
GIJ ZELAARS

en de groep waarin men zich bevond, hielp het hoofd te bieden aan de
opgelegde beproevingen.
Het kamp van de Indische gijzelaars was deel van het concentratiekamp

Buchenwald maar er golden andere regels: de gijzelaars mochten niet
mishandeld worden, zij behoefden niet te werken, zij mochten pakketten
en allerlei andere gaven ontvangen en hun kamp kon geïnspecteerd worden
door een ambtenaar van de Zweedse legatie te Berlijn of een vertegen-
woordiger van het Internationale Rode Kruis. Binnen hun aparte omheining
waren zij overdag vrij te doen wat zij wensten. Het eigenlijke eoncentratie-
kamp mochten zij, steeds in gezelschap van een SS-onderofficier, alleen be-
treden wanneer dat nodig was voor een bezoek aan het Revier (de zieken-
barakken) of aan de Politische Abteilung - zij konden overigens wèl dagelijks
gadeslaan wat er in het grote kamp gebeurde.
De in juli '40 gearriveerde groep had het aanvankelijk nogal moeilijk:

zij was uitsluitend op het kampeten aangewezen (pakketten werden in de
maanden juli t.e.m. september nog niet ontvangen) en ze bezat niets dat
enige afleiding kon verschaffen: geen boeken, geen kranten, geen spellen
(alles was in beslag genomen) - wèl werden damstenen en schaakstukken
spoedig geïmproviseerd. Het regime was toen ook nog tamelijk streng
('voor iedere snotaap in uniform die langs de barakken kwam, moesten zij',
zo wordt over hen bericht, 'in de houding staan, petje afnemen en eerbiedig
aan- en nakijken waarbij het hoofd moest meedraaien"), maar dat regime
werd verzacht toen in oktober de tweede groep aankwam. Korte tijd later
viel evenwel de kou in en nadien hadden de gijzelaars daar vooral des nachts
op hun onverwarmde slaapzalen onder te lijden. Gelukkig: de pakketten
van het Nederlandse Rode Kruis kwamen nu regelmatig binnen (begin
oktober de eerste zending, toen nog louter voor de eerste groep), eens per
maand een pakket van 5 kilo - de december-pakketten werden zelfs (daartoe
had Seyss-Inquart zich laten vermurwen door de schrijfster Jo van Ammers-
Küller) daags voor Sinterklaas met een aparte, uit bezet gebied gekomen
vrachtauto bij de gijzelaars afgeleverd met voor elk hunner als extra-gave
van het Rode Kruis een paar pantoffels (die werden niet uitgereikt) en van
de Winterhulp Nederland een banketletter. Eind december kwam een
Zweedse diplomaat op inspectie. Hem werden de volgende klachten ken-
baar gemaakt: de kampkleding was te dun en de door het kamp verstrekte
schoenen deugden niet; het voedsel was onvoldoende en uit de pakketten
van het Rode Kruis werden vóór de uitreiking goederen weggehaald, o.m.

1 Aangehaald in M. Brouwer: Den vaderland getrouwe (1947), p. 104.
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