
CONCENTRATIEKAMPEN IN NEDERLAND

Wij nemen aan dat Stöver en Berg hem niet 'hard' genoeg vonden.'
Als Lageraltester I werd van der Putten opgevolgd door een van de

Blockältesten: de al genoemde Johannes Josephus Maria ('Jan') Hurkmans die
de eveneens al genoemde Willem Eegdeman, zijn zwager, alsLagerältester II
naast zich kreeg. Hurkmans die negen-en-dertig jaar was, was uitEindhoven,
Eegdeman die acht-en-twintig was, uit Geldermalsen afkomstig; Eegdeman
was in Geldermalsen gemeenteraadslid voor de CPN geweest, Hurkmans
had in het begin van de jaren '30 het lidmaatschap van de CPN neergelegd
maar dat kan samengehangen hebben met het feit dat hij employé van
Philips was geworden (later werd hij bij Philips ontslagen en toen zette
hij een garagebedrijf op) - hij was in elk geval, evenals Eegdeman en vele
honderden andere communisten, in de zomer van' 4I preventief gearresteerd
en hij onderhield van het kamp Amersfoort uit verbindingen met de leiding
van de illegale CPN. Van zijn gedragingen in het kamp was die leiding niet
op de hoogte. Beter kunnen wij overigens van 'misdragingen' spreken:
Hurkmans liet zich voor gunsten die hij aan bepaalde gevangenen verleende,
betalen (de familie van die gevangenen, door clandestiene briefjes ingelicht,
stuurde dan geld aan Hurkrnans' vrouw) en Hurkmans èn Eegdeman
werden door talrijke gevangenen als kwalijke knuppelaars beschouwd;
daarbij tekenen wij aan dat Hurkmans veelal het uitvoeren van de mis-
handelingen aan zijn ruim tien jaar jongere zwager overliet die volledig
door hem gedomineerd werd. Terzake verklaarde in '51 de communistische
illegale werker Kornelis Hofman die in de herfst van' 42 Amersfoort binnen-
gevoerd werd en later in Vught tot Blockältester werd benoemd (de proble-
men van de gezagsuitoefening in de kampen waren hem dus niet onbekend) :

'Als Hurkmans maar zei: 'Schop die vent voor zijn kloten', dan was Eegdeman
zo gek dat hij het deed ook en hij dacht dan nog dat het goed was ook. Willem
Eegdeman stond op een hem door Hurkmans ingeprent standpunt van: 'We
leven hier met twaalfhonderd mensen, bestaande uit zeshonderd zwarthandelaars,
schapenslachters en werkweigeraars en zeshonderd politieke gevangenen. Nu is
het belangrijk dat die zeshonderd politieken ill leven blijven ten koste van die
anderen.' Dat was een algemeen gangbaar standpunt in de kampen en Willem
Eegdeman meende: 'Er moeten per dag tien man geslagen worden. Het is dan
maar beter dat de klappen op de ruggen van de zwartlappen vallen dan op de
ruggen van de anderen.' Ik kreeg niet de indruk dat hij sloeg uit sadisme en ik

1Volgens van der Putten zelfwas de reden van zijn val dat hij getracht had, Joodse
gevangenen te beschermen.
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