
WERKKAMPEN IN VICHY-FRANKRIJK

Jopen ... (Die) maaltijden bestonden uitsluitend uit gekookte knollen met
als voorgerecht knollensoep ... Het werk (ging) de krachten van de meeste
van de Hollanders ver te boven. . . Reeds na een week begonnen de eerste
tekenen van uitputting merkbaar te worden. . . Bij al deze ellende kwamen
de ratten ons nog plagen. .. Er bleek tevens dat de bedrijfsleider van het
graafwerk onze levensmiddelenbonnen plaatselijk verkocht teneinde er op die
manier iets bij te kunnen verdienen.' 1

Deze en dergelijke wantoestanden (menige Engelandvaarder liep uit
de werkkampen weg) bleven aan Sevenster niet onbekend. Hem leek het
de beste oplossing, Engelandvaarders en jeugdige Joodse vluchtelingen voor
wie in de Nederlandse centra geen plaats meer was, in een apart werkkamp
voor Nederlanders bijeen te brengen waarvan hij de kosten voor de helft
zou betalen uit de gelden die de regering tot zijn beschikking stelde. Daartoe
kreeg hij verlof van de autoriteiten van Vichy. Het kamp zou een Franse
commandant krijgen, Sevenster ging zoeken naar een Nederlandse onder-
commandant. Die functie bood hij aan een kapitein van het wapen der
Militaire Luchtvaart aan, F. J. Molenaar, die in maart' 42 als Engelandvaar-
der in het centrum bij Toulouse vastzat. 'rk zei hem', aldus Molenaar,

'onmiddellijk: 'Mijnheer Sevenster, daarvoor ben ik niet in Frankrijk gekomen
en daarvoor ben ik ook niet officier geworden. U weet dat de mensen, die
regelmatig uit die werkkampen ontvluchten, meestal in Toulouse aankomen.
U weet ook, dat deze mensen in een hopeloze toestand aankomen, onder het
ongedierte, praktisch zonder schoeiselen met schurft tussen tenen en vingers ...
Wilt u dan beweren dat dit zogenaamde Nederlandse werkkamp dat u met
Franse hulp denkt op te richten, beter zal zijn dan de vele werkkampen die er
al in dit land zijn?' ,

Molenaar verklaarde zich bereid, Sevensters project aan de andere Neder-
landse officieren en de cadetten voor te leggen die zich met hem in het
centrum bij Toulouse bevonden. Het werd door allen afgekeurd. Dat
deelde hij een dag later aan Sevenster mee; deze ging toen zo tieren en
razen dat Molenaar moeite had, hem niet een klap in zijn gezicht te geven.
Tevoren had Sevenster zich bereid verklaard, via Lissabon aan de regering
te vragen of hij officieren en cadetten een voorschot mocht uitbetalen op
hun tractement - die bereidverklaring trok hij als strafmaatregel in, 'de
man was min of meer over zijn zenuwen heen', zei Molenaar later. 2

1 C. H. van Brink: 'Rapport betr. mijn missie naar bezet gebied' (1942), p. 17
(El1q., punt f, gestenc.bijl. 274). 2 Getuige F.J. Molenaar,Enq., dl. VI c, p. 942-43.
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