
CONCENTRATIEKAMPEN, DERDE FASE

het Neuengamme-complex hebben geschreven, mag men zien als type-
rend voor de situatie in andere kamp-complexen.

Wij kunnen niettemin aan die andere kamp-complexen niet geheel
voorbijgaan. Voordat wij bij een belangrijk feit stilstaan dat alle Neder-
landers in de concentratiekampen in Duitsland in de laatste oorlogswinter
pijnlijk heeft getroffen (het feit dat zij, in tegenstelling tot gevangenen
van andere nationaliteiten, nauwelijks voedselpakketten ontvingen), wil-
len wij weergeven wat ons bekend is over enkele relatief grote groepen:
de geëvacueerden uit Vught, de geëvacueerden uit Natzweiier (de Nacht-
und-Nebel-gevangenen), de geëvacueerden uit het Auschwitz-complex en
de groep die opgesloten zat in het AustauschlagerBergen-Belsen - schrij-
ven wij over deze groepen, dan komt vanzelf de algemene situatie in de
desbetreffende kamp-complexen aan de orde. Wat in al die kamp-com-
plexen in de slotfase van de Tweede Wereldoorlog is geschied, vindt pas
zijn logische plaats in het hoofdstuk over Duitslands ineenstorting.

*

Op twee achtereenvolgende dagen: S en 6 september '44, werden de
gevangenen uit het concentratiekamp Vught met treinen naar Duitsland
overgebracht: op de yde alle mannelijke Schutzhäfilinge, op de 6de de
overige gevangenen (op enkele uitzonderingen na), onder hen de vrou-
wen. De mannen die op de yde op transport gingen, hadden slechts mee
kunnen nemen wat zij in hun zakken of sokken hadden kunnen opber-
gen, het transport van de öde kreeg eten mee - geen drinken.' Op beide
dagen tezamen werden tweeduizendachthonderd mannen afgevoerd
(onder hen enkele honderden Belgen en Fransen) en ruim zeshonderd-
vijftig vrouwen. Voor beide transporten werd gebruik gemaakt van
gesloten goederenwagons - in de meeste daarvan waren zeventig tot
tachtig gevangenen opgesloten. In sommige wagons werd met gemeen-
schappelijk goedvinden een 'leider' benoemd om de onvermijdelijke
twisten wist bij te leggen, in andere geschiedde dat niet en daar kon dan
het ongemak van de lange reis (zij duurde drie etmalen) tot felle ruzies
leiden. In de afgesloten ruimten werd het spoedig benauwd, zodat

1 Op 7 september werd uit het Aussenkommando-Venlo nog een onbekend aantal
gevangenen naar Duitsland getransporteerd, op de rzde geschiedde hetzelfde met de
zestig gevangenen van het Aussenkommando-Arnhem; dit waren allen mannen.
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