
Mauthausen: een geval apart 
 
 
Inleiding 
Gedurende de bezetting van Nederland zijn Nederlandse staatsburgers - joden en niet-joden – 
naar diverse Nazi-kampen en gevangenissen gedeporteerd. In zijn algemeenheid wijkt deze 
tragedie niet af van degene die zich in andere landen afspeelde en kan er dus niet van een 
specifiek Nederlandse deportatiegeschiedenis gesproken worden.  
In Mauthausen heeft zich met betrekking tot de uit Nederland komende gevangenen naast een 
algemene echter ook een bijzondere geschiedenis afgespeeld. In zijn algemeenheid hebben 
hier zoals elders gevangenen verbleven die tevoren in andere kampen of gevangenissen 
hadden gezeten. Voor Nederlandse gevangenen valt bv. te denken aan hen die vanaf het 
najaar van 1944 uit het Auschwitz-complex werden geëvacueerd of degenen die in maart 
1945 het vrouwenkamp Ravensbrück moesten verlaten.  
Bijzonder werd Mauthausen voor Nederland echter in die zin dat er in zeer korte tijd na 
aankomst twee groepen joodse gevangenen zijn vermoord:  de in totaal ongeveer 1200 
mannen die in 1941 als gevolg van razzia’s (± 800) en in 1942 (± 400) als individuele 
strafgevallen uit Nederland zijn weggevoerd. Te midden van de verschrikkingen die 
vanzelfsprekend in alle Nazi-kampen hebben plaatsgevonden, hebben deze moordpartijen 
Mauthausen in Nederland een bijzondere en beruchte naam gegeven.1  
 
De razzia’s van 1941 
Hoewel er na de nationaal-socialistische machtsovername in 1933 talloze voorbeelden in 
Duitsland en Oostenrijk zijn geweest waaruit het vreselijke lot van de Joden kon worden 
afgeleid, was dat in de eerste maanden na de Duitse inval in Nederland in mei 1940 niet 
zozeer het geval. Weliswaar werden er diverse maatregelen tegen de Joden ingevoerd, maar 
deze leken, mede door de wijze waarop ze stuk voor stuk werden ingevoerd, betrekkelijk 
onschuldig van aard te zijn. Globaal gesproken werd er door het grote merendeel van de 
slachtoffers, maar ook door de omstanders gelaten op gereageerd. “Kennelijk was het voor de 
Joden even moeilijk als voor de niet-Joden om zich concreet voor ogen te stellen dat het in 
het ordelijke Nederland tot dezelfde Jodenvervolging zou komen die zich van ’33 tot ’39 in 
Duitsland gemanifesteerd had.”, aldus de historicus Loe de Jong. [….] “Nagenoeg alle Joden 
deden wat zij steeds gedaan hadden: zij gehoorzaamden de overheid en deden dat des te 
gereder omdat bij de uitvoering van elke Duitse maatregel Nederlandse officiële instanties 
betrokken waren.”2  
Toch was het al in de laatste maanden van 1940 duidelijk dat de bezetter voornemens was een 
fundamentele segregatie van joden en niet-joden in de Nederlandse samenleving te 
bewerkstelligen. Op dat moment waren joden al overduidelijk tweederangs burgers 
geworden. Daarbij kwam dat de bezetting Nederlandse nationaalsocialisten – leden van de 
WA (de Weerafdeling van de NSB) en de NSNAP (Nationaal-Socialistische Nederlandse 
Arbeiderspartij) – ruim de mogelijkheid bood hun antisemitisme bot te vieren en daaraan met 
provocaties, mishandelingen en vernielingen nadrukkelijk uiting te geven. Deze terreur leidde 
tot een veelheid van tegenreacties, niet alleen van de slachtoffers – het joodse verzet was al 
zeer vroeg begonnen - , maar ook van de omstanders.  
De talloze vechtpartijen hebben zich hoofdzakelijk afgespeeld in Amsterdam, de stad die 
                                                 
1 Naar schatting hebben er in totaal ongeveer 2000 Nederlandse gevangenen in Mauthausen verbleven. Van hen 
zijn er meer dan 1600 omgekomen. Voor deze cijfers baseer ik me op de publicaties Mauthausen. Een 
gedenkboek. (1999) van Henny Dominicus van de Stichting Vriendenkring Mauthausen en Die Geschichte des 
Konzentrationslagers Mauthausen. (2006, 4. Auflage) van oud-gevangene Hans Maršálek. 
2 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 5 (1974), p.510 
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ongeveer 60% van alle in Nederland wonende joden huisvestte en waar bovendien grote 
onrust was ontstaan als gevolg van toegenomen koopkrachtverlies en werkeloosheid.  De 
situatie liep zodanig uit de hand – de Nederlandse politie was door het geweld van de 
nationaal-socialisten absoluut niet meer bij machte om de orde te handhaven - dat op 11 
februari een Nederlandse nationaal-socialist, Hendrik Koot, bij een vechtpartij zodanige 
verwondingen opliep dat hij daaraan enkele dagen later is overleden.3 
 
Deze escalatie van gewelddadigheden kon van de zijde van de bezetter natuurlijk niet 
onbeantwoord blijven. Niet alleen werd een aantal deelnemers aan de vechtpartijen 
gearresteerd, maar er volgden ook verder strekkende maatregelen. De Beauftragter für die 
Stadt Amsterdam,  Hans Böhmcker, nam hier onmiddellijk het iniatief. Al de volgende dag 
kondigde hij twee belangrijke maatregelen af. Hoewel hij zich ook zorgen maakte over het 
gedrag van de WA en consorten, betroffen deze maatregelen toch uitsluitend de joden. Naar 
hun ging immers de voornaamste belangstelling van de Nazi-leiders uit. Ten eerste moest de 
‘Jodenhoek’, de wijk waar een groot gedeelte van het traditionele joodse proletariaat 
woonachtig was, worden afgesloten, dit om te verhinderen dat joden zich zouden kunnen 
blijven verzamelen. Een oude wens van Böhmcker die hij nu ineens kon realiseren.4 Verder 
ontbood hij een aantal vooraanstaande leden uit de joodse gemeenschap en stelde hen de eis 
om zo snel mogelijk uit hun midden een z.g. Joodse Raad op te richten. Hier werd nog de 
volgende dag gevolg aan gegeven. Voorzitters en tevens belangrijkste personen van de Raad 
werden de hoogleraar klassieke geschiedenis David Cohen en de diamantair Abraham 
Asscher. De Raad zou er als eerste voor moeten zorgen dat alle joden in Amsterdam hun 
wapens moesten inleveren. Het nieuwe college kon echter op weinig vertrouwen rekenen en 
aan het betreffende verzoek werd dan ook nauwelijks gevolg gegeven. Belangrijker voor de 
bezetter was evenwel dat men met het instellen van deze Raad een instrument in handen 
kreeg om de joodse bevolking voortaan ook via hun eigen vertegenwoordiging te kunnen 
beheersen en regisseren.5  
Belangrijk in dit verband was dat Asscher en Cohen bij Böhmcker hadden gepleit voor een 
eigen publiciteitsorgaan, hetgeen hun ook werd toegestaan. Zij werden voor de redactie 
verantwoordelijk gesteld. Het eerste nummer van Het Joodsche Weekblad verscheen op 11 
juni 1941.6 Het blad heeft ongetwijfeld voor enige afleiding en verstrooiing bij de joodse 

                                                 
3 Hoewel al deze vechtpartijen en het hieruit resulterende gewelddadige, ‘ordeloze’ klimaat in de hoofdstad de 
opmaat hebben gevormd voor de razzia’s, voert het voor dit artikel te ver om hier uitgebreid bij stil te staan. Een 
informatief en zeer gedetailleerd overzicht is te vinden bij Friso Roest en Jos Scheren, Oorlog in de stad. 
Amsterdam 1939-1941 (1998). 
4 Böhmcker was al sinds januari van zins om de Amsterdamse joden in een ghetto te verzamelen. Tot een 
concreet plan daarvan is het evenwel niet gekomen. De joodse inwoners van het betreffende gebied zijn enkele 
dagen van de buitenwereld afgesloten geweest, waarna de blokkade weer werd opgeheven. Vanzelfsprekend 
stelde Böhmcker zijn chef, Rijkscommissaris Seyss-Inquart, regelmatig van de ontwikkelingen in Amsterdam 
op de hoogte, zo ook in een brief van 20 februari waarin hij het incident rond Koot met enkele suggestieve 
antisemitische passages (“Ein Jude lag auf Koot; er hatte sich volkommen in das Gesicht Koot’s festgebissen 
und gebärdete sich wie ein wildes Tier.”) fors overdreef. (NIOD, collectie 14, inv.nr.149) 
5 De functie van de Joodse Raad zou door Seyss-Inquart in zijn Chefsitzung van 8 oktober 1941 uiterst adequaat 
worden omschreven: “Von einer rechtlichen Organisierung der Judenschaft soll Abstand genommen werden. 
Der Judenrat in Amsterdam soll vielmehr de facto für die gesamte Judenschaft in den Niederlanden 
verantwortlich gemacht werden. Der Judenrat ist in erster Linie Befehlsempfänger für die Judenschaft.”  
6 Het Joodsche Weekblad heeft bestaan tot eind september 1943, de maand waarin de Joodse Raad werd 
opgeheven. Het was voor de Joodse gemeenschap een uiterst belangrijke informatiebron. Men kon zich erop 
abonneren of losse nummers kopen. Met een oplage van maximaal 22000 exemplaren, is het vermoeden 
gewettigd dat het blad zeer velen, ook in de mediene, heeft weten te bereiken. Er was in de joodse gemeenschap 
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bevolking kunnen zorgen, maar had natuurlijk als primaire functie de joden over de diverse 
tegen hen gerichte maatregelen te informeren. De bezetter wenste in beginsel niet langer met 
de joodse bevolking zelf te communiceren, maar de voor joden van belang zijnde 
mededelingen in beginsel via de Joodse Raad te doen. 
 
De vele ongeregeldheden vormden een onaangename verrassing voor de bezetter die 
vanzelfsprekend streefde naar een zo groot mogelijke rust en orde in de samenleving en 
daarin tot dan toe ook succesvol was geweest. In de achterliggende periode van de bezetting 
had het Nederlandse bestuur zich coöperatief getoond en was de bevolking rustig gebleven. 
Maar nu was een situatie ontstaan waar absoluut geen rekening mee was gehouden. Niet 
alleen Böhmcker, maar met name ook het hoofd van het repressieapparaat, 
Generalkommissar für das Sicherheitswesen en Höherer SS- und Polizeiführer Rauter, toonde 
zich uiterst geïrriteerd. In zijn uitgebreide brief van 20 februari aan zijn chef Heinrich 
Himmler - per speciale bode bezorgd - spreekt hij van “stark verwirrte Verhältnisse” die hij 
op 16 februari na zijn terugkomst van ziekteverlof in Bad Gastein mocht aantreffen.7 De WA 
legt zijns inziens een gedrag aan de dag “das geradezu zügellos zu nennen ist”. Het was hem 
duidelijk geworden dat hij voor de handhaving van de orde onvoldoende of zelfs geen beroep 
meer kon doen op de Nederlandse politie. Deze bleek te zijn overvleugeld door de WA en 
was absoluut niet voldoende bij machte om zich als gezagshandhaver te manifesteren. Naar 
Rauter’s oordeel was er een situatie ontstaan “… dass mit aller Gewalt vorgegangen mußte. 
[….] Schiessereien sind auf der Tagesordnung, so dass ich gestern und heute in schärfster 
Form vorgehen mußte.” De Reichsführer hoefde zich overigens in het geheel geen zorgen te 
maken dat de situatie definitief uit de hand zou lopen: “…ich bin”,  aldus Rauter, “völlig Herr 
der Lage.”  
Het waren natuurlijk niet alleen de Nederlandse nationaalsocialisten en het optreden van de 
Nederlandse politie over wie de HSSPF zijn ontstemming toonde. Ook het oppositionele 
gedrag van de joden, zo gaf hij duidelijk aan in zijn brief, was een steen des aanstoots. Hun 
verzet bleek zich niet meer te beperken tot vechtpartijen.  “Gesternabend hat es auch im 
jüdischen Emigrantenviertel eine Schiesserei gegeben.” Rauter schrijft over een inval in 
Amsterdam door de Ordnungspolizei in een lokaal waar zich een ‘illegale terreurgroep’ zou 
hebben bevonden. Rauter verwijst hier naar een inval in de ijssalon ‘Koco’ in de Van 
Woustraat in Amsterdam-Zuid. In deze zaak kwamen veel joden. Eigenaren waren de Duits 
joodse vluchtelingen Ernst Cahn en Alfred Kohn. Er zou op de politieambtenaren zijn 
geschoten en bovendien ammoniak in hun gezicht zijn gegooid. Diverse arrestaties waren 
verricht en de arrestanten, onder wie de eigenaren, zouden de volgende dag voor het SS- und 
Polizeigericht in Den Haag worden gebracht. 
Dit incident gaf Rauter een welkome aanleiding om hard in te kunnen grijpen. Met het 
overlijden van de Nederlandse nationaal-socialist had hij nog onvoldoende in handen om tot 
actie te kunnen overgaan, maar nu Duitse politieambtenaren waren aangevallen had hij, zo 
blijkt duidelijk uit zijn brief, een overtuigend argument om de joden hard aan te kunnen 
pakken. “Mit dem Reichskommissar sprach ich darüber telefonisch, er teilt meine 
Auffassung, dass – falls die Handgabe gegeben ist – man den Juden Cohn (sic) hängen soll. 
Nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens werde ich Ihnen, Reichsführer, sofort den 
Gesamtvorgang vorlegen lassen und bitte Sie, dann das Urteil zu bestätigen,  damit hier im 
                                                                                                                                                        
duidelijk een grote behoefte aan. Eén van de redenen was de wijd verspreide angst om één van de vele anti-
joodse maatregelen te overtreden. In het blad stond vrijwel wekelijks vermeld hoe een jood zich, althans in de 
ogen van de bezetter, diende te gedragen. 
7 NIOD, collectie 210, H 199: 2528-2536. Alle geciteerde passages komen uit deze brief.  
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Amsterdamer Judenviertel endlich ein Exempel statuiert wird.”   
Het proces vond plaats op 27 februari en Cahn werd ter dood veroordeeld.8 Zijn executie, de 
eerste in Nederland, vond plaats op 3 maart op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag. De 
reactie van de bezetter bleef hier evenwel niet toe beperkt. Enkele dagen tevoren, op 22 en 23 
februari, waren in Amsterdam met twee razzia’s 425 joodse mannen in de leeftijd van 20 tot 
35 jaar door de Ordnungspolizei opgepakt.  De aanhoudingen gingen met veel geweld 
gepaard en maakten een grote, angstaanjagende indruk op zowel de joodse als de niet-joodse 
bevolking.9  
De arrestanten werden eerst naar het in de Noord-Hollandse duinen gelegen interneringskamp 
Schoorl overgebracht. Een paar mannen die enkele dagen eerder in Den Haag waren 
gearresteerd werd aan de groep toegevoegd. Enkelen werden na een ‘medische keuring’ weer 
vrijgelaten. In Schoorl bleek overigens al duidelijk dat deze gevangenen anders behandeld 
werden dan andere gevangenen. Ze werden geslagen en latere gevangenen – de joden waren 
toen al weg – hadden zich afgevraagd waar de bloedvlekken op hun bedden vandaan waren 
gekomen.10 
Tevoren, vanaf de zomer van 1940, hadden in Schoorl mannen gevangen gezeten die 
afkomstig waren uit landen waarmee Duitsland in oorlog was. Sommigen hadden er  
maandenlang verbleven. Het werd echter al gauw duidelijk dat dit niet voor de nieuwe 
gevangenen zou gelden. Al een paar dagen na hun aankomst werden ongeveer 390 van hen 
naar het concentratiekamp Buchenwald gedeporteerd. “Daar was alles voor onze komst in 
orde gemaakt”, aldus Max Nebig, één van de twee overlevenden van het transport. “We zijn 
op 1 maart aangekomen en de barakken waren al enige dagen leeg.” Na binnenkomst in 
Buchenwald werden de gevangenen voor de Effektenkammer in rijen opgesteld. “Wij zagen 
er na die reis werkelijk verschrikkelijk uit. Al die tijd hadden wij ons niet mogen wassen en 
scheren en juist omdat er zo veel donkere types bij waren, viel dat zo op. Ze hebben toen nog 
een smerige truc uitgehaald. De jongens die er het meest ontoonbaar uitzagen, werden er 
uitgehaald en gefotografeerd. Die foto’s werden natuurlijk als afschrikwekkend voorbeeld in 
alle Duitse kranten gepubliceerd.”11 
                                                 
8 De anderen werden tot gevangenisstraffen veroordeeld. Kohn kreeg 10 jaar tuchthuis. Hij verbleef 
aanvankelijk lange tijd in het tuchthuis Remscheid-Lüttringhausen, werd in 1944 naar Auschwitz overgeplaatst 
en is tijdens het evacuatietransport van 18 januari 1945 overleden. 
9 B.A. Sijes, De Februari-Staking. 25-26 Februari 1941. (1954), p.105. Volgens Sijes is aan de razzia’s overleg 
tussen Himmler, Rauter en Seyss-Inquart voorafgegaan. Hoewel hier geen bronnen voor aanwezig zijn, is dit 
zeer aannemelijk. Dergelijk overleg zou immers ook later plaatsvinden. De razzia’s vormden de onmiddellijke 
aanleiding voor een staking die op 25 februari uitbrak. In eerste instantie legden ambtenaren van het Gemeente 
Vervoer Bedrijf, het Gemeente Energie Bedrijf  en andere gemeentelijke diensten in Amsterdam het werk neer, 
maar de staking breidde zich spoedig uit naar andere bedrijven en de volgende dag ook naar enkele andere 
steden. Het initiatief tot de staking kwam van de CPN, met name van individuele communisten. Deze ‘Februari-
staking’, zoals hij later zou worden genoemd, heeft twee dagen geduurd. De bezetter reageerde met veel geweld. 
Honderden stakers werden gearresteerd, een aantal van hen gefusilleerd en vele anderen in gevangenschap naar 
Duitsland afgevoerd.  
10 Albert Boer, Het kamp Schoorl (1991), p.42 
11 NIOD, collectie 250d, inv.nr.713. Nebig’s verslag is één van de weinige bronnen die ons over de lotgevallen 
van de ‘Februari-groep’ ter beschikking staan. Hij is niet naar Mauthausen getransporteerd. Door hulp van 
medegevangenen kon hij in Buchenwald achterblijven en daar zijn bevrijding beleven. De betreffende foto’s 
zijn gepubliceerd in het SS-blad Das Schwarze Korps van 26 juni 1941.  
Behalve Nebig heeft nog één andere gevangene van deze groep, Gerrit Blom, de oorlog overleefd. Hij was ook 
in februari gearresteerd. In Buchenwald als ‘politischer Jude’ geregistreerd werd hij na ongeveer twee weken 
naar Amsterdam teruggezonden om daar vanwege zijn communistische activiteiten voor de staking terecht te 
staan. Op 18 september werd hij wegens Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens tot een 
tuchthuisstraf van zes jaar veroordeeld. Hij heeft tot zijn bevrijding in diverse tuchthuizen en kampen verbleven.  
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Toen Nebig en de anderen Buchenwald binnenkwamen, zaten er al andere Nederlanders 
gevangen. Zij waren enkele maanden eerder als gijzelaars uit Nederland weggevoerd. Ze 
zagen, zo schreven twee van hen, het betreffende transport “welgemoed en vol van verzet” 
binnenkomen, maar moesten een maand later constateren dat dit optimisme al spoedig was 
verdwenen. “De groep Hollandsche Joden moest van half één tot half acht op appèl blijven 
staan, zeven uur in de houding, dan is men de uitputting nabij….. Ook bij hen zijn reeds de 
eerste dooden gevallen, en hun toekomst lijkt volkomen hopeloos …”12 Een andere 
Nederlandse gijzelaar liet zich in soortgelijke bewoordingen uit: “’s Anderen daags gingen 
ze, in hun nieuwe boevenpakje gestoken, naar het Revier langs ons blok. Op hun Jodenster 
hadden ze nog als distinctief een N (Nederland), voor ons tegelijk een blij en droevig 
herkenningsteken. Ze waren zeer opgewekt en maakte zelfs Amsterdamse geintjes op hun 
nieuwerwets costuum en grote klompen. [….] Zij voelden zich nog zo kwiek en opgewekt, 
dat ze medelijden kregen met ons, omdat we al enige maanden gevangen zaten. “Heren, 
houdt de moed er maar in !”, riepen ze over de draad. Die goeie jongelui beseften in de verste 
verte nog niet, welke lot hun beschoren was. [….] Het was de laatste zonnige dag in hun 
leven. De volgende dag werden ze reeds tewerk gesteld in het kamp. [….] Na drie weken 
moesten ze in de steengroeven werken. ’s Avonds keerden ze soms terug met 5 tot 6 
kameraden op hun schouders. [….] Al spoedig hoorden we tot onze ontsteltenis, dat de eerste 
Nederlandse Jood gestorven was. Daarna een tweede, derde en na één maand reeds ongeveer 
v i j f t i g (sic)! Ze stierven als ratten, naar wens en verwachting dus der Nazi’s.”13 Ook niet-
Nederlandse gevangenen werden getroffen door het lot van de Nederlandse joden. “Das rauhe 
Klima des buchenwalder Lagers setzte den Holländern arg zu.”, aldus de Duitse verzetsman 
Eugen Kogon. Hij zat al sinds 1938 in Buchenwald gevangen. “Dr. Eisele (een beruchte 
kamparts van Buchenwald; hdv) verhängte über sie außerdem Reviersperre. Alle, die sich in 
dieser Zeit bereits im Krankenbau befanden, wurden entweder sofort ‘abgespritzt’ oder 
gerade noch rechtzeitig als ‘gesund’ entlassen. Bald darauf lebten noch 341.”14  
Op grond van deze getuigenissen zou er dus geen reden zijn om te vermoeden dat het 
overlijdenstempo van de gevangenen voor de Nazi’s niet voorspoedig verliep. In ongeveer 
drie maanden bleek al meer dan 10% van de groep te zijn overleden. Toch ging het hen 
blijkbaar te langzaam. Het régime in Buchenwald was voor de behandeling van dèze 
gevangenen kennelijk niet zwaar genoeg. In mei 1941 kwam het bevel uit Berlijn – 
hoogstwaarschijnlijk van Himmler persoonlijk – om de rest van de groep uit Buchenwald 
naar Mauthausen over te brengen. De Sipo/SD-chef in Amsterdam, Blumenthal, zou de 
voorzitters van de Joodse Raad te verstaan hebben gegeven dat de toon van de 
correspondentie van de Joodse Raad met de Duitse beleidsmakers hen niet beviel, aldus 
Cohen in zijn herinneringen.15 

                                                 
12 J.A.H. Rijshouwer en H. van Wermeskerken, Vier jaar Indisch gijzelaar. (1946), p.78 e.v..  
13 Dr. A. van der Wey O. Carm., In het voorgeborchte van de hel. (1946), p.98 e.v.. 
14 Eugen Kogon, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. (1949/1961), p.213. Uit een 
door de Joodse Raad Amsterdam op 28 mei 1941opgestelde lijst blijkt dat er tot dat moment 53 gevangenen in 
Buchenwald zijn overleden. (NIOD, collectie 182, inv.nr.36b) 
15 Erik Somers (red.), Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-1943). (2010), 
p.90. Cohen werpt dit verwijt overigens verre van zich en meent, naar mijn idee terecht, dat het Duitsers er 
uitsluitend om ging de betreffende groep arrestanten extra te straffen. 
In zijn proces heeft Rauter geprobeerd zijn betrokkenheid bij dit bevel te ontkennen. Ten tijde ervan zou hij met 
ziekteverlof in het buitenland hebben verbleven. Pas na terugkomst zou hij hebben vernomen dat Himmler 
hiertoe in samenspraak met Reichskommissar Seyss-Inquart had besloten.(Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie, Het Proces Rauter (1952), p.37). In zijn rapport van 4 maart aan de 
Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden Christiansen (met afschrift aan Himmler en Seyss-Inquart) noemt 
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Gezien het bovenstaande – joodse strafgevallen worden met geweld verwijderd uit de 
samenleving en moeten op korte termijn worden gedood - werpt zich de vraag op waarom de 
gedeporteerden persé naar Mauthausen moesten? Ze stierven immers ook snel in andere 
kampen.16  
In zijn algemeenheid blijkt duidelijk dat van deze gevangenen de ‘Rückkehr nicht erwünscht’ 
is, maar meer specifiek gaat het hier om de termijn waarop zij niet meer in leven dienen te 
zijn. Zij werden niet alleen met voorbedachte rade de dood ingestuurd, maar het was tevens 
de bedoeling dat hun overlijden niet te lang op zich zou laten wachten. Kennelijk werd aan 
deze laatste voorwaarde zelfs in Buchenwald naar het oordeel van de Duitse autoriteiten niet 
voldaan. De stand van zaken omtrent het lot van de gedeporteerden werd door hen 
nauwkeurig bijgehouden. Wekelijks werd in de Meldungen aus den Niederlanden, de 
geheime weekberichten van de Befehlshaber der Sipo und des SD aan zijn superieuren in 
Berlijn en aan de diverse collega's, onder wie Rauter, gewag gemaakt van het aantal 
gevangenen uit deze groep dat nog in leven was. 
Op 2 januari 1941, had Reinhard Heydrich, de chef van het Reichssicherheitshauptamt, aan 
de politieleiding in Duitsland en de bezette landen een rondschrijven laten uitgaan waarin hij 
uiteenzette welk kamp voor welke gevangene geschikt was. Onderscheidend criterium was de 
zwaarte van régime. De kampen werden onderverdeeld in drie niveaus. Heydrich beoogde 
hiermee de bestaande situatie te formaliseren -  op het moment van zijn missive kende het 
Nazi-Rijk immers al vele duizenden politieke gevangenen die in Schutzhaft zaten – en de 
diverse politieonderdelen aanwijzingen te geven in verband met Schutzhaftanfragen voor 
nieuwe arrestanten. In Heydrich’s indeling (‘Einstufung’) behoorde Buchenwald tot Stufe II 
(‘für schwerer belastete, jedoch noch erziehungs- und besserungsfähige Schutzhäftlinge’), 
Mauthausen daarentegen werd als enige kamp in de derde, zwaarste, categorie ingedeeld. Het 
was bestemd voor gevangenen die als het meest staatsgevaarlijk beschouwd werden: 'schwer 
belastete, insbesondere auch gleichzeitig kriminell vorbestrafte und asoziale, d.h. kaum noch 
erziehbare Schutzhäftlinge.'17 In de loop van de geschiedenis is dit onderscheid in zwaarte 
van de diverse kampen vervaagd, maar het is belangrijk om hier vast te stellen hoe Himmler, 
Rauter en andere Nazi-autoriteiten de in 1941/1942 in Nederland gearresteerde Joden 
wensten te categoriseren.  
 
Het betreffende transport van Buchenwald naar Mauthausen heeft naar alle 
waarschijnlijkheid op 22 mei plaatsgevonden.18 Over de aankomst, de gevangenschap en de 
                                                                                                                                                        
hij de deportatie naar Buchenwald wel, maar Mauthausen niet. Toch kan Rauter’s verklaring niet overtuigen. Hij 
zat vanaf het begin als een spin in het web en is de drijvende kracht geweest achter de deportaties van de 
strafgevallen.  
16 Behalve in Buchenwald werden ook elders joodse strafgevallen vermoord. De slachtoffers werden vanwege 
hun verzet gedeporteerd. Bekende voorbeelden zijn Leo Polak, hoogleraar filosofie in Groningen, die in april 
1941 werd gearresteerd en op 9 december 1941 in Sachsenhausen is overleden en de vakbondsleider Simon de 
la Bella, die in 1942 naar Dachau werd gedeporteerd en vervolgens in Schloβ Hartheim (“Erholungslager 
Dachau”) werd vergast.  
17 NIOD, collectie 264, (OGC), PS-1063. Schutzhaft betekende, eenvoudig gezegd, gevangenschap die niet door 
de Duitse justitie, maar door de Duitse politie was opgelegd en die naar het oordeel van de politie, dus zonder 
enige rechtsgrond, verlengd kon worden.  
18 Zie Henny Dominicus, a.w.. Volgens Maršálek (p.94) zijn de 348 uit Buchenwald pas op 16 juni in 
Mauthausen aangekomen. Dat kan niet juist zijn gezien het feit dat de eerste sterfgevallen daar al op 24 mei zijn 
geregistreerd. Ook het door hem genoemde aantal mag worden betwijfeld. Maršálek schrijft bovendien dat al 
eerder, op 12 mei, een groepje van ongeveer 20 Nederlandse joden was aangekomen. Het zou hier kunnen gaan 
om een deel van de mannen die naar aanleiding het incident rond Koot zijn gearresteerd, maar dit valt niet te 
verifiëren. 
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snelle dood van de ‘Februari-groep’ in Mauthausen is weinig bekend. Zijn er over 
Buchenwald slechts enkele getuigenissen van direct betrokkenen aanwezig, over Mauthausen 
is dat nog minder het geval. Hier kan de onderzoeker slechts beschikken over een enkele 
bron. Kogon verwijst in zijn boek naar een Poolse en een Duitse gevangene die over de 
Nederlandse joden berichten. Een uitzonderlijke passage, die ik daarom vrijwel geheel wil 
citeren. “Der Transport der Buchenwalder kam um Mitternacht an. Die mauthausener 
Lagerinsassen durften morgens die Baracken nicht verlassen. 50 der neueingetroffenen Juden 
wurden vom Bad aus nackt in das Lager getrieben und in die elektrische Umzäunung gejagt. 
Alle übrigen kamen auf einen Block.” De eerste Blockschreiber, een Duitse politieke 
gevangene weigerde ervoor te zorgen dat de groep binnen zes weken dood zou zijn. Hij werd 
zwaar mishandeld en overgeplaatst. Een ‘groene’, die minder scrupules had, nam het werk 
over. “Am zweiten Tag nach Ihrer Ankunft”, vervolgt Kogon, “wurden die Juden in den 
Steinbruch gejagt. Sie durften die 148 Stufen (sic), die in die Tiefe führten, nicht 
hinuntergehen, sondern mußten im seitlichen Steingeröll hinunterrutschen, was vielen bereits 
den Tod oder zumindest schwere Verletzungen eintrug. Man legte Ihnen dann die zum 
Steintragen bestimmten Bretter über die Schultern, ind zwei Häftlinge wurden gezwungen, 
jedem Juden einen überschweren Stein auf das Brett zu heben. Dann ging es im Laufschritt 
die 148 Stufen aufwärts! Zum Teil fielen die Steine gleich nach hinten, so daß manchem 
Nachfolgenden die Füße abgeschlagen wurden. Jeder Jude, dem der Stein herunterfiel, wurde 
entsetzlich geschlagen, der Stein von neuem aufgeladen. Vielen verübten aus Verzweiflung 
gleich am ersten Tage Selbstmord, indem Sie sich von oben in die Tiefe stürzten. Am dritten 
Tag öffnete die SS ‘das Todestor’: man trieb die Juden unter furchtbaren Prügeln über die 
Postenkette, wo sie von den Turmposten miet den Maschinengewehen haufenweise 
niedergeschossen werden. Tags darauf sprang jeweils nicht mehr bloß einer der Juden in die 
Tiefe, sondern sie gaben einander die Hand, und der erste zog neun bis zwölf Kameraden 
hinter sich her in den schrecklichen Tod. Es dauerte nicht sechs, sondern knapp drei Wochen, 
und der Block war judenleer. Alle 340 Mann haben durch Erschießen, Prügeln, andere 
Martern oder durch Selbstmord den Tod gefunden.” Mogen deze regels het lot van de 
slachtoffers al ondubbelzinnig beschrijven, Kogon voegt er nog een veelbetekende passage 
aan toe. “Erwähnt noch sei, daß Zivilangestellte des Mauthausener Steinbruchs baten, den 
Tod durch Herunterstürzen zu verhindern, weil die Gehirn- und Fleischfetzen, die am Gestein 
klebten, einen zu grausigen Anblick boten. Der Steinbruch wurde hierauf mit 
Wasserschläuchen gereinigt, mann stellte Häftlingsposten auf, die das freiwillige 
Hinunterstürzen verhinderten, und prügelte statt dessen die übriggebliebenen Juden über die 
Postenkette in den Tod. Wenn neue Transporte von jüdischen Häftlinge ankamen, spottete die 
SS, es sei wieder ein ‘Fallschirmjägertrupp’ angelangt.” 19     
De eerste sterfgevallen werden op 24 mei geregistreerd. In de herfst waren de meesten 
dood.20  
                                                 
19 Kogon, op.cit., p.213 e.v..  
20 Hieruit mag echter niet worden geconcludeerd dat allen ook in Mauthausen zelf zijn overleden. Uit 
transportlijsten uit 1941 blijkt dat op 11, 12, en 14 augustus 1941 ongeveer 100 uit Nederland gedeporteerde 
joden naar Schloß Hartheim (‘Lager Sanatorium Dachau’) zijn getransporteerd om daar vergast te worden. 
(NIOD, collectie 250k, ongeïnventariseerde stukken). De betreffende transporten vonden plaats in het kader van 
de actie met de codenaam 14f13, die in dezelfde maand begonnen was. Het aanvankelijke doel van de actie was 
de ernstige zieke gevangenen, die niet meer tot werken in staat waren, uit een aantal kampen te verwijderen en 
elders te vermoorden. Later kwamen daar ook actief politieke tegenstanders en joden bij. De vraag blijft of er 
niet meer Nederlanders in 1941 en 1942 in Hartheim zijn vermoord. Dit is heel goed mogelijk, maar kan bij het 
ontbreken van verificatiemateriaal niet overtuigend worden aangetoond. Volgens oud-gevangene Pierre Serge 
Choumoff zijn vanuit Mauthausen en zijn buitencommando Gusen in totaal 4841 gevangenen naar Hartheim 
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Op 11 juni 1941 vond een tweede razzia in Amsterdam plaats. Aanleiding hiertoe vormden 
enkele aanslagen die door het verzet op diverse locaties van de Wehrmacht en Luftwaffe in 
het zuidelijk gedeelte van de stad waren gepleegd. Daarbij waren geen slachtoffers gevallen 
en de materiële schade was gering. Duidelijk was dat joden bij deze aanslagen geen enkele 
rol hebben gespeeld. Niettemin zijn als gevolg hiervan ongeveer 280 joodse mannen 
opgepakt.  
Ook bij deze razzia werden betrekkelijk jonge personen opgepakt. Er waren ook twee 
belangrijke verschillen met de Februari-razzia. Nu werden de arrestaties door de Nederlandse 
politie verricht. Vele rechercheurs werden onder valse voorwendselen bij de actie 
ingeschakeld.21 Verder was het opvallend dat onder de arrestanten een groot aantal 
buitenlanders waren, zonder verdere familie in Nederland. Onder hen bevonden zich degenen 
die zich in een speciale kolonie in de 50 kilometer ten noorden van Amsterdam gelegen 
polder Wieringermeer hadden voorbereid op hun uitzending naar Palestina. Dit z.g. werkdorp 
was in maart gedeeltelijk ontruimd op last van de na de Februaristaking in Amsterdam 
aangestelde Sipo/SD-chef Willy Lages. Een groot aantal pioniers had daarna in Amsterdam 
onderdak gevonden. Hun adressen waren via de Joodse Raad echter aan de Sicherheitspolizei 
bekend.22  
De verschillen met de eerste razzia zijn beide te verklaren uit een streven van de bezetter om 
de kans op nieuwe ongeregeldheden te minimaliseren. Na de heftige reactie op de eerdere 
arrestaties – de Februaristaking -  en alle onrust die eraan vooraf was gegaan was men, niet 
zonder reden, beducht geworden dat een nieuwe razzia opnieuw grote maatschappelijke 
onrust in Amsterdam teweeg zou kunnen brengen. In zijn rapport van 8 maart, in eerste 
instantie aan Seyss-Inquart gericht, had Böhmcker dit ook als zodanig geformuleerd. Naar 
zijn idee “… wäre die Erregung der Amsterdamer Bevölkerung wesentlich geringer gewesen, 
wann man die Geiselaktion gegen die in Amsterdam-Süd seßhaften jüdischen Emigranten 
durchgeführt hätte, die zum großen Teil noch reichsdeutsche Staatsangehörige sind und ihr 
Vermögen in Deutschland zusammengerafft haben.”23 Rauter had enkele dagen eerder, op 4 
maart, Himmler op de hoogte gesteld. In zijn uitvoerige rapport, dat in grote lijnen dezelfde 
strekking had als dat van Böhmcker, had hij een beeld geschetst van de ongeregeldheden in 
Amsterdam, de rol van de communisten, de razzia’s, de staking en het verdere verloop.24  
Rauter had in zijn rapport op een aantal punten schromelijk overdreven. Het was duidelijk dat 
hij zich met deze verslaglegging wilde verzekeren van de steun van de Reichsführer voor zijn 
toekomstige optreden. Naar aanleiding van de razzia’s merkte hij op: “Diese Verhaftungen 
                                                                                                                                                        
gezonden, van wie 1613 in 1941 en 1942. (Les assassinats nationaux-socialistes par gaz en territoire autrichien 
1940-1945 (2000), p.69) .  
21 Guus Meershoek, Dienaren van het Gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting (1999), p.169. Voor 
de aanhoudingen had de politie via de Joodse Raad de beschikking gekregen over naam- en adreslijsten. Het 
blijft echter onduidelijk op grond van welk criterium nu juist deze arrestanten zijn gekozen. Dit probleem doet 
zich ook bij de andere razzia’s voor. 
22 Zie voor uitgebreide informatie over de kolonie en de juni razzia: H.B.J. Stegeman en J.P. Vorsteveld, Het 
Joodse werkdorp in de Wieringermeer 1934-1941. (1983). Bij de ontruiming was een belangrijke rol weggelegd 
voor de SS-er Klaus Barbie, medewerker van de SD-Amsterdam. Tevoren was hij bij de reeds ter spake 
gekomen inval in de ijssalon ‘Koco’ betrokken geweest. Vanaf november 1942 zou hij de politiechef van Lyon 
worden. In Nederland bleef hij verder een betrekkelijk onopvallende figuur, zodanig zelfs dat hij door de 
historicus Jacques Presser in zijn hoofdwerk Ondergang als ‘Barbey’ wordt aangeduid. Barbie had de Joodse 
Raad verzekerd dat men de adressen nodig had om de betrokkenen weer terug naar het werkdorp te kunnen 
brengen. 
23 NIOD, collectie 14, inv.nr.149 
24 NIOD, Doc II, 231, a-1 
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haben naturgemäss eine weitere Erregung des Judentums hervorgerufen, welches sich nun – 
was für mich ohne Zweifel feststeht – an die CPN (Communistische Partei Niederlande) 
wandte und versuchte, von dort aus Unterstützung zu erhalten.” Rauter’s rapport zal zeker 
indruk op Himmler hebben gemaakt. Per telegram gaf hij zijn HSSPF op 10 juni opdracht om 
de betreffende razzia te organiseren.  
De ongeveer 60 ‘Werkdorpers’, zoals ze wel werden genoemd, waren overigens lang niet de 
enige arrestanten. Verspreid over de stad werden ook vele anderen opgepakt. Allen werden in 
eerste instantie vastgezet op het bureau van de Sipo/SD in Amsterdam. Enkelen werden daar 
vrijgelaten, de overigen gingen naar Schoorl. Vandaar gingen de gevangenen rechtstreeks 
naar Mauthausen. Zij kwamen daar op 25 juni aan. Ook van hen volgden spoedig de eerste 
doodsberichten. Na enkele maanden was ook deze groep niet meer in leven. Voor de wijze 
waarop en de snelheid waarmee de gevangenen aan hun einde kwamen, is misschien wel het 
meest treffend de metafoor die Rauter in zijn politieverhoor na de oorlog gebruikte: 'Sie 
starben wie Fliegen im Herbst'.25 
 
Na de Nazi-inval in de Sowjet-Unie in juni 1941 en het uiteenvallen van Molotov-Ribbentrop 
Pact veranderde het beeld in die zin dat nu niet alleen joden, maar ook communisten met 
voorrang naar Mauthausen zouden moeten worden afgevoerd. Met name Rauter, hij opnieuw, 
toonde zich hier een duidelijk voorstander van. Al onmiddellijk na de inval waren honderden 
communisten opgepakt en naar de kampen Schoorl en later Amersfoort overgebracht. Maar 
Rauter zag hier het moment om toe te slaan (durchzugreifen). Begin september reisde hij naar 
Berlijn voor overleg met Himmler en onmiddellijk na terugkomst kon hij politiechef Harster 
meedelen dat Himmler “grundsätzlich der Auffassung ist dass alles das, was sich 
kommunistisch führend betätigt, nach Mauthausen abzuschieben wäre. [….] Er erteile die 
Vollmacht, dass also sämtliche Kommunisten, sofern sie gefährlich sind, und auch das 
Grossstadtgesindel, das durch hetzerische Tätigkeit hervortritt, sowie Juden, die auf diesem 
Sektor in Erscheinung treten, mit Transport nach Mauthausen abgeschoben werden.”26 
Rauter’s plannen zijn niet gerealiseerd – Harster, gesteund door zijn chef Heydrich, had 
diverse bezwaren -, maar wel bleek duidelijk dat de inval in de Sowjet-Unie Rauter een 
nieuwe impuls en extra argument bood om de deportaties naar Mauthausen hoog op de 
agenda te houden.  
Nog geen maand na de juni-deportatie, begin juli 1941, kwamen uit Mauthausen de eerste 
overlijdensberichten van negen van de toen gedeporteerde mannen bij de Joodse Raad 
binnen. Gesproken wordt van gijzelaars, die aan de gevolgen van de meest uiteenlopende, 
voor de nabestaanden verbijsterende, ziekten zoals Dysenterie, Nierentzündung en 
Blutkreislaufstörung overleden zijn.  
 
In september en oktober 1941 vinden er opnieuw razzia’s op joden plaats, ditmaal in Oost-
Nederland. De directe aanleiding daartoe vormde een reeks van sabotagedaden – 
telefoonkabels werden doorgesneden - die sinds de zomer in Twente en de Achterhoek 
hadden plaatsgevonden. Ook bij dit verzet speelden joden geen enkele rol. Niettemin werden 
op 13 en 14 september in Enschede, Hengelo en enkele omliggende gemeenten ruim honderd 
joodse mannen opgepakt. Dit gebeurde niet alleen door de Sicherheitspolizei, maar ook door 
de Nederlandse politie en marechaussée wier medewerking was gevraagd.27 De grootste 
                                                 
25 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Het proces Rauter. (1952), p.37 
26 NIOD, collectie 77-85, inv.nr.1107 
27 Ik baseer me hier grotendeels op het zeer informatieve boek van Marjolein J. Schenkel, De Twentse paradox. 
De lotgevallen van de joodse bevolking van Hengelo en Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog. (2003). Post 



10 
 
razzia speelde zich af in Enschede waar ongeveer zeventig mannen werden aangehouden. 
Alle arrestanten werden in een schoolgebouw in Enschede opgesloten. Vandaar zijn op 16 
september 105 mannen rechtstreeks naar Mauthausen gedeporteerd. Na een aantal weken 
kwamen bij de Joodse Raad van Enschede de eerste overlijdensberichten binnen. Eind 
oktober waren er al 44 van deze groep gedeporteerden overleden. 
De maand daarop, op 8 en 9 oktober, vonden arrestaties in Overijssel en Gelderland plaats. 
Voor deze represailles is nauwelijks een reden aan te geven. Er wordt wel gesproken van 
aanslagen op NSB-ers, in het bijzonder het in brand steken van hun boerderijen. Ook hierin, 
het is bijna overbodig het te zeggen, speelden joden geen enkele rol. Zeventig mannen 
werden naar Mauthausen afgevoerd. “Van geen van de vier razzia’s van 1941 werden de 
slachtoffers zo snel om het leven gebracht als deze mannen uit Gelderland.”, schrijft 
Dominicus. “Op 1 november waren van de zeventig weggevoerden nog slechts tien in 
leven.”28 
In totaal zijn in 1941 ongeveer 800 joodse mannen in Mauthausen terecht gekomen. Aan het 
eind van dat jaar zijn vrijwel allen dood.29  
 
De strafgevallen van 1942 
De represaillerazzia’s op joden zijn in 1942 doorgegaan, maar nu werden in tegenstelling tot 
het voorafgaande jaar geen grote groepen meer aangehouden. Het waren hoogstens kleine 
groepjes die werden opgepakt. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn geweest het 
verwijderen van het bord “Verboden voor joden”. Dergelijke borden waren op diverse 
locaties verspreid over het land geplaatst. Ze werden soms door niet-joodse burgers 
verwijderd en ook nu werden joden hiervoor gestraft. 
De grootste groep arrestanten in 1942 zijn echter individuele personen, niet alleen mannen, 
zoals in 1941, maar ook vrouwen. Wat deze slachtoffers gemeen hebben, is dat ze één van de 
inmiddels vele anti-Joodse maatregelen hadden overtreden. Zoals eerder opgemerkt waren 
die maatregelen sinds augustus 1940 sluipenderwijs, maar consequent ingevoerd. Zij 
bestreken inmiddels een zeer groot deel van het joodse leven. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat deze of gene zich bewust of onbewust niet aan de betreffende voorschriften 
had gehouden.  
Er zijn talloze voorbeelden van deze ingrijpende maatregelen te geven. Enkele hadden een 
wel heel verstrekkende invloed op het leven van de getroffenen: de Anordnung van Rauter 
van 15 september 1941 waarin het optreden van joden in het openbaar aan banden wordt 
gelegd, het zonder toestemming van de autoriteiten reizen of veranderen van woonadres 
(vanaf 7 november 1941) en het verplicht dragen van de ster (vanaf 2 mei 1942). Bij één 
maatregel - het verbod om met een niet-Jood te trouwen of buitenechtelijk geslachtsverkeer te 

                                                                                                                                                        
factum diende de burgemeester van Enschede een protest in bij de Secretaris-Generaal Binnenlandse Zaken 
Frederiks over de gang van zaken rond de medewerking van de politie. In zijn antwoord van 14 november gaf 
Frederiks aan dat Rauter dit protest serieus nam. De HSSPF had hem toegezegd dat “….wanneer andermaal tot 
onthechtenisnemingen in grooten getale van Joodsche burgers mocht worden overgegaan, de Duitsche politie 
niet de medewerking van de Nederlandse politieautoriteiten zal inroepen.”. Een illusie van Frederiks en een loze 
belofte van Rauter, die hij korte tijd later weer introk. 
28 H. Dominicus, a.w., p.13. De gijzelaars werden opgepakt in Arnhem en Zwolle. Ondanks een protest van de 
landelijke politieleiding bij de SG Justitie kreeg de Sipo medewerking van de Nederlandse politie en 
marechaussée. Zie: NIOD, Doc II, 1384-a,1. 
29 Zie: Meldungen aus den Niederlanden van 30 december 1941. In dit voor de Duitse autoriteiten bestemde 
weekoverzicht van de Sicherheitsdienst wordt gesproken over 648 gevangenen die zich op dat moment in 
Mauthausen bevonden. Dit aantal was weliswaar beduidend lager, maar het blad geeft tevens aan dat er van hen 
nog slechts 8 in leven waren. (NIOD, collectie 77-85, inv.nr.356) 
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hebben - wil ik een moment stilstaan. Van deze maatregel, die natuurlijk rechtstreeks terug te 
voeren is op de Neuremberger rassenwetten van 1935, wordt voor het eerst melding gemaakt 
in Het Joodsche Weekblad van 27 maart 1942. Over een mogelijke straf  bij overtreding 
meldt het blad evenwel niets. Deze wordt echter ondubbelzinnig geformuleerd in een 
circulaire van BdS Harster van 1 april 1942: 'Alle Juden, die Aufgebote mit Nichtjuden 
beantragt haben oder im Zukunft beantragen, sind in Schutzhaft zu nehmen und dem KL 
Mauthausen zu überstellen.' Naar Harster’s oordeel lag het niet, zoals in Duitsland was 
gebeurd, op de weg van de autoriteiten om de mensen hierover te informeren: 'Der 
Judenschaft wurde vielmehr durch das Joodse Weekblad davon Kenntnis nehmen ...'.30 
Harster’s bevel bleek alleen mannen te gelden. Reeds de volgende dag bracht IVB4-chef 
Willy Zöpf, eveneens per circulaire, daarop een nuance aan: jodinnen die zich aan het 
betreffende strafbare feit hadden schuldig gemaakt, zouden niet naar Mauthausen, maar naar 
het concentratiekamp Ravensbrück worden overgebracht.31 
De meeste joodse mannen die zich aan een overtreding ‘schuldig’ hadden gemaakt, werden 
op last van de Duitse politie als ‘Häftlinge’, strafgevangenen dus, in het kamp Amersfoort 
ingesloten. Tevoren hadden zij in een politiebureau of  in een gevangenis (bv. in 
Scheveningen) gezeten. De straffällige vrouwen bleven in die gevangenissen in afwachting 
van hun transport naar Duitsland. De mannen die zich aan sexueel contact met een niet-
joodse vrouw hadden ‘schuldig’ gemaakt, kregen in Amersfoort een grote gele “R” 
(Rassenschänder) op hun kleding. Dit is slechts één van de vele voorbeelden die aangeven 
hoe de joodse gevangenen daar mishandeld werden. Die mishandeling ging nog veel verder. 
De slachtoffers werden regelmatig door diverse bewakers en enkele Nederlandse 
Funktionshäftlinge  in elkaar geslagen. Enkele tientallen stierven in Amersfoort. Deze terreur 
was uitzonderlijk op Nederlandse bodem en is een duidelijke aanwijzing hoezeer de bezetter 
erop gebrand was de straffällige Juden zo snel mogelijk af te maken.  
 
Alle arrestanten golden in de ogen van bezetter als straffällig.32 In beginsel moest voor de 
joden in Amersfoort, allen Häftlinge, een Schutzhaftbefehl in Berlijn worden aangevraagd. 
Dit werd voor zover bekend altijd gehonoreerd. Vervolgens werden ze naar Mauthausen 
gezonden.33 Sommige strafgevallen moesten evenwel eerst voor één van de Duitse 
rechtbanken verschijnen en kregen een gevangenisstraf opgelegd. Belangrijk is in dit verband 
dat het hoofd van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, Aus der Fünten, op 28 april 
1942 aan de Joodse Raad het volgende meedeelde: 'Joden, die wegens een overtreding van 
een ten opzichte van joden uitgevaardigde verordening, Anordnung of Bekendmaking door 
een rechter worden veroordeeld tot een gevangenisstraf of hechtenis van meer dan zes weken, 
moeten deze straf in het concentratiekamp te Mauthausen absitzen.'34  Het verblijf in 
                                                 
30 NIOD, collectie 77-85, inv.nr.335  
31 idem. Deze maatregel zou overigens later ook weer worden herroepen. Op 8 oktober 1942 gaf Harster per 
circulaire aan dat de jodinnen uit Ravensbrück naar Auschwitz moeten worden overgebracht. Hij gaf hiermee 
onmiddellijk gehoor aan het bevel van Himmler van 29 september om Ravensbrück en andere onder het 
Wirtschafts- Verwaltungshauptamt vallende concentratiekampen ‘judenfrei’ te maken en de joodse gevangenen 
naar Auschwitz over te brengen. 
32 Het lijkt duidelijk, maar een objectief criterium voor het begrip ‘Straffälligkeit’ was er niet. Zie b.v. Coen 
Stuldreher, De legale rest. Gemengd gehuwden onder de Duitse bezetting. (2007),p.236 e.v.. 
33 NIOD, collectie 250f, inv.nr. 89. Uit de betreffende bron, een register met ‘Schutzhaftbefehle’, blijkt dat de 
joodse strafgevallen ook naar Sachsenhausen zouden zijn gezonden. Daar is in andere bronnen echter geen 
enkele bevestiging voor gevonden.  
34 NIOD, collectie 182, inv.nr.1d. De straffällige joden die wel voor de Duitse rechter moesten verschijnen, 
werden overigens merendeels abgetrennt, d.w.z. zij gingen zonder rechterlijk vonnis alsnog als Schutzhäftling 
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Mauthausen zou tot een door de rechter vastgestelde duur der gevangenisstraf beperkt 
blijven; bij wangedrag zou een langer verblijf worden opgelegd. De schrijver Wielek 
(pseudoniem voor Willy Kweksilber) voegt er veelbetekenend aan toe dat deze mededeling 
'niet gepubliceerd mocht worden, doch mondeling in Joodse kringen verspreid moest 
worden.'35 
De geciteerde mededeling van Aus der Fünten is interessant, omdat zij een soort 
‘pseudolegaliteit’ suggereert.36 Op een ordentelijke, ambtelijk correcte en wettelijk 
gefundeerde wijze zouden Joden die zich niet aan de regels van de autoriteiten hielden, hun 
straf moeten ondergaan. Toch heeft hij aan zijn mededeling kennelijk geen formele openbare 
status willen geven. Omdat zij niet schriftelijk vastgelegd werd, moest zij via mondeling 
contact als het ware doorsijpelen in de Joodse gemeenschap. Vermoedelijk heeft zij 
uitsluitend een intimiderende functie gehad. Er is in ieder geval geen enkel bewijs te vinden 
van een casus die van bovengenoemde 'rechtsgang' getuigt. Schrijver dezes is nooit een geval 
tegengekomen van iemand die op een dusdanige wijze naar Mauthausen ging, laat staan dat 
hij er na het uitzitten van de straf vandaan kwam.  
 
Naar schatting zijn in 1942 tussen de 450 en 500 straffällige Juden, allen mannen, naar 
Mauthausen gedeporteerd.37 Aan deze strafdeportaties kwam eind november 1942, ruim 4 
maanden dus na aanvang van de deportaties naar Auschwitz , een eind. Enkele maanden was 
er dus een overlap. Rauter was tevreden. In zijn ‘Zwischenbericht’ van 24 september 1942 
(‘Judenabschiebung’) meldde hij Himmler dat tot dan ‘mit den strafweise nach Mauthausen 
abgeschobenen Juden zusammen 20.000 Juden nach Auschwitz in Marsch [sind]’.38  
Ook de in 1942 gedeporteerde joden vonden in Mauthausen snel de dood. In 1943 was er nog 
slechts een enkeling van hen in leven. De in het kamp gehanteerde methoden bleven dezelfde. 
Zoals bij Kogon twee gevangenen die getuigen waren van de moord in 1941 aan het woord 
kwamen, zo zag een andere gevangene, de Franse communistische verzetsman Paul Tillard, 
hetgeen een jaar later met de Nederlanders zou gebeuren. Voor zover mij bekend is zijn 
getuigenis een unieke bron, die ik daarom uitgebreid wil citeren. 
“Un convoi de quatre-vingt sept juifs hollandais venait d’arriver au camp. Un matin, ils 
descendirent à la carrière. Mai avec eux étaient descendus un S.S. connu dans le camp sous le 
nom de la ‘demoiselle blonde’ et un Kapo surnommé ‘Hans le tueur’, spécialiste des 
exécutions de Juifs. Ils entrèrent d’abord dans la petite baraque qui servait d’abri au Kapo en 
cas de pluie. […..] Au bout d’une heure ils sortirent en titubant de la baraque. Ils avaient 
ingurgité une forte dose d’éther que le S.S. s’était procuré à l’infirmerie, peut-être pour se 
donner du courage. Tous deux tenaient un manche de pioche (een houweel). Ils se dirigèrent 
vers les Juifs. Et le matraquage (het knuppelen) commença.” In gruwelijk detail beschrijft 
Tillard vervolgens hoe in de steengroeve een groot aantal joden door beiden werd vermoord 
en hoe andere gevangenen, onder wie hijzelf, vervolgens hun lijken op een geïmproviseerde 
draagbaar naar het boven op de heuvel gelegen crematorium moesten dragen. “Tout alla 
relativement bien pendant les cinq cents mètres de terrain plat nous séparant des 186 marches 
                                                                                                                                                        
naar het concentratiekamp, i.c. Mauthausen. 
35 H. Wielek, De oorlog die Hitler won. (1947), p.58 
36 Eerder had Rauter getracht de represailles te legitimeren door de arrestanten ‘gijzelaars’ te noemen, een 
terminologie die door Visser en Cohen overigens is overgenomen. 
37 Zie: NIOD, Notities voor het Geschiedwerk, nr.97 
38 NIOD, collectie 210, H94: 407-409. De HSSPF  jokte hier tegen zijn baas en schepte een beetje op. Tot de 
datum van zijn brief waren er ruim 17000 gevangenen, in 21 transporten, uit Westerbork vertrokken. Er zouden 
dus een kleine 3000 gevangenen naar Mauthausen moeten zijn gedeporteerd om over 20000 mensen te kunnen 
spreken. Dit is ver bezijden de waarheid. 
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qui devaient nous conduire hors de la carrière. Arrivé là, le travail se compliqua 
sérieusement.” Als gevolg van de steile trap dreigden de lijken van de baar af te vallen, 
hetgeen bij sommige ook gebeurde. Na afgifte van de lijken bij het crematorium moesten 
Tillard en de zijnen weer de trap af naar de steengroeve om verder te werken. Enkele joden 
moesten boven achterblijven en werden door Hans en zijn kompaan gedwongen het ravijn 
van de steengroeve in te springen. 
Aan het eind van de ‘werkdag’ werden de gevangenen in rijen van vijf opgesteld om geteld te 
worden. Nieuwe lijken lagen keurig in rijen naast hen. Ook deze moesten weer de trap op 
naar het crematorium worden gedragen. Bij de barak aangekomen kregen de joden minder 
eten dan de anderen. Het maakte allemaal niet zoveel meer uit. De meesten van hen waren zo 
ernstig verzwakt dat ze spoedig zouden gaan overlijden. Dat gebeurde ook. In de douches 
werden ze met ijskoud water besproeid hetgeen fataal was. Nu waren nog slechts enkelen van 
de groep in leven, maar ook dit probleem zou worden opgelost. “Le chef de block qui avait 
reçu des ordres leur annonça qu’aucun d’entre eux ne devait se présenter à l’appel du 
lendemain matin. Cela voulait dire: aucun d’entre vous ne doit être encore vivant demain 
matin.” Wilden zij, zo legde hij hen de keuze voor, de volgende ochtend niet doodgeslagen 
worden, dan moesten ze ’s nachts tegen het geëlektrificeerde prikkeldraad lopen. Dit is wat ze 
deden.39 
 
In het voorafgaande heb ik geprobeerd in grote lijnen een beeld te schetsen van de deportaties 
naar Mauthausen en wat daar de redenen voor zijn geweest.  
Deze schets is als volgt samen te vatten: na de relletjes van eind 1940, begin 1941 heeft de 
bezetter, met name gepersonifieerd in de HSSPF Rauter,  parallel aan zijn gewone 
voorbereidingen voor de deportaties van joden, een speciaal ‘strafbeleid’ ontwikkeld en in 
praktijk gebracht.40 Als gevolg hiervan worden in 1941, het jaar waarin in de 
beleidsvoorbereiding van de ‘Entjudung der Niederlande’ cruciale stappen worden gezet41, 
vele honderden joden het slachtoffer van extra terreur. Deze gaat in een iets andere vorm in 
1942 door.  
Het doel van dit strafbeleid was drieledig: het zo snel en radicaal mogelijk vernietigen van de 
oppositionele kracht van de joden - naar Mauthausen gaan mannen, merendeels jonge 
mannen -, het intimideren en disciplineren van de overige joden en tenslotte het intimideren 
en disciplineren van het niet-joodse verzet. De gewelddadige arrestaties en deportaties in 
1941, de mishandelingen en moorden in Amersfoort in 1942, het snelle overlijden in 
Buchenwald en de, als het ware overbodige, eindbestemming Mauthausen met daarbij nog 
het gegeven dat een groot aantal arrestanten uiteindelijk niet in Mauthausen zelf, maar in het 
daar dichtbij gelegen Schloß Hartheim is vermoord, al deze elementen zijn duidelijke 
aanwijzingen dat de betreffende joden dood moesten en wel zo snel mogelijk. 
 
Opmerkingen 
De hiervoor geschetste geschiedenis mag voldoende duidelijk maken dat ‘Mauthausen’, 
                                                 
39 Paul Tillard, Mauthausen. (1945), p. 20 e.v. 
40 Illustratief is in dit verband dat de strafdeportaties geen gespreksonderwerp waren op de belangrijke 
Chefsitzung van Seyss-Inquart op 8 oktober 1941. Op deze vergadering, waar de Bearbeitung van ‘de joodse 
kwestie’ in zijn al aspecten aan de orde kwam, was Rauter zelf niet aanwezig. Hij had een vertegenwoordiger 
gestuurd.  
41 Belangrijke ijkpunten waren: de aanmeldingsverordening 6/41 (januari), de instelling van de Joodse Raad 
(februari), de instelling van de ‘Zentralstelle für Jüdische Auswanderung’ (april), de instelling van een 
‘Sonderreferat Juden’ (augustus). In 1942 zijn dat: het aanbrengen van een “J” in het persoonsbewijs (vanaf 
januari), de verplichting tot het dragen van de ster (mei). 
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alleen het woord al, een bijzondere en beruchte betekenis in Nederland kreeg. Ik wil daar nog 
een tweetal kanttekeningen bij maken. 
De onheilspellende roep werd natuurlijk mede bepaald door de vraag in hoeverre en op welke 
wijze de bevolking iets, in directe of indirecte zin, over het kamp te weten kon komen. Dit 
kon in beginsel via een aantal informatiebronnen: de vrije media, de gecensureerde media, in 
het bijzonder Het Joodsche Weekblad, en de doodsberichten. 
Via de vrije media - de illegale pers en de uitzendingen van Radio Oranje -  is er nauwelijks 
enige informatie van betekenis bij de bevolking doorgedrongen. In de illegale pers werd wel 
over de razzia's in 1941 geschreven, maar niet over Mauthausen.  De radio bood evenmin 
enige informatie.42  
Kon men iets via de gecensureerde media vernemen? Nauwelijks. In enkele dagbladen 
verschenen overlijdensadvertenties. Daarin werd ‘Mauthausen’ niet genoemd. Desondanks 
werden ze al spoedig verboden. Duidelijk is dat de bezetter geen enkele behoefte had aan 
publiciteit bij de niet-joodse bevolking, of zoals het illegale blad De Vonk het eind oktober 
1941schreef: '...in vele gevallen slaagt de bezetter er in, het leed de Joden aangedaan, te 
verdoezelen...'. 
Een speciaal onder censuur staand blad was Het Joodsche Weekblad. Natuurlijk heeft ook dit 
blad geen redactionele aandacht aan de deportaties in 1941 kunnen besteden. Ook hier 
verschenen de overlijdensadvertenties, maar ook hier gaven die geen directe aanwijzing over 
het lot van de overledenen. Eenmaal, in de uitgave van 6 juni 1941, was dat wel het geval. De 
betrokkene bleek op 29 mei in ‘Weimar-Buchenwald’ te zijn overleden.43 Het leverde de 
voorzitters van de Joodse Raad, die verantwoordelijk voor de redactie waren, meteen een 
reprimande op. Dergelijke rouwadvertenties zouden bovendien niet meer geplaatst mogen 
worden. Vanaf medio september 1941 moest de kopij van elk nummer, in het Duits, aan de 
Zentralstelle für jüdische Auswanderung worden voorgelegd. Niettemin is de redactie, heel 
omzichtig en in zeer bedekte termen, blijven trachten verwijzingen naar de verschrikkingen te 
geven. Het zijn vaak woorden van troost, die aansporen het gegeven lot te dragen.44 
Het woord ‘Mauthausen’ viel dus niet in Het Joodsche Weekblad. Dat wil zeggen tot 7 
augustus 1942. Toen stond het in grote letters op de voorpagina, niet zozeer op initiatief van 
de redactie, dat moge duidelijk zijn, als wel op bevel van de bezetter. In de betreffende ‘extra 
editie’ wordt de naam zelfs drie maal gebruikt. Directe aanleiding was de, in de ogen van de 
bezetter, teleurstellende respons op de eerste oproepen voor de ‘Arbeitseinsatz im Osten’ die 
vanaf medio juli bij de betrokkenen thuis waren bezorgd. Ook nu bleken mensen zich te 
                                                 
42 Op 28 november 1941, een dag dus waarop de moord in Mauthausen in Nederland al bekend was, sprak 
Koningin Wilhelmina voor Radio Oranje slechts in zijn algemeenheid over de ‘slachtoffers van Duitse terreur’. 
In haar ruim dertien minuten durende rede werd echter niet specifiek naar de gedeporteerde joden verwezen. 
Toen de reguliere deportaties vanuit Westerbork medio juli 1942 hun aanvang namen, besteedde Radio Oranje 
hier vrijwel onmiddellijk wel aandacht aan (uitzendingen van 29 en 30 juli 1942). 
43 Deze gevangene behoorde overigens niet tot de groep mannen die in februari 1941 in Amsterdam was 
gearresteerd. 
44 Het nummer van 1 augustus 1941 is voor een groot gedeelte gewijd aan Tisj'a Beaw, de algemene treurdag 
van de Joden, de dag waarop de eerste en tweede tempel werden verwoest. Er wordt gesproken over een 
'historische continuïteit' van het Joodse volk. 'Hoewel de rouw op 9 Aw diep is', meldt de voorpagina, 'bleef 
door de eeuwen heen onze hoop, dat de smart van dien dag eens in vreugde zal verkeeren.' 'Rouw met mate' 
luidt de kop van een ander artikel. 
Op 19 september 1941 verschijnt het Rosh Hasjana nummer. Asscher en Cohen schrijven dat 'velen in het 
afgeloopen jaar door persoonlijk leed getroffen zijn', maar 'de Joodse gemeenschap is dikwijls een zware taak 
opgelegd'. In een 'herderlijk woord' wijst Opperrabbijn Sarlouis erop dat de Nieuwjaarsdag de 'Dag der 
herinnering' is. 'Voor ons oog verrijst het beeld van alles, wat wij in het laatste jaar hebben beleefd, wij zien 
voor ons, wat de krijg gebracht heeft over dit land, over geheel de wereld.' 
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verzetten. Er werd illegaal verhuisd (dat mocht al lang niet meer), de ster werd afgedaan. De 
‘extra editie’ trachtte de mensen weer tot de orde te roepen:  “Joden die niet 'onverwijld 
gevolg geven aan een oproep voor de arbeidsverruiming in Duitsland', die geen Jodenster 
dragen of die zonder toestemming van de autoriteiten van woonplaats of woning veranderen, 
zij allen worden naar het concentratiekamp Mauthausen overgebracht.”  
De laatste informatiebron die de roep van Mauthausen heeft bepaald is naar mijn mening ook 
de belangrijkste: de doodsberichten. In de beginjaren van de oorlog was het gebruikelijk dat 
de familie van een in de concentratiekampen omgekomen persoon daarvan bericht ontving. In 
deze kampen was een Standesamt aanwezig. Als reden van overlijden werd in de regel een 
gefingeerde medische oorzaak gegeven. Dergelijke berichten kwamen nu elkaar snel 
opvolgend ook uit Buchenwald en Mauthausen binnen. Het waren overlijdensberichten van 
jonge mensen die drie maanden eerder, kerngezond, uit Amsterdam waren weggevoerd en ze 
werden door velen, familie, Joodse Raad, maar ook Nederlandse autoriteiten, dan ook niet 
meteen geloofd. “Was het geen Duitse gruwelpropaganda ?”, schreef de historicus Jacques 
Presser. “De Joodse Raad liet de families door de rabbijnen van de binnenkomende 
doodsberichten op de hoogte stellen, maar de illusie was sterk, soms te sterk. Het kon niet. 
Kon het toch niet ?”45 Een enorme geruchtenstroom ontstond met alle angst verspreidende 
gevolgen van dien. “Zet een wachter voor Uw lippen.”, waarschuwde Het Joodse Weekblad 
op 4 juli 1941.    
De eerste doodsberichten, uit Buchenwald,  kwamen al in mei 1941. In de regel waren ze 
geadresseerd aan de Joodse Raad. Cohen verhaalt in zijn herinneringen dat Asscher en hij 
hiervoor aandacht vroegen bij de Duitse politie in Amsterdam. “Wij spaken met Blumenthal 
(destijds Sipo/SD-chef in Amsterdam; hdv) en zetten uiteen wat een onrust deze berichten 
onder de Joden wekten. Wij zeiden te weten dat ook de Duitsers in Nederland rust wensten en 
vroegen dus om een onderzoek. Hij zegde dit toe en vroeg ons verder doodsberichten met de 
oorzaak ervan ….. aan hem door te geven. Wij hebben dit gedaan.”46 Het hoeft geen betoog 
dat dit verder tot niets heeft geleid. 
De doodsberichten schokten niet alleen de nabestaanden en de Joodse Raad, maar ook 
anderen. Zo probeerde de voorzitter van de z.g. Joodse Coördinatiecommissie, Mr. L.E. 
Visser, in juni de hoge sterfte van de gedeporteerden zowel mondeling als schriftelijk 
rechtstreeks onder de aandacht van Rauter te brengen, maar tevergeefs.47 Na de razzia’s in de 
herfst deed hij nog een tweede poging. Nu wendde hij zich tot de hoogste gezagsdragers in 
Nederland, het college van Secretarissen-generaal, met het verzoek om te interveniëren bij 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Visser’s oproep leidde ertoe dat de Secretaris-Generaal van 
Binnenlandse Zaken Frederiks op 1 november een onderhoud met Rauter werd toegestaan. 
Uit hun gesprek – Frederiks gaf er een uitvoerig verslag van aan Visser - blijkt overduidelijk 
dat Rauter zich van het moorddadig karakter van Mauthausen en de lotgevallen van de 
gedeporteerden terdege bewust was. Niet verwonderlijk, hij kreeg de Meldungen aus den 
Niederlanden immers wekelijks onder ogen. “U zou het er”, zo meldde hij Frederiks, “geen 
                                                 
45J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom. (1965),  deel I, p.90  
46 Erik Somers (red.), a.w., p.89 e.v.  
47 NIOD, Doc I, 1789A-a,9. Mr. Visser hoopte op een gesprek met Rauter, maar kwam niet verder dan diens 
adjudant. “Mauthausen” schreef deze op het visitekaartje dat Visser achterliet. Visser was een autoriteit in joods 
Nederland, maar hij heeft nooit willen toetreden tot de Joodse Raad en kwam regelmatig in conflict met Cohen. 
Als jood was hij in november 1940 ontslagen als President van de Hoge Raad. De maand daarop werd hij 
gevraagd om de Joodsche Coördinatiecommissie, een samenwerkingsverband van de twee Joodse 
Kerkgenootschappen, voor te zitten. Hij is dat tot de ontbinding van dit college in begin november 1941 
gebleven. Mr. Visser overleed op 17 februari 1942 in Den Haag aan een natuurlijke doodsoorzaak. Dat geldt 
niet voor zijn zoon Ernst Lodewijk, ook jurist. Deze werd in september van dat jaar in Mauthausen vermoord. 
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half jaar uithouden en ikzelf misschien anderhalf jaar.”48  
Mauthausen, zo moet de conclusie luiden, bleef behoudens dat ene moment in Het Joodse 
Weekblad en de doodsberichten buiten de openbaarheid, maar het lag niettemin diep 
verankerd in het bewustzijn van de Joodse bevolking. Een welhaast abstracte grootheid die 
juist daardoor de angst ervoor alleen maar heeft doen toenemen.  
 
Mijn tweede kanttekening is meer van historiografische aard.  
Ten onrechte worden de deportaties in 1941 en 1942 vaak als een aparte periode in de 
jodenvervolging in Nederland gezien.49 Dat lijkt mij niet juist. De Mauthausenperiode is als 
het ware overgegaan in die van de deportaties naar Auschwitz en andere bestemmingen. In 
eerste instantie al chronologisch: nog in november 1942 - er zijn dan sinds medio juli al meer 
dan 25000 joden (d.w.z. bijna een kwart van totale aantal gedeporteerden) vanuit het 
doorgangskamp Westerbork gedeporteerd - werden mannelijke 'strafgevallen' vanuit 
Amersfoort naar Mauthausen afgevoerd.50  
Nog belangrijker dan de chronologie evenwel lijkt me dat de Mauthausenperiode de toon 
heeft gezet voor de toekomst, in die zin dat de slachtoffers door deze terreur mentaal 
geprepareerd werden op de deportaties. Hierboven gaf ik al aan hoe angstaanjagend het 
woord alleen al in de loop der tijd was geworden. Het leek voor de slachtoffers daarom beter 
de diverse bevelen en richtlijnen van de bezetter op te volgen dan de gang naar Mauthausen 
te riskeren. Die stond immers gelijk aan de dood, of zoals het destijds in joodse kring 
kernachtig werd uitgedrukt: 'Mauthausen = Moordhuizen'.  
 
Conclusies 
Het schijnt mij toe dat de voor Nederland zo unieke Mauthausenperiode met zijn 
grootschalige razzia’s in de eerste bezettingsjaren een belangrijke bijdrage geeft aan de 
verklaring voor het extreem hoge percentage omgekomen joden, een percentage dat in de 
West-Europese landen zijn gelijke niet kent en met dat van Oost-Europese landen als Polen 
en Litouwen vergeleken kan worden. De betreffende periode zegt ons zowel iets over de 
daders als over de slachtoffers.51 
De in 1941 en 1942 uitgeoefende terreur maakt duidelijk hoezeer radicale 
vertegenwoordigers van de SS vanaf het begin van de bezetting van Nederland de 
jodenvervolging hoog op de agenda hebben weten te plaatsen. In samenhang met het 
algemene beleid om alle joden uit de Nederlandse samenleving te verwijderen is er een 
speciaal beleid ontwikkeld met betrekking tot de strafgevallen, zij die met voorrang uit de 
                                                 
48 Idem 
49  Zie b.v. Bob Moore, Victims & Survivors. The Nazi Persecution of the Jews in the Netherlands 1940-1945. 
(1997), p.91: 'The deportations of Jews from the Netherlands began in the high summer of 1942.' 
50 In zijn circulaire van 8 oktober 1942 formuleerde de Befehlshaber der Sipo und des SD Harster het ook als 
zodanig: “Für die Behandlung männlicher jüdischer Straftäter über 16 Jahre bleibt es bei der bisherigen 
Regelung. Sie sind in schweren Fällen in das KL Mauthausen, in leichteren mit ihrer gesamten Familie in das 
Judenlager Westerbork zum Arbeitseinsatz im Osten einzuweisen.” (NIOD, collectie 77-85, inv.nr.335) 
51 Het gaat hier natuurlijk niet om absolute getallen. De 1200 omgekomenen in Mauthausen maken iets meer 
dan 1% van het totaal aantal joodse slachtoffers uit. Het gaat om de psychologische voorbereiding. De 
represaille-razzia’s op joodse mannen illustreren treffend het verschil met de situatie in België en Frankrijk, 
landen waar Nederland in het onderzoek naar de Jodenvervolging vaak mee vergeleken wordt.  
Een enkel voorbeeld mag dit illustreren. Ook in Frankrijk pleegde het verzet in de eerste jaren van de bezetting 
aanslagen op locaties van Wehrmacht en Luftwaffe. In die gevallen werden vervolgens niet alleen joden 
gearresteerd. Deze werden overgebracht naar het doorgangskamp Drancy waar zij bleven tot de reguliere 
deportaties hun aanvang nemen. In Frankrijk was dat op 27 maart 1942.  
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samenleving verwijderd dienden te worden en niet meer hoefden terug te komen. Dit 
strafbeleid, dat door een hoge mate van gewelddadigheid gekenmerkt werd, is uiterst efficiënt 
geweest en heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de joodse bevolking te disciplineren 
en voor te bereiden op de verdere deportaties.  
Duidelijk is dat het Reichführer Himmler zelf is geweest die tot de razzia’s van februari 1941 
en juni 1941 heeft opgeroepen en dat met name zijn vertegenwoordiger de HSSPF Rauter bij 
de razzia’s en de deportaties een hoofdrol heeft vervuld. Met deze Mauthausen-transporten 
heeft Rauter duidelijk een wit voetje bij zijn chef trachten te halen. Hij loog over het aantal 
gedeporteerden en overdreef schromelijk in zijn evaluatie van 4 maart. Dat hij getracht heeft 
in zijn na-oorlogse proces zijn aandeel in het geheel te minimaliseren mag niet verbazen. Zijn 
betrokkenheid bij de jodenvervolging stond immers als nummer één op de lijst van 
aanklachten.  
Rauter was natuurlijk niet de enige dader. Ook andere nadrukkelijke antisemieten hebben een 
duit in het zakje gedaan. Natuurlijk Seyss-Inquart zelf, maar ook zijn vertegenwoordiger in 
Amsterdam Böhmcker heeft zich in de korte tijd dat hij in de hoofdstad mocht vertoeven 
bepaald niet onbetuigd gelaten.52 Ook valt op hoe Willy Lages, na de Februaristaking  de 
Sipo/SD chef van Amsterdam, met de uitvoering van de juni razzia zijn visitekaartje heeft 
willen afgeven. Tenslotte moet ook Willy Zöpf, de latere Judenreferent van IVB4, worden 
genoemd. Hij heeft zich met verve beijverd om degenen die gemengd wilden trouwen naar 
Amersfoort (en verder) over te brengen. 
 
Wat betreft de slachtoffers: de razzia’s, de deportaties, de moord en de berichtgeving 
daaromtrent hebben de overgrote meerderheid van de joodse bevolking ondubbelzinnig 
ingeprent dat het opvolgen van de Duitse maatregelen de enige mogelijkheid was om de 
bezetting te kunnen overleven. Misschien moet meer expliciet dan tot nu toe worden 
benadrukt hoezeer de Mauthausenperiode zijn stempel heeft gedrukt op het – zeer 
generaliserend als volgzaam en lijdzaam te typeren - gedrag dat de slachtoffers vanaf het 
begin van hun vervolging hebben tentoongespreid. 53 Het niet opvolgen van Duitse orders en 
het daaruit voortvloeiende risico naar Mauthausen te worden gezonden en dus ter dood te 
worden veroordeeld woog niet op tegen een schikkende houding, die bovendien nog werd 
bevorderd, zo niet aangemoedigd, door de Joodse autoriteiten, de Joodse Raad. Het gaan naar 
het Oosten – Auschwitz en Sobibor waren nog onbekende begrippen - om daar te gaan 
werken bood immers nog een kans, Mauthausen niet.  
Naar mijn overtuiging is deze volgzame houding voor een belangrijk deel gecultiveerd en 
geïntensiveerd door een door de bezetter zorgvuldig bewerkstelligde en geregisseerde angst, 
een ‘gruwelijke, martelende angst', zoals de jurist Abel Herzberg het uitdrukte.54  
 
Wanneer Presser Mauthausen in zijn eerder geciteerde standaardwerk over de 
Jodenvervolging in Nederland introduceert, schrijft hij : 'Met deze naam komt een woord te 
voorschijn, dat met welhaast magische kracht in het bewustzijn van de toenmalige 
Nederlandse Joden zou gaan heersen, synoniem als het werd met het vermoeden van een 

                                                 
52 Hij kwam uit Lübeck en ging daar in maart 1942 naar terug. 
53 Zie b.v. B.A. Sijes, Studies over Jodenvervolging. (1974). In de paragraaf ‘De weerloosheid der joden’ 
bespreekt hij enkele terechte factoren die deze volgzame houding kunnen verklaren, maar Mauthausen en de 
angst daarvoor noemt hij niet.  
54 Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945. (1985), p.131. Hij was (o.a.) voorzitter van het in 
dit artikel ter sprake gekomen werkdorp Wieringermeer. 



18 
 
onbekende, maar in elk geval gruwelijke dood'.55  Deze typering heeft nu, bijna 50 jaar later, 
nog niets aan kracht ingeboet. 
 
 
 
 
Amsterdam, februari 2011 
Hans de Vries  
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