ten aanzien van hun joodse landgenoten: geconfronteerd met de transporten 

toonden zij medelijden en spraken zij hun afschuw uit over de manier waarop er met 

de joodse gevangenen werd omgegaan, maar tegelijkertijd refereerden slechts enkelen 

aan de onrechtvaardigheid en onmenselijkheid van hun lot.  

Door de overeenkomsten in de arrestatiegronden en behandeling van de 

mannelijke en vrouwelijke Schutzhaftgevangenen, vereenzelvigden deze groepen zich 

meer met elkaar. Toch blijkt uit de manier waarop de mannen over de vrouwelijke 

gevangenen spraken dat zij die toch ook niet als gelijke slachtoffers zagen. De 

mannen bleven de vrouwen zien als het ‘zwakkere geslacht’, als mensen die minder 

goed in staat waren hun bestaan in het kamp goed te regelen en minder bestand waren 

tegen de ontberingen. Enerzijds leidde dit tot een zekere neerbuigendheid van met 

name de mannelijke Funktionshäftlingen, die zichzelf als betere leiders en 
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organisatoren beschouwden. Anderzijds ontlokten het verzet, de koppigheid en het 

optimisme van de vrouwen bewondering bij de mannen, waaraan zij moed ontleenden. 

Bij de bespreking van de hiërarchische structuur, de sociale stratificatie en de 

patronen van identificatie en desidentificatie blijkt dat de gevangenen in de 

verschillende subkampen in meerdere of mindere mate in staat waren om onderdelen 

uit de Nederlandse maatschappij in het kamp in stand te houden. Dit was mede 

mogelijk doordat in kamp Vught voor de overgrote meerderheid Nederlandse 

gevangenen vastzaten, terwijl de gevangenenpopulatie in kampen op Duits 

grondgebied veel internationaler was. Typerend hiervoor was bijvoorbeeld de 

taakopvatting van de Funktionshäftlingen: zij bleven zich verantwoordelijk voelen 

voor de belangen van alle gevangenen. Ook het buitenspel zetten van de ‘asocialen’ 

enerzijds en het feit dat de sociaal-economische achtergrond belangrijk bleef bij het 

bepalen van de positie en behandeling in het kamp anderzijds, pasten hierin, omdat dit 

een weerspiegeling vormde van de sociale structuur van de maatschappij buiten de 

poort.  

Verder trachtten de gevangenen morele waarden en normen wat betreft 

zedelijkheid, respect voor elkaars eigendommen en lichamelijke integriteit zo veel 

mogelijk hoog te houden. Uitwassen op het gebied van seksualiteit, zoals de 

belangstelling van Duitse kapo’s voor jonge jongens, probeerde men in het 

Schutzhaftlager tegen te gaan door ze onder te brengen in de relatief veilige omgeving 

van het Revier. En waar in kampen in Duitsland diefstal en moord aan de orde van de 

dag waren, evenals, zij het in mindere mate, in Amersfoort, bleef dat in Vught taboe. 

Ook daar werd uiteraard wel gestolen, maar het werd niet geaccepteerd en in alle 

subkampen maakte men onderling afspraken om dit tegen te gaan.  

Verder bleven de sociale gedragspatronen van mannen en vrouwen ondanks de 

kampomstandigheden in hoge mate ongewijzigd. Mannen voelden zich 

verantwoordelijk om, daar waar mogelijk, op te komen voor de bescherming van de 

vrouwen, zoals bleek uit het feit dat de joodse mannen zich inspanden hun 

gezin(sleden) van transportlijsten te krijgen en uit de opmerkingen omtrent de 

mogelijke bouw van het bordeel. Vrouwen hielpen de mannen bij het repareren van 

hun kleding en ontvingen mannen die werkzaamheden moesten verrichten in het 

vrouwenkamp met thee en lekkernijen. 

Door de bedoelde en onbedoelde consequenties van de institutionele en 

organisatorische structuur kreeg kamp Vught haar specifieke karakter: een 
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conglomeraat van subkampen, onderworpen aan verschillende soorten van dwang, die 

ieder hun eigen dynamiek hadden en waarbinnen het mogelijk was onderdelen van de 

sociale structuren, morele waarden en cultuur van de eigen samenleving in stand te 

houden. Dit vormde een groot verschil met zowel kamp Amersfoort als de kampen in 

Duitsland, waar ten eerste dergelijke subkampen niet bestonden en waar ten tweede de 

strijd om het kale overleven een kampmaatschappij schiep die nog maar weinig 

overeenkomsten vertoonde met het ‘gewone’ leven. 

 Een gevolg van de complexe geschiedenis van kamp Vught is dat ook de 

collectieve herinnering van de gevangenen een grote diversiteit kent. De ervaringen 

van de gevangenen verschilden door de ontwikkeling in de levensomstandigheden, het 

tijdstip en de tijdsduur van de gevangenschap, het subkamp waarin ze gevangen zaten 

en hun ervaringen na het kamp; of ze werden vrijgelaten of doorgestuurd naar andere 

concentratie- of vernietigingskampen. Daarnaast kenden de herinneringen ook een 

ontwikkeling door de tijd heen. Nadat oud-gevangenen in eerste instantie hun 

verhalen hadden verteld, wilden ze daarna vooral de oorlog vergeten, het verleden 

achter zich laten en het gewone leven weer opbouwen. Er was sprake van een houding 

van algeheel flink zijn en de schouders eronder zetten. Dit uitte zich ook in de brieven 

en verslagen die ze naar het Riod stuurden, waarin niet de nadruk lag op de ellende uit 

het kamp, maar op positieve ervaringen als vriendschappen of de cadeautjes die men 

wist te organiseren voor verjaardagen.  

In de herinneringsgeschriften die vanaf de jaren zeventig en tachtig 

verschenen, dus na de ontdekking van het oorlogstrauma en het 

concentratiekampsyndroom, schreven mensen dat ze niet hadden kunnen vergeten en 

dat ze, voordat het te laat was, nog één keer hun verhaal wilden doen over de 

verschrikkingen die ze hadden meegemaakt. Hierbij poogden ze de periode van hun 

gevangenschap een plaats van betekenis te geven binnen hun levensgeschiedenis, wat 

er toe leidde dat er vaak een nadruk kwam te liggen op het feit dat de Duitsers hen er 

niet onder hadden gekregen en op de weerstand die ze in het kamp aan de SS hadden 

geboden. 

Uit dit geheel van individuele en collectieve herinneringen, aangevuld met 

contemporaine brieven en dagboeken en documenten uit de strafdossiers van het 

bewakingspersoneel, heb ik getracht de sociale dynamiek en hiërarchische structuren 

van het kamp en de subkampen te schetsen. Dit in aanvulling op en deels als 

herziening van het werk van De Jong, Stuldreher, De Vries en Pflock, die wel 
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aandacht besteedden aan de verschillende afdelingen en de aantallen gevangenen, 

maar bij de bespreking van de levensomstandigheden en de behandeling van de 

gevangenen nagenoeg geen onderscheid maakten tussen de subkampen en het 

kampleven vrijwel uitsluitend vanuit het mannelijke Schutzhaftlager beschreven. Om 

recht te doen aan de complexiteit van het kamp heb ik een balans gezocht tussen de 

vele verschillende manieren waarop het kamp door de betrokkenen gepercipieerd is en 

meer objectiverende generalisaties.  

De gevangenen van kamp Vught waren samengebracht binnen dezelfde 

prikkeldraadomheining en werden centraal geleid door één en dezelfde kampleiding. 

Met dit boek is echter duidelijk geworden dat het kamp geen eenheid vormde; dat er 

in wezen niet gesproken kan worden van één kamp en van de geschiedenis van kamp 

Vught. 
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