
AANTALLEN GEVANGENEN

zij ook van elders), 'ze zijn bleek enmager, we lezende honger uit hun ogen."
Die Untersuchungshäftlinge kregen wèl een kampnummer (met een P er voor:
de P van Polizeihäftling), maar zij werden niet kaalgeschoren en kregen ook
niet de gebruikelijke gekleurde driehoeken uitgereikt. Het spreekt vanzelf
dat zij strikt geïsoleerd werden van de overige gevangenen; zij mochten
bovendien niet corresponderen en kregen geen pakketten uitgereikt. Er wer-
den aan hen later ook vrouwen toegevoegd; dezen kwamen in het Polizei-
lager in een aparte barak terecht.
Een nieuwe groep Polizeihäftlinge arriveerde begin juni '44: vijf-

tienhonderd gevangenen uit de ontruimde Cellenbarakken. Met die gevan-
genen kwam Schweiger, de beruchte Kommandant van de Scheveningse
'SD'-gevangenis, mee en onder de hem vergezellende bewakers bevond zich
de niet minder beruchte Weicke. Velen van de gevangenen werden niet in de
barakken van het Polizeilager maar in de 'bunker' opgesloten; dat waren
belangrijke illegale werkers. Dergelijke illegale werkers waren ook vóór
iuni '44, als zij in Vught waren afgeleverd, in de regel in de 'bunker' opge-
sloten die daar met zijn ISO cellen ook ruim gelegenheid toe bood. Uit de
groep van de vijftienhonderd uit de Cellenbarakken werden in augustus
en in de eerste dagen van september enkele honderden personen zonder enig
gerechtelijk vonnis (de berechting van illegalewerkers was immers door Hit-
ler opgeheven) op last van de 'SD' gefusilleerd. Medio augustus '44 ressor-
teerden in Vught onder het Polizeilager tweehonderdzeven mannen en tachtig
vrouwen; die cijfers sluiten de in de 'bunker' opgesloten illegale werkers in.
In totaal zijn in de verschillende 'afdelingen' van Vught de volgende aan-

tallen mannen opgesloten geweest: ca. elfduizend in het Schutzhaftlager,
ca. achttienhonderd in het Studentenlager. wellicht zeshonderd in het Geisel-
lager en ca. drieduizendzeshonderd in het Polizeilager; aan vrouwen waren
er ca. vijftienhonderd in het Prauenlager (dat sluit wellicht vierhonderd
vrouwen en kinderen onder de gijzelaars in) en wellicht driehonderd in het
Polizeilager. Die cijfers mag men niet zomaar bij elkaar optellen: het is nl.
naar schatting in twee op de drie gevallen gebeurd dat aan gevangenen van
het Polizeilager Schutzhaj: opgelegd werd; zij werden dan naar het Schutz-
haft/ager overgebracht, anders gezegd: zij komen in onze opgave tweemaal
voor. Dit leidt tot een reductie met ca. tweeduizendvierhonderd mannelijke
en ca. tweehonderd vrouwelijke gevangenen. Daarentegen moet men bij de
cijfers ten aanzien van de totale kampbevolking de ca. twaalfduizend Joden
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