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NIKOLAUS WAeH'S'f.rANN 

NON-FICTIE 
NIKOLAUS WACHSMANN 
KL. EEN GESCHIEDENIS VAN DE 
NAZI-CONCENTRATIEKAMPEN 

!:l!ll GXSCi!UIDEIIIS VUl DE 
Jrd ICOl!ClH!'!I!l!.i\!! UXAlolUtc 

Diverse vertalers, De Bezige Bij, €79,90, 1163 biz. 

'\Ji' ***** 

Het hek van Auschwitz, dat als enige zowel vernietigings- als concentratiekamp was. FOTO AGENCJA GAZETAIREUTERS 

le hebben het 
geweten 
De ervaringen van 
gevangenen, de reacties 
en de ambities van de 
nazitop: Wachsmann 
schildert de geschiedenis 
van de kampen. tekstHANSRENDERS 

Britse historicus Wachsmann pu
een boek van 1163 bladzij

den over de Duitse concentratie
kampen met het simpele argument 
dat het de eerste decennia na afloop 
van de Tweede Wereldoorlog onmo
gelijk was het fenomeen Konzentra
tionslager te overzien, omdat er zo 
veel details ontbraken. En nadat er 
talloze boeken overwaren versche
nen waren, wist niemand meer hoe 
alle details in elkaar pas ten. 

Het vernietigihgskamp en het concentratiekamp zijn bij
voorbeeld voor velen hetzelfde, maar niet voor de nazi's. 
Kampen zoals Sobibor, Birkenau en Treblinka, gebouwd 
tijdens de oorlog, hadden geen ander doel dan zo veel 
mogelijk mensen te vermoorden, terwijl de concentratie
kampen, die al vanaf 1933 ontstonden, werkkampen wa
ren om communis ten, socialisten, .zigeuners, criminelen, 
jehova's en vooral joden een toontje lager te laten zingen. 

Wachsmann brengt een uitgebreid netwerk van kam
pen in beeld die voor het grootste deel zijn vergeten, zo
als EUrich, Holleischen, Klooga, Lieberose. 'Het waren 
proe{terreinen voor wetteloze terreur, waar enkele van de 
radicaalste eigenschappen van het nazibewind werden 
geboren en verfijnd.' Er werden 27 hoofdkampen inge
richt - Dachau was het eerste - maar ook 1100 Nebenla-

ger. Elke SA'er ofSS'er kon zijn eigen kamp beginnen. Ai
leen al Berlijn kende in 1933 meer dan 170 van deze 'vroe
ge kampen'. Daar werd grof geweld gebruikt, vooral te
gen SPD-politici en KPD-leden, zoals Hans Beimler, Erich 
Miihsam en Carl von Ossietzky. De kamppopulatie leek 
een Who is Who van schrijvers, politici en kunstenaars. Er 
werd gemarteld en schijnexecuties waren aan de orde 
van de dag, maar het doel was niet de gevangenen te ver
moorden - ook al gebeurde dat geregeld. Vroeg of laat 
kwamen de meesten vrij, en Wachsmanri toont aan dat 
concentratiekampen bij de doorsnee-Duitser bekend 
moeten zijn geweest. Gevangenen werden in kampkledij 
door de straten gejaagd. Bovendien schreven veel ex-ge
vangenen hun ervarihgen open die illegale publicaties 
werden royaal verspre!d. En dan was er nog de buiten
landse pers. In The New York Times verschenen in 1933 
tientallen artikelen over de concentratiekampen. 

Na 1934 was Heinrich Himmler de baas over alle con
centratiekampen. Onder hem werden tot 1945 minstens 
2,3 miljoen mensen opgesloten; 1,7 miljoen kwamen om. 

Het bekendste concentratiekamp, Auschwitz, was als 
enige zowel vernietigings- als concentratiekamp en er 
werden 1 miljoen joden vermoord. Toch is de meerder
heid van de zes miljoen vermoorde joden niet in concen
tratiekampen omgekomen, maar in greppels doodge
schoten, in bossen geexecuteerd en in de vernietigings
kampen vermoord. 

In 'normale' concentratiekampen was aanvankelijk 
ongeveer 30 procent joods en in 1942 slechts 6 procent. 
Een heikel punt, want de geschiedenis van de concentra
tiekampen wordt vereenzelvigd met de holocaust. Ten 
onrechte. Maar Wachsmann schuwt het tahoe niet. Zo 
noemt hij de enorme populariteit van memoires van con
centratiekampgevangenen die verzwijgen dat ze vanwe
ge een criminele achfergrond waren vastgezet. 

Wachsman beschrijft in grote lijnen de hele geschie
denis van de kampen, maar illustreert zijn verhaal met 
ontelbare persoonlijke lotgevallen. Dat maakt dit boek 
bijzonder, onthullend en in tens treurigmakend. 


