
MINDER STERFGEVALLEN

betreffende de 'Todesjálle' in alle 'officiële' concentratiekampen in de
maanden juli t.e.m. december' 42 - het totaal was 575°3, ofwel gemiddeld
per maand 9584. Blijkens ditzelfde overzicht nu was het aantal sterfgevallen
in de eerste zes maanden van '43 :
januari: 9839 april: 8358
februari: II 650 mel: 57°0
maart: 12 II2 juni: 5650
Het cijfer voor juli' 43 is niet bekend. Voor augustus was het 4 699.
Opnieuw nemen wij aan dat deze cijfers min of meer van de goede orde

van grootte zijn. Dan moet daarbij bedacht worden dat het aantal gevangenen
dat zich gemiddeld op één dag in alle kampen bevond, tussen augustus '42
en augustus '43 bijna verdubbeld was: het was van II5 000 gestegen tot
224000. Bij een gemiddelde kampbevolking van II5 000 in augustus' 42
(wij herhalen: dat is niet hetzelfde als het totaalaantal gevangenen in die
maand) waren er 12 217 sterfgevallen, en in augustus '43 waren er 4 699
sterfgevallen bij een gemiddelde kampbevolking van zza 000: het is duidelijk
dat in de loop van '43 in de 'officiële' concentratiekampen als geheel (wij
spreken hier niet over de vernietigingskampen) 'het massale sterven'
dat zich in '42 en vermoedelijk ook in '41 voorgedaan had, een minder
grote omvang kreeg. Dat 'massale sterven' zou zich evenwel in de derde
fase, de fase der evacuatie-transporten, opnieuw in volle omvang manifes-
teren.
Wat augustus' 43 betreft, bevindt zich tenslotte bij Polus brief aanHimmler

een opgave van de sterfgevallen per concentratiekamp. Wij hebben de ge-
gevens, ietwat anders gegroepeerd, in Tabel IV opgenomen.
Aan de cijfers van Tabel IV kan men de conclusies verbinden dat in

augustus' 43 Auschwitz het veruit grootste kamp was, gevolgd door Sachsen-
hausen, Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück en Majdanek, dat
de sterfte naar verhouding (vermoedelijk) het grootst was in de 'grote' kam-
pen Majdanek en Auschwitz en de 'kleine' kampen Stutthof en Flossenbürg,
en dat het betrekkelijk kleine kamp Vught tot de kampen behoorde waarin,
althans in augustus '43, de levensomstandigheden naar verhouding het minst
ongunstig waren.
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