
CONCENTRATIEKAMPEN IN NEDERLAND

Gijzelaars kwamen er in Vught in twee soorten: represaille-gij zelaars
(strafgijzelaars) en personen die, zoals dat heette, in Sippenhaft genomen
waren.

Represaille-gijzelaars waren mannen die door de bezetter in een bepaalde
plaats of streek gearresteerd waren als wraak voor daden van de illegaliteit,
Die strafgijzelaars werden in de regel enkele maanden vastgehouden (soms
veel langer), in Vught in een aparte barak (het Geisellager); kaalgeknipt
wetden zij niet en zij behielden hun eigen kleding. InAmersfoort bevonden
zich, zoals eerder bleek, op een gegeven moment ca. vijfhonderd van die
gijzelaars - hoeveel er in totaal in Vught zijn geweest, weten wij niet precies.
Zij waren afkomstig uit Groningens Westerkwartier, uit de stad Groningen,
verder uit Amsterdam, Delft, Echt, Heerenveen, Leiden, Nijmegen, Slie-
drecht en Soest en vermoedelijk nog uit andere plaatsen, zelfs ook uit België.
Begin februari '44 waren er in Vught ca. honderdvijftig van die strafgijze-
laars en medio augustus' 44 waren er, zoals uit Tabel VII bleek (pag. 226-27),
in totaal driehonderddrie gijzelaars: honderdtwee-en-negentig mannen
en honderdelf vrouwen en kinderen, maar van die driehonderddrie zal wel
een aantal (de vrouwen en kinderen om te beginnen) bestaan hebben uit
personen die in Sippenhaj: genomen waren.

Van midden oktober '43 afhad de 'SD' ouders, vrouwen en kinderen van
politiemannen die ondergedoken waren, in Vught in Sippenhaft opgesloten.
De mannen kwamen dan in het Geisel/ager, de vrouwen en kinderen in het
Frauenlager terecht. Midden december '43 waren er ca. honderdvijftig van
die Sippenhäftlinge, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen - zij werden begin
februari '44 na een bezoek dat Rauter samen met Himmler aan Vught
bracht (hierover later meer), vrijgelaten; wij nemen aan dat de vrouwen en
kinderen die medio augustus '44 in Vught in gijzeling zaten, gezinsleden
zijn geweest van illegale werkers die de 'SD' niet in handen had kunnen
krijgen. Al bij allijkt het ons een aannemelijke schatting dat er in Vught in
totaal ca. duizend gijzelaars zijn geweest: strafgijzelaars èn Sippenhajt-
gijzelaars. Naast gijzelaars kwamen er in Vught ook Untersuchungshäftlinge
(Polizeihäftlinge).

Aanvankelijk waren die er niet in Vught, wèl, zoals al bleek, in '42 in
Amersfoort. Welnu, in juli '43 werd in Vught een terrein met enkele barak-
ken die tevoren deel hadden uitgemaakt van het [udendurchgangslager, met
prikkeldraad omgeven en er kwam daar ook een aparte 'poort': dit werd
het Polizei- (of 'SD'-) lager, aanvankelijk louter het kampgedeelte voor
mannelijke Untersuchungshajtlinge. Ca. tweeduizend van die gevangenen
werden in die maand het Polizeilager binnengevoerd; zij waren volgens
Santegoeds allen uit het kamp Amersfoort afkomstig (vermoedelijk kwamen


