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VOORWOORD

Op verzoek van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatsctrappelljk
Werk heeft het Nederlands Instituut voor Praeventleve GezondheLdszorg

op zich genomen om een onderzoek te doen dat zidr rictrt op de vraag of
bij personen dle tussen 1940 en 1945 enige tljd in een Duits concentra-
tiekamp hebben doorgebracht in latere jaren nog ziekterzerschÍjnselen
optreden, die ret de concentratiekarp-ervaringen 1n verband gebractrt
kr:nnen worden. Door het werk van Bastiaans en anderen is aangetoond dat
in een aantal gevallen soms nog na vele jaren 1n dlt verband psychlsche
stoornissen kunnen optreden. over de lichanelijke cond,itle van de o\rer-
Ievenden i-s veel minder bekend.

Het hierbij uitgebrachte eerste deelraptrrcrt betreft een oríënterend voor-
onderzoek naar de gegevens betreffende concentratiekampgev.ulgenen dl.e in
Dachau verbleven. fn de verdere studie zal de rrcrbiditeit in de periode
1945 - 1980 bij de overlevenden worden nagegaan tegen de .achtergrond van

de oorlogservaringen van deze groep. Tevens zullen de mortariteit, de

doodsoorzaken en het gebruik van urettelijke regelingen aangaande hulp-
verlening voor deze oorlogsslachtoffers aan de orde komen.

Dr. M.iI . Hartgerink,
directeur NIPG.



ïnhoudsopgave

DeeI I
Plaatsbepaling van het onderzoek

blz.

1

5

5

5

7

s

15

1S

19

23

24

het

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

DeeI ïI
Uitwerking onderzoeksopzet

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

BÍj lage

Bij lage

Verleden of heden

Relatie tussen beleid en onderzoek

1, Inleiding
2. Loochening 1945-1950

3. Stromingen in de opvatting over causaliteit
1950-'1S65

4. Late gevolgen 1965-1S80

Eerste verkenning

Dachau

1. Inleiding
2. Dachau en andere kampen

3. Categorleën

1

2

3

4

In leiding
Samenste 11ing onderzoekspopulatie

Kampervaring

Gezondheid

1. Sterfte-onderzoek

2. Ziekte-onderzoek

Ult kerin gen,/pens l oen en

Een onderzoek naar de beschikbaarheld

Overzicht van het aantal Nederlanders
concentratÍekamp Dachau

1

5

7

13

15

17

1

2

van de gegevens

binnengekomen in

LiteratuurliJ st



-1

Hoofdstuk 1

Verleden of heden

"Wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd deze te herhalen"

Santayana

Dit onderzoek komt niet uit de lucht vallen. VÍjfendertig Jaar na het einde

van de strijd staat de tweede wereldoorlog sterker in de belangstelling dan

ooit.
Een nÍet-aflatende publiciteitsgolf tracht het geheugen op te frissen van

degenen die de oorlog meemaakten en de na-oorlogse generatie de les te lezen
het verleden niet te laten verjaren. De inzet van de overheid en het parti-
cu1Íer inltiatief is groter dan ooit. Het lijkt zinvol aan de achtergronden
van dit verschiJnsel een korte beschouwing te wijden.

Het is opmerkeliJk, dat de groeiende interesse een internationaal fenomeen

is. De volgende vier factoren spelen hierbij een rol.
0p de eerste plaats behoren de getroffenen door de oorlog inmiddels tot de

oudere generatie dle begint terug te blikken om de balans op te maken; een

algemeen verschijnsel we1 aangeduld met de term "biopsychisch rj.tme" (van

der Dunk, 197S). Een aanzwellende stroom van egodocumenten over eigen oor-
logservaringen is hiervan éón van de uitingen
Een wereldwljd publlciteitsnetwerk weet richting te geven aan de aandacht

van het publiek. Televisie, radio en pers hebben sluimerende herinneringen
aan de tweede wereldoorlog tot leven gewekt en opnieuw gestalte gegeven.

De internationale dlscussie rondom de t.v.-fi1m Holocaust, niet in het minst
in hlest-Duitsland, is hiervan een sprekend voorbeeld.
Een derde factor Ís gelegen in de opkomst van de Jongere generatie, die vra-
gen stelt over de oorlogservarÍng van de ouders en eigen conclusies trekt.
De onderzoekers zelf behoren tot deze groep geÍnteresseerden.
Tenslotte wordt de belangstelling gevoed door een zich ontwikkelend doem-

denken. Het elan in de wederopbouw-periode na de tweede wereldoorlog werd

a1 spoedig getemperd door de koude oorlog tussen de geallieerden van weleer.
fn de toenemende welvaart en ontspanning werd het vooruitgangsoptimisme
opnieuw geweld aangedaan door de Vietnam-oorlog met a1 zijn gruwelijkheden.
Nu aan het begin van de jaren tachtig ziJn we ons er meer dan ooit van be-

wust, dat oorlogen ontmenseliJklng en marteling aan de orde van de dag zijn
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en onze nabiie toekomst door atoomdrelging verwoest kan worden. In ziJn
meest pessimistische vorm leidt dit tot een "Culture of NarcissÍsm,'
(Lasch , 1979), Ïn een cultuur zonder uitzicht op de toekomst wordt het
verleden irrelevant.
Ïn meer constructieve zin 1eÍdt het tot de vraag naar de zin van het leven
en hoe hieraan vorm te geven. Hoe kunnen we het geweld in de wereld enigs-
zins meester blijven en de gevolgen ervan helen of verzachten?

Deze internationale ontwikkelingen ziJn zeker ook in Nederland herkenbaar.
De jongste geschiedenis is echter Ín ons land op eigen wijze gehanteerd.
Na een eeuw van vrede werd ons land overvallen door de oorlog. Na een

eeuwigliJkende oorlog werd Nederland ook overvallen door de vrede. fn ver-
gelijking tot andere landen bestond er geen traditie, waarbinnen verliezen
betreurd konden worden. Herdenkingen waren niet geworteld in de geschie-
denis. In een land van kooplieden bestond geen behoefte aan oorlogshelden
en slachtoffers.
Het bijltje werd voorzichtig gehanteerd in de zuivering. De "fouten', werden
gesepareerd en geruisl00s weer teruggevoerd in de samenleving.
De dekolonisatie bracht trouwens grotere problemen met zÍch. Een versnelde
industrialisatie was nodig, waarin de irnmigranten uit het onafhankeliJk
geworden geworden fndoneslË uitstekend pasten. Onder hen ervoer menlgeen dat
hun verhalsn over de Japanse bezetting minder pasten blJ het Nederlandse oorlogs-
beeId. De confessionele zuilen werden hecht gefundeerd ln Nederlandse bodem. In
harmonle bouwden overheid en particulter lnltiatief aan de verzorgingsstaat.
Geruisloos voor de buitenwereld was ook een stelsel van 13 verschillende
wetten en regelingen voor financië1e ondersteuning voor oorlogsgetroffenen
opgebouwd. Iedereen leek fatsoenliJk onder dak gebracht.

Deze rust werd in de tweede helft van de Jaren zestig doorbroken. Welvaart
bracht geen welzijn voor íedereen. Met de terugkerende herinneringen kwamen

ook groeperingen van oorlogsgetroffenen op voor hun belangen en gingen hulp-
verleners over tot sociale actÍe. ïevens wijzigde zich de opvatting over de
taak van de overheid. Er ontstond behoefte aan structurering en coördinatie.
Ïn het laatste decennium kwam dit ook tot uiting op het terrein van de ma-

teriële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen. In 1g72 kwam

de l,rlet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1S40-1945 tot stand. Centrum '45
verzorgt sedert de oprichting 1n 1973 medisch-psychologische begeleiding van
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verzets- en oorlogsslachtoffers. 0ver de mógelijkheden tot "Harmonisa-

tielcoördinatie van regelingen aangaande hulpverlening corlogsslachtoffers
(van Namen, 1575) werd in 1975 gerapporteerd. ïn hetzelfde Jaar werd het
!,^/erk- en Adviescollege immaterië1e hulpverlening geÍnsta11eerd, dat in 1978

zlJn werkzaamheden afsloot met een eindrapport (W.A.C. 1978). fnmiddels
was in 1977 een ïnformatiecentrum voor door de oorlog getroffenen opgericht.
Tenslotte werd in 1979 een fnformatie en CoördinatÍe Orgaan voor Dienst-
verlening aan 0orlogsgetroffenen (Icodo), ingesteld.
Met het beeld van vooral de tweede helft van de afgelopen decennia voor ogen

worden de jaren zeventig we1 afgeschÍlderd als de jaren der matheid na de

stormachtige provocaties van de jaren zestig. Boven weergegeven opsomming ge-

tuigt eerder van koortsachtige ontwikkelingen, zeker mede ingegeven door het
verstrijken der jaren en de veroudering van de oorlogsgetroffenen.
De groeiende bewustwording in Nederland van de tweede wereldoorlog en zijn
gevolgen 1s ook op gang gekomen door andere actuele ontwikkelingen in onze

samenlevÍng. Stagnatie in de economie, groeiende werkloosheid, opkomst van

extreme groeperingen roepen herinneringen op aan de jaren dertig en de erop

volgende oorlog. Vooral ook de gljzetingen lieten een diepe indruk na. Steeds

meer beseft men dat de bemoeienis met oorlogsgetroffenen een bredere beteke-
nis heeft:

"een maning voor heden en toekomst: om de ervaring met en het inzicht in het
leed van onderdrukking en vervolging di.enstbaar te maken voor nu en morgen

en vooral om hardnekkig te blijven pogen zulk leed te voorkomen" (w.A.c.,
1978, blz. 12O).

Een recent voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de gevolgen van gijzelingen
in Nederland (Bastiaans, 1g7g). Ook de verwantschap met de gevolgen van diverse
andere vormen van geweld a1s kindermishandeling, marteling en verkrachting,
wordt steeds meer door overheid, hulpverlengrs en onderzoekers onderkend.
Ïn vergellJking tot een aantal andere Europese landen en de Verenigde Sta-
ten is in Nederland betrekkelijk weinig onderzoek verricht. Voor belej.dsvoe-
ring koerst men sterk op de "ervarJ.ngen van diegenen die op enigerlei wijze
betrokken zijn bij de ÍmmateriëIe hulpverleningen". Deze "kunnen een aanwijzing
geven van de soorten hulpbehoeften". Maar het lijkt me zei de Minister van

CRIï in 1975' "dat in veel opzichten nadere kwalitatieve en kwantitatieve
toetsÍng is geboden (W.A.C., 1977, bijlage 2, blz: 31.

Deze uitspraak getuigt van de groeiende behoefte bij bestuur:ders aan onder-
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bouwlng van hun beleid vanuit wetenschappellJk onderzoek waarult ook de ln
dit rapport uitgewerkte onderzoeksopdracht voortvloelt. 0p de relatie tus-
sen onderzoek en beletd zal in het volgend hoofdstuk ingegaan worden.
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Hoofdstuk 2

Relatie tussen beleid en onderzoek

"Het beleid wordt onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en het onderzoek

is onvoldoende beleidsrelevant" (Coolsma, 1578).

1. Inlelding

Het vorig hoofdstuk schetste de ontwikkelingen in de samenleving, waarbinnen

dit onderzoek geplaatst kan worden. Tevens kan men hieruit afleiden, hoe deze

ontwikkelingen met name in de laatste tien jaar in het beleid gestalte kregen.

Zoals eerder aangegeven hebben bestuurders sterk gesteund op de ervaring van

hulpverleners. Planning van de hulpverlening kan zich echter niet alleen
richten op de bekende hulpvraag doch zaI inzicht moeten hebben in de hulp-
behoeften van de doelgroep. Hiertoe meet men beschikken over globale aantal-
1en, leeftijds* en geslachtsverdeling, bedreigde groepen, ontwikkelingen in
de gezondheidstoestand en het gebruik van voorzieningen.
Geríchte beleidsvragen kunnen pas beantwoord worden tegen de achtergrond van

bekendheid met dergelijke basiskenmerken, verkregen op grond van verricht on-

derzoek. Dit verwijst naar de gespannen relatie die in het algemeen bestaat

tussen beleid en onderzoek.

Dit hoofdstuk za1 de verhouding tussen beleid en onderzoek tussen 1945 en 1980

t.a.v de gezondheid van oorlogsgetroffenen beschrijven met de beperking in
dit kader tot verzet en vervolging. De bronnen worden gevormd door beleidsstuk-
ken en vooral de Nederlandse wetenschappelijke literatuur. Bij voortduring
moet men hierbij voor ogen houden, dat uitspraken uit deze bronnen geplaatst

moeten worden tegen de achtergrond van de oorlogs- en bevrijdingsperiode.
Zoals ook verder in dit rapport naar voren zal komen bestaan er nog steeds

grote leemten in onze kennis hetgeen terug te voeren is op deze chaotische
periode. Deze excursie in de tijd dient niet alleen ter onderbouwing van het

oriënterende karakter van dit onderzoek, maar geeft ook inzicht in de achter-
gronden, waarom het beleid t.a.v. oorlogsgetroffenen in het algemeen regel-
matig bijgesteld moest worden.

2. !ogcheni-nEr '1S45- 1950

Reeds op 12 april 1945 nog voor de bevrÍjding, stelde de Londense Regering een

"Regeling Oor1ogssI-achtoffers" Ín. Deze regeling verzorgde de noodzakelijke
bestaanskosten waarbij de aard van de oorlogscalamiteit geen ro1 speelde.

De vervolgden gingen in deze algemene voorziening op, die steunde op een alge-
mene solidariteitsplicht.
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Voor de geldeltJke verzorging en maatschapÉeliJke hulpverlenÍng werden
centraal en per provlncle en dlstrlct bureaus voor oorlogsslachtoffers
opgericht. De maatschappellJk werkers dlenden de oorlogsslachtoffers
zoveel mogellJk "tegemoet te komen en te helpen,'en kregen a1s opdracht
mee, "dat hun optreden elk strikt ambteliJk karakter dÍende te missen,'
(v. Namen 1975, blz. 51.

In '1948 werd de stichtÍng Joods lïaatschappeliJk Werk (J.t4.t^/. ) opgericht als
opvolger van de vooroorlogse ioodse sociale huj.pverleningsorganisaties.
Pas in 1960 kon de Centrale VerenigÍng voor de Joodse GeesteliJke Gezond-
heldszorg opgericht worden als voortzetting van de psychiatrische instel-
ling "het Apeldoornse Bos", dat door de bezetters veruoest was. fmmateriële
hulpverlening was primair een zaak voor het partÍcu1Íer initiatief.
De gelderijke verzorging werd Ín 1g4g toevertrouwd aan de gemeenten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Financíën maakte in april 1g45 één
duideliJke uitzondering op deze algemene regeling, n1. voor de verzetsdeelne-
mers, die "...gehee1 of gedeeltellJk lnvalide ziJn geworden" (v. Namen, 1,975
blz, 4).
De rechtsgrond hiervoor was gelegen in de opvatting dat de vriJwirllge
deelnemlng aan het verzet als dienst aan een publÍeke zaak geliJk gesteld
werd met een dlenstverband.
Voor hen zouden dan ook de bepallngen van de Pensloenwet voor de Land- en
Zeemacht moeten gelden. Dlt resulteerde ln 1947 ln de inwerkingtreding van de
hlet buitengÉ,woon pensloen 1940-1S45 (1./.b.p. ).
fn verzetskringen zelf leefde de gedachte aan ean verzorglngspensloen,
teneinde te garanderen dat de getroffenen en hun nabestaanden redelljk voort
konden leven op hun oude levenspell. Men had elkaar in het uur van het
gevaar de belofte gegeven, dat a1s óón vlel de anderen voor de ,,zlJnen,,

zouden zorgen. Deze onderlinge solidarlteitsgedachte was en is de grondslag
van het werk van ce Stichting 1940-1945, opgericht 27 Juní 1g45. gok deze
verzorgingsgedachte werd 1n de W.b.p. opgenomen naast het uitgangspunt van
de invaliditeit.
Noch de Stichting 1s40-1945 noch de Wetgever bevroedde welk een lang leven
deze hulpverlening beschoren zou ziJn, De aanmeldingstermljn voor hen, die
meenden voor dit pensioen Ín aanmerking te komen werd aanvankelijk gesteld
op 1 jaar na de inwerkingtreding van de wet.
Dit is kenmerkend voor deze eerste 5 jaren na de oorlog. De gehele hulpver
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lening zou slechts tljdelijk van aard ziJn.
Toch waarschuwden Nederlandse publicaties reeds dat veel stoornissen bij uit
kampen teruggekeerden zich eerst geruime tijd laten zouden manifesteren (Tas,

1346).

Ook de behoefte aan breder onderzoek kwam in de eerste jaren reeds naar voren.

"Het lijkt mij zaak, dat er allereerst getracht wordt een overzicht te krijgen
over het aantal geva11en, vervolgens of deze de behandeling krijgen dJ-e ze

nodig hebben, en, mocht dat niet het geval blijken, daarvoor te zorgen".

Ook wijst deze schrijver op "Het gemis aan centra, zoals die in andere landen voor

uit de oorlog teruggekeerden bestaan,: ... " en op de behoefte "hier te lande die
methoden te leren kennen en toe te passen, die in Engeland en Amerika gedurende

de oorlog tot zo verrassende ontwikkeling zijn gekomen, zoals de groepspsycho-

therapie, narcosynthese e.d., een ontwikkeling waarvan de vredespsychopathologie

zeker za1 profiteren" (Tas, 1S46). Een visj-onaire blik, doch de tÍjd was nog

niet rijp.
Deze opvattÍngen vonden ook in medische kring weinig weerklank. Wel was de

geneeskunde vertrouwd geraakt met de acute reacties op oorlogssituaties zoals de

battleshock. De na-oorlogse bonte reeks van neurasthene symptomen werden nog

niet gezien a1s 'n fase in een langduriger proces. In de psychiatrie greep men

voor de echte oorlogsneurose terug op de psycho-analytische theorie over de

traumatische neurose (Freud, 1921 J. Een begrip als het K2-syndroom bestond nog

niet. Het is opmerkelijk dat a1 na de eerste wereldoorlog gewaarschuwd werd

voor late gevolgen na internering. In een vergeten studie wordt a1 gesproken

over " Stacheldrahtkrankheit " (Vischer, 1S181.

Wel onderkende men een algemene zwaktetoestand van ex-gevangenen, die in het

algemeen wonderlijk snel herstelden.
Men legde echter vooral het accent op het lichamelijk herstel. ïnfectieziekten,
vooral tuberculose werden behandeld. Goede voedÍng liet het lichaamsgewicht snel

toenemen. Door spoedig weer aan de slag te gaan zou men er psychisch ook wel weer

bovenop komen.

Ook de overheid heeft naast de eerder genoemde Wet en Regeling in deze geest

activiteiten ontplooid. "Voor gewonden en zieken werden herstel- en recreatiemo-
gelijkheden in binnen- en buitenland gezocht of gecreëerd" (v. Namen , 1975, bi.,z. 5).
Het voorgestelde onderzoek naar gezondheid en hulpverleni.ngsmethoden werd niet
geëntameerd. lïen kan veronderstellen dat het toenmalige verantwoordelijke Minis-
terie van Binnenlandse Zaken dit als taak van het partlculier initiatief zag,

hetgeen weer moeilijk paste in het verzorgende uitgangspunt van de Stichting 1S40-

1945. Daarnaast vormden de vervolgden geen herkenbare groep, terwijl de joodse

hulpverlening hÍervoor niet geëquipeerd was.
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3 . St romi n ggn-1 n d e_op vat t I n B-oye1 gagsg{t e ry,_1 I 59-19 5 5

fn de eerste periode na de bevrlJding was het nog betrekkellJk eenvoudig een

rechtstreeks causaal verband aan te tonen tussen de invallditelt en het ver-
zet en was ook een verergerend verband veelal aannemeliJk. wlet het verstriJ-
ken der Jaren werd de beoordeling van de individuele aanvragen voor een buiten-
gewoon pensioen steeds moeilijker. Men kan gerust ste1Ien, dat het causali-
teitsvraagstuk de medische wereld voor een nieuw probleem stelde, waarvoor
nog geen wetenschappelijke grondslag bestond. Het is dan ook niet verwonder-
I1Jk, dat organisch georÍënteerde artsen vee1al tot een fundamenteel ander
oordeel kwamen dan psychisch georiënteerden. Ter verklaring van de verschljn-
selen legde velen de nadruk in navolging van buitenlandse studies op atrofie
of beschadiging van de hersenen t.g.v. de ehronÍsche ondervoeding en mÍshan-
deling (Schulte 1953, Hoffmeyer 1954, Thygesen 1S541. Voor de late werking
van traumatische gebeurtenissen had ook de psycho-analyse 'n verklaring (R6mke,

1S51). Gebeurtenissen kunnen pas later Ín de persoonlijke ontwlkkeling hun

traumatiserende werking ten vo11e gaan uitoefenen. ïn deze lijn past het proef-
schrift over de medlsche en psychologtsche aspecten van het concentratiekamp
(Cohen ' 1952). Dat de spanning in het kamp op zíchzelf a1s traumatiserend opge-
vat moest worden stemde overeen met de bevindingen van anderen, dat de asthene
syndromen, die a1s gevolgtoestand van de honger werden beschouwd, ook werden
waargenomen bij verzetslleden zonder een doorgemaakte ondervoeding. Angst en

gewlchtsverlies zouden wel eens kunnen correleren. Deze aetiologische factoren
zijn nooit afzonderltjk in onderzoek onderling vergeleken.
De Franse psychiater Targowla achtte het onJuist de organische en de niet-
organische neurasthenieën streng te scheiden (Targow1a 1950). HU rlras daarmee

1n dit veld een van de voorlopers van de psychosomatlsche denkrlchting, waarin
op de wisselwerking tussen de persoonlljkheÍdsstructuur en de Ilchame1ÍJke ge-
steldheid gewezen werd. Hiermee werd ook diegenen die de nadruk legden op de

aanleg of de vroegkinderlijke ervaring, wind uit de zeilen genomen. De psycho-
somatische gevolgen van onderdrukking en verzet werden in Nederland vastgelegd
in een monumentale dissertatie (Bastiaans, 1557). De schriJver verbindt hieraan
een aantal desi.derata. Hij bepleit voor de uitvoering van onderzoek naar de

oorlogs- c.q. verzetspathologie een, reeds ln'1951 aan de Stichting 1940-1945
gedaan voorstel "voor een zelfstandige, medische dlenst, die los van de verze-
keringslnstltuten en 1n het belang van de getroffenen aan de opbouw van deze

tak van de geneeskunde zou werken". ÍBastlaans, ''!957, brz. 445 en 4461.
lÍet betrekklng tot de behandellng en verwlJzend o.a. naar FrankriJk wordt een

lans gebroken voor een "centrum voor psychosomatlsche reval1datie", zodat "aIs-
nog tal van verzetslleden kunnen worden geholpen biJ hun pogen om tot een
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geslaagde aanpassing te komen" (Bastiaans 1957, blz. 45S).

Van deze aanbevelingen is weinig geëffectueerd. Het Ís gemakkelijk achteraf
vast te stellen, dat men verblind was door de goede aanpassÍng van velen.
Het geciteerde onderzoek had immers betrekking op een selecte groep waarvan

de geforceerde aanpassing tot uitdrukking kwam in psychiatrische- en psycho-

somatische aandoeningen (nI. bij+3000 pensioenaanvragers van het geschatte

totaal aantal verzetsdeelnemers van + 76.000 I . De onderzoekspopulatie telde
1430 gedeporteerden op een totaal van vermoedelijk 4000 uit de kampen terug-
gekeerden. De vraag naar de gezondheidstoestand van de onbekenden blijft
ook voor deze schrijver open: "Wat de medische gevolgen waren voor a1le gere-
patrieerden, die aan ernstige stress {^,aren blootgesteld is niet bekend.

Aangenomen moet r^,orden, dat een deel van hen niet herstelde, ook a1 werden

zij - om de een of andere reden - niet aangemeld ..." (Bastiaans, 1957, blz.
112) .

ïn de wetgeving veranderde in deze periode in wezen weinig. RegelÍngen werden

aangepast. Het aantal aanvragen was betrekkelijk gering. Behoudend de medische

beoordelingsproblemen die zich bij individuele gevallen telkens weer voor-
deden, gaat deze periode voor bestuurders in betrekkelijke rust voorbij.

4. Late_ggvslgen,_1 965-1S 90

Na een lange latente periode groeit de vraag naar materiële en immateriële
hulpverlening weeri voor velen een onverwacht fenomeen.

Zoals voortreffelijk beschreven door v. Namen worden in deze periode de

vruchten geplukt van de in de stille periode verkregen inzichten.
"Ge1eidelijk aan brak het inzicht baan dat men hier te maken had met een

kwalitatief en kwantitatief belangrijk vraagstuk.
Niet alleen bij verzetsdeelnemers maar ook bÍj anderen, die tijdens de bezet-
ting hadden blootgestaan aan tegen hen gerichte maatregelen van de vijand,
openbaarden zich - a1 dan niet Ín, doch meer speciaal n6 de gevangenschap -
de geestelijke en lichamelijke gevolgen van doorgemaakte stress.
De aandacht werd speciaal gericht op de invaliden, met name de vervolgden
wegens ras, geloof of wereldbeschouwing.

De tegen de persoon gerichte bedreiging werd door de medische wetenschap

aangewezen a1s de algemene oorzaak van huidi.g lijden.
Op deze grond werd in de Wet buitengewoon pensioen de omgekeerde bewijslast
ingevoerd (1367) en a1 deze omstandigheden leidden Ín'1968 tot de erkenning
dat de gemeenschap een "bijzondere rechtsplicht" tegenover de vervolgs-
slachtoffers had, steunend op de "bijzondere solidariteitsplicht,, (v. Namen

1975, blz. 7 en 8J.
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Met de groelende behoefte aan vöorzleningen, groelt ook de behoefte blJ
bestuurders aan kwantltatleve en kwalltatleve gagsvens.

Begin 1970 wordt door de Staatssecretarls van Soclale Zaken en Volksgezond-
held een "Werkgroep Postconcentratiekamp-syndroom" gelnstalleerd.
De aanleidlng hiertoe vormde het verzoek tot de lnstelling van een eentrum

voor onderzoek en behandeling van slachtoffers van oorlogsstress. De

werkgroep brengt hierover een positief advies uit hetgeen in 1973 leidt
tot de oprichting van het centrum'45 te 0egstgeest. Het moet dienen "ïer
bevordering van het wetenschappelijk gefundeerd onderzoek van en ter verrui-
ming van de behandelingsmogelijkheden voor lijders aan het postconeentratie-
kampsyndroom .. . . " (Werkgroep 1971 ). Oe werkgroep zelf kan niet voldoen :aan

de vraag naar hardere gegevens. lYen verwijst naar de talloze publicaties, waar-
in gesteld wordt dat "de morbiditeit op grond van late gevolgtoestanden zeer
groot is". Uit de naamgeving van de werkgroep bliJkt dat men van rnening is
dat "aan het bestaan van ernstlge en langdurige psychische- en lichamelljke
gevolgtoestanden van extreme belasting niet kan worden getwiJfeld". ïn betref-
fende gevallen kan men hÍervoor de dlagnose post-concentratiekamp*syndroom
stellen.
Het wordt waarschÍjnlijk geaeht, dat nog enkele dulzenden slachtoffers van

extreme belasting in de oorlog in leven ziJn en dat "er voor velen geen

mogelijkheden tot adequate geneeskundlge behandeling" bestaan.
fllen voorziet, dat dit centrum "geenszins een landellJke servlcefunktie za1

kunnen hebben voor a1le nog in leven zijnde slaehtoffers,'.
Men verwacht ook door een functionele verblnding met de Leidse Universiteits-
klinlek dat het door zijn wetenschappeliJke funderi.ng een bredere uitstraling
krijgt naar de Nederlandse geneeskundigen.

Deze verwachtingen zlJn nauweliJks gerealiseerd. Behoudens een onderzoek naar
satisfactie biJ c1iënten t.a.v. behandelingsvormen, is de nadruk gelegd op

behandellng (de Koning j976).

'n 0pmerkelijk nieuw verschiJnsel is dat dit Centrum zowel voor verzetsdeel-
nemers a1s de vervolgden open staat.

't Gevoel van een gemeenschappelljk lot ondergaan te hebben komt ook tot
uiting in de wens van vervolgden eveneens een pensioen te ontvangen. Vooral
het bijstandskarakter van de regeling leidde tot heftige verwijten, o.a.
geventileerd via de media. lvlaatschappellJk werkers van Joods Maatschappelijk
Werk (J.M.W.l gÍngen over tot actie.
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Dit leidde uiteindelijk per 22 november 1972 tot de totstandkoming van de Wet

Ultkering Vervolgingsslachtoffers 1S40-1945 [W.u.v.]. Van belang in dit kader

is allereerst te vermelden, dat het begrip "invaliditeit" in deze wet niet
gehanteerd wordt, doch gesproken wordt over "ziekten en gebreken". Bij de

verzetspensioenen was al gebleken hoe moeÍlijk invaliditeit te schatten was

en dat regelmatige herkeuringen hierbij noodzakelijk waren.

Een tweede nieuw element vormde de omkering van de bewijslast zonder de beper-
kende bepalingen van de W.U.p.*). De invoering van deze omgekeerde bewijslast
hield de erkennÍng in van de aannemelijkheid van late gevolgen van vervolging.
Deze laatste werd niet aan 'n minimum tijdslimiet gekoppeld omdat men rekening
wilde houden met de indivÍdueLe verwerkÍngscapaciteÍten. Bij geringe draagkracht
kan een gerÍnge draaglast toch tot ziekten en gebreken leiden.
íïen wilde voorkomen dat getroffenen de dupe werden van niet geëxpliciteerde op-

vattingen van betrokken artsen. ln het vervolg dienden dezen te bewijzen, dat
ziekten en gebreken, Índien vastgesteld, duidelijk uit andere oorzaken ontstaan
waren. De Wetgever besloot tot deze bepaling mede in navolging van de buiten-
landse wetgeving, vooral de Noorse. Deze laatste hras weer beÍnvloed door de

Norwegian Medical Study Group en goed geoiganiseerde druk van ex-gevangenen

IEitinger, 1973).

0p de Ínstelling van de W.u.v. volgde een totale verrassing. Vooraf had men enige
schatting gemaakt van de te verwaehten aantallen aanmeldingen: enkele honderden

hooguit enkele duizenden. Binnen vijf jaar bedroeg het aantal aanvragen reeds
60.000. Het zal duidelijk zijn dat het apparaat, ondanks bijstellingen, niet
toegerust was om deze stroom qualitatief en quantitatief naar behoren te verwer-
ken. Uiteraard zoch men naar oplossíngen o.a. in de reeds eerder genoemde

opdracht tot harmonisatie en coördinatie (v; Namen , 1rg75).

Mede gewaarschuwd door de druk op de materiële voorzieningen kreeg de over-
heid een steeds sterkere behoefte het goed functioneren van de immaterÍë1e
voorzieningen te bevorderen. Het particulier initiatief vroeg om versterking
van mankracht en deskundigheid. Het was vooral het ÍYinisterie van CRM, dat de

behoefte aan begeleiding van oorlogsgetroffenen onderkende. lvlaar reeds in ambte-

lijke kring was gebleken, dat "over aard en omvang van de ÍmmateriëIe problemen

van de oorlogsslachtoffers nog veel onduidelijkheid bestaat',.

ffiGT.b.p. geldt deze bepalÍng uitsluitend indien de verzetsdeelnemer
minstens 3 maanden gevangen gezeten heeft of aan langdurige en buiten-
gewone spanningen bloot gestaan heeft (zoals verblijf Ín een concentratie-
kamp), danwel minstens 60? Ínvalide is.
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Men gaf er de voorkeur aan deze moeÍI1Jke materie door een Werk- en Advies

College (l^/.A.C. ) te laten ultwerken.
BiJ de installatierede van de toenmaJ.lge mlnÍster werd weergegeven, dat
men 1n brede kring de nood onderkende."Zowel de welziJnsraad ars da

Ministerraad hebben op vrlJ korte termlJn ingestemd met dlt inÍtiattef.
Daarult kunt U opmaken, dat het de regerlng ernst is om aan de oplossing
van dit ernstig mensellJk vraagstuk met kracht te werken,' (lr.A.c.,
1977 bíJlage 2).
Het W.A.C. heeft getracht een inzicht in de aantallen getroffenen te ver-
kriJgen en hun behoefte aan hulpverlening te pe1Ien. Met twee belangrijke
vraagpunten heeft dit college geworsteld. BIJ vaststelllng van de verschil-
lende categorieën en hun aantallen doet zlch het probleem voor van de juiste
defÍniëring.
Bronnen, die beschikbaar zÍJn, geven gewoonliJk geen of tegenstrljdige
omschrijvlngen van de verschlrlende groepen. Dit betekent tevens, dat de

nauwkeurigheid van deze gegevens voor de meeste categorieën niet groot is.
Daarnaast ontbrak grotendeels lnzicht 1n de behoefte aan voorzlenlngen. 0ok
telling van het aantal ultkerlngs- en pensioengerechtigden bood onvoldoende
aanknoplngspunten. "De Ínhoud van de dosslers is sterk gerlcht op materiëIe
aspecten". Bovendien zlJn de gegevens verzameld 1n een nlet vriJe arts-
patiënt reLatle. Symptomen en ziekten worden hlerdoor gekreurd.
Tenslotte vormen aanvragers een selecte groep u1t het totaal van getroffenen,
waardoor ongetwiJfeld een vertekend beeld zou ontstaan.
tdel heeft dÍt college op voorzíchtige wiJze gebrulk gemaakt van het,'3nder-
zoek naar de sterfte onder overl.evenden ult concentratÍekampen 1g45-1S6g
(CBS 1976). Er ziJn schattlngen gemaakt van'de aantallen getroffenen ln leven
ln 1975 thl.A.c. 1977, blz. 77) en 1n de toekomst (h,.A.c. jg7l, biJlage 4).
Deze schattingen hebben een beperkte betekents, omdat voor een actueel beleld
inzicht nodÍg is in de ontwÍkkeJ.ing van de sterfte en doodsoorzaken van de
laatste 10 jaren, zo mogeliJk naar categorieën, personen en type kamp.

Niet in het mlnst ook omdat de uitkomst van het CBS-onderzoek, mede geflnan-
cieerd door CRM, verrassend was voor het beleid hulpverleners en oudgevangen.
lvlen ging blJ de opzet uit van de algemeen aanvaarde veronderstelling, dat,,ver-
geleken met de gemlddelde Nederlandse bevolking, voor de ult gevangenschap
teruggekeerden een verhoogde eventueel vervroegde sterfte zou worden gevonden,'
(CBS 1376 , blz. 17),
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Deze hypothese werd niet bevestigd, integendeel er bleek een beduidend

lagere sterfte.
Hoewel men deze bevinding in het algemeen negeerde, relativeerde en be-

twijfelde, zal hieronder blijken dat de CBS-studle het eerste aangrijpings-
punt vormde voor de onderzoekers bij hun eerste verkenning.

Belangrijker dan objectieve gegevens over sterfte is inzicht in de gezond-

heÍdstoestand en de beleving hiervan.
Veel oorlogsgetroffenen leggen een rechtstreeks verband tussen hun invali-
diteit of ziekten en gebreken en hun oorlogservaring. ln het kader van de

tn,.b.p. en hJ.u.v. beschikken de medische adviseurs echter niet over syste-
matisch inzicht in de verdeling van ziektepatronen, die voorkomen blj hun

aanvragers" (W.A.C. 1978, blz.37).0nder invloed van het multicausale den-

ken en het verstrijken der jaren wordt het steeds moeilijker voor de medi-

sche adviseur aan te tonen, dat er geen verband bestaat met vervolging
en verzet, en wel met een andere oorzaak. Voegt men hieraan toe dat
motieven a1s erkenning van of genoegdoening voor het doorgemaakte i.p.v.
ziekten of invaliditeit belangrijker zijn voor het indlenen van een

aanvraag (van Veen rc77) dan kan men zich voorstellen, dat nader onderzoek

naar morbiditeit en het gebruÍk van uÍtkeringen en pensioenen een belang-
rijke ondersteuning voor het beleid kan zijn.
De geraadpleegde bronnen lijken de conclusie te wettigen dat erweinigweten-
schappelij k onderzoek verricht is waarop onderzoek en beleid voort kunnen bouwen.

Resumerend bestaat de indruk dat vroege signalen uit het veld breder opge-

zet onderzoek te verrichten niet opgevangen worden.

Ívlen veronderstelt alom met een tijdelijk verschiJnsel van doen te hebben.

fn een lange 1atènte periode doen diverse stromlngen opgang, waarna tenslotte
het post-concentratiekampsyndroom een aparte plaats ingeruimd krijgt. Dit komt

tot uitdrukking 1n de invoerÍng van de omkering van cJe bewiJslast en oprich-
ting van het Centrum'45.
Met de invoering van de hl.u.v. wordt een voorlopige mijlpaal bereikt in de

gelijkberechtiging van verzet en vervolging. Het symbolÍseert de verwantsehap

in problematiek.

Pas in het laatste decennium ontstaat meer behoefte aan planning, en coördi-
natie waarbiJ het fragmentarisch karakter van de Nederlandse gegevens over
gezondheid van oorlogsgetroffenen zich wreekt. Het W.A.C. poogt deze lacunes
aan te vullen en beveelt verder onderzoek dringend aan. Vanuit deze ontwikke-
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I1ng wordt het begrlJpelÍJk dat het MlnlsterÍE van cRM elnd 1976 een

opdracht geeft voor een onderzoek van exploratleve a6rdr naar de morbldl-
telt van een aantal. nog nader af te bakenen categorÍeën van oorrogs-
getroffenen.
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Hoofdstuk 3

Eerste verkenning

Eind 1978 werd door de plaatsvervangende Secretaris-Generaal de eerste

opdracht geformuleerd "tot het verrichten van een onderzoek naar de

morbidi.teit van een aantal nog nader af te bakenen categorieën van oor-
logsgetroffenen". De hoop bestond dat gebruik gemaakt kon worden van de

grote steekproef uit coneentratiekampslachtoffers waarvan het CBS de

mortaliteit onderzocht tCBS 1S76).

fn een eerste verkennin g zou nader vastgesteld moeten worden op welke

wijze deze steekproef tot stand gekomen was, of de basisgegevens nog beschik-
baar waren en of deze steekproef eveneens gebruikt zou kunnen worden voor

het morbiditeitsonderzoek. Uitsluitend de betrokken cartotheek met namen,

bleek bij het ïnformatiebureau van het Rode Kruis nog Íntact te zijn.
0mdat de uitkomsten van het onderzoek opmerkelijk waren in vergelijking
met het buitenland was het van het grootste belang de verrichte steek-
proeftrekking nauwkeurig na te gaan.

Hiertoe werd aan het Rode Kruis, waar de steekproeftrekkÍng had plaatsgevon-

den, de volgende hoofdvraag geformuleerd.

"0p grond van welke gegevens (lijsten?) zijn overlevenden...... in het

CBS-onderzoek betrokken? "

Het CBS-rapport sprak over "alphabetische naamlijsten opgesteld

uit de gegevens van de archieven van de kampen Buehenwald, Dachau, Sachsen-

hausen, Neuengamme, Gross Rosen, lÍauthausen, Natzweller, Ravensbrijck, Vught

en Amersfoort". Nader overleg met het Informatiebureau en de toendertljd
voor dit project aangetrokken medewerker bracht een belangrijke correctie
aan in dit beeld.

De steekproeftrekking bleek niet per kamp plaats gevonden te hebben maar op

basis van de centrale alphabetisehe cartotheek met meer dan 200.000 namen van

al1erlei categorieën oorlogsgetroffenen.

De wljze waarop de steekproef is samengesteld bleek niet meer te achterhalen.
lvlen krijgt de indruk, dat geduldig monnlkenwerk verrÍcht is. Zo bestaat
er b.v. geen aparte aanduiding in de cartotheek voor concentratiekampgevangenen.

Wel is de kans een ex-eoncentratiekampgevangene uit het alfabetisch systeem te
lichten groter indÍen men zich richt op bepaalde kenmerken a1s kleur (b.v. griJs
voor jodenJ an nummer [b.v. corresponderend met een Duitse uitkering).
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AIs dit laatste kenmerk meegespeeld heeft in de selectle, heeft dlt moge-

lijk een vertekening van het resultaat tot gevolg gehad Ín de rlchting van

ondersterfte. Dit houdt verband met de voorwaarde, dat ultsluÍtend personen

geselecteerd werden, "waarvan volledige gegevens werden gevonden" (CBS

1976, blz. 2). t^Jelnu, een berangriJke aanvulling op deze gegevens heeft
plaats gevonden in de beginjaren '60, vermoedeliJk vooral door de toen nog

levenden, die een Duitse éénmalige uitkerÍng aanvroegen.

0p grond van deze bevindingen drong zich de conelusie op dat de representati-
viteit van de steekproef niet gegarandeerd kon worden en deze derhalve geen

goed uitgangspunt vormde voor voortgezet onderozek. Opnieuw een steekproef sa-
menstellen uit concentratiekampgevangenen leek op grond van bovengeschetste er-
varing ondoenlijk. Beperking tot één kamp leek noodzakelijk. HierbÍj zou zorg-
vuldig bewaakt dienen te worden, dat de keuze zou vaIlen op een kamp, waarvan

de gegevens een zo groot mogelijke volledigheid zouden garanderen.
lvlet bovenstaande overwegingen 1n gedaehten is deel VIïï van de Jong bestudeerd.
HiJ maakt onderscheidt tussen officië1e concentratiekampen, d .w.2. kampen van

de SS, dÍe vielen onder de "Inspektion des Konzentrationslager" en de nlet offi-
ciëIe. Ïot de officiële concentratiekampen rekende men: Buchenwald, Mauthausen,
Dachau, Auschwitz, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Ravensbr[ick, Bergen-Be1sen, Stutt-
hof, Flossenbljrg, Neuengamme, Dora, Natzweiler, Vught (de Jong, 1g7g, Vïrr, brz.
112). Bij de niet officiële concentratiekampen moet men biJv. denken aan de

kampen voor kriJgsgevangenen en giJzelaars en de Arbeitserziehungslager Istraf-
kampen voor onwi111ge arbeiders). Daarnaast waren er de vernÍetlgingskampen
zoals Belzec, SobÍbor en Treblinka, die rechtstreeks onder ',Höhere SS und poli-
zeifiihrer" ressorteerden (ï.T.S. 1S79). Slechts enkele honderden wlst uit deze
moordfabrieken te ontkomen (Cohen, 1S7S). BiJ de keuze van het concentratiekamp
als onderzoekspopulatÍe vielen de vernietigingskampen af omdat er te weinig ovclr-
levenden zijn. De ArbeitserzÍehungslager en andere niet officiëIe concentratle-
kampen bleken niet geschikt omdat er minder documentatie over is. Zij waren

tevens minder verwsven met de Nazi-ideologle, terwijl de officië1e kampen een

wezenlijk onderdeel hiervan vormden (de Jong 1978, VfII, blz. 7il.
Bij de uiteindelijke keuze uit de officiële concentratiekampen speelden de

volgende overwegingen: Het moest een groot kamp ziJn waarin veel Nederlanders
gevangen hebben gezeten behorende tot verschillende categorieën oorlogsge-
troffenen (zowe1 verzetsdeelnemers a1s vervolgden) liefst mannen én vrouwen,
en met veel overlevenden t>2OO), en waarvan veel materiaal bewaard is gebleven.
Dachau voldeed aan al deze eisen.
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Bovendien was Dachau het eerste officiële concentratiekamp en heeft

a1s zodanig model gestaan voor de andere. Het was tevens een van de

laatst bevrijde kampen, zodat de geschiedenÍs van Dachau vanaf de op-

richtÍng in 1933 tot de bevri.jdingin mei 1945 para11e1 loopt met die van

het "Deutsche Reich".

Het voornemen het onderzoek te beperken tot de overlevenden van het con-

centratiekamp Dachau werd medio 1979 aan het Ministerie van CRM voorge-

legd vergezeld van een voorstel voor de onderzoeksopzet. fn globale zin
werd aangegeven dat het onderzoek uit drie samenhangende delen zou

bestaan n1. :

- een mortaliteitsonderzoek gericht op sterftecijfers en doodsoorzaken-

patronen in vergelijking tot de Nederlandse bevolking en de CBS-steek-

proef;

- een onderzoek naar de morblditeit m.b.t. liehamelijk en psychische aan-

doeningen en sociale problemen;

- een onderzoek naar de consumptie van voorzieningen, zowel medische als
sociaal-(vooral gericht op het gebruik van de W.u.v. en de W.b.p.l.

De verwachting bestond, dat het doodsoorzaken-patroon vervolgens een

geriehtere vraagstelling naar de gezondheid, mogelÍjk zou maken.

Daarnaast zou ook het verband tussen mortaliteit en het gebruik van voor-

zieningen onderzocht worden evenals tenslotte de relatie tussen morbidi-
teit en het gebruik van de urettelijke regellngen speciaal voor vervolgden

en verzetsdeelnemers. Door ontbreken van geschikt Nederlands basismateri-
aa1, betreffende morbiditeit, werd het orÍënterend karakter van het onder-
zoek benadrukt. 

,

De beleidsrelevantie werd dan ook voorzichtig a1s volgt geformuleerd:
"Aanknopingspunten voor hulpverlening, inclusief uÍtkeringen
en pensioenen, en preventle" en "ïnzicht in lange termljn gevolgen van

ernstige traumatische ervaringen van groepen". De nadruk voor de onder-

zoekers 1ag op de verzameling van "basÍsmateri.aal voor nader onderzoek en

een bijdrage aan voortgaande theorie en hypothesevorming". De hierop
volgende reactie van het wlinisterie van CRIíI was posltief .

De principië1e toezegging voor de subsidie hield de voorwaarde in van

een introducerend gesprek "over m.n. de methodologisehe opzet van het on-

derzoek".

Íïet een aanzi.enlijke vertraging voldoet dit rapport aan deze voorwaarde.
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De keuze Dachau leek verantwoord. fn de praktiJk echter vormds de zorg-
vuldÍge samenstelllng van de onderzoekspopulatle een bel.angriJk strulkel-
blok. Tevens moest nagegaan worden of de beschlkbare bronnen voldoende
gegevens bevatten voor de reallserlng van bovenweergegevsn onderzoeks-
opzet.

Alvorens deze methodologlsche aspecten te bespreken sluit het eerste deel
van dit rapport af met algemene Ínformatie over Dachau. Bestuderlng van

de hÍstorÍsche llteratuur en ego-documenten heeft biJ de onderzoekers het
beeId, dat bestond over Dachau en ziJn gevangenen, aanmerkellJk genuan-

ceerd.
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Hoofdstuk 4

Dachau "Lieber Jesu, mach mich fromm, Dass ich nicht nach Dachau komm".

Duits ki.ndergebedj e.
1. ïnleiding

Dit hoofdstuk dient a1s historische achtergrondinformatÍe vooral voor het
gedeelte: kampervaring in deel ff. Bij de uitwerking van het zo com-

plexe begrip kampervaring za1 veelvuldig naar dit hoofdstuk worden

terugverwezen.

Een belangrijk jaar is het jaar '1933 want op 30 januari 1933 namen de

nazi' s onder lelding van Hltler de macht over in Dujtsland.
Niet lang daarna begon de systematische vervolgÍng en uitschakeling van

politieke tegenstanders. Op 22 maart werd het eerste officiële concen-
tratiekamp: Daehau in de nabijheid van Mlinchen opgericht, bestemd voor
ongeveer 5.000 gevangenen. Die eerste gevangenen waren uitsluitend poli-
tieke tegenstanders in Duitsland: sociaal democraten, communisten en

monarchisten. De eerste joden, die in Dachau terecht kwamen, waren po11-

tieke tegenstanders en op grond daarvan gearresteerd.
Na de "Kristallnacht" in november 1938 kwamen meer dan 10.000 joden Dachau

binnen, a1s gevolg van massale Jodenvervolgingen in Duitsland (Dlste1, jg77,

blz. 3).

Het uitbreken van de oorlog in 1939 bracht ook veranderingen in Dachau met

zich mee. Uit a1le landen, waarmee Duitsland oorlog voerde, kwamen gevange-

nen naar Dachau toe, ter illustratie: bij de bevrijding in 1945 bevonden

zich gevangenen uit 40 landen in het kamp.

Dachau stond model voor andere kampen en vele kampcommandanten van later
opgerichte kampen hebben in Dachau geleerd hoe ze met poli.tieke tegen-
standers, joden en andere minderwaardig geachte mensen moesten omgaan.

A1 in 1933 had Eiche a1s commandant van Dachau regels opgesteld waaraan

de SSers en de gevangenen zich dienden te houden. De gevangenen werden

bii aankomst van die regels 1n kennis gesteld en het was voor hen levens-
gevaarlijk niet stipt te gehoorzamen. De SSers kregen scholing waarbiJ het
volgens Höss (later de commandant van Auschwitz-Birkenau) altijd hier op

neerkwam: "Door e1k spoor van medelÍjden zou men zich tegenover de staats-
vijanden blootgeven, waarvan ziJ dadelijk gebruik zouden maken. E1k mede-



-20-

1lJden met staatsvlJanden was een SS-man onwaardig". DÍenst 1n een con-
centratiekamp werd beschouwd als mÍlltaÍre dÍenst, men was 1n een perma-

nent gevecht gewlkkeld met Dultslands viJanden, men verrichtte er een

taak, dle voor Dultslands toekomst van vitaal belang was, men was:

"Stacheldrahtkömpfer" (prikkeldraadstriJder) (de Jong 1978, VII1, b1z.
20).
Voor de algemene ontwikkellng van de concentratlekampen in de perlode
193S-1945 onderscheldt de Jong (de Jong 1978, Vffï, blz. 73):
fase 1: september 1939 tot Januari 1943. Deze fase wordt gekrakteriseerd
door de woorden: "vernietiglng door arbeid". voor de gevangenen in het
algemeen dus een harde perlode

Fase 2: begin 1943 tot eind 1944. Enkele beperkte verzachtingen werden
ingevoerd, omdat de gevangenen aIs arbeidskrachten nodig waren gehouden.

Fase 3: eind 1944 tot april/mel 1345. Door de ineenstortlng van het Duitse
riJk ging de voedselbevoorrading van de kampen achteruit en daarmee na-
tuurliJk ook de hoeveelheid voedsel bestemd voor de gevangenen. Het is ook
de fase van de evacuatletransporten, waarblJ een zeer groot aantal mensen

omgekomen is.
Over de overgang van fase 1 naar fase 2 in Dachau schriJft Ds. gverduin:

"Na enkele maanden was het beeld van het kamp totaal veranderd. Vóór kerst-
mls (42) sleepten de mannen als levende geraamten hun llchaam voort naar
de appé1p1aats en de arbeÍdscommando's en Ín maart reeds marcheerden we

veerkrachtig en vitaal over de Lagerstraat" (zj.e de plattegrond op b1z. 2n'.
Deze wijzígíng van regiem, dte met de lnschakeJ.ing van de gevangenen Ín de

oorlogslndustrie samenhÍng was nlet ln aIle kampen te merken. Een comman-

dant, die liever het harde regiem handhaafde kon dlt maandenlang ongestraft
doen, omgekeerd was het een commandant, dle ult zichzelf mlnder hard optrad,
op grond van de nieuwe voorschrlften mogellJk, het lot van egn groot aantal
gevangenen wezenllJk te verllchten.
Dat laatste gebeurde in Dachau waar de wlJziglng van voorschrlften volgde op

een wlJzÍging van commandant (de Jong 1979, VIII , blz. gg).
Overigens kregen de geesteliJken, waartoe Overduln behoorde, vanaf eÍnd 1g42
een bevoorrechte posltle door de vele voedselpakketten dÍe hen werden toege-
stuurd . 

x )

x) Dachau was het concentratlekamp, waar biJna a1le geestellJken terecht
kwamen. Er hebben 1n totaal 2771 geestellJken ult vele landen in Dachau
gevangen gezeten waaronder 62 Nederlanders.
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De verandering ten goede, hier vermeld gold echter nlet voor alle gevange-

nen, en wordt ook nlet overal zo beschraven. Zo kan men lezen ln de folder
van het museum te Dachau (blz. 5l:

"Hoewel de houding van de SS tegen het einde van de oorlog t.o.v. de ge-

vangenen ten dele veranderde, in het geheel gezien verbeterde de levens-

situatie van de gevangenen toch nauwelljks.

Verzwakt en ultgehongerd moesten ze minstens 11 uur per dag werken".

fn de laatste maanden voor de bevrijding raakte het kamp overvol, doordat

er evacuatietransporten uit andere kampen naar Dachau toe kwamen, o.a.

uit Natzweiler (september 19441 en uit de meer oosteliJk gelegen kampen.

Het totaal aantal gevangenen van Dachau kan moeilijk vastgesteld worden,

omdat de officiële documenten niet volledig bewaard zijn gebleven en

omdat een groot aantal gevangenen niet i.s geregistreerd in de kampadmini-

stratie. We1 kan gezegd worden, dat het de 200.000 ruim overschrijdt
(Berben 1968, blz. 23).
Ook het totaal aantal doden is nlet exact bekend. Uit onderzoek van het

International Training Service (I.T.S.l blijkt dat er in ieder geval

31.95'1 personen overleden zijn. ïn werkeliJkheid ligt dit aantal enige

duizenden hoger want vele doden werden niet geregÍstreerd in de kampadml-

nlstratie, vooral de laatste dagen (Berben 1968, blz. 2A1 en 2O2).

Nauwkeurig cijfermateriaal is aanwezig, wat betreft de situatie op 26 apr11

1S45 (vIak vóór de bevrlJding).
Het totaal aantal gevangenen bedraagt dan 67.665, waarvan 28.628 in het

hoofdkamp en 37,223 ín de buitenkommando's [Berben 1968, bijlage 7).

De enorme overbevolking van het hoofdkamp wordt geÍIlustreerd door te
bedenken dat die ruim 28.000 mensen huisden in dertig niet al te grote

barakken (zie plattegrond).
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2. Dachau_en anglere_kamgen

Zoals al eerder is vermeld was Dachau het eerste officiële concentratie-

kamp. Veel regels, dle Eiche in 1933 voor Dachau opstelde werden door

andere concentratiekampen overgenomen. Het stond a1s het ware model voor

de andere kampen.Ook aI vermeld is dat Dachau geen vernietigingskamp

was zoals Sobibor en Treblinka, a1 zijn er we1 grote groepen mensen syste-

matisch vermoord, zoals de executie van de Russische krijgsgevangenen

(oktober 1941-april 1942) (Distel 1972, blz. 1S).

Ook vond vanuit Dachau het systematisch doden plaats van zieke en zwakke

gevangenen door middel van "Invalidentransporte". In de zomer van '1941

kreeg de kamparts van Dachau opdracht de zieke en zwakke gevangenen te
registreren en in de winter van 1941-1942 verlieten de eerste "ïnvaliden-
transporte" Dachau. Men hield de gevangenen voor dat ze naar een ander kamp

gingen met liehtere arbeid, in werkelijkheid werden ze met gifgas gedood

in kasteel Hartheim blj Linz (Distel 1972, blz. 161.

Het was al in de vooroorlogse Jaren gebruik geweest, dat in de Schutzhaft-

unt"-gx) ook werd aangageven, hoe gevaarlijk de betrokken gevangene was.

Men ging (niet bekend is sinds wanneer) drie opklimmende gradaties in de

Sehutzhaft onderscheíden: ï, If en III en op grond daarvan bepaalde Himmler

dat voortaan ook drie soorten concentratiekampen onderscheiden zouden worden.

Tot stufel Ivoor aIle Schutzhliftlinge die weinig belast en onvoon^raardelijk

voor verbetering vatbaar zLjn, bovendien voor bijzondere gevallen en geval-

1en van Einzelhaft), behoorden Dachau, Sachsenhausen en Auschwitz f.
Stufe I kende ook nog een Stufe ïa (voor a1le oude en nog in beperkte mate

arbeidsgeschikte SchutzhËiftlinge, die nog ln de kruidentuin te werk gesteld

konden wordenJ : Dachau.

Bij Stufe II (voor zwaar belaste, doch nog voor opvoeding en verbetering
geschikte SchutzhàftlingeJ waren Buchenwald, Flossenbl]rg, Neuengamme en

Auschwitz Iï ingedeeld.

Tenslotte was er Stufe fIï: voor zwaar belaste, speciaal ook eerder gestrafte
criminele en asociale, d.w.z. nauwelijks nog op te voeden Schutzhtiftlinge.
Bij Stufe IfI hoorde slechts één kamp, Mauthausen (de Jong 1978, Vfïï, blz.
s6).
De feitelijke betekenis van deze Stufe-indeling wordt door de Jong gering
geacht, alleen een deportatie naar Mauthausen betekende vrijwel zeker een

doodsvonnis.

xl Een voorstel tot inhechtenisneming, zíe de Jong 1978, VIIï, blz. 35.
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A1s je het aantal lngeschrevÉ,n gevangenen met het aantaL overl.edBn gevsnga-

nen vergeliJkt, zoals de Jong (1978, VIII, bLz. 113) doet voor de offlclë}e
concentratiekampen, was Dachau een wat "m11der" kamp in vergeliJklng met

andere kampen.

Hierbij moet aangetekend worden dat het zeer moelIlJk Ís exacte clJfers
over het aantal gevangenen en doden te verkrÍJgen.
Naast de transporten met nieuw aangekomenan was er n1. een uÍtgebreid trans-
portsysteem van het ene kamp naar het andere, waaronder ook de reeds ver-
melde "ïnvalidentransporte". Naarmate de oorlog vorderde had men de gevange-

nen als arbeidskrachten nodig.
Zieke en zwakke gevangenen werden dan naar een ander kamp gestuurd waar

de kampleiding evenmin in ze geÍnteresseerd was, zodat het voorkwam dat

zieke gevangenen van het ene kamp naar het andere gestuurd werden tot ze

ergens onderweg overleden (Diste1, 1972, b]-z. 14).

3. Categoriën

lïen werd in Dachau ingedeeld naar de aard van het vergrÍJp en dit werd dul-
deliJk op de kleding zichtbaar gemaakt.

"federe gevangene kreeg zijn boevenpak, het zg. zebrapak, dat het meest geleek

op een gestreepte pyama. 0p de llnkerborst van het JasJe en de broek waren

aangebracht het gevangenisnummer en daaronder een wÍnkel of drlehoek van stof.
Elke kleur had betekenis:
Rood = politieke gevangene

rose = homosexueel

zwart = asoclaal, arbeldsschuw

geel = jood

groen = beroepsmisdadlger

blauw = Engelandvaarder

paars = Jehova's getui.ge

(Overduin 1946; b1z. 1O7).

Berben (1968, blz. 15) gebruikt dezel.fde lnde1lng, maar maakt een onderscheld

tussen hoofdgroepen en minder talrlJke groeperlngen.

ïot de eersten behoorden:

1. de polltieke gevangenen

2, dÍegenen, die vanwege hun ras gevangen zaten

3. de criminelen
4, de asocialen.
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De polltieke gevangenen. Dlt was de meest talrijke groep, herkenbaar aan

de rode driehoek. In 1933 behoorden hiertoe; communisten, sociaal-demo-

craten, maar ook bv. monarchist"nx). Daarna kwamen er mensen die op één

of andere manier de wetten en de regels, die door de Nazi's uitgevaardigd

waren, hadden overtreden IBerben 1g68, b1z. 16]. Dachau is overigens

altijd een politiek kamp geweest, d.w.z. de sleutelposities werden bekleed

door politieke gevangenen, en niet door de crj-minelen. De criminele
gevangenen gebruikten vaak een verkregen machtspositie zonder consideratie
ten eigen bate (Distel 1972, blz. 3).

Bij het uitbreken van de oorlog kwamen er burgers uit alle bezette gebie-

den, meestal verzetsmensen, onder de noemer van politieke gevangene in
Dachau terecht. Er zaten in de transporten uit de bezette gebieden echter
ook gijzelaars en tenslotte ook mensen opgepakt bij een razzía waaronder

ook zwarthandelaren (Berben, 1968, blz. 17).

Het vinden van een sluitende indeling is nlet eenvoudig. Een clandestiene
slaehter b.v. kon dit doen uit verzet, (het ging in tegen de voorschriften
van de Nazi'sJ maar ook, om zichzelf te verrijken.
De Jong (1376, Vïï, blz.995J maakt onderscheid tussen verzet en i11ega1i-

teit waarbij hfj aan het begrip verzet, een ruimere inhoud geeft dan aan het

begrip i11ega1iteit. Verzet was steeds verzet tegen de bezetter: elke

handeling waarmee men traehtte te verhinderen dat deze de doeleinden verwe-

zenlijkte, die hij zich gesteld had. Bv., het bezit van wapens, munitie en

explosieven h,as door de Nazi's verboden. fn het aehterhouden van die

voorwerpen stak een verzetselement, ging mÉln er ook wat mee doen dan ont-

wikkelde zlch uit de verzetshouding het i11egaa1 handelen.

Verzet kon men zuiver individueel bieden, bij il1egaa1 werk werkte men na-

genoeg steeds in een vast organisatorisch verband actief met anderen samen

Ide Jong 1976, VïI, bJ-z. 1001 ].

Behorend tot de politieke gevangenen moeten nog apart vermeld worden de

zgn. Nacht und Nebel gevangenen. Voor deze Nacht und Nebel regeling gaf

Hitler persoonlijk de instructies (sept. 1941 ) omdat het verzet en het

iIIega1e werk in de bezette landen een steeds grotere omvang aannam.

xl a1lemaaI Duitsers.
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"I1Iega1e werkers, moesten 1n beglnsel ter dood veroordeeld worden, maar

als het doodsvonnis nlet snel ultgesproken en de executle niet snel voLtrokken

kon worden, dan achte hiJ het beter dat de bedrljvers van 13.1ega1e daden, ten-

mÍnste echter de hoofddaders, naar Duitsland gebracht werden waarna hun nabe-

staanden verder niets meer van hen te horen zouden krlJgen; het zou zijn alsof
de betrokkenen in Nacht und Nebel verdwenen waren (de Jong 1978' VIII, b1z. 43).

De meeste van di.e NN Hëftlinge kwamen 1n Gross Rosen en Natzweiler terecht, voor-

al in Natzweller (de Jong 1978, VfIï, blz. 45).

Bij de evacuatie van het kamp Natzweller (sept. 1S44) kwam een groot aantal

NN Hëftlinge (waaronder + 300 Nederlanders) Dachau binnen.

Diegenen, die vanwege hun ras gevangen zaten:

Tot de "niet ariers" behoorden in de eerste plaats de Joden (Berben 1968, blz.
17 en 18). 0p hun kleding was een gele drlehoek aangebracht, met daarover heen

een andere driehoek om nader aan te geven tot welke categorie hiJ of zlj behoorde.

Een gele driehoek in combinatle met een rode driehoek was bv. "politieke Jood",

een gele en zwarte een "asoclale Jood" etc. (Berben 1968, biJlage 12).

De eerste Joden, die vanaf 1933 1n Dachau terecht kwamen, waren politieke tegen-

standers van de NazÍ's en op grond daarvan gearresteerd. Na de Kristallnacht
[9 november 1938) kwamen meer dan 10.000 joden a1s gevolg van massale Joden-

vervolgingen in Duitsland Dachau binnen (Distel 1972, blz. 3).

Het grootste deel van deze Joden werd weer vrijgelaten, echter hun bezittingen

werden door de Nazi's 1n beslag genomen en velen emigreerden.

De joden, die niet werden vrijgelaten werden naar de vernietigÍngskampen in het

oosten gestuurd. Later haalde men enkele duizenden weer terug ten bate van de industrl
Bij de bevriJding waren er 22.000 in Dachau aanwezig, vooral in de buitenkom-

mando's (Berben, blz.17 en 18).

Miljoenen joden ziJn in de vernietigingskampen of in de vernletigings- en

concentratiekampen Auschwltz-Birkenau en MaJdanek bij aankomst vergast, maar

vele honderddulzenden werden hetzij in bezet Rusland, hetztJ ln Polen hetzij
soms ook in Duitsland in werkkampen opgenomen dan we1 in de administratie van het

éuschwitz eomplex lngeschreven waarn a zíJ 1n Auschwltz L, If of III of in één

van de Aussenkommando's van Auschwltz te werk gesteld werden. Dlt betrof Joden

uit tal van landen, waaronder Nederland, aldus de Jong ('78 VIïï, b12,82,82).

Tijdens de maanden, dle aan de ineenstorting van Hitlers Reich voorafgingen,

poogden de Nazi's de sporen van hun mlsdaden uit te wissen door gaskamers

en erematorla in de lucht te laten sprlngen en de documenten te verbranden.

Dit is in Auschwitz Birkenau maar ten dele gelukt, want vele documenten waren

al door de verzetsorganisatÍe ontvreemd.
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Op 17 januari waren in Auschwltz Birkenau met de bijkampen nog 67.O12

gevangenen, waaronder 18.672 vrouwen.

De SS'ers hebben ieder, die nog lopen kon op transport gejaagd. Duizenden

werden onderueg gedood, duizenden bereikten nog Dachau, Buchenwald en

Sachsenhausen (v. Eck, 1979, blz. 203).

Ook Nederlandse joden kwamen via een éantal transporten in de laatste oorlsgs-
maanden Dachau binnen, bv. : 10-10-'44 uit Auschwitz (74 personen)

28-01-'45 uit Auschwitz (90 personen).

Een andere groep, die vanwege hun ras'gevangen zat, waren de zigeuners
(bruine driehoek). Vanaf 1937 werden ze a1 gearresteerd met uitzondering
van 2 stammen die volgens Himmler zuiver ïndogermaans waren en dus be-

schermd werden.

Vanaf 1942 arresteerde men aIle zigeuners, die niet tot die twee stammen

behoorden.

Ze werden bijna allen in Auschwitz vermoord.

Bij de bevrijding waren er geen zigeuners in Dachau meer aanwezig (Berben,

P. 1968, b1z. 1 8l .

De criminelen.
Er waren 3 soorten "groenen" (d.w.z. met een groene driehoek op hun kleding).
1. De Sicherungsverwahrte, beroepsmisdadigers, die krachtens rechterliJk

vonnis na het uitzitten van hun straf tot opsluiting in een gesloten
inrichting veroordeeld waren.

Afkorting: PSV (Polizeiliche Sicherungsverwahrung).

2. De Befristete Vorbeugungs Hàftlinge (BVl.

Dit waren criminelen, die al talrijke vonnissen aehter de rug hadden,

maar zich weer op vrije voeten bevonden.

Zij werden als het ware preventief in de kampen gestopt.
3. De Kriegswirtschaftshàftlinge tK).

Dit waren gevangenen, die de bepalingen op het gebied van de oorlogseco-
nomie overtreden hadden.

Het overuegende deel van de BV en SV gevangenen bestond uÍt slechte, voor
een deel zeer slechte elementen, des te noodlottiger was het, dat in nage-

noeg alle kampen deze groenen tot in een laat stadium bovenaan stonden in
de hierarchie der gevangenen (de Jong 1978, VIII, blz, BZ),
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Zoals al eerder ts vermeld, dlt was 1n Dachau nÍet het geval. Dachau was

een "po1ltiek kamp", d.w.z. de sleutelposltles werden lngenomen door poJ.l-

tieke gevangenen.

De asocialen.
BiJ deze, ln€t een zwarte drlehoek aangegeven, moet men denken aan bedelaars,
zwervers, marskramers en arbeiders, dle hun werk In de steek hadden gelaten.
Er waren eehter ook mensen biJ die het slachtoffer geworden waren van een

aanklacht, of een kleÍne overtreding hadden begaan. Het grootste deel van

de asocialen die voor de oorlog in Dachau waren opgesloten, werd na een

korte periode weer in vriJheid gesteld.
BiJ de bevrijding van het kamp waren er nog ongeveer 1.000 aanwezlg (Berben

1968, blz. 1Sl.

Tot slot waren er nog enkele mlnder talrijke groeperingen.
- Jehova's getuigen:

De religieuze groepering werd ln nazl Duitsland vanaf 1933 verboden.

Vanaf '1937 werden ze gearresteerd als ze het gezag van de staat niet er-
kenden en weigerden militaire dienst te vervullen [Berben 1968, blz. 19).

Ze namen 1n de kampen een aparte plaats in, alleen a1 omdat ze de enige ge-

vangenen waren dle hun eigen vrlJJ.ating konden bewerkstelllgen. "ZtJ waren

opgepakt omdat ze de autorlteit van de Dultse staat nlet hadden wÍIIen
erkennen. t^JeInu, ë1s ziJ schrlfteliJk verklaarden zlch van hun geloofsge-
meenschap Ios te maken en alIes wat z1J nog van deze zouden merken, onmid-

delliJk aan de Gestapo door te geven, dan ging de poort van het concentra-
tiekamp voor hen open" (de Jong, 197A, VIII, àtz. 524),

- Homosexuelen.

De homosexuelen werden speciaal Ín Duitsland nagejaagd. BIJ de a1s zodanlg
ingecieelden (roze drlehoek) bevonden zich echter ook slachtoffers van

aanklachten. Leefde een klnderloze vrouw tn voortdurend eonflict met haar
man, dan kon haar mededellng aan de Dultse po1Ítle: "Ik weet zeker, dat
mijn man er homosexuele contacten op na houdt", voldoende zlJn om hem in
een concentratiekamp te doen belanden (de Jong 1978, VffI, blz. S1).
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BehandelÍng.

Er waren drie groepen gevangenen, die het de gehele oorlog door ln de kampen

bij uitstek het zwaarst hadden: de Kriegswirtschafthàft11nge, de homosexuelen

en de joden.

De Kriegswirtschafthàft1lnge werden, hoewel zíj zich veeIa1 aan weinig belang-

rijke vergriJpen schuldlg gemaakt hadden 1n de regel in de strafkommando's

opgenomen. Slechts heel weinigen van hen ziJn 1n leven gebleven (de Jong

1978, VIff, b1z. 523).

Ook de homosexuelen kwamen in de zwaarste kommando's tereeht, Soms werden

zij in aparte kommando's geconcentreerd onder lelding van Kapo's die specia-

Ilsten waren 1n het afmaken (de Jong 1978, Vïïf, blz. 527 t/n 532).

Dat ook de joden het bij uitstek zwaar hadden in de kampen behoeft nauwelijks
betoog. De SS'ers gaven aan hun antisemitisme de vriJe teugel, maar ook onder

de overige gevangenen, Duitsers en niet Duitsers, waren er velen, dle Joden

als een mindenaraardÍg slag mensen beschouwden. Tot de herfst 1942 werden

veel Nederlandse Joden naar Mauthausen gebracht, wat ge1ÍJk stond aan een

op verschrikkeliJke manier ultgevoerd doodsvonnis.

Na de herfst 1942 werden ze meestal via Westerbork naar AuschwÍtz of Soblbor

overgebracht (de Jong 1978, VïIï, blz. 527 l/n 532).

BiJ de politieke gevangenen hadden de NN HËiftlinge het extra zwaar (men

leze Nacht und Nebel van F. BakeLs).

De geestellJken werden in de eerste oorlogsJaren extreem slecht behandeld,

daarna kregen ziJ een bevoorreehte posltÍe (Berben 1968, b1z. 142).
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Hoofdstuk 1

In leldÍ ng

Uitgangspunt voor het onderzoek is voortdurend geweest de relatie tussen a1ler-

eerst kampervaring (K) en de naoorlogse gezondheid (G). De kampervaring wordt

hierbij gezien a1s verklarende varlabele en de gezondheid, nader uitgewerkt

in sterfte en ziekte, aIs afhankelljke variabele.

De tweede te onderzoeken relatie is die tussen kampervaring en de uitkeringen/
pensioenen (UPl. Bovendien vereist ook het verband tussen enerzijds gezondheids-

toestand en anderzijds uitkeringen/pensioenen studie. Tussen beide kan men een

relatie veronderstellen. Zo is invaliditeit, zÍekte en gebreken een voorwaarde

voor een uitkering/pensioen. Het IÍjkt doenlijk te bezien in hoeverre de ge-

zondheid van aanvragers en nlet-aanvragers van uitkeringen/pensioenen verschil-
len.
Schematisch kan de samenhang tussen de onderzoeksaspecten alsvolgt wsergegeven

worden:

rc<E
Een eerste voorwaarde is echter een betrouwbare studie populatie samen te stellen.

De problemen die hierbij rezen zullen in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.

Het geeft zieht op een belangrijke verklaring voor de ondervonden vertraging.

Aan onze kennis over de gezondheid van de bevolkÍng heeft vooral de epidemiologie

een belangrijke bijdrage geleverd. Deze wetenschap bestudeert de Kenmerken en de-

terminanten van gezondheld, ziekte en sterfte. De epidemiologie staat niet alleen

ten dÍenste van het opsporen van oorzakeliJke factoren maar ook van het beleid

in de gezondheidszorg voor preventie, bestriJding en behandeling van ziekten.

Vooral sterfte vormt vanouds een belangrljke parameter voor de gezondheids-

toestand van een bevolking en fungeert tevens als evaluatiemiddel ter beoorde-

ling van het effect van gezondheidspolitiek. In het bljzonder geven de doodsoor-

zaken zicht op de ziekten waaraan de bevolklng lijdt, zeker wanneer nog weinig

behandelingsmogelijkheden bestaan. ïn veel landen echter is de dood tengevolge

van infectieziekten sterk teruggedrongen en Vervangen door meer chronische

ziekten, waarvan de relatie met de dood veel indirecter, complexer is. Hieruit
is de behoefte gegroeid aan Iaanvutlende) gegevens over ziekte en gezond-

heid van de bevolking. Van de gehele Nederlandse bevolking beschikt men nog
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niet over data op het gebied van de gezondheldstoestand en veranderingen daarin.

In 1977 is door het CBS een proef gestart met een gezondheidsenquëte naar het

voorbeeld van de Amerlkaanse Health surveys.

Eenzelfde ontwikkeling van verzamellng van sterftegegevens en daarna ziektegage-

vens en gebruik van uitkerlngen/pensioenen stond ook de onderzoekers voor ogen.

De tijdrovende fase van samenstelllng van de onderzoekspopulatie dwong echter

tot een meer paralleI laten VerJ.open van deze onderzoeksrichtingen teneinde de

tijdslimiet, waarbinnen conclusies getrokken kunnen worden verantwoord te houden.

Het verzamelen van sterfteciJfers en doodsoorzaken is betrekkelijk eenvoudig.

Beschrijving en analyse van de gezondheid van ex-gevangenen over de periode 1945-

1980 is daarentegen uitermate gecompliceerd. Niet in het minst, omdat vergelij-
kingsgegevens ontbreken. Tenslotte blijkt steeds meer dat met gegevens over ge-

zondheld niet volstaan kan worden. Voor het beleld zijn ook de factoren die

het gebruik van voorzieningen bepalen van groot belang. DÍt onderzoek beperkt

zich tot het gebruik van sociale voorzieningen,in het bijzonder det.l.u.v. en dei,.l.b.p.

Bezlen zal worden 1n hoeverre de aanvraag en de toewijzing van een uitkering of
pensioen verband houdt met de kampervarlng en de gezondheid. Met dit aspect sluit
deel II af.
Het is echter mogeLÍjk dat de studiepopulatie zich niet alleen onderscheidt van

de Nederlandse bevolking door de kampervaring, doch ook op grond van andere al-
gemene kenmerken van invloed op sterfte, ziekte en gebruik van voorzieningen.

Ook in het CBS-onderzoek wordt hlernaar verwezen bij de conclusie dat de sterfte
beduidend lager is geweest. wlen maakt hierbij n1. "het voorbehoud dat de steek-

proefpopulatie representatief is voor de totale populatie van Nederlanders, die

medio 1945 in leven waren...." (CBS 1976, b1z. 11). Nu is de sterfte onder de

totale populatle niet ge1ljk verdeeLd over de gehele bevolking. Er bestaan ver-

schillen bijv. tussen stad en pIatteland. Het CBS refereert hieraan door op het

felt te wÍjzen "dat het onverwachte fenomeen "onderstefte" ook voor de Noorse

ex-concentratlekampgevangenen ge1dt, wanneer voor de periode 1951-1966 de sterfte-
verwachting gebaseerd is op de cijfers van de 0slo-populatie" (CBS 1376, blz. 18).

Een andere invloed zou gelegen kunnen zijn in opleiding, inkomen en beroep, die op

hun beurt weer verwijzen naar de concrete levensomstandigheden. Voor de verkla-

ring van het verschÍl in sterfte vraagt ook het CBS zieh a'f "0f de wijze van Ie-

ven van de overlevenden .invLoed zou kunnen hebben op de sterfte" (b12. 191.

lïen ziet hiervoor twee mogelijkheden "hetzij omdat zij zich door hun levensbe-
{

schouwing^ minder laten meeslepen in de 'wel.vaart', hetzij door ziekte of ver-

eenzaming " Deze hypothese van de levensbeschouwing wordt gesteund door de

bevindingen over de doodsoorzaken. Nleuwvormingen, hart- en vaatziekten en de

xl niet in godsdienstige zin bedoeld
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chronische a-specifieke respiratoire aandoenlngen doen zich minder voor in de

steekproef. Verschillende onderzoekers leigen verband tussen de toename van

deze drie categorleËn zlekten en de wlJze van leven in de zogenaamde welvaart-

staat. 0p grond van deze overwegÍngen zijn de volgende vragen gerechtvaardigd:

- wie kwamen 1n het concentratiekamp Dachau?

- wie overleefden?

- onder welke levensomstandÍgheden leefden ziJ na de bevrijding?

De eerste vraag kan niet beantwoord worden op grond van bestaand wetenschappe-

Iijk onderzoek. t^le1 zijn enkele algemene uitspraken bekend over wie in het ver-

zet ging en wle vervolgd werd. Zo is het verzet beschreven als een volksverzet

',d.w.2. hoezeer het spontaan en vrijwilllg in a1le lagen van de bevolking voor-

kwam... DÍt houdt in, dat deze groep een volstrekt nlet-geselecteerde, niet-
vooraf-gekeurde, niet voorbereide en nlet getrainde groep was" (Hugenholt'z 197O'

blz.198l. Tegelijk zegt deze schrljver dat het "een zeer merkwaardige groep"

j.s, de "meest heterogene verzameling van mensgn", "aIleen een groep, omdat het

mensen betreft, die ieder op eigen wijze dezelfde taak dienden en daarom een ge-

lijk 1ot ten deel kon va1Ien" (b1z. 197). Een meer getalsmatige onderbouwing van

deze gedachte, dat het verzet een dwarsdoorsnede vormde van de Nederlandse be-

volking, wordt gegeven door Lamers (195S) en met voorzlchtigheid geciteerd door

de Jong (1976, bl-z.',l012 t/n 10151. Dtt onderzoek heeft n1. uitslultend betrekking

op 6.600 i11ega1e werkers waaraan een verzetspensioen is toegekend. Er worden ver-

schillen geconstateerd naar geografische spreiding (zowel naar provincie a1s voor

de vier grootste steden), godsdienst, polltleke blnding en beroep.

Beschrijving van de populatie voor de volgende algemene kenmerken is derhalve
gewenst:

- leeftijd
- geslacht

- geboorteplaats

- levensbeschouwing

- beroeP,/oPleiding

- burgerliJke staat.
De politieke binding is a1s kenmerk wellicht te achterhalen via de later nog

te bespreken reden van arrestatie.

Voor een random steekproef uit de in
is onderzocht of deze kenmerken voor

bronnen te achterhalen zlJn.

maart 1980 bekende populatie bevrijdenen
de oorlogsperiode uit de ons beschikbare
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De geraadpleegde bronnen en de uitkomsten staan vermeld in bijlage (1).

De resultaten zijn bemoedigend. De aanwezigheidspercentages van de onder-

zochte kenmerken zijn 63% of meer, meestal meer. Door meer bronnen in
het onderzoek te betrekken, zul1en deze percentages zeker nog stijgen.

Een korte bespreking van enkele van de onderzochte algemene kenmerken volgt
hier:
- leeftijd
Bij de mannen zijn de geboortejaren'1905 - 1913 hoog vertegenwoordigd (21

van de 46). Bij de vrouwen is bij het onderzochte kleine aantal geen piek

zichtbaar. Bij alle mannen kon het geboortejaar gevonden worden. Bij de

vrouwen was het éénmaal niet te achterhalen.
- levensbeschouwing

Het enige opvallende bij deze variabele is het hoge percentage joden bij de

mannen (1921.

- beroep

IYet behulp van de beroepenklapper van het Instituut voor Toegepaste Sociologie

te Nijmegen (1575) is een indeling gemaakt naar het niveau van de vereiste
opleiding voor het betreffende beroep en naar de arbeidssector.
Bij het opleidingsniveau valt een concentratie in de lagere en de hogere

niveau's te zi-en, het middenkader ontbreekt.
Bij de arbeldssector valt het hoge percentage 1n de industriële en ambachte-

lijke beroepen bij de mannen op.

- burgerlijke staat
Bij de uitkomsten valt op dat het grootste gedeelte van de mannen gehuwd is
t75Z), het grootste deel van de vrouwen ongehuwd (7O,,).
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Hoofdstuk 2

Samenstel ling onderzoekspopulatig

De onderzoekers waren gewapend met de kennis, dat na de bevrijding van

het hoofdkamp Dachau en zijn buitenkommando's lÍjsten opgest.eld waren

van ex-kampgevangenen per nationaliteit. Dit leek een uitstekende toe-

gang tot de onderzoekspopulatie. De start was gunstig met twee hoofd-

lijsten: voor het hoofdkamp Dachau ze1f, gedateerd 30 april 1945 met

494 namen en van A11ach, een buitenkommando, een lijst van mei 1945

met 217 namen. Gezamenlijk benaderden deze lijsten het in de litera-
tuur vermelde aantal Nederlanders, dat in Dachau verbleef op 26 april
nl. 836 (Berben'1968, bl-z.213). Als werkdefinitie voor de populatie

werd gekozen: alle Nederlanders bevrijd in Dach"r*). Met deze definitie
a1s richtsnoer brachtten de werkers van het Rode Kruis geleidelijk
steeds meer namen via diverse lijsten boven water, zodat de schatting

van het aantal overlevenden van Dachau biJ een telling in februari
1980 minstens 1130 bedroeg. Zeker nog geen definitief getal, daar men

voortdurend nog nieuwe groepJes ontdekte.

Tegen de achtergrond van de eerder geuite twijfels over de representati-

viteit van de CBS-steekproef leek het niet verantwoordelijk op de bevrij-
dingslijsten blind te varen en eenzelfde risico te 1open.

Een andere bron voor de opbouw van de studiepopulatie bleek uit overleg

met het ïnformatiebureau. Toen n1. twijfels over de toereikendheid van

bevrijdingslijsten geventileerd werden, kwamen de onderzoekers op het

spoor van een inschrijvingsregister. DÍt zgn. Zugangsbuch werd indertijd
bijgehouden door de Schreibstube onder toezicht van de SS. Dit boek ver-

meldt ondermeer het Dachau nr., nationaliteit, datum van binnenkomst,

geb.datum en -plaats en tevens de eventuele overlijdensdatum in Dachau.

Het aantal Nederlanders, dat aldus in Dachau is ingeschreven geweest

bedraagt ruim 2.000. Aftrek van de overledenen onder voorbehoud, dat

de registratie van overlijden compleet is geweest, zou de gezochte po-

pulatie opleveren. Het aantal vermelde in Dachau overledenen bedroeg

ongeveer 600. De conclusie was dat maximaal 1.400 Nederlanders het kamp

Dachau overleefd hebben. De onderzoekers wijzigden de werkdefinitie in:

xl d.w.z. inclusÍef a1le buitenkommando's, die tijdens de bevrijding onder
het hoofdkamp Daehsu ressorteerden.
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Nederlanders, lngeschreven geweest 1n Daehau, ln leven na de bevrlJdÍng.
Het door de onderzoekers gebrachte werkbezoek aan het documentatle-

centrum van Dachau, gaf zlcht op het gemaakte voorbehoud t.a.v. de

registratie van overliJden in het kamp.

Het werkelijke aantal 1s hoger i.v.m. de falende reglstratie begln 1945.

Bovendien vonden regelmatig transporten plaats uit Daehau naar andere

kampen, waar Nederlanders gestcrven kunnen ziJn. Dit geldt in het biJzon-
der voor de reeds 1n deel f, hoofdstuk 4 vermelde "Invalidentransporte"
waaronder zich tientallen Nederlanders bevonden.

Tenslotte kunnen de dodenmarsen vlak voor de bevrijding niet onvermeld

blijven. Hieronder bevonden zich vermoedeliJk ook Nederlanders die nÍet
geregistreerd werden.

Deze tweede ingang lmpliceert, dat ook statenlozen ziJn opgenomen.

Zij verbleven tiJdens de oorlog in Nederland en werden van daarult
getransporteerdx) .

Zelfs moet rekening worden gehouden met 1ncÍdentele vriJlatingen waaronder

enkele Nederlanders, en ontvluchtlngen.
De Julste grootte van de studiepopulatie za! bllJken utt de indlvlduele
gegevens berustend biJ het Informatlebureau van het Rode Kruis.
AlIe 2.000 ingeschrevenen ziJn geldentiflceerd Bn op kaart gebracht met

vermelding van de basisgegevens.

De eigenlljke populatie bedraagt maximaal 1.400.

De gevangenen, die enÍge tiJd 1n Dachau verbleven, doch overleden voor de

bevrljding (minlmaal 600) ziJn echter niet zonder belang. Een vergeliJking
van de groep overledenen met de overlevenden zou lnzlcht kunnen geven 1n

de vraag of deze laatsten een selectle vormden van de totaalgroep, dle het
kamp lnging.
Voor aI deze aspecten staat inzlcht 1n de kampervaring centraal, zoale in
het volgende hoofdstuk nader toegelicht wordt.

x) 0pname in de populatie is gerechtvaardigd omdat ziJ immers wel 1n aanmer-
king kunnen komen voor de Nederlandse uitkerÍngen en pensioenen.
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Hoofdstuk 3

Kampervarlng

De verklarende variabele kamp is op zÍch een complex van ervaringen,
waarbij ieder indlvidu z'n elgen geschiedenis heeft en deze weer op

ziJn manier ven^,erkt heeft.
Vanaf het moment van arrestatie (naast de schrik begon ook daar de mis-

handeling vaak a1l tot aan het moment van bevrijding stonden de gevangenen

bloot aan een groot aantal - het leven en de gezondheid bedreigende -
factoren.
De zware arbeld, ondervoeding, infectiezÍekten, de mishandelingen en de

angst vormden een bedrelging voor een ieder.

In de literatuur wordt een scala van overlevingsfactoren genoemd, waarin

regelmatig geluk en toeval een ro1 spelen. lYen kan zieh blJ lezing van

individuele levensgeschiedenlssen niet aan de lndruk onttrekken dat som-

migen meer geluk hadden dan anderen. Het overlevingsgedrag 1s dan ook wel

beschreven vanult het concept van "coping-strategieën". Voorbeelden van

deze vormen van aanpassing ziJn: de wi1 tot leven; overleven voor een

doel (bijv. getuigen); groepsbinding (Dimsdale 1574). Dlt is een belang-
wekkend concept, niet in het minst omdat deze strategieën zich
ook na de bevrlJding b1ÍJven manifesteien onder omstandÍgheden,

waarblnnen dergelijke strategieën weLeens minder functioneel kun-

nen ziJn. Het vereist eehter gedetailleerde lntervlews, een tÍJd-
rovende methodlek, die 1n dlt orlënterend ohderzoek nlet past.
Zoals gezegd ieder individu heeft z'n eigen geschledenis.

0e behandeling in Dachau werd echter ook sterk beÍnvloed door de reden

van arrestatle, perlode van aankomst In Dachau, factoren, dle ook weer

de aard van de arbeid beÍnvloeden (wie kwam in welk commando terecht).

Is het nu mogelljk een maat te vÍnden om de ernst van de doorgemaakte

ellende te meten?

Jn ziJn proefschrlft werkt BastÍaans met een stresscore.
Elk individu wordt ingedeeld ln een schaal van 1 tot 7.

bv.: - tweemaal arrestatie, mlshandeld, vier Jaren concentratiekamp, ern-
stige ondervoeding, infectie, stresseore 7i
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- voortdurende spanning en angst, benauwende onderdulksltuatie,
stresscore 2.

0e onderzoekers hcpen voor de Dachau populatie Ben vergelijkbare maat te

kunnen vinden, waarvoor nader overleg met de medewerkers van het Rijksin-
stituut voor 0orlogsdocumentatie en het Informatiebureau van het Rode

Kruls zeker noodzakelijk is.

ln ieder geval zal gelet worden op de volgende varlabelen:

1. duur van de gevangenschap (vanaf het moment van arrestatie tot het mo-

ment van bevrijding);
2. welke andere kampen heeft betrokkene meegemaakt;

3. hoe vaak is betrokkene op transpcrt gesteld;

4. reden van arrestatie; tot welke categorle behoorde de betrokkene;

5. de oorlogsperiode: Ín welke fase bevond betrokkene zlch in Dachau.

Ook deze variabelen zijn op hun aanwezigheid in het archief van het lnfor-
matiebureau van het Rode Kruis onderzocht Í,2íe deel If, blz. 4 en bijlage 1).

Toelichting op de varl-abelen:

1. Duur van de gevangenschap

Een langere gevangenschapsduur correleert met een hogere sterfte na de

oorlog. (CBS 1976, blz. 28).

Voor de sterfte in het kamp zelf lUkt een omgekeerde relatle te bestaan.

"Algemeen is waargenomen, dat de kansen van de HÈiftllng om 1n leven te
blijven groter werden, naarmate hiJ langer ln het kamp was".

Gezien de hoge mortaliteit die in de conbentratiekampen heerste, wekt

deze waarnemlng misschien enige verbazing.

Deze verdwiJnt echter, wanneer wiJ weten, dat het zeer hoge sterfteper-
eentage vooral veroorzaakt werd door het grote aantal nleuwelingen, dat

de eerste maanden in het KZ nÍet overlee'Fde" (Cohen 1952, ólz. 123).

Het zou echter onjuist zijn zich te beperken tot de verbllJfsduur in
Dachau.

Vele gevangenen kwamen van of gingen naar andere kampen.

Ook moet de gevangenschapsduur gerekend worden vanaf het moment van

arestatie (daar kon de eerste mishandellng aI plaats vinden) tot aan

het moment van bevriJdlng.
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2. Dachay eL.andere kamp.en

6nder verwiJzing naar het gellJknamlge gedeelte van hoofdstuk 4, deel ï
over de relatie tussen Dachau en de andere kampen 1s het van belang

te constateren dat er aanzienllJke varschlllen waren tussen de ver-

sehi l1ende concentratlekamPen.

Deze verschtllen betreffen zowe! het regiem als de behandeling en de

aard van de arbeid.

De verschillen zijn voor het onderzoek van belang, omdat de verschil-
lende subpopulaties van Dachau ook een verschillende kampervaring vóór

Dachau haddenx).

Zo hebben de joden, dle uit Auschw|tz, Dachau blnnenkwamen een andere

kampervaring vóór Dachau dan de Nacht und Nebel gevangenen afkomstig

uit Natzweiler (zie ook het gedeelte transporten).
BiJ vergelijking van dergetiJke subpopulattes wat betreft ziekte en

sterfte nó de oorlog kan men ni.et voorblJgaan aan de verschillende
geaardheid van de kampervarlng vóór Dachau.

fn overleg met medewerkers van het RiJksinstituut voor 0orlogsdocumen-

tatie en het ïnformatiebureau van het Rode Kruls zal getracht worden

een maat te vlnden om de genoemde verschillen te meten.

3. Transporten

0m lnzicht te kriJgen Ín het aantal Nederlanders, dat in Dachau ls aan-

gekomen en hoe en wanneer ze Ín Dachau blnnenkwamen, is ult het "Zugangs-

buch" van Dachaux*) h"t aantal Nederlanders genoteerd plus de datum van

blnnenkomst, en de plaats van waarult ze naar Dachau vervoerd werden.

Er was een uitgebreid transportsysteem van het ene kamp naar het andere

en de meeste Nederlanders kwamen dan ook vÍa andere kampen Ín Dachau aan.

x) Ook is een aantal gevangenen na een verblijfsduur in Dachau weer op

transport gesteld naar andere kampen, waarvan een gedeelte later weer
in Dachau terugkwam.

xx) "Zugangsbuch" van Dachau, hierÍn werden binnenkomende transporten,
nieuwe gevangonen gereglstreerd.
Genoteerd staan:
Dachaununmer, datum van binnenkomst, naam, geboortedatum/plaats en de
plaats van waaruíl ze naar Dachau vervoBrd werden. BU de Joden staat
nog vermeld: J (Jude), biJ de Nacht und Nebe1 gevangenen staat: NN.
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De algehele lnformatle met aantallen en data van bÍnnankomst ls te vlnden
in biJlage 2, onder: "Overzicht van het aantal Nederlanders binnengekomen is
het concentratiekamp Dachau". Hieraan zijn de volgende gegevens ontleend:

De eerste Nederlander komt op 17/O1/1941 tn Dachau aan.

Tot de zomer 1942 komen er kleÍne aantallen uit een groot aantal verschil-
lende kampen 1n Daehau aan, bv.'14 mei 1942,1 persoon afkomstig uit
Sachsenhausen, 17 juni 1942, I personen uit Neuengamme, 22 juli, 10 perso-
nen uit Ravensbruck, etc.
0p 1 augustus 1942 komen er 74 mensen uit Neuengamme 1n Dachau aan.

Dan volgt weer een Jaar, waarin de Nederlanders in kleine aantallen overal
vandaan komen, uit Sachsenhausen, Buchenwald, Stutthof, Milnchen, Natz-
weÍler, etc.
Vanaf mei 1944 komen grote aantallen Nederlanders tegeliJkertljd Dachau

binnen:

650 ult 's Hertogenbosch (Vught) (26-05-1544)

41 uit KL Warschau (06-08-1S44)

352 uit KL Natzweiler (sept. 1944)

74 uit Auschwitz (10-10-1944)

195 ult Ravensbruck (gl (13-10-1S441

31 uit Sachsenhausen 117-11-1544)
90 uit AuschwÍtz (.28-A1-1945)

Naast de transporten met nieuw aangekomenen was er een ultgebreid trans-
portsysteem van het ene kamp naar het andere.
Naarmate de oorlog vorderde had men de gevangenen als arbeldskrachten nodig.
Zieken en zwakke gevangenBn werden dan naar een ander kamp gestuurd waar

de kampleidlng evenmÍn In ze geÍnteresseerd was, zodat het voorkwam dat
zieke gevangenen van het ene kamp naar het andere gestuurd werden tot ze

ergens onderueg overleden (Diste1 1972, blz. 14).

voor dit onderzoeK is het van belang te wlJzen op het feit, dat er een

aantal grote transporten met Nederlandse gevangenen op dezelfde datum

Dachau binnenkwamen.

Het ls redelijk te veronderstellen dat de personen uit deze transporten
meer overeenkomsten 1n kampervaring vertonen, dan alIeen dezelfde datum

van aankomst 1n Dachau.

Zo is bekend, dat het transport uit Vught [650 personen) geheel ult po11-

tieke gevangBnen bestond. Ook is bekend, dat de 195 vrouwen dle op
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'13-10-1944 ult Ravensbruck Ín Dachau aankwamen, allen In dezelfde

fabriek gewerkt hebben, de Agfa(camera)fabriek in M0nchen.

4. Categorieën

Zoals gezegd in het informatieve gedeelte over Dachau, biJ de talriJke
categorieën gevangenen waren er 4 hoofdgroepen (Berben '1968, b1z. 161.

1. de politieke gevangenen;

2. diegenen, die vanwege hun ras gevangen zaten;

3. criminelen;
4. asocialen.

De meeste Nederlanders, die in Dachau gevangen hebben gezeten behoorden

tot de politieke gevangenen.

Het grote transport vanuit Vught naar Dachau (650 personen) bestond uit-
sluitend uit politieke gevangenen, ook de Nacht und Nebel gevangenen,

die vanuit Natzweiler Dachau binnengevoerd werden, werden ingedeeld biJ

de politieke gevangenen.

Binnen de groep Nederlanders die Ín Dachau gevangen hebben gezeten namen

de Joden een aparte plaats in.
Zij werden meestal sleehter behandeld (zie deel ï, hfst. 4).
Ze kwamen voor het grootste deel pas eind 1944 en begin 1945 in Dachau

aan (in fase 3 : de Jong 1978, VfIl, b1z. 73) s.6. Íret twee transporten

afkomstig uit Auschwitz: '10-10-1g44xl - 74 personen

28-01-1945 - 90 personen.

De meeste politieke gevangenen kwamen eerCer in Dachau aan (zie deel l,
hfst. 4) en hebben dus langere tiJd in Dachau gevangen gezeten.

Bovendien ziJn de polltieke gevangenen meestal niet afkomstig ult de

oosteliJk gelegen kampen. Hun kampervarÍng 1s dus zowel vóór Dachau als
in Dachau duideliJk verschillend van dle van de Joodse gevangenen.

Wat de criminelen en asocialen betreft, de Nederlanders, die tot deze

categorieën behoorden, vormen duidelljk veel kleinere aantallen dan de

politieke en de Joodse gevangenen, zodat de Nederlanders, dj-e in Daehau

gevangen hebben gezeten, grofweg verdeeld kunnen worden in twee grote

xl De genoemde data zijn de data van aankomst in Dachau.
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groepen, politieke gevangenen en Joodse gevangenBn, en een restgroep

met wat minder frequent voorkomende redenen van arrestatle.

5. De oorlogsperlode

Zoals gezegd in hoofdstuk 4 van deel f, onderscheidt de Jong 3 fasen

voor de algemene ontwikkeli.ng van de concentratiekampen 1n de periode

1939-1945.

fase '1 : september 1939-januarl 1943;

fase 2 : begin 1943 tot eind 1944;

fase 3 : eind 1944 tot april/meÍ 1945.

Hoewel de bronnen niet eenduidig zijn, wat betreft de invloed van de

verandering van voorschriften en regiem in Dachau op de levenssituatie
van de gevangenen (overgang fase 1 naar fase 2), kan toch we1 gezegd

worden dat 1n Íeder geval voor een aantal gevangenen (waaronder de gees-

teliJken) fase 2 een wat mildere perlode was.

Fase 3 was voor de meeste gevangenen waarschiJnliJk een ellendige periode.

De levenssltuatie van h'et kamp werd slechter, het kamp raakte overvol door-

dat evacuatie transporten ult andere kampen in Dachau terecht kwamen.

Vanaf december 1944 brak er een typhusepÍdemie uit; ten gevolge van deze

epidemÍe en ten gevolge van al1erlei andere ziekten, o.a. tubereulose,
dj.e nauw samenhingen met uÍtputtÍng en langdurige ondervoedlng zlJn in de

laatste 4 maanden voor de bevrljding meer dan 13.000 gevangenen overleden
(DÍstel, 8., 1972, blz. S).

In het gedeelte samenstelling onderzoekspopulatle wordt melding gemaakt

van I 2.000 Nederlanders ingeschreven in het Zugangsbuch van Dachau.

llaar een kleln deel van deze Nederlanders kwam Dachau blnnen in fase 'l :

239, het grootste deel In fase 2 : 1602, Bn weer een klein deel 1n

fase 3 : '165.

Het grootste deel van de Nederlanders die 1n Dachau bevrlJ d zLJn heeft
dus zowel fase 2 a1s fase 3 in Dachau meegemaakt, een kleln deel aIle
drÍe de fasen, een ander klein deel alleen fase 3 (waaronder veel
joden, zie het gedeelte: categorieën).
Via omrekeningsfactoren za1 getracht worden de fasering biJ het beoor-

delen van de kampervaring te betrekken.

0p de totale verblijfsduur in Dachau weegt dan een maand in fase 1 en

3 zwaarder dan een maand in fase 2.
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Hoofdstuk 4

Gezondheid

1 . lterltronderzoek
Allereerst zal een scheidingsliJn getrokken moeten worden tussen de sterfte
in het kamp en na de bevrijdlng. Dit onderscheid Ís 1n zekere zin arbitrair,
Vooral in de eerste dagen en weken na de bevriJding stierven nog betrekke-

lijk vele gevangenen aan de onmiddellljke gevolgen van hun gevangenschap.

Het is wellicht om deze reden, dat in het CBS onderzoek de sterfte onder-

zocht is van gevangenen die op 1-6-1945 in leven waren, terwijl de bevrij-
ding van het hoofdkamp Dachau plaatsvond op 29-4-1S45. De onderzoekers onder-

schrijven deze keuze maar zullen zeker ook de sterfte in de tussenliggende

periode beschrÍjven.

Uit de literatuur is veel bekend over factoren van invloed op sterfte in het

kamp. Zelden wordt deze in verband gebracht met de sterfte na de oorlog. Er

leek ook geen noodzaak voor te bestaan. ïmmers alle studies over geheel

Europa naar de mortaliteit "indÍeate a high mortality rate among ex-prisoners

from ccncentration camps" (Eitinger 1973, blz. 24). De afwiJkende bevindlngen

van het CBS dwingen echter tot de vraag: "welke waren de oorzaken dat een

gevangene het verblljf in een coneentratÍekamp overleefde en bestaat er

een verband tussen de "structuur" van de overlevenden en hun latere
sterfte" (CBS 1976, blz. 18).

Het ligt voor de hand in Darwlnistische termen te gaan denken over "survival
of the fittest". Zo "zíJn degenen, die een lang verblijf in concentratiekampen

overleven waarschijnlijk de fysiek sterken van wie de sterftekans a priori
lager was dan van de gemiddelde Nederlander" (CBS 1S76, blz. 21).

Deze uitkomst geeft in ieder geval aanleiding het bestaande beeld te nuan-

ceren. Gaat de veel in FrankriJk gehanteerde vuistregel wel op, dat 1 jaar

concentratiekamp staat voor 3 Jaar gewoon leven? 0f nog sterker: "Si les

annóes de guerre comptent double 1es années des camps comptent quadruple"

IRichet 1S54]

0ndersterfte impllceert overigens niet, dat de gezondheidstoestand gunstig is.
Het CBS oppert juist als verklaring, dat mogelijk de door vrijwel a1le onder-

zoekers aenvaarde "grotere morbiditeit" onder ex-concentratiekampgevangenen

"hen vroeger. of later buiten de negatieve invloeden van de welvaartsstaat

stelden" (CBS 1376, blz. 181,
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Ook een Jugo-Slavlseh prospectief epidemiolbgisch onderzoek houdt zich
met de verhouding tussen sterfte en zlekte bezLg (Kozarevie 1976). Twee-

derde van de oorlogsveteranen overleven een myocardÍnfarct tegenover

éénderde van de contröIegroep. Als verklaring brengt men naar voren selectle
in de voorafgaande periode, een speeiale vltaliteit. Men acht het mogelijk
dat onder veteranen bepaalde risicofactoren anders gerepresentateerd waren,

welke in de oorlogsperiode a1s het ware weggevangen zijn. De studie eindigt
met deze "thoughts on lower fatality of coronary dlsease, which we sha1l

never be able to expIai.n".

De doden zul1en inderdaad verklaringen van dergelÍJke verschijnselen niet
meer prijsgeven. Wellicht is weI een tip van de sluier op te lichten. Een

beschrijving van de eerder genoemde algemene kenmerken in relatie tot de

kampervaring behoort tot de mogelijkheden. Vergelijking van deze kenmerken

met die van overlevenden za\ een beter inzicht geven in achtergronden van

de na-oorlogse mortaliteitx) .

Boven beschreven sterfte-onderzoek voor de kampperiode vormt echter niet
het wezenlljke onderzoeksdeel naar sterfte.
Allereerst zal de sterfte na de bevrlJding beschreven worden in absolute

aantallen, verdeeld naar geslaeht en leeftiJd, algemene kenmerken en in
de tiJd t/m 1980. Vervolgens mag een beschriJvlng van de sterfte verwacht

worden 1n relatie tot de belangrlJkste elementen uit de kampervarÍng,

mogeliJk uitgedrukt in een score. Diverse subpopulaties kunnen onderling
vergeleken worden zoals de omvangrijkere transporten uit Vught, Natzwei.ler,

Ravensbruck en Auschwitz. Bezi.en za1 worden in hoeverre na standaardisatÍe
voor bv. leefttJd en gavangenschapsduur voldoende grote groepen gevormd

kunnen worden voor statistische bewerking. De sterfte van de onderzoeks-

populatie in de perÍode 1-6-1945 za1 vergeleken worden met de CBS steek-
proef en met de ex-Dachauers in dÍe steekproef. Dit laatste om nader vast

te stellen of de CE§ steekproef afwiJkt in de richting zoals eerder veronder-

steld 1s.

Een volgende stap vo1 methodologlsche problemen vormt het vinden van een

x) Het zou onJuist zijn in deze vergelijklng ook de doodsoorzaak te betrekken.
Hoewel deze ln het algemeen angstvallig nauwkeuriC zíjn geadministrateerd
zlJn de vermelde oorzaken volstrekt onbetrouwbaar. De gebruikeltjke formu-
leringen voor de "offlciële" doodsoorzaak waren: allgemelne Körperschwàche,
Herz' und KrelzLauf Versagen en Lungenentz[lndung.
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geschikte eont16legroep van niet-concentratlekampgevangenen. Zoals reeds

eerder aangegeven zal de beschriJvÍng in algemene kenmerken van de onder-

zoekspopulatie pas kunnen uitmaken of de ex-gevangenen vergeliJkbaar

zijn met de Nederlandse populatie. A1s de veronderstelling iuist bliikt
dat dit niet het geval is dan zal op andere wLjze getracht worden een

contrólegroep samen te stel1en. fn ieder geval 1s standaardÍserÍng voor

leeftijd en geslacht mogelijk. Er bestaan we1 indicaties voor sterfte- en

doodsoorzakenpatronen onder de Nederlandse bevolking voor beroep/opleiding.

Extreme afwijkingen zu11en aldus zichtbaar worden.

De volgende instanties hebben hun medewerking voor het mortaliteitsonderzoek

reeds toegezegd

- Het Centraal Bureau voor Genealogie

- De Rijks inspectie voor de Bevolkingsregisters

- Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

- Het Centraal Bureau voor de StatÍst1ek.

2. !íg-K!e;onderzoek

De omvangrijke lÍteratuur over de morbiditeit van de ex-concentrationaires

doet tamelijk stellige uitspraken over late gevolgen zich uitend in chroni-
sche somatische en psychische aandoeningen.

De waarde van dit materiaal 1s echter betrekkeliJk door gebrek aan eontr6le-
groepen, de eenzijdige samenstelling van de onderzoekspopulaties, de eenziJ-

dige psychische of somatische uitgangspunten en de beperkte gegevens over de

gezondheid. 
;

Bij de opzet van deze studie worstelen de onderzoekers met vergeliJkbare

prob 1emen.

Evenals biJ de mortaliteit za1 de mogeliJkheid 'n geschikte cont16legroep

van niet-ex-gevangenen te vinden, pàs bllJken na beschrlJvlng van de algemene

kenmerken. We1 zullen opnieuw diverse subpopulaties in de onderzoekspopulatie

onderling vergeleken kunnen worden.

Het onderzoek zal zich uitstrekken over psychische en lichameliJke aandoe-

ningen. Problematisch trs echter hoe aan gegevens te komen. Het materiaal

van de uitkeringsinstanties is beperkt tot ultsluitend aanvragers en boven-

dien gekleurd door de verzekerlngs geneeskundige oriËntatie.
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Secundalre gegevens van huisartsen, specialisten of zlekenhuizen zijn niet
achterhaalbaar. Gegevens rechtstreeks van hen Ínwlnnen l-s eveneens bezwaar-

liJk. Er zljn voldoende aanwijzingen dat de arts-patlënt relatie voor con-

centratiekampgevangenen specÍaa1 1s. Zo bv. voelt men zich onbegrepen door

de medicus en bovendÍen zou er sprake zijn van disslmulatie.

0p geleide van deze beperkingen gaat de voorkeur uit naar een health survey

d.m.v. een schriftelijke enquëte van a1le nog levende voormalige Dachau-

gevangenen zelf.
De enquètevragen zu1len allereerst betrekking hebben op de normale medische

anamnese in hoofdlijnen, Daarnaast zullen meer gerichte vragen gesteld

worden over belangrijke ziekten die in het kamp frequent voorkwamen

als t.b.c., dysenterie, typhus, waarbiJ 1n het bijzonder naar late gevolgen

gekeken zal worden. 0ok za1 speciaal aandacht geschonken worden aan psycho-

somatische en psychische aandoeningen zoals deze vooral in de fasen van het

K2 syndroom bekend ziJn ult de klinlsche praktlJk.
Tenslotte liJkt een orÍëntatle op de volgende aspecten van belang:

- de frequentie en duur van ziekten
- de ernst van de aandoeningen zich ultend ondermeer in werkverzuim en ar-

beidsongeschl ktheid
- het gebruik van gezondheidszorgvoorzlenlngen naar aard; frequentle en

aandoeningen

- het gebruik van geneesmiddelen

- het gebruik van sociale voorzienlngen

Bovendien zu11en gegevens verzameld worden over algemene kenmerken, ziJ het

uitgebreider dan op basls van de ons bekendè secundaire gegevens en geldlg

voor de actuele situatie.
Het doel is na te gaan of op deze wLJze groepen vastgesteld kunnen worden

die bijzondere zorg behoeven.

Voor de admlnistratieve ondersteuning (bv. het achterhalen van adressen) en

een goede lntroductie en aanbeveling van het onderzoek zal van de volgende

Ínstanties medewerking gevraagd worden

- De Buitengewone Pensioen Raad

- De Uitkerings Raad

- De Stichting 1940-1S45

- De Stichting Joods lïaatschappelijk werk

- De Stichting Dachau-Allach Groep.
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Hoofdstuk 5

Uit ke rin genl/pe.nsi oelen

Het ultgangspunt voor de t^Jet Ultkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1S45

(W.U.V.) en de Wet Bultengewoon PensÍoen (8.P.) wordt gevormd door de biJ-
zondere solidariteitsplicht van het Nederlandse volk Jegens vervolgden

respectieve 1iJ k verzetsdeelnemers.

Recht op een uitkering heeft de vervolgde, dÍe wegens ziekten of gebreken,

welke door of in verband met de vervolging zlJn ontstaan of verergerd, bui-
ten staat is door arbeid een inkomen te ven^,erven (W.u.v. art. 7

lid 1a).

Recht op een buitengewoon pensloen heeft de verzetsdeelnemer in geval van:

a. verwondj.ng of verminking, ln verband met het verzet bekomen;

b. ziekten of gebreken, welke geheel of gedeeltel{k het gevolg ziJn van

verrichtingen of vermoeienlssen aan dit verzet verbonden, of van de behan-

deling ondervonden tiJdens gevangenschap ter zake van het verzet, of van

bijzondere omstandÍgheden of toestanden, welke zich bÍJ het verzet hebben

voorgedaan, dan wel welke tot ultlng zlJn gekomen of verergerd onder over-

wegende lnvloed van die verrlchtingen, vermoelenissen, behandellng, blJzon-

dere omstandÍgheden of toestanden;

een en ander onder voorbehoud, dat de toestand van de belanghebbende tenge-

volge van deze verl.londing, verminklng, ziekten of gebreken bllJken een

invalldlteit te veroorzaken van ten minste'10 procent (W.b.p., art. 4,

lid 1). j

Toepassing van deze wetten stelt de geneeskundlge adviseurs betrokken bij de

uitvoering van de wetten voor problemen. Vooral het oorzakeliJk verband tussen

oorlogservaring en ziekten en gebreken dan wel lnvalldttett vormt een telkens

terugkerend vraagstuk.

De omkering van de bewiJslast hoewel ult oogpunt van de getroffenen een

waardige bepa11ng, verllcht de taak van de adviseurs nlet. De wettellJke for-
mulering legt een zware last op de schouders van de oordelend arts.
De wettelijke formulerlngen ziJn alsvolgt:
"ïndien de ziekten of gebreken, bedoeld in het eerste 11d, niet duldeliJk door

andere oorzaken dan de vervolglng ziJn ontstaan of verergerd, worden deze

geacht hun oorzaken in de vervolging, dan wel 1n omstandlgheden verband hou-
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dende met de vervolglng te hebben, mlts dit vooronderstelde verband

niet striJdig is met algemeen aanvaarde medische Ínzichten en ervarlngen".
(hl.u.v., art 7, l1d 21.

"Blj toepassing van het derde IIdx) wordt rekening gehouden met de inzlchten
en ervaringen van de medische wetenschap met betrekklng tot de relatie
tussen het verzet en de geestelijke en llchameliJke gezondheldstoestand".
(W.b.p., art. 4, lid 4).
Men zou kunnen stellen dat t.a.v. het causallteitsvraagstuk geen "algemeen

aanvaarde medische inzichten en ervaringen" bestaan. De adviseur za1 moeten

koersen op eÍgen oordeel getoetst aan vocral klinlsche ervarÍng en (buiten-
landsJ wetenschappeliJk onderzoek waarin diverse stromingen ziJn te onder-

kennen .

Bovendien wordt van deze medicus een uitgebreide verzekeringsgeneeskundige

kennis gevraagd. Immers voor de vervolgden zijn niet de aanwezÍghej.d van

invaliditeit op zlchzelf of de graad daarvan "in beginsel bepalend voor de

aanspraak op en de hoogte van de uitkering, maar de feÍtelijke gevolgen

van ziekten of gebreken ten aanzien van het vermogen om inkomsten te ver-
werven" (W.u.v., art. 7, Memorie van Toellchting, ZÍtting 1971-1972-11500

nr. 46J, terwiJl bij verzetsdeelnemers 1nvalÍditeitspercentages toegekend

moeten worden.

De globale probleemstelling van de onderzoekers luidt
Berelkt de tr/etgever inderdaad aI dlegenen die volgens

lingen in aanmerklng zouden komen.

wetteliJ ke bepa-

0p de achtergronC speelt de aloude beleldsvraag, vooral t.a.v. de 8.P., of
het verantwoord is een sJ.uitlngstermlJn vast te ste11en. fn de beginjaren
van de BP bestond een tljdslimiet, die 1n de loop der jaren 1s btJgesteld
en tenslotte is komen te vervallen. Aan het einde van de jaren zestig opperde rngn

in bestuurlijke kringen opnieuw een termiJn in te stellen waarblnnen a1len

zich aangemeld dienen te hebben. Er waren echter "van andere ziJde voldoende

argumenten aan te voeren om daar bezwaar tegen te maken: de ellende van de

oorlog is nog steeds niet verjaard.....zolang er nog steeds nieuwe invalidi-
teiten aan de dag treedt, zal de wet die deze gevallen betreft en zullen
de organen die deze wet ultvoeren, hun werkzaamheid moeten voortzetten"(Hugen-
holtz 1970, p.2O1). Nu ís het niet aan de onderzoekers een oordeel

NU:

de

xJ hehandelt de omkering
een deelnemer aan het

van de bewijslast en onder welke voorwaarden voor
verzet dit 1id van toepassing is.
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uit te spreken hoeveel potentiËle rechthebbende aanvragers handhavÍng van
de huidige wetten rechtvaardigt. Evenmin is het mogeliJk boven weergegeven
vraagstelling te beantwoorden d.m.v. een gedetaÍl1eerd onderzoek in de
lijn van de wettelijke procedure inclusief het medisch onderzoek.
h/el kan de probleemstelling uitgewerkt in de vraag:
Welk deel van de onderzoekspopulatie heeft een aanvraag ingediend en welk
deel niet; bij welk deel van de populatie is de aanvraag gehonoreerd?

De vraag kan nader uitgesplitst worden in:
- datum van aanvraag

- aard van de aanvraag (uitkering,/pensioen, bijzondere voorzieningen)
- toestemming,/afwi j zing
- ontwikkelingen in de aanvraag Iherkeuringsn, heraanvragen, aanvullende

aanvragen )

- medisch oordeel.

Het is van groot belang deze vragen in verband te brengen met algemene ken-
merken als leeftijd en beroep,/opleidÍng. vooral de leeftijd van aanvragen
kan een Índicatie geven over nog te verwachten aanvragen. De relatie met
de aard van de kampervaring is al evenzeer het onderzoeken waard. Is de aan-
vraagstroom bv. groter en ligt het tiJdstip van aanvragen vroeger naarmate
de kampervaring zwaarder is?
Bovendien dient het verband met de gezondheid bestudeerd te worden. rs de
zelf ervaren gezondheid, zoals aangegeven in de enquote, inderdaad een
indicator voor indiening van een aanvraag. 0f spelen mogelijk andere facto-
ren een ro1? Dit is niet ondenkbaar gezien het reeds eerder aangehaalde
onderzoek naar de aanvraagmotieven (v. veen 1977). Tenslotte zullen de verza-
melde gegevens m.b.t. deze vragen Ín verband gebracht worden met de enquète-
gegevens over het gebruik van de algemene sociale voorzieningen.

opnieuw zal van de Uitkerings Raad, Buitengewone Pensioen Raad en de Stichting
1940-1945 en J.tï.W. medewerking verzocht worden.

Privacy
Bijzondere aandacht van de onderzoekers en de betrokken insterlingen za1 het gevoe-
1Íge vraagstuk van de enquète en de waarborg van de geheimhouding moeten hebben.
Het onderzoek beoogt op geen enkele wij ze tot indíviduen herleidbare gegevens
te publiceren.
rn het onderzoeksproces zelf is herleidbaarheid we1 noodzakelijk omdat enquète-
gegevens gekoppeld moeten worden aan secundaire gegevens.
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De betrokken lnstel1lngen zu1len aan de blJ'hen bekende personen schrlfte-

llJkmoetenVragenofziJaanhetonderzoekwlllendeelnemen.
Naafloopzul].endepersoonllJkegegevenSvernletlgdworden.
De onderzoeKers en het NrpG/TNo garanderen volstrekte gehelmhouding van

de comblnatie van lnformatie dle verkregen wordt. ook de betrokken lnste1-

rlngen zulren niet van deze persoonliJke gegevens op de hoogte gesteld

worden.

Een hlermee verwant vraagstuk vormt de eventuele behoefte aan hulpverlenlng

(materieel, lmmaterlee1J, Welke de onderzoekers n.a.v. de enquète zou kun-

nen bliJken. Het 1s vanzelfsprekend, dat in overleg met de betrokkene naar

een geschlkte begeleiding gezocht zal worden'
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1. Inleiding

Deze bijlage geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de

aanwezigheid van de gewenste ÍnformatÍe in het archief van het

informatiebureau van het Rode KruÍs.

Het betreft algemene kenmerken (zie deel II, bIz. 3 en 4) zoals

leeftijd, geslacht, geloof, beroep en opleÍding en specÍfieke
(aan de oorlogservaring) gebonden kenmerken (zie deel If, b1z. 8)

zoals duur van de gevangenschap, reden van arrestatie, oorlogs-
periode.

Uit de Ín maart 1980 bekende populatie bevrijdenen (920 mannen en

220 vrouwen) is at random een steekproef getrokken van 5eo van de

mannen (46) en 5e" van de vrouwen (11).

0nder (21 staan vermeld de geraadpleegde bronnen onder (3) de gege-

VENS.

BiJ de gegevens ziJn te vinden het aanwezÍgheldspercentage van het

desbetreffende kenmerk 1n het archief en een eventueel te gebruiken

inde J.i ngsmogeli j khei d.

2. Bronnen

1. Ig_t_pegl,_.lpspj9
Hierin staan gegevens over reden van arrestatle, datum van arres-
tatie, geloof, beroep en burgerlljke staat.
Bij 30 van de 46 mannen [= 65%) en bij 10 van de 11 vrouwen (.= 822)

kon een bijbehorend Dachaumapje gevonden worden.

z . 4f W r I ! 9 _1 ] ! g s D _u r g -og _ I 9 ! g_e n ! re ! i _e !_a qp.e 3 ( AB C )

fn deze carthotheek vlnd men vaak (niet altiJd) gegevens over datum

van arrestatie, datum van aankomst in Vught, Buchenwald, Natzweller
of andere kampen en datum van aankomst 1n Dachau.

40 Van de 46 mannen (87>") en 10 van de 1'1 vrouwen (91e.) konden in
deze carthotheek gevonden worden.

3. !B_-f_aef! ( disp laced persons )

De bevrijden uit een concentratiekamp werden door de geallleerden ge-

registreerd op deze kaarten, met gegevens over beroep, burgerlijke
staat en geloof.
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Van 11 van de 46 mannsn (24'; en 6 van de 11 vrouhren (55e") was

een DP kaart aanwezÍg.

3. Gegevens

3. 1. Algemene_kenmerken

- -ieeflrid
Bij a1le mannen kon het geboorteJaar gevonden worden, bij de vrouwen

was het óénmaaI niet te achterhalen.

Uit de leeftijdsverdeling, h/eergegeven op b12.3, valt op dat bij
de mannen de geboortejaren 1S05-'1913 hoog vertegenwoordigd zijn Ql
van de 46J.

Bij de vrouwen is het aantal te klein om een uitspraak te doen.

- g9!-19-c!!

De geslachtsverdeling is aI bekend in de totale populatie.

- g9-199f

Het geloof kon achterhaald worden btj 7OZ van de mannen (32 van de

46) en 91% van de vrouwen (10 van de 11).

Vaak is alleen aangegeven op de papleren ev. (evangeliseh) of r.k.
De enig werkbare lndeling is dan ook

1. protestant
2. rooms-katholiek (r.k.)
3. joods

4. Jehova

5. zoncier

6. rest

Bij gebruik van deze indelÍng is de volgende verdelÍng te zíenz

mannen (3Z) vrouwen (t O )

prot. 13 = 412 4 = 402"

r. k. 10 = 312" 4 = 4O2"

joods 6 = 19% 0 - O'o

zonder J= 99" 1=1OZ
jehova [= O2o 1=1O9"

rest [= AZ Q= Oro



I oo{

.__--i

ri-jdj

ii
- 

: i.---.1ir
verdblÍng

i;

_-.,.J

Stee
_r_l
,kprod

.i

ilf Dat

_ _-._l
:na,rj

--:-*.--{.I

opuld t1,e *;
"- -:- -

.-'t9 àar.r

a0-
8g

Y I
-" .--{'t

i

,_.il
.il
--t:.1

--_J
o4 - ,i

I

-t
I I

ig3
L 94 _

I

is5
i:96

Y Y

xi,i
-1"; -l:.1xi
i'l

X

.__--:__
l;r

-*------1l

-:--l
l

I
-_- ,-l

I
I

I -.1..,.1 --.,.,]
;lx

x

c? -l

"l

I

I

I

i

-l
:l
il

:: I

j
I

.lAA

-JS
00 x XY

rl
,lll l

Ílrt
,n ir

03
I

oh

05 x Y

nh
nb Y

, ].l'---'1
llNR

nh' IY Y

10 ix
1t1 x X:X
1D Y Y.;Y Y.:Y I

13 Y l

4,4 x I

15

4h

4;-l

4tQ

._19,

)n
I

:X
:X..
lv

.X-r

Y:Y
2,1 X X

Y

Z-? x
Y

x -x Xl .X

x rl

I

-l
I

_7,5

2È

27

2B

29
?n

-d
[6 g 0

.; ,I: ,,1

:1-
I

-ïl- ---1-



-4-

- 9erssp
Het beroep kon blj de mannen In 7O'. van de gevallen (32 van de 46)

en bÍJ de vrouwen ln 91? van de gevallen [10 van de 11) achterhaa]d

worden.

ÍIet behulp van de beroepenklapper van het Instituut voor Toegepaste

Sociologie te Nijmegen ( 1975) ls een Índe1Íng gemaakt naar het nj.veau

van de opleiding vereist voor het desbetreffende beroep en naar de

arbeidssector.

Indeling naar het niveau van de opleiding, vereist voor het desbetref-

fende beroep.

1. 1.o. of v.g.1.o./lavo of enige jaren uIo,/mavo

zonder meer

2. l.o. of v.g.1.o./1avo of enige jaren ulo./mavo

plus specifieke parttime-opleiding
3. diploma lager beroepsondenarijs of primaire huÍshoudschool

zonder meer

4. diploma lager beroepsonderulJs of primaire huishoudschool

plus specifieke parttime-opleÍdÍng
5. diploma ulo/mavo of enige jaren v.h.m.o.

zonder meer

6. diploma ulo./mavo of enige jaren v.h.m.o.
p 1us specifieke parttime-opleiding

7. diploma v.h.m.o. of middelbaar beroepsondervlijs

8. diploma hoger beroepsondertvijs 
,

S. diploma universiteÍt of hogesehool.

mannen (32) vrouwen (101

1 4=132 4=4oeo

2 6=1geo 2=2OZ
314=442 1=1Oe"

4

5

6 2= 6eo 2=2OZ
7 3 = 9?

I
g 3= 9% 1=1Oe"
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f ngle I i n e_vgn_h e t_b er s eg n agr_arbe I ds s e ct o r

1. Industriele en ambachteliJke beroepen

2. Handel en verkeer

3. Administratie, financiën, organlsatle en beheer

4, Verzorgende beroepen

5. Medische en soclale beroepen

6. 0nderwijs

7. Agrarisch, verzorging van planten en dieren
8. BestuurlÍjk [voorzover niet onder 3) gezagshandhavend, mi]itair e.d.
9. Artistiek, wetenschappeliJk (voorzover nlet vallend onder vooraf-

gaande klassen) massacommunicatÍe, rekreatie eredienst.

1 19=59?
2 3 = 9%

3 3= 99o

4 1= 32

5 1= 3Z

6 2 = 69o

7

8 1= 3e,

I 2 = 6?

2 = 209"

1=1OZ
2 = 209"

1 = 109"

4 = 4O2"

totaal 
32

mannen
tot aa I
vrouwen

10

(nlet Ín te delen
blJ één van de I
categorlën: 3 huis-
vrouhren en 1 meisJe
dat nog op school
zat).

- !-,re:rlU[e-"-!ee!
Het aanwezÍgheldspercentage biJ dlt kenmerk ls bÍJ de mannen 7Oe" en

bÍj de vrouwen 91?.

Een driedeling in gehuwd (g)

ongehuwd (o ) en

weduwe,/weduwnaar (w)

laat de volgende verdelÍng zlen:

mannen vrouwen

g 24=75e" 2=2OZ
o g=252 7=70?"
w [= 09" 1=1O2"
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3. 2. Specifieke_kenmerken

- Éu_Ur _Vee _d_e _ge_yeqg9,Es_qtep_

De datum van arrestatie kon btj de mannen Ín 63? van de gevallen

en bij de vrouwen in 91? van de gevallen gevonden worden.

De meeste Nederlanders kwamen weer op vrlje voeten biJ de

bevrijdlng van Dachau door de geallieerden.
De gevangenschapsduur wordt dan gerekend vanaf het moment van

arrestatie tot aan de bevrijding van het concentratÍekamp Dachau

en z'n buitenkommando's.

- reden van arrestatie
Deze kon ín 7Oe" (32 van de 46) van de gevallen bij de mannen en bij
91"" (10 van de 11) van de vrouwen Ín het archief gevonden worden.

De volgende verdeling is te zien:

vrouwen: I politieke gevangenen

1 jodin
1 jehova's getuige

1 niet te achterhalen

mannen: 31 politleke gevangenen

7 Joden

1 giJzelaar
'l Engelandvaarder

6 niet te achterhaLen.

i- g_ol_1gg!p_el]_oq.e

ïn hoofdstuk 4 van deel I wordt de drlefasen lndeling van de Jong

verme 1d.

Als deze indeling wordt gebruikt, met de datum van aankomst ln
Dachau als criterium, wordt de volgende verdeling zichtbaar:

mannen vrouwen

fasel 3=10? 1=lleo
fase2 24=832 9=90?
fase3 l= 72" [= OZ



BiJlage 2

Overzicht van het aantal

Nederlanders bi nnengekomen

in het concentratiekamp

Dachau
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Deze bijlage geeft een overzlcht van hst aantal

1s binnengekomen.

Het belang van deze gegavens voor het onderzoek

[b12. g ) .

Nederlanders dat 1n Dachau

wordt aangegeven 1n deel Iï

zij n

ciJfers

Als bron heeft gediand het Dachau Zugangsbuch (te vinden blj het Informa-

tiebureau van het Rode Kruis).

LiJst van afkortingen:

Saehs = Sachsenhausen
Buch = Buchenwald
Ng = Neuenganme
GR = Gross Rosen
Rav = Ravensbruck ,

Natz = Natzweiler
Hert = 's Hertogenbosch (Vught)
Ausehw = Auschwitz
Berg B = Bergen-Belsen

Uit - transport afkomstlg uÍt
of persoon kwam uit . t. r .. . ... r

- er wordt geen plaats of concentratiekanp genoemd.
De data ziJn de data van blnnenkomst, de nummers (,72O8 t/n.......1
de Dachaunumrers.
De Romeinse cijfers verwÍJzen naar mappen ln de dozen, de Arabische
naar liJsten 1n de mappen.

L 72OB t/n 41735

1.
Tt-ot-ct
20-06-41
13-07 - 41
29-08-41
1S-0S-41
26-09 - 4 1

03-'10-41
07-11-41
21- 11- 41
28- 11- 41
28-O1-42
11-O3-42
20-03-42
27-O3-42
03-04-42
24-04-42
14-05-42
16-05-42
23-05- 42
29-05-42
17-06-42
13-06-42
26-OB-42
o1-o7-42
07-07-42
o8-a7-42
15-07-42
22-07 - 42

ult

-

Su"f,"

Buch

*1

ar"n 1

Gr. R

Rav 1

Aantal

I
3
1

1

1

1

2
2
1

7

1

2
1

1

1

1

1

5

1

1

I
2
5

1

3
1

I
0
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22-07 -42
o1-08-42
07 -o8-42
0 s-0 8- 42
14-08-42
17 -O8-42
o4-os-42
12-09-42
16-09-42
02-10-42

2,
Tt-to-cz
30-10-42
03- 1 1 -42
06-11-42
15-11-42
18- 11 -42
23-11-42
25-11-42
02-12-42
06-12-42
18-12-42
30-12-42

IÍ 41736 t/m 46704

3.
Zz-ot-cz

A

1c-oz-cs
26-O2-43
04- 0 3- 43
17 -03-43

Sachs
Buch

Sachs

Stuttnof

Natzw

Wewe lsburg
Buch

Buch

Aantal

3
1

1

1

1

1

1

I
1

1

2
1

1

uit

Ng

ar_*

Natzw

GR

Ng

2
74

2
11

1

1

3
1S

3
3

3
24

3
1

1

1

1

3
1

3
I
2

2
1S
10
I

IÍï 46705 t,/m 55180

5.
íz-oc-cz
'19 -06-43
o1 -o7 - 43
o8-o7 -4j
0s-07-43
10-o7-43
12-07 -43
16-07 - 43
17 -O7 - 43
26-07 -43
31-07 -43
02- 08-43
12-OB-43
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1 3-08-43
1 I - 08-4s
04-0s-43
1 1 -0S-43
24-04-43
23-04-43
30-04-43
1 S-06-43

6.
ïo -os-cs
17 -O9-43

rv 551 81 t/n 64062

7.
22-09-43
30-0s-43
20-10-43
29-10-43
04-11 -43
13-1 1 -43
14- 11 -43
18-11-43
20-11 -43
23-11-43
25-11 -43
26-11-43
01-12-43
04-12-43
17 -02- 44

8.
Tt-tz-cs
o4-o1-44
05-01 -44
20-01-44
22-o1-44
29-41-44
o5-o2-44
09-o2-44
10-o2-44
12-02-44
12-02-q4
13-02-44

-1
-1
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1

Stuttgart 4
M0nehen 1

_e
J

ult

Sachs

Natzw

au"n
Hert

AantaL

2
I
2
1

I
1

1

1

I
1

V 64064 t/n 7O646

o

7s-oz-cc
19-O2-44

v N.h.g.

M0nchen

-
SS Straflager

v HUncnen
v Salzburg

I
1

2
2
5

1

1

1

1

1

1

1

v M[inchen
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04- 0 3- 44
1 1 -O3- 44
15-03-44
18-03-44
25-O3-44
30- 03- 44
05-o4-44
06 - 04- 44
0B -0 4- 44
0 I -04- 44
25-O4-44
27 -O4- 44

10.
G-os-c+
13-05- 44
13-05- 44
15-O5-44
24-05-44
26-05-44
31 -05- 44
02-06-44
04- 06 -44
07 -06- 44

VI 70647 t/n 76770

11.
fr-oa- cc

12.
:o-o-oo-c+
o1-o7 -44
o2-o7 -44
04-07 -44

Uit Aantal

Natzw
M[]nchen
MÍinchen
Moosburg
Milnchen

Miinchen

tlUncnen
M[inchen
Den Haag

I
1

2
2
1

1

1

I
2
I
1

2

-1
-2

ïnnsbruck 1

-1
Ntlrnberg I

Hert 650
-2
-1
-1
-1

v Pari-j s '10

Buch

1

1

1

I

Paris
Bordeaux
lïtinchen

Sachs

I
1

1

I
1

4

VII 76771 t/n 9718s

13.
IF-ot -cc
07 -o7 - 44
oB-07 - 44
os-o7 -44
15-07 -44
17 -O7 -44

14.
ö6--oa-++
1 0-08-44
15-O8-44
1 S -08-44
24-O8-44

Kl Warschau 41
Augsburg S

Sipo Marburg 1

-1
Stuttgart 1
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25-08-44
26-O8-44
27-O8-44
28-OB-44
30-08-44
s1 -08-44
01 -09-44
01-0s-44

15.
-oz-os-qq
04-0 s-44

16.
E4-os-++
06-0s-44

ult

lïiinchen

F lossenburg
Bordeaux
Salzburg

Nilrnberg
lïilnchen
Auschw

Aantal

4
s6

1

164

VïIï 97s31 t/n '103663

5

2
1

1

2
I
2
1

1

I
24

2
I
3

1

35
1

1

1

3
1

IX 103670 t,/m 113649

Natzw

Natzw
Natzw

h/ien
Kl Natzw
K1 Natzw
K1 Natzw
v Triest

v Nilrnberg

NUrnberg
Auschw

Auschw
v Klagenfurt
Ravensbruck
K1 Auschw

M[inchen
Natzw

Dautmergen
Miinchen

17.
Fa-os-++
0 9-0 s- 44
08-0s- 44
1 S-09-44
21-09-44

18.
D-os-cc
25-09- 44
27-O9-44
30-0s-44
05-10-44
06 -'1 0 -44
07 -10-44

19.
fr-to-+c
10- 10- 44

20.
fr- to- +c
11-10-44
11 -10-44
16- 10- 44
22-10-44
23-14-44

25-10-44
26-10-44

Natzw 12
-1

Klagenfurt 1

-1
Natzw 52

X 113650 t/m 118851

2
39

3
2
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XI 118888 t/m 135853

21.
7-to-q+
27 - 10- 44
30- 1 0- 44
04-11-44
13-10-44
10 -1 1 -44
11-11-44
14-11-44
16-11-44
16- 1 1 -44
17-11-44
20-11-44
22-11-44
23-1 1 -44
23-11-44
25-11-44

22.
E-tt-cc
25-1 1-44
26-1 1 - 44
28-11-44
02-12-44
og-12-44
16-12-44
13-12-44

XïI 135855 t/n 147533

uit

Natzw Leunberg
Aus chw

v Karlsruhe
v lY[inchen

Rav
Darmstadt

v Sipo Budapest
lvl[inchen

Saehs
Karlsruhe

v Straflager

Stuttgart
Miinchen

f i:ncnen
['l[inchen
Singen
N[jrnberg

Rav
v Miinchen

Karlsruhe
KI Ng

lïUn chen ,
lYoosach
lvltinchen
lvl[in che n
Buchenw
Miinchen

Wien
MUnchen
Iltinchen
Kripo lvltinchen

Natzw
Auschw
v Kripo Miinchen
lï[inche n

Salzburg
M[inchen

AantaL

I
17

1

I
1S5

1

1

I
1

1

31

I
2
I
2
s

23.
il-tz-cc
22-12-44
23-12-44
27 -12-44

30-12-44
07 -o1 - 45
07 -o1 -45
0s-01 -45
10-01-45
1S-01-45
20-o1-45
24-01-45
26-01-45
28-01-45
31-01- 45
03-02-45
o3-02-45
03-02-45
07 -o2-45

4
I

2
2
1

1

2
2
2

2
3
1

1

3
2
1

1

1

2
1
a

2

s0
2
1

I
1

1



24.
fr-oz-cs
a9-02-45
13-O2-45
15-02-45
16-02-45
20-02-45
24-02-45
28-A2-45
02-03-45
06-03-45
0 9-0 3- 45
'10-03-45
1 0-03-45
1 3-03-45
1 5-03-4s
1 E-03-45
1 6-03-45
17 -03- 45
21-O3-45
22-03-45
24-03-45
26-03-45
28-03-45
2S-03-45
30-03-45
3 0- 03- 45
3 1 -03-45
02-04-45

o2-o4-45
02-04-45
06-04-45
07 -04- 45
0 8- 04- 45
08-04-45
0 s-04- 45
0s-0 4- 45
10-04-45
1 1 -O4- 45
11-O4-45
12-04-45
12-04-45
12-04-45
12-04-45
12-04-45

uit

lvl0nchen
KL Natzw

M[inchen
[ïiinchen

Krlpo Mtinchen
Salzburg
M[inchen
Gr. Ros.
Verona

Berg. Bels
Berg. Bels

lY[]nchen
Salzburg
Íï[in chen

Muth
GrR
MUnchen
Mfinchen

Kripo lïiinchen
SS Straflager
Baden Elsass

Natzw
Augsburg
Miinehen
Stuttgart

SS Straflager
Natzw Neckarelz

8-

Aantal

1

I
5

2
1

1

1

1=4

Arolsen (ITS)

Aantal

1

5

I
2
1

2
2
3
3+
I
2
I
1

2
2
1

3
1

3
I

Laatsgenoemde persoon óók aanwezÍ.g 1n de aanvul.lende liJst utt Arolsen.

LiJst 25 1475333 - eind, uit

ult

Natzweiler-Necharelz 3
Natzweiler-Kochendorf 2
Natzweiler-Vaihlngen 1

luliinchen 4
Stuttgart 2

Natzweiler-Kochendorf I
Kaisheim 1

Hauptamt SS Gericht 2
PlUnchen I

Buchenwald-Berga 3
l'liinchen 1

MÍ]nchen 1

Natzweller-Blsinger S

Natzweiler-Erzingen 3
Natzweiler-Dormettlngen 2

Natzweiler-Dautmergen 10
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uit

Hauptamt SS Gericht
Hauptamt SS Gericht
Natzwei ler-Bisinger

Schömberg
Natzweiler Erzingen
Buchenwald-Saalfe 1d

Buchenwald-Saa1fe 1d

nuf CrunO der Po1. LÍste
Kl. Flossenbijrg
Auf Grund der PoI. Liste
Auf Frund der Pol. Liste

Newcomer's 07-05-45

Aanta I

13-O4- 45
14-O4-45
14-O4-45
17 -04- 45
17 -O4- 45
1 I -04- 45
1 S -04- 45
1 9- 04- 45
20-o4-45
20-o4-45
24-O4-45
24-O4-45
25-O4- 45
01 -05-45
04- 0 5- 45
0s-05-45
07 -05-45

3
4
I
2

17
1

I
3
?

4
2
3
1

2
7

21

2

Nach der Befreiung Angekommene
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