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Tabel V: Ingeschreven gevangenen in de 'officiële' concentratieleampen 1933-1945

Auschwitz 400 000 Ravensbrück 130 000

Diverse kampen in het Bergen-Belsen 125 000

Genera/gouvernement 260 000 Stutthof 120 000

Buchenwald 239 000 Plossenbürg II5 000

Mauthausen 230000 Neuengamme lOa 000

Dachau 228 000 Dora 60 000

Sachsenhausen 205 000 Natzweiler 46 000

Gross-Rosen ISO 000 Vught 16000

wald, Dachau, Sachsenhausen en Stutthof, vrij nauwkeurig bekend, hoeveel
gevangenen in de loop der jaren naar andere kampen overgeplaatst werden:
tezamen ruim 450000. In die vijf kampen werden in totaal I 192 000 ge-
vangenen geregistreerd - van hen werd dus bijna 38% overgeplaatst.
Billig nu neemt aan dat uit alle' officiële' concentratiekampen tezamen 35%

der gevangenen (35% dus van 2 400 000, ofwel 840 000) overgeplaatst
werd, maar het zou, meent hij terecht, te ver gaan, al die 840 000 als dubbel-
ingeschrevenen te beschouwen, want bij dergelijke overplaatsings-trans-
porten kwamen talloze gevangenen om het leven en zij werden dan in het
'nieuwe' kamp niet als aankomenden geregistreerd. Billig neemt op grond
van precieze cijfers omtrent een aantal van die overplaatsings-transporten
aan dat van die 840000 overgeplaatsten IO% tijdens het transport bezweken
is, hetgeen betekent dat het cijfer 2 400 000 niet 840 000 maar 756 000

(zeg: 750000) dubbeltellingen bevat. Zijn conclusie is dat in de 'officiële'
concentratiekampen in totaal 1650000 gevangenen eens of meermalen
geregistreerd werden.

Hoevelen hunner werden vrijgelaten? In absolute zin: niet weinigen. Zo
werden nagenoeg alle 35 000 Joden die na de Reichskristallnacht Buchenwald
binnengevoerd werden, na korte tijd uit het kamp ontslagen; bekend is
voorts dat uit hetzelfde kamp in de jaren '43-'45 bijna 7 000 gevangenen
ontslagen zijn en wij herinneren voorts aan de eerder weergegeven cijfers
blijkens welke in de zes maanden juni t.e.m. november '42 uit alle 'officiële'
kampen tezamen 47II gevangenen ontslagen werden. Op grond van deze
en dergelijke gegevens neemt Billig aan dat in totaal, en wel vóór eind' 44

(in de laatste oorlogsmaanden vonden nauwelijks meer ontslagen plaats), ruim
100000 gevangenen op vrije voeten zijn gesteld. Waren geen gevangenen
gestorven, dan zouden dus eind '44 in alle kampen tezamen bijna I 550 000
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