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Samenvatting 

 

Kamp Vught werd in 1942 gebouwd op last van de Höhere SS- und Polizeiführer 

Hanns Albin Rauter. Het was het enige concentratiekamp in Nederland dat direct 

ressorteerde onder het WVHA in Berlijn. Het kamp was onderverdeeld in 

verschillende subkampen. Er was een joods kamp, een Schutzhaftlager voor mannen, 

een Frauenlager, een Geisellager, een Polizeiliches Durchgangslager en een SD-Lager. 

Binnen de historiografie van het kamp richtten historici zich voornamelijk op de 

geschiedenis van de mannelijke Schutzhaftgevangenen en de joodse 

Funktionshäftlingen in het Judendurchgangslager. Er werd weinig aandacht besteed 

aan de verschillende groepen gevangenen, de kampcommandanten, de Duitse en 

Nederlandse SS’ers en de Aufseherinnen. 

 Dit boek, de eerste monografie over kamp Vught, ontleende zijn belangrijkste 

thema’s aan het Duitse historische onderzoek, waar de concentratiekampen vanaf 

begin jaren tachtig tot heden hoog op de agenda van de geschiedwetenschap staan. 

Gebaseerd op egodocumenten, zoals dagboeken, contemporaine brieven, vroege 

herinneringsgeschriften, strafdossiers en latere memoires, onderzocht ik in dit boek de 

volgende vragen: wat was de doelstelling van de Duitse bezetter ten aanzien van kamp 

Vught? Wat was de sociaal-economische en ideologische achtergrond van de 

kampcommandanten, de Nederlandse en Duitse SS-bewaking en de Aufseherinnen? 

Wat was het effect van het beleid van de drie kampcommandanten op de 

levensomstandigheden van de gevangenen en wat was de verhouding tussen de 

bewaking en de gevangenen? Ten aanzien van de subkampen onderzocht ik de 

hiërarchische structuur in de verschillende afdelingen en de mate waarin die werd 

beïnvloed door de sociale stratificatie van de gevangenen. Daarnaast bestudeerde ik 

het verschil in ervaringen van de joodse en niet-joodse en van de mannelijke en 

vrouwelijke gevangenen. Zowel wat betreft hun beleving van het kampleven als hun 

perceptie van hun medegevangenen. 

 De functie van kamp Vught was tweeledig: het was allereerst bedoeld als 

doorgangskamp voor joden en ten tweede ter vervanging van het Polizeiliches 

Durchgangslager Amersfoort, waar de levensomstandigheden zeer slecht waren. 

Rauter beoogde met Vught een kamp waar de omstandigheden relatief goed zouden 
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zijn en waar weinig geweld gebruikt zou worden, in de hoop dat het een gunstig effect 

zou hebben op het imago van het bezettingsbestuur. 

 De belangrijkste beweegreden van de Nederlandse mannen om zich bij het SS-

Wachbataillon te melden was dat het een goedbetaalde baan was. Daarnaast speelde 

ideologische overtuiging een rol. De Duitse SS’ers keken neer op hun Nederlandse 

collega’s die niet mans genoeg waren om aan het front te vechten. Ook wantrouwden 

zij hun ideologische overtuiging en hun loyaliteit ten opzichte van de Duitse zaak. Er 

was inderdaad een aanzienlijk aantal Nederlandse SS’ers dat sympathie voelde voor 

hun gevangen landgenoten en bereid waren hen te helpen. 

 In januari 1943 arriveerden de eerste mannelijke Schutzhaftgevangenen uit 

kamp Amersfoort en de eerste joodse gevangenen uit Amsterdam. Zij kwamen aan in 

een kamp dat nog lang niet afgebouwd was en waar de basisvoorzieningen nog 

ontbraken. De reeds sterk verzwakte Schutzhäftlingen werden ingezet bij het 

afbouwen van het kamp en in combinatie met de hardhandige bewaking van Duitse 

kapo’s, vielen onder hen de eerste maanden bijna tweehonderd doden. Ook onder 

joodse kinderen en ouderen eisten de slechte levensomstandigheden de eerste 

maanden ruim honderd slachtoffers.  

 In februari 1943 kwam een groep van 1800 Studentengeiseln in het kamp aan. 

Zij waren opgepakt als represaillesmaatregel voor de moord op generaal Seyffardt. 

Als gijzelaars ondergingen zij een geprivilegieerde behandeling. De SS vertoonde 

zich nauwelijks in het Studentenlager, er werd vrijwel geen geweld gebruikt en de 

studenten hoefden niet te werken. De studenten waren hierdoor in staat om hun eigen 

‘studentencultuur’ te bewaren. Ze brachten hun dagen door met kaarten, schaken, het 

schrijven van studentikoze blaadjes en debatteren. De meesten werden na een aantal 

weken of maanden vrijgelaten. Maar een kleine groep werd eind april 1943 naar 

Duitsland gestuurd om in de oorlogsindustrie te werken. 

 De joodse gevangenen, of ‘geïnterneerden’ zoals ze toen nog heetten, werden 

in het Judenauffangslager opgesloten. Hen werd voorgehouden dat Vught een 

werkkamp was, waar ze zouden mogen blijven zo lang ze hard werkten in de 

industrieën die daar werden opgezet. Daarnaast liet de kampleiding de organisatie van 

het joodse kamp grotendeels over aan de gevangenen zelf. Ook mochten ze hun eigen 

kleren dragen en hun bagage houden. Dit alles om onrust onder de joodse 

geïnterneerden te voorkomen. 
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 In het voorjaar van 1943 werd echter steeds duidelijker dat het 

bezettingsbestuur niet van plan was om zijn belofte te houden. Een toenemend aantal 

gevangenen werd naar Westerbork getransporteerd en van daaruit naar het Oosten 

gedeporteerd. Vanaf mei 1943 veranderde de naam van Auffangslager in 

Durchgangslager en veranderden de ‘geïnterneerden’ in ‘gevangenen’. Ze moesten 

steeds meer eigendommen inleveren en in de zomer van 1943 werden ze, net als de 

andere gevangenen, gedwongen om gevangeniskleren te dragen. Toen begin juni 1943 

alle kinderen onder de zestien uit Vught weg moesten was voor de meesten duidelijk 

dat deportatie voor iedereen onvermijdelijk was. 

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

belang dat de gevangenen samen met familie en vrienden opgesloten zaten. Als 

gevolg hiervan speelde de diversiteit in achtergrond nauwelijks een rol in de sociale 

stratificatie. Relaties waren gebaseerd op bindingen tussen familie en vrienden en er 

ontstond geen nieuwe sociale orde. Wel waren er spanningen voelbaar tussen 

Funktionshäftlingen en ‘gewone’ gevangenen, tussen Duitse en Nederlandse joden en 

tussen oud-werknemers van Philips Eindhoven, de zogeheten SOBU-groep, en andere 

joodse gevangenen in het Philips-Kommando te Vught. 

 De perceptie van de joodse gevangenen door hun niet-joodse medegevangenen 

was ambivalent. Aan de ene kant voelden de niet-joodse gevangenen medelijden 

wanneer ze de ‘jodentransporten’ zagen. Maar aan de andere kant waren ze geïrriteerd 

door de machteloosheid van de joodse gevangenen en door hun serviliteit ten opzichte 

van de SS. Door de dreigende deportatie werkten de joodse gevangenen hard en 

durfden ze nauwelijks verzet te plegen. Daarnaast versterkte hun behandeling het idee 

dat ze toch wel iets misdaan zouden hebben dat hun opsluiting rechtvaardigde. Dit 

alles leidde ertoe dat maar weinig niet-joodse gevangenen verwezen naar de 

onrechtvaardigheid van het lot van de joden. 

 In mei 1943 kwam een groep van 77 vrouwelijke Schutzhaftgevangenen naar 

kamp Vught en daarmee werd het vrouwenkamp geopend. De vrouwen werden 

bewaakt door Aufseherinnen. Deze waren geen lid van de SS, maar SS-Gefolge en 

hadden direct bij het kamp voor een baan gesolliciteerd. Net als bij de mannen waren 

‘goed betaalde baan’ en ‘ideologische overtuiging’ de meest genoemde 

beweegredenen. Daarnaast was een heel aantal beïnvloed door – al dan niet 

vriendschappelijke – relaties met Nederlandse en Duitse SS’ers en Duitse militairen. 
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 Behalve politieke gevangenen zaten er in het Frauenlager ook ‘asocialen’ en 

gijzelaars opgesloten. Vanaf de herfst van 1943 kwamen daar ook joodse vrouwen bij. 

Het was karakteristiek voor het vrouwenkamp dat ondanks de verschillende 

achtergronden geen van de groepen uitgesloten werd. Ook was de hiërarchische 

structuur minder omvattend dan in andere subkampen. De vrouwelijke 

Funktionshäftlingen, voornamelijk oudere huisvrouwen, presenteerden zichzelf meer 

als moeder van de barak dan als leidsters en zij voelden zich verantwoordelijk voor 

alle gevangenen die ze onder hun hoede hadden. Daarnaast werd er in het 

vrouwenkamp nauwelijks geweld gebruikt. Niet alleen de Funktionshäftlingen, ook de 

Aufseherinnen waren niet gewelddadig. Hierdoor was de kloof tussen de gevangenen 

en de Aufseherinnen relatief klein. ‘Normale’ gesprekken tussen gevangenen en 

bewaaksters waren mogelijk en de politieke gevangenen en gijzelaars durfden zich 

openlijk tegen de Aufseherinnen te verzetten. Dit blijkt ook uit de gebeurtenissen die 

leidden tot het bunkerdrama, waarbij tien vrouwen om het leven kwamen. 

 Voor de mannelijke Schutzhaftgevangenen werden de omstandigheden vanaf 

mei 1943 beter en was ‘overleven’ niet langer het enige waar zij aan konden denken. 

Hierdoor lukte het hen in toenemende mate Funktionsstellen op de Duitse kapo’s te 

veroveren. En waar de Duitse kapo’s zich op de SS richtten, trachtten de Nederlandse 

Funktionshäftlingen de levensomstandigheden voor hun medegevangenen te 

verbeteren en speelruimte ten opzichte van de SS te creëren. Typerend voor het 

mannelijke Schutzhaftlager was dat de gevangenen niet alleen gedifferentieerd 

werden op basis van de SS-categorisering, dat wil zeggen naar politieke gevangenen, 

‘asocialen’, Jehovah’s Getuigen en gijzelaars, maar ook op basis van politieke 

overtuiging, sociaal-economische achtergrond en nationaliteit. Hoewel de achtergrond 

van de Funktionshäftlingen divers was, waren de politieke gevangenen dominant bij 

het verdelen van de macht. Zij lieten gevangenen uit de hogere sociale klasse en 

gijzelaars meedelen, maar sloten ‘asocialen’ en, in mindere mate, buitenlanders uit. 

 De behandeling van de mannelijke en vrouwelijke gevangenen was in 

hoofdlijnen gelijk. Hoewel er in het vrouwenkamp minder geweld gebruikt werd en 

vrouwelijke gevangenen in lichtere werkcommando’s te werk werden gesteld, wat 

ertoe leidde dat er onder de vrouwen minder dodelijke slachtoffers vielen. Binnen 

joodse families bleven de vooroorlogse traditionele rolpatronen in grote mate in tact. 

Vrouwen verzorgden hun man en kinderen en de mannen trachtten hun gezin te 

vrijwaren van transport. Ook onder de niet-joodse vrouwen waren er die het op zich 
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namen mannelijke Schutzhaftgevangenen te verzorgen, maar de meeste mannen 

pasten zich in het algemeen makkelijk aan aan het feit dat zij nu zelf huishoudelijke 

taken moesten verrichten. In tegenstelling tot wat vaak geschreven is gingen mannen 

en vrouwen beiden zowel sociale relaties als meer zakelijke verbanden aan. Een 

verschil was dat de vrouwen surrogaatfamilies creëerden en elkaar kampzussen en 

kampmoeders noemden. Ook vormden de mannen over het algemeen kleinere 

vriendengroepen. Zowel mannen als vrouwen doorstonden het leven in kamp Vught 

over het algemeen goed. De verwachting was echter dat de vrouwen minder bestand 

zouden zijn tegen de ontberingen. Het feit dat ze zich in het kamp even goed staande 

hielden leidde tot de consensus dat vrouwen doorgaans sterker en moediger waren. 

 In februari 1944 kwam kampcommandant Hüttig in Vught aan. Hij was de 

derde en laatste commandant. Hoewel Hüttig zich op de achtergrond hield leidde hij 

het kamp, net als zijn voorganger Grünewald, met strakke hand. Grünewald, die was 

gearresteerd naar aanleiding van het bunkerdrama, was vaak in het kamp aanwezig, 

voerde een streng beleid en bemoeide zich met alle aspecten van het kampleven. Dit 

in tegenstelling tot de eerste commandant Karl Chmielewski, die liet zich vrijwel 

nooit in het kamp liet zien en de leiding aan zijn Schutzhaftlagerführers Otto Reinecke 

en Franz Ettlinger overliet. In oktober 1943 werd Chmielewski gearresteerd wegens 

onoorbare praktijken. 

 Dat de Aufseherinnen minder gewelddadig waren dan hun mannelijke 

collega’s, is niet simpelweg te verklaren door het feit dat zij van nature zorgzaam en 

niet gewelddadig zouden zijn. Het was het resultaat van toen heersende noties over 

mannelijkheid en vrouwelijkheid en het gebruik van geweld in combinatie met de 

ideeën van de nazi’s over de natuurlijke rol van de vrouw. Dit leidde ertoe dat mannen 

en vrouwen in het kamp verschillende posities bezetten waarbij vrouwen minder snel 

geweld hoefden te gebruiken. Toch waren sommige Aufseherinnen in de perceptie 

van de gevangenen zeer sadistisch en wreed, wat voortkwam uit de discrepantie 

tussen het beeld van de zorgzame vrouw en hun baan als bewaakster. 

 In september 1944 werd kamp Vught geëvacueerd. Circa 2900 mannen 

werden naar Sachsenhausen getransporteerd en 650 vrouwen naar Ravensbrück. Na 

de oorlog werden slecht een paar Duitse SS’ers, maar een substantieel aantal 

Nederlandse bewakers en Aufseherinnen veroordeeld. De meesten kwamen in het 

begin, of het midden van de jaren vijftig vervroegd vrij.  

 


