
GEDEPORTEERDE JODEN

Amsterdamse psychiater E. de Wind, met het transport van 14 september' 43
in Auschwitz aangekomen, zag bij het opladen van ouden van dagen in de
vrachtauto's

'voor het eerst, hoe het bij de SS toeging. De mensen werden geduwd, getrapt
en geslagen. Het was voor velen moeilijk, op de hoge vrachtauto's te komen.
Maar de stokken der SS' ers zorgden er wel voor, dat allen hun uiterste best deden.
Een oude vrouw kreeg een klap op 't hoofd, ze bloedde hevig.

Enkelen bleven achter, die konden onmogelijk op de wagens komen en wie
ze bijsprong om ze te helpen, werd met een trap of een snauw weggejaagd.
Toen kwam de laatste auto voorgereden en twee SS-mannen namen de onge-
lukkigen bij de armen en benen en smeten hen er op."

*

Van de 68 transporren die uit ons land in Auschwitz-Birkenau aangekomen
zijn, is, op grond van de bewaardgebleven registers van het eoncentratie-
kamp-complex, nauwkeurig bekend, hoeveel gedeporteerden als gevangenen
ingeschreven zijn; het heeft zin, die transporten in twee groepen in te delen:
de eerste groep, 52 transporten, van 15 juli '42 t.e.m. 23 februari '43 en de
tweede groep, 16 transporten, van za augustus '43 t.e.m. 3 september '44.

Wat die eerste groep betreft: er kwamen in Auschwitz (zie Tabel IX op
pag. 708) 42945 gedeporteerden aan; met zekerheid weten wij dat 12 OOI

hunner (28 %), te weten 8029 mannen en 3 972 vrouwen, als gevangenen
ingeschreven werden, anders gezegd: 30944 gedeporteerden (72 %) zijn
onmiddellijk na aankomst vergast. Van 9 van de 52 transporten, alle
behorende tot de Kosel-transporten, is zelfs geen enkele gedeporteerde
ingeschreven: de inzittenden van deze treinen zijn dus allen, voorzover zij in
Koselniet moesten uitstappen, onmiddellijk na aankomst vergast; noch op
leeftijd, noch op geslacht werd gelet.

Nu de tweede groep: er kwamen in Auschwitz met de 16 transporten van
24 augustus '43 t.e.m. 3 september '4413631 gedeporteerden aan; van hen
zijn 6632 als gevangenen ingeschreven (3 837 mannen en 2 895 vrouwen),
anders gezegd: 6999 gedeporteerden (5 I %) zijn onmiddellijk na aankomst
vergast.

Wij willen de cijfers die de onmiddellijke slachtoffers aangeven, ietwat

1E. de Wind: Eindstation Auschwitz (1946), p. 13.
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