
SLACHTOFFERS DER CONCENTRATIEKAMPEN

Tabel VI: Aantallen ingeschreven en omgekomen gevangenen in negen
concentratieleampen

Ingeschreven Omgekomen

Stutthof 120 000 80 000 67%
Auschwitz 400 000 228 000 57%
Mauthausen 230 000 120 000 53%
Neuengamme 100 000 50 000 50%
Sachsenhausen 205 000 84 000 42%
Bergen-Belsen 125 000 50 000 40%
Dachau 228 000 76 000 of 33% of

35 000 16%
Buchenwald 239 000 60000 25%
Vught 16 000 ca. 285 1,8%

gevangenen aanwezig moeten zijn geweest. Er waren er in werkelijkheid,
gelijk eerder vermeld, ca. 750 000. Anders gezegd: bijna 800 000 waren
omgekomen.
Van die ca. 750 000 die eind '44 nog in leven waren, kwamen evenwel

óók nog velen om: de periode januari-begin mei '45 was de gruwelijkste
periode uit de geschiedenis der concentratiekampen in oorlogstijd - de fase
der evacuatie-transporten. Lange stoeten gevangenen werden door wat van
Duitsland restte opgedreven - wie niet meer voort kon strompelen, werd
met een nekschot afgemaakt. Treinen met goederenwagons vol gevangenen
reden van het ene oord naar het andere - het is voorgekomen dat louter
doden uitgeladen werden. Dan braken in verscheidene concentratiekampen
verwoestende epidemieën uit, en tenslotte zijn in de laatste fasevan de oorlog
in sommige kampen en vooralook in de Aussenleommandos groepen ge-
vangenen afgemaakt. Billig schat dat van de genoemde 750 000 gevangenen
nog minstens 300 000 in de periode januari-begin mei' 45 omgekomen zijn.
Die minstens 300 000 moeten bij de bijna 800 000 slachtoffersvan de periode
vóór eind '44 opgeteld worden, hetgeen een totaal geeft van I roo 000

concentratiekamp-slachtoffers: I roo 000 doden op I 650 000 gevangenen.
Van elke drie gevangenen zijn twee gestorven.
Dat is een gemiddelde.
De overlevingskansen waren in het ene kamp geringer dan in het andere.

Billig heeft voor een aantal karnpen het totaal der gestorvenen naast het
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