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Woord vooraf

Albert Gemmeker, de commandant van doorgangskamp Westerbork, 
heeft tot twee keer toe opdracht gegeven de totale kampadministra-
tie, inclusief alle correspondentie, te vernietigen. De eerste keer was 
toen de geallieerden ieder ogenblik Nederland konden veroveren op 
de Duitse bezetter, begin september 1944, de periode rond Dolle 
Dinsdag. Wat er daarna nog aan administratie en correspondentie 
werd opgebouwd, liet hij opstoken toen de komst van de Canadezen 
onafwendbaar was, rond 10 april 1945.

Het verbranden van papieren die belastende gegevens zouden 
kunnen bevatten, was gebruikelijk bij de Duitse instanties die de be-
volking onderdrukt hadden, zoals de Sicherheitspolizei en de Sicherheits
dienst. Daarmee maakten ze het onderzoekers veel moeilijker om een 
beeld te krijgen van hun organisatie en hun werkwijze. Voor het in 
kaart brengen van leven en werken van commandant Gemmeker 
kwam hier nog een nadelige factor bij: Gemmeker heeft er steeds naar 
gestreefd zijn eigen sporen ook zo veel mogelijk uit te wissen. Er is 
geen enkele privécorrespondentie van hem bewaard gebleven. Opge-
leid bij de Gestapo van Düsseldorf heeft hij er altijd voor gezorgd dat 
hij zijn verdediging niet zou schaden door papieren achter te laten 
over zijn leven. Na zijn terugkeer uit Nederlandse gevangenschap 
ging hij direct naar het huis waar zijn ex-vrouw woonde om daar  
de fotoalbums te plunderen. ‘Hij heeft geen sporen nagelaten,’ zegt 
Erika, de jongste van zijn drie dochters, ‘alleen ons.’

Desondanks is deze biografie van kampcommandant Gemmeker 
gebaseerd op een aanzienlijke stapel papier. Dat zijn vooral de talloze 
getuigenissen van mensen die hem tijdens zijn periode in Wester-
bork van dichtbij of van iets verderaf hebben meegemaakt. Die zijn 
voor een groot deel opgetekend door de Drentse rechercheur Jan 
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Schoenmaker, die na de oorlog werd belast met het vooronderzoek in 
de rechtszaak tegen Gemmeker. Hij heeft daar meer dan een jaar in-
tensief aan gewerkt. Tientallen getuigen heeft hij verhoord, en bo-
vendien sprak hij dagenlang met de verdachte. Eind 1948 vond in As-
sen het proces plaats waarvoor hij de gegevens had vastgelegd in een 
uitvoerig proces-verbaal. In het Centraal Archief Bijzondere Rechts-
pleging in het Nationaal Archief te Den Haag bleek zich ook nog de 
letterlijke tekst van zijn gesprekken met Gemmeker te bevinden. 
Niet dat alle uitspraken van de aangeklaagde voor waar kunnen wor-
den aangenomen – zoals verreweg de meeste verdachten van oorlogs-
misdaden probeerde hij de verantwoordelijkheid voor misdrijven el-
ders te leggen en zijn eigen rol zo veel mogelijk te bagatelliseren.

Gemmeker, onder wiens regime 80.000 joden uit Westerbork zijn 
gedeporteerd, kreeg in Assen tien jaar gevangenisstraf, waarvan hij  
er zes heeft uitgezeten. In 1951 was hij vrij man in zijn geboortestad 
Düsseldorf. Buiten het zicht van de publiciteit zijn er in Duitsland 
daarna twee nieuwe onderzoeken tegen hem ingesteld. In feite waren 
ze bedoeld ter correctie van de Nederlandse strafzaak, waarin Gem-
meker geen medeplichtigheid aan de massamoord op de joden ten 
laste was gelegd. De Duitse justitie wilde de planners en uitvoerders 
van deze genocide in de jaren zestig alsnog adequaat straffen. De eer-
ste keer liep dat al spaak in 1961 toen het Openbaar Ministerie oor-
deelde dat niet bewezen zou kunnen worden dat Gemmeker het lot 
van zijn slachtoffers kende: hij hield vol dat hij niet geweten had wat 
er in de kampen in Polen met de joden zou gebeuren.

In 1967 volgde een nieuwe, en nog veel langduriger poging. Gem-
mekers voormalige chefs Harster en Zöpf hadden in München on-
verwacht toegegeven dat zij wél wisten dat de meeste joden hun  
deportatie niet zouden overleven. Daarop gingen de aanklagers in 
Düsseldorf opnieuw onderzoeken of van Gemmeker zou kunnen 
worden aan getoond dat hij die kennis ook had gehad tijdens zijn  
periode als commandant van Westerbork. Twee onderzoeksrechters 
verhoorden meer dan 130 getuigen, over de hele wereld. Gemmeker 
zelf zat in 1973 en 1974 twaalf keer tegenover zijn verhoorder. Over 
dat onderzoek is van alles te zeggen, maar hier volstaat de medede-
ling dat alle verslagen van de verhoren bewaard zijn gebleven en voor 
de biografie van Gemmeker beschikbaar kwamen, hoewel justitiële 
vooronderzoeken zich doorgaans in het verborgene afspelen.

Zo bleek er toch onverwacht veel documentatie voorhanden om 
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het verhaal van Gemmeker mee te reconstrueren. Al blijft het punt 
dat al zijn uitspraken gezien moeten worden in het licht van zijn situ-
atie: een man die meer dan dertig jaar na zijn machtige positie als ‘de 
koning van Westerbork’ nog altijd de wraak van de gerechtigheid te 
vrezen had. 

Bij het schrijven van Gemmekers levensverhaal heb ik gekozen 
voor de chronologische volgorde. Dat betekent dat ik voor het be-
schrijven van allerlei gebeurtenissen moest putten uit getuigenissen 
en verklaringen die lang nadien zijn afgelegd. Daar staat tegenover 
dat er uit de periode-Westerbork, gelukkig, ook brieven en dagboe-
ken bestaan die heet van de naald zijn geschreven. De prachtige tek-
sten van Etty Hillesum bijvoorbeeld, de dagboekaantekeningen van 
Ernest Frank, die in het ziekenhuis van Westerbork werkte, en na-
tuurlijk het onvolprezen dagboek van Philip Mechanicus, de journa-
list van het Algemeen Handelsblad, die als geïnterneerde in het kamp 
zijn eigenlijke werk voortzette en anderhalf jaar onvermoeibaar de 
gang van zaken beschreef. Hij observeerde voortdurend het gedrag 
van commandant Gemmeker, die zich over het algemeen correct ge-
droeg maar geregeld het masker liet vallen. Voor een indruk van 
Gemmekers persoonlijke leven waren interviews met twee dochters 
en een kleindochter van groot belang, ook al hebben ze hem maar 
kort meegemaakt.

Al die bronnen hebben bijgedragen aan het beeld van de man die 
80.000 joden uit Nederland wegvoerde naar de vernietigingskam-
pen. Hij gaf zelf bij het vertrek van elke trein vanaf kamp Westerbork 
het teken, volgens Mechanicus, die er vaak getuige van was, ‘een wenk 
met de hand’. Hij voltooide in volstrekte loyaliteit aan zijn superieu-
ren het karwei: de joden uit Nederland soepel, zonder ongeregeld-
heden naar hun ondergang voeren.

En in 1951 was hij weer thuis. 

Ad van Liempt
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1 De man met de lantaarn

Het was twee dagen voor Kerstmis 1943. Lotte Weisz ging naar het 
prikkeldraadhek, vlak bij de polikliniek op kamp Westerbork. Het 
was pikdonker, ’s avonds iets na zessen. Lotte was ondanks haar ne-
gentien jaar eigenlijk al een routinier in het kamp. Ze was er in 1940 
gekomen, met haar ouders, haar zusje Edith en haar twee broers, van 
wie de jongste, Karl, toen nog een baby was. Sinds juli 1942 was er 
voor de familie Weisz wel het een en ander veranderd: van een vluch-
telingenkamp was Westerbork een doorgangskamp voor joden ge-
worden. Aanvankelijk twee keer per week, later meestal eens per 
week vertrok er een trein met gemiddeld duizend joden erin naar ‘het 
oosten’. Wat dat betekende wist Lotte ook niet precies, niet veel goeds 
in ieder geval.1

Lotte voelde zich niettemin tamelijk veilig. Als ‘alte Kampinsassen’ –  
kampbewoners van het eerste uur – hadden de leden van de familie 
Weisz maar een geringe kans dat ze met de trein mee moesten, ze 
stonden op de zogenaamde ‘stamlijst’. Dat betekende dat ze een baan-
tje hadden in het kamp en vooralsnog niet voor vertrek in aanmer-
king kwamen. 

Ze probeerde er het beste van te maken, Charlotte Weisz, een in  
Wenen geboren meisje met zorgzame ouders: vader Isidor, die in 
Tsjechoslowakije, en moeder Alice, die in Hongarije geboren was. Ze 
waren na de pogroms van de Kristallnacht van 9 november 1938 van-
uit hun woonplaats Wenen naar Nederland gevlucht, naar Amster-
dam. Daar was de kleine Karl geboren. Ze zaten nu al drie jaar op de 
Drentse hei in een modderig kamp, samen met duizenden andere  
joden te wachten op betere tijden.

Die drieëntwintigste december was er iets leuks gebeurd, ’s och-
tends. Lotte had Johan Smallenbroek gezien, een vriendelijke, goed 
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uitziende Drentse marechaus-
see, lid van de bewakingseen-
heid van het kamp. Ze sprak ge-
regeld met hem, ze konden goed 
met elkaar opschieten. Hij kwam 
langslopen met een paar colle-
ga’s, en ze ving op dat hij die dag 
jarig was. Ze had hem geroepen 
en gevraagd of hij die avond naar 
het prikkeldraad wilde komen, 
dan had ze een cadeautje voor 
hem. Johan ging erop in, hij zei 
dat hij tussen zes uur en half-
zeven pauze had, dan zou hij bij 
de omheining zijn. 

Daarom was Lotte Weisz op 
weg naar het hek, in het donker. Om tien over zes kwam Johan eraan, 
hij sprong over een greppel en begroette haar. Ze had als cadeautje 
een pakje shag bij zich, met vloeitjes. Surrogaatshag natuurlijk, bete-
re was niet te krijgen. Ze wilde het pakje tussen het prikkeldraad door 
aan hem geven, toen ze zich een ongeluk schrok. Opeens stonden bei-
den in de lichtstraal van een lantaarn, ze waren betrapt. De man met 
de lantaarn, die opeens tevoorschijn was gesprongen, was niemand 
minder dan de kampcommandant zelf, Albert Gemmeker. Met naast 
hem de directe chef van Johan, de waarnemend detachementscom-
mandant van de marechaussee in Westerbork, Albert de Jong. Ze had-
den zich schuilgehouden achter een verhoging in het terrein, vlakbij. 
Gemmeker zei, met snerpende stem: ‘Zo, wachtmeester, u bent gear-
resteerd.’ En De Jong voegde eraan toe: ‘Wat doe je ook altijd met die 
joden te donderen?’2 Lotte kreeg te horen dat ze naar de uitgang van 
het kamp moest lopen, daarvandaan zou De Jong haar meenemen, 
om te worden verhoord. Johan Smallenbroek moest met Gemmeker 
mee, die hem met zijn pistool onder schot hield. Ze gingen naar de 
Kommandantur, het bureau van Gemmeker in het kamp. De comman-
dant nam na de arrestatie persoonlijk het verhoor voor zijn rekening. 
Later, na de oorlog, heeft Smallenbroek verteld hoe dat ging. Eerst 
wilde Gemmeker weten of er sprake was van ‘Rassenschande’ – seksue-
le omgang tussen joden en niet-joden. Lotte had met klem ontkend: 
er was niet meer dan vriendschap, ze spraken elkaar af en toe. Ook 
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Smallenbroek had tegengesproken dat ze een relatie hadden. Gem-
meker had dreigende taal gesproken, zei Smallenbroek in zijn verkla-
ring: 

‘Gemmeker heeft mij niet mishandeld maar probeerde mij wel 
angst aan te jagen door te zeggen dat ik weleens doodgeschoten 
zou kunnen worden.’3

Zover kwam het niet, maar Gemmeker nam de zaak wel hoog op. Hij 
eiste dat Smallenbroek aan de Sicherheitspolizei (SiPo) zou worden 
overgedragen. Commandant De Jong probeerde hem op andere ge-
dachten te brengen, en stelde voor de zaak disciplinair af te doen. 
Gemmeker weigerde daar pertinent op in te gaan. En zo kwam Johan 
Smallenbroek eerst in Assen terecht, waar hij door de Duitse SiPo-
agent Johann Mählop hard werd aangepakt. Die stuurde hem vervol-
gens door naar de strafgevangenis van Scheveningen (het ‘Oranje-
hotel’) en vandaar ging hij naar kamp Amersfoort, waar hij werd 
veroordeeld tot een halfjaar opsluiting omdat hij ‘zich als Nederland-
se politieambtenaar op vriendschappelijke wijze had ingelaten met 
politieke gevangenen’. Smallenbroek, die na zijn vrijlating opnieuw 
werd gearresteerd en in verschillende Duitse kampen heeft gezeten, 
heeft de oorlog overleefd en kon over de gebeurtenis aan het hek na 
de oorlog verklaringen afleggen.

Dat geluk was voor Lotte Weisz niet weggelegd. Het verjaardagsca-
deautje werd haar fataal. Ze werd door Gemmeker naar de strafbarak 
verwezen. Daar is ze alleen nog even uit geweest om in Assen te wor-
den gehoord als getuige. Wie in de strafbarak terechtkwam, werd in 
principe met voorrang gedeporteerd. Bij Lotte duurde dat nog ruim 
een maand, want er gingen wekenlang geen transporten uit Wester-
bork in die periode, omdat er kinderverlamming heerste in het kamp 
en de autoriteiten hadden besloten dat het niet verantwoord was het 
besmettingsgevaar naar het buitenland te exporteren. Maar op 25 ja-
nuari 1944 ging ze dan toch vanaf de strafbarak naar het perron, waar 
ze met 947 andere joden in de trein naar Auschwitz werd geladen. Ze 
is daar niet meteen vergast, maar werd er tewerkgesteld. Volgens op-
gave van het Rode Kruis is ze op 31 maart 1945 in Bergen-Belsen over-
leden, ruim twee weken na Anne Frank die dezelfde route had afge-
legd.4

Ook voor haar familie duurde het verblijf in Westerbork niet lang 
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meer. Het gezin werd van de stamlijst geschrapt. Mogelijk als repre-
saillemaatregel wegens het ‘vergrijp’ van Lotte, al heeft commandant 
Gemmeker dat na de oorlog bij hoog en bij laag ontkend: hij beweer-
de dat de familie Weisz net als veel andere haar positie verloor, om -
dat de stamlijst op bevel van de nazitop in Den Haag moest worden 
uitgedund.5 Vader Isidor, moeder Alice, zus Edith en broers Erich  
en Karl werden naar Theresienstadt gedeporteerd en vandaar naar 
Auschwitz. Edith en Erich hebben het kamp overleefd, hun zus Lotte 
hebben ze er niet meer gezien.

De Drentse rechercheur Jan Schoenmaker heeft de hele affaire  
ten behoeve van het naoorlogse proces tegen kampcommandant 
Gemmeker uitgezocht. Toen hij iedereen had verhoord, zelfs de sd- 
officier die de verdachten in Assen had ondervraagd, kon hij het niet 
nalaten in het proces-verbaal uiting te geven aan zijn verontwaardi-
ging over de gang van zaken.6 Het kan zijn, zo schreef hij, dat Johan 
Smallenbroek en Lotte Weisz een instructie hebben overtreden die 
vriendschappelijk verkeer tussen bewakingspersoneel en gevange-
nen verbood. Maar Gemmeker zelf dan? Het was volgens Schoenma-
ker algemeen bekend dat hij sommige joodse gevangenen, en dan 
vooral artiesten die optraden in het kampcabaret, bij zich thuis ont-
ving, sigaretten met ze rookte en borreltjes met ze dronk. ‘De hou-
ding van Gemmeker is hier niet consequent,’ noteert Schoenmaker 
droog in het proces-verbaal.7

Lotte Weisz is maar één van de ongeveer 80.000 joden die onder ver-
antwoordelijkheid van Albert Konrad Gemmeker zijn gedeporteerd. 
Haar lot roept vragen op: wat bezielde de kampcommandant om zich 
in het pikdonker te verschansen zodat hij haar aan het prikkeldraad 
zou kunnen betrappen? Waar komt die taakopvatting van de voor-
malige politieagent uit Düsseldorf vandaan? En waarom noemden 
sommige getuigen hem na de oorlog een correcte gentleman-com-
mandant? Kortom: wat was die Gemmeker, die twee jaar lang kon be-
schikken over het lot van tienduizenden slachtoffers, voor man? 
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2 In chaotisch Düsseldorf

Toen Albert Konrad Gemmeker op vrijdag 27 september 1907 in Düs-
seldorf geboren werd, maakte die stad juist een groeispurt door.1 
Daarin speelde burgemeester Wilhelm Marx de hoofdrol. Hij slaagde 
erin een groot aantal buurgemeenten te annexeren en bracht daar-
mee het inwonertal van 200.000 (bij zijn aantreden in 1898) op 
360.000 (toen hij in 1910 vertrok om in de landspolitiek verder carriè-
re te maken). En ook de welvaart nam toe. Düsseldorf ontwikkelde 
zich tot het centrum van de Duitse staalindustrie. De armoede liep te-
rug, de Königsallee, door iedereen afgekort tot ‘de Kö’, veranderde 
binnen een paar jaar van een deftige woonstraat tot de meest luxueu-
ze en fameuze winkelstraat van Duitsland.

Albert was het vierde en laatste kind van vader Karl Gemmeker en 
moeder Therese Königs. Eerder waren twee broertjes geboren, Wil-
helm en Paul, en een zusje, Margarethe. Vader Karl was van beroep 
steenhouwer, hij werkte bij een bedrijf in de buurt dat grafstenen 
produceerde, vooral voor de doden die vlakbij begraven werden op 
het grootste kerkhof van de stad, het Nordfriedhof, aan de rand van 
de wijk Derendorf waar de familie woonde. 

Tegenwoordig is die wijk, rond de Frankenplatz, vergeven van de 
auto’s. Ze staan werkelijk overal, op elke beschikbare vierkante meter 
straat. Alleen de Frankenplatz in het hart van de wijk is een vierkant 
groen plein, de rest van de buurt bestaat uit blik. Dus ook de Kano-
nierstrasse, waar Gemmeker in zijn jeugd gewoond heeft, op num-
mer 18. Echt arm was de wijk niet, luxueus evenmin. Het moet een 
doorsnee Duitse stadswijk geweest zijn, maar de aanwezigheid van 
de Frankenplatz en de afwezigheid van al die auto’s maakten het tot 
een nette, leefbare buurt. 

Het kan haast niet anders of de kinderen Gemmeker, die katholiek 
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gedoopt waren, hebben vlak bij huis op de Katholische Volksschule 
gezeten, een stuk verderop in de lange Kanonierstrasse. De school is 
in de oorlog kapotgebombardeerd, begin jaren vijftig herbouwd en 
inmiddels ‘Thomas Schule’ gedoopt, naar de middeleeuwse theoloog 
Thomas van Aquino. Het is vergeefs zoeken naar gegevens over de 
manier waarop Albert Gemmeker de basisschool heeft doorlopen. Bij 
het bombardement is alle administratie verloren gegaan.2 

Twee blokken naar het zuiden ligt, als merkteken van de wijk, de 
kolossale Herz Jesu Kirche. Gemmeker is er niet gedoopt, de kerk was 
klaar toen hij vijf jaar oud was. Kolossaal inderdaad, de toren reikte 
102 meter hoog, slechts tien minder dan de Dom in Utrecht. In de oor-
log is de kerk flink beschadigd. Daarna is de torenspits er in 1945 door 
een wervelstorm af gewaaid, en er nooit meer op gezet – nu haalt de 
kerk de 102 meter dus niet meer. Het is een basiliek in neogotische 
stijl. De kerk was in januari 1916 – Albert was dus acht jaar – het decor 
van een trieste gebeurtenis: de uitvaartdienst van moeder Therese 
Gemmeker. Ze was, zo weet haar kleindochter Erika (jongste dochter 
van Albert) te melden, het slachtoffer van een tragisch ongeval: ze viel 
met een volle wasmand van de trap en brak haar nek. Ze was zevenen-
dertig jaar oud, het moet voor de vader en zijn vier kinderen een hevi-
ge klap zijn geweest. 

Vader Karl zocht en vond binnen het jaar een nieuwe echtgenote, 
Maria Preuschoff, een uit het noorden van Duitsland afkomstige, 
diepgelovige vrouw, die bijzonder actief werd in de kerkgemeen-
schap van Derendorf.3 In een verhoor in 1947 voor zijn proces in Ne-
derland, zei Gemmeker dat hij met zijn tweede moeder niet goed 
overweg kon; in 1973, in een verhoor door de Duitse justitie, verklaar-
de hij daarentegen dat hij een goede verhouding had met zijn stief-
moeder.4 Zeker is dat de stiefmoeder voortdurend overhooplag met 
Margarethe, het enige meisje in huis, die de dood van haar moeder 
moeilijk verwerken kon.5 

De Eerste Wereldoorlog trof Düsseldorf recht in het hart. Het ging 
juist zo goed met de stad, de financiële situatie was gezond, de ge-
meentelijke belastingen waren het laagst van heel Duitsland, waar-
door allerlei bedrijven zich er graag vestigden. Politiek was het rus-
tig, de periode voor 1914 is later wel dé bloeitijd van de stad genoemd.6 
De Grote Oorlog veranderde alles. Door haar ligging werd de stad het 
belangrijkste depot voor soldaten en hulptroepen. In 1915 waren er 
46.000 militairen gelegerd. Bovendien werd Düsseldorf één groot la-
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zaret. De stad stroomde vol met oorlogsgewonden, ze hielden in 1917 
zeker 8000 bedden bezet. Scholen werden gevorderd en woonhui-
zen – alles voor de oorlog. Langzaam raakte het voedsel op. De prijzen 
stegen, de stad richtte meer dan honderd verkoopplaatsen in waar 
maximumprijzen voor eerste levensbehoeften golden – er kwam een 
distributiesysteem voor levensmiddelen. De stad joeg haar reserves er 
in hoog tempo doorheen – eind 1915 werden 35.000 huishoudens,  
samen 90.000 personen, financieel ondersteund. Dat kostte de stad 
zo’n 20 miljoen Reichsmark. Iedereen hielp mee, burgers leverden hun 
kostbaarheden in voor het goede doel, de ambtsketen van de burge-
meester werd voor 800 mark verpatst. 

Düsseldorfs economie kwam in een draaikolk terecht: er sloten 
honderden bedrijven door gebrek aan arbeidskrachten en grondstof-
fen. De werklozen konden direct aan de slag in de wapenindustrie, 
die in de stad aan het eind van de oorlog 90.000 werknemers had – in 
1914 was dat iets meer dan de helft geweest. Het voedselgebrek werd 
steeds nijpender – vooral in de winter van 1917/1918, de Steckrübenwin
ter, toen er zelfs geen aardappels te krijgen waren en iedereen kool-
raap moest eten. Er stierven toen in de stad 2000 mensen meer dan in 
andere jaren, vooral aan besmettelijke ziekten – de mensen hadden 
geen weerstand meer. Naarmate de oorlog voortduurde en de honger 
toenam, kwam er meer onrust. Er braken voedselrellen uit, compleet 
met plunderingen van winkels. Dat was in 1917, een voorproefje van 
wat er daarna zou volgen. 

De revolutiemaand november 1918, waarin keizer Wilhelm ii werd 
afgezet en de Weimarrepubliek ontstond, ging relatief nog rustig 
voorbij, al nam de spanning toe: er stroomden duizenden soldaten te-
rug de stad in en op grond van de wapenstilstandsovereenkomst 
moest de linkeroever van de Rijn militair worden ontruimd – ook de 
stadsdelen van Düsseldorf op die oever. In december werd de linker 
Rijnoever door Belgische troepen bezet. Er kwam een Arbeidersraad, 
die samen met het gemeentebestuur de stad moest runnen. Het geld 
was op, zeker toen duizenden soldaten naar de politie overgeheveld 
werden en daarna door de stad betaald moesten worden. In januari 
1919 barstte de bom. De radicalen uit de Arbeidersraad splitsten zich 
af als spartakisten en riepen de revolutie uit. Op 8 januari pleegden ze 
een soort staatsgreep in de stad, bevrijdden gevangenen en bezetten 
belangrijke gebouwen zoals het station en het politiepresidium. 

Er kwamen tegendemonstraties van gematigden en daarop volg-
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den gewelddadige confrontaties. In de Graf-Adolf-Strasse, de brede 
allee die de zuidelijke grens van het stadshart vormde en de oostelijke 
met de westelijke stadsdelen verbond, vielen 14 doden en 28 zwaarge-
wonden. De spartakisten bleven een week of zes de baas, weken waar-
in de stad in chaos verkeerde en een algehele staking voortduurde. 
Eind februari 1919 trok het Freikorps Lichtschlag de stad binnen, een 
rechtse militie. Dat was het sein voor een burgeroorlog die nog een 
maand of twee zou duren. Daarna brak een periode van wankel even-
wicht aan, waarin de bevolking het onveranderd heel moeilijk had. 

In 1921 bleek pas echt wat het Verdrag van Versailles voor Duitsland 
in petto had: Duitsland moest een gigantische oorlogsboete betalen, 
die onoverkomelijk leek. De Duitse regering weigerde, onderhande-
lingen liepen op niets uit en op 8 maart 1921 trokken Franse troepen 
de stad Düsseldorf binnen. Het zwaar aangeslagen Düsseldorf werd 
het hart van de Franse bezetting van de regio en merkte de gevolgen: 
er werden vanaf januari 1923 tientallen officiële gebouwen in beslag 
genomen, talloze woonblokken, duizenden woningen en bijna alle 
hotelkamers. Ook veel scholen: 9000 kinderen moesten de klas uit. 
Op 30 september 1923 kreeg Düsseldorf zijn eigen Bloody Sunday, 
Blutsonntag. Er zouden 200.000 separatisten komen demonstreren (er 
kwamen er maar 20.000). Ze wilden de Rijnlandse Republiek uitroe-
pen. Het werd een veldslag, waarbij geschoten werd en tien doden 
vielen plus zeventig gewonden.7 

In dat chaotische tijdvak beëindigde Albert Gemmeker zijn school-
loopbaan. Rapportcijfers zijn niet beschikbaar, maar gezien zijn eer-
zucht en discipline staat het wel vast dat hij een ijverige, positief inge-
stelde leerling is geweest. Hij was ook goed genoeg om verder te leren, 
althans dat blijkt uit zijn mededeling, ruim vijfentwintig jaar later, 
dat zijn stiefmoeder ervoor pleitte dat hij naar het Görres Gymnasi-
um zou gaan, de school waar ruim een eeuw eerder Heinrich Heine 
was opgeleid. Maar dat ging niet door, in de zomer van 1921. Zijn va-
der was tegen.8 Naar Gemmeker later beweerde uit een soort recht-
vaardigheidsgevoel: vader Karl wilde niet dat één van de kinderen 
zo’n bijzondere opleiding zou krijgen en de andere niet. Er was nu 
eenmaal niet genoeg geld om ze alle vier naar een vervolgopleiding te 
sturen.

Daarom ging Albert op zijn veertiende aan het werk. Hij meldde 
zich aan als een soort loopjongen bij een Düsseldorfse vestiging van 
het verzekeringsbedrijf Victoria. Daar volgde hij na verloop van tijd 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   18 10-03-19   22:42



19

een interne opleiding. Het moet op een verzekeringskantoor een on-
gekend hectische tijd geweest zijn: Duitsland kreeg te maken met het 
verschijnsel van de hyperinflatie. De Franse bezetting van het Ruhr-
gebied had de bedoeling Duitsland te dwingen de oorlogsboete te be-
talen. Duitsland antwoordde met het bijdrukken van bankbiljetten, 
waarmee het voedselhulp financierde en stakende arbeiders doorbe-
taalde. De waarde van de mark daalde duizelingwekkend snel. Een 
roggebrood van een kilo, waar je in december 1921 nog 4 mark voor 
betaalde, kostte twee jaar later 429 miljard mark, een liter melk 280 
miljard. En voor een dollar betaalde je 4,2 biljoen mark, dat is 42 met 
elf nullen erachter.9 

De economie liep totaal vast. De crisis was voor iedereen voelbaar. 
Karl Gemmeker had als steenhouwer bijna geen werk meer, de kinde-
ren van het gezin moesten met hun bescheiden inkomsten bijdragen 
aan het huishoudgeld. Ook in de stad Düsseldorf was van een nor-
maal leven geen sprake, met duizenden buitenlandse soldaten op 
straat en de permanente dreiging van gewelddadige confrontaties. 
Toen in 1924 een nieuwe burgemeester aantrad, Robert Lehr, om-
schreef hij glashelder wat hij aantrof: 

‘Een stad van permanent oproer, van spartakisten, van separa-
tisten, van Fransen, van staat van beleg en krijgsraden, kortom, 
een stervende stad.’10 

Toch volgde dat jaar het herstel. In Berlijn was de regering-Strese-
mann aangetreden, die van de geallieerde grootmachten wat lucht 
kreeg om maatregelen te nemen die de economie weer enigszins kon-
den normaliseren. Op 24 augustus 1924 trokken de Franse bezet-
tingstroepen zich terug. Ze waren nog niet weg of Düsseldorf vierde 
zijn bevrijding, met klokgelui, een met luidsprekers versterkte toe-
spraak van burgemeester Lehr en een massaal meegevierd feest. 

Gemmeker was toen bijna zeventien, hij zal er zeker bij geweest 
zijn. Zijn jeugd was vanaf zijn zevende gedurende tien jaar bepaald 
geweest door oorlog, bezetting en chaos. In 1926 kwam daar nog een 
nieuwe ervaring bij: werkloosheid. Hij zat een halfjaar thuis, omdat 
Victoria Versicherungen hem niet meer kon gebruiken. Dat had te 
maken met de noodlottige ontwikkelingen in de verzekeringsbran-
che. Daar had de hyperinflatie desastreuze gevolgen. Op het hoogte-
punt van de inflatie waren verzekeringspolissen niets meer waard, 
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het vertrouwen in de branche daalde tot ver beneden het nulpunt. 
Aanvankelijk hadden de grote kantoren nog volop mensen aangeno-
men, omdat personeel steeds goedkoper leek te worden, maar vanaf 
1923 volgden drastische ingrepen, massaontslagen waren aan de orde 
van de dag. De meeste verzekeraars krompen hun personeelssterkte 
in met de helft, de banken zelfs met twee derde.11 En ook Albert Gem-
meker behoorde tot het leger der ontslagenen. Het is niet onlogisch 
dat hij met deze ervaringen in 1926 op zekerheid aanstuurde, een 
baan bij een instantie waar degelijkheid en discipline centraal ston-
den: de politie.

Bij de politie

Door de permanente geldzorgen had stiefmoeder Maria Gemmeker, 
zoals zoveel Duitsers, moeten besluiten een kamer te verhuren. In 
1926 woonde daar, op de Kanonierstrasse 18, een politie-inspecteur en 
die was zijn hospita ter wille: hij deed een goed woordje voor Maria’s 
werkloze stiefzoon. En zo kon Albert in de zomer een baantje als 
jongste bediende krijgen bij het Einwohnermeldeamt, het bevolkings-
register, dat destijds in Düsseldorf niet in het stadhuis was onderge-
bracht, maar in het hoofdbureau van politie. Dat kwam Gemmeker 
goed uit, want vanaf die uitgangspositie was het gemakkelijker om 
voor een plekje op een politieopleiding in aanmerking te komen. Op 
voorspraak van de kostganger die hem al eerder had geholpen, mocht 
hij zich aanmelden voor de politiedienst. Albert Gemmeker verliet  
op 5 april 1927 voor het eerst in zijn leven voor langere tijd het ouder-
lijk huis: hij ging naar de politieschool in Bonn, die een jaar eerder 
was opgericht. Hij kwam terecht in de Aegidiuskazerne, in het noor-
den van Bonn, in een kolossaal gebouw dat veel later, in 1949, toen de 
stad onverwacht hoofdstad werd van de Duitse Bondsrepubliek, nog 
dienst zou doen als ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tijdens een verhoor in 1947 zei Gemmeker dat hij een jaar lang in 
de kazerne had moeten blijven. Van de aspirant-politieman werden 
als vanouds tucht en toewijding vereist. Toch was er in die periode 
sprake van een lichte kentering in de scholing van de Pruisische poli-
tie. De vooral op militaire leest geschoeide opleiding zou moeten 
worden aangepast, en wel enigszins in sociale richting. De politie zou 
maatschappelijker moeten worden, niet de rol van onderdrukker 
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spelen, maar van beschermer van het volk. Freund und Helfer – de poli-
tie moest de vriend en de helper van de mensen worden, dat werd het 
thema van de nieuwe politiescholen, en dat is het tegenwoordig in 
feite nog steeds. Of dit soort nieuwlichterij al direct doordrong tot  
de opleiding die Albert Gemmeker, met bijna tweehonderd anderen, 
in de kazerne in Bonn doorliep is niet met zekerheid te zeggen. Over 
de inhoud van zijn eerste jaar bij de politie heeft hij nooit iets losge-
laten tegen de verschillende verhoorders. Wel dat hij een toelatings-
examen moest doen waarvoor hij slaagde. Volgens Christoph Spieker, 
directeur van het instituut voor politiegeschiedenis Villa ten Hompel 
in Münster, moet dat examen vooral om taalbeheersing zijn gegaan –  
dat was de voornaamste toelatingseis, ‘en dat is nog steeds zo’.12 Het 
was mogelijk met alleen lagere school tot de opleiding te worden toe-
gelaten, dat was zelfs gebruikelijk. Na een halfjaar volgde er een tus-
senexamen. Na het behalen daarvan kreeg Gemmeker de rang van 
wachtmeester, destijds de laagste in het politieapparaat. Na weer een 
halfjaar volgde een tweede examen, en volgens eigen mededeling 
slaagde hij daarvoor eind maart 1928 met Auszeichnung des Ministers des 
Inneres – een onderscheiding van de kant van de minister van Binnen-
landse Zaken.13 Hij voegde er vijfenderig jaar later in een verhoor aan 
toe dat dat predicaat aan slechts drie van de 190 kandidaten werd toe-
gekend.14 

Na de opleiding werd hij overgeplaatst naar Duisburg. Gemmeker 
kwam er in de straatdienst terecht, als wachtmeester bij de Schutz
polizei, de stadspolitie. Dat werk deed hij drie jaar. Politiewerk was 
toen sterk in beweging: het verkeer groeide explosief en vereiste van 
de politie nieuwe competenties. Er kwamen nieuwe en betere com-
municatiemiddelen. En bovendien voltrok zich in Duitsland een re-
organisatie van de politie die ingrijpend en complex was, zoals struc-
tuurwijzigingen in veiligheidsapparaten dat altijd en overal zijn: er 
kwam een soort nationale politie, de lokale autoriteiten verloren een 
groot deel van hun invloed. In Duisburg kwam daar nog een onstui-
mige groei van het aantal agenten bij. Dat leidde tot de bouw van een 
imposant nieuw hoofdbureau aan de Düsseldorfer Strasse. De politie 
besloot de verhuizing een feestelijk tintje te geven: op 1 juli 1931 
werd de inboedel van het oude kantoor van de politie op wagens ge-
laden en, begeleid door verschillende muziekkorpsen en omzoomd 
door hagen van duizenden toeschouwers, feestelijk naar het nieuwe 
gebouw vervoerd. De agenten, onder wie Albert Gemmeker, mar-
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cheerden in strakke pas voorbij; ‘de mensenmassa’s volgden dit zeld-
zame schouwspel met interesse,’ schreef de RheinRuhrzeitung de dag 
erna.15

Gemmekers carrière zat in die periode duidelijk in de opbouwfase. 
Hij werkte bij verschillende politieafdelingen in Duisburg, onder 
meer in een surveillancegroep, en ook enige tijd op een administra-
tieve afdeling. Daarna ging hij weer een paar maanden (eind 1932, be-
gin 1933) naar de politieschool in Bonn, waar hij een cursus volgde die 
moest leiden tot verbetering van zijn algemene ontwikkeling. Het 
had zijn voorkeur de cursus te doen op het hoogste niveau, maar daar 
moest hij van afzien omdat hij geen vreemde talen kende. Hij werd 
ingedeeld op het middelste niveau, de Mittelklasse, waar hij zijn exa-
men haalde. Dat was goed voor een tweevoudige beloning, een bevor-
dering tot opperwachtmeester, en een boek – titel onbekend.16 

Met die ervaring kwam hij een trapje hoger in het Duisburgse  
politiekorps, hij werd commandant van een groep straatagenten en 
mocht zich OberwachmeisterZugführer noemen. Tussen de bedrijven 
door volgde hij ook een cursus in het besturen van pantserwagens –  
wat volgens politiedeskundige Christoph Spieker goed te verklaren 
is: de Duitse politie kreeg begin jaren dertig te maken met allerlei op-
roer op straat. De nationaalsocialisten probeerden hun aanhang uit te 
breiden en zochten de confrontatie met andere groepen, vooral com-
munisten. De politie van de Weimarrepubliek had als taak de vech-
tende partijen uit elkaar te houden en zette daarvoor steeds grovere 
hulpmiddelen in, zoals pantserwagens. Het duurde allemaal niet zo 
lang voor Albert Gemmeker. Hij gaf te kennen dat dat werk op straat 
hem steeds minder beviel, hij wilde op kantoor werken, een baan in 
de administratieve sector van de politie.

Bij de Gestapo

Het lukte hem die ambitie te verwezenlijken. En nog wel in zijn ge-
boortestad Düsseldorf. In de zomer van 1933 kon hij daar beginnen, 
als bureauhulp op het kantoor van de regeringspresident van de stad. 
Zijn taak werd het assisteren van de verbindingsofficier tussen de po-
litie en de regeringspresident. Majoor Arnold was zijn leidinggeven-
de. Bijkomend voordeel: hij kon weer thuis wonen, bij zijn vader en 
stiefmoeder, in de Kanonierstrasse, het huis waar hij een kwarteeuw 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   22 10-03-19   22:42



23

eerder was geboren. Hij woonde daar slechts een paar maanden: er 
was een vrouw in zijn leven gekomen, de twee jaar oudere Anna Gas-
sen, met wie hij al na korte tijd in het huwelijk trad. Het paar ging  
wonen in de Friedrichstrasse in Düsseldorf, iets ten zuiden van het 
stadscentrum. 

Toen hij in 1947 over zijn loopbaan werd ondervraagd, verklaarde 
Gemmeker dat hij door bemiddeling van een vriend op deze plek in 
het kantoor van de president terecht was gekomen, met als oogmerk 
een hoge functie in het politiemanagement te bereiken – Kreissekretär 
(regionaal secretaris) leek hem wel wat. Maar daarvoor moest hij acht 
of meer dienstjaren hebben in deze sector, en daar was hij nog lang 
niet aan toe. Naar eigen zeggen besloot hij daarom maar zich aan te 
melden voor een baan bij een nieuwe afdeling van de politie, de Gehei
me Staatspolizei, later beter bekend als de Gestapo.17 In verhoren heeft 
Gemmeker altijd de indruk gewekt dat hij daar min of meer met te-
genzin terechtkwam, bij gebrek aan beter. Of dat waar is valt te be-
twijfelen: de Gestapo was al direct na Hitlers machtsovername op  
30 januari 1933 een van de belangrijkste machtsinstrumenten van de  
nazitop. En de Aussenstelle Düsseldorf (de Gestapo-afdeling in die 
stad) was van grote betekenis, na Berlijn het grootste kantoor van het 
hele rijk. Al in mei 1933 had de toen verantwoordelijke minister, Her-
mann Göring, de volgens hem veel te softe hoofdcommissaris van 
Düsseldorf de laan uit gestuurd en vervangen door een trouwe, maar 
incompetente partijman. Later dat jaar trok Göring de zeggenschap 
over de Gestapo naar zich toe. Naar die organisatie stapte Gemmeker 
over, vanaf 1 november 1935 – voor ambitieuze jongemannen onge-
twijfeld de place to be. 

Hij kwam er niet in een operationele functie, daar voelde hij wei-
nig voor. Zijn bureau stond op Afdeling i, de logistieke dienst van de 
Gestapo. De onderafdeling C3, waar hij werd ingedeeld, lijkt op het 
oog niet de meest spectaculaire werkkring van dit onderdrukkings-
apparaat van de nazi’s. Ze gingen daar over ‘bureaubenodigdheden, 
bureau-apparatuur, opsporingsapparatuur, de bibliotheek en de zo-
geheten interneringskosten’.18 Maar de Canadese historicus Ryan 
Stackhouse, die promoveerde op een studie naar de Gestapo, wijst 
erop dat Afdeling i als het zenuwcentrum van de Gestapo moet wor-
den gezien: alles werd daar geregeld, schema’s, vervoermiddelen, te-
lefoonlijnen, reiskosten, bewapening, techniek.19 Dus bij de door 
Gemmeker gewekte indruk dat hij zich op het Gestapo-kantoor tus-
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sen 1935 en 1940 alleen met de verstrekking van paperclips heeft be-
ziggehouden, zijn wel wat kanttekeningen te maken.

De Gestapo Düsseldorf ‘was voor ontelbare misdaden van het nazi-
regime in de gehele regio (mede)verantwoordelijk’.20 Een van de be-
langrijkste wapens die de Gestapo tegen politieke tegenstanders kon 
inzetten was de Schutzhaft: de mogelijkheid om mensen op te pakken 
en in hechtenis te nemen op meestal onbekende plekken, zonder een 
vorm van proces, en zonder gerechtelijke toestemming en dus ook 
zonder beroepsmogelijkheden. Verdachten werden meestal opgebor-
gen in concentratiekampen, waar de behandeling wreed en ruw was. 
De jaren 1933–1936 stonden in het teken van het oprollen van de com-
munistische en sociaaldemocratische organisaties. Daar werden vaak 
spionnen en informanten voor ingezet. Midden 1935 was de kpd, de 
communistische partij van Duitsland, in feite uitgeschakeld, de regi-
onale leiders waren gearresteerd of op de vlucht geslagen.

De meeste gevangenen, die met behulp van in totaal wel driehon-
derd informanten waren opgepakt, gingen eerst naar de negentien-
de-eeuwse strafgevangenis Ulmer Höh, in de wijk Derendorf, een 
paar steenworpen van Gemmekers geboortehuis. Daarna werden ze 
overgeplaatst naar regionale concentratiekampen. Gestapo Düssel-
dorf had een eigen cartotheek, die geregeld werd afgestemd met die 
van Berlijn en met de lijsten die de politieke politie in de Weimar-tijd 
had bijgehouden. Het resultaat van de jacht op door de nazi’s onge-
wenste individuen was aanzienlijk: er zijn tot 1945 ongeveer hon-
derdduizend dossiers aangelegd in de regio Düsseldorf. 

Het kon er heftig aan toegaan. Er was vaak sprake van verschärfte 
Vernehmung (verscherpt verhoor) – het nazi-eufemisme voor marte-
ling en mishandeling. De sporen ervan zijn soms in de verslagen te-
rug te vinden: ‘Na aanvankelijke leugens liet de verdachte, door ener-
giek op hem inpraten, zich toch tot een bekentenis bewegen.’ Alles 
gebeurde hier, zeggen de onderzoekers: 

‘Oorvijgen, schoppen, vuistslagen in het gezicht, klappen met 
een zweep, met knuppels, kettingen en stalen pijpen, mishan-
deling van de geslachtsdelen, langdurig vastbinden zonder 
slaap, met sterke lampen op het gezicht.’21

Er was geen beroep mogelijk, geen bijstand, geen gerechtelijke inter-
ventie, er golden geen termijnen – de Schutzhaft kon door de leiding 
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van de Gestapo onbeperkt worden verlengd. In 1937 werden talrijke 
voormalige leden van de communistische partij opgepakt wegens 
‘voorbereiding van hoogverraad’. Dat gebeurde na overleg tussen sd-
chef Heydrich en de Düsseldorfse Gestapo-chef Sommer. Na lang-
durige verhoren gingen ze naar Sachsenhausen, zonder vorm van 
proces.

Na 1936 werden de Kriminalpolizei en de Gestapo onder dezelfde lei-
ding gebracht, en dat leidde tot intensivering van de jacht op mensen 
die ‘anders’ waren: zigeuners, homoseksuelen en mensen die van ras-
senschande (seksuele relaties met joden) werden beticht. De jacht op 
homo’s was intensief, met razzia’s en zeer zwaar geweld. Tot 1938 tel-
den de onderzoekers in Düsseldorf 400 aan de Gestapo overgeleverde 
homoseksuelen. In 1939 kwam ook de Sicherheitsdienst erbij en 
kwam het hele repressieapparaat in één hand.

De geheime politie was overigens helemaal niet zo geheim.22 Ze 
stond gewoon in het telefoonboek, iedereen wist waar ze zat en wat 
ze deed, er werd ook openlijk over geschreven. Die bekendheid had 
een bedoeling: de mensen ervan te doordringen dat ze niets tegen het 
regime moesten ondernemen. De Gestapo hoorde, zag en wist zoge-
naamd alles. Ze was er voor de stabiliteit in de samenleving. De men-
sen moesten er bang voor zijn, respect voor hebben. Maar dit was een 
duidelijk geval van schijnveiligheid: die openheid moest de zwakte 
van de dienst verhullen. Want in 1937 werkten er bij de Gestapo Düs-
seldorf 291 personeelsleden, die vier miljoen mensen in de gaten 
moesten houden. Dat betekende: één Gestapo-man op 14.000 inwo-
ners. Er was dus de mythe van de almachtige, alwetende Gestapo no-
dig om de angst erin te houden. Maar onderschat mag de dienst ook 
niet worden: hij was het centrale terreurinstrument van het nazibe-
wind, de Gestapo werd in het proces van Neurenberg als een crimine-
le organisatie gedefinieerd.

Albert Konrad Gemmeker werkte van zijn achtentwintigste tot 
zijn drieëndertigste bij die organisatie, afdeling i, de ‘Verwaltung’. Het 
werk bij deze afdeling vertoonde een ‘opmerkelijke normaliteit’,  
net als op een gewoon kantoor: ‘brieven schrijven, correspondentie 
met andere overheidsdiensten, kaartenbakken bijhouden en onder-
zoek’.23 Het werk duurde in principe van 8.00 tot 13.00 en van 15.00 
tot 19.00. Op woensdag en zaterdag van 8.00 tot 14.00. In het week-
end waren er wisseldiensten, op maandagochtend was er afdelings-
vergadering, op woensdagmiddag vaak sport. Na de oorlog is Gem-
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meker slechts oppervlakkig verhoord over zijn tijd bij de Düssel- 
dorfer Gestapo. Hij benadrukte elke keer als die tijd ter sprake kwam 
dat hij geen enkele bemoeienis had met de operationele werkzaam-
heden van de dienst. Hij was administratief, moest dingen regelen: 
‘Het uitvoerende werk van deze afdeling leerde ik hier niet kennen,’ 
zei hij letterlijk tegen zijn ondervrager.24

Daar gelooft Gestapo-specialist Stackhouse niets van, of althans: 
Gemmeker spreekt hier volgens hem ‘een halve waarheid’. In het pak-
ket van zijn afdeling zat ook de afhandeling van de kosten van de 
Schutzhaft, de opsluiting van de verdachten. Dat wil zeggen: het was 
de bedoeling dat de gevangenen voor hun eigen kosten van levenson-
derhoud opdraaiden. En BüroAssistent Gemmeker, die na een jaar  
opklom tot PolizeiSekretär, was verantwoordelijk voor het innen van 
die kosten. De gevangenen werd anderhalve mark per dag in reke-
ning gebracht: 20 pfennig voor het ontbijt, 50 voor het middageten, 
40 voor het avondeten en ook 40 voor logies.25 Per week dus 10,50 
mark. Geen wereldschokkende bedragen misschien, maar voor die 
tijd toch wel aanzienlijk en bovendien: het betrof duizenden gevan-
genen die ervoor werden aangeslagen, dus het was wel degelijk een 
belangrijke bron van inkomsten van de dienst. Als de betrokkene  
na vrijlating was vertrokken, of geëmigreerd zelfs, ging de rekening 
naar een familielid: aan betaling viel niet te ontkomen. Gemmeker 
heeft er in zijn verhoren nooit met een woord over gerept – het moet 
hem, als verantwoordelijke voor de desbetreffende afdeling van het 
grootste Gestapo-kantoor na Berlijn, handenvol werk hebben be-
zorgd. 

En dan vooral na 9 en 10 november 1938, de nacht waarin de massa-
le aanval op de Duitse en Oostenrijkse joden plaatsvond, de Reichskris
tallnacht. Die pogrom, die orgie van geweld tegen joodse burgers en 
hun bezittingen, was geen actie van de Gestapo, dat zeker niet. De or-
ganisatie lag meer bij Hitlers partij, de nsdap. Twee geledingen van 
die partij, de Sturmabteilung (sa) en de Schutzstaffel (ss), hadden zich al 
geruime tijd voorbereid op een anti-joodse actie. Het wachten was op 
een aanleiding en daarmee op een signaal om de aanval in te zetten. 
De aanleiding kwam uit Parijs. Daar pleegde op 7 november de in 
Hannover geboren Pool Herschel Grynszpan, een joodse jongen van 
eenentwintig jaar, een aanslag op de Duitse diplomaat Ernst von 
Rath. Daartoe was hij naar de Duitse ambassade in de Franse hoofd-
stad gegaan en had naar de ambassadeur gevraagd. In diens plaats 
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kwam Von Rath, de derde ambassaderaad, om hem te woord te staan. 
Grynszpan schoot hem neer, Von Rath zou twee dagen later aan zijn 
verwondingen overlijden. Grynszpan pleegde zijn daad uit wan-
hoop. Zijn ouders en zusje, die woonden in Berlijn, waren met nog 
een paar honderd Poolse joden het land uitgezet, over de Duits-Pool-
se grens, maar de Poolse regering wilde ze niet opnemen. De groep 
kwam klem te zitten in een soort niemandsland en het gevolg was een 
benard bestaan, onder erbarmelijke omstandigheden. Grynzspans 
zusje schreef haar broer in Parijs er een brief over, en Herschel besloot 
een daad te stellen. Dat werd uiteindelijk de aanslag op Von Rath.26

Op 9 november meldden de persbureaus dat de diplomaat aan  
zijn verwondingen was bezweken. Het bericht veroorzaakte grote 
opwinding in München waar de gehele nazitop bijeen was, om te  
herdenken dat Hitler exact vijftien jaar tevoren in die stad een poging 
tot staatsgreep had gedaan. Iedereen voelde kennelijk: nu is de tijd 
gekomen voor revanche op de joden, die toch al van de nazi’s de 
schuld kregen van alles wat er in de wereld niet deugde. Verslagge-
vers in München meldden dat allerlei regionale nazibonzen naar de 
telefooncellen renden om aan hun thuisfront het signaal te geven dat 
de anti-joodse acties konden beginnen. Die nacht gingen in alle Duit-
se steden de ruiten aan diggelen van joodse winkels. Synagogen wer-
den in brand gestoken, zeker 1400 in totaal; joodse inwoners werden 
uit hun huizen gesleept, mishandeld en opgesloten. De eerste dagen 
werd het aantal dodelijke slachtoffers op bijna honderd geschat. In de 
weken en maanden daarna vielen onder de joden, die naar concentra-
tiekampen waren overgebracht, veel meer doden, waarschijnlijk wel 
tegen de duizend, inclusief enkele tientallen die zelf uit wanhoop een 
einde aan hun leven maakten.27 In Düsseldorf werden vijf moorden 
geteld, en vijf zelfmoorden. Honderden joden werden tijdelijk opge-
sloten in politiecellen, tientallen werden naar Dachau vervoerd, waar 
ze, zoals gezegd op eigen kosten, vaak maandenlang werden verne-
derd en mishandeld. 

En wat deed de politie? En de Gestapo? Er is daarover een interes-
sant document opgedoken. Het is afkomstig uit de archieven van de 
politie in de naburige stad Krefeld.28 Daar kreeg de politie telefonisch 
vanuit Düsseldorf instructies over hoe te handelen als de anti-joodse 
rellen zouden uitbreken. Als eerste zou er direct een coördinatie-
gesprek moeten komen tussen het regionaal bestuur en de leiding 
van de Ordnungspolizei. Bij het beleid van de politie op straat gold een 
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aantal uitgangspunten, zo staat in het memo dat is opgesteld naar 
aanleiding van de instructies van de Gestapo:

– er mogen alleen maatregelen genomen worden die geen gevaar 
voor leven of eigendom van burgers mogen opleveren;
– winkels en woningen van joden mogen alleen worden vernield, 
niet geplunderd. De politie moet de opdracht krijgen hierop te let-
ten en plunderaars op te pakken;
– in winkelstraten moet er vooral op gelet worden dat niet-joodse 
zaken absoluut geen schade mogen oplopen;
– buitenlandse staatsburgers mogen niet worden lastiggevallen, 
ook niet als het joden betreft.

De instructies van de Gestapo waren al de middag vóór de nachtelijke 
rellen doorgegeven, zodat iedereen precies wist wat hem te doen 
stond. Uitgesproken interessant is de inleiding op het memo van de 
politie van Krefeld. Daar staat namelijk: ‘Stapo Dusseldorf (Gemme-
ke) deelde ons vandaag om vier uur telefonisch het volgende mee’.29

Gemmeke – zijn naam verkeerd gespeld. Dat is een beetje het verhaal 
van zijn leven; voortdurend werd zijn naam verkeerd geschreven, 
zelfs in officiële documenten. Heel vaak Gemmecke, en soms dus ook 
Gemmeke. 

In zijn verhoor door de Nederlandse rechercheur Schoenmaker ten 
behoeve van zijn proces in 1947 is zijn periode bij de Gestapo hele-
maal niet aan de orde geweest. In een van de verhoren in de jaren ze-
ventig door de Duitse justitie kwam de Kristallnacht wél ter sprake, 
maar het document met de instructies, waarin Gemmeker als bood-
schapper wordt genoemd, was daar toen nog niet bekend. Gemmeker 
deed in dat verhoor alsof hij totaal niet op de hoogte was van wat er te 
gebeuren stond, hij merkte het pas de volgende ochtend:

‘Op die morgen werd ik door Düsseldorf gereden. Daarbij zag 
ik dat meubels en andere inboedel, evenals kleding in grote 
hopen op de straten lagen, ruiten van joodse winkels waren 
ingeslagen en de winkelruimtes waren overhoopgegooid. Ik 
merkte dat hier veel mensen hoofdschuddend langsliepen; ook 
ik hield het voor overduidelijk onrecht. Daardoor had ik voor 
wat er van officiële zijde over het jodendom gezegd werd, nog 
minder begrip dan tevoren.’30     
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Zou het wel waar zijn, dat Gemmeker, de chef van de afdeling kan-
toorbenodigdheden, bij de instructies voor de anti-joodse acties be-
trokken is geweest? Gestapo-onderzoeker Ryan Stackhouse acht het 
zeker mogelijk: ‘Hij zat niet in het dagelijkse communicatienetwerk, 
maar zijn positie in de organisatie maakt het alleszins logisch dat hij 
dit telefoontje heeft verzorgd. Heel gebruikelijk, dat bij grote drukte 
de politiemensen elkaars taken overnamen.’31

Gemmeker had dus weinig begrip voor wat er ‘van officiële zijde 
over het jodendom werd gezegd’ – zo zei hij in 1973. Dat spoort niet 
bepaald met zijn uitspraken tijdens de verhoren in Nederland. Daar 
bekende hij zich, twee jaar na de Duitse capitulatie, ondubbelzinnig 
tot het gedachtegoed van de nazi’s. Hij zei daar:

‘In het algemeen stond ik niet sympathiek tegenover de joden. 
Het was mij door de partijpolitiek duidelijk geworden dat de 
joden in het openbare leven een zeer voorname plaats inna-
men. Als regel werden de door hen beklede functies misbruikt 
en uitgebuit, ten koste van de rest van de bevolking, zodat op 
dit deel van de bevolking werd geparasiteerd. Dit alles was wel 
overduidelijk gebleken in de Eerste Wereldoorlog toen de  
joodse bevolking, procentsgewijze, niet aan de rechtstreekse 
strijd heeft deelgenomen. Zij waren het die openbare functies 
bekleedden en daaruit vaak nog grote financiële voordelen  
sloegen.’32

Deze beweringen zijn aantoonbaar onjuist, maar vormden een vast 
onderdeel van de nazipropaganda tegen de joodse bevolkingsgroep. 
Overigens verklaarde Gemmeker in datzelfde verhoor wel dat hij 
voorstander was van het verwijderen van joden uit het openbare le-
ven en het bedrijfsleven ‘met faire middelen’. Hij zei ook toen al, dat 
hij zich met pogroms zoals in 1938 ‘niet kon verenigen’. 

In 1973 vroeg Gemmekers verhoorder, de Duitse onderzoeksrech-
ter Wolfgang Steffen, of hij zijn bezwaren tegen de aanpak van de  
joden in Düsseldorf weleens met anderen besproken had. Het ant-
woord was negatief, het was ‘in die tijd gevaarlijk, zeker voor hem als 
ambtenaar, iets negatiefs over de officiële politiek inzake het joden-
dom te zeggen’. Of hij er ooit met zijn vrouw over gesproken had wist 
hij niet: 
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‘Ik denk eigenlijk van niet, omdat mij als werknemer van de 
Geheime Staatspolizei verboden was over dienstkwesties te 
praten, buiten dienstverband.’33

Hij voegde eraan toe, voor de duidelijkheid, dat hij tijdens zijn perio-
de bij de Gestapo niets met het jodendom te maken had. Gestapo- 
kenner Ryan Stackhouse noemt het ‘uitermate ongeloofwaardig’ dat 
Gemmeker tevoren niet op de hoogte was van de Reichskristallnacht. 
En hij wijst erop dat in de naoorlogse processen tegen Duitse oorlogs-
misdadigers ‘de verdachten altijd hun rol in Gestapo-acties in het  
algemeen en anti-joods beleid in het bijzonder zo gering mogelijk 
voorstelden’.34 

Door de zwijgzaamheid van Gemmeker over deze periode staat 
niet vast of hij zich in zijn woonplaats onder de duizendkoppige me-
nigte bevond, toen daar op 17 november 1938 Adolf Hitler arriveerde 
om aanwezig te zijn bij de massale begrafenisplechtigheid voor Ernst 
von Rath. Merkwaardig overigens dat die bijeenkomst in Düsseldorf 
werd gehouden, want het is zeker dat Von Rath noch zijn voorouders 
uit die stad kwamen. De toenmalige Gauleiter Friedrich Florian, die 
onder vuur lag en wel een prestigeproject kon gebruiken, slaagde 
erin de pompeuze begrafenis naar zijn stad te halen, en daarmee Von 
Rath ‘naar de stad zijner vaderen’ – wat dus niet klopte. Florian para-
deerde naast Hitler achter de affuit, de hele stad liep uit. Alle verwoes-
te gebouwen in de stad, inclusief de synagoge aan de Kasernenstrasse, 
waren met zwarte doeken afgedekt, want het was niet de bedoeling 
dat de aandacht van de wereldpers zou worden afgeleid naar wat er na 
de aanslag op Von Rath in Düsseldorf was gebeurd.

Privé

Gemmeker sprak dus zogenaamd nooit met zijn vrouw over zijn 
werk. Hij had het toen inmiddels over zijn tweede vrouw. Van de  
eerste, Anna Gassen, was hij in januari 1938 alweer gescheiden. Hoe 
en waarom dat huwelijk op de klippen is gelopen, daar is Gemmeker 
nooit openhartig over geweest – zijn dochters weten er in ieder geval 
niet van. Maar het archief van de ss biedt toch een, beperkte, blik  
op dit deel van zijn privéleven. Hij moest in 1940 zijn levensloop  
beschrijven om zijn tweede huwelijk goedgekeurd te krijgen door  
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de ss. Hij had zich daar in 1937 als lid aangemeld en wilde als mo-
del-ss’er dat zijn huwelijk de zegen kreeg van Reichsführerss Hein-
rich Himmler. In die levensloop schreef hij, over zijn ex:

‘Daar dit huwelijk, volgens de wens van de echtgenote, zonder 
kinderen bleef en er problemen in de familie optraden, heb ik 
de ontbinding van het huwelijk aangevraagd.’35

Anna wilde dus geen kinderen, althans niet van hem. Uit opgave van 
de burgerlijke stand van Düsseldorf en uit de zelfgeschreven levens-
loop is verder af te leiden dat het ontbinden van dat huwelijk nog een 
hele toestand is geworden. In augustus 1937 was Gemmeker al ver-
trokken uit het huis waar hij met Anna Gassen had gewoond – toen 
keerde hij opnieuw terug naar het ouderlijk huis. Althans officieel. In 
de praktijk was hij vrijwel direct bij zijn nieuwe liefde ingetrokken, 
Käthe Wunderling, een zes jaar oudere, en toen dus zesendertigjarige 
in Braunschweig geboren ambtenares. Käthe was na haar opleiding 
bij de gemeente Düsseldorf terechtgekomen, op het Einwohnermel-
deamt, de afdeling burgerlijke stand, die op het politiebureau was  
gehuisvest. Daar moet ze Gemmeker tegen het lijf zijn gelopen. 

De scheiding van Anna Gassen werd nogal opgehouden door aller-
lei gedoe met formulieren. De uitspraak kwam op 26 januari 1938, en 
werd pas op 15 maart van kracht. Tot die tijd kon Gemmeker niet met 
zijn Käthe trouwen, en dat kwam slecht uit, want ze was aan het einde 
van de zomer van het vorige jaar zwanger geworden. Een kind krij-
gen zonder getrouwd te zijn strekte in het Duitsland van 1938 niet be-
paald tot aanbeveling – het was in zekere zin zelfs een schande. Gem-
mekers en Käthes eerste kind kwam precies één dag voor de scheiding 
definitief werd, 14 maart. Ze heette Lotte en kwam dus feitelijk als on-
echt kind ter wereld. 

Het huwelijk volgde op 19 april 1938, alleen voor de wet, voor het 
Standesamt in Düsseldorf. Gemmeker had al enige tijd daarvoor af-
scheid genomen van de katholieke kerk, in 1937 heeft hij zich officieel 
laten uitschrijven. Dat deden in die periode veel mensen die de ambi-
tie hadden op te klimmen in de nazihiërarchie. Op formulieren vulde 
hij in de rubriek godsdienst daarna ‘gottglaubig’ in, ‘gelovig’ dus, zon-
der vermelding van een kerkelijke richting. 

De aanbevelingen voor een goed en zegenrijk huwelijk kwamen 
bij deze gelegenheid dus niet van de kerk, maar van het naziregime. 
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Gemmekers jongste dochter Erika heeft ooit van haar moeder een  
kopie van het Heiratschein (trouwboekje) gekregen en bovendien een 
aantal pagina’s uit een boek dat de jonggehuwden bij hun huwelijk 
kregen uitgereikt.36 Bizarre lectuur, van de hand van prof.dr. Fritz 
Lenz, een ‘wetenschapper’ op het terrein van de rassenleer, die met 
een groot aantal publicaties de nazileer van een pseudowetenschap-
pelijke basis voorzag.37 Uit de aan het bruidspaar geschonken tekst 
blijkt dat de professor de situatie van Duitsland op het gebied van de 
rassenhygiëne somber inzag. Hij schreef dat de kwaliteit van het ari-
sche ras al flink begon terug te lopen door de vermenging met andere 
rassen. En omdat de Duitser zich minder snel voortplantte dan ande-
re, minder hoogwaardige rassen, was verslechtering van het ras, ont-
aarding, het gevolg, aldus professor Lenz. Dat betekende, zo staat er, 
dat echtparen die gezond waren en recht van lijf en leden, minstens 
drie kinderen moesten krijgen. Minder was onvoldoende voor in-
standhouding van het ras. Meer dan drie was te prefereren. Gemme-
ker hield zich aan dat advies van prof. Lenz, zij het op het nippertje, 
en in minieme tijd, want in september 1942 zou zijn derde dochter 
geboren worden. Van zijn tweede huwelijk was toen al niet veel meer 
over. 

Politiek

In het proces-verbaal dat de Drentse rechercheur Jan Schoenmaker in 
1947 produceerde ten behoeve van de rechtszaak tegen Gemmeker 
staat dat de verdachte door een vriend met het nationaalsocialisme  
in aanraking kwam: ‘In februari 1933 wilde hij zich als partijlid aan-
melden, doch bijzondere omstandigheden hebben hem hiervan weer-
houden.’ Dat klinkt nogal intrigerend, maar in de letterlijk uitgetikte 
tekst van het verhoor staat hoe het, volgens Gemmeker zelf, écht was 
gegaan. Wel, hij had zich twee weken na Hitlers machtsovername 
met de bewuste vriend bij de Duisburgse Kreisleiter (lokale partijlei-
der) gemeld om zich op te geven. Ze moesten een reeks formulieren 
invullen. En toen gebeurde er, volgens Gemmeker, dit:

‘Mijn vriend en ik waren gekleed in uniform. Een sa-man 
kwam binnen en toen hij merkte dat we ons wilden inschrijven, 
zei hij: “Nu komen de mensen van de politie, nu al het werk 
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gedaan is, en nu willen ze lid worden.” Dat was een diepe bele-
diging omdat ik al voor die tijd besloten had lid te worden. In 
woede verscheurde ik onmiddellijk het ingevulde formulier en 
zei niet meer lid te willen worden van de partij.’38

Toch opmerkelijk: de man die in Westerbork bekend zou komen te 
staan als kalm en correct, was in 1933 diepbeledigd door een sneer van 
een sa-man en had in een driftbui zijn aanmeldingsformulier voor de 
partij verscheurd. Hij verklaarde in het verhoor van 1947 dat hem 
daarna meermalen was verzocht alsnog toe te treden, maar hij had er 
niets meer voor gevoeld, ook niet in Düsseldorf. Eind 1936 heeft hij 
pas weer een verzoek ingediend. Op 1 mei 1937 kreeg hij zijn partij-
kaart, met een hoog lidnummer dus, ergens in de 5 miljoen, 5.620.430 
om precies te zijn. Gemmeker was wel al geruime tijd, sinds 1934,  
actief in de nationaalsocialistische Volkswohlfahrt, de belangrijkste 
welzijnsorganisatie van de nazi’s, die kort na de machtsovername een 
afdeling van de nsdap was geworden. Het was een wijdvertakte orga-
nisatie met afdelingen in alle uithoeken van het land. Gemmeker 
werd penningmeester van zijn afdeling in Düsseldorf – dat was trou-
wens niet ongebruikelijk voor mensen die in de nazihiërarchie wil-
den opklimmen. Actief zijn voor een afdeling van de nsv gold als 
goed voor je cv.39

Albert Gemmeker vroeg in 1937 het lidmaatschap van de ss aan. 
Dat deed hij vrijwillig. In het proces-verbaal door rechercheur 
Schoenmaker staat: ‘Na vele formaliteiten vervuld te hebben heeft 
het uiteindelijk tot december 1940 geduurd voor hij als Hauptschar
führer in de ss werd opgenomen.’ Meer dan drie jaar wachten op toela-
ting – dat is wel heel lang. Wat die ‘vele formaliteiten’ inhielden heeft 
Gemmeker zelf nooit uitgelegd. Het was voor hem dan ook een ui-
terst pijnlijk punt. Dat blijkt uit de stamboom, die hij moest inleve-
ren ter ondersteuning van zijn aanvraag. Het is een curieus docu-
ment, heel nauwgezet ingevuld in een fraai, duidelijk leesbaar hand-
schrift, exact volgens de uiterst precieze en strenge voorschriften in 
de begeleidende instructie. Het merkwaardige is dat de mannelijke 
lijn, dus vaders kant, helemaal compleet is ingevuld, teruggaande tot 
oktober 1750. De andere lijn, van moeder Therese Königs, is bijna 
leeg. Gemmekers dochter Erika, die de kopie van de stamboom heeft 
bewaard, weet te melden dat er ergens in de familie Königs een bui-
tenechtelijk kind is opgedoken, waarvan de herkomst niet te traceren 
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was: de grootvader aan moeders kant was onbekend. Zoiets kon sterk 
in je nadeel uitpakken als je bij de ss wilde komen – het checken van 
stambomen op raszuiverheid was daar tot kunst verheven. 

Uit Gemmekers ss-dossier in Berlijn valt op te maken dat zijn in-
schrijving in de ss vanaf 1937 is aangehouden. Dat speelde op toen hij 
in november 1938, zoals gezegd, een verzoek deed tot goedkeuring 
van zijn huwelijk met Käthe Wunderling bij het Rasse und Siedlung
hauptamt van de ss. Dat was het bureau waar ze waakten over de ras-
zuiverheid van dit keurkorps. Als er twijfel was aan je afstamming 
kon je wel toestemming krijgen voor een huwelijk, maar de nakome-
lingen zouden dan niet worden ingeschreven in het Sippenbuch van  
de ss, het ss-stamboek dus eigenlijk. Gemmeker schakelde zo veel 
mogelijk relaties in die konden helpen deze barrière op het pad van 
zijn loopbaan te slechten. Het werd een taaie strijd. In april 1940 
stond het er beroerd voor: de ambtenaar van het Sippenamt in Berlijn 
moest tot zijn spijt bezwaar aantekenen tegen het huwelijk, Gemme-
ker had te veel witte plekken in zijn stamboom.40 

De strijd ging door. Het onderzoek naar Käthe, ook onderdeel van 
de procedure, leidde tot een positief oordeel; de mensen die over haar 
geraadpleegd werden prezen haar zorgzaamheid, haar kinderliefde 
en haar kameraadschappelijkheid, ook in de nationaalsocialistische 
beweging waarin ze actief was geworden.41 Uiteindelijk kwam Gem-
meker door de keuring. Hoe precies is niet helemaal duidelijk, maar 
het heeft zeker een rol gespeeld dat de Inspecteur van de Sicherheits-
polizei en Sicherheitsdienst in Düsseldorf, Karl Haselbacher, bij wie 
hij op het laatst op het kantoor werkte, bijzonder lovend over hem 
was en hem een voortreffelijk medewerker vond.42 Kennelijk is Hasel-
bachers machtswoord er de oorzaak van dat er een bruin/oranje kaart 
in Gemmekers ss-dossier zit waarin zijn lidmaatschap vanaf 1 no-
vember 1937 wordt erkend, en waarop ook zijn latere bevorderingen 
staan vermeld: eerst tot Untersturmführer en later tot Obersturmführer.43 
Augustus 1940: de strijd was gewonnen, hij was officieel lid, zijn hu-
welijk was erkend door de ss en zijn kinderen konden in het ss-Sip-
penbuch worden ingeschreven.

Los van al het bureaucratisch gedoe over raszuiverheid is het op-
vallend dat hij zich in 1937 vrijwillig heeft aangemeld voor de ss. Te-
gen de onderzoeksrechter zei hij daarover jaren later dat hij het deed 
om ‘verlost te zijn van de kans op werkloosheid’: ‘Ik had immers aan 
den lijve ondervonden wat het betekent werkloos te zijn.’ Dat moet 
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ook toen al een bizarre motivatie zijn geweest om toe te treden tot de 
ss. Het is veel waarschijnlijker dat Albert Gemmeker in 1937 gedre-
ven werd door een tomeloze ambitie – hij wilde, als ongeletterde 
maar hardwerkende zoon van een steenhouwer, zo hoog mogelijk 
klimmen en het ss-lidmaatschap was daarbij van onschatbare bete-
kenis.

Hij moest in de worsteling op de hiërarchische ladder de concur-
rentie aangaan met talloze leeftijdsgenoten. Allemaal mannen die  
te jong waren om de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog zelf 
te hebben meegemaakt, maar die wel de klap van de nasleep daarvan 
hadden gevoeld: het einde van het keizerrijk, vreemde soldaten op 
straat, revolutionair geweld, krankzinnige inflatie, massale werk-
loosheid. Toen dat achter de rug was vonden velen hun kans op ont-
plooiing in de naziorganisaties, waar opleiding minder belangrijk 
was dan discipline, waar je ook zonder talen te spreken of technische 
vaardigheden carrière bleek te kunnen maken. 

Gemmeker had veel over voor zijn loopbaan. Hij had eigenlijk al 
vanaf februari 1933 lid van de nsdap willen zijn. Hij koos vrijwillig 
voor de Gestapo. Hij vocht jarenlang voor een volwaardige erkenning 
als ss’er, inclusief goedgekeurd huwelijk. Begin 1940 stapte hij over 
naar het bureau van de Inspecteur van de Sicherheitspolizei en de  
Sicherheitsdienst, wat de ideale lanceerbasis was voor uitzending 
naar het buitenland. Blijkens de formulieren die hij daarvoor moest 
invullen heette dat de ‘Kolonialdienst’ – het Hitler-regime zag de ver-
overde gebieden als echte wingewesten.  

De Duitse historicus Michael Wildt heeft vastgesteld dat het Reichs
sicherheitshauptamt, het moordapparaat van het regime in Berlijn, 
werd voortgedreven door een paar honderd universitair geschool-
den, die door allerlei oorzaken, maar zeker ook door de ervaringen in 
hun jeugd, sterk radicaliseerden.44 Zij bleken ten slotte tot alles in 
staat, zelfs tot de organisatie én de uitvoering van massamoord. Wildt 
spreekt van de Generation des Unbedingten, de generatie van het absolu-
te. Gemmeker kan niet tot die groep worden gerekend, hij had niet 
gestudeerd en hij zou nooit de top van de hiërarchie bereiken. Maar 
hij zag wel de mogelijkheden die het naziregime voor ijverige en ge-
hoorzame medewerkers bood, en hij greep ze, mateloos ambitieus, 
met beide handen aan.
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3 Naar Den Haag

Gemmeker heeft er na de oorlog over geklaagd dat hij het bij de Ges-
tapo in Düsseldorf zo ontzettend druk had. Hij moest geregeld het 
werk van twee of meer mensen doen. Daar kwam bij dat hij er in zijn 
vrije tijd bij moest studeren om binnen het Duitse politieapparaat 
hogerop te komen. Eind 1937 was hij Polizei-Sekretär geworden, 
waarmee hij tot de officieren ging behoren. Vervolgens moest hij cur-
sussen volgen om de volgende rang te bereiken, Obersekretär, en daar-
voor moest hij eerst een jaar naar tevredenheid gefunctioneerd heb-
ben. Het werd uiteindelijk december 1940 voor hij deze stap gemaakt 
had.

Inmiddels was de oorlog uitgebroken en had Duitsland omringen-
de landen bezet, het eerst Polen. Dat betekende dat in al die bezette 
gebieden organisaties moesten worden gevormd, die het Duitse be-
leid, en in het geval van de veiligheidsdiensten de Duitse repressie, 
zouden gaan uitvoeren. Gemmeker kreeg al kort na de aanval op Ne-
derland, België en Frankrijk te horen dat hij deel zou gaan uitmaken 
van de groep die in Nederland de Sicherheitsdienst moest opzetten. 
Het was staand beleid van de Duitse instituties om ambitieuze men-
sen in de buitenlandse (‘koloniale’) dienst op te nemen, het werd 
voordelig geacht voor de ontwikkeling, en daarmee goed voor de car-
rière van de betrokkenen.1 

Maar van overplaatsing kon voorlopig nog geen sprake zijn, tot  
teleurstelling van Gemmeker die verlangend uitkeek naar de verhui-
zing naar het buurland. Hij kon in Düsseldorf niet gemist worden. 
Door de vertraging kon hij wel de geboorte van zijn tweede kind van 
dichtbij meemaken: op 6 juni 1940 werd dochter Rosemarie geboren, 
maar meer dan een week of tien heeft hij haar niet zien opgroeien. 

Gemmekers ongeduld valt ook wel te verklaren doordat hij inmid-
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dels in het bezit was van een getuigschrift, dat de ambitie om in het 
buitenland carrière te maken alleen maar kan hebben opgezweept. 
Het was ondertekend door de Inspekteur SiPo und sd in Düsseldorf, de 
Oberregierungsrat Haselbacher, die hem een ‘uitstekend gekwalificeer-
de ambtenaar’ noemde. Hij had de hem opgedragen taken tot volle 
tevredenheid uitgevoerd, en werd verder omschreven als ‘in politiek 
opzicht boven elke twijfel verheven, in ideologisch opzicht standvas-
tig’.2

Daar kon hij mee vooruit. Op 25 augustus reisde Gemmeker dan 
ook vol goede moed naar Den Haag, waar hij was aangesteld tot Per
sonalreferent, personeelsfunctionaris, bij het hoofdkantoor van de  
Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst. Zijn directe chef was daar 
dr. Arno Arlt; de hoogste chef, de Befehlshaber der SiPo und sd (afgekort 
als BdS) was dr. Wilhelm Harster. Deze was in juli benoemd en had als 
belangrijkste taak in Nederland net zo’n organisatie op te bouwen  
als in Duitsland al enige tijd bestond. Daar was inmiddels alles wat 
met de veiligheid van de staat en de bestrijding van binnenlandse  
vijanden te maken had, ondergebracht in het rsha, het Reichssicher
heitshauptamt, onder leiding van Reichsführer-ss Heinrich Himmler. 
Het was de bedoeling dat Harster zo’n rsha op Nederlandse schaal 
zou opzetten, en daar kon hij een toegewijde personeelsfunctionaris 
goed bij gebruiken. De sd kreeg hier zes regiokantoren, de zogeheten 
Aussenstellen, in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Arnhem, Den 
Bosch en Maastricht. De organisatie groeide snel, maar de omvang 
bleef relatief gering, zeker vergeleken bij het gigantische onderdruk-
kingsapparaat dat vanuit Berlijn het Derde Rijk beheerste. Dr. Loe de 
Jong concludeerde:

‘Inclusief alle chauffeurs, typistes en overige Nederlandse  
arbeidskrachten kwam het vermoedelijk in het land als geheel 
niet boven de 650 à 700 personen uit.’3

Na een paar maanden deed personeelsfunctionaris Albert Gemmeker 
een merkwaardige zet, die niet geheel te verklaren is, maar bijzonde-
re gevolgen zou hebben. Op verlof in Düsseldorf ging hij in januari 
1941 een avondje langs bij een oude collega die bij de Gestapo recher-
cheur was, een zekere Rudolf Hassel. Hij sprak daar ook met diens 
vrouw, Elisabeth Hassel-Mullender, die zichzelf Ly liet noemen. 
Gemmeker was kennelijk nogal onder de indruk van de ontmoeting 
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met haar, want een paar weken 
later belde hij haar op, vanuit 
Den Haag. Of ze hem misschien 
voor een periode van vier weken 
wilde komen helpen, want zijn 
secretaresse was wegens ziekte 
uitgevallen. Haar man ging ak-
koord – en dat valt bij nader in-
zien ook wel te begrijpen, want 
dat was nogal een vreemdgan-
ger, althans volgens echtgenote 
Ly Hassel. Na uitzendingen naar 
Sudetenland in 1938 en Noorwe-
gen begin 1940 was hij in Düssel-
dorf een verhouding begonnen 
met een zekere Ruth Mertens, 

die in hetzelfde flatblok woonde. ‘Daardoor traden in ons huwelijk 
spanningen op,’ zei Ly Hassel lang na de oorlog in een verhoor – met 
gevoel voor understatement. ‘Gemmeker moet bij zijn bezoek iets 
van die spanningen hebben meegekregen.’4 Vandaar kennelijk dat te-
lefoontje.

Welnu, op 15 februari ging ze naar Den Haag, waar ze op de perso-
neelsafdeling van de sd als stenotypiste en secretaresse van Gemme-
ker kwam te werken. Na vier weken wilde ze weer terug, maar daar-
over moest Wilhelm Harster beslissen, de hoogste man van de SiPo/
sd. Hij wilde haar niet kwijt, zei hij, en hij voegde daar dreigend aan 
toe dat hij haar een dienstplicht zou kunnen opleggen als ze toch naar 
huis wilde. Hij kon eventueel wel regelen dat haar man naar Amster-
dam zou worden overgeplaatst. Daar ging ze mee akkoord: ‘Ik hoopte 
mijn huwelijk nog te lijmen.’ Rudolf Hassel kwam in Amsterdam te 
werken bij de Sicherheitsdienst, maar Ly merkte al snel dat hij het 
ook daar met het huwelijk niet zo nauw nam. Trouwens, ze betaalde 
met gelijke munt terug. Haar verhouding met Gemmeker werd 
steeds vriendschappelijker en er ontstond een liefdesrelatie die pas 
ruim na de oorlog eindigde, toen ze langdurig, in verschillende cel-
lenblokken, waren opgesloten.

In zijn Haagse periode woonde Gemmeker met allemaal Duitse 
collega’s in de door de bezetter gevorderde flat Willemspark, op de 
hoek van de Javastraat en de Zeestraat. Nadat hij er was vertrokken is 
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het gebouw in handen gekomen van de Duitse contraspionageafde-
ling, de Abwehr. Voor Ly Hassel was het een prettige bijkomstigheid 
dat haar nichtje Cläre Abelmann in 1941 bij de sd in Den Haag kwam 
werken, op dezelfde afdeling. Ze hield de brievenboeken bij en be-
heerde de Kartei van de personeelsafdeling, het kaartsysteem, dat ze 
bij elke sollicitatieprocedure moest raadplegen om kandidaten na te 
trekken.5 

Gemmeker is er ook nog even uit geweest, in 1941, tussen mei en juli: 
hij deed een aanvullende opleiding voor PolizeiInspektor, de volgende 
rang die hij wilde bereiken. Daarvoor moest hij naar Berlijn, of om 
precies te zijn naar Bernau, iets ten noordoosten van de hoofdstad. 
Daar stond de sdFührerschule, het opleidingsinstituut voor toekom-
stige leiders van de Sicherheitsdienst.6 Het was een school met een 
verleden. Op 23 juli 1935 had de radicale antisemiet Julius Streicher, 
hoofdredacteur van het beruchte blad Der Stürmer, er een rede gehou-
den, die als de eerste openlijke oproep tot jodenmoord geldt. Hij zei 
toen onder meer:

‘Het is niet genoeg dat we de jood uit Duitsland verdrijven,  
nee, hij moet op de hele wereld doodgeslagen worden, zodat  
de mensheid van hem bevrijd wordt.’

Vanaf 1936 nam het Reichssicherheitshauptamt deze school over van 
de nsdap. De opleiding die er aan de aanstaande elite werd gegeven 
bestond uit een praktisch gedeelte, gecombineerd met ideologische 
scholing in de nazileer, zo constateerde een Duitse studiegroep in 
2007. Tot de gastdocenten van de school behoorden diverse kopstuk-
ken, onder wie de latere planningschef van de Holocaust, Adolf Eich-
mann. De school is wel omschreven als ‘opleidingsplek voor de mas-
samoord’7. Daar liep Gemmeker drie maanden rond. Hij heeft over 
wat hij daar geleerd heeft altijd gezwegen in de talloze verhoren. Hij 
zei alleen dat hij er slaagde voor het examen Polizei-Inspektor met 
het predicaat ‘untergut’ – dat zou in Nederland neerkomen op een  
zeven. Hij combineerde zijn studie nog met een cursus aan de 
ssFührerlehrgang die eveneens in Bernau te volgen was. Het is wel dui-
delijk dat Albert Gemmeker, net als die andere toekomstige leiders 
van het Derde Rijk, daar niet in de schoolbanken zat om de stelling 
van Pythagoras of de eigenaardigheden van het wederkerig voor-
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naamwoord te doorgronden. Daar in Bernau werden ze klaarge-
stoomd om leiding te geven op de plekken waar de Sicherheitsdienst 
en de ss meedogenloos zouden gaan afrekenen met de vijanden van 
het nationaalsocialisme. 

Het exacte curriculum van de cursus die Gemmeker doorliep is 
niet bewaard. Het archief van de opleidingsinstituten van het rsha is 
vernietigd. Maar er is wel, in een ander archief, een leerplan bewaard 
gebleven van een vergelijkbare cursus van een halfjaar later.8 Daaruit 
blijkt dat ideologische scholing in de nazileer een belangrijk onder-
deel van de stof uitmaakte, dat er ‘rassenleer’ op het lesrooster stond 
en ook dat er ruim aandacht was voor wat de nazi’s het ‘jodenvraag-
stuk’ noemden. Tot de vernietiging van het Europese jodendom was 
toen, voorjaar 1941, nog niet besloten, maar er waren wel docenten ac-
tief die al ruime ervaring hadden in gewelddadige acties tegen joden 
in het Duitse Rijk. Een van Gemmekers docenten, Paul Zapp, werd 
midden in de cursus overgeplaatst: hij moest een Einsatzkommando in 
Rusland gaan aanvoeren – hij zou in korte tijd een van de meest actie-
ve massamoordenaars in de Sovjet-Unie worden.9

Tijdens Gemmekers studie in Bernau liep de opwinding onder de 
cursisten op een gegeven moment hoog op: op 22 juni 1941 onderna-
men de Duitse troepen het grootste en riskantste avontuur van de 
hele Blitzkrieg, operatie-Barbarossa, de aanval op de Sovjet-Unie. Te-
gen rechercheur Jan Schoenmaker zei Gemmeker daarover in 1947:

‘De leerlingen hebben toen en bloc verzocht te worden ingezet 
aan het Russische front omdat zij het niet verantwoord vonden 
in een leergang te zijn terwijl er een oorlog wordt gevoerd te-
gen het bolsjewisme.’10 

Serieus kan dat niet bedoeld zijn: het zou wel tamelijk absurd zijn als 
de nazitop zijn aanstormende bestuurlijke talenten zou inzetten in 
een militair offensief waarvoor ze totaal niet waren opgeleid. Het zal 
hooguit een symbolische actie van de zeer gemotiveerde cursisten op 
de sd-school geweest zijn. Gemmeker deed er in het verhoor van 1947 
zelfs nog een schepje bovenop. Hij maakte daar melding van het feit 
dat zijn oudste broer Willi aan het Russische front was gesneuveld. 
En dat hijzelf zich daarna opnieuw zou hebben aangemeld voor ac-
tieve dienst in het oosten: ‘Ik vond dat, waar een lege plaats was, deze 
weer moest worden aangevuld.’ Ook dit verzoek werd afgewezen, 
voegde hij eraan toe.     
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Gijzelaarskamp SintMichielsgestel

Het werd geen oostfront, het werd, totaal onverwacht, Sint-Michiels-
gestel. Op 22 juni 1942 vertrok Gemmeker naar het zes weken tevoren 
geopende gijzelaarskamp in het voormalige seminarie Beekvliet in 
die Brabantse gemeente. Zijn benoeming tot kampcommandant was 
voor iedereen als een volslagen verrassing gekomen, ook voor hem-
zelf. ‘De achtergronden van mijn uitzending naar Sint-Michiels gestel 
waren mij niet bekend,’ zei hij na de oorlog in een verhoor in Duits-
land met zijn altijd wat statige woordgebruik. De man achter de be-
noeming, Befehlshaber der SiPo und sd dr. Wilhelm Harster, wist 
zich gek genoeg na de oorlog geen achtergronden meer te herinneren 
van Gemmekers benoemingen: 

‘Ik weet niet precies meer op welke gronden ik destijds Gem-
meker tot commandant van Westerbork heb benoemd. Als u 
zegt dat hij tevoren in Michielsgestel heeft gezeten neem ik aan 
dat die ervaring daarvoor doorslaggevend is geweest. Bestuur-
lijke ervaring, daar ging het om.’11

Het ligt voor de hand dat Gemmeker, de overijverige perfectionist, 
zichzelf gekwalificeerd had. Door een nagenoeg vlekkeloze taakuit-
oefening op de afdeling personeelszaken, maar vooral ook doordat 
hij de kadercursus voor toekomstige ss- en sd-leiders in Bernau met 
succes had afgerond. Hij moet zich bij de aanvang van zijn nieuwe 
taak bepaald niet op zijn gemak gevoeld hebben: hij werd zonder re-
levante ervaring commandant van een speciaal soort inrichting. Niet 
echt een gevangenis, maar een plek waar honderden notabele Neder-
landers zaten opgesloten. Niet omdat ze de wet hadden overtreden, 
maar omdat het naziregime ze achter de hand wilde houden: bij ge-
welddadige acties van het Nederlandse verzet zou ss- en politiechef 
Rauter uit die voorraad prominenten de slachtoffers kiezen om ze als 
represaille ter dood te brengen. 

Vanaf 4 mei 1942 waren de eerste 450 gijzelaars binnengebracht, 
die kort tevoren van hun bed waren gelicht. Een paar weken na Gem-
mekers komst kwamen er nog een paar honderd bij, voornamelijk  
zogeheten ‘Indische gijzelaars’. Die waren aanvankelijk gearresteerd 
als tegenmaatregel voor het oppakken van Duitsers in Nederlands- 
Indië. Ze hadden enige tijd in Buchenwald (vlak bij de stad Weimar) 
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gezeten, maar waren daarna naar Haaren overgebracht, ook naar een 
seminarie, ook in Noord-Brabant. Eerst had de ss’er Heinrich Wacker 
de leiding over beide kampen, maar toen Gemmeker aantrad, bleef 
voor Wacker alleen nog Haaren over. Wacker had een slechte reputa-
tie. Hij kon goed opschieten met zijn (en ook Gemmekers) chef Hein-
rich Küthe, ze waren brothersincrime. Zij hielden zich vooral bezig 
met pogingen zich te verrijken, en zouden het in 1944 zo bont maken 
dat ze werden ontslagen. 

Gemmeker had in Sint-Michielsgestel gezelschap van zijn secreta-
resse en inmiddels maîtresse Ly Hassel. Toen zij jaren later over 
Sint-Michielsgestel werd verhoord, klonk er nog altijd enige verba-
zing door in haar woorden:

‘We zaten in een voormalig klooster waar gijzelaars waren  
ondergebracht. De gevangenen werden heel goed behandeld. 
Ze kregen hetzelfde eten als wij... Ze konden rondlopen in de 
kloostertuin en hadden soms “Urlaub auf Ehrenwort”. In het 
klooster was de mogelijkheid te musiceren.’12

Dat de gevangenen op hun erewoord op verlof mochten, dat ze er mu-
ziek mochten maken en vooral dat ze hetzelfde eten kregen als de 
staf, dat vond Hassel kennelijk toch wel de wereld op z’n kop. En in-
derdaad, de omstandigheden in het gijzelaarskamp waren bepaald 
ongewoon. Gijzelaar Max Kohnstamm noemde de plek waar hij zat 
opgesloten ‘Hitlers Herrengefängnis’.13 Het eten was er volgens hem zo 
overvloedig dat hij zijn broek niet meer goed dicht kon krijgen – een 
in die jaren uiterst zeldzaam probleem in Nederland.

Gemmeker hield kantoor in het voorhuis van het voormalig semi-
narie. In een ruimte ernaast zat Frau Hassel. Met de gevangenen  
hadden ze vrijwel geen directe bemoeienis. Er was wel een soort con-
tactcommissie van vier gijzelaars die op zondag en maandag de com-
mandant mocht bezoeken. Meestal ging dat trouwens indirect en  
zat er een figuur tussen, die verzoeken uit het kamp aan Gemmeker 
voorlegde. Dat betrof dan vooral vrijlatings- of verlofverzoeken.14 
Maar als het om ingewikkelder zaken ging, bijvoorbeeld om klachten 
van gijzelaars die vonden dat ze ten onrechte waren gearresteerd, dan 
kwam Gemmeker daar niet aan te pas – die zaken kwamen bij hogere 
sd-ambtenaren op het bureau. Gemmeker mocht bij vrijlating wel 
het bevestigingsbericht naar Den Haag sturen.
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Gemmeker vond het zelf maar een vreemde werkplek. Hij zei na de 
oorlog dat hij met de gijzelaars een goede relatie had. Ze bestuurden 
zichzelf in feite, vond hij. Toen hij rond 1950 een deel van zijn gevan-
genisstraf in de Limburgse mijnen mocht doorbrengen, had hij daar 
een personeelschef die hem bij zich riep. De man was in Sint-Mi-
chielsgestel Gemmekers gevangene geweest en deelde hem mee dat 
hij zich altijd tot hem kon wenden, als er problemen waren.15

Als bewijs voor de gemoedelijke sfeer in het gijzelaarskamp moge 
de anekdote dienen die de historica Saskia Jansens optekende in haar 
onderzoek onder ex-gevangenen: 

‘Toen de initiatiefrijke gijzelaars hun nieuwe onderdak be-
woonbaar wilden maken stroopten zij het hele pand af op zoek 
naar bruikbare materialen. Een van de “grote rovers” zou via de 
zolder zelfs in het voorgebouw hebben weten door te dringen 
waar hij het bed van de commandant in tweeën zaagde om er 
een bureau van te maken. Een oud-gijzelaar herinnerde zich 
nog Gemmekers reactie: “Dass die Leute ein wenig Holz holen ver
stehe ich. Aber dass man jemand sein Bett abnehmt, versteigt ein wenig 
zu weit.”’* 16

Er zaten nogal wat bijzondere mensen in dat bijzondere kamp. Prof. 
Willem Schermerhorn bijvoorbeeld, hoogleraar landmeetkunde te 
Delft, de informele leider van de kampbevolking, die direct na de oor-
log door de koningin uitverkoren werd om premier van het noodka-
binet te worden. En mr. Piet Sanders, de assistent van Schermerhorn, 
in het kamp belast met de organisatie van het dagprogramma, een 
stampvol rooster van cursussen, lezingen en discussiegroepen. San-
ders zou na de oorlog Schermerhorns rechterhand worden, als secre-
taris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en als secreta-
ris van de onderhandelingsdelegatie met de Republiek Indonesië, 
maar ‘zo druk als in Sint- Michielsgestel had hij het nooit meer ge-
had’.17 En ook Simon Vestdijk, een van de grootste Nederlandse schrij-
vers van de twintigste eeuw. Hij was op 4 mei 1942 uit zijn huis in 
Doorn gehaald en daarna in Beekvliet binnengebracht. Hij vond het 
verschrikkelijk in het gijzelaarskamp, die drukte, al die mensen om 

* ‘Dat die mensen wat hout halen begrijp ik. Maar dat men iemand zijn bed 
afneemt, gaat me een beetje te ver.’
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hem heen, al die regels. Maar hij vond het ook interessant, zoveel 
mensen van niveau, zoveel te leren, zoveel kennis op te doen. Hij 
haatte, zoals zijn biograaf Wim Hazeu het formuleert, ‘de onverwach-
te appèls op het sportveld, de censuur, de dreiging met executies en 
de verordeningen’.18

Een van die verordeningen luidde dat de kampcommandant 
(Gemmeker dus) ‘het vinden van etensresten in de vuilnisbakken of 
het morsen met leidingwater en elektriciteit als tegen zich persoon-
lijk gerichte daden van sabotage aanmerkte, in welke gevallen hij  
met de scherpste tegenmaatregelen zou straffen’. Vestdijk vroeg kort 
daarna zijn vriendin om pillen tegen de zenuwen te sturen. Hij werd 
een keer bij de commandant geroepen, net als de anderen, om allerlei 
vragen te beantwoorden. Vestdijk had tegen Gemmeker gezegd dat 
hij veel aan de Duitse cultuur te danken had gehad – wat hij later in 
een brief een ‘nogal lafhartig antwoord’ van zichzelf had genoemd. 
Nee, dan de medegijzelaar Jan Willem Meijer Ranneft, lid van de 
Raad van State. Die had Gemmeker in zijn gezicht gezegd dat hij an-
ti-Duits was. Vestdijk had daar grote bewondering voor, maar noteer-
de wel dat Meijer Ranneft er veel last mee had gehad en zo ongeveer 
als laatste werd vrijgelaten.

Vestdijk heeft vijftien jaar nadien nog eens over Gemmeker ge-
schreven, een enkel zinnetje maar, in het literaire tijdschrift Maatstaf. 
Ook hij verbasterde Gemmekers naam, heel ingrijpend zelfs, hij 
noemde hem Wernicke: ‘Een onbeduidende bureaucraat, die bij de 
eerste fusillering bijgestaan werd door de vreselijke Schmidt met de 
onbetrouwbare oogjes en daarna door hem vervangen.’19

De omslag

‘De eerste fusillering’: Vestdijk duidt op de gebeurtenissen van au-
gustus 1942, waardoor de stemming in kamp Beekvliet te Sint-Mi-
chielsgestel totaal omsloeg. Op 7 augustus had het verzet in Rotter-
dam een aanslag op een trein vol met Duitse soldaten willen plegen. 
Er waren explosieven geplaatst op een baanvak waar de trein ’s och-
tends voorbij zou komen. Een spoorwegarbeider fietste daar toevallig 
langs, raakte de draad die aan de explosieven was verbonden en ver-
oorzaakte een explosie waardoor hij zwaar gewond werd. De Sicher-
heitsdienst was er snel bij, demonteerde de rest van de explosieven en 
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sloeg alarm: de vertraagde trein was aan een groot onheil ontsnapt. 
De bevelhebber van de Duitse Wehrmacht in Nederland, generaal 
Friedrich Christiansen, eiste strenge maatregelen: de executie van 
twintig gijzelaars. Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart aarzelde, 
hij wilde de zaak niet te hoog opspelen. Bij wijze van compromis eiste 
hij dat de daders zich binnen een week zouden melden, anders wer-
den er vijf gijzelaars geëxecuteerd. Toen dat bekend werd, gaf dat een 
grote schok: zulke scherpe maatregelen waren tot dan toe nog niet 
voorgekomen. In het gijzelaarskamp steeg uiteraard de spanning. Er 
was weinig concrete informatie beschikbaar. Commandant Gemme-
ker liet een groot aantal gijzelaars fotograferen – dat leek de aankon-
diging van een doodvonnis. In zijn terugblik beschreef Simon Vest-
dijk later hoe...

... ‘de eerste vijf slachtoffers ’s daags te voren werden aange-
sproken, bespied, besnuffeld, geïdentificeerd, om maar iedere  
vergissing buiten te sluiten wanneer zij ’s nachts geruisloos  
van hun bed zouden worden gelicht, – zó geruisloos, dat ik  
door alles heensliep, terwijl twee of drie bedden van mij Van 
Limburg Stirum werd gehaald’.20

Otto van Limburg Stirum was een van de vijf Rotterdamse slachtof-
fers – het waren Rotterdammers omdat daar de poging tot aanslag 
was ondernomen. Met de vier anderen, Robert Baelde, Christoffel 
Bennekers, Willem Ruys en Alexander Schimmelpenninck van der 
Oye, werd hij in de ochtend van 14 augustus in de bossen van Goirle 
door een vuurpeloton doodgeschoten. Vestdijk dichtte de volgende 
dag:

‘De dood, de scherpe dood, die als een kogel
Doorboort al wat hij op zijn weg ontmoet...
En op de hei kwettert een zomervogel
Boven vergoten bloed.’21

De rol van commandant Gemmeker in deze schokkende wraakactie 
van het Duitse regime is moeilijk precies te bepalen. Hij heeft kenne-
lijk geen rol van betekenis gespeeld in de besluitvorming, die zich in 
de driehoek Seyss-Inquart – Rauter – Christiansen afspeelde. Hij was 
ook niet betrokken bij de executie, dat was het werk van Friedrich 
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Knolle, de plaatsvervanger van Harster die op dat moment in Berlijn 
zat. Knolle leidde de operatie op landgoed Gorp en Roovert te Goirle, 
vlak bij de Belgische grens. Gemmeker had zich de laatste dag vooral 
beziggehouden met het ontvangen van de hoge gasten van de sd in 
Den Haag en met het contact met de lokale autoriteiten. 

Op de dag van de executie heeft hij de gijzelaars voor een appèl la-
ten aantreden op het sportveld. Na een uur wachten zagen ze Gem-
meker naderen, met vier gewapende ss’ers. Hij deelde mee dat er vijf 
mannen waren gefusilleerd. Hij noemde de namen met monotone 
stem. Hij zei dat ‘het hem speet, maar dat de naar Engeland gevluchte 
Nederlandse regering, die over de radio tot sabotage aanzet, verant-
woordelijk is voor de dood van de vijf ’.22 Vanaf dat moment was de 
sfeer in het gijzelaarskamp onherkenbaar veranderd. Ernstiger ge-
worden, schreef een gevangene. Het versturen en ontvangen van post 
werd tijdelijk stopgezet, de bewaking werd verscherpt. Een week na 
de executie werden midden in de nacht opnieuw zes gijzelaars uit 
bed gehaald. Gemmeker verhoorde ze persoonlijk, man voor man.23 
Er was sprake van sabotage aan de spoorlijn Deventer-Apeldoorn, 
maar de schade was bijtijds door een spoorman gezien en hersteld.

Over de hectische periode die hij in het kamp meemaakte, speelde 
Gemmeker tijdens zijn verhoor door rechercheur Jan Schoenmaker 
in 1947, zoals zo vaak, de vermoorde onschuld:

‘Met deze executie had ik niets uit te staan. Na deze gebeurte-
nis echter groetten de mensen in het kamp mij niet meer. Mijn 
prestige als commandant kon zo’n houding niet toestaan. Er 
volgden strafmaatregelen. De verhouding was niet zo goed 
meer als anders.’

Gemmeker (‘Tijdens deze tijd ben ik als commandant zeer goed op-
getreden’ – dat zei hij tijdens dit verhoor) had een totaal ander per-
spectief op zijn prestaties dan zijn onderdanen, die hem onbedui-
dend noemden. Lang hoefde Albert Gemmeker de vijandige houding 
van de gijzelaars niet meer mee te maken. Begin oktober kreeg hij te 
horen dat hij werd overgeplaatst. Het is, zoals zo vaak, lastig te bepa-
len wat hij er zelf van vond. Gemmeker sprak zich in de verschillende 
verhoren waaraan hij werd onderworpen, geregeld tegen. In 1947 was 
zijn reactie, tegen rechercheur Jan Schoenmaker: 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   46 10-03-19   22:42



47

‘Ik wilde niet weg, ik was aan Michielsgestel gewend geraakt. 
Als ik nu naar een nieuw kamp moest, moest ik me daar weer 
opnieuw inwerken, ik had liever iets vasts in handen.’24  

Maar ruim vijfentwintig jaar later, in een verhoor met de Duitse on-
derzoeksrechter Wolfgang Steffen, zei hij dat hij het helemaal niet 
naar zijn zin had in Sint-Michielsgestel, die functie was eigenlijk niks 
voor zo’n vrijheidslievende man als hij:

‘Ik hield er niet van commandant te zijn in een kamp waar 
mensen van hun vrijheid waren beroofd. Als het nu een school 
of een opleidingsinstituut was geweest, had ik er wel plezier in 
gehad.’25

En daarna hing hij het verhaal op dat hij ermee wilde kappen en dat 
hij zelfs naar de chef van de Aussenstelle Den Bosch, Heinrich Küthe, 
was gestapt om te vragen hoelang hij nog moest blijven, daar in 
Sint-Michielsgestel. Hij wilde terug naar Den Haag, naar een norma-
le kantoorbaan. Maar hij was voorzichtig in zijn vraagstelling, ‘ik wil-
de mezelf niet in gevaar brengen’. Een typische Gemmeker-zin: als de 
dood dat hij een meerdere tegen de haren in streek. Heinrich Küthe 
beloofde hem dat hij het in Den Haag zou navragen.

Kort daarna kreeg Gemmeker bericht dat hij werd overgeplaatst. 
Naar Westerbork, in Drenthe, het doorgangskamp voor joden, die bij 
tienduizenden van hun vrijheid waren beroofd. En hij ging.
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4 Westerbork

Toen Albert Gemmeker op vrijdag 9 oktober 1942 voor het eerst, in-
cognito, rondliep in kamp Westerbork om zich een paar dagen te  
oriënteren op zijn nieuwe taak, moet hij, als fervent voorstander van 
orde en discipline, flink geschrokken zijn. Het kamp was onwaar-
schijnlijk vol – er waren de afgelopen dagen rond de 10.000 joden 
heen gebracht. De bezetter had duizenden mannen, die in allerlei 
werkkampen dwangarbeid moesten verrichten omdat ze in de gewo-
ne maatschappij werkloos waren gemaakt, bij verrassing opgepakt en 
naar de Drentse hei gebracht. In veel gevallen werden ook hun fami-
lies daarheen afgevoerd. Er was inmiddels wel een stampvolle trein 
naar Auschwitz vertrokken – op maandag 5 oktober, met meer dan 
2000 op elkaar gepakte joden – maar dat had de chaos en de drukte 
nauwelijks verminderd. 

Wat een contrast moet dat geweest zijn met de opening van het 
Centraal Joods Vluchtelingenkamp, op de dag af drie jaar voor de 
komst van Gemmeker. Die dag, 9 oktober 1939, kwamen de eerste 22 
joodse vluchtelingen naar Westerbork. Ze moesten op station Hoog-
halen uitstappen en dan ongeveer vijf kilometer lopen om aan te ko-
men op die troosteloze plek van 500 bij 500 meter, ver verwijderd van 
iedere menselijke activiteit. Daar had de Nederlandse regering de op-
vang van uit Duitsland en Oostenrijk gevluchte joden gesitueerd. Er 
was lang zoeken aan voorafgegaan: weinig Nederlandse gemeenten 
wilden een terrein beschikbaar stellen. Op een gegeven moment leek 
een geschikte plek gevonden te zijn in Elspeet op de Veluwe, maar  
de regering zag daar van af, toen er een bezwaar kwam van koningin 
Wilhelmina, die liever zag dat de opvang verder van paleis Het Loo 
zou geschieden. Daarna kwam Staatsbosbeheer met het stuk grond in 
Westerbork, dat geschikt werd geacht voor de bouw van een vluchte-
lingenstad.1
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Er stonden een paar barakken toen de eerste bewoners het kamp 
betraden. Ze moesten zelf de inrichting ter hand nemen. De voedsel-
voorziening liet in het begin veel te wensen over. Het leven was er ka-
rig en uitzichtloos. Langzamerhand kwamen er meer vluchtelingen 
naar Drenthe. Er waren na de Reichskristallnacht van 9 november 
1938 ongeveer 10.000 joodse vluchtelingen legaal naar Nederland ge-
komen, en nog een paar duizend illegaal. Na een halfjaar, in april 
1940, zaten er 750 in Westerbork.

Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 probeerden ze Nederland te ver-
laten, zoals de Nederlandse regering hun had toegezegd. Er lag een 
evacuatieplan, opgesteld door de ambtelijke Commissie Afvoer Bur-
gerbevolking, in samenwerking met het leger en de Nederlandse 
Spoorwegen.2 Alle joden zouden via Zwolle naar Dordrecht worden 
overgebracht en vandaar naar Zeeuws-Vlaanderen en dan per schip 
weg uit het bedreigde land. Maar in de chaos van de meidagen mis-
lukte de vlucht naar een veilige haven totaal. Met de voor de evacuatie 
klaarstaande trein van Hooghalen bereikten ze Zwolle – daar stag-
neerde de reis, want de IJsselbrug was opgeblazen. Toen ze vervol-
gens een poging wilden doen naar Friesland te gaan en vandaar met 
de boot naar Engeland te varen, bleek dat de haven van het bezette 
Harlingen onbereikbaar was. De 750 vluchtelingen kwamen niet ver-
der dan Leeuwarden.3 De Nederlandse autoriteiten, of wat daar in  
de eerste dagen na de Duitse inval nog van over was, besloten dat  
alle joodse vluchtelingen weer terug moesten naar Westerbork. Daar 
werd de situatie minder vrijblijvend: niemand mocht het kamp meer 
uit, er kwam scherpere bewaking, er werden twee appèls per dag ge-
houden en er kwam censuur op alle in- en uitgaande post. 

En het kamp kreeg ook een nieuwe commandant, een Nederlan-
der, Jacob Schol (1890), die voor die tijd een vluchtelingenkamp in 
Hoek van Holland had geleid. Het was een strenge man, die in Wes-
terbork de touwtjes aanhaalde. De joodse vluchtelingen werden ver-
plicht aan het werk gezet. Wie zich probeerde te drukken, kreeg extra 
zware arbeid, onder toezicht. Schol was een man van regels, van orde 
en tucht, de kampbewoners kregen steeds meer plichten en steeds 
minder rechten.4 De bewaking was inmiddels opgedragen aan een 
detachement van vijftien marechaussees, volgens Schol veel te wei-
nig, maar verzoeken om uitbreiding wees de bezetter wegens perso-
neelsgebrek van de hand.

Langzamerhand groeide de belangstelling van het Duitse regime 
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voor Westerbork. Rijkscommissaris Seyss-Inquart stuurde zijn verte-
genwoordiger langs, de Beauftragte voor de provincie Drenthe, Robert 
Thiel, die rapporteerde dat de joden het in Westerbork veel te comfor-
tabel hadden. In het kamp was nog weinig te merken van de steeds 
scherpere anti-joodse maatregelen die Seyss-Inquart uitvaardigde en 
die tot doel hadden de joden in de Nederlandse samenleving te isole-
ren en financieel leeg te schudden. Seyss-Inquart legde het voorstel 
van zijn vertegenwoordiger om commandant Schol te ontslaan naast 
zich neer.

De beslissing om het kamp op de Drentse hei te bestemmen als 
laatste station voor de uit de samenleving te verwijderen joden, moet 
eind 1941 genomen zijn. Begin 1942 verschenen bouwvakarbeiders op 
het terrein om er nieuwe barakken bij te bouwen, 24 in totaal, genoeg 
om er tussen de 5000 en 7000 mensen in onder te brengen. Comman-
dant Schol, die zag aankomen dat de bevolking van zijn kamp sterk 
zou gaan toenemen, paste de organisatie aan. Hij stelde een vorm van 
zelfbestuur in, met een flink aantal dienstgroepen die de verschillen-
de aspecten van het kamp, zoals de voedselvoorziening, het werk en 
de brandweer, zelf moesten regelen, onder zijn supervisie. In feite 
legde Schol, als Nederlander, daarmee de loper uit voor zijn Duitse 
opvolgers, en vooral voor Gemmeker die er het langst de leiding zou 
hebben. En wat Schol daarmee introduceerde was dat de staf van het 
kamp, dus de diverse dienstleiders en ook de barakleiders, bestond 
uit Duitse joden. Dat zou in grote trekken de hele oorlog zo blijven, 
ook toen de massale deportatie van Nederlandse joden naar Wester-
bork op gang kwam: het waren Duitsers en Oostenrijkers die in het 
kamp de lakens uitdeelden.

Op 3 mei 1942 kregen de kampbewoners van commandant Schol de 
mededeling dat ook zij vanaf dat moment de gele davidster zouden 
moeten dragen, het kenteken waarmee de bezetter het isolement van 
de joodse bevolking definitief markeerde. Nog geen twee maanden 
later moest het Nederlandse departement van Justitie het beheer van 
kamp Westerbork uit handen geven. Westerbork werd op 1 juli 1942 
van de ss. Commandant Schol mocht blijven, maar zijn rol werd wel 
marginaal, omdat er een Duitse commandant naast hem werd ge-
plaatst. Die kreeg zijn orders vanaf dat moment uit een ander kantoor 
in Den Haag, namelijk van de Befehlshaber der SiPo und sd, dr. Wil-
helm Harster, en in de praktijk van diens chef van het Judenreferat, 
Willi Zöpf. Vóór deze ingrijpende wijziging had Jacob Schol van Wes-
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terbork ontegenzeggelijk een geordend kamp gemaakt. De ss kreeg 
een goed functionerend en in het algemeen gedisciplineerd barak-
kendorp in handen.5

De constante factor

In dat goed functionerende, gedisciplineerde kamp was hij begonnen 
als onbeduidend lid van de graafploeg, maar in korte tijd was hij uit-
gegroeid tot de belangrijkste joodse machtsfactor: Kurt Schlesinger. 
Van oorsprong technicus, geboren in midden-Duitsland in 1902, ge-
vlucht na de Reichskristallnacht en al vanaf maart 1940 in Wester-
bork, toonde hij grote organisatorische kwaliteiten, die hem snel 
naar de top van de kamppiramide brachten. Erg positief dachten de 
kampbewoners niet over hem. Jacob Boas, in het kamp geboren, be-
schreef hem in zijn boek Boulevard des Misères zo: 

‘Hij had handen als kolenschoppen en de nek van een stier. Hij 
had een reusachtig kaal hoofd. Hoewel hij nog maar net veertig 
jaar was, had hij een pafferig gelaat, gekenmerkt door een ros-
sig Hitler-snorretje, lichtblauwe “fosforiserende” ogen en dik-
ke, sensuele lippen. Zwart legerhemd, grove bruine rijbroek, 
zwarte rijlaarzen en een pet in nazistijl. Met de rijzweep die hij 
soms droeg vertegenwoordigde hij voor het kamp de fanatieke 
Duitse militair.’6

Schlesinger was de Dienstleiter van de Verwaltung, het kampbestuur, 
en daarmee de belangrijkste man onder de commandant. Hij werd 
ook wel de ‘joodse ss’er’ genoemd, of, vriendelijker, de ‘burgemeester 
van Westerbork’. Hij had de dagelijkse leiding in het kamp, al legde 
hij veel beslissingen aan de commandant voor. Hij speelde een be-
langrijke rol in het samenstellen van de transporten die vanaf 15 juli 
1942 naar de vernietigingskampen vertrokken. 

Voor wat er in het kamp Westerbork gebeurde is de voormalige 
journalist van het Algemeen Handelsblad Philip Mechanicus vaak de 
beste bron. Hij liep, als joods gevangene, bijna anderhalf jaar in het 
kamp rond en noteerde alles wat hij meemaakte in zijn fascinerende 
dagboek, dat later is uitgegeven met de titel In Dépôt 7. Hij noemde 
Schlesinger, die hij geregeld sprak en voortdurend observeerde, ‘de 
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almachtige maker en breker van existenties hier’. Hij verbaasde zich 
over de snelheid waarmee Schlesinger zich omhoog had gewerkt:

‘De klacht tegen Schlesinger is: hij gaat over lijken. Zo ziet hij  
er ook uit: zelfbewust, hoogmoedig, bruut, koud. Hij is een 
Emporkömmling [een parvenu, een snel gerezen ster], die de 
macht heeft, met de Joden te doen wat hij wil. Een jaar geleden 
nog moest een chef van dienst een beleefd briefje schrijven om 
hem vrij te krijgen van de zg. buitendienst.’8

Maar Kurt Schlesinger moest wél een ster dragen, de ster die hem al-
tijd herinnerde aan zijn ondergeschiktheid aan de Duitse comman-
dant. Niettemin speelde hij een belangrijke rol in het kamp. Volgens 
Jacob Boas was er ruim voor de komst van Gemmeker iets gebeurd 
waardoor de situatie in Westerbork op scherp was gezet: bij het eerste 
transport naar Auschwitz, van 15 juli 1942, waarvoor een grote groep 
joden uit Amsterdam was aangevoerd, dreigde het door Den Haag 
vereiste aantal gedeporteerden niet gehaald te worden. Daarop be-
sloot de kort tevoren aangetreden kampcommandant Erich Deppner 
iedereen die hij maar kon vinden de trein in te jagen, zelfs 50 wees-
kinderen, ondanks hevige protesten. En ook ongeveer 100 Alte Kamp
insassen, Duitse en Oostenrijkse vluchtelingen die al bijna twee jaar in 
het kamp verbleven. Dat leidde tot woede onder de ‘pioniers’ – de 
mensen van het eerste uur. Ze voelden zich bedrogen en gaven de 
schuld aan de Joodse Raad van Amsterdam, die Duitse joden hoger op 
de deportatielijst zou hebben gezet dan Nederlandse. Volgens Boas 
hebben de Duitse vluchtelingen in het kamp daarna Kurt Schlesinger 
naar voren geschoven om hun belangen te behartigen en ervoor te 
zorgen dat de pioniers zouden mogen blijven. Dat is in zoverre ge-
lukt dat de kampbewoners van het eerste uur aanvankelijk niet met 
transporten naar Auschwitz zijn meegestuurd, ze kwamen op de zo-
genaamde ‘stamlijst’ – de lijst van mensen die in het kamp niet ge-
mist konden worden. Later, vanaf juli 1943, was niemand meer be-
schermd tegen deportatie, maar het spreekt vanzelf dat vanaf dit 
conflict de spanning tussen Duitse en Nederlandse joden nooit meer 
uit het kamp zou verdwijnen.

Een aanzienlijke figuur in de kamporganisatie was zeker ook dr. 
Hans Ottenstein, eveneens een joodse vluchteling, die in januari 1942 
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in het kamp was gearriveerd. Hij was een gepromoveerd jurist en had 
zich beziggehouden met de registratie van nieuwkomers, maar be-
gon al snel een eigen afdeling: de Antragstelle, het bureau waar men-
sen tegen hun deportatie in beroep konden gaan. Dat ging meestal 
om afstammingskwesties en leidde vaak tot uitstel van de deportatie 
in afwachting van nadere informatie. Ottenstein heeft met zijn steeds 
verder groeiende afdeling, die op de dag voor een transport vaak tot 
diep in de nacht doorwerkte, heel wat mensen, al dan niet tijdelijk, 
van de lijst kunnen krijgen. In zijn boek Ondergang noemde prof.dr. 
Jacques Presser de Antragstelle een soort ‘laatste strohalm voor het 
vertrek naar Polen’.9 Ottenstein heeft na de oorlog een uitvoerig ver-
slag geschreven over de gang van zaken achter de schermen van het 
kamp. Hij deed dat in dienst van het Rijksinstituut voor Oorlogsdo-
cumentatie, waar hij enige jaren werkzaam was, voor zijn emigratie 
naar Amerika.

Dan was er nog Arthur Pisk, in Westerbork de leider van de Orde-
dienst (od), de groep joodse gevangenen die ingesteld was om de orde 
in het kamp te bewaren. Pisk was al in februari 1940 in Westerbork  
terechtgekomen. Daar kreeg hij direct de leiding van het nieuw ge-
vormde brandweerkorps. Later schoof hij door en ging hij de od  
leiden. Hij was stellig de meest gehate man in het kamp. De meeste 
joodse gevangenen ontwikkelden een diepe haat tegen hun ‘bewa-
kers’, die vaak weinig zachtzinnig te werk gingen. Philip Mechanicus 
heeft ze meermalen aan het werk gezien en had er geen goed woord 
voor over. En zeker niet voor Pisk:

‘Het uiterlijk van een soort zuidelijke zeeschuimer, bonkig  
gezicht, dikke, pikzwarte wenkbrauwen boven koolzwarte, 
bliksemende ogen, pikzwarte borstel onder de neus. Een  
gezicht-in-houtskool.’10

De od ontwikkelde zich tot een soort kamppolitie en kreeg, ook van 
Mechanicus, de bijnaam ‘Joodse ss’. Tegelijkertijd zijn er ook wel ge-
tuigenissen waaruit blijkt dat od’ers probeerden het lot van hun me-
degevangenen te verlichten.

Schlesinger, Ottenstein, Pisk – alle drie zaten ze al op hun post toen 
Albert Gemmeker op 9 oktober 1942 Westerbork voor het eerst be-
trad. Het kamp had inmiddels al twee Duitse commandanten versle-
ten. Erich Deppner (1910) was de eerste. Deze gepromoveerde jurist 
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had vanaf 1937 bij de sd in Berlijn gewerkt. In mei 1940 kreeg hij in 
Den Haag de leiding over de vierde afdeling van de SiPo/sd, waar  
de bestrijding van illegaliteit en de verwijdering van de joden uit  
Nederland onder vielen. Hij stond bekend als een felle nazi. Hij leid-
de in april 1941 de executie van 77 Russische krijgsgevangenen die in 
Amersfoort gevangenzaten. In september 1944 gaf hij opdracht tot de 
executie van honderden politieke gevangenen in kamp Vught. Toen 
de bezetter het beheer van kamp Westerbork op 1 juli 1942 overnam, 
was Deppner daar verantwoordelijk voor. Hij accepteerde de op-
dracht van zijn chef Wilhelm Harster om de eerste maanden zelf de 
leiding van het kamp op zich te nemen, maar wilde dat slechts voor 
beperkte tijd doen. 

Het eerste bericht dat hij bij zijn komst naar Westerbork kreeg, was 
de mededeling van de Nederlandse commandant Jacob Schol dat hij 
zijn functie neerlegde. Daarop antwoordde Deppner dat daar geen 
sprake van kon zijn – Deppner kon niemand missen.11 Schol is toen 
gebleven, en Westerbork had voortaan in feite twee commandanten. 
De taakverdeling kwam erop neer dat Schol zich met voeding, kle-
ding en magazijnbeheer bezighield. Deppner werd verantwoordelijk 
voor de rest: en vooral voor de deportaties die twee weken na zijn 
komst begonnen. Deppner was dus ook de man die besliste over de 
samenstelling van de transporten. Vooral bij het allereerste transport 
toonde hij zijn meedogenloze aanpak jegens weeskinderen en jegens 
Duitse vluchtelingen die al lang in Westerbork verbleven. Hij toonde 
ermee aan dat het quotum dat Den Haag aan Westerbork oplegde de 
enige leidraad voor zijn beleid zou zijn. Jacques Presser omschreef 
hem als het ‘type van een ss-leider, ijskoud, meedogenloos, moorde-
naar met officiersallure’. Deppner bleef ongeveer twee maanden, 
daarna keerde hij weer terug naar het kantoor van de BdS te Den 
Haag. Hij vond dat hij lang genoeg op de Drentse hei had doorge-
bracht.12 

Zijn opvolger was een zekere Josef Dischner (1902), een ss-officier 
die na zijn vijf weken in Westerbork alleen werd herinnerd om zijn 
ongebreidelde drankzucht. Hij had in Polen in administratieve func-
ties gewerkt voor de ss en was daar weggestuurd wegens zijn ‘nerveu-
ze aanleg’.13 Hoe en waarom hij vanuit de sd-top naar Westerbork is 
gestuurd, is moeilijk na te gaan. Wel is zeker dat hij er totaal onge-
schikt voor was. Wilhelm Harster zei in een verhoor in 1948 dat Disch-
ner ‘geen enkele gave had die nodig was om zo’n kamp te leiden’.  
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Curieus, want Harster was toch eindverantwoordelijk geweest voor 
zijn benoeming. 

Zijn ongeschiktheid bleek vooral op 5 oktober 1942. Kamp Wester-
bork was overvol, er waren duizenden joodse mannen uit werkkam-
pen gehaald en velen van hen gingen direct naar de lange deportatie-
trein die op het station Hooghalen klaarstond – er was toen nog geen 
spoorlijn tot in het kamp. Een van de leden van de Ordedienst schreef 
in zijn dagboek: ‘Een dag der verschrikking, erger dingen kan ik me 
nauwelijks indenken.’14 Bij het instappen bleek dat er te weinig men-
sen waren – ongeveer 1700, terwijl ‘Den Haag’ er 2000 had geëist. Die 
ochtend waren er in het kamp 200 tot 300 vrouwen en kinderen uit 
Amsterdam aangekomen, om met hun mannen verenigd te worden. 
Ze stonden vlak bij het kamp te wachten, onder bewaking, tot ze ge-
registreerd werden. Dischner hoorde dat er te weinig mensen waren 
om te deporteren en gaf opdracht die vrouwen en kinderen op een 
lijst te zetten en de trein in te jagen. Zodra de vrouwen merkten wat 
de bedoeling was, brak er een oproer uit:

‘Toen men hen uit het kamp naar de trein leidde (de mare-
chaussee moest dat doen, enige od-lui moesten helpen),  
begrepen zij, wat er met haar ging gebeuren. Zij begonnen te 
gillen en enigen probeerden tegenstand te bieden. Dischner 
rende erheen en sloeg met zijn rijzweep in de menigte om haar 
vooruit te drijven.’15

Er ontstond totale paniek. Sommigen van de opgejaagde vrouwen 
wisten te ontsnappen en probeerden het kamp in te vluchten. Enige 
mannen, die niet op de lijst stonden, hoorden dat hun echtgenote was 
gearriveerd en direct in de trein was gedreven. Zij wurmden zich de 
overvolle trein in. Omdat daar geen plaats was, werden koffers en tas-
sen en kinderwagens de trein uit gegooid. Na het vertrek van de trein 
was de strook grond naast de rails bezaaid met bagage. Commandant 
Dischner die de chaos had veroorzaakt met zijn zweepslagen was vol-
gens getuigen stomdronken geweest.

Dat kan kloppen, Presser noemt hem ‘het type van een ruwe ss-
man, zonder hersens, haast altijd onder de invloed van alcoholische 
dranken’. Volgens Loe de Jong is hij direct na de schandelijke verto-
ning in Hooghalen op 5 oktober weer teruggestuurd naar de Poolse 
stad Lemberg, waar hij vandaan gekomen was. Josef Dischner lijkt 
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daarna opgegaan in de rook van de oorlog aan het oostfront, maar hij 
blijkt, ondanks zijn nerveuze aanleg en overmatig drankgebruik, de 
oorlog toch te hebben overleefd. Toen de Duitse justitie in de jaren  
zeventig een uitvoerig onderzoek deed naar de gebeurtenissen in 
Westerbork – wat je het derde Gemmeker-proces zou kunnen noe-
men – behoorde, op 24 augustus 1972, opeens Josef Dischner tot de 
getuigen die hun herinneringen moesten delen met onderzoeksrech-
ter Wolfgang Steffen. Niet dat deze magistraat daar iets mee op-
schoot: Dischner diepte een volstrekt onsamenhangend verhaal op, 
vol vaagheden en dingen die niet konden kloppen.16 Hij was geboren 
in München, in 1902, en opgeleid als decorateur. Hij werd werkloos 
en meldde zich vervolgens bij de ss. In de jaren dertig maakte hij zich 
verdienstelijk bij het organiseren van de massale Partijdagen van de 
nsdap in Neurenberg en bij het inrichten van een kazerne. Vervol-
gens werd hij uitgezonden naar Polen waar hij werd ontslagen – we-
gens nerveuze aanleg, zoals uit de documenten blijkt, maar volgens 
hemzelf wegens hulp aan joden. Dischner verklaarde verder dat hij 
daarna op eigen houtje naar Den Haag was gereisd, zich daar gemeld 
had bij een zekere Meyer, die hem zei naar Assen te gaan: ‘Het kan 
zijn dat hij mij direct zei dat ik daar een kamp zou moeten gaan lei-
den. In Assen zou ik verdere orders krijgen.’ Dat het benoemings-
beleid bij de sd zo z’n merkwaardigheden had was al eerder duide-
lijk, maar dat dit warhoofd aan de leiding van Westerbork is komen te 
staan geeft toch wel heel erg te denken. Hij vervolgde zijn verhoor 
met de mededeling dat hij zich overbodig voelde in Westerbork: alles 
ging langs hem heen, als er appèls waren hoorde hij het niet, hij was 
geïsoleerd in het kamp. Dischner: ‘Ik was toen erg depressief, ik was 
daarom niet geheel vrij van alcohol.’ Mooi eufemisme – volgens ge-
tuigen liep hij vrijwel elke dag laveloos door het kamp. 

De alcohol heeft ongetwijfeld zijn herinnering aan de gebeurtenis-
sen beïnvloed. Over de rampzalige ellende die hijzelf veroorzaakte 
bij het transport van 5 oktober geeft hij een niet te volgen lezing. Er 
komt een trein in voor, en een groep mensen die zonder geweld een 
trein in geleid werd en een grote hoeveelheid voedsel die voor hen ter 
beschikking stond. Daarna is hij weer teruggegaan, alleen. Wester-
bork? Nee, de naam van het kamp herinnerde hij zich niet meer. ‘Ik 
was ziek, ik was moreel en psychisch kapot.’

Josef Dischner ging na zijn ontslag in Westerbork via München te-
rug naar Polen. Hij meldde zich voor de strijd in Rusland, waar hij in 
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februari 1945 gewond raakte. Sindsdien, verklaarde hij tegen onder-
zoeksrechter Steffen, was hij hartpatiënt. En van zijn opvolger, Gem-
meker, had hij nooit gehoord. 

De entree

Strikt genomen was Gemmeker niet de directe opvolger van Disch-
ner, maar zat er nog een waarnemend commandant tussen: Poli-
zei-Inspektor Bohrmann is de naam, maar verder is er bijna niets  
over hem bekend.17 Hij paste drie dagen op de winkel, tot 12 oktober, 
de dag dat Gemmeker officieel zijn ambt aanvaardde. In de perio-
de-Bohrmann (volgens Ottenstein ‘een mannetje van niks’) had de 
nieuwe commandant rustig in het kamp kunnen rondkijken en zich 
een beeld kunnen vormen van de gang van zaken. Hoe dat in zijn 
werk ging beschreef Jacob Boas, in zijn boek Boulevard des Misères:

‘In de tweede week van oktober zagen de gedetineerden van 
Westerbork een lange, zwijgzame ss’er door het kamp benen. 
Hij was onvermoeibaar als een toerist. Hij stapte de hele dag 
rond met een nooit aflatende nieuwsgierigheid. ’s Avonds ver-
dween hij, zijn hond dartelend om zijn benen. Maar de volgen-
de dag kwam hij terug. Opnieuw werd in de steegjes tussen de 
barakken de stap van zijn laarzen gehoord. De gevangenen 
kwamen hem nu eens hier, dan weer daar tegen. Men zag de 
lichtgroene pet met het macabere insigne in de keuken opdui-
ken. Daarna verscheen hij om de hoek van het washuis. De prik-
keldraadversperring en de wachttoren werden aan een kritisch 
onderzoek onderworpen. En koud en afstandelijk bekeek hij 
hen, het “transportmateriaal”. Pas enkele dagen later hoorden 
de gevangenen dat de zwijgzame, energiek rondstappende  
bezoeker hun nieuwe commandant was.’18

Gemmeker nam niet direct zijn intrek in de riante commandantswo-
ning die vlak buiten het kamp stond. Zijn Nederlandse medecom-
mandant Jacob Schol mocht daar blijven wonen, even nog, tot hij 
hem had weggewerkt. Gemmeker liet zich heen en weer rijden naar 
de Prins Hendrikstraat in Assen, waar hij het leeggekomen huis van 
de joodse aardappelhandelaar Sam Wolf betrok.19 Wolf was zijn huis 
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uitgezet en kwam via Westerbork en Theresienstadt in Auschwitz te-
recht, waar hij in oktober 1944, tegelijk met zijn vrouw Roosje en zijn 
dochtertje Erna, werd vermoord. Gemmeker kreeg in Assen een huis-
houdster, een joodse vrouw uit het kamp, mevrouw Asch-Rosenthal. 
Ze beviel kennelijk zo goed dat ze later met hem meeverhuisde naar 
de commandantswoning en daar tot het einde van het kamp in dienst 
bleef. In hetzelfde huis kwam ook Ly Hassel te wonen, Gemmekers 
secretaresse. Het duo was er tot dan toe in geslaagd hun liefdesrelatie 
verborgen te houden, maar in het kamp, waar niets geheim bleef, 
werd al snel duidelijk dat zij er naast hun huwelijk een verhouding 
op na hielden.

Gemmeker begon zijn werk door zich te oriënteren op de kampor-
ganisatie. Hij ging de diverse afdelingen, Dienstbereiche, bezoeken. 
Van een van die ontmoetingen is een uitvoerig verslag, gemaakt door 
Ernest Frank, een voormalig vertegenwoordiger in levensmiddelen. 
Hij was nu transportleider van het kampziekenhuis. In zijn dagboek 
schreef hij:

‘Inmiddels heeft zich in de kampleiding een mutatie voltrok-
ken; de commandant is vervangen door de ss-Obersturmführer 
Gemmeker, een veertiger, gedistingeerde verschijning, al grij-
zend aan de slapen, met harde blauw-grijze ogen. Hij laat zijn 
gezag in het kamp streng gelden, maar het moet gezegd, dat hij 
zeer ontvankelijk is voor rechtvaardigheid en dat hij een voor-
stander is van rust en ordelijkheid en dat hij alle wreedheid en 
mishandeling verfoeit.’20 

Frank schreef dat het een spannende bijeenkomst was. Het was dui-
delijk dat Gemmeker van plan was te beoordelen welke mensen ge-
schikt waren om in het kamp te blijven en dus op de veilig geachte 
‘stamlijst’ te komen. Samen met de chef-arts Spanier, de joodse direc-
teur van het ziekenhuis, ging hij het personeel langs. Na een paar uur 
was Ernest Frank aan de beurt. Gemmeker stelde de vragen, naar zijn 
naam, geboortedatum, vroegere bezigheden, en de plaats waar hij 
zijn medische opleiding had gevolgd. Frank, die voor het eerst in een 
ziekenhuis rondliep, blufte: ‘In het Rotterdamse ziekenhuis en in het 
Nederlandse leger.’ Het gesprek was voorbij, Frank haalde opgelucht 
adem. ’s Avonds noteerde hij:
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‘De typiste heeft in die tijd mijn kampkaart al van een teken 
voorzien en een stempel erachterop gedrukt, waarin vermeld 
staat dat het dragen van een band mij veroorloofd is, dat ik na 
het avondfluitsignaal mij voor dienst buiten de barak mag  
begeven en dat ik van een rijwiel gebruik mag maken.’21

Zo is Gemmekers strategie al snel duidelijk geworden: correct en be-
heerst leidinggeven – nogal een contrast met zijn voorgangers, en 
vooral met Dischner. Al direct na zijn komst ontbood hij een verte-
genwoordiging van de Joodse Raad in het kamp bij zich, vier Duitse 
vluchtelingen, die de Contact Afdeling vormden en met wie hij tot 
het einde van het kamp in gesprek bleef. In een in 1945 geschreven 
verslag over hun werkzaamheden gaven zij hun indrukken weer over 
de nieuwe leider van Westerbork:

‘Hij maakte de indruk van een Engelse sportman. Had niets 
van de “mof”, was zeer beleefd, doch zeer gevaarlijk, daar het 
hem niet aan intelligentie ontbrak en hij zich altijd absoluut in 
bedwang had. Hij schreeuwde niet, mishandelde niet. Menig-
maal zeiden de ca-leden na een in beleefde vormen verlopen 
conferentie tegen elkaar: “En toch is hij een zwijn, toch is hij 
onze doodsvijand.”’22

Het is wel duidelijk dat Gemmeker direct na aankomst de touwtjes in 
handen heeft genomen. In zijn verhoor door rechercheur Schoenma-
ker vertelde hij in 1947 dat hij alles wel erg omslachtig vond gaan in 
Westerbork. Hij botste direct met de Nederlandse commandant 
Schol, die nog altijd een deel van het kampbeheer deed. Gemmeker 
vond dat Schol hem tegenwerkte en dat hij dingen achter Gemme-
kers rug om deed.23 Zo ongeveer het eerste wat Gemmeker in Wester-
bork deed was Schol ontbieden en hem meedelen dat hij moest ver-
trekken. De reden? Hij vermoedde dat Schols vrouw joods was, ze 
heette namelijk Sarah. 

Volgende klacht: Schol zou een joods kind in zijn huis verbergen. 
Schol zei dat het geen kwestie van verbergen was: het was een kind 
van wie beide ouders aan tbc waren overleden, en Schol had de vader 
beloofd voor het kind te zorgen. Volgens Schol was de jongen uit een 
gemengd huwelijk geboren. Schol schreef het kind vervolgens in bij 
de burgerlijke stand en liet zich door een kantonrechter uit Hilver-

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   59 10-03-19   22:42



60

sum tot voogd benoemen – hiermee was het opgelost.24 In het naoor-
logs verhoor, waarin hij zich met het oog op zijn naderende berech-
ting natuurlijk uitermate humaan voordeed, zei Gemmeker: 

‘Een halfjoods kind in huis, dat was als mens misschien heel 
goed, maar niet als commandant. In het kamp kon het niet.’25

De pogingen om Schol direct te ontslaan mislukten aanvankelijk. 
Schol stond op de loonlijst van het departement van Justitie. Daar 
voelden ze er weinig voor hem te laten vallen en stribbelden ze flink 
tegen. Gemmeker moest zich nog even verbijten. Hij verdacht Schol 
er bovendien van dat hij invloed probeerde uit te oefenen op de sa-
menstelling van transporten. Hij had daarop Schol direct laten weten 
dat hij als commandant over de transportlijsten besliste en niemand 
anders. Hij nam direct de leiding over. Dat was althans Gemmekers 
lezing in 1947. Zesentwintig jaar later werd hij opnieuw aan de tand 
gevoeld, nu door de Duitse onderzoeksrechter Steffen, in het voor-
onderzoek voor het derde Gemmeker-proces, augustus 1973. Hij pak-
te deze keer flink uit over de totale ongeschiktheid van Schol: de  
ver zorging van de gevangenen was onder de maat, het eten leek ner-
gens op, vanuit de keuken werd kampvoedsel op de zwarte markt in 
Assen verkocht – allemaal de schuld van collega Schol. Maar, zo hield 
Gemmeker hardnekkig vol, hij had de eerste tweeënhalve maand in 
Westerbork alleen maar rondgekeken. Hij beweerde dat zijn com-
mandantschap pas op 1 januari 1943 inging. Voor zijn juridische ver-
antwoordelijkheid maakte het natuurlijk bitter weinig verschil, 
maar het typeert de bureaucraat Gemmeker dat hij per se wilde aan-
tonen dat hij geen 80.000 joden had laten deporteren, maar ongeveer 
60.000 joden. Want tussen 12 oktober en 1 januari werden ongeveer 
20.000 joden afgevoerd naar Auschwitz. En inderdaad hield de Duit-
se justitie tijdens de hele procedure een getal aan van 60.000 joden. 
Daar hadden ze geen concrete gegevens beschikbaar om de ex-com-
mandant niet te geloven. 
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5 Commandant over joden

Zeventien jaar nadat hij zijn werk als kampcommandant van Wester-
bork was begonnen, verschijnt Albert Konrad Gemmeker op de tele-
visie. Het gebeurt in een documentaire van de ndr (Norddeutscher 
Rundfunk), van regisseur Peter Schier-Gribowsky, een vasthoudende 
televisiemaker die als eerste een groot aantal programma’s tot stand 
bracht over de rol van Duitsland en Duitsers in de Tweede Wereldoor-
log. Het is 1959, nog maar weinig mensen hebben een tv-toestel. Tele-
visie is in zwart-wit. Gemmeker zit op de bank, vermoedelijk thuis,  
in Düsseldorf, aan de Parkstrasse. Zijn pak moet grijs geweest zijn. 
Het is het enige filmmateriaal waarop hij sprekend te horen en te zien 
is. Duidelijk, bedachtzaam, lange zinnen die uiteindelijk op hun 
poot jes terechtkomen. Interviewer Schier-Gribowsky vraagt hem wat 
hij eigenlijk van joden vindt. Gemmeker gaat ervoor zitten, alsof hij 
het op prijs stelt eindelijk eens te kunnen zeggen wat hij vindt. En 
dan:

‘Ik heb in de tweeënhalf jaar waarin ik bijna uitsluitend met 
joden te maken had, zoveel van deze mensen gezien, gehoord 
en meegemaakt dat ik er geen enkel begrip voor kan opbrengen 
als er nu iemand aankomt met dingen die je als antisemitisch 
kunt aanmerken. Integendeel, ik zou willen zeggen dat het 
nodig is om met joden zelf te praten, om ze te leren kennen en 
vast te stellen dat al die dingen die er over ze worden beweerd 
op vooroordelen zijn gebaseerd en niet kloppen.’1 

Voor een man die leiding gaf aan het deportatieproces waarbij 80.000 
joden naar de vernietigingskampen zijn gevoerd is dat nogal een bij-
zondere uitspraak. Voor Albert Gemmeker niet. Hij heeft in de bijna 
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dertig jaar dat hij door rechercheurs, officieren van justitie, onder-
zoeksrechters en journalisten werd ondervraagd, gegrossierd in bui-
tengewoon onwaarschijnlijke antwoorden. Rechercheur Jan Schoen-
maker, die het proces-verbaal samenstelde waarop de rechtszaak 
tegen Gemmeker in Assen was gebaseerd, en die daarvoor dagenlang 
met hem sprak, vroeg hem in 1947 naar zijn wetenschap over Ausch-
witz. Gemmeker:

‘Hoe onwaarschijnlijk het voor u ook mag klinken, ik heb niet 
geweten wat er in Auschwitz met de joden ging gebeuren.’2

Tijdens de rechtszitting in december 1948 vroeg de president van het 
Bijzonder Gerechtshof mr. A. Maassen het nog een keer, in andere 
woorden: 

– ‘Wist u niet dat joden in de kampen een zeer hard lot tegemoet gingen 
waarvan eigenlijk niet te verwachten was dat velen het zouden over
leven?’

‘Nee, dat heb ik niet aangenomen. Ze gingen naar gelijksoorti-
ge kampen als Westerbork.’3

Procureur-generaal (aanklager bij het hof ) mr. J. de Ranitz vroeg in 
dezelfde zitting, enigszins geïrriteerd:

– ‘Durft u te beweren dat u het mogelijk achtte al die mensen te deporte
ren zonder dat daar massasterfte het gevolg van was?’

‘Ja, dat was volstrekt mogelijk, dat is in Westerbork ook gelukt, 
waar het sterftecijfer onder dat van Nederland lag.’4

Onderzoeksrechter Wolfgang Steffen vuurde in november 1973 in het 
kader van een Duits vooronderzoek zijn vragen op Gemmeker af: 

– ‘Hoe ging u met de joden van Westerbork om?’ 

‘Tijdens mijn tijd in Westerbork behandelde ik de joden net als 
vroeger alle andere mensen.’
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– ‘Had u weleens van de Endlösung der Judenfrage* gehoord?’ 

‘Nooit van vernomen, absoluut niet, weet ik zeker, noch ge-
hoord, noch gelezen.’5

In dat televisie-interview van 1959 vroeg Peter Schier-Gribowsky nog, 
hoe hij terugkeek op zijn straf van het Bijzondere Gerechtshof, tien 
jaar met aftrek, waarvan hij er maar zes uitzat. 

‘Ik zou het zo willen zeggen: ik heb de rechter destijds gezegd 
dat ik me op geen enkele wijze schuldig voelde, want ik heb 
gedaan wat nodig was...’6

Waarna hij eraan toevoegde dat hij zich de straf wel kon voorstellen: 
voor mensen die niet wisten hoe het er in Westerbork aan toegegaan 
was, zou het onbegrijpelijk zijn geweest als hij geen straf zou hebben 
gekregen. 

Natuurlijk, dit antwoord was tevoren ingestudeerd. En zeker, 
Gemmeker stond onder druk, want in 1959 begon de Duitse justitie 
interesse voor hem te tonen. Hij moest zich dus wel zo zelfverzekerd 
mogelijk voordoen. En ja, het paste in een patroon: nagenoeg alle be-
trokkenen bij de moord op de joden ontkenden hun eigen rol en zei-
den dat ze niet wisten wat er in de kampen gebeurde, dat was stan-
daard. Maar van iemand die 80.000 onschuldige burgers de dood in 
geleid heeft, blijven het toch onbegrijpelijke antwoorden. 

De transporten

De meeste jodentransporten vertrokken op een dinsdag. In die geval-
len begon het samenstellen van de lijst op zondag. Commandant 
Gemmeker had dan per telefoon aan Kurt Schlesinger het startsein 
gegeven, namelijk het bericht met het aantal te deporteren joden dat 
hij uit Den Haag had opgekregen. Schlesinger belegde daarop een 
vergadering, waarbij een aantal mensen van de administratieve staf 
van Westerbork, plus een of twee chefs van andere dienstafdelingen 

* De ‘definitieve oplossing van het jodenvraagstuk’.
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aanwezig waren.7 Ottenstein, 
chef van de Antragstelle (de af-
deling verzoekschriften), was er 
altijd bij. ‘Sombere gezichten,’ 
schreef hij in een terugblik, ‘de 
commandant had net opgebeld 
om te zeggen dat overmorgen 
een transport van 1000 personen 
naar Auschwitz zou vertrekken.’ 
Soms was de procedure nog een-
voudiger, dan leidde Gemmeker 
de bijeenkomst zelf en zaten er 
zes mannen om een tafel, vijf  
joden met gele ster op de lin-
kerborst, en een ss-Obersturm-
führer. Het bericht dat de chefs 

van de afdelingen bijeengeroepen waren ging als een lopend vuurtje 
door het kamp. Binnen korte tijd wist iedereen dat er dinsdag weer 
een transport zou vertrekken.

Het woord was eerst aan de administratieve specialisten. Zij lepel-
den in de vergadering de getallen op: hoeveel ‘transportvrije’ perso-
nen er in het kamp aanwezig waren; hoeveel mensen met een ‘Sper
re’ – dus met voorlopig uitstel; hoeveel zieken; hoeveel strafgevallen. 
Ook de aantallen stempels werden behandeld: de mensen met een 
groene stempel waren nodig bij het werk dat ze in het kamp deden; 
blauwe stempels hadden degenen die een verzoekschrift hadden in-
gediend waarop nog geen beslissing was genomen; en rode stempels 
hadden de mensen wier naam op de stamlijst stond – die waren so-
wieso onmisbaar. Vervolgens besliste Gemmeker hoeveel mensen van 
elke categorie op transport moesten. Dus niet wie precies, hij beperkte 
zich tot de aantallen, de concrete invulling liet hij aan de dienstlei-
ders over. Daarna nam de vergadering nog technische details door, 
zoals de indeling van de wagons, de tijdstippen waarop inladen van 
bagage en instappen van de joden begonnen, de hoeveelheid mee te 
geven levensmiddelen en ook nog tot hoe laat er verzoekschriften 
konden worden ingediend door degenen die op de lijst stonden.

Voor Ottenstein braken er nu zware uren aan. Hij probeerde met 
zijn mensen nog te redden wat er te redden viel. Hij realiseerde zich 
dat er heel precies moest worden gewerkt – een afgewezen verzoek 
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betekende in de praktijk dat de betrokkene direct werd gedeporteerd. 
Ottenstein: ‘De middag voor het vertrek van het transport werd ik 
haast altijd met alle zwevende verzoekschriften naar de commandant 
geroepen.’ Dat was het spannendste moment van de week voor Otten-
stein:  

‘Hij bestudeerde elk rekest en nam zijn beslissing, die – zodra 
eenmaal genomen – onaanvechtbaar was. Een gevaar bleek  
het uitstekend getrainde geheugen van deze ss-officier te zijn: 
hij herinnerde zich altijd of hij een zeker persoon of geval al 
gehoord had.’8

Ottenstein meldde verder dat hij bij afwezigheid van Gemmeker zijn 
verzoeken moest voorleggen aan diens secretaresse, Frau Elisabeth 
Hassel. Zelf heeft ze in verhoren altijd met de meeste klem ontkend 
dat ze Gemmeker verving; met succes, want ze is na een paar jaar 
voorarrest vrijgelaten zonder voor de rechter te hebben gestaan. Maar 
Ottenstein had dus wel degelijk met haar te maken. Het was bij haar 
nóg moeilijker om in onduidelijke gevallen iets te bereiken: 

‘Ze was een felle nationaalsocialiste, net als de commandant, 
gevaarlijk, maar minder zakelijk ingesteld.’9

Met Gemmeker was het gesprek altijd feitelijk. Ottenstein vroeg zich 
na de oorlog af of hij niet beter had kunnen proberen tegen de com-
mandant wat persoonlijker te worden, misschien had hij dan meer 
bereikt. Maar hij was er te gespannen voor, hij moest voortdurend  
op zijn hoede zijn: ‘Elk verkeerd gekozen woord, elke verkeerd ge-
plaatste klemtoon kon funest zijn voor het geval dat je net voorlegde.’ 
Ottenstein was na één of twee uur afhandelen van verzoeken met 
Gemmeker doodop, ‘alsof ik een nacht doorgewerkt had’.

Niet alleen de beslissingen van Gemmeker over verzoekschriften 
waren van invloed op het totaal aantal beschikbare personen. Ook uit 
Den Haag kwamen tot op het laatste moment telexberichten over wie 
er per se wél of juist niet gedeporteerd moesten worden. Gemmeker 
wilde vóór alles voorkomen dat hij kritiek kreeg van zijn superieuren 
in Den Haag, Willi Zöpf of Wilhelm Harster, omdat hij niet aan de ei-
sen had voldaan. Daarom bouwde hij altijd enige reserve in, zodat het 
aantal gedeporteerden nooit onder het gevraagde quotum zakte. De 
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schrik zat er bij iedereen goed in. Historicus Jacques Presser schreef 
dat de beruchte sd-man Franz Fischer een keer vanuit Den Haag naar 
Westerbork was gekomen en daar nogal tekeer was gegaan10:

‘Hij zou een Westerborkse onderdienstleider hebben toege-
bruld, dat, wanneer één persoon aan het vereiste aantal ont-
brak, hijzelf en zijn familie zur Komplettierung mee zou gaan. 
 Is het wonder, dat de arme mensen zich soms het vuur uit de 
sloffen liepen, even hard als de velen, die nog poogden zich  
te redden?’11

Na de vergadering op zondag ging Rudolf Fried, die bij de adminis-
tratie verantwoordelijk was voor de kaartenbak, aan de slag. Hij haal-
de de kaarten tevoorschijn van degenen die ‘transportvrij’ waren en 
dus zonder administratief probleem op de lijst konden worden gezet. 
Fried maakte de lijsten, één op alfabet en één ingedeeld op barak. Van 
beide waren elf exemplaren nodig, want de Duitse bureaucratie ver-
eiste dat allerlei instanties een afschrift kregen, zoals bijvoorbeeld  
de SiPo/sd in Den Haag, de Zentralstelle in Amsterdam, de Joodse 
Raad in Amsterdam, de Antragstelle van Ottenstein, de Ordedienst 
en ook de barakkenleiders, die de betrokkenen moesten inlichten. De 
typistes van de kampadministratie werkten tot diep in de nacht door 
om alle last minute-wijzigingen in te voeren – van fotokopiëren en 
nog modernere kantoormethoden was in 1942 natuurlijk nog geen 
sprake. 

Om vijf uur ’s nachts konden dan de barakleiders hun droevige 
taak uitvoeren: in de barak voorlezen welke mensen er op de trans-
portlijst stonden en dus vijfenhalf uur later met de trein naar het oos-
ten zouden vertrekken. Soms week de gang van zaken enigszins af 
van de vaste procedure en werden de namen op een ander moment of 
op een andere manier bekendgemaakt, maar het effect was hetzelfde: 
diepe verslagenheid bij de betrokkenen, opluchting bij de anderen. 
Direct na de bekendmaking kwamen de mensen van de afdeling wel-
zijn in de barakken om de ongelukkigen die op de lijst stonden te hel-
pen bij de voorbereiding van de reis en het klaarmaken van de bagage. 

Dat voorlezen van namen – dat was een wekelijks terugkerende 
tragedie. Elie Cohen (1909) was als strafgeval in het kamp gekomen, 
maar had zich met veel geluk kunnen aanmelden als arts en werd tot 
zijn verrassing aangenomen: hij mocht als ‘transportarts’ in het zie-
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kenhuis werken. Hij schreef na de oorlog in een terugblik wat er ge-
beurde, in de barakken, in de nacht voor het vertrek van zo’n trans-
port:

‘Het ergste kwam ’s ochtends om vijf uur: minutenlang stootte 
de stoomfluit zijn beangstigend gegil over het kamp uit, het 
licht floepte aan in de barak, de barakoudste kwam naar voren 
en begon met het oplezen van de namen van de lijst die hij in de 
hand had. Dat stond gelijk met het oplezen van doodvonnis-
sen. Eenieder moest bij het horen van zijn naam “ja” zeggen 
ten teken dat hij aanwezig was. Sommigen antwoordden niet, 
anderen met een schreeuw, met een vloek. Doodse stilte heerste 
in de barak. Op sommige gezichten lag angst, op andere doffe 
gelatenheid.’12

 
Ottenstein werkte intussen nog steeds door, in een poging mensen op 
het laatste moment, althans tijdelijk, uit de trein te houden. Dat lukte 
soms, maar het leidde ook tot frustraties. Hij herinnerde zich na de 
oorlog een man die aan Gemmeker een brief had geschreven dat hij 
Hitler moest aanraden om vrede te sluiten, najaar 1942. Hij vond dat 
hij op grond van dit gebaar wel recht had om naar het als relatief mild 
bekendstaande Theresienstadt te gaan. Ottenstein: ‘Gemmeker was 
woedend, hij liet de man direct naar de gevangenisbarak brengen en 
wees hem voor het eerstvolgende transport aan.’ Ottenstein deed nog 
een poging en schakelde een psychiater in om naar de man te kijken. 
Die vond hem ‘partieel niet toerekenbaar’. De reactie van Gemmeker 
luidde: ‘Goed, dan gaat die man direct naar een krankzinnigenge-
sticht.’13 Ottenstein en zijn mensen waren blij met het resultaat. Zij 
wisten toen nog niet dat een maand of twee later het Apeldoornsche 
Bos, de inrichting waar de man was opgenomen, zou worden leegge-
haald en alle patiënten in Auschwitz zouden worden vermoord.

Een andere gevangene, Siegfried van den Bergh, schreef in 1945 in 
een terugblik, dat hij er meermalen getuige van was geweest dat 
Gemmeker een paar uur voor een transport persoonlijk nog een paar 
kaarten uit de bak kwam trekken, om opengevallen plaatsen bezet te 
krijgen. Dat ging volgens hem zo:

‘Als de blonde Germaanse godheid in de cartotheek aankwam, 
sprongen de klerken achter de kaartenbakjes op en bleven  
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militairement in de houding staan. Na een paar woorden met  
de toegesnelde Dienstleiter Fried te hebben gewisseld, begon 
Gemmeker persoonlijk wat kaarten uit de bakjes te nemen,  
achteloos met gehandschoende hand, de sigaret schuin in de 
mondhoek, als stond hij aan de grabbelton op een fancyfair.’14

Rond die tijd waren de mensen van Ottensteins Antragstelle vaak ook 
nog in touw. Soms kwamen er in de nacht nog koeriers van de Joodse 
Raad uit Amsterdam met papieren, die de volgende ochtend, aan de 
trein, nog aan Gemmeker konden worden voorgelegd. Een enkele 
keer met succes, dat hing volgens Ottenstein af van het humeur van 
de commandant en vooral van het getal van de gedeporteerden op  
dat moment. Was het quotum gehaald? Was er, in de woorden van de 
kampleiding van Westerbork, die week voldoende ‘transportmateri-
aal’? Ottenstein schreef in zijn naoorlogs verslag hoe hij zich voelde, 
aan het eind, als de race tegen de klok erop zat:

‘Ik schaam mij niet te vertellen dat ik bij het vertrekken der  
eerste transporten gehuild heb. Maar je went aan veel; later viel 
me op dat je – na zulk een nacht doorgewerkt te hebben, na al 
die opwinding en het zien van dit ongeluk – een heel gewoon 
gevoel van honger voelde, zodra de trein vertrokken was en er 
niets meer te helpen viel.’15

Aan de trein

In de periode dat Albert Gemmeker het commando voerde over Wes-
terbork, vertrokken 75 treinen naar de vernietigingskampen. De eer-
ste zes vanaf station Hooghalen, daarna, begin november, hadden  
de Nederlandse Spoorwegen de door commandant Deppner aange-
vraagde aftak klaar, waardoor de trein tot in het kamp kon rijden. Er 
was een soort perron aangelegd, aan de ‘Boulevard des Misères’, de 
plek waar zich gemiddeld wekelijks het vertrekritueel afspeelde, dat 
meermalen door ooggetuigen is beschreven. De literair meest begaaf-
de van hen was zonder twijfel Etty Hillesum. Ze had rechten gestu-
deerd, werkte enige tijd voor de Joodse Raad en besloot uiteindelijk 
bij haar ouders en broer Mischa in het kamp te blijven. Twee uit het 
kamp gesmokkelde brieven werden in Amsterdam illegaal uitgege-
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ven.16 In een daarvan beschreef ze Albert Gemmeker, op een dag dat 
de trein uit Westerbork vertrok:

‘Hij loopt langs de trein, in een militaire pas, een nog betrekke-
lijk jonge man, die een voorspoedige carrière gemaakt heeft, zo 
zou men het tenminste kunnen noemen. Hij is heer en meester 
over leven en dood van Hollandse en Duitse Joden op de Drent-
se hei; een jaar geleden zal hij nog niet geweten hebben, dat er 
zo een hei bestond. Ik trouwens ook niet. Hij loopt langs de 
trein, zijn grijze, keurig geborstelde haren komen van achteren 
onder zijn platte lichtgroene pet te voorschijn. Zijn gezicht is 
op deze boze ochtend bijna ijzerkleurig. Het is een gezicht, dat 
ik nog lang niet ontcijferen kan, het komt me soms voor te zijn 
als een smal litteken, waarin verbetenheid, vreugdeloosheid en 
onoprechtheid met elkaar vergroeid zijn. En dan heeft hij iets 
in zijn type, dat het midden houdt tussen een verzorgde kap-
persbediende en de stamgast van een artiestenkroeg.’17 

Hij was er, volgens de beschrijvingen, altijd bij, alle 69 keer dat de 
trein vanaf het perron in het kamp vertrok. Op de in 1944 gemaakte 
Westerborkfilm is hij te zien.18 Gemoedelijk pratend met leden van de 
kampstaf, perfect in het uniform. Paraderend langs de trein, papieren 
in de hand. Elke week even stationschef. Etty Hillesum vervolgt haar 
beschrijving:

‘De verbetenheid en de geforceerde stramheid overwegen. In 
militaire pas loopt hij langs de goederenwagens, die uitpuilen 
van de mensen. Hij inspecteert zijn troepen: zieken, zuigelin-
gen, jonge moeders en kaalgeschoren mannen. Er worden  
nog enige zieken aangedragen op brancards, hij maakt een  
ongeduldig gebaar, het gaat niet vlug genoeg.’19

Mechanicus, de chroniqueur van het kamp, noemt de trein, die de dag 
tevoren in het kamp is aangekomen en de volgende ochtend tot de 
nok gevuld met joden weer vertrekt, ‘een lange, schurftige slang, van 
oude, smerige wagens, die het kamp in tweeën snijdt’. Hij beschrijft 
heel vaak een transport, en kan zijn woede over wat hij dan ziet nau-
welijks verbergen. De commandant staat er weliswaar quasi-ont-
spannen bij, maar hij eist wel dat het opschiet. Mechanicus: 
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‘De ballingen die de trein door afzettingen heen naderen, wor-
den door gereedstaande od-ers omsingeld (teneinde ontvluch-
ting te verhinderen) en geteld volgens een van de barak mee-
gekomen lijst en gaan regelrecht de trein in. Wie aarzelt, wie 
treuzelt wordt geholpen; soms aangedreven, soms geduwd, 
soms geslagen, soms gestompt, soms met de laars overtuigd, 
regelrecht de wagen ingetrapt, zowel door de Grüne Polizei, die 
de trein begeleidt, als door od-ers. Luidruchtigheid, zenuw-
toevallen zijn ongeoorloofd, maar komen voor. Korte metten; 
vaak een paar meppen.’20

Bij een ander transport, een paar maanden later, observeert Mechani-
cus het spel dat op het perron gespeeld wordt; de opkomst en afgang 
van personages die belangrijk lopen te doen, in het decor dat ge-
vormd wordt door de gore goederentrein en de miserabelen die erin 
gedreven zijn:

‘De Obersturmführer verschijnt in uniform: de commandant 
der Grünen, een dikke, vette volgevreten kerel, komt te voor-
schijn en salueert. Hij reikt hem de geleidebrief bij het trans-
port over en maakt rechtsomkeert. Als de trein vol is en nog 
slechts wacht op het sluiten van de deuren en het sein van ver-
trek, komt Schlesinger, in zwart wambuis en met de enkele 
rechtopstaande haren op zijn kaalgeschoren kop als helden-
figuur, als leeuwentemmer op. Als gevierd leeuwentemmer. 
Een paar handen hier en daar, een paar woorden met dezen en 
genen, geen voorstelling echter, maar ongekunstelde aanslui-
ting bij de Obersturmführer, die hem met stroef gezicht ont-
vangt. De lange, schrale Ostu* maakt een ascetische indruk ver-
geleken bij de zwaargebouwde, weldoorvoede bevelvoerder der 
joden. De wagens worden potdicht gesloten; de trein zet zich in 
beweging.’21

Transportarts Elie Cohen was er ook vaak bij. Hij was op het perron 
aanwezig om medische hulp te geven als dat kort voor het vertrek ge-
wenst was. Zeven maanden lang was hij getuige van het vertrek van 
de treinen. In zijn terugblik beschreef hij zo’n moment:

* Zo kort Mechanicus het woord ‘Obersturmführer’ vaak af, zoals in het 
kamp gebruikelijk is.
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‘De wagondeuren werden dichtgeschoven en afgegrendeld, het 
sein tot vertrek werd gegeven, de ss-ers sprongen op het laatste 
moment in hun speciale wagon en de trein vertrok. De Lager
kommandant zag de trein vertrekken en ging weg; hij had zijn 
plicht gedaan, wederom verliet een trein met het opgegeven 
aantal joden Westerbork, en dus Nederland.’22  

Cohen vroeg zich na de oorlog af hoe hij dat had kunnen doen, hoe hij 
het werk in het ziekenhuis van Westerbork had kunnen volhouden. 
Ofwel: hoe hij afgestompt raakte:

‘Ik ging naar het badhuis, ik nam een douche en spoelde alles 
wat ik die nacht had meegemaakt van mij af. Die dag had ik  
verder rust; ik ging naar bed, in de namiddag stond ik op en 
’s avonds ging ik naar een cabaretvoorstelling. En lachte,  
applaudisseerde alsof er niets was gebeurd.’23

En Gemmeker zelf? Wat bezielde hem om bij elke vertrekkende trein 
aanwezig te zijn? Het zal er zeker mee te maken hebben dat hij zijn 
taak als eindverantwoordelijke voor het kamp serieus nam en vond 
dat hij het hoogtepunt van de week – dat was het vertrek van de trein 
voor de kampleiding onmiskenbaar – niet mocht missen. Soms wa-
ren er wel twee transporten per week: het kan haast niet anders of hij 
genoot ook echt van dat moment, als iedereen zijn macht, zijn al-
macht kon aanschouwen. ‘Aller ogen gaan in hun richting,’ schreef 
Etty Hillesum, ‘als Gemmeker en Schlesinger langs de trein parade-
ren – en dat weten ze.’ De schrijfster Nanda van der Zee wees erop dat 
Gemmeker, nog maar kortgeleden een ‘onopvallende, grijze klerk uit 
Düsseldorf’, gevoel had voor uiterlijkheid, voor show:

‘Hij die zo ontvankelijk was voor theater, schafte zich een mos-
groen uniform, hoge laarzen en handschoenen aan. Op zijn 
heup droeg hij een pistool en in zijn hand een rijzweep. Ter 
complementering van zijn aanzien als hoofdrolspeler volgde 
hem zijn jachthond, waar hij ook ging.’24

Maar wat hij echt voelde? Gemmeker is altijd een raadsel geweest, 
voor iedereen die met hem te maken had of die zich met hem bezig-
hield. Etty Hillesum:   
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‘Misschien voelt hij zich wel een goedertieren vorst over vele 
deemoedige onderdanen, God weet, hoe hij zich voelt.’25

Hillesum vermeldt ook dat ze op het perron ooit iemand heeft horen 
zeggen dat de vorige commandant de joden naar Polen trapte, maar 
deze, Gemmeker, ‘lacht ze naar Polen’. Dat maakt hem ook zo ondoor-
grondelijk: Gemmeker had een sterke voorliefde voor orde en gezag, 
hij onttrok zich aan het standaardbeeld van de ruwe ss’er die sloeg en 
tekeerging. Etty Hillesum toonde zich daar in een van haar brieven 
verbaasd over:

‘Van de commandant zegt men bovendien, dat hij van muziek 
houdt en een gentleman is. Ik kan dat niet zo beoordelen, hoe-
wel ik moet zeggen, dat hij voor een gentleman toch wel een 
ietwat zonderling ambt bekleedt...’26

Het effect van zijn ‘correcte, beheerste’ optreden was voor sommigen 
nog ondraaglijker dan de botheid van zijn voorgangers. Jozef Weisz, 
een voormalig koopman die de holocaust overleefde, formuleerde 
het zo:

‘Een deportatietransport is altijd onmenselijk en wanneer ik  
er nu over nadenk moet ik zeggen dat de humane behandeling 
erger was dan de brutale. Bij de commandant Dischner werd 
geslagen en getrapt – Dischner was altijd dronken. De mensen 
wisten toen wat hun te wachten stond. Bij Gemmeker ging dat 
alles “cavalier-achtig”. Koelbloedig en met een glimlach heeft 
hij de mensen bedonderd.’27

Ly Hassel

‘In het kamp stond ze bekend als een duivelin en een vervaar-
lijke treiteraarster. Alleen bij transporten kon men haar zien 
lachen; ze miste er niet een en ze nam haar plaats in op het  
perron alsof het de stalles waren van een matineevoorstelling.’28

Deze kwalificatie is afkomstig van Jacob Boas, uit zijn boek Boulevard 
des Misères, en slaat op Elisabeth Hassel-Mullender, de secretaresse en 
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vriendin van Albert Gemmeker, 
die haar als ze samen waren Ly 
noemde. Boas’ observatie komt 
overeen met wat er uit allerlei 
getuigenissen valt af te leiden. 
Hassel werd gehaat in kamp 
Westerbork, van haar werd ge-
zegd dat ze een negatieve in-
vloed had op de commandant, 
die, volgens velen, een stuk vro-
lijker en toegankelijker was als 
zijn maîtresse niet in de buurt 
was. Aad van As, als leider van 
het Centraal Distributiekantoor 
een van de zeldzame niet-joden 
in kamp Westerbork, had gere-
geld met haar te maken en noemde haar een felle antisemiet. Hij 
meldt dat ze bij transporten... 

‘... als een heerseres, met gemene onvrouwelijke blikken deze 
wanhoop en ellende stond gade te slaan. Hierbij stond ze dan 
rustig te lachen en pret te maken bij de sd’ers die dan bij haar 
waren.’29

Toen de Nederlandse commandant Jacob Schol na Nieuwjaar 1943 de-
finitief was weggewerkt, en ook de commandantswoning had moe-
ten ontruimen, trokken Albert en Ly in die fraaie houten villa vlak 
buiten het kamp. Een deel van de inboedel van het huis in Assen, van 
de gedeporteerde aardappelhandelaar Wolf, namen ze gewoon mee 
naar de villa.30 Het huis is ongeveer het enige wat er rond het kamp-
terrein nog over is uit die tijd. Vandaar dat het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork een glazen stolp over de woning heen heeft laten 
plaatsen, zodat het huis behouden blijft. Van restauratie is bijna geen 
sprake, alleen waar het niet anders kan, wel van conservering. Het is 
een kapitaal pand, met ongeveer 250 vierkante meter vloeroppervlak-
te, met voor die tijd moderne voorzieningen als centrale verwarming 
en een eigen riolering, en in de keuken een fraaie aga-cooker. Bene-
den is een centrale hal met toegang tot drie woonruimten. Boven zijn 
vijf slaapkamers, een badkamer en een zolder. Begin 1943 had Ly Has-
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sel nog een eigen slaapkamer. Dat heeft nog bijna tot het einde van de 
villa geleid: Hassel had een elektrische deken, voor die tijd een onge-
kende luxe. Omdat ze op een dag nog laat werkte, had ze naar huis-
houdster Erna Asch-Rosenthal gebeld met de vraag de deken vast in 
werking te stellen. Toen ze thuis was en met Gemmeker aan tafel zat, 
roken ze opeens een schroeilucht. De deken stond in brand. Het vuur-
tje kon op tijd geblust worden. Hassel gaf direct Frau Asch de schuld, 
maar Gemmeker nam de huishoudster in bescherming: Ly Hassel 
had niet zo lang aan tafel moeten zitten en er zélf aan moeten den-
ken.31 

Spoedig besloten de geliefden over hun verhouding niet geheim-
zinnig meer te doen. Hassel heeft er iets over gezegd in het allerlaat-
ste verhoor dat haar over Gemmeker is afgenomen, in mei 1972. 

‘Later richtten Gemmeker en ik in dat huis een gezamenlijke 
slaapkamer in. Op dat moment waren we het erover eens dat  
we zo spoedig mogelijk zouden trouwen. Ook van Gemmekers 
huwelijk was op dat moment niets meer over. Ik wilde al tij-
dens de oorlog scheiden, maar het Düsseldorfer genootschap 
van advocaten liet me weten dat dat tijdens de oorlog niet mo-
gelijk was.’32

Ze vertrouwde aan haar ondervrager toe dat zij en Gemmeker samen 
naar Den Haag zijn geweest om er een mahoniehouten slaapkamer-
ameublement uit te zoeken, in een meubelfabriek. Ze kochten er voor 
de woonkamer ook een paar clubfauteuils. En om het interieur te ver-
volmaken hadden ze nog wat Delfts blauw porselein aangeschaft en 
een aantal voorwerpen van smeedijzer. 

Op het eind van de oorlog hebben er nog twee tantes van Hassel 
een paar maanden in huis gewoond. Ze waren in Düsseldorf door de 
geallieerde bombardementen dakloos geworden en vonden gehoor 
bij nicht Ly met hun verzoek om onderdak. Het huis was er groot  
genoeg voor.33 Alleen de joodse huishoudster mevrouw Erna Asch- 
Rosenthal, die al in Assen de gang van zaken in huize Gemmeker had 
bestierd, was niet gelukkig met de komst van de Duitse dames. Ze 
kon nog weleens wat overgebleven levensmiddelen (boter bijvoor-
beeld) apart houden voor kennissen in het kamp, en ze had weinig zin 
om die spullen nu af te staan aan Hassels tantes, Klara Abelmann en 
Franziska Reidenbach. 
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Over het algemeen had Erna Asch de volledige vrijheid bij het huis-
houden. En ze hoefde niet alles alleen te doen, ze had nog twee assis-
tenten om het grote huis op orde te houden: Elfriede Kahn en een jon-
gen voor de boodschappen, Teddy Glaser. Het diepzwarte beeld van 
Ly Hassel, dat opdoemt uit getuigenverklaringen, nuanceerde me-
vrouw Asch enigszins. Ze herinnerde zich dat Hassel een periode pro-
blemen had met haar gezondheid. Ze liet zich ervoor behandelen 
door de chef-arts van het Westerborkse ziekenhuis, dr. Spanier. Die 
kwam tot de diagnose: bloedarmoede. Waarop Erna Asch haar elke 
dag krachtvoer op bed kwam brengen: rauwe lever met uien. Hassel 
reageerde hartelijk en dankbaar:

‘Toen nam ze mijn beide handen en heeft gezegd: “Mevrouw 
Asch ik bewonder u en hoe kan ik u daar dankbaar voor zijn, 
dat u mij zo verzorgd heeft, tenslotte ben ik toch uw vijand.” 
Daar heb ik geen woord op gezegd, wat moest ik dan zeggen, 
ja? Geen woord heb ik gezegd, geen woord.’34

Dat Albert Gemmeker en Ly Hassel als een verliefd stelletje met el-
kaar omgingen, nee, dat kon huishoudster Erna Asch niet zeggen. In-
tegendeel, ze was er vaak bij dat Gemmeker zijn vriendin afsnauwde. 
Tegen zijn joodse huishoudster was Gemmeker vriendelijk en cor-
rect. Ze ergerde zich wel geregeld aan zijn bezoek. Ferdinand Aus der 
Fünten bijvoorbeeld, van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in 
Amsterdam, wekte een keer haar woede in de keuken. Ze had wat 
schalen klaarstaan voor het eten, met een theedoek erover. Aus der 
Fünten kwam de keuken in, haalde een theedoek weg, greep met zijn 
vingers in de tartaar en stopte een stuk in zijn mond. ‘Hier, heeft u 
een vork,’ had Frau Asch eruit geflapt – achteraf vond ze dat knap 
brutaal, tegen zo’n hoge nazi, maar hij had gezwegen. 

Tegen Gemmeker had Asch een keer verteld dat haar vader op 
transport was gestuurd. Hij had toen naar de geboortedatum van 
haar vader geïnformeerd, en enige tijd later was hij erop teruggeko-
men. Haar vader was inmiddels in Theresienstadt overleden. Hij liet 
haar de mededeling zien, per telex binnengekomen, nadat hij er spe-
ciaal naar geïnformeerd had. ‘Niet huilen,’ had Gemmeker gezegd, ‘u 
had het me gevraagd.’ Mevrouw Asch vond het eigenlijk wel heel bij-
zonder dat hij die moeite had gedaan.35

Veel later in de oorlog, herfst 1944, had mevrouw Asch nog een 
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pijnlijk moment. Ze stond, samen met Elfriede Kahn, op de grote 
landkaart van Europa te kijken, die in de woonkamer hing. Ze wilden 
zien hoever de Canadezen al waren opgerukt in hun poging Europa 
te bevrijden van de nazi’s. De deur ging open, en commandant Gem-
meker kwam binnen. Ze schrokken zich een ongeluk, maar Gemme-
ker vroeg: ‘Kunt u het vinden?’ Daarna had hij ze precies aangewezen 
hoever de Canadezen gevorderd waren.

Mevrouw Asch heeft ooit een keer aan Ly Hassel gevraagd wat er 
waar was van de geruchten dat de joden bij hun eindbestemming in 
het oosten zouden worden vermoord – die geruchten gingen gere-
geld door het kamp. Ly had toen pertinent ontkend, dat vertelde ze  
in 1947 ook tegen rechercheur Schoenmaker die haar verhoorde ter 
voorbereiding op het proces tegen Gemmeker. ‘Ik heb direct gezegd 
dat dit de grootste onzin was en zoiets niet bestaanbaar was.’ Die 
lijn – dat ze van niets geweten had, net als Gemmeker zelf – hield 
Hassel in alle verhoren vol. Tegen Schoenmaker begon ze over de 
Reichskristallnacht van november 1938: ‘Ik had zelf joodse kennis-
sen. Ik heb dit alles niet kunnen begrijpen, want ik had geen haat te-
gen de joden. Er werden toen vele kostbaarheden vernield, ik vond 
het allemaal grote waanzin.’36 

Dat ze zelf ooit nog eens bij jodendeportaties betrokken zou wor-
den, had ze toen niet kunnen denken, vertelde ze tegen de Drentse 
rechercheur. Het had met haar relatie met Gemmeker te maken, ze 
wilde hem volgen, waar hij ook heen ging, zei ze in het verhoor. Daar-
in vertelde ze uiteindelijk ook dat ze het onderwerp weleens met 
Gemmeker besproken had. 

‘Ik heb meermalen tegen Gemmeker gezegd dat wat thans de 
joden aangedaan wordt, wij ook eens zullen ondervinden. 
Trots dit had ik niet de kracht om daarmede te breken, omdat 
de verhouding van mij tot Gemmeker voor mij het allerbelang-
rijkste was.’37

Bij al die ontkennende verklaringen van Hassel als getuige in een na-
derend proces tegen Gemmeker in 1947 moet bedacht worden dat ze 
toen nog in voorarrest zat en niet wist of er tegen haar ook een dag-
vaarding zou worden uitgebracht. Ze had er dus belang bij zich on-
schuldig en humaan voor te doen. Ze zei dan ook tegen Schoenmaker 
dat de verhalen dat zij een fanatiek jodenhaatster was nergens op 
sloegen:   
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‘Ik kan mij evenwel niet naar buiten uiten of uitleven, dat is 
mijn karakter niet, zodat ik aanneem dat men van mij een  
verkeerde indruk heeft gekregen.’38

Maar Hans Ottenstein, de chef van de Antragstelle, die haar van ieder-
een het meest aan het werk heeft gezien, was nogal pertinent in zijn 
oordeel over Ly Hassel. Een verkeerde indruk? Nou nee, ze was ‘bui-
tengewoon scherp gekant tegen de joden’. En hij vervolgde: ‘Iedereen 
was doodsbenauwd voor haar omdat iedereen de indruk had dat zij 
degene was die de lakens uitdeelde.’39

Hoe dan ook, Elisabeth Hassel heeft in Nederland niet als verdach-
te voor de rechter gestaan, ondanks een voorarrest van drie jaar. Ze 
vond dat voorarrest wel terecht, zei ze ooit, als een straf voor haar aan-
deel in de deportaties. Als het aan Jacques Presser had gelegen was het 
haar anders vergaan. Hij vond, na jaren studie, haar rol in de onder-
gang van de joodse gemeenschap in Nederland van grote betekenis. 
Zijn conclusie luidde:

‘Officieel was zij niet Gemmekers plaatsvervangster, maar hij 
had haar wel bepaalde bevoegdheden geschonken en als hij 
afwezig was, knapte zij het werk op, tot grote angst van ieder-
een, omdat zij, als “felle nazi” veel harder was dan de comman-
dant, vooral ten aanzien van vrijstellingen. Na de bevrijding 
getuigde zij van haar “diepe medelijden” met de Nederlandse 
joden in oorlogstijd en deelde mede, dat zij, waar zij kon en 
zoveel het in haar vermogen had gelegen, deze joden had ge-
holpen. Als dat zo is, dan heeft Frau Elisabeth Helena Hassel 
zulks met een aan volmaaktheid grenzende doeltreffendheid 
weten te verbergen, want vrijwel algemeen luidt het oordeel 
over haar als een fanatieke antisemiete, voor wie men bang was 
en ook wel moest wezen.’40

Of ze nu wel of niet als Gemmekers plaatsvervanger fungeerde, feit 
blijft dat Elisabeth Hassel-Mullender, ondanks haar evidente mede-
plichtigheid aan de deportatie van 80.000 joden, na haar voorarrest 
zonder veroordeling naar Düsseldorf mocht terugkeren.
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Het beeld van de commandant

Het is op z’n minst opmerkelijk dat commandant Gemmeker bij ve-
len zo’n positief imago kon opbouwen in Westerbork. Er zijn allerlei 
mogelijke verklaringen voor aan te dragen. Jacob Boas, de schrijver 
van Boulevard des Misères, die constateerde dat er gevangenen waren 
die met hem wegliepen, was er het meest uitgesproken over: 

‘Deze eigenaardige dweperij kan alleen begrepen worden in 
het licht van haar ene, alomvattende realiteit: angst. De angst 
was overal en beroerde iedereen. Van alle emoties heeft angst de 
meest vervormende werking en de waarneming van de kamp-
bewoners werd erdoor vertekend, een enkeling uitgezon-
derd.’41

Wat ook een rol gespeeld kan hebben is dat Gemmeker in zijn eerste 
maanden in het kamp menselijke trekjes vertoonde, die hem deden 
uitstijgen boven zijn voorgangers Deppner en, vooral, Dischner. Dat 
speelde met name in november 1942, toen in Westerbork een trans-
port van joodse mannen binnenkwam waar werkelijk iedereen ge-
weldig van schrok: het waren 140 gevangenen die een kleine drie 
maanden in het kamp ‘Palestina’ hadden verbleven, een werkkamp 
dat vlak bij het opleidingsinstituut voor Nederlandse ss’ers in het 
Gelderse Ellecom lag. ss-rekruten waren met de bewaking belast en 
kregen de vrijheid om al hun sadistische neigingen uit te leven op de 
joodse dwangarbeiders, die er sportvoorzieningen moesten aanleg-
gen. Toen die klaar waren werden de mannen, meer dood dan levend, 
naar Westerbork vervoerd. Een ooggetuige beschreef hun toestand:

‘Ze kwamen de registratie binnen. Deze mensen waren niet aan 
te zien. Het leken geen mensen meer. Het waren wandelende 
geraamten. Vel over been. Volledig uitgeteerd. Ze konden nau-
welijks op hun benen staan van magerte.’42

Aad van As, de chef van het distributiekantoor in Westerbork, zag dat 
ze met hun laatste krachten naar de gamellen met eten wankelden, 
waar ze uitgehongerd op aanvielen. De marechausseecommandant 
De Jong stond dat niet toe, hij liet zijn mannen op de menselijke 
wrakken inslaan. Het aanwezige registratiepersoneel reageerde ge-
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schokt en riep ‘schande!’. Daarop liet De Jong zijn mannen ophouden 
en kregen de zwaar gehavende mannen eten.43 Ernest Frank, de trans-
portleider van het kampziekenhuis, ontdekte een familielid onder de 
nieuw binnengekomen ongelukkigen. Hij herkende hem aanvanke-
lijk niet eens meer, zo was de man toegetakeld. In zijn uitvoerige te-
rugblik schreef Frank dat de chef-arts van het ziekenhuis, dr. Fritz 
Spanier, besloot om de commandant erbij te roepen toen hij zijn ron-
de ging maken langs de nieuwe patiënten.   

‘Reeds bij het eerste bed trok een trek van afschuw over het ge-
laat van de grote, stoere ss-man en na enkele patiënten in hun 
volle lijden te hebben aanschouwd, had hij er al genoeg van en 
wilde, asgrauw, deze hel verlaten.’44

Spanier bracht hem ertoe de hele ronde mee te maken – Spanier had 
veel gezag in het kamp, zelfs bij Gemmeker. De commandant was zo 
onder de indruk dat hij opdracht gaf de mensen zo goed mogelijk te 
verzorgen, ze extra melk en fruit te geven én ze niet op de transport-
lijsten te plaatsen. Maar bij dat laatste paste wel een restrictie: tot  
ze hersteld waren. Transportleider Frank constateerde dat ‘ondanks 
diens dreigende doodskoppenuniform een goed hart school in zijn 
Duitse boezem’.45 Maar het kon ook gewoon zijn gevoel voor orde en 
discipline zijn: Gemmeker had van Harster de opdracht gekregen de 
deportaties ‘netjes’ te laten verlopen. Inbreuken daarop accepteerde 
hij niet.

Zijn precieze beweegredenen waren lastig te achterhalen, hij is wel 
een sfinx genoemd. Uit dagboeken en egodocumenten van kampbe-
woners komt hij naar voren als een heerser over zijn onderdanen, die 
hen correct behandelde, maar tegelijkertijd onvoorspelbaar, kil en 
koelbloedig kon zijn. En daarmee was hij ook vreemd en bedrieglijk 
als het kamp zelf, ‘de vervolmaking van het Westerborkse systeem 
van misleiding’.46

Extreme discipline was daar een centraal onderdeel van. Siegfried 
van den Bergh, die een tijd op de registratieafdeling had gewerkt, 
herinnerde zich dat hij een keer uren te vroeg was voor een cabaret-
voorstelling, die die avond in de grote zaal zou worden gehouden. Hij 
ging even in een stoel zitten – het bleek de stoel van de commandant 
te zijn. Onmiddellijk kwam er een heftig gebarend, Duitssprekend 
jongetje op hem af. Hij moest onmiddellijk opstaan, anders zou er 
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een straf volgen. En het jongetje voegde er meteen een reden aan toe: 
‘Het is sabotage om in de zetel van de commandant te gaan zitten!’ 

Van den Bergh maakte er een gewoonte van Gemmeker te observe-
ren, vooral als er transporten binnenkwamen. Hij schreef:

‘Daarachter in de verte bij het toneel stond meestal Gemmeker 
in volle glorie, bewust van zijn macht over deze mensjes, die  
hij kon verdelgen als vliegen, doch waarmee hij speelde als  
een kind met zijn poppen, tot zij toch op zekere dag “nach dem 
Osten abgeschoben wurden”.* Meestal droeg hij een gloednieuwe 
chroomleren regenjas. De lefpet van ss-officier stond schuin op 
zijn grijzend-blonde lange lokken en in zijn pose van fel-gede-
cideerd Germaan keek hij rond als een roofvogel die zijn prooi 
zoekt, onberoerd door het leed, geïmponeerd door eigen macht 
en grootheid.’47

Het bedrieglijke, het tegenstrijdige – het brengt iedereen in verwar-
ring die een beeld van Gemmeker probeerde te formuleren. Ook ad-
vocaat en schrijver Abel Herzberg, die zelf in Westerbork had gezeten 
en uiteindelijk Bergen-Belsen overleefde, kwam er niet uit. Als je in 
Westerbork aankwam en je vroeg wat voor man die commandant was, 
dan kreeg je als antwoord dat hij ‘Kinderstube’ had gehad – oftewel: 
een goede opvoeding. Dat hij soms tegen joden sprak, als mens tot 
mens. Dat hij allerlei ontspanning in het kamp toestond. En dat ter-
wijl, zo schreef Herzberg in kennelijke verbijstering, hij vele tiendui-
zenden joden door zijn handen had laten gaan:

‘Hij heeft ze aangenomen van Rauter, hij heeft ze laten tellen 
en registreren, hij heeft ze in barakken op elkaar gehoopt, hij 
heeft ze in veewagens geladen, de deuren laten dichtschuiven, 
en zijn lading met klakkende hakken en Hitlergroet onder af-
gifte van een correct ingevulde vrachtbrief aan de militairen 
overgedragen die de verdere verantwoording over de treinen 
droegen.’48 

Gemmekers optreden werd zonder twijfel mede bepaald door iets 
wat hij nooit had gekend en wat hem nu in volle omvang was toege-

* ‘naar het oosten afgevoerd werden’
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vallen: de macht over zijn omgeving. Een onbeperkte, ongecontro-
leerde macht zelfs, tenminste, zolang zijn superieuren tevreden over 
hem waren. En met een groot aantal mensen om zich heen die hem 
voortdurend aan zijn machtspositie herinnerden. In zijn opleidings-
periode bij de Duitse politie had hij geen mensen onder zich, bij de 
Gestapo hooguit een handjevol, net als bij de personeelsafdeling van 
de Sicherheitsdienst in Den Haag. Zijn verrassende benoeming in 
Sint- Michielsgestel had hem weliswaar aan de top van een gijzelaars-
kamp gebracht, maar de mensen over wie hij macht had luisterden 
niet naar hem, en begonnen hem, na de executie van vijf gevangenen, 
zelfs opzichtig te negeren. Dat alles veranderde op 12 oktober 1942: 
duizenden gevangenen had hij in Westerbork letterlijk in zijn macht. 
Hij zocht voor veel beslissingen weliswaar dekking van zijn chefs in  
Den Haag, vooral van Willi Zöpf, maar hij had de beleidsruimte om 
mensen eigenhandig op de straflijst te zetten, zodat ze met voorrang 
werden gedeporteerd. En hij kon mensen die op een of andere be-
schermende lijst stonden, zonder opgaaf van reden ‘transportvrij’ 
verklaren. ‘Voor het meest onbeduidende vergrijp werd men op 
transport gesteld. Geruisloos was zijn straf.’49 Dat gaf hem een vol-
strekte macht over anderen, over hun leven en dood, al ontkende hij-
zelf dat hij de consequenties van zijn macht kende. En hij moet ervan 
genoten hebben, dat moet hij uitgestraald hebben, anders zou ie-
mand als Siegfried van den Bergh niet hebben opgemerkt dat hij 
kaarten uit de kaartenbak trok als bij een ‘grabbelton op de fancyfair’.

De voor Gemmeker totaal onbekende luxe van het leven in Wester-
bork moet zeker aan het gevoel van macht hebben bijgedragen. Dat 
schitterende huis natuurlijk, inclusief maîtresse, en met allemaal 
vaklieden in de buurt die hij alle mogelijke opdrachten kon geven. 
Hans Ottenstein, in zijn terugblik:

‘Kleer- en schoenmakers, goudsmid en meubelmaker, architec-
ten, tekenaars, timmerman, chauffeur en huispersoneel, alle 
soorten eersteklas vakmensen uit alle beroepen der burgerlijke 
maatschappij werkten voor hem en zijn vrienden. Hij liet zich 
door joodse geneesheren en tandartsen behandelen, maakte 
gebruik van een joodse kapper, had een eigen kippenfarm en 
liet kassen bouwen voor het kweken van bloemen. Zeker voelde 
hij zich – en dat was geen wonder ook – koning van een klein 
koninkrijk.’50    
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Kassen voor het kweken van bloemen? Inderdaad, Hans Shlomo 
Cohn heeft er later over verteld, hij deed de tuin voor commandant 
Schol en mocht dat blijven doen toen Gemmeker in 1943 de villa be-
trok.51 Na een paar weken kwam er een meer professionele tuinman 
bij, Selfried Fuchs. Gemmeker toonde zich zeer geïnteresseerd in de 
tuin, en hij was vooral gek op witte anjers. Hij wilde elke dag verse  
anjers op tafel. Daarop bouwden Cohn en Fuchs een kas in de tuin. 
Fuchs maakte er veel werk van. Het contact liep via mevrouw Asch, 
die de bloemen in ontvangst nam en op tafel zette. Chef distributie-
bureau Aad van As zei erover:   

‘Het is een keertje voorgekomen in de winter, dat het zwaar 
vroor en dat het niet mogelijk was om die anjers op tempera-
tuur te houden. Fuchs heeft toen een hele nacht in de kas  
doorgebracht en regelmatig de kachel van brandstof voorzien, 
want anders waren de volgende dag zijn anjers bevroren. Als 
Gemmeker geen verse anjers in zijn huis had staan, zou Fuchs 
de gram van Gemmeker op zijn hals halen.’52

Fuchs’ plichtsbetrachting heeft hem, vrijwel zeker, het leven gered. 
Hij stond in 1944 met zijn vrouw Lea op de transportlijst voor Ber-
gen-Belsen. Ze waren gepakt en gezakt klaar voor vertrek, toen Gem-
meker ze persoonlijk van de lijst haalde: ze waren nodig voor het 
werk in de tuinen. Ze zijn tot de bevrijding in Westerbork gebleven. 
De Canadese tank die op 12 april het kamp bevrijdde werd bestrooid 
met witte anjers – inderdaad, uit de kas van Selfried Fuchs.

Wie bij Gemmeker in een goed blaadje stond, had een grotere kans op 
overleven, en een aangenamer tijd in het kamp. Dat gold in ieder ge-
val voor de artiesten die de kans kregen revues te schrijven en uit te 
voeren – vaak de top uit het Nederlandse en Duitse amusement. Gem-
meker genoot van de voorstellingen, en onderhield vriendschappelij-
ke contacten met de sterren, zoals machthebbers dat overal ter wereld 
deden en doen. In het kamp wekte het wel verbazing, zeker bij Etty 
Hillesum die in een van haar uit het kamp gesmokkelde brieven 
schreef: 

‘Hij nodigt af en toe artiesten bij zich thuis en praat en drinkt 
met ze de hele nacht door, en laatst heeft hij een actrice in de 
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nacht naar huis begeleid en bij het afscheid gaf hij haar een 
hand, stel u voor, een hand!’53

Op de aanwezigheid van een zeker gevoel voor humor is Gemmeker 
door geen van degenen die hem hebben beschreven betrapt. Er is  
wel enig verschil van interpretatie over een opmerking die Gemme - 
ker volgens Ottenstein een keer maakte. Het was op een late avond,  
Gemmeker zat aan een bureau, een stuk of acht leden van de joodse 
administratie stonden in de kamer, wachtend op zijn beslissingen. Ze 
hoorden een hevige herrie, afkomstig van overvliegende bommen-
werpers, onmiskenbaar op weg om Duitse steden plat te gooien.  
Ottenstein:

‘Het sterkste motorengeronk sinds weken vervulde de lucht. 
Gemmeker gaf direct het sein voor luchtalarm, maar werkte 
zelf rustig door. Plotseling keek hij naar ons en zei: “Ich möchte 
jetzt nicht in London wohnen.”* En je mocht er niet om lachen 
ook.’54

Met zijn verhoorders heeft Ottenstein, een vooraanstaand getuige in 
de zaak-Gemmeker, het daar later nog wel over gehad. Maakte Gem-
meker een cynische grap? Of meende hij echt dat het Duitse vliegtui-
gen op weg naar Engeland waren – op een moment dat dat allang niet 
meer gebeurde? Raadselachtig, dat bleef hij. 

Feest in december

Gemmeker was ruim twee maanden commandant van Westerbork, 
toen hij het grootste feest organiseerde dat daar ooit gevierd is. Het 
werd aangeduid als het ‘joelfeest’ – een van oorsprong Germaanse 
viering van de ‘winterzonnewende’. De datum was 19 december, een 
zaterdag. Dat gaf hoge Duitse autoriteiten, die hun kantoor hadden 
in Den Haag en Amsterdam, de gelegenheid de uitnodiging te aan-
vaarden om aan het eind van de werkweek per auto-met-chauffeur 
naar de Drentse hei te reizen. Daar was alles in gereedheid gebracht 
voor een onvergetelijke avond. Ook sommige kampbewoners herin-

* ‘Ik zou nu niet graag in Londen wonen.’
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nerden zich lang na de oorlog die dag nog. Louis de Wijze was ordon-
nans in het kamp, boodschappenjongen. Met een groep collega’s 
werd hij die middag naar de kapper gestuurd en kreeg hij opdracht 
zich netjes te kleden: ze moesten die avond helpen. Als de auto’s kwa-
men aanrijden moest hij het achterportier openmaken en de dames 
ondersteunen bij het uitstappen. Ze hadden er die middag serieus op 
geoefend.55

Een van De Wijzes jeugdige collega’s van toen was Gerhard Dur-
lacher, die eveneens de oorlog overleefde en later als schrijver zijn 
herinneringen noteerde:

‘Het geronk van Mercedesmotoren in de verte doorbreekt de 
doodse stilte van het kamp. Het komt naderbij en binnen korte 
tijd staan er tientallen zwarte limousines bij het administratie-
gebouw en voor de Kommandantur. Wij, de loopjongens, zijn 
belast met het sjouwen van kratten bier en dekschalen met  
Kartoffelsalat. De dreigende waarschuwing “overal met de poten 
vanaf te blijven omdat we anders achter tralies gaan” treft doel, 
hoewel bij sommigen de kaken bijna onzichtbaar bewegen  
tijdens het werk.’56

Kampfotograaf Rudolf Breslauer, die anderhalf jaar later aan de fa-
meuze Westerborkfilm zou werken, legde de gebeurtenis vast. Er is 
kerstversiering, er zijn lange tafels, de stemming is prima. Pikant zijn 
de foto’s waarop Ly Hassel wordt geflankeerd door haar uit Amster-
dam overgekomen echtgenoot Rudolf én door haar baas en minnaar 
Albert Gemmeker. Deze laatste is gastheer. Hij heeft, als nieuwe com-
mandant, alles uit de kast gehaald om te laten zien hoe goed hij de 
zaak na ruim twee maanden al in de hand heeft. De gasten worden be-
diend door veertig jonge joodse meisjes die daarvoor speciaal zijn ge-
selecteerd. Volgens Durlacher hadden ze zwarte jurken en gesteven 
schorten aan; met hun witte kapjes leken ze echte serveersters in een 
duur restaurant. Zij namen de spullen bij de deur over van de loop-
jongens, die niet in de zaal mochten komen. Durlacher: ‘Het feestge-
druis en het gebrul van Duitse bierdrinkers dendert de nacht in.’ En 
hij vervolgt:

‘Uit de deur komen enkele ss’ers. Op de revers van hun unifor-
men wemelt het van sterren en strepen. Voor de ligusterhaag, 
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met hun rug naar ons toe, openen zij ongegeneerd hun gulp en 
pissen als paarden.’57

Tussen de gangen door waren er optredens van door een band bege-
leide zangers en zangeressen. En er waren toespraken. Wat daar ge-
zegd werd is niet bekend – ze begonnen pas als de bedienende meis-
jes de zaal uit waren. Het is wel zeker dat Gemmeker als gastheer ook 
gespeecht heeft, maar wat hij zei is nergens vastgelegd. Het was voor 
hem een mooie gelegenheid zich te profileren als de nieuwe comman-
dant, die zijn taak gecontroleerd en gedisciplineerd zou uitvoeren.

Hij zal het ongetwijfeld ook over de ware reden van dit grote fes-
tijn hebben gehad. Het is met afstand de meest cynische reden ooit 
voor een feest: de ss vierde de 40.000ste gedeporteerde jood uit Ne-
derland. Daarom pakte Gemmeker flink uit.58 Daarmee was de op-
dracht van Eichmanns bureau, afdeling ivb4 van het Reichssicher-
heitshauptamt, gehaald. Aanvankelijk zou Nederland in 1942 niet 
meer dan 15.000 joden hoeven te deporteren, maar stagnatie in 
Frankrijk deed Eichmann en zijn chef Himmler in juni 1942 beslui-
ten het Nederlandse aandeel voor 1942 naar 40.000 op te hogen.59 Het 
leek onmogelijk, maar het lukte.

En dat was op 19 december 1942, toen de teller op ongeveer 39.800 
stond, een feest waard.
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6 Op vol vermogen

Verlof

Na het feest ging Gemmeker op verlof, naar Düsseldorf, waar hij de 
kerstdagen zou doorbrengen. Hoe dat verlopen is valt moeilijk na te 
gaan, maar dat het een warm en hartelijk weerzien tussen de echte-
lieden was, is niet erg waarschijnlijk. Gemmeker had in die periode al 
genoeg van dit huwelijk. Hij heeft bij deze gelegenheid zijn jongste 
dochter Erika voor het eerst gezien – ze was toen drie maanden. Ze 
zegt, in een gesprek over haar jeugd, spottend dat ze tijdens het kerst-
verlof van het jaar ervoor geproduceerd moet zijn.1 Het was voorlopig 
ook de laatste keer dat Gemmeker zijn kinderen zag: hij zou pas in 
1951 weer een korte ontmoeting hebben met zijn vrouw en zijn drie 
dochters. Met Kerstmis 1942 was zijn oudste dochter Lotti vier jaar en 
de middelste, Rosemarie, twee.

Tijdens of kort na het bezoek van haar man, die intussen een posi-
tie van almacht in kamp Westerbork én een verhouding met zijn se-
cretaresse had opgebouwd, is Käthe Gemmeker-Wunderling tot de 
conclusie gekomen dat ze het vooralsnog alleen moest uitzoeken. Ze 
had kennelijk te verstaan gekregen dat ze op financiële bijdragen van 
haar man niet meer hoefde te rekenen. Ze besloot terug te keren naar 
de regio Braunschweig, waar ze vandaan kwam, en daar een baan te 
zoeken. Ze had de afgelopen jaren, sinds ze kinderen had, geen be-
trekking buitenshuis gehad, maar nu werd ze daartoe gedwongen. 
Käthe Wunderling had als laatste bij de bevolkingsadministratie van 
Düsseldorf gewerkt. Midden jaren dertig had ze een overstap ge-
maakt en was ze onderwijzeres geworden. De mogelijkheden daartoe 
waren verruimd door het enorme tekort aan leerkrachten dat onder 
het Hitler-regime was ontstaan. In het dorp Lehre bij Braunschweig 
kon ze herintreden en tot haar grote geluk was daar een dienst-
woning beschikbaar voor de plaatselijke onderwijzeres. Dankzij haar 
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inkomsten kon ze bovendien een kindermeisje nemen, een Poolse, 
die in de buurt in een kamp woonde. Het grote voordeel van de ver-
huizing was daarnaast dat de voortdurende angst voor bombarde-
menten, die in Düsseldorf het dagelijks leven beheerste, langzaam 
verdween. 

Tot het besluit uit Düsseldorf te vertrekken kan heel goed de erva-
ring hebben bijgedragen die Käthe Wunderling begin 1943 opdeed, 
toen ze totaal onverwacht haar man probeerde te bezoeken. Ze had 
haar drie dochtertjes aan de zorgen van haar ouders toevertrouwd en 
had de trein naar Drenthe genomen. De medewerkers op het kantoor 
in de Kommandantur zullen er vreemd van opgekeken hebben, toen 
Gemmekers echtgenote vanaf station Assen belde dat ze wilde wor-
den opgehaald. Er reed een dienstauto naar Assen en terug. Over de 
ontmoeting heeft geen van de betrokkenen later details willen prijs-
geven, ook huishoudster mevrouw Asch had er weinig herinnering 
aan. Het is wel duidelijk dat Käthe binnen een paar uur weer op het 
station van Assen stond. Ze wist genoeg. Ze keerde gedesillusioneerd 
terug naar haar kinderen. Volgens haar jongste dochter Erika heeft 
Käthe Gemmeker-Wunderling de klap van de ontdekking van Al-
berts nieuwe liefde nooit kunnen verwerken. Ze is haar man blijven 
vereren, aldus haar dochter, en had tot op het einde een foto van Al-
bert aan de muur hangen.2 Ze ging een moeilijke tijd tegemoet, zoals 
zoveel alleenstaande vrouwen in Duitsland, tijdens, maar vooral na 
de oorlog.

De commandant ging het nieuwe jaar energiek van start. Hij had be-
sloten voortaan zelf de kampreglementen te bepalen, de leiding in 
Den Haag liet hem daartoe alle ruimte. Dat deed hij door persoonlijk 
de zogenaamde Lagerbefehle te gaan schrijven, de kamporders, althans 
de meeste. De nummering begon opnieuw en bovendien: alles ging 
vanaf nu in het Duits. Kamporder 1 luidde dan ook:

‘Alle bewijzen, formulieren, schriftstukken, stempels, borden 
etc, die in Lager Westerbork gebruikt worden, moeten vanaf 
heden in de Duitse taal gesteld zijn. Dienstaanwijzingen, in-
structies en Lagerorders zijn in de Duitse en Nederlandse taal  
te stellen, eveneens verbodsborden. De hiervoor noodzakelijke 
veranderingen zijn nog in de loop van januari te doen.’3
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Het was het begin van een aanhoudend bombardement van kampor-
ders, afkomstig van de Lagerkommandant, die langzamerhand dui-
delijk maakten wat de stijl van de leider zo ongeveer inhield. Het be-
gon met de invoering van de groetplicht: ‘Mannelijke leden van de 
Lagerkommandantur moeten worden gegroet, ongeacht welke kleding 
ze dragen.’ Iedereen moest altijd zijn kampkaart bij zich hebben. De 
groetplicht werd na een paar weken tot in detail uitgewerkt: ‘Bij 
hoofdbedekkingen die met moeite af te nemen zijn, gaat de kampin-
gezetene in de houding staan.’ Gemmeker stelde ook eisen aan de ma-
nier waarop hijzelf moest worden bejegend door groepen arbeiders 
die zijn pad kruisten, zo staat in Kamporder 6, nr. 2, lid 3:

‘Voor iedere arbeidsgroep moet een voorman bestemd worden 
die mij, wanneer ik aan zijn groep voorbij kom, zijn groep te 
melden heeft. Gedurende de melding staan de mensen van  
de groep in de houding en nemen op het commando “weiter
machen” hun werk weer op, terwijl andere personen die te  
groeten zijn, slechts door de voorman gegroet worden.’4

Gemmeker eiste dus een speciaal ritueel voor zichzelf op, al in zijn 
zesde kamporder – dan al aardig in de ban van zijn machtspositie. En 
zo ging het door met verboden en voorschriften, week in week uit. De 
kranen moesten na gebruik direct worden dichtgedraaid, gevonden 
voorwerpen werden nog maar kort bewaard, alle muziekinstrumen-
ten moesten worden aangegeven, en de (schaarse) fietsbanden van de 
dienstfietsen gespaard. Een fiets gebruiken mochten kampfunctio-
narissen alleen in dringende gevallen, en op de terugweg moest de le-
ner de fiets aan de hand meevoeren, zodat het rubber minder te lijden 
had. Alle bepalingen werden gevolgd door de aankondiging dat over-
tredingen zwaar zouden worden gestraft. Gemmeker ontplooide zijn 
macht over het kamp, tot in de pietluttigste details.

Het Apeldoornsche Bos

Op 20 januari 1943 vertoonde de dienstlijst van de Ordedienst 
(‘kamppolitie’) van Westerbork een heel ander aanzien dan normaal: 
er stonden meer dan honderd namen op voor een karwei buiten het 
kamp. Toen de od-leden zich voor tien uur in de ochtend meldden bij 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   88 10-03-19   22:42



89

hun commandant Arthur Pisk, bleek dat ze met z’n allen naar de trein 
gingen, de trein naar Apeldoorn. Ze moesten assistentie verlenen bij 
een project van de ss, waarvan de strekking nog even geheim moest 
blijven. Het ging om de ontruiming van de inrichting voor joodse 
geestelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten, het Apeldoorn-
sche Bos.5 Kort na hun aankomst bij het terrein aan de Zutphense-
straat – de od-leden waren vanaf het station daarheen gemarcheerd 
in hun groene uniformen met gele ster op de borst – stopte daar een 
auto. Er stapten twee mannen uit, de joodse chef-arts van kamp Wes-
terbork Fritz Spanier en commandant Albert Gemmeker. 

Het duo ging het administratiegebouw in en kwam even later weer 
terug. Ze overlegden met od-commandant Pisk. Er bleek iets hele-
maal mis te zijn gegaan. Gemmeker had van Zöpf, zijn chef in Den 
Haag, de opdracht gekregen met honderd man naar Apeldoorn te 
gaan, maar er was ergens een misverstand gerezen rond de juiste da-
tum. Ze waren een dag te vroeg. De man die de hele operatie zou gaan 
leiden, Ferdinand Aus der Fünten, een van de chefs van de Zentral-
stelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam, was er ook nog niet. 
Deze coördinatiefout leidde ertoe dat de leiding van de inrichting, 
die al enige tijd ongerust was over de nabije toekomst, nu zeker wist 
dat er een grote verhuisoperatie op til was. Geneesheer-directeur dr.  
J. Lobstein kreeg de opdracht onderdak te regelen voor de honderd 
mensen van de od. Ze zouden pas de volgende dag in actie komen. In 
de nacht van woensdag op donderdag is een groot deel van het ver-
plegend personeel de inrichting ontvlucht om onder te duiken. Ook 
een beperkt deel van de patiënten heeft de kans aangegrepen om de 
ontruiming voor te zijn, ongeveer 10 procent.6 Gemmeker en Spanier 
zijn, toen duidelijk was dat ze inderdaad een dag te vroeg waren ge-
komen, weer bij chauffeur Siegfried Sommerfeld in de auto gestapt 
en teruggekeerd naar Westerbork.7 

De volgende dag, donderdag, reden ze opnieuw naar de inrichting. 
Op het station van Apeldoorn stond inmiddels een goederentrein 
klaar met veertig wagons. Rond vijf uur in de middag verschenen er 
op het terrein van het Apeldoornsche Bos zes vrachtwagens, met on-
geveer honderd man Ordnungspolizei en Sicherheitspolizei, uit Den 
Haag en Amsterdam, onder leiding van Ferdinand Aus der Fünten. 
De psychiater Nico Speijer was erbij toen Aus der Fünten, Gemmeker 
en een paar andere ss-officieren de kamer van de directeur binnen-
gingen. Speijer heeft er na de oorlog een verslag over geschreven: 
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‘Aus der Fünten zei direct:  
“Ik neem de leiding van de 
inrichting over. De patiënten 
worden naar een lazaret in 
Duitsland gebracht. Het  
personeel blijft in Holland.” 
Toen hem werd meegedeeld 
dat een groot aantal patiën-
ten niet vervoerd kon wor-
den, was zijn antwoord:  
“Alle patiënten zijn wat ons 
betreft te vervoeren.”’8

Nico Speijer kreeg daarna een 
taak: hij moest samen met een 
collega de ss’ers de weg op het 

terrein en in de gebouwen wijzen en waar nodig deuren openen. Ze 
gingen alle afdelingen door. In het Apeldoornsche Bos verbleven te-
gen de 1200 patiënten – het gebouw was overvol omdat er nogal wat 
joodse patiënten uit andere inrichtingen waren verwijderd en naar 
Apeldoorn overgebracht. Er werkten in totaal rond de 330 verplegen-
den en verzorgenden. De ss-mannen brachten de patiënten in enige 
zalen samen. Zonder toezicht, alle deuren gingen dicht. Personeel 
mocht er niet bij, ondanks de melding dat er agressieve en zieke men-
sen bij waren en epilepsiepatiënten. Protesten van Speijer en zijn col-
lega’s haalden niets uit.

Ook al het personeel werd bijeengedreven, bewaakt door een ss’er 
die zich ernstig misdroeg. Speijer schreef in zijn verslag dat hij 
er – vier jaar na dato – nog altijd moeite mee had onder woorden te 
brengen hoe het verderging. De ss reed vrachtwagens naar de pavil-
joens, met de achterkant naar de deur. De kleppen gingen naar bene-
den en daarna werden de patiënten ingeladen. Speijer:

‘De patiënten die konden lopen werden naar buiten gedreven 
en in de vrachtwagen geduwd. Steeds meer patiënten werden 
onder luid geschreeuw en gejammer van degenen die al ingela-
den waren erbij gestouwd, tot er letterlijk niemand meer bij 
kon. Sommige zwakzinnigen hadden zich uitgekleed, anderen 
hadden zich met uitwerpselen ingesmeerd. Als er een wagen 
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vol was ging de klep omhoog en reed de wagen naar het station, 
waar ze in de trein van veertig veewagons werden overgeladen, 
veertig per wagon. Als er een vol was, werd die van buiten  
afgesloten. Het geschreeuw en gejammer was ook daar on-
beschrijflijk.’9

Bij het inladen van de patiënten waren de leden van de joodse Orde-
dienst van Westerbork betrokken. Jacob Boas maakt daar in zijn boek 
Boulevard des Misères uitvoerig melding van. Er is een getuigenis van 
een van de od’ers, David Chajes. Hij moest meehelpen. Hij verklaarde 
dat ze eerst de patiënten zachtjes op het stro legden en toen van de 
Duitsers een pak slaag kregen en gedwongen werden hard op te tre-
den. Dat staat in schril contrast met de lezing die Albert Gemmeker er 
na de oorlog over gaf. Hij beweerde in een verhoor over de zaak dat de 
od niets met de patiënten van doen had gehad: 

‘Ik was met mijn detachement hoofdzakelijk belast met de  
afzetting van het terrein. 
Met het inladen van de patiënten heb ik mij net als mijn detache
ment niet bemoeid.’10

Ook toen hij er in 1974 in Düsseldorf naar gevraagd werd, hield Gem-
meker vol dat hij het inladen niet van dichtbij heeft gadegeslagen.  
Hij was niet van het terrein geweest, de patiënten waren gekleed de 
vrachtwagens in geleid. 

In werkelijkheid ging het er gruwelijk aan toe en moesten de 
od’ers wel degelijk het vuile werk doen. od’er David Chajes weet nog 
dat een collega van hem een zieke patiënt een deken wilde meegeven. 
Dat werd hem geweigerd: ‘Zonde’, vond de ss-officier die ernaast 
stond. Speijer beschreef hoe die ss-officier opeens zei, dat het op deze 
manier te lang ging duren omdat er te weinig patiënten in een vracht-
wagen pasten. ‘Om tijd te winnen werden de zieken nu op elkaar  
gestapeld, twee lagen op elkaar.’ Een van de od’ers moest met een 
vrachtwagen vol patiënten mee naar het station: 

‘Ik weet nog dat ik ternauwernood in die vrachtauto kon staan, 
zo vol als deze was. Een vrouw lag met haar hoofd tussen mijn 
voeten.’11
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Bij de trein ging het er allemaal zo mogelijk nog ruwer en meedogen-
lozer aan toe. Presser schrijft dat alle soorten patiënten door elkaar in 
de wagons werden gesmeten. ‘Kinderen bij gevaarlijke krankzinni-
gen, imbecielen bij onvervoerbaren.’ De trein ging niet naar Wester-
bork, maar direct naar het oosten, naar Polen, naar vernietigings-
kamp Auschwitz. 

od-man Chajes was bij het vertrek en sprak van afgrijselijk gegil 
dat uit de wagons opsteeg. ‘Onpeilbaar vreselijk zal deze laatste reis 
voor de ongelukkige wezens zijn geweest.’ Er was ook verplegend 
personeel bij, dat kort voor vertrek door Aus der Fünten was opgeroe-
pen zich te melden. Er kwamen er twintig vrijwillig, Aus der Fünten 
wees er zelf nog dertig aan. Presser:

‘Zij gingen in een aparte wagon, achter de andere aangehaakt. 
Een Nederlandse jood, in Auschwitz werkzaam, verhaalt van 
hun aankomst aldaar: “Ik was zelf op het station toen de trein 
aankwam. Het was een van de vreselijkste transporten vanuit 
Holland die ik ooit gezien heb. Veel geesteszieke patiënten pro-
beerden door de postketting te breken en werden doodgescho-
ten. De rest van de patiënten werd onmiddellijk vergast.”’12

En Gemmeker? Hij heeft altijd volgehouden dat hij het paviljoen niet 
uit geweest was en niets van het patiëntenvervoer had meegekregen. 
Hij kwam weg met zijn verklaringen, omdat zijn ondervragers geen 
kennis hadden van de getuigenissen van de od’ers die het werk had-
den moeten doen. In een van die verhoren zei hij, dat hij onmogelijk 
tot de conclusie had kunnen komen dat de betrokkenen het niet zou-
den overleven: ‘Er werd aan de zieken verplegend personeel meege-
geven,’ zei Gemmeker. De personeelsleden die niet mee waren gegaan 
met het transport gingen naar Westerbork – de meesten werden later 
zelf ook gedeporteerd. Een van de verpleegsters werd veel later nog 
over Gemmekers optreden bevraagd, mevrouw Van Zuiden-Nieweg 
uit Bilthoven. Hij scheen in Westerbork een keer met een zaklamp  
in haar gezicht en zei toen: ‘Kijk, daar hebben we de zuster uit 
Apeldoorn.’ Er ontstond een gesprek, mevrouw Van Zuiden vroeg 
wat er met die mensen gebeurd zou zijn. Gemmeker antwoordde ‘dat 
hij dankbaar zou zijn, indien zijn ouders, als ze geestesziek waren, 
dezelfde behandeling zouden hebben gekregen als de patiënten in 
het Apeldoornsche Bos’. Van Zuiden antwoordde dat er ook geregeld 
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mensen genazen, maar Gemmeker wuifde dat weg: ‘Ze kwamen ten 
laste van de gemeenschap.’13

De Duitse justitie heeft in de jaren zeventig ook de echtgenote van 
de arts Spanier nog verhoord, die zich herinnerde dat haar man diep-
geschokt uit Apeldoorn was teruggekeerd en toen hij erover vertelde 
een huilbui kreeg.14 Ze wist ook te vertellen dat Gemmeker zich de 
volgende dag ziek had gemeld. Toen Gemmeker daar door de onder-
zoeksrechter mee werd geconfronteerd, wees hij de suggestie beslist 
van de hand. Ziek? Geen sprake van. ‘Mag ik u erop wijzen dat Spanier 
een moeizame relatie met zijn vrouw had?’

En zo ontkende de commandant glashard elke betrokkenheid bij de 
weerzinwekkende oorlogsmisdaad, die de ontruiming van de inrich-
ting in Apeldoorn zonder twijfel was.

Selig Goldstein

Tot het personeel van het Apeldoornsche Bos dat niet meeging naar 
Auschwitz, maar in Westerbork werd opgesloten, behoorde de 52-ja-
rige verpleegkundige Selig Goldstein, die samen met zijn vrouw Ra-
chelina al sinds 1925 in de inrichting had gewerkt. In Westerbork 
moest hij kort na zijn aankomst aan het werk, hout sjouwen. Het 
moet voor hem heel onwennig geweest zijn, met hout slepen in het 
kamp, zonder de patiënten in de buurt met wie hij zo lang was opge-
trokken. Ergens in zijn eerste week liep kampcommandant Gemme-
ker achter hem langs. Goldstein kende hem niet, wist niet wie hij was 
en nam dus geen pet voor hem af – dat kon ook moeilijk, want hij had 
zijn handen vol hout. Het wekte de gramschap van de commandant. 
Goldstein werd afgeblaft en moest zijn kampkaart inleveren. Gold-
stein was verbluft, hij had nog geen idee van de gewoonten en gebrui-
ken in het kamp. Hij zocht een ver familielid op, een zekere Maurits 
Drukker. Die beloofde hem te doen wat hij kon.15 Drukker bezocht  
als eerste Kurt Schlesinger, de machtige leider van Dienstbereich i, 
daarna ging hij naar de ploegbaas van Goldstein, een zekere Zuidema 
en daarna nog naar de chef van de afdeling landbouw, Huisman. Alle 
drie beloofden ze aan Drukker dat ze hun best zouden doen om te 
voorkomen dat Goldstein er nare gevolgen van zou ondervinden. 

Of ze iets hebben ondernomen is niet na te gaan, er is maar één 
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vaststaand feit in deze zaak: in de nacht van 8 op 9 februari stonden 
de namen van Selig Goldstein en zijn 68-jarige vrouw Rachelina 
Goldstein-Rozema op de transportlijst. Er heeft zich vervolgens in de 
barak van Rachelina een tragedie voorgedaan. Zij was heel close met 
haar twee zussen, die net als zij in Apeldoorn hadden gewoond. Lea 
(63) was ook verpleegster in het Apeldoornsche Bos, Geertje was dat 
geweest, ze was inmiddels 78. Lea en Geertje namen het besluit met 
hun zus en zwager mee te gaan: ze meldden zich vrijwillig aan voor 
het transport. Op 9 februari vertrok de trein met 1184 joden aan 
boord, twee meer dan oorspronkelijk de bedoeling. Van Selig Gold-
stein, zijn vrouw Rachelina en zijn schoonzussen Geertje en Lea  
Rozema is nooit meer iets vernomen, vertelde Maurits Drukker na de 
oorlog tegen de rechercheur die hem verhoorde, Jan Schoenmaker. Ze 
zijn op 12 augustus direct na aankomst in Auschwitz vergast. Omdat 
Selig zijn pet niet had afgenomen.

Rechercheur Schoenmaker heeft Gemmeker er speciaal over ge-
hoord. Die wist zich het geval-Goldstein niet meer te herinneren. Hij 
moest dus gissen. Hij nam alleen kampkaarten in als er ‘met opzet te-
gen de kampdiscipline werd gezondigd’. Hij moet dus wel de stellige 
indruk hebben gehad ‘dat opzettelijk een disciplinair vergrijp plaats-
vond’.16

Selig Goldstein, de verpleger die opeens in een werkploeg met een 
bos hout over zijn schouder liep en daarom niet in staat was de com-
mandant te groeten (die hij niet eens kende), Selig Goldstein dus, had 
opzettelijk een disciplinair vergrijp gepleegd, ten gevolge waarvan hij met 
zijn vrouw en twee schoonzussen een week later in een gaskamer te 
Auschwitz was gestikt. 

Het was de logica van Westerbork, het was de logica van Albert 
Konrad Gemmeker.

Vluchtpogingen

Vluchten uit Westerbork kwam heel weinig voor. Het totaal aantal 
ontvluchte joden bedroeg volgens Presser en De Jong ruim 200, later 
onderzoek kwam iets hoger uit, op ongeveer 300.17 Op 107.000 gede-
porteerden was dat een paar promille. De voornaamste reden om niet 
te vluchten was de angst dat je je familie ermee zou schaden. Iedereen 
wist dat een ontsnappingspoging zou worden verhaald op je naasten: 
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die zouden direct naar de strafbarak moeten verhuizen en dus met 
voorrang worden gedeporteerd. Daarmee werd ontsnappen in feite 
een egoïstische daad, waar anderen het slachtoffer van werden.18 Dat 
inspelen op het schuldgevoel van kandidaat-vluchters was de kern 
van Gemmekers strategie. Na een van de grootste ontsnappingen uit 
de geschiedenis van het kamp (tien gevangenen, op 8 februari 1943) 
kwam hij met een keiharde represaillemaatregel, geformuleerd in 
Kamporder 5 van 11 februari: 

‘Wanneer een vlucht gelukt, worden 10 Lageringezetenen uit 
dezelfde barak op straftransport gesteld.’19

Gemmeker raakte buiten zinnen van woede bij ontsnappingen. Elke 
poging was sowieso een inbreuk op zijn systeem van orde en tucht dat 
hij bij het afvoeren van de joodse bevolkingsgroep als uitgangspunt 
had gekozen. Maar hij was vooral heel bang dat ontvluchtingen zijn 
positie zouden verzwakken. Hij wist dat hij werd afgerekend op een 
ordelijke uitvoering van zijn opdracht; als gevangenen ervandoor 
gingen bracht dat zijn reputatie in gevaar, en werd de kans groter dat 
hij elders in het Derde Rijk zou worden tewerkgesteld in een aanzien-
lijk minder comfortabele baan. De ontsnapping van 8 februari bracht 
hem daarom tot een schriftelijke, dreigende aansporing aan de kamp-
bewoners om vluchtpogingen in de kiem te smoren. Hij schreef in 
Kamporder 5:

‘Zodra een Lageringezetene zich niet tijdig bij de maaltijden of 
met de Sperrstunde in de barak bevindt, is zonder meer verden-
king tot ontvluchting aan te nemen en melding te maken. Het 
is beter dat een melding als ongegrond teruggetrokken wordt, 
dan dat opsporing te laat begint.’

Gemmeker voegde er nog aan toe dat hij zich het recht voorbehield 
aanvullende maatregelen tegen de barakleider te nemen uit wiens ba-
rak iemand was ontsnapt. Zo werkte hij verder aan een stelsel van 
dreigementen die mensen ervan moesten weerhouden uit Wester-
bork te ontsnappen.

Maar helemaal lukte dat niet. Twee maanden later, begin april, 
ontbraken er twee mensen op het appèl, kort voor het vertrek van een 
zeer massaal transport, van 2000 joden. Het betrof een groep mensen 
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die kort tevoren uit het nieuwe kamp Vught waren overgebracht, het 
ss-concentratiekamp bij Den Bosch dat, onder meer, als een soort 
overloopkamp voor Westerbork fungeerde. De groep was in barak 57 
ondergebracht. Het echtpaar Moses vormde daar de barakleiding. 
Mevrouw Moses-Loew vertelde later dat de mensen er heel slecht aan 
toe waren, ze noemde het ‘het beestachtigste transport dat ik ooit in 
Westerbork heb meegemaakt’. Zij en haar man probeerden de bin-
nengebrachte zieken te helpen, en voor de net aangekomen mensen 
betere kleren te regelen, ze waren dagenlang in touw. ’s Nachts voor 
het transport kwam het bericht dat er twee mensen weg waren. Moses 
en zijn vrouw hielden appèl, er ontbraken inderdaad twee mannen, 
Amsterdammers. Barakleider Moses werd opgehaald, hij moest bij 
Gemmeker komen. Hij zei bij terugkomst, na uren verhoor, dat hij 
opdracht had gekregen twintig mensen aan te wijzen die ziek in de 
barak lagen, als represaille voor de ontvluchting. Maar dat had Moses 
geweigerd. Zijn vrouw Johanna: ‘Mijn man zat geweldig in de put en 
hield er ernstig rekening mee dat ook wij mee op transport moesten 
gaan, omdat hij niet kon voldoen aan een opdracht door Gemmeker 
gegeven.’20 Maar er gebeurde iets anders. De assistent-barakleider 
M.K. Löwenberg, vertelde na de oorlog:

‘Op het laatste moment, kort voor het vertrek, kwam de com-
mandant van het kamp, Gemmeker, woedend de barak binnen-
stormen. Ik heb met eigen ogen gezien dat hij persoonlijk eni-
ge ziek in de barak liggende mensen uit de bedden sleurde en 
aanwees voor transport. Deze personen waren transportunfähig* 

verklaard, maar de woede van Gemmeker over de ontvluchting 
van twee personen was waarschijnlijk zo groot dat hij het op 
deze wijze trachtte te wreken.’21

Mevrouw Loew bevestigt die lezing:

‘Diezelfde morgen, ongeveer 8 à 9 uur, kwam Gemmeker met 
od-personeel en ss woedend de barak binnen. Hij was ontzet-
tend kwaad en had als het ware het schuim op de mond staan. 
Hij hield een korte, heftige redevoering waarin hij erop wees 
dat er geen kameraadschap onder de barakbewoners van 57 

* Niet in staat op transport te gaan.
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heerste. Hierna ging Gemmeker persoonlijk door de barak en 
wees, zo langs de bedden lopende, twintig mensen aan die op 
transport gesteld moesten worden als represaille voor de beide 
ontvluchtingsgevallen. De mensen waren doodziek en werden 
zo door de od en ss van hun bedden gelicht en in de gereed-
staande trein gebracht.’22

De Drentse rechercheur Schoenmaker, die deze verklaringen in zijn 
proces-verbaal opnam, heeft daarna Gemmeker laten komen en over 
de gang van zaken ondervraagd. Die wist zich het transport zowaar 
nog te herinneren. En hij legde een verklaring af die zelfs in zekere 
zin als een bekentenis kan worden opgevat:

‘Ik houd het voor mogelijk dat ik Moses opdracht heb gegeven 
dat hij 20 andere personen uit zijn barak moest aanwijzen om 
als represaille voor de ontvluchting op transport gesteld te wor-
den.’23

En hij bevestigde zelfs dat hij kwaad was over de ontsnapping van de 
twee mannen:

‘Ik was zeker zeer kwaad over de loop der gebeurtenissen en ik 
heb dit ook in scherpe bewoordingen gezegd. Het is echter niet 
zo dat ik dingen gezegd zou hebben die niet verantwoordelijk 
waren en ik had mijzelve volkomen in de hand. Van het zgn 
“schuim op de mond staan van kwaadheid” is niets waar.’

Mevrouw Loew heeft nog kleding en dekens gehaald en die naar de 
trein gebracht om het lot van de zieken enigszins te verlichten. Zij 
konden de spullen goed gebruiken. Wat zij niet wisten, was dat de  
bestemming sinds enige weken niet meer Auschwitz was, maar een 
kamp in het oosten van Polen, bij de Oekraïense grens, Sobibor. De 
naam van dat oord was tijdens de oorlog slechts bij weinigen bekend. 
Het was ook feitelijk een geheim kamp. Het maakte deel uit van de 
Aktion Reinhardt, een plan van de ss om honderdduizenden joden te 
vermoorden in kampen in het oosten van Polen, die na gebruik zou-
den worden afgebroken en door nieuw aangeplante bomen voor  
eeuwig aan het oog onttrokken zouden blijven.24 Sobibor was het 
tweede in die reeks, na Belzec. In februari was Reichsführer-ss Hein-

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   97 10-03-19   22:42



98

rich Himmler er op inspectiebezoek, samen met de leider van het Ju-
denreferat in Berlijn Adolf Eichmann. Daar viel het besluit dat vanaf 
begin maart de treinen uit Nederland tijdelijk naar Sobibor zouden 
rijden, omdat Auschwitz enige tijd gereserveerd was voor een enorme 
stroom joden uit het Griekse Thessaloniki. 

In Sobibor werden in principe alle aangekomen joden direct naar 
de gaskamer geleid en vermoord. Soms werden mensen uitgekozen 
om te worden doorgestuurd naar werkkampen in de buurt – dat is 
zestien Nederlanders overkomen, onder wie Jules Schelvis, die later 
door intensieve studie de grootste kenner van het kamp Sobibor zou 
worden. Twee uit Nederland afkomstige vrouwen overleefden het 
verblijf van een halfjaar, Selma Wijnberg uit Zwolle en Ursula Stern, 
een uit Duitsland naar Nederland gevlucht joods meisje. Zij werden 
op het perron van Sobibor geselecteerd voor werk in het kamp (het se-
lecteren van kleding van de vermoorde joden) en waren betrokken bij 
de massale vlucht na de opstand in Sobibor op 14 oktober 1943.25 Sel-
ma Wijnberg werd in 1947 als getuige gehoord in het Nederlandse 
vooronderzoek tegen Gemmeker. Ursula Stern werd in 1971 in Israël 
gehoord op verzoek van de Duitse justitie, die toen een vooronder-
zoek deed tegen de commandant van Westerbork. Beiden hadden 
hem in Drenthe niet persoonlijk meegemaakt. In totaal reden er  
tussen 3 maart en 20 juli 19 treinen naar Sobibor met ruim 34.000  
joden.

Het meest omvangrijke transport uit de geschiedenis van het kamp 
vertrok op dinsdag 8 juni: 3017 joden, onder wie ongeveer de helft 
kinderen onder de 16 jaar. Zij waren afkomstig uit Vught, waar de 
kampleiding het weekend ervoor had laten meedelen dat alle kin-
deren het kamp zouden verlaten en naar een speciaal kinderkamp 
werden gebracht. Dat bleek, zoals zo vaak, pure misleiding: in twee 
treinen gingen de kinderen naar Westerbork, de meesten met hun 
moeder, sommigen met beide ouders. Veel vaders waren niet in staat 
om mee te gaan – ze werkten in een dwangarbeidproject aan de Moer-
dijk. Philip Mechanicus, de in Westerbork geïnterneerde verslagge-
ver van het Algemeen Handelsblad, beschrijft hoe dat tweede transport 
binnenkwam:

‘Zij zijn, moe en uitgeput, ziek en vervuild, voor een deel uit de 
vuile vee- en goederenwagens waarmee zij gekomen zijn, een-
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voudig met gesnauw, gedonder en slagen en stompen over-
geheveld in de vuile vee- en goederenwagens, die hen naar het 
Oosten overbrengen.’26  

Vlak voor de extreem lange en overvolle trein vanuit Westerbork ver-
trok, werden er tien mannen uit gesleurd. Dat bleek te maken te heb-
ben met een nieuwe ontvluchting, en nog wel uit barak 67, de straf-
barak. Het was een kort tevoren uit Vught aangekomen gevangene. 
Niemand wist hoe hij had kunnen ontsnappen, hij is nooit terugge-
vonden.27 Gemmeker was weer des duivels, hij had aangekondigd dat 
er dit keer bloed zou vloeien. Dat was ook ieders verwachting toen de 
tien mannen op de valreep uit de trein naar Sobibor werden gehaald, 
door drie Duitse agenten van de Grüne Polizei. Ze werden overge-
bracht naar Assen. De verwachting was dat ze daar zouden worden 
geëxecuteerd, maar dat gebeurde niet. Toen het megatransport in As-
sen even stopte, werden ze daar weer in de trein gezet. De hele opera-
tie was bedoeld, aldus Mechanicus, ‘om schrik en ontsteltenis in het 
kamp teweeg te brengen, teneinde de zucht tot ontvluchten voor-
goed te bedwingen’. Voor de tien mannen betekende het letterlijk uit-
stel van executie, met 72 uur, de reistijd Assen-Sobibor.

Tot de 3017 inzittenden van het transport van 8 juni behoorde ook de 
48-jarige Johanna Aronsohn, huisarts in Amsterdam, aan de Pieter de 
Hoochstraat. Ze beschikte over een Sperre, een ontheffing voor de-
portatie, omdat ze voor de Joodse Raad werkte. Op zaterdag was ze 
opgebeld vanuit Westerbork door een collega-arts, Johanna de Win-
ter.28 Die had die dag het eerste kindertransport van Vught naar Wes-
terbork begeleid en had daar gemerkt dat de medische begeleiding 
ernstig tekortschoot – de trein zat stampvol met zieke kinderen en 
zieke ouders, die dringend hulp nodig hadden. En omdat er de vol-
gende dag weer zo’n transport zou volgen, vroeg De Winter aan haar 
collega of ze naar Vught wilde gaan om daar te helpen. Dat deed Jo-
hanna Aronsohn, direct, zonder na te denken. Ze was op tijd om mee 
te gaan in het tweede kindertransport naar Westerbork en deed on-
derweg wat ze kon om de ellende van de treinreis zo veel mogelijk te 
beperken. Samen met collega De Winter, die direct was teruggereisd 
naar Vught om ook het tweede transport te kunnen begeleiden. Voor 
ze in Westerbork uitstapten had De Winter haar collega nog gewaar-
schuwd: pas daar een beetje op je woorden. Ze wist dat Aronsohn 
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nogal loslippig was en eruit flapte wat haar voor de mond kwam. In 
Westerbork was chef-arts Fritz Spanier direct op De Winter afgelo-
pen, ze kenden elkaar. Hij had haar gezegd: ‘Es herrscht ein dicker 
Luft’ – een gespannen sfeer. De Winter was dus extra op haar hoede. 

In de registratiezaal was het bijzonder druk. Gemmeker was er 
ook. De Winter en Aronsohn stonden bij een verpleegster in uniform 
die aarzelde wat ze zou doen: met de kinderen en hun ouders mee-
gaan de registratiezaal in, of buiten blijven? Het duurde even. Gem-
meker stond erbij en schreeuwde: ‘Wat wilt u, erin of eruit?’ Johanna 
Aronsohn zei er iets van, ze adviseerde de verpleegster goed na te den-
ken, ‘want als je er eenmaal in bent kom je er misschien nooit meer 
uit’. En toen het daarna nog even duurde en Gemmeker opnieuw te-
keerging, zei Johanna: ‘Nou, als dit nou de beschaafde wereld is...’

Dat werd haar fataal: Gemmeker hoorde het en nam haar papieren 
in beslag, haar persoonsbewijs, voorzien van een stempel van de Jood-
se Raad, haar ontheffing. Die stempel had haar van transport moeten 
vrijwaren, maar Gemmeker trok zich daar niets van aan. Hij riep een 
van zijn assistenten erbij en stuurde Johanna Aronsohn naar de ge-
reedstaande trein. Ze is op 11 juni in Sobibor vergast, net als de andere 
3016 inzittenden.

Na de oorlog kwam de zaak aan de orde in het vooronderzoek te-
gen Gemmeker. Rechercheur Jan Schoenmaker had een klacht bin-
nengekregen, ingediend tegen Gemmeker door een Amsterdamse 
arts die het verhaal viavia had gehoord. Johanna’s moeder, Rebecca 
Friedscholl, had de oorlog overleefd en vertelde het verhaal zoals zij 
het overgeleverd had gekregen. Ze had het verlies van haar dochter 
niet kunnen verwerken. Ook dr. De Winter legde tegenover Schoen-
maker een verklaring af. Ze kwam vaker in Westerbork en bracht wel 
eens briefjes heen en weer. Deze keer niet, ook omdat Spanier haar 
had gewaarschuwd voor de gespannen sfeer. Rechercheur Schoen-
maker legde de kwestie aan Gemmeker voor. Hij wist zich het voor - 
val niet te herinneren.29 Hij kon zich alleen maar voorstellen dat 
Aronsohns reispapieren niet in orde waren geweest – anders zou hij 
iemand nooit zomaar naar de trein sturen.

Het was zo’n beetje Gemmekers standaardreactie in dit soort ge-
vallen. Hij had een slecht geheugen voor alle keren dat hij, uit woede, 
rancune of een andere gemoedsgesteldheid, mensen spontaan op 
transport had gesteld. En spijt over wat er gebeurd was toonde hij al 
helemaal niet. Rebecca Friedscholl, de moeder van dr. Aronsohn die 
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haar dochter moest overleven, luchtte in haar gesprek met Schoen-
maker haar hart:

‘Ik heb nog maar één wens in mijn leven en dat is dat ze Gem-
meker gaan ophangen. Hij is het geweest die mijn verdere  
leven totaal heeft verwoest.’30 

Het onmenselijk alternatief

De spanningen in kamp Westerbork liepen in mei 1943 verder op. Dat 
had alles te maken met een maatregel van de nazitop in Den Haag: 
ook de gemengd-gehuwde joden, die tot dan toe met rust gelaten  
waren, moesten naar Westerbork worden gevoerd. De organisaties 
die zich intensief met het oppakken van joden waren gaan bezighou-
den – speciale politieafdelingen in de steden en daarnaast de Colonne 
Henneicke, een groep jodenjagers in Amsterdam – kregen daar in-
structies voor. Het was vooralsnog onduidelijk wat er met de ge-
mengd-gehuwden zou gebeuren. 

De maatregel had te maken met de instelling van de hoogste ss’er 
in Nederland, Hanns Albin Rauter.31 Hij wilde dat Nederland letter-
lijk ‘ontjood’ zou worden, dat er op den duur geen jodenster meer op 
straat te zien zou zijn. En Rauter was machtig, er was in feite geen 
kracht in het landsbestuur die hem kon tegenhouden, ook de formeel 
boven hem staande Seyss-Inquart niet. Door het via de hoogste ss’er 
in Berlijn, Reichsführer Heinrich Himmler, te spelen, kreeg Rauter 
uiteindelijk bijna altijd zijn zin. En daarom kreeg hij het voor elkaar, 
dat zijn ondergeschikte Wilhelm Harster begin mei 1943 een circulai-
re rondstuurde over het oppakken van gemengd-gehuwde joden. Op 
14 mei waren er tegen de 700 van hen in Westerbork. 

Die dag riep commandant Albert Gemmeker ze op allemaal naar 
de grote registratiezaal te komen.32 Toen ze daar verzameld waren 
nam niet Gemmeker het woord, maar Ferdinand Aus der Fünten, van 
de Zentralstelle in Amsterdam. Hij begon met de aankondiging dat 
hij een belangrijke mededeling had voor de mensen mét kinderen. 
Het gevolg was dat de zaal weer grotendeels leegstroomde: er bleven 
ruim honderd mensen over, gemengd-gehuwde joden met kinderen. 
Aus der Fünten vervolgde tegenover hen dat zij voor de keus gesteld 
werden: sterilisatie of deportatie. Wie zich liet steriliseren, zou over-
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gebracht worden naar Amsterdam en daar in een ziekenhuis behan-
deld worden. Na de ingreep zouden deze joden geen ster meer hoe-
ven te dragen en ze zouden zelfs weer de beschikking krijgen over 
hun spaargeld, dat ze bij de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co 
hadden moeten inleveren. Wie niet voor sterilisatie koos zou vier da-
gen later, met het transport van 18 mei, worden afgevoerd naar het 
oosten. 

Aus der Fünten liet nog een arts een uiteenzetting geven over de 
techniek van de sterilisatie, met als strekking dat de ingreep weinig 
voorstelde. Dat was overigens in 1943 maar ten dele waar. Sterilisatie 
kwam hoogst zelden voor en nooit als methode van geboortebeper-
king. Aus der Fünten voerde de spanning maximaal op toen hij zei 
dat de 103 aanwezige gemengd-gehuwden een halfuur bedenktijd 
hadden en dat overleg met de echtgenoot of echtgenote niet was toe-
gestaan. Zelf verliet hij de zaal. Loe de Jong schrijft:

‘Van wat zich in dat half uur afgespeeld heeft, weten wij slechts 
dat sommigen door het onmenselijk dilemma waarvoor zij 
gesteld waren, flauwvielen en anderen wanhopig in tranen 
uitbarstten. Er werd gedebatteerd, geschreeuwd, gegild.’33

Na de bedenktijd bleken er 52 de sterilisatie te weigeren, terwijl 51 
mensen het voorstel accepteerden. Die gingen direct met de trein 
naar Amsterdam, waar ze werden opgesloten in het gebouw van de 
Joodse Invalide. Ze zijn uiteindelijk geopereerd, door twee Duitse 
militaire artsen. 

Een kleine maand later volgde een herhaling van de voorstelling. 
Alleen was nu Aus der Fünten er niet voor uit Amsterdam gekomen, 
hij liet het werk over aan commandant Gemmeker. Die deelde onge-
veer driehonderd gemengd-gehuwden mét kinderen (de meesten 
waren kort tevoren in het kamp aangekomen) de keuze mee: sterilise-
ren en terug naar Amsterdam zonder ster, of deportatie naar ‘het oos-
ten’. Gemmeker liet de betrokkenen enige ruimte voor overleg, ze 
moesten hun beslissing binnen twee dagen meedelen, maar de keuze 
werd er niet minder dramatisch door. Philip Mechanicus sprak met 
enkele betrokkenen en noteerde:

‘Voor mannen, die hun huwelijksleven reeds hebben afgesloten 
ten gevolge van impotentie, is de keuze, waarvoor de Duitsers 
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hen plaatsen, niet bijzonder moeilijk, maar voor mannen in de 
kracht van hun leven: afgrijselijk. Zij zitten in de klauwen van 
de Moloch, die zijn prooi niet meer loslaat.’34   

Hier bleef het niet bij. De plannen van Rauter kwamen de volgende 
dag in een nieuwe fase: ook de gemengd-gehuwden zonder kinderen 
zouden eraan moeten geloven. Gemmeker koos nu een andere proce-
dure. Hij schakelde een lid van de Joodse Raad in om, zoals Mechani-
cus het noemde, ‘langs de bedden te gaan’ en ze te vragen of ze zich 
vrijwillig wilden laten steriliseren. Het vrijwillige aan dit aanbod was 
nogal betrekkelijk: wie weigerde zou naar het oosten worden gede-
porteerd. Degenen die toestemden moesten er een contract voor on-
dertekenen. 

Deze onverwachte actie bracht de betrokkenen in hevige gewe-
tensnood, maar uiteindelijk is het proces afgeblazen, om onduide-
lijke redenen. Een van de redenen zou een ingreep van de leider van 
het Judenreferat Willy Zöpf kunnen zijn geweest. Een van de gevan-
genen, de gemengd-gehuwde fotograaf Wim Loeb, heeft zijn vrouw 
Dina ingeseind over de sterilisatieactie. Die stapte op de fiets en 
drong door tot Zöpf, in zijn Haagse kantoor, en vertelde wat er in 
Westerbork gebeurd was. Die zou toen woedend zijn geworden – hij 
wist van niks. Hij heeft direct naar Gemmeker gebeld en de actie afge-
last.35 Er zijn toen zelfs honderden gemengd-gehuwde joden weer uit 
Westerbork vrijgelaten. Wel staat vast dat de beslissingen over rassen-
regels onder nazi’s altijd tot ingewikkelde controverses leidden –  
over weinig dingen konden de geobsedeerde racisten zo intensief ru-
ziemaken als over rassenkwesties en de interpretaties daarvan. Ver-
moedelijk zijn dit soort ruzies er de oorzaak van geweest dat het steri-
lisatieproject meermalen werd stopgezet en in een andere vorm later 
weer werd hervat.36

Op vol vermogen

In de eerste zes maanden van 1943 heeft de deportatiemachine op vol 
vermogen gedraaid. Willi Zöpf, de door zijn jeugdvriend Harster  
aangestelde chef van het Judenreferat in Den Haag en als zodanig ook 
de directe meerdere van Gemmeker, gaf eind april een overzicht van 
de voortgang. Hij schreef er een brief over naar zijn baas in Berlijn, 
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Adolf Eichmann, en hij zette er als titel boven: ‘Entjudung der Nieder
lande’.37 Het is verbijsterend om te zien hoe Zöpf slechts in aantallen 
denkt, alsof hij van de afdeling voorraadbeheer van een aardappelen-
groothandel is. Hij schrijft dat er nog 35.000 joden legaal in Amster-
dam wonen, 5900 legaal in de provincie en tussen de 10.000 en 15.000 
illegaal, in het land verborgen. Hij somt ook op dat er nog wel 25.000 
joden met een vrijstelling in Nederland rondlopen, omdat ze voor de 
Joodse Raad werken, of protestants gedoopt zijn, of gemengd-ge-
huwd – ze staan gedefinieerd als ‘hindernissen voor een snelle, totale 
afvoer’. Over de gang van zaken in Westerbork staat geen woord: Zöpf 
was kennelijk uitermate tevreden over de voortgang en de soepelheid 
waarmee de aangeleverde joden in de deportatietreinen werden af-
gevoerd. Hij uitte nog wel enige bezorgdheid over de toekomst: als  
er niet voldoende instroom van joden naar Westerbork was, dan kon 
de Zugbelegung (de bezetting van de treinen) niet altijd op hetzelfde 
niveau worden gehandhaafd. Aldus Willi Zöpf, in een voortgangsbe-
richt aan het Reichssicherheitshauptamt te Berlijn. 

Dat het deportatietempo in het eerste halfjaar van 1943 onvermin-
derd hoog bleef, had met verschillende maatregelen te maken. De na-
zitop had een speciaal middel ingezet om het opsporen van joden, 
vooral degenen die waren ondergedoken, te bevorderen. Er waren 
premies beschikbaar gesteld voor het arresteren van joden – Kopfprä
mien, of Kopfgeld. Dat geld was bestemd voor politieagenten die in spe-
ciale teams in de grote steden opereerden, zoals Groep x in Rotter-
dam, de Documentatiedienst in Den Haag, Bureau Joodsche Zaken in 
Amsterdam en Centrale Controle in Utrecht. En dan was er de Colon-
ne Henneicke in Amsterdam, een groep van vijfentwintig mannen 
die een contract hadden bij de Zentralstelle en nog circa dertig ‘free-
lancers’ die stad en land doortrokken om à 7,50 gulden per ingelever-
de persoon zo veel mogelijk onderduikers op te sporen. Die Colonne 
werkte van maart tot oktober 1943 en leverde tussen de 8000 en 9000 
joden af bij de Hollandse Schouwburg.38 

De inzet van politie en jodenjagers had veel effect: alleen al in de 
maand maart 1943 arresteerden de mannen van de Colonne Hen-
neicke 3190 joden. Toen de cijfers een paar maanden later enigszins 
terugliepen, werd een nieuw wapen ingezet: de razzia. Op 26 mei slo-
ten Duitse politietroepen een deel van de Amsterdamse binnenstad  
af en zochten agenten huis voor huis naar joden. Er werden in totaal 
3300 mensen gearresteerd en naar Westerbork afgevoerd. Een kleine 
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maand later, op 20 en 21 juni, volgde nog zo’n actie, door nog meer 
personeel uitgevoerd, en met nog meer resultaat: 5524 joden werden 
in treinen naar de Drentse hei gestouwd.39 Daar verliep de afvoer naar 
Polen soepel als altijd – Albert Gemmeker stond op het perron als de 
treinen naar Sobibor vertrokken, met in die periode rond de 3000 in-
zittenden per keer. Zo stond de teller voor het eerste halfjaar van 1943 
op 34.655. En in totaal dus op rond de 75.000 – geen wonder dat de 
nazileiders in hun onderlinge telegrammen over de deportaties in 
Nederland grote tevredenheid lieten blijken.40

Albert Gemmeker speelde in dat proces een niet onbelangrijke rol. 
Hij had, steunend op de al bestaande kampstructuur, een einde ge-
maakt aan de chaos die zijn voorgangers hadden gecreëerd en was  
er niettemin in geslaagd zijn reputatie te vestigen als een redelijke, 
soms zelfs charmante commandant. Aad van As, de man die in het 
kamp werkte als chef van het distributiekantoor, schreef in zijn te-
rugblik dat Gemmeker, die volgens hem de kampbevolking ervan 
overtuigde ‘dat het in Polen niet anders zou zijn dan in Westerbork’, 
veel mensen aan zijn kant kreeg. Ze namen het voor hem op:

‘Zo zelfs, dat toen mijn vrouw tijdens een uitgaand transport 
tegen een van de inwoners die op dat moment bij ons thuis in 
de barak was, zei: “Als de oorlog afgelopen is op het moment 
dat er zo’n transport wordt ingeladen, lynchen we Gemmeker”, 
als reactie kreeg: “Als u dat doet ga ik voor hem staan, want we 
worden hier niet slecht behandeld.”’41

Van As zelf nam als niet-jood een speciale positie in het kamp in, onaf-
hankelijker dan wie ook. Hij had joodse gevangenen als personeel. 
Op een dag werd een van zijn mensen opgeroepen voor transport. Hij 
overhandigde Van As vlak voor vertrek een briefkaart bestemd voor 
familieleden, met het verzoek hem op de post te doen. Een mare-
chaussee zag het, rukte de briefkaart uit zijn handen en blafte: ‘Daar 
hoort u meer van.’ En inderdaad moest Van As zich even later melden 
bij Gemmeker, die hem sarcastisch vroeg of hij voor koerier voor de 
joden wilde spelen. Van As zei dat zijn ondergeschikte vrijgesteld was 
van transport en nu toch opeens werd afgevoerd. Hij had zijn familie 
niet op de hoogte kunnen stellen en daarom vond Van As het gepast 
dat voor hem te doen. Van As:
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‘Hierop antwoordde Gemmeker: “Weet u dat u door zo’n daad 
acht maanden concentratiekamp kunt krijgen?” Neen, zei ik. 
Op dat moment drong de marechaussee die mij had aange-
bracht binnen, maar hij werd tegengehouden door Frau Hassel. 
Hij riep in de richting van Gemmeker dat hij de zaak nader 
wilde toelichten, waarop Gemmeker zei: “Die Sache ist schon  
erledigt.”’* 42

Ongrijpbaar, onvoorspelbaar – dat was Gemmeker in hoge mate. Hij 
maakte gebruik van de diensten van een joodse chauffeur, Siegfried 
Sommerfeld, een voormalige worstelaar die na de Kristallnacht uit 
Hamburg was gevlucht en het tot hoofd van het Westerborkse wagen-
park schopte. Iedereen in het kamp wist dat Sommerfeld de boel fles-
te: hij smokkelde van alles naar binnen, sigaretten, eieren, chocola. 
Hij drukte ook spullen achterover die hij voor woekerprijzen in het 
kamp verkocht: hij werd een gehaat zwarthandelaar. Maar als chauf-
feur van de commandant was hij geruime tijd onaantastbaar. Hij liep 
rond in een speciaal soort dienstuniform, waarop de davidster ont-
brak. Gemmeker is daar na de oorlog ooit naar gevraagd: 

‘Ik heb opdracht gegeven dat, wanneer hij met mij reed, hij zijn 
davidster moest verwijderen want het was een beetje al te gek 
dat direct kon worden gezien dat ik als Duitser een jood als 
chauffeur had.’43

Maar Gemmeker viel toch bovenal op door zijn onnavolgbare regel-
zucht. Alles in het kamp wenste hij te ordenen, zijn kamporders wer-
den met de week bespottelijker. In nummer 25 stond de maatregel 
dat in de kapsalon van het kamp geen ingezetenen meer geschoren 
mochten worden, met uitzondering van ‘blinden, gebrekkigen en 
mannen boven de 65 jaar’. Bij de dames golden andere verboden: wa-
tergolven, haar verven, manicure en pedicure waren niet meer toege-
staan. Aan haarwassen werden strenge voorwaarden verbonden, het 
mocht hooguit eenmaal per vier weken, op grond van een bonnensys-
teem. De kapper moest elke bon direct vernietigen om te voorkomen 
dat iemand vaker dan eens per vier weken haar haar liet wassen. En 
Gemmeker, de auteur van die kamporders, voegde eraan toe: 

* De zaak is al opgelost.
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‘Naar aanleiding hiervan wijs ik erop dat alleen het haar en niet 
gezicht en hals gewassen wordt. Elke vrouw welke de kapsalon 
bezoekt dient ’s morgens voor reiniging van hals en gezicht te 
zorgen.’44 

Orde en tucht tot in het absurde. Het is wel curieus dat in het najaar 
van 1943 Gemmeker zelf getroffen werd door een tuchtmaatregel van 
hogerhand. Het was de Befehlshaber der SiPo/sd in Den Haag, Wil-
helm Harster, ter ore gekomen dat Gemmeker in Westerbork het bed 
deelde met zijn secretaresse. Dat vond hij een onaanvaardbare in-
breuk op de regels die binnen de ss golden. Ly Hassel werd overge-
plaatst, ze werd secretaresse in Den Haag, op het kantoor van Harster. 
Pas ge ruime tijd na het vertrek van Harster naar een post in Italië kon 
ze weer terugkeren. Ze bleven elkaar intussen wel geregeld zien. 
Maar het is absoluut een domper geweest voor Gemmeker, een flinke 
deuk in zijn oppermachtige positie als koning van Westerbork.
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7 De koning vermaakt zich

Han Hollander

Hij had het goed voor elkaar in Westerbork. Han Hollander, tot de 
oorlog fameus voetbalverslaggever van de avro, had het mooiste 
baantje dat een joodse gevangene in Westerbork zich zou kunnen 
voorstellen. Hij was administrateur van het zogeheten Heidelager. 
Dat lag zo’n twintig minuten lopen van het hoofdkamp en sinds  
begin 1943 was daar het bewakingspersoneel gehuisvest, vooral Ne-
derlandse marechaussees. De administratie stelde er niet zoveel voor. 
Hollanders echtgenote Leentje had er ook een baantje, ze moest de 
schoonmaaksters controleren en de kantine runnen waar de bewa-
kers de maaltijd kwamen gebruiken. Han Hollander hielp daar wel-
eens een handje. Het grote voordeel van deze plek was dat hij mocht 
gaan en staan waar hij wilde. En bovendien: hij had een door com-
mandant Gemmeker ondertekende vergunning om ook in het hoofd-
kamp in en uit te lopen wanneer hij maar wilde. Dat betekende dat hij 
onbeperkt op bezoek kon gaan bij vrienden en kennissen, en dat hij 
zich daar af en toe kon laten bewonderen.

Want Han Hollander was ongetwijfeld de beroemdste gevangene 
van het kamp (Han was zijn ‘artiestennaam’ – hij heette eigenlijk 
Hartog Hollander). Hij had in 1928 de eerste rechtstreekse radio-
reportage van een voetbalwedstrijd verzorgd, tussen Nederland en 
België. De directeur van de avro, Willem Vogt, had hem ervoor ge-
vraagd. Ze waren bevriend geraakt tijdens militaire dienst en Vogt 
had daar genoten van Hollanders enthousiaste spreekstijl: hij kon, 
ten overstaan van de andere soldaten, voetbalverslagen improviseren 
van wedstrijden die hij ooit gezien had alsof hij live op de tribune zat. 
Hollanders debuut werd gevolgd door een soort triomftocht door de 
vooroorlogse sport. Hij versloeg de interlands van Oranje en deed ook 
de radioreportages van de Olympische Spelen in Berlijn. Daarmee be-
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reikte hij een sterstatus die in het vooroorlogse Nederland voor wei-
nig mensen was weggelegd.1 

De Duitse bezetting maakte zijn leven een stuk lastiger. Han Hol-
lander werd direct al in mei 1940 door Willem Vogt ontslagen, net als 
al zijn joodse collega’s bij de avro. Het heeft er alle schijn van dat 
Hollander optimistisch was over zijn kansen ongeschonden door de 
oorlog te komen. Hij beschikte als uiterste redmiddel over een 
oorkonde, die door Hitler was ondertekend, voor zijn bijdrage aan 
het welslagen van de Spelen van Berlijn. Aanvankelijk weigerde hij 
onder te duiken, op dringend advies van vrienden deed hij dat later 
toch (in het Gelderse Vaessen), maar toen hij hoorde dat zijn enige 
dochter was opgepakt, Froukje Waterman-Hollander, verliet hij dat 
adres en werd in Westerbork geïnterneerd. Het is onduidelijk wat hij 
daar aanvankelijk precies te doen kreeg. In een brief aan vrienden, ge-
schreven op 24 februari 1943, legde hij uit dat hij in het kamp aan een 
bijzondere opdracht had gewerkt, die de belangstelling van Gemme-
ker had gewekt.2 Wat die opdracht inhield wordt nergens duidelijk. 
Opmerkelijk is wel dat Gemmeker op een dag naar hem toe kwam –  
dat was al hun vierde ontmoeting – en zei dat hij belangrijker werk 
voor hem te doen had, namelijk de administratie van het Heidelager. 
Hij moest zijn belangwekkende opdracht direct in de steek laten en 
aan zijn nieuwe job beginnen. Hollander beschreef in die brief vooral 
de grote voordelen van de overplaatsing: hij kreeg samen met zijn 
vrouw een hoekkamer, van 3 bij 3,5 meter, ‘keurig in de verf, met een 
ingebouwde en een staande kast, ramen aan twee zijden, met licht en 
lucht, stromend water, tweepersoons opklapbed, tafel, vier stoelen en 
een lekker kacheltje’. En ook prima eten, vier keer per week vlees. 
Hollander voegde eraan toe dat hij genoeg levenswijsheid had om de 
dag niet te prijzen voor het avond is. Zijn leven was de laatste weken 
zwaar overschaduwd door de deportatie van zijn dochter Froukje 
naar Auschwitz – waar ze op 28 februari werd vermoord (wat Han 
trouwens niet wist, maar wel vreesde).

Het relatief mooie leven van Han Hollander en zijn vrouw in  
het Heidelager duurde ongeveer vierenhalve maand. Toen sloeg ook 
bij hen het noodlot toe. Philip Mechanicus, de chroniqueur van het 
kamp die zo ongeveer alles wist wat er gebeurde, maakte op 9 juli 
1943 melding van een woordenwisseling waar Hollanders echtgenote 
bij betrokken was:
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‘Zijn vrouw had als snedige 
repliek de vrouw van een 
Duitse jood toegebeten: “Er 
komt nog wel een andere tijd. 
Wij zullen jullie rotmoffen 
dan wel krijgen.” Zo denken 
hier vele andere Hollanders, 
maar ze zeggen het niet, al-
thans niet waar Duitse joden 
bij zijn.’3

Nu was er wel een Duitse jood 
bij, al is niet bekend wie dat was. 
Hij meldde het bij de kamp-
commandant. Albert Gemme-
ker vond, aldus Mechanicus, dat 

‘de vrouw van Hollander iets te ver was gegaan’. Hij liet Han en Leen-
tje opsluiten in barak 51, de kampgevangenis, in afwachting van hun 
deportatie. Ze gingen op 6 juli de trein in, met 2415 anderen, naar  
Sobibor, in een transport dat niemand overleefde. Mechanicus be-
sluit:

‘Aldus eindigt, als het te pas komt, de meest briljante carrière 
van een jood hier. Het geval maant de joden tot onderlinge  
nederigheid. Hollander liep jammer genoeg wel wat met de 
borst vooruit. Trots op zijn uitverkorenheid.’

Gemmeker is in een verhoor door rechercheur Schoenmaker, in okto-
ber 1947, nog wel over Han Hollander ondervraagd, maar hij ontken-
de de gang van zaken glashard. Volgens hem had Hollander een 
niet-joodse man in zijn huis laten schuilen, een vergrijp dat zwaar ge-
noeg was om hem van de stamlijst af te voeren en vrij te geven voor 
transport. Gemmeker zei dat hij van een oorkonde van Hitler nooit 
had gehoord. 

Er is ook een sportlegende die haar leven juist aan Gemmeker te dan-
ken heeft. Althans, daar was Ellen Burka-Danby vast van overtuigd.4 
Ze was een verwoed kunstrijdster op de schaats, die voor de oorlog al 
geregeld demonstraties gaf. Ze was joods, al was ze zich daar hele-
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maal niet van bewust. In 1943 belandde ze in Westerbork. Bij de regis-
tratie gaf ze als beroep niet ‘student’ op, maar, na een plotselinge in-
geving, ‘Nederlands kampioene kunstrijden’. Dat klopte niet – er 
bestonden nog geen nationale kampioenschappen in die sport – maar 
ze was op dat moment wel de beste schaatsster in Nederland. Ze is er-
van overtuigd dat ze dankzij haar faam heeft kunnen overleven. Haar 
ouders zijn in juli naar Sobibor gedeporteerd, Ellen hoefde niet mee, 
ze kreeg een baantje als huishoudster bij het hoofd van de bouwafde-
ling in Westerbork, de Duitse architect Winne. En ze kreeg toestem-
ming om haar schaatsen naar Westerbork te laten opsturen, zodat ze, 
als er ijs zou komen, in de buurt zou kunnen oefenen. Dat heeft ze  
inderdaad één keer gedaan, maar kort daarna viel de dooi alweer in. 
In interviews heeft ze lang na de oorlog gezegd dat Gemmeker, die ze 
zelf nooit gesproken heeft, een liefhebber was van kunstrijden, en 
dan speciaal van het Duitse paar Ernst Bayer en Maxi Herber, dat in 
1936 de gouden olympische medaille won bij het paarrijden. 

Ellen Burka-Danby kwam in de oorlog in Theresienstadt terecht, 
na een incident bij een verjaardagsfeestje in de villa van architect 
Winne in Westerbork. Ze moest er bedienen, maar werd er dronken 
gevoerd door een ss-officier die haar steeds champagne gaf. Op een 
gegeven moment ging ze met hem mee naar boven, maar ze weigerde 
op zijn schoot te gaan zitten. Ze stond daar met de rug tegen de muur, 
toen opeens Albert Gemmeker binnenkwam. Ellen werd direct weg-
gestuurd, en doorgezonden naar Theresienstadt, waar ze overleefde. 
Na de oorlog werd ze overigens wel (officieus) Nederlands kampioen 
kunstrijden. Daarna emigreerde ze naar Canada waar ze een vooraan-
staande rol speelde in het begeleiden van schaatstalenten, zoals haar 
eigen dochter Petra. Maar, zei ze in een interview met nos Sport, dat 
had ze allemaal te danken aan het feit dat de commandant van Wes-
terbork zo van kunstrijden hield.

Duitsers versus Nederlanders

De plotselinge deportatie van Han Hollander en zijn vrouw was een 
direct uitvloeisel van de giftige verhouding tussen de Duitse en Ne-
derlandse joden. Er waren voortdurend ruzies en conflicten, ze zaten 
ingebakken in de organisatie van het kamp. Dat was allemaal terug  
te voeren op het begin: de Duitse vluchtelingen voelden zich voor de 
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oorlog buitengewoon ongelukkig in dat troosteloze oord in Drenthe, 
ze voelden zich door Nederland in de steek gelaten, terwijl ze toch als 
vluchtelingen voor de anti-joodse terreur in hun moederland veel ge-
leden hadden. 

Toen het eerste transport in juli 1942 grotendeels door de Joodse 
Raad werd samengesteld en er ook meer dan honderd Duitse vluchte-
lingen werden meegestuurd, besloten de Duitse joden dat ze hun  
positie moesten versterken. Dat is ze gelukt. In de kamporganisatie 
kregen de Alte Kampinsassen – de vluchtelingen van het eerste uur –  
een bevoorrechte positie. Velen van hen kwamen op leidinggevende 
baantjes terecht, waar ze hun eigen deportatie en die van hun familie 
en bekenden konden voorkomen of op z’n minst uitstellen. En zo 
liep de spanning steeds verder op.5 De Duitse vluchteling Werner 
Stertzenbach schreef bijvoorbeeld in een brief naar huis dat er ‘be-
treurenswaardige strubbelingen’ zijn tussen beide groepen. Volgens 
hem waren ‘bepaalde instanties’ bezig haat tussen Duitse en Hol-
landse joden te kweken.6

Dat blijkt vooral uit het verslag dat Philip Mechanicus schreef over 
zijn verblijf in Westerbork. Het ging er voortdurend over, hij merkte 
aan alles dat er tussen de Duitse en Nederlandse joden een bittere te-
genstelling bestond. In de zomer van 1943 schreef hij dat Gemmeker 
in de kampkaart van de Duitse joden een rode stempel had laten zet-
ten, die hun positie nog sterker maakte: ze werden in principe niet 
gedeporteerd en ze kregen meer voorrechten. Mechanicus noteerde, 
met ingehouden woede:

‘Aldus hebben de Duitsers de Duitse Joden in zekere zin aan 
zich gebonden, spelen zij deze uit tegen de Nederlandse Joden. 
Niet alle Duitse Joden laten zich deze lelijke rol aanleunen, wel 
een – niet het moreel sterkste – deel. Zij voelen zich onaantast-
baar. Zij vormen hier om zo te zeggen een bijna exclusief Ge-
nootschap tot bescherming van de belangen van Duitse Joden. 
Zij doen, elk afzonderlijk en allen gemeenschappelijk, hun best 
om alle Duitsers, die hierheen worden gebracht, van deportatie 
te redden en hier te houden. Dat hebben zij van het ogenblik af 
gedaan, dat de transporten van Nederlandse Joden in Wester-
bork begonnen.’7
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In augustus 1943 legde hij de zaak voor aan Kurt Schlesinger, de jood-
se leider van kamp Westerbork, de man direct onder Gemmeker. Me-
chanicus zette zijn vrees uiteen: bij de bevrijding zou het kamp vol-
gens hem het toneel worden van moord en doodslag tussen Duitse  
en Nederlandse joden. Dan zouden alle rekeningen vereffend wor-
den – en dat zou voorkomen moeten worden. Mechanicus droeg ook 
een concrete oplossing aan: er zou een Duits-Nederlandse verzoe-
ningscommissie moeten komen. Schlesinger reageerde aanvankelijk 
terughoudend. Als hij met zo’n plan bij Gemmeker zou aankomen, 
zou die meteen de namen opvragen van degenen die met wraak- en 
moordplannen rondliepen, en die zouden onmiddellijk worden ge-
deporteerd, vreesde hij. Na een paar dagen had Schlesinger een list 
bedacht: alle afdelingen van het kamp zouden een geschillencom-
missie krijgen. Daar zou Gemmeker vast wel mee instemmen. En dan 
kon er daarnaast een verzoeningscommissie komen. Schlesinger had 
daar al een voorzitter voor op het oog: Mechanicus. Ze hadden op 15 
augustus een soort kennismakingsgesprek, Schlesinger en Mechani-
cus. De laatste deed daar verslag van:

Mechanicus: ‘U was toch gewend te leiden?’ 
Schlesinger: ‘Ja, ik ben fabrikant geweest.’ 
M.: ‘U kent Gemmeker goed. Is het een redelijk mens?’ 
S.: ‘Ja, in zijn soort zeker. Ik kan goed met hem opschieten.’ 
M.: ‘U is toch zeker gecompliceerder dan hij. Hij lijkt mij een 
simplistische kerel.’ 
S.: ‘Ja, hij is simplistisch.’8

Het duurde even, er moest hier en daar nog wat gemasseerd worden, 
maar uiteindelijk kreeg Mechanicus eind augustus de mededeling 
dat er een arbitragecommissie was gevormd, met twee Duitse leden 
plus, namens de Nederlandse joden, Philip Mechanicus. Comman-
dant Gemmeker was ermee akkoord gegaan. Maar er ontstond al di-
rect gedoe over: de Nederlandse joden vonden dat ze óók twee men-
sen in die commissie moesten hebben. Een daarvoor gepolste arts 
weigerde. Het bleef geruime tijd stil rond Mechanicus’ nieuwe func-
tie. Maar begin oktober schreef hij plotseling dat er plannen waren 
het kamp op te heffen. En dan valt er weinig te arbitreren of te verzoe-
nen, verzucht hij: de verzoeningscommissie is voorlopig opgeschort. 
Het was de laatste keer dat hij in zijn dagboek melding maakte van 
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zijn vredesinitiatief. Bovendien: de plannen om eind september 1943 
kamp Westerbork op te heffen, die er wel degelijk zijn geweest, gin-
gen ook niet door. Gemmeker heeft direct zijn superieur in Den Haag 
Willi Zöpf ingeschakeld en samen zijn ze erin geslaagd de opheffing 
tegen te houden.9 Het belangrijkste argument was dat er steeds meer 
geproduceerd werd in het kamp, en het zou zonde zijn als het Derde 
Rijk die productiecapaciteit zou moeten missen. Maar vooral ging 
het om het volgende: Zöpf stelde aan het rsha, het hoofdkwartier in 
Berlijn, voor om het kamp aan te houden, zodat daar in de toekomst 
alle gemengd-gehuwde joden zouden kunnen worden opgesloten. 
Daar was de nazitop kennelijk gevoelig voor. 

Het cabaret

‘De commandant maakt zijn opwachting om even voor acht. 
Als een koning schrijdt hij door het gangpad van achter in de 
grote barak naar voren. Als hij langskomt gaan de mensen 
staan. Wanneer hij zijn zitplaats, een pluche stoel in het mid-
den van de eerste rij, bereikt heeft, is iedereen opgestaan. Als 
een dirigent die zijn orkestleden tot de orde roept, verheft 
Gemmeker zijn armen in de lucht en houdt ze op totdat het 
helemaal stil is. Als ze ten slotte langs zijn lichaam tot stilstand 
komen, zijn alle toeschouwers weer gaan zitten. Tevreden 
neemt Gemmeker plaats in zijn eigen stoel.’10

Auteur Jacob Boas was er zelf niet bij, hij heeft zijn beschrijving opge-
bouwd uit getuigenissen van anderen. Maar het beeld zal ongetwij-
feld waarheidsgetrouw zijn geweest. De cabaretuitvoeringen in de 
grote barak, waar op andere momenten van de week de registratie 
plaatsvond van nieuw aangekomen joden, waren op dinsdagavonden 
de momenten waarop Albert Gemmeker met volle teugen genoot van 
zijn bijna koninklijke machtspositie. 

Van het ziekenhuis in Westerbork werd wel gezegd dat het de beste 
uitrusting had van alle ziekenhuizen in Nederland – iets soortgelijks 
gold voor het amusement. Joodse artiesten hadden al jarenlang een 
belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse theaters, zeker nadat er 
veel Duitsers en Oostenrijkers hierheen waren gekomen na de anti- 
joodse maatregelen en vooral na de Reichskristallnacht van november 
1938. 
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De centrale figuur in het cabaret van Westerbork was Max Ehrlich 
(1892), een Duitse acteur en komiek, die in veel stomme films had ge-
speeld en later ook in geluidsfilms. Hij vertrok uit Duitsland, werkte 
enige tijd in Oostenrijk en Zwitserland, keerde met heimwee terug 
naar Duitsland waar hij met allerlei beperkingen nog enige tijd kon 
functioneren, maar vluchtte begin 1939 naar Nederland. In 1943 werd 
hij opgepakt en naar Westerbork overgebracht. Daar trof hij zijn col-
lega’s Willy Rosen en Erich Ziegler, met wie hij in de loop der jaren al 
vaker had samengewerkt in revues en cabaretvoorstellingen. 

Over Willy Rosen schrijft Etty Hillesum, in een van haar naar bui-
ten gesmokkelde brieven, dat hij eind 1942 al op de transportlijst 
stond, maar zich onderscheidde door ‘zich de longen uit het lijf te 
zingen’ op een avond waar ook Gemmeker bij was. Dat was zijn, voor-
lopige, redding:

‘De commandant, die veel verstand van kunst heeft, vond het 
prachtig en Willy Rosen werd gesperrt, hij kreeg zelfs een huis-
je toegewezen en daar woont hij nu achter roodgeruite gordijn-
tjes, met z’n blonde, geverfde vrouw, die overdag in de kokend-
hete wasserij achter de mangel staat.’11

Rosen was van het stel de meest getalenteerde, Ziegler was de mu-
zikaalste. Ziegler overleefde de oorlog, de andere twee werden in  
Auschwitz vermoord. Erich Ziegler noteerde in 1946 zijn herinnerin-
gen aan het cabaret. Hij had al een paar keer opgetreden in Wester-
bork – hij was in december 1942 aangekomen – maar met de komst 
van Ehrlich en Rosen werd het serieuzer en professioneler. Daarbij 
speelde eigenbelang een voorname rol, want optreden kon uitstel van 
transport betekenen, schreef Ziegler:

‘Samen met het joodse zelfbestuur van het kamp hebben we de 
mogelijkheid uitgewerkt om voor de artiesten een voorlopig 
uitstel te regelen. Het lukte om al degenen die aan het artistie-
ke werk meededen, voorlopig te vrijwaren van transport naar 
de arbeidsinzet in het oosten.’12

Ehrlich, Rosen en Ziegler besloten revues te gaan schrijven en uitvoe-
ren. Ze konden gebruikmaken van de faciliteiten die in Westerbork 
aanwezig waren: ze lieten er kostuums naaien en decors timmeren en 
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schilderen. Wat niet in het kamp kon worden gemaakt, lieten ze van 
elders komen. Bovendien konden ze musici inzetten die in het kamp 
verbleven. De taakverdeling was snel vastgesteld: Rosen schreef de 
tekst, Rosen en Ziegler verzorgden de muziek en Ehrlich deed de re-
gie. Maar gemakkelijk ging het allemaal niet. Gemmeker toonde zich 
op het terrein van de revues, waar hij toch geen expertise van beteke-
nis had, andermaal een controlfreak. Ziegler schreef:

‘Alle teksten moesten aan de commandant worden voorgelegd 
voor de repetities begonnen, evenals de muziek. Hij moest  
alles goedkeuren. Daarbij kwam het vrij vaak voor dat er stuk-
ken moesten worden geschrapt of wijzigingen werden voor-
geschreven.’ 

Gemmeker liep geregeld onverwacht binnen bij de repetities en was 
altijd bij de ‘generale’. Volgens Ziegler gaf hij dan persoonlijk aan-
wijzingen aan de optredende artiesten, wat niet altijd gunstig was, zo 
schreef Ziegler: ‘De voortdurende controle maakte het werk alleen 
maar moeilijker, maar desondanks lukte het de voorstelling op ni-
veau te houden.’ 

Daar is niets te veel mee gezegd. Het cabaret van Westerbork had 
grote namen op de affiche. Behalve het gerenommeerde drietal deed 
ook de zangeres Jetty Cantor mee, de ‘weergaloze komiek en spreek-
woordelijke dikzak’ Franz Engel, het populaire zingende duo Jonny 
en Jones, de sneldichter Jozef Baar en Camilla Spira, een Duitse film-
ster. Ze overleefde de oorlog en zei, terugkijkend:

‘Het publiek lachte en klapte, het was alsof we in Berlijn waren, 
op de Kurfürstendamm. We waren opeens totaal ergens anders. 
Kun je je niet voorstellen. De mensen daar vergaten in die twee 
uur opeens alles.’13

Philip Mechanicus was er ook, bij de première van de revue Humor und 
Melodie, op 5 september 1943. Hij was er om in zijn dagboek te kunnen 
noteren wat hij zag – hij was in totale verwarring door de show, en het 
plezier dat iedereen eraan leek te beleven. 

‘De commandant had schik als een kind: zalig zijn de armen 
van geest. Een van de slagzinnen is mij bij het naar huis gaan 
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bijgebleven: “Wenn man bis zum Halse in dem Dreck sitzt, was hat 
man dann zu zwitschern.” Wij zitten hier allen tot over de hals 
in de drek en toch kwinkeleert men. Psychologisch raadsel. 
Operettemuziek bij een geopend graf.’14

De ingehouden woede van Mechanicus klinkt ook door bij de ge-
schiedschrijver van de ondergang van de joden in Nederland, Jacques 
Presser. Alle goederen werden al schaars, miljoenen hadden geen kle-
ren, in Duitsland verloor de bevolking van de gebombardeerde ste-
den haar bezittingen, in Polen verloren miljoenen het leven, maar 
hier, in het kamp, kon alles. Inkopers reisden het land af voor de beste 
kostuumstof en zware rollen fluweel voor het toneelgordijn, er kwam 
moderne theaterverlichting – Gemmeker had plezier in zijn nieuwe 
hobby en maakte alles mogelijk. Presser schrijft:

‘Gemmeker was een trouwe bezoeker van zijn hoftoneel. Zelfs 
beval hij speciale programma’s, waar de dienstleiders met hun 
dames, prima opgemaakt, smaakvol verzorgd, hadden te ver-
schijnen: Le roi s’amuse.* Zelfs de hofnar ontbrak niet, een be-
kende cabaretartiest, van wie een enkel grapje is overgeleverd, 
in hofnartrant. Zo op een avond, waarop Gemmeker en de  
grote Arische heren de eerste rijen bezetten: “Meine Herren, wir 
stammen alle von Abraham ab; Verzeihung bitte, ab zweite Reihe al
lein.”’** 15

Waarom deed Gemmeker dit, waarom liet hij revues maken en uit-
voeren, en altijd op dinsdagavond, de dag na het etmaal waarin de 
trein weer duizend of meer tijdelijke kampbewoners had wegge-
voerd naar plekken waar ze het ergste te vrezen hadden? Hij had er 
schik in, schreef Mechanicus al. Hij wilde voor ontspanning zorgen, 
voor de kampbewoners en voor de staf. Afleiding, zodat de mensen 
niet de hele tijd met hun onzekere toekomst bezig waren. En hij heeft 
zonder enige twijfel genoten van de omgang met artiesten, mensen 
waar hij als ongeletterde Düsseldorfse zoon van een steenhouwer an-
ders nooit mee in aanraking zou zijn gekomen. Mechanicus kwam  

* ‘De koning vermaakt zich.’

* * ‘Mijne heren, wij stammen allemaal van Abraham af, o pardon, alleen van-
af de tweede rij.’
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er meermalen op terug, hij constateerde dat Gemmeker aanvankelijk 
ook niet wist wat er wel en niet kon: eerst had hij een symfonieorkest 
willen laten vormen en optreden, later werd dat cabaret. Eerst ‘ari-
sche’ muziek, later alleen joodse muziek. ‘Grilligheid is duidelijk 
herkenbaar.’16 Verder viel de chroniqueur van het kamp op dat Gem-
meker zich steeds meer met de joodse artiesten inliet en ze privileges 
bood: ze hadden de barakken verlaten en woonden in kleine huisjes:

‘Hij heeft hun onlangs na een der voorstellingen cognac en  
andere versnaperingen gestuurd. Gisternacht heeft hij Ehrlich 
en enkele andere artiesten tot diep in de nacht op bezoek gehad 
en vriendschappelijk met hen gepraat. De artiesten zijn geen 
gewone mensen! Dus ook geen gewone Joden.’17

Iemand had nog aan Max Ehrlich gevraagd of Gemmeker eigenlijk 
een antisemiet was. De leider van het cabaret had geantwoord: ‘Zeker, 
alleen niet voor mij en jou.’ 

Mechanicus was erbij toen een van de komieken uit het cabaret een 
keer verontwaardigd de kamer van Kurt Schlesinger binnenstormde: 
Hermann Feiner had zojuist gemerkt dat er een stuk uit zijn tekst 
was geschrapt, de enige goeie tekst volgens hem, de tragiek van een 
clown die grappen vertelt. Mechanicus vond er niet veel aan, maar 
Feiner was des duivels. Schlesinger had tegen hem gezegd:

‘Ja, mein lieber Freund, je moet goed begrijpen, de commandant 
wil geen filosofie, die de mensen te denken geeft; hij wil lichte 
kost.’18

Dat laatste was ook de reden dat Gemmeker voorschreef dat het sym-
fonieorkest van Westerbork na verloop van tijd geen klassieke mu-
ziek meer mocht spelen: ‘te vermoeiend voor mannen en vrouwen die 
de gehele dag werken’ (schreef Mechanicus). Zelf vertoonde de com-
mandant zich nooit bij optredens van het orkest, hij hield (volgens 
Boas) totaal niet van het genre. Maar des te meer van de vrolijkheid 
van het cabaret. Hij heeft ooit zelf een practical joke uitgehaald. In 
een van de revues kwam een scène voor waarin Max Ehrlich als koet-
sier van een postkoets een veldfles tevoorschijn haalde en er een slok-
je water uit nam. Op een dag had Gemmeker aan zijn huishoudster 
mevrouw Asch gevraagd cognac uit de kelder te halen en daar de veld-
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fles mee te vullen. Die avond nam Ehrlich op het toneel een flinke 
slok, die in een hoestbui eindigde. Gemmeker draaide zich om naar 
mevrouw Asch en lachte uitbundig om zijn grap.19

Jetty Cantor was een van de sleutelfiguren in de shows, ze speelde 
viool, kon mooi zingen en goed acteren – na de oorlog heeft ze zelfs 
op de televisie nog twee jaar de rol van huishoudster Saartje gespeeld 
in Swiebertje. Gemmeker heeft haar ooit een compliment gegeven na 
een optreden: ‘Sie haben schön gesungen.’ Ze werd in augustus 1944 als-
nog gedeporteerd, toen het cabaret was opgeheven. Via Theresien-
stadt kwam ze in Auschwitz, dat ze op het nippertje overleefde. Daar-
om kon ze na de oorlog over het cabaret van Westerbork vertellen:

‘Iedere avond als we optraden, zat Gemmeker op de eerste rij. 
Hij amuseerde zich, maar hij mocht niet klappen, dat mocht  
hij niet. Voor joden mocht je niet klappen. Maar je zag aan z’n 
hele smoel dat hij zat te lachen. Geen wonder, hij hoorde daar 
programma’s, fantastisch!’20

Wel lachen, niet klappen – ook Gemmekers avondje uit had zo zijn te-
genstrijdigheden.

Onvoorspelbaar

Hij was nu bijna een jaar commandant, het leek er sterk op dat hij het 
kamp geheel in zijn greep had gekregen, maar toch bleef Gemmeker 
de opgesloten joden bestoken met geboden en verboden. Hij kon er 
geen genoeg van krijgen. Hij had kennelijk een soort paranoia ont-
wikkeld voor postverkeer. Er kwam een bepaling dat de post opnieuw 
werd beperkt. Brieven werden verboden, die mochten alleen nog 
maar op speciale formulieren worden geschreven; de antwoorden 
vanuit het kamp waren uitsluitend toegestaan op antwoordfor-
mulieren, die voor vijf cent per stuk te koop waren. Naar het buiten-
land mochten de kampbewoners slechts briefkaarten in blokletters 
versturen, uitsluitend in het Duits, en – bijzondere bepaling – ‘alleen 
met onbelangrijke persoonlijke mededelingen’.21 Kort daarna was er de 
volgende pesterij: joden mochten alleen nog maar pakjes ontvangen 
van joden. Er moest een pakketzegel op geplakt worden met als tekst: 
‘Paketsendung nach Lager Westerbork. Gemmeker.’ De barakleiders kregen 
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er nog een taak bij: ze moesten een lijst maken van de mensen die zo’n 
pakketzegel hadden gekregen en dus een pakket mochten ontvan-
gen.

Gemmeker zette zijn kamporders ook in voor het streven om van 
Westerbork steeds meer een ‘Arbeitslager’ te maken, een kamp dat pro-
ductie draait. Vanaf juli 1943 moest iedereen vanaf 14 jaar aan het 
werk, ook alle vrouwen. Vrijgesteld waren alleen mensen boven de 65 
jaar en arbeidsongeschikten. Er kwam een ‘werkcentrale’ die het alle-
maal moest organiseren, met drie Duitse joden aan het hoofd, Schle-
singer, Todtmann en Fried. Voor kinderen was een aparte kamporder 
bestemd, nummer 40. Van 0 tot 6 jaar zaten ze in de crèche, van acht 
uur tot halfzeven. Tussen 6 en 14 jaar zaten ze op school, na school 
was er een soort opvang, de ‘Jugendbetreuung’. Wie te laat kwam kreeg 
straf, met het oog op die bepaling werden speciale controleurs aange-
steld.

Voor degenen die niet op hun werk verschenen kwam er een harde-
re aanpak, kondigde Gemmeker aan in een aparte kamporder. Geen 
halve maatregelen:

‘Tegen deze niet-werkwilligen zal ik vanaf heden met de mees-
te scherpte en met onverbiddelijke strengheid optreden. De 
betreffende kampingezetene gaat onmiddellijk op straftrans-
port. Als zo iemand een Sperre heeft, wordt hij, tot er beslist is, 
bij de strafcompagnie ingedeeld en apart ingesloten.’22

Gemmeker voegde er nog een extra dreigement aan toe: wie in cor-
respondentie melding maakte van transporten of over de interne 
aangelegenheden van het kamp schreef, kon ook een maatregel tege-
moetzien. En bovendien zou dan de hele barak het merken: de schrijf-
faciliteiten zouden worden ingetrokken. 

Intussen werd het kamp getroffen door een hittegolf. Dat had ook 
zo zijn aardige kanten, merkte Mechanicus op: de avondklok werd 
opgeschoven, de gevangenen mochten tot halftwaalf ’s avonds in het 
kamp flaneren, het werd bijna gezellig, want het cabaretorkest speel-
de jazzachtig ‘Bei mir bist du schön’. Maar orde moest er blijven. Het 
was verboden zich zonder jodenster in het kamp te begeven, veror-
donneerde Gemmeker in Kamporder 43, ‘ook indien tijdelijk wegens 
de grote hitte de bovenkleding wordt uitgetrokken’. Woede verwekte 
de volgende kamporder: als kampbewoners geld kregen toegestuurd 
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(waarmee ze binnen het kamp kleine inkopen konden doen – er was 
inmiddels ook een soort kantine geopend), dan kregen ze maar 75 
procent uitbetaald, de rest hield de kampleiding in. De order was bij 
wijze van uitzondering niet door Gemmeker zelf ondertekend, maar 
door zijn secretaresse, Frau Hassel, kort voordat ze naar Den Haag 
werd overgeplaatst.   

Mechanicus ontvouwde, in oktober 1943, de theorie dat het uit was 
tussen Gemmeker en Hassel. ‘De commandant leeft sinds kort in on-
min met zijn secretaresse, mejuffrouw Hassel,’ schreef hij. En hij 
voegde er meteen de suggestie aan toe dat Gemmeker zijn oog op ie-
mand anders had laten vallen. Kamp Westerbork was de ideale voe-
dingsbodem voor geruchten en sterke verhalen. Er was zelfs een term 
voor: jpa, Jüdische Presse Agentur, joods persbureau. Wel, amoureuze 
verwikkelingen rond de commandant vielen natuurlijk in de hoogste 
amusementscategorie. Mechanicus legde uit om wie het precies ging: 
een meisje was met haar ouders uit Zaandam naar het kamp overge-
bracht. Daar bleek pas dat het meisje een dochter was van de vrouw 
uit een eerder huwelijk, met een niet-joodse man. De dochter had 
haar afstamming vervolgens aan Gemmeker gemeld, volgens Mecha-
nicus, en had daarop een eigen huisje gekregen, waar ze onder de 
naam van mejuffrouw Kohle woonde – als arische vrouw. Mechani-
cus, vilein: 

‘Zij krijgt geregeld bezoek van de Obersturmführer, die zich 
blijkbaar sterk voor haar persoon interesseert en aldus haar 
eenzaamheid verlicht.’23

Het is de vraag of deze ‘gossip’ op waarheid berust. Zeker, Gemmeker 
had wel een reputatie in die richting. Hij was met Hassel immers aan 
zijn derde vaste relatie bezig, meer dan destijds gebruikelijk was. Hij 
werd algemeen wel als een aantrekkelijke man gezien, zelfs in het 
kamp. Etty Hillesum beschreef dat ook, in een van haar brieven uit 
Westerbork:

‘Met dat grijze haar, dat zo romantisch afsteekt tegen een nog 
betrekkelijk jong gezicht, dwepen vele onnozele bakvissen 
hier, al durven ze daar niet zo openlijk voor uit te komen.’24
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Maar dat hij daarnaast, in het kamp, met alle risico’s van betrapping 
en de eventuele gevolgen daarvan, bij jongedames zijn vertier ging 
zoeken – dat mag toch wel hoogst onwaarschijnlijk genoemd wor-
den, bij een zo berekenend opererende man. Het is al opmerkelijk ge-
noeg dat Mechanicus in dezelfde periode schrijft over een avondje bij 
Gemmeker in de villa, waarvan hij uit de eerste hand een verslag had 
gekregen. Er waren artiesten op bezoek, er werden verhalen uitge-
wisseld (Gemmeker schijnt over bijenteelt verteld te hebben, waar hij 
weinig van wist, maar wel het een en ander van een kennis over had 
gehoord) en in een hoekje van de kamer zat Gemmekers stiefmoe-
der... te breien. Marie Gemmeker-Preusschof, die zijn biologische 
moeder na haar tragische dood was opgevolgd, en die verder geen rol 
van betekenis in zijn leven lijkt te hebben gespeeld, dook opeens in 
Westerbork op en had haar breiwerk meegenomen. Ongetwijfeld ver-
vuld van trots over de duizelingwekkende klim die haar stiefzoon op 
de sociale ladder had gemaakt, wilde ze weleens zien wat voor luxe 
leven de jongste Gemmeker in dat Nederlandse kamp leidde. 

Inmiddels konden de stafleden én de kampbewoners weinig hoogte 
krijgen van hun commandant. Zijn reacties waren moeilijk te voor-
spellen. Mechanicus voert in zijn dagboek, waarvoor hij voortdurend 
het kamp afstruinde op zoek naar nieuwtjes, een joodse man op, die 
een brief aan Gemmeker had geschreven waarin hij verzocht om niet 
gedeporteerd te worden. Als reden voerde hij aan dat hij een belang-
rijke functie bij een warenhuis had vervuld en in die hoedanigheid  
80 procent van de voorraad aan de Duitse Wehrmacht had overgedra-
gen – dat leek hem toch wel voldoende grond voor vrijstelling. Dat 
bleek niet het geval. En een andere Amsterdamse joodse man, politie-
man van beroep, vroeg ook om vrijstelling van transport: hij had als 
agent verschillende joden aan de Sicherheitspolizei overgeleverd en 
hoopte op grond daarvan een ontheffing te krijgen. Ook hij deed zijn 
beroep tevergeefs, sterker nog: Gemmeker stuurde hem naar de straf-
barak, wat betekende dat hij met het eerstvolgende transport naar 
het oosten zou gaan. 

Maar het kon ook anders lopen. Werner Löwenhardt, een uit Dort-
mund gevluchte Duitser die in oktober 1942 Westerbork binnen-
gevoerd was, zat op een dag in het kamp te tekenen – hij was tekenaar 
en grafisch ontwerper van beroep. Hij had zijn spullen uitgestald, 
met een verfdoos en al, toen hij door een aanstormende marechaussee 
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werd toegeblaft. Hij was in overtreding, zijn spullen werden in be-
slag genomen, hij zou er nog wel van horen. En inderdaad, de volgen-
de dag moest hij bij de commandant komen. Hij ging ervan uit dat hij 
op straftransport zou moeten. Hij beschreef later wat er gebeurde:

‘Daar zat mevrouw Hassel, de secretaresse en maîtresse van de 
commandant. Haar man zat bij de sd en kwam af en toe op be-
zoek. Ze hield mijn tekening in de hand en zei: “Ach, was ist das 
aber schön, würden Sie so freundlich sein um eine Zeichnung vom Haus 
des Herrn Kommandanten anzufertigen?”’* 25

Löwenhardt zei, van schrik, direct ja. Hij ging naar buiten, en bedacht 
zich, hij ging nog een keer naar binnen, terug naar Frau Hassel en zei 
dat hij dat huis, dat net buiten het kamp stond, alleen maar behoor-
lijk kon tekenen als er geen prikkeldraad was tussen hem en het ob-
ject, anders was het geen gezicht. Daar zag Hassel de redelijkheid wel 
van in. 

‘Frau Hassel sloeg aan het typen en net toen ze het kartonnetje 
uit de typemachine haalde, kwam Gemmeker binnen, die  
direct tekende.’

Vanaf dat moment mocht Löwenhardt het kamp verlaten om teke-
ningen te maken. Hij vroeg voor dat doel meteen een fiets aan, die hij 
direct kreeg toegewezen. Hij werd af en toe aangehouden als hij bui-
ten het kamp fietste, door Drentse Landwachters. Dan toonde hij zijn 
‘Ausweis’ en liet de mannen verbijsterd achter. Löwenhardt heeft heel 
wat tekeningen gemaakt van het kamp en het werk in het buitenge-
bied. Zijn beschermde positie heeft hem tot het eind van de oorlog 
voor deportatie behoed. Die tekening van Gemmekers huis is er ove-
rigens nooit gekomen, hij heeft er alleen een schets van gemaakt.

Leo van Messel trof het een stuk slechter. Hij was een jongen van 
23, met zijn ouders uit Rotterdam via het verzamelpunt Loods 24 
naar Westerbork vervoerd. Hij werd eind oktober 1943 verdacht van 
de diefstal van hout, dat hij als brandhout zou hebben gebruikt – daar 
was in de slecht verwarmde barakken grote behoefte aan. Leo liep te-

* Ach, wat mooi, zou u zo vriendelijk willen zijn een tekening van het huis 
van de commandant te maken?

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   123 10-03-19   22:42



124

gen de lamp. Gemmeker kende geen genade bij dit soort inbreuken 
op de kampdiscipline. Hij vaardigde onmiddellijk Kamporder 54 uit, 
waarin hij schreef dat er bij herhaling op gewezen was, dat er geen 
brandhout mocht worden gebruikt dat ‘niet uitdrukkelijk als zoda-
nig ter beschikking was gesteld’. Nu was er vastgesteld dat er timmer-
hout was weggenomen om in de barakken op te stoken. In plaats van 
meer brandhout beschikbaar te stellen koos Gemmeker voor naming 
and shaming:

‘De kampingezetene Leo van Messel, barak 64, heeft zonder 
toestemming hout weggenomen dat bij het ketelhuis lag. Hij  
is onmiddellijk naar strafbarak 67 overgebracht en gaat op 
s-transport.’26

Leo van Messel ging met de trein naar Auschwitz, op 16 november 
1943. Daar overleefde hij nog een vol jaar, daarna is hij bij de ontrui-
ming van het kamp op dodenmars naar Bergen-Belsen gestuurd. Hij 
overleed in dat kamp op 11 maart 1945. 

Er zijn na de oorlog verschillende klachten bij justitie ingediend te-
gen Gemmeker over de manier waarop hij vergrijpen tegen de kamp-
regels bestrafte. De meest curieuze komt wel van de Amsterdamse  
directeur van een leerfabriek, Samuel Keizer. Hij beweerde dat hij 
had gezien dat Gemmeker de leider van de strafbarak voor zich had 
laten knielen, ‘waarna deze met zijn gezicht voorover in het zand 
moest gaan liggen’. Keizer had ook gezien dat iemand drie dagen lang 
van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds bij het prikkeldraad 
moest staan, met zijn gezicht naar de heide, bewaakt door een od’er.27 
Over de eerste klacht zijn verder geen getuigenissen, maar over de 
tweede des te meer: dat urenlang stilstaan, vaak in weer en wind, was 
een straf die Gemmeker vaker toepaste. Veehandelaar Van Coeverden, 
die drie jaar in Westerbork zat, heeft eens vier man tegelijk bij het hek 
zien staan. Ook weet hij dat er iemand een dag in de sneeuw zijn straf 
stond te ondergaan. 

Rechercheur Jan Schoenmaker, die het onderzoek tegen Gemme-
ker deed voor zijn proces in Assen, heeft een van de slachtoffers ach-
terhaald, Salomon Goudsmit, een Amsterdamse winkelier. Die vond 
die straf wel meevallen, hij had er drie dagen gestaan, had het ‘als een 
lolletje’ opgevat en had geen kou geleden.28 Gemmeker zelf kreeg de 
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kans zich tegen de beschuldigingen te verweren. Dat verhaal over de 
barakleider die voor hem had moeten knielen, deed hij af als een ‘op-
zettelijk valse beschuldiging’. Maar hij herinnerde zich wel twee ge-
vallen waarin hij bepaalde dat iemand voor straf bij het prikkeldraad 
moest staan. Niet zo lang als de getuigen zich herinneren – volgens 
Gemmeker was het een keer drie uur en een keer vijf uur geweest. De 
reden was: afschrikking. En hij wilde laten zien dat hij optrad tegen 
mensen die hun lotgenoten door diefstal benadeelden. Daar had hij 
trouwens soms nog een andere straf voor uitgedeeld, zo meldde hij 
Schoenmaker ongevraagd. Hij had iemand die van diefstal werd be-
schuldigd drie dagen achter elkaar, na werktijd, door het kamp laten 
rondlopen met een bord op zijn buik en rug, waarop stond: ‘Ik ben 
een dief want ik heb mijn Lagergenoten bestolen.’ In het Nederlands 
én het Duits. Gemmeker lijkt het verhaal aan de rechercheur met enig 
genoegen verteld te hebben. Hij voegde er nog aan toe dat er od’ers 
als bewakers om de man heen liepen, want ‘de mensen waren zo ver-
bitterd dat ze hem anders niet met rust hadden gelaten’. Gemmeker 
voegde er daarna droog aan toe: ‘Daarna is hij op transport gesteld.’

De betrekkelijke luchthartigheid waarmee Gemmeker praatte 
over uitgedeelde straffen, ook zo’n primitieve straf om iemand met 
een bord op zijn buik door het kamp te laten lopen, moet wel terug te 
voeren zijn op zijn opleiding. Bij de nazipolitie en zeker bij de Ges-
tapo werden cursisten vertrouwd gemaakt met deze vorm van vergel-
ding. Daar past ook bij dat Gemmeker het toepassen van represailles 
heel normaal vond. Dat hij tien joden liet deporteren als er één gepro-
beerd had te vluchten leek hem alleszins gerechtvaardigd. Hij is er 
door rechercheur Schoenmaker een keer naar gevraagd. Hij wist van 
represaillemaatregelen die de sd in Nederland nam, zei hij, bijvoor-
beeld de executie van gijzelaars in Sint-Michielsgestel. En hij kende 
ze uit de geschiedenisboeken: ‘Ik hield het nemen van represaille-
maatregelen zowel voor algemeen geldend gebruik als voor recht,’ zei 
hij tegen zijn verhoorder.29

Er kwam nog een andere klacht tegen Gemmeker binnen bij justitie. 
Albert Hess, een uit Duitsland gevluchte journalist, had in Wester-
bork gezien hoe de Duitse Rosa Becher werd weggevoerd. Hess was 
daar geschokt door. Becher was 57 jaar oud en al weduwe sinds de  
Eerste Wereldoorlog. Haar man was in 1916 in het Duitse leger ge-
sneuveld bij een van de talloze veldslagen om de Hartmannswiller-
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kopf, een bergtop in de Elzas. Ze was als oorlogsweduwe vrijgesteld 
van transport, maar ze werd ziek en kwam in het ziekenhuis van Wes-
terbork terecht. Tot haar schrik werd ze na haar ontslag uit het zie-
kenhuis op de transportlijst geplaatst. Er bleek niets aan te doen. Op 
het perron had ze in een laatste wanhoopspoging commandant Gem-
meker aangeklampt. Albert Hess had haar naar de trein begeleid, hij 
zag wat er gebeurde van een meter of dertig afstand. Ze smeekte 
Gemmeker om te mogen blijven. Albert Hess:

‘Ik zag dat Gemmeker de handtas van mevrouw Becher uit  
haar handen griste, daaruit iets nam en haar vervolgens deze 
tas weer toesmeet. Hij duwde haar vervolgens voor zich uit in 
de gereedstaande trein. Dit buitengewoon ruw optreden van 
Gemmeker stak wel zeer ongunstig af bij het gemiddeld op-
treden van hem dat als regel correct was.’30

Gemmeker werd er in 1947 over ondervraagd. Hij kon zich het speci-
fieke geval niet herinneren, maar hij zei wel dat hij meermalen bij het 
vertrek van een trein door vrouwen ‘in wanhoop was aangeklampt’. 
En hij verklaarde:

‘Dat ik daaronder niet altijd even kalm en vriendelijk ben ge-
bleven is begrijpelijk. Het is dan ook wel voorgekomen dat ik 
de handen los heb getrokken en hun bevolen heb in de trein te 
gaan. Vermoedelijk heeft Hess dus zo’n geval gezien.’31 

Maar dat van die tas, dat wist hij niet meer. Misschien was de tas in  
het gedrang gekomen en had hij hem de vrouw weer in de handen ge-
drukt? Even na het gedoe met die tas vertrok de trein naar Sobibor. 
Drie dagen erna was oorlogsweduwe Rosa Becher vergast.

Etty’s brieven

Op 20 juli 1943 was het negentiende transport naar Sobibor vertrok-
ken, het laatste, achteraf gezien. Vijf weken verstreken zonder dat er 
een trein op het perron van Westerbork was verschenen, er was stag-
natie opgetreden in de Duitse logistiek. Maar op maandagavond 23 
augustus stond-ie er weer. Het transport kreeg een speciaal accent:  
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er was weer sprake van een ontvluchting. Etty Hillesum, die als me-
dewerkster van de Joodse Raad inmiddels permanent in het kamp 
verbleef, waar ook haar ouders en broer Mischa waren aangekomen, 
schreef erover in een van haar bewaard gebleven brieven:

‘De commandant is boos. Een jonge jood heeft het gewaagd 
weg te lopen, een ernstige weglooppoging kan men het niet 
eens noemen, hij ontsnapte in een moment van verwarring uit 
het ziekenhuis, een luster* jasje over z’n blauwe pyama en ver-
borg zich op een bijna kinderlijk onhandige wijze in een tent, 
waar hij al gauw gevonden werd na een drijfjacht door heel het 
kamp. Maar als jood heb je niet weg te lopen en ook niet in ver-
warring te geraken. Het oordeel van de commandant is onver-
biddelijk.’32

Dat oordeel werd vijftig gevangenen fataal: ze moesten mee als repre-
saille voor de vluchtpoging, waar nog twee anderen bij betrokken wa-
ren, van wie er een in Beilen werd aangehouden en de ander onvind-
baar bleef. Dit systeem werkt nu eenmaal met collectieve straffen, 
voegde Etty Hillesum eraan toe, en ze dacht dat het grote aantal vlieg-
tuigen dat overkwam, met hun bommen op weg naar Duitse steden, 
het humeur van Gemmeker ook niet positief zou hebben beïnvloed. 
Ook Philip Mechanicus schreef in zijn dagboek over deze extreme re-
presaille: vijftig joden afgevoerd als straf voor drie vluchters. Hem 
viel vooral op dat het afgrijzen over deze maatregel werd overscha-
duwd door verontwaardiging jegens de vluchters. 

‘Merkwaardig genoeg niet tegen de commandant, die wille-
keurig vijftig man op straftransport had gezet voor iets, waar-
aan zij part noch deel hadden. Ook niet tegen de od-ers, joden, 
die als wilde honden achter joden waren aangegaan en hun  
niet de kans hadden gelaten om de vlucht te nemen. Zover is 
hier de geestelijke ontaarding van velen gevorderd, dat zij hun 
verontwaardiging niet afreageren op de beul en zijn knechten, 
maar op degenen, die pogen zich aan hun handen te onttrek-
ken.’33

* zijden.
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Verontwaardigd was Etty Hillesum vooral, omdat de jongen werd ge-
vonden en er tóch vijftig mensen werden gedeporteerd. Verschillende 
goede vrienden sleepte hij op deze wijze met zich mee.

‘Vijftig slachtoffers maakte hij door dat ene moment van ver-
standsverbijstering. Dat wil zeggen, híj maakte ze niet, onze 
commandant, van wie men dikwijls zegt, dat hij een gentleman 
is, maakte ze.34

Etty Hillesum vroeg zich de dagen daarna af hoe het die jongen zou 
vergaan. Hoe zou hij de gebeurtenissen verwerken als het helemaal 
tot hem zou doordringen wat er gebeurd was? En hoe zouden de an-
deren op hem reageren? Hillesum maakte zich in die periode, eind 
augustus 1943, daarnaast grote zorgen om haar eigen familie. Haar 
vader was een wat wereldvreemde classicus, voormalig rector van het 
gymnasium in Deventer, totaal niet bestand tegen het kampleven;  
hij zonderde zich af van de rest door op zijn bed in de barak de Bijbel 
en Franse romans te lezen. Haar strijdbare moeder, van Russische af-
komst, bleef onvermoeibaar naar mogelijkheden zoeken om alsnog 
onder deportatie uit te komen. En dan was er nog haar broer, Mischa 
Hillesum, op dat moment volgens kenners de meest talentvolle pia-
nist van het land. Hij had op voorspraak van de beroemde dirigent 
Willem Mengelberg een ontheffing van transport kunnen krijgen, 
maar hij wilde bij zijn vader en moeder blijven. Mischa was een over-
gevoelige jongen, 22 jaar toen, die alle emoties psychisch niet kon ver-
werken. Etty schreef:

‘Barneveld* is afgewezen voor vader en moeder, hoorden we 
gisteren. Eraan toegevoegd werd, dat ze zich gereed moeten 
houden voor het transport van dinsdag. Mischa wil naar de 
commandant lopen en zeggen, dat hij een moordenaar is.  
We zullen hem moeten bewaken deze dagen.’35

De spanningen liepen voor Etty en haar familie steeds hoger op.  
Met die ontheffing van Mischa had ss-chef Hanns Albin Rauter zich  

* ‘Barneveld’ staat voor de Barneveldgroep: dat waren joden die wegens hun 
verdienste voor de samenleving bevoorrecht waren. Ze gingen (voorlopig) 
niet naar Westerbork. Zie ook hoofdstuk 8.
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persoonlijk bemoeid. Toen Etty 
Hillesum begin september voor 
zichzelf een verzoek tot onthef-
fing indiende, waar ze op grond 
van haar werkzaamheden voor 
de Joodse Raad recht op leek  
te hebben, kwam er onverwacht 
een negatief antwoord. De tragi-
sche afloop is te vinden in het 
dagboek van Mechanicus:

‘Maandag kwam onverwacht 
uit Den Haag het bevel, dat 
Mischa Hillesum met zijn 
familie op transport moest 
worden gesteld. De comman-
dant vatte dat aldus op, dat de hele familie moest verdwijnen. 
Er viel geen speld tussen te krijgen. Het is niet onwaarschijn-
lijk, dat de autoriteiten in Den Haag zich op hun teentjes ge-
trapt voelden, omdat Mischa Hillesum de gratie van Barneveld 
had afgewezen.’36 

Daarmee zette Albert Gemmeker een streep door een ongekend ta-
lentvol gezin, dat de laatste weken in Westerbork bovendien op de di-
recte omgeving indruk had gemaakt door de liefdevolle manier waar-
op de gezinsleden elkaar bleven bejegenen, in alle ellende.37 Mischa, 
een ‘muzikaal wonderkind met een engelengezicht’ koos ervoor bij 
zijn ouders te blijven; Etty, literair uitzonderlijk begaafd en een aan-
hanger van het ‘radicaal altruïsme’, die in Westerbork ‘een pleister op 
alle wonden wilde zijn’ – op 7 september zaten ze met ongeveer dui-
zend anderen in de trein naar Auschwitz. Ze hadden nog een broer, 
Jaap, ook heel talentvol, ook psychisch labiel, en maanden daarna als 
laatste van het gezin gedeporteerd. Hij kwam in Bergen-Belsen te-
recht, maar crepeerde tijdens de treinreis naar Tröbitz, waar de mees-
te inzittenden bevrijd werden. Het gezin Hillesum leeft voort in de 
brieven en dagboeken van Etty, die in vele talen zijn uitgegeven.

etty h
illesu

m
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Incidenten

Er viel in alle droefheid ook weleens wat te lachen in Westerbork. In 
de categorie leedvermaak viel in ieder geval het ‘tragikomisch onge-
luk’, beschreven door Mechanicus: 

‘De Obersturmführer reed samen met Schlesinger, haast broeder-
lijk, op de Boulevard des Misères. De Ostu op een splinternieu-
we fiets-met-een-dubbel-frame met glanzende, glimmende 
velgen, waarin het zonnetje vonken spatte, Schlesinger op  
een doodgewoon oud karretje dofzwart gelakt. Een van de  
twee maakte in het vuur van het gesprek een onhandige  
wending en plotseling lagen de twee voor de vlakte, de com-
mandant onder, zoals het behoorde. Behulpzame toeschou-
wers haalden de fietsen en de twee grote tegenspelers uiteen, 
maar Schlesinger kon niet overeind komen: hij had zijn been  
gebroken.’38

Veel grappiger zou het in het kamp niet meer worden. Abel Herzberg 
omschreef de stemming als ‘zoiets als Koninginnedag. Als men ge-
kund had, had men de vlag uitgestoken.’ Van alle kanten kwam het 
commentaar. Dat de verkeerde zijn been had gebroken. Dat ze allebei 
hun been hadden moeten breken. Dat ze beter in één moeite door hun 
nek hadden kunnen breken. 

Schlesinger, de Dienstleiter van Dienstbereich i, was gehaat in het 
kamp. Een joodse ss’er werd hij genoemd, hij maakte een onsympa-
thieke, machtsbeluste indruk, en vandaar dat zijn beenbreuk, in het 
geniep, van harte werd toegejuicht. Maar tegelijkertijd was Schlesin-
ger direct erna het middelpunt van belangstelling en eerbetoon. Ve-
len gingen bij hem op bezoek – je wist nooit waar je de machtige jood-
se kampleider ooit nog voor nodig zou hebben. Mechanicus ging 
ook – hij was tenslotte de verslaggever van het kamp, of, zoals hij het 
zelf ooit noemde, de ‘drenkeling die zijn eigen schipbreuk beschreef’. 
Hij kwam in een kamer vol mensen terecht, met Schlesinger ‘in 
nachthemd’ te bed. De patiënt kreeg vruchten en lekkernijen van  
‘ieder die wat van hem wilde’. Mechanicus kreeg een hand, werd zelfs 
‘mein Freund’ genoemd. Opeens sloeg Schlesinger de deken weg en 
showde zijn gipsverband, tot aan de heup. Het was inmiddels al  
helemaal volgeschreven, met wensen, gedichtjes en handtekeningen 
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van ‘vrienden en bewonderaars’. Schlesinger keek zijn bezoeker aan 
met in zijn blik: ‘Ja, hoe vind je zo iets? Niet geweldig?’ 

Geregeld zat Gemmeker langdurig aan het bed van zijn secreta-
ris-generaal om de lopende zaken van het kamp te bespreken. En toen 
er in die periode een nieuwe revue van start ging die Schlesinger 
moest missen, werd daar een technische oplossing voor gevonden: er 
kwam een radioverbinding tussen de grote zaal en de woning van 
Schlesinger, zodat hij de voorstelling toch kon volgen.

Twee Duitsers die naast elkaar fietsend ten val komen – dat was een 
komisch hoogtepunt geweest. Minder hilarisch was het volgende in-
cident dat Gemmeker veroorzaakte: hij loste met zijn jachtgeweer 
een schot hagel op een man die in een verboden zone dicht bij het 
prikkeldraad liep. Frederik Spier, een 36-jarige directeur van een da-
mesconfectiefabriek, werd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen 
behandeld. Over de toedracht kon het slachtoffer na de oorlog niet 
meer worden gehoord: hij was nog niet eens helemaal hersteld toen 
hij in januari 1944 naar Bergen-Belsen werd gedeporteerd. Daar is hij 
in maart 1945 bezweken.

Wat was er gebeurd? Spier had het aan zijn broer verteld, die ook in 
Westerbork zat en hem direct in het ziekenhuis had opgezocht. Fre-
derik had langs de afrastering gewandeld. Hij hoorde roepen, maar 
hij had niet de indruk dat het voor hem bedoeld was, dus liep hij ge-
woon verder. Kort daarop hoorde hij weer geschreeuw en toen hij zich 
had omgedraaid om te zien wat er aan de hand was, werd hij aange-
schoten. Het was de commandant zelf die hem van circa 40 meter met 
een schot hagel in zijn been had geraakt. Gemmeker was niet alleen, 
naast hem liep zijn secretaresse, Ly Hassel.

De Drentse rechercheur Jan Schoenmaker, die de broer van Spier 
had opgespoord, vroeg na de oorlog in het kader van zijn onderzoek 
ook aan Hassel wat er zich had afgespeeld. Ze was een paar dagen op 
bezoek in het kamp, vanuit Den Haag, waar ze tijdelijk was gedeta-
cheerd. Ze maakte een wandeling met Albert toen ze een man in de 
buurt van de afrastering zagen, met een overjas aan en een aktentas 
onder de arm. Ze had Gemmeker wel iets horen roepen, maar wist 
niet meer wat. Ze herinnerde zich nog heel goed dat ze niet in de  
gaten had dat haar minnaar zijn jachtgeweer in de aanslag had ge-
nomen en een schot loste. Ze was er enorm van geschrokken en had 
direct gezegd: ‘Wanneer je van plan bent te schieten, waarschuw me 
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dan eerst even.’ Over de geraakte man had ze zich niet bekommerd –  
hij was zelf weggelopen, dus ze ging ervan uit dat hij ongedeerd was 
gebleven.

Gemmeker, de verdachte, ook in dit geval, werd daarna gehoord. 
Hij legde eerst uit waarom hij met een jachtgeweer op de schouder uit 
wandelen ging: hij wilde nog weleens een wild konijn schieten – die 
dieren brachten veel schade toe aan de gewassen van de boerderij van 
Westerbork. Hij legde daarna uit hoe de buitenkant van het kamp er-
uitzag, met een sloot, en een draadversperring en een verboden zone 
die met borden was gemarkeerd. Daar stond op: ‘Het betreden van 
deze strook is verboden. Zonder waarschuwing wordt er geschoten.’ 
Welnu, toen er daar een man met een aktentas liep, had hij hem aan-
geroepen en gezegd dat hij weg moest wezen. ‘De persoon draaide 
zich om en ik kreeg de indruk dat hij lachte.’ Daarna had hij weer ge-
roepen, en had de man zich opnieuw omgedraaid. Gemmeker:

‘Ik had op dat moment al niet meer de indruk dat hij ging 
vluchten want de kans daartoe was voor hem, indien hij dit al 
van plan was, uitgesloten.’39   

Hij had toch geschoten, ‘om kracht te geven aan de waarschuwingen 
op de borden’. Hij had bewust laag gemikt, op de benen – hij wist dat 
de munitie in zijn geweer een gering ‘doordringingsvermogen’ had. 
En hij erkende dat hij verzuimd had Frau Hassel te waarschuwen die 
daardoor hevig geschrokken was. 

Het lijkt er dus op dat Gemmeker zich ook hier liet leiden door zijn 
sterk ontwikkelde gevoel voor orde en tucht: als er op een bord stond 
dat er zonder waarschuwing zou worden geschoten, dan schoot hij 
ook zonder waarschuwing. Ook het vervolg past in die lijn: het eerste 
wat hij deed, naar eigen zeggen, was de politieman op de uitkijktoren 
een uitbrander geven omdat deze de man in de verboden zone had 
verzuimd aan te roepen. Pas daarna was hij naar kantoor gegaan waar 
hij dokter Spanier had gebeld en de toedracht had meegedeeld. Later 
belde Spanier terug met de mededeling dat hij zes tot acht hagelkor-
rels uit Spiers been had verwijderd en (aldus Gemmeker) ‘dat de ver-
wondingen in algemene zin onbeduidend waren’.

Wat er verder met Frederik Spier gebeurd was, wist Gemmeker 
niet meer.

Spiers broer Eduard, notaris te Zutphen, wist het wel: hij had, net 
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als anderen, verzoeken ingediend om Frederik uitstel van transport 
te geven, omdat hij nog altijd niet hersteld was. Maar alle verzoeken 
waren afgewezen en Frederik was nooit meer teruggekomen.

Hartogs vlucht

Hij was machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, 42 jaar en op 29 
september in Amsterdam gearresteerd. Hartog van der Goen, volgens 
een door de marechaussee opgegeven signalement 1,60 meter lang, 
normaal postuur, donkerblond haar met scheiding links, geen uitge-
sproken joods type. Opvallend was wel dat hij een Brabants accent 
had, hij was in ’s Hertogenbosch geboren. Die dag, 29 september 1943, 
was een speciale dag voor de nazi’s die zich met de jodenvervolging 
bezighielden; Amsterdam werd ‘Judenrein’ verklaard. Dat betekende 
dat de Hollandsche Schouwburg, waar alle te deporteren joden zo-
lang werden vastgehouden voor ze per trein naar Drenthe werden 
vervoerd, kon worden gesloten. En ook dat de Colonne Henneicke 
kon worden opgeheven, de groep gespecialiseerde jodenjagers die in 
een halfjaar tussen de 8000 en 9000 slachtoffers hadden opgepakt. 
Voor dat werk bleef het Bureau Joodse Zaken van de Sicherheits-
polizei nog beschikbaar – er hielden zich nog altijd joden schuil in de 
hoofdstad. Voor Hartog van der Goen was het doek gevallen, hij werd 
naar Westerbork vervoerd, samen met zijn moeder, Rosina (63) en 
zijn zus Vrouwtje van der Goen (26). Hartog werd tewerkgesteld in de 
buitenploeg, hij moest op het land werken, in een blauwe overall. Na 
een week of twee had hij er genoeg van. Hij vroeg aan de od’er die met 
de bewaking was belast of hij even in de bosjes zijn behoefte mocht 
doen. En hij kwam niet meer terug. De od’er ging hem zoeken, maar 
vond hem niet. De vluchtpoging werd aan commandant Gemmeker 
gemeld, die, zoals steeds in dat soort gevallen, furieus reageerde. Dit 
keer besloot hij tot een openlijke represaille. Hij schreef Kamporder 
52, getiteld ‘strafmaatregelen genomen in een geval van ontvluch-
ting’. En die luidde:

‘Als strafmaatregel heb ik bepaald dat de moeder en zuster van 
de vluchteling, Rosina van der Goen-Tromp en Vrouwtje van 
der Goen, als strafgeval naar barak 67 overgebracht worden en 
dienovereenkomstig op straftransport gaan.’40   

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   133 10-03-19   22:42



134

Hij voegde er nog aan toe dat dit soort maatregelen voortaan steeds 
zouden worden toegepast. En inderdaad, op 19 oktober zijn moeder 
Rosina en dochter Vrouwtje met 1005 anderen naar Auschwitz gede-
porteerd, waar ze na aankomst direct zijn vergast. Ook met Hartog is 
het niet goed afgelopen. Hij is bijna een jaar op vrije voeten geweest, 
maar uiteindelijk een tweede keer opgepakt en met het laatste trans-
port dat naar Auschwitz ging, op 3 september 1944, afgevoerd. Ook 
hij heeft de oorlog niet overleefd; volgens opgave van het Rode Kruis 
moet hij begin mei 1945 ergens in Midden-Europa gestorven zijn.

Rechercheur Jan Schoenmaker, de man die na de oorlog dagenlang 
tegenover Gemmeker heeft gezeten om hem te ondervragen, zat de 
zaak-Van der Goen kennelijk hoog. Waarom koos Gemmeker, ter ver-
gelding en afschrikking, voor de deportatie van de moeder en de zus 
van de ontvluchte man? Gemmeker herinnerde zich het geval niet. 
Maar een verklaring had hij wel: ‘Ik heb de ontvluchting gemeld aan 
Den Haag, aan Zöpf.’41 Deze verklaring lag hem in die periode in de 
mond bestorven: hij kon Zöpf van werkelijk alles de schuld geven, 
want hij kon toch niet terugpraten. Willi Zöpf was in 1947 nog spoor-
loos, hij zat ergens ondergedoken in Zuid-Duitsland, waar hij van-
daan kwam, en de autoriteiten konden hem nergens vinden. Gemme-
ker verklaarde hoe het gegaan moest zijn: hij had kennelijk geen 
beroep gedaan op de eerdere bepaling dat er tien gevangenen op 
transport gingen voor elke vluchteling, maar hij had aan Den Haag 
gemeld dat er twee naaste verwanten in het kamp zaten. En daarop 
moest dus Zöpf bepaald hebben dat die voor straf naar het oosten gin-
gen. 

Maar Schoenmaker wenste daar niet in te trappen. Hij wees Gem-
meker erop dat er in de kamporder stond: ‘heb ik bepaald...’. Hij had 
dus wel degelijk zelf de maatregel getroffen. Nee, dat zag de recher-
cheur helemaal verkeerd. Het leek misschien zo, ‘maar dit is niet  
juist, want in dergelijke gevallen ging meestal een bespreking of een 
bevel van Zöpf vooraf’. En brutaalweg voegde hij eraan toe dat hij 
deze kamporder niet voor zijn rekening kon nemen, ook al stond zijn 
naam eronder. In het proces-verbaal kon Schoenmaker, de recher-
cheur, zijn verontwaardiging niet meer verbergen. Hij voegde er, heel 
ongebruikelijk, een persoonlijke indruk aan toe:

‘Conclusie: al het goede is van hem uitgegaan; al het slechte  
is op bevel van Den Haag (Zöpf ) geschied. Niettegenstaande 
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Gemmeker bij zijn verhoor hierop meermalen is gewezen,  
bleef hij bij zijn bovenomschreven afgelegde verklaring, die, 
naar mijn mening, zeer onlogisch is.’42

De dokter

De chef-arts van het uitgebreide en goed geoutilleerde ziekenhuis 
van Westerbork, dokter Fritz Spanier, was op een speciale manier in 
Nederland terechtgekomen. Hij vluchtte uit Duitsland na de Reichs-
kristallnacht, zoals zovelen. Hij had altijd in Düsseldorf gewoond. In 
Hamburg gingen Fritz en zijn vrouw Babette aan boord van de St. 
Louis, op weg naar Havana waar de vluchtelingen een visum voor de 
Verenigde Staten hoopten te krijgen. Maar Cuba weigerde de 936 op-
varenden binnen te laten. Ook pogingen rechtstreeks in de Verenigde 
Staten voet aan wal te zetten mislukten. Het schip begon aan een 
zwerftocht, op zoek naar een Europese haven waar de bedreigde jo-
den welkom zouden zijn. Uiteindelijk waren vier landen bereid ieder 
rond de 200 vluchtelingen op te nemen, Frankrijk, Engeland, België 
en Nederland. Fritz en Babette Spanier behoorden tot de 181 mensen 
die in Nederland terechtkonden, het echtpaar werd in Westerbork in 
het vluchtelingenkamp geplaatst. Daar bouwde Spanier aan een art-
senpraktijk, en later aan een ziekenhuis waarvan wel werd gezegd 
dat het in de hoogtijdagen het beste van Nederland was geworden. 
Volgens Jacob Boas, in zijn boek Boulevard des Misères, had het zieken-
huis 1800 bedden, 120 doktoren en 1000 man en vrouw verplegend 
personeel. Spanier kreeg na oktober 1942 alle medewerking van 
kampcommandant Gemmeker om de kwaliteit van de zorg te verbe-
teren en nieuwe, moderne apparatuur te bestellen. Befaamd is het 
verhaal van het te vroeg geboren baby’tje uit Vught. De moeder moest 
met het nauwelijks levensvatbare kind in de trein naar Westerbork. 
Daar werd het kleintje – Machieltje heette hij – in het ziekenhuis op-
genomen. Het dronk niet, had nauwelijks zuigreflexen. Gemmeker 
gaf toestemming voor hem een couveuse te laten komen uit Gronin-
gen. Prof. S. van Creveld, een vooraanstaand kinderarts, schreef son-
devoeding voor. En na elke voeding een druppeltje cognac, waarvoor 
Gemmeker speciaal een fles Hennessy liet aanrukken. Trudel van 
Reemst-de Vries was verpleegster en hielp mee om Machieltje te red-
den:   

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   135 10-03-19   22:42



136

‘Gemmeker kwam regelmatig kijken als ik met die baby bezig 
was. Uit interesse, uit ik weet niet wat. Voor ons betekende dat: 
dit kind blijft in leven. Daar wordt voor geknokt. Zelfs met be-
hulp van Gemmeker die toch onze vijand was.’43

 
Na een poosje knapte het kindje op, het kon weer uit een flesje drin-
ken en toen het vijfenhalf pond woog kon het de couveuse uit. Gem-
meker kwam kijken. Er was een lichte euforie in het ziekenhuis van 
Westerbork: een klein mensje was gered. Trudel: ‘Maar toen Machiel-
tje zes pond woog, is hij op transport gegaan. Voor de Arbeitseinsatz.’ 

Fritz Spanier had een grote invloed op Gemmeker, groter dan wie ook 
in het kamp. Als de commandant Spaniers kantoor binnenkwam, zo 
weet Boas te melden, ‘verwaardigde de dokter zich zelfs niet uit zijn 
stoel op te staan’. Dat wilde wel wat zeggen: ontheven te zijn van 
Gemmekers onverbiddelijke groetplicht. Mechanicus heeft een nog 
sterker verhaal. De commandant was een keer zwaar verkouden en 
had van de dokter te horen gekregen dat hij niet moest roken. Daar 
hield Gemmeker zich niet aan, wat de dokter ter ore kwam. Die belde 
hem toen op en zei, volgens de chroniqueur van het kamp:

‘Obersturmführer, ik heb gehoord dat ondanks het rookverbod 
in het kamp nog altijd gerookt wordt. De Ostu antwoordde 
prompt: en ik heb gehoord, dat in het kamp nog zoveel ge-
dronken wordt. (Dr. Spanier staat bekend als liefhebber van  
een goed glas wijn en wat zich daaromheen gewoonlijk aan 
dranken groepeert.)’44

Elie Cohen was eind 1942 aangesteld als transportarts in het zieken-
huis, hij maakte Spanier dagelijks mee. Hij zag wat voor macht 
Spanier had: als hij iemand om medische redenen ongeschikt voor 
transport verklaarde, dan was zo iemand, voorlopig, gered. Anders-
om kon hij mensen wegwerken, als hem dat zo uitkwam. Volgens  
Cohen werd er na de oorlog heel verschillend over Spanier gedacht: 
sommigen hadden alles aan hem te danken, anderen vonden dat hij 
onschuldigen de dood had ingejaagd. Hij kon verschrikkelijk hard-
vochtig zijn, vond Cohen, ‘maar ook heel week’.

Cohen was het slachtoffer van dat eerste. Hij had al eens een aanva-
ring met Spanier gehad, omdat Cohen bovengemiddeld vaak mensen 
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ongeschikt verklaarde voor transport omdat hun temperatuur te 
hoog was. Spanier had dat op een dag door een verpleger laten name-
ten en concludeerde dat Cohen de temperaturen veel te hoog opgaf. 
Hij kreeg een laatste waarschuwing, anders ging hij met zijn familie 
op transport, zo dreigde Spanier. 

Cohen hield zich daarna gedeisd. Maar hij ging toch voor de bijl. 
Een beetje zoals Han Hollander: Cohens vrouw Ali kreeg een woor-
denwisseling met een Duitse medebewoner over een vork die in een 
lepelbak was gelegd. De Duitser was daar kwaad om geworden en Ali 
Cohen had daarop gezegd: ‘Jullie Duitse joden raken in paniek als er 
van een regel afgeweken wordt.’ Ze was het voorval direct vergeten, 
had het niet eens tegen haar man verteld. Maar die werd ervoor bij 
dokter Spanier geroepen, hem werd verweten dat zijn vrouw een  
anti-Duitse instelling had. Een paar weken later werd Cohens naam 
van de stamlijst gehaald, op 14 september gingen Elie Cohen, zijn 
vrouw Ali, hun zoontje Ronnie van vier jaar en Ali’s ouders op trans-
port. Alleen Elie Cohen overleefde de oorlog.

Cohen liet een collega-arts achter in het ziekenhuis die de oorlog 
eveneens zou overleven: de psychiater Nico Speijer, die eerder in het 
Apeldoornsche Bos had gewerkt en daar getuige was geweest van de 
deportatie van zijn patiënten. Speijer hield in Westerbork aanteke-
ningen bij van zijn werkzaamheden en noteerde op 31 juli 1943 dat hij 
een geval van kinderverlamming (polio) had geconstateerd. In de  
weken erna kwam die diagnose vaker voor. De ontdekking van deze 
besmettelijke ziekte gaf onrust in het kamp. Gemmeker werd erover 
geïnformeerd. Hij vroeg aan dr. Nico Speijer om voor de medewer-
kers, vooral de bewakers, een uiteenzetting te geven over polio en 
over methoden om besmetting te voorkomen. Speijer schreef later in 
een terugblik, dat hij ‘het gevaar zoveel mogelijk heeft overdreven’. 
De vrees voor besmetting leidde ertoe dat Gemmeker maatregelen 
trof. Ze staan in een ‘Lagersonderbefehl’ – een speciale kamporder. Het 
kamp kwam in quarantaine, ieder contact tussen kamp en buitenwe-
reld werd verboden. Dat betekende: geen dienstreizen, geen verlof, 
geen ontslag. Er stonden ook uitvoerige ontsmettingsregels in de  
order. Het werd verboden ongeschild fruit te eten. Iedereen moest 
zich ’s morgens en ’s avonds met ontbloot bovenlijf wassen. Het was ver-
boden geheel of ten dele gekleed naar bed te gaan. Het belangrijkste 
stond er niet in: de transporten werden opgeschort. Dat kwam erop 
neer dat er tussen 21 september en 15 november maar één deportatie-
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trein uit Westerbork vertrok – op 19 oktober, een trein met inzitten-
den die vrijwel allemaal de vorige dag uit Vught waren aangekomen.

Gerhard Durlacher, overlevende van Auschwitz, later schrijver, 
was toen veertien jaar. Hij lag in het ziekenhuis, ook met een besmet-
telijke ziekte: difterie. Dat viel niet mee voor een jongen van zijn leef-
tijd. Jaren later schreef hij, in het verhaal Quarantaine, dat de verpleeg-
hulpen blij reageerden op de uitbraak, waardoor het transport van de 
volgende dinsdag was afgelast:

‘Er is polio geconstateerd. Kinderverlamming heeft de treinen-
loop verlamd. Opluchting overstemt angst voor besmetting. 
Dankbaarheid en mededogen stromen naar de getroffen  
patiënten in onze barak. Onze verlengde isolatie accepteren  
we zonder morren.’45

Philip Mechanicus schreef over de speculaties in het kamp. Dat de 
hele quarantaine een opzetje was van de twee mannen uit Düsseldorf, 
Gemmeker en Spanier. De dokter wilde een eind aan de beestachtige 
transporten, Gemmeker zou op die manier willen proberen te voor-
komen dat het kamp werd gesloten en hij naar het oostfront moest. 
Helemaal ondenkbaar is die mogelijkheid niet. Dokter Speijer zei in 
1971 tijdens een verhoor door de Duitse justitie, dat hij de epidemie 
‘zo lang mogelijk heeft laten duren’. En Babette Spanier, ook gehoord 
in de jaren zeventig, kort na de dood van de dokter, bevestigde dat 
haar man meehielp om de polioperiode te rekken. Hij had Gemmeker 
bovendien wijsgemaakt dat heel Duitsland besmet zou kunnen wor-
den als de Grüne Polizei, die de transporten begeleidde, de ziekte 
door het land zou verspreiden. Ly Hassel maakte het nog bonter: ze 
verklaarde tegen de Duitse justitie dat Gemmeker wist dat Spanier de 
hele epidemie had verzonnen om op die manier transporten te stop-
pen en dat haar geliefde met dat opzetje had ingestemd. Of hij dat 
niet gevaarlijk had gevonden, wilde de Duitse ondervrager weten. 
Hassel: ‘Ik weet niet meer waarom hij dat deed.’

Mechanicus, die in het kamp op onderzoek uitging, vernam ‘van 
gezaghebbende zijde’ dat er negentien gevallen van polio waren ge-
constateerd en dat de schrik er flink in zat. Zozeer zelfs dat Zöpfs 
rechterhand Fräulein Slottke, die zowel antisemiet als workaholic 
was, van een dienstreis naar Westerbork afzag. 

Hoe dan ook, de stagnatie in de transporten betekende uitstel van 
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executie voor duizenden. In de eerste helft van 1943 waren bijna 
36.500 joden vanuit Westerbork afgevoerd, de meesten naar Sobibor. 
In de tweede helft bleef de machine steken, op ruim 14.000 gedepor-
teerden. Uiteindelijk zou het niet veel uitmaken, maar voor de be-
trokkenen betekende elk uitstel een sprankje hoop. Die bevrijding, 
die moest toch ooit een keer komen? Daar hoopte iedereen op, de hele 
oorlog door.

De vergadering
 

Het was woensdag 10 november 1943. Albert Gemmeker verscheen 
voor een bijzondere bespreking op het hoofdkantoor van de Sicher-
heitsdienst in Den Haag. Het was vooral een bijzondere bijeenkomst 
door het selecte gezelschap dat eraan deelnam: vier direct betrokke-
nen bij de organisatie van de jodenvervolging in Nederland. Aan het 
hoofd van de tafel zat de man die de vergadering belegd had: Erich 
Naumann, sinds twee maanden werkzaam in Den Haag als opvolger 
van Wilhelm Harster, die naar het Italiaanse Verona was overge-
plaatst. Hij was na Rauter de hoogste ss’er in Nederland, met de rang 
ssBrigadeführer en als zodanig verantwoordelijk voor Sicherheitspoli-
zei en Sicherheitsdienst. Onder hem viel het Judenreferat, de afdeling 
ivb4, waar de deportaties werden gepland. Vandaar ook dat Willi 
Zöpf aan tafel zat, de leider van dat Judenreferat, die een zekere tevre-
denheid over eigen functioneren moet hebben uitgestraald, want hij 
had de deportatie van bijna 90.000 joden uit Nederland zonder al te 
grote strubbelingen voor elkaar gekregen. Ook voor hem was het toch 
wel een speciale vergadering. Dat kwam omdat zijn beide chefs eraan 
deelnamen. Naumann dus, maar ook zijn Duitse chef, Adolf Eich-
mann, de logistiek organisator van de Europese jodenmoord en lei-
der van het Berlijnse bureau ivb4. Bijna vijfentwintig jaar later is 
Zöpf verhoord over zijn Haagse tijd. Hij gaf toen een bijzondere ver-
klaring die de openbaarheid nooit heeft gehaald: Eichmann kwam 
geregeld naar Den Haag. Hij zei dan dat hij even langskwam omdat 
hij op doorreis was. In werkelijkheid bezocht Eichmann dan een 
vriendin, een buitenechtelijke relatie, die in Den Haag op het Rijks-
commissariaat werkte en van wie hij het bestaan altijd verborgen 
heeft kunnen houden.46

Wat deze bijeenkomst vooral opmerkelijk maakt is het feit dat  
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van drie van de vier onomstote-
lijk vaststaat dat ze wisten dat  
de joden in het oosten vermoord 
werden. Eichmann wist dat  
natuurlijk het eerste van alle-
maal – het was de kern van zijn 
werk. Ook Naumann was volle-
dig op de hoogte. Hij had tijdens 
zijn carrière zelf leidinggegeven 
aan Einsatzgruppe b, die vooral in 
Wit-Rusland duizenden joden, 
Sinti en Roma uitmoordde. In 
december 1942 meldde Nau-
mann aan zijn superieuren in 
Berlijn dat er onder zijn leiding 
134.298 dodelijke slachtoffers 

wa ren gemaakt.47 Een maand later volgde zijn bevordering tot ss- 
Brigadeführer. Ook Zöpf wist wat er met de joden gebeurde. Het 
duurde vijfentwintig jaar tot hij die bekentenis aflegde tijdens zijn 
proces, dat pas zeer laat kon plaatsvinden omdat hij zich na de oorlog 
lange tijd met succes had kunnen schuilhouden door een andere 
naam aan te nemen.

En in dat gezelschap bevond zich, als vierde man, Albert Gemme-
ker. De man die tot de laatste snik zou volhouden dat hij nooit gewe-
ten had dat de gedeporteerde joden na aankomst in de kampen in ver-
reweg de meeste gevallen direct werden vermoord. 

Het is bekend waar het gesprek over ging. Er is een summier ver-
slag van, een soort besluitenlijstje.48 Op dat papier staan de namen 
van de vier deelnemers. Het thema van de bijeenkomst: ‘Weitere Juden
bearbeitung in den Nie derlanden’. Het ging dus om de maatregelen (tien 
in totaal) die nog mogelijk waren om ook de laatste joden uit Neder-
land te verwijderen. Zo waren er in Westerbork, door de stagnatie we-
gens de polio-epidemie, 600 strafgevallen die direct op transport 
konden. Er waren 1300 joden die voor deportatie naar Theresienstadt 
waren bestemd. De laatste joden uit Vught konden langzamerhand 
in de trein naar Auschwitz. De joden in Westerbork die door onthef-
fingen nog niet waren afgevoerd, konden nog eens scherp worden be-
oordeeld. En dan zouden de figuren uit de hoogste joodse kringen die 
nog niet waren gedeporteerd, binnenkort naar Bergen-Belsen wor-
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den gestuurd – hun aantal werd op 2500 geschat. Er werden nog eni-
ge categorieën genoemd, waarover elders beslist moest worden. Bo-
vendien verwachtten de aanwezigen dat het maandelijks aantal 
arrestaties van ondergedoken joden wezenlijk omhoog zou kunnen 
als de ‘kopgeldpremie zou worden verhoogd’. Dat was het bedrag dat 
de jodenjagers van de politiekorpsen in de grote steden per gearres-
teerde jood konden opstrijken. Het was voor de agenten een jaar eer-
der begonnen met tien gulden, maar langzamerhand was de premie 
verhoogd naar wel veertig gulden (in geld van 2019 ongeveer 250 
euro) per arrestant.

Deze bespreking van de stand van zaken en het ‘to-dolijstje’ van de 
deportatiechefs was vooral bedoeld voor Erich Naumann. Hij zat nog 
niet zo lang in Nederland en werd op deze bijeenkomst bijgepraat 
over de complicaties van het hele proces dat in november 1943 al heel 
ver was gevorderd. Naumann is na de oorlog niet specifiek over de bij-
eenkomst gehoord. Het verslag was in 1951, toen hij in Neurenberg 
werd opgehangen wegens oorlogsmisdaden, nog niet boven water. 
Het is in 1966 wel aan zijn voorganger Harster voorgelegd. De man 
die hem ondervroeg, de officier van justitie J. Spiess, vroeg zich af of 
bij dat soort besprekingen over moord werd gesproken, of over ver-
nietiging. Dat leek Harster onwaarschijnlijk:

‘Zoals ik Eichmann heb leren kennen bij besprekingen met 
rijkscommissaris Seyss-Inquart, hield Eichmann zich streng 
aan de officiële “woordvoeringslijn” (Sprachregelung), dat joden 
niet ter vernietiging, maar voor de arbeidsinzet gedeporteerd 
werden. Eichmann zal zich daar op 10 november ook wel aan 
gehouden hebben. Tenzij Naumann, die ook aanwezig was, die 
zich als leider van een Einsatzkommando in het oosten met 
vernietigingsmaatregelen had beziggehouden, hem aanleiding 
heeft gegeven zich vrijmoediger te uiten.’49

Daarna is het verslag van de vergadering van 10 november ook nog 
aan Zöpf voorgelegd, maar die herinnerde zich er weinig meer van: 
‘Het feit dat Gemmeker bij een bespreking met Eichmann aanwezig 
was is uitzonderlijk. Waarom dat was, weet ik ook niet.’50

Het meest verrassend is nog wel de reactie van Albert Gemmeker 
zelf. Onderzoeksrechter Wolfgang Steffen legde hem het document 
voor, tijdens zijn zoveelste verhoor in 1974. Een gesprek met Nau-
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mann, Zöpf en Eichmann – wat was daarvoor zijn verklaring? Het 
antwoord: 

‘Het stuk is volkomen nieuw voor mij. Ik ben daar niet bij aan-
wezig geweest. Eichmann heb ik nooit ontmoet.’51

Het is Gemmekers woord tegenover het verslag van de vergadering, 
geschreven door Willi Zöpf, waarin hij als gesprekspartner wordt ge-
noemd. Er staat ook nog een lijstje namen aan wie het verslag moet 
worden toegezonden. Ook daar staat die van Gemmeker bij.

Weer een joelfeest

In Westerbork liep het jaar 1943 ten einde met een nieuwe feestavond 
voor een groot aantal genodigden, naar het model van het joelfeest 
van het jaar ervoor. Opnieuw waren de topnazi’s uit Amsterdam en 
Den Haag naar Drenthe gereden in de wetenschap dat daar onbe-
perkt te eten en te drinken zou zijn. Het is niet duidelijk of het alleen 
maar om het vieren van de zonnewende ging, of dat er opnieuw een 
mijlpaal in het deportatieproces was bereikt. Het jaar 1943 had met 
ongeveer 50.000 afgevoerde joden het resultaat van 1942 met een 
kwart overtroffen. Maar uiteraard werden daar geen mededelingen 
over gedaan. Het feest gaf nu om een andere reden volop gespreksstof 
in het kamp: het was volslagen uit de hand gelopen. Dronken feest-
gangers waren met elkaar op de vuist gegaan. Ooggetuigenverslagen 
waren uiteraard niet voorhanden, maar verslaggever Mechanicus 
schreef, na een rondgang langs zijn bronnen in het kamp, in zijn dag-
boek:

‘Intussen is ondubbelzinnig komen vast te staan, dat deelne-
mers aan het Joelfeest met elkaar slaags zijn geweest en dat  
dr. Spanier persoonlijk een hunner heeft behandeld wegens een 
ontwricht sleutelbeen. Ook is de dag na het Joelfeest het kamp 
afgezocht naar een splinternieuwe deukhoed van een der deel-
nemers, die hem naar huis gaande was kwijtgeraakt. Het was 
toen windstil.’52
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Een ontwricht sleutelbeen en een verdwenen deukhoed – de gevol-
gen leken nogal mee te vallen, maar door het kamp golfden de wildste 
geruchten over wat er in de nacht van vrijdag op zaterdag had plaats-
gevonden. En dat was tegen Gemmekers zere been – geruchten in  
het kamp ondermijnden de orde, hij had er al zo vaak voor gewaar-
schuwd. En vandaar dat hij op de dinsdag na de incidenten een uit-
voerige kamporder liet uitgaan. Aanleiding: ‘een groot aantal onver-
antwoordelijke geruchten betreffende mijn gasten en mijzelf’. Dat 
laatste was wel opmerkelijk. Gemmeker had begrepen dat er over 
hem geroddeld werd en dat was onverdraaglijk voor hem. Hij besloot 
‘alle kampingezetenen daarvoor aansprakelijk te stellen’ en kondig-
de maatregelen aan: alle feestelijkheden rond de joodse en christe-
lijke feestdagen (Chanoeka en Kerstmis) werden verboden. Op alle 
feestdagen tussen 22 december en 3 januari zou iedereen gewoon 
moeten werken, ook de zaterdagen. En als er dan nog geruchten door 
het kamp zouden rondgaan, dan zwaaide er wat:

‘Dan zal ik straffen weten vast te stellen die mij de zekerheid 
geven dat geen enkel gerucht meer wortel zal schieten.’53 

Veel kampgevangenen zagen er de humor wel van in, dat er juist op 
de dag van Chanoeka (het ‘lichtjesfeest’) een stroomstoring was in 
Groningen, waardoor in Westerbork de elektriciteit uitviel. Daardoor 
viel de verlichting uit en moesten in de barakken kaarsen aange-
stoken worden – en zo was er ondanks het verbod toch sprake van 
chanoekasfeer.54

Onmiddellijk na het uitvaardigen van Kamporder 61 vertrok Gem-
meker. Hij ging een paar dagen op verlof naar Düsseldorf, maar het  
is onduidelijk wat hij daar heeft gedaan. Het betrof geen bezoek  
aan zijn vrouw Käthe, want die had met haar drie dochtertjes de stad 
inmiddels verlaten. Gemmeker was na een paar dagen weer terug, in 
een chagrijnige stemming. Mechanicus speculeerde in zijn dagboek 
over de mogelijke reden: het zou het ongunstig verloop van de oorlog 
kunnen zijn geweest, hij had de verwoestingen in zijn geboortestad 
met eigen ogen kunnen aanschouwen. Mechanicus: ‘Hij zou tot de 
overtuiging zijn gekomen, dat Duitsland de oorlog verliest; een de-
zer dagen zou hij zich in die zin hebben uitgelaten.’55

Dat zou heel goed kunnen kloppen. Albert Gemmeker moet in 
‘zijn’ Düsseldorf de schrik van zijn leven hebben gehad. Hij was er 
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nog niet geweest na de meest dramatische dag uit de geschiedenis van 
de stad, 12 juni 1943. De dag dat de Britse luchtmacht, de raf, met een 
niets ontziend bombardement de oude binnenstad aanviel. Om vijf 
voor halftwee in de nacht was er de hel losgebroken. Rond de 225.000 
brandbommen veroorzaakten een vuurzee van 40 vierkante kilome-
ter. De hele binnenstad stond in brand, net als de zuidelijke wijken, 
waaronder Gemmekers geboortewijk Derendorf. Er vielen 600 doden 
en 3000 gewonden. De Britse luchtaanval ging de geschiedenis in als 
het Pinksterbombardement, de volgende dag was het Pinksteren. 

Gemmeker nam er de schade in ogenschouw. Of hij de conclusie 
trok dat de oorlog voor Duitsland niet meer te winnen zou zijn, zoals 
Mechanicus aanneemt, is moeilijk vast te stellen. Maar dat hij, na 
deze ervaring, geschokt en verbitterd terugkeerde naar zijn villa op 
de Drentse hei – dat is wel zeker.
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8 Alles moet weg

Het ziekentransport

De polio-epidemie was voorbij, in het nieuwe jaar 1944 reden, vanaf  
11 januari, de treinen weer met de regelmaat van de klok naar het oos-
ten. In de bestemming kwam meer variatie: lang niet alle transporten 
gingen naar Auschwitz. Geregeld ging er een trein naar Theresien-
stadt, in Tsjechoslowakije, waar een wijk van die stad als concentra-
tiekamp was ingericht. Het werd door de kampleiding aangeprezen 
als een modelkamp, vergelijkbaar met Westerbork. Er waren geen 
gaskamers, het was geen vernietigingskamp. Maar naarmate de oor-
log vorderde werd het er wel steeds voller en minder leefbaar. En er-
ger was nog dat er geregeld transporten vanuit Theresienstadt naar 
Auschwitz vertrokken, waardoor duizenden joden, die met enige 
hoop naar het Tsjechische kamp gingen, toch nog de dood in gevoerd 
werden. 

Ook reden er geregeld treinen naar Bergen-Belsen. Die naam was 
in Westerbork onbekend, er werd vaak gesproken van Celle, de stad in 
de Duitse deelstaat Nedersaksen waar Bergen-Belsen vlakbij lag. Dat 
kamp werd aangemerkt als een Austauschlager, een kamp waar gevan-
genen zouden worden geruild tegen Duitse krijgsgevangenen. Dat  
is sporadisch ook wel gebeurd, maar in het laatste oorlogsjaar was 
Bergen-Belsen de hel gelijk. Door de extreme drukte, het gebrek aan 
voedsel en het ontbreken van elke vorm van zorg en hygiëne stierven 
de mensen massaal aan besmettelijke ziekten, vooral in de laatste 
maanden van de oorlog.

Het vijfde transport van het nieuwe jaar stond gepland op dinsdag 
8 februari, bestemming Auschwitz. Het werd een transport, waarover 
Philip Mechanicus, inmiddels als veteraan in het kamp wel wat ge-
wend, in zijn dagboek noteerde: ‘Het tart elke beschrijving.’

Kampcommandant Albert Gemmeker had besloten dat er maar 
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eens flink gesaneerd moest worden in het bestand van het Wester-
borkse ziekenhuis. Hij maakte van dat voornemen melding in een  
telexbericht aan zijn superieur, Willi Zöpf, de leider van het Juden-
referat in Den Haag. Het betreft Telex nr. 101, Lagernr. 100/44, 4 febru-
ari, verzonden om 11.00 uur.

‘Omdat de grootte van het kamp is teruggelopen tot ongeveer 
6500 joden, en het ziekenhuis echter nog steeds ongeveer 900 
zieke joden bevat, acht ik het dringend noodzakelijk zonder 
rekening te houden met besmettelijke en koortszieken, de  
afvoer van zieke joden door te voeren.’1

Het ging Gemmeker niet eens alleen om al die zieken, ze hielden ook 
een groot aantal verzorgers en ander personeel bezig, ‘hetgeen rem-
mend werkt op de doorvoering van de transporten naar Auschwitz’. 
En hij voegde er een zin aan toe waaruit zijn wantrouwen bleek over 
de vraag of al die mensen wel met recht en reden in zijn ziekenhuis 
lagen:

‘Ik heb de indruk dat de joden, indien een radicale afvoer van 
zieken wordt doorgevoerd, zeer spoedig gezond worden en 
niet meer hun toevlucht zoeken in het ziekenhuis.’

Gemmeker koos voor de meest radicale oplossing: alle zieke joden, 
die niet over een ontheffing beschikten of op de stamlijst stonden, 
moesten op transport naar Auschwitz, inclusief degenen die leden 
aan besmettelijke ziekten (roodvonk, difterie, besmettelijke geel-
zucht, tbc). Dat zou zeker 400 à 500 zieken schelen in het kampzie-
kenhuis. Hij had voor het vervoer inmiddels al een extra aantal wa-
gons aangevraagd. En toen kwam er een zin die later, toen het 
telexbericht in het kader van het onderzoek tegen Gemmeker boven 
water kwam, voor de nodige opschudding heeft gezorgd:

‘De kamparts heb ik meegedeeld dat er voor het transport op 
dinsdag geen transportongeschikten zijn, tenzij de op trans-
port te stellen zieke jood met zekerheid in de eerstvolgende  
3–8 uren zou sterven.’2
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Het telegram is in verschillende opzichten opmerkelijk. Wat op de 
eerste plaats opvalt is dat Gemmeker het besluit helemaal buiten dr. 
Spanier om genomen heeft – de enige man die in het kamp tegen hem 
op kon. Spanier is daar na de oorlog over ondervraagd, en hij beves-
tigde het. De maandag voor het transport waren de dienstleiders, in-
clusief Spanier, bijeengeroepen en daar had Gemmeker het woord 
genomen. Spanier:

‘Schijnbaar ontroerd deelde Gemmeker mee dat de volgende 
dag het ziekenhuis leeggehaald moest worden en de patiënten, 
voor zover ze geen heel goede Sperre hadden, op transport ge-
steld zouden worden naar Auschwitz. Hij heeft mij verklaard 
dat er in het algemeen geen ongeschikten waren, zelfs niet de 
patiënten die lijdende waren aan een besmettelijke ziekte.’3

‘Schijnbaar ontroerd’. Het lijkt er sterk op dat Spanier niet veel geloof 
hechtte aan de emoties die Gemmeker op die bijeenkomst toonde. De 
commandant wekte de indruk dat het afvoeren van zoveel zieken 
hem door Den Haag was opgelegd.

Dat hield hij na de oorlog vol. Sterker nog: hij beweerde in zijn ver-
hoor dat hij de telex niet op eigen initiatief had geschreven, maar op 
uitdrukkelijk verzoek van zijn chef Zöpf. Dat ging zijn verhoorder, 
rechercheur Jan Schoenmaker, toch te ver. Hij viel uit zijn rol. Waar-
om had hij in die telex dan niet verwezen naar zo’n opdracht? Waar-
om had hij niet gezegd: er zijn te weinig zieken, ik kan niet aan de  
opdracht voldoen? ‘U had toch kunnen zeggen: ik heb ze niet.’ Gem-
meker: ‘Dat zegt men nu, Herr Schoenmaker.’ Schoenmaker: ‘Ik kan 
u dit alleen zeggen, dat u dit telegram wel zeer zwaar aangerekend 
zal worden.’4

Een kwarteeuw later kwam de telex opnieuw ter sprake, nu in een 
verhoor namens de Duitse justitie, afgenomen door onderzoeksrech-
ter dr. Steffen in het kader van een nieuw onderzoek tegen Gemme-
ker. Waarom werden mensen uitgezonderd die tussen de drie en acht 
uur na vertrek zouden sterven? Gemmeker kreeg de tekst nog eens te 
lezen en beweerde dat het een typefout was. Er had moeten staan:  
tussen de drie en acht dagen. Een typefout, daar stond het kantoor van 
Gemmeker anders niet om bekend. Dat kwam zo, legde hij uit: Zijn 
secretaresse, Frau Hassel, was er niet, ze was naar Den Haag over-
geplaatst. De invalster, een zekere mejuffrouw Bäumer, had de fout 
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gemaakt. Het was ook op een  
andere manier gegaan dan ge-
bruikelijk. Meestal dicteerde hij 
een tekst die werd uitgetypt en 
daarna aan hem voorgelegd voor 
akkoord. Dat was dit keer niet 
gebeurd: hij had de tekst gedic-
teerd en juffrouw Bäumer had 
het direct op de telex getikt. Dan 
kreeg je dat soort fouten.

Gemmeker verraste wel vaker 
met onverwachte verklaringen, 
maar hier was hij toch niet erg 
goed op dreef. Want als hij, met 
zijn heldere stem en nadrukke-
lijke dictie, ‘drei bis acht Tage’ had 

gezegd, is het dan denkbaar dat juffrouw Bäumer ‘drei bis acht Stunden’ 
had verstaan? Hier acteerde de commandant toch duidelijk beneden 
zijn niveau.

In 1947 had rechercheur Schoenmaker zich flink zitten opwinden 
tijdens het verhoor over het ziekentransport. Hij zei tegen verdachte 
Gemmeker: ‘Dit transport is naar Auschwitz gegaan. Heel velen zijn 
daar dood aangekomen. Is dit menselijk geweest?’ Gemmeker ant-
woordde: ‘Nein.’5

Maar hij nam de aanval meteen over. Hij vond het unfair dat deze te-
lex, die hij op aandringen van Zöpf had geschreven, nu zo tegen hem 
werd gebruikt. Twee jaar lang had hij zich uitgesloofd voor de zieken 
van Westerbork. En nu kreeg hij dit. Hij zei:

‘Dat door het ongelukkige samenstellen van de praktijk van 
een bevel dit zo werkt, dat nu mijn persoon als volkomen slecht 
in het licht gesteld wordt. Dit treft mij het zwaarst.’

Uit de gespecificeerde transportlijst blijkt dat het aantal gedeporteer-
de zieken lager uitviel dan Gemmeker oorspronkelijk had gewild. 
Het ging om 268 patiënten uit het ziekenhuis, van wie 32 strafgeval-
len. Dat maakt het niet minder schrijnend. Voor Hilde Verdoner-Slui-
zer (1909) bijvoorbeeld. Ze lag met geelzucht in het ziekenhuis. Ze 
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had in Westerbork lange tijd een beschermde positie gehad, omdat 
haar man, Gerrit Verdoner, een functie bij de Joodse Raad bekleed-
de – dan was je als echtgenote betrekkelijk veilig. Maar toen eind sep-
tember 1943 de Amsterdamse Joodse Raad werd opgeheven en alle 
medewerkers naar Westerbork werden gevoerd, had Gerrit zich aan 
die reis onttrokken: hij dook onder en werd actief in het verzet. In die 
periode deed hij verschillende pogingen om zijn vrouw uit Wester-
bork weg te krijgen. Dat bracht Hilde in een afschuwelijk dilemma: 
haar ouders en haar broer Otto zaten ook in het kamp. Als zij zou ont-
vluchten, zou de wraak neerkomen op haar familieleden, die zouden 
dan direct als strafgeval worden gedeporteerd. Zelfs toen Gerrit men-
sen naar het kamp stuurde met de opdracht Hilde mee te smokkelen, 
ging ze niet mee. ‘Ze zei altijd dat ze nog even wilde wachten,’ schreef 
Verdoner na de oorlog. Pas als de familie weg was, zo liet ze haar man 
weten, zou ze een poging doen te vluchten. In december kreeg ze geel-
zucht en werd ze in het kampziekenhuis opgenomen. Haar laatste 
brief aan Gerrit eindigt met: ‘Wees voorzichtig en houd de moed erin.’

Haar naam stond op de lijst van het ziekentransport. Pogingen 
haar daar vanaf te krijgen mislukten. Ze moest mee. Er is een boekje 
over haar leven en lot geschreven. Daarin staat:

‘’s Morgens in alle vroegte, het was de achtste februari, een nat-
te naargeestige dag, werd Hilde gedwongen haar ziekenhuis-
bed op een brancard te verlaten en werd ze met een open wagen 
afgeleverd bij de trein met de veewagons. Niet lang daarna reed 
de trein weg in noordelijke richting.’6

 
Philip Mechanicus was erbij toen de zieken werden ingeladen. Om 
twee uur ’s nachts waren de verplegers al begonnen met de voorberei-
dingen. Leden van de Ordedienst vervoerden de brancards met paard-
en-wagen naar het perron. Er viel natte sneeuw, alles was nat en klef 
en koud.

‘Zo zijn ze naar de beestentrein gereden, hobbelend en hot-
send, waar zij ook onder de blote hemel stonden, wachtend  
op hun inlading, zoals men lijken schuift in een lijkwagen. 
Kinderen met roodvonk en difterie zijn huilend naar de slang* 

gedragen. Ouderloze kinderen uit het Weeshuis.’7  

* Slang: de term die Mechanicus vaker gebruikte voor de deportatietrein.

Anneke, kun je op 148 of 149 een regel winnen zodat de noot net iets hoger geplaatst 
kan worden?
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Gemmeker en Spanier stonden als altijd op het perron. Spanier ver-
klaarde jaren later dat de commandant hem daar probeerde uit te leg-
gen dat het hem ook veel pijn deed, de zieken te moeten wegsturen. 
Maar hij moest wel, had hij gezegd, de druk uit Den Haag was te 
groot. Hij vertelde er niet bij dat hij drie dagen tevoren zelf die telex 
naar zijn chef had gestuurd, dat hij het ‘dringend noodzakelijk’ vond 
de patiënten af te voeren, ‘zonder rekening te houden met besmette-
lijke en koortszieken’. Mechanicus noteerde die dag in zijn schrift:

‘Misschien wel het beestachtigste transport van alle transpor-
ten, die er zijn gegaan. Men raakt door de veelheid, de grofheid, 
de beestachtigheid het zicht erop kwijt, maar dit transport 
spande toch wel de kroon wat betreft gebrek aan consideratie 
voor de zieken. Nog voor het transport vertrokken was, was er 
reeds een zieke overleden. Een lege wagen gaat met de trein 
mee, gereserveerd voor hen, die onderweg sneuvelen.’

Hoeveel van de 1015 inzittenden uiteindelijk de ongeveer zestig uur 
durende reis naar Auschwitz niet hebben overleefd is niet bekend. 
Dat hielden ze op de Rampe van Birkenau niet bij.

De Barneveldgroep

In kamp Westerbork zat sinds eind september 1943 een speciale groep 
joden, opeengepakt in barak 85. Ze hadden de voorafgaande periode 
in kasteel De Schaffelaar en villa De Biezen in Barneveld gezeten, 
waar ze een beklemd maar relatief rustig bestaan hadden kunnen lei-
den. Ze waren uitverkoren. Het betrof voornamelijk joden die zich op 
de een of andere wijze verdienstelijk hadden gemaakt voor de samen-
leving en daardoor op een lijst waren gekomen die werd beheerd door 
secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken en zijn collega 
Van Dam van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.8 De 
advocaat en schrijver Abel Herzberg stond op de lijst, net als de har-
piste Rosa Spier en de rechtsgeleerde Eduard Meijers. Het waren er 
begin 1943, toen de zogeheten Barneveldlijst werd samengesteld, in-
clusief familieleden, ruim 600 – in het halve jaar daarna waren er nog 
wat bij gekomen, zodat het in totaal om 675 mensen ging.9 Ze waan-
den zich relatief veilig, maar op 29 september kwam aan hun uitzon-
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deringspositie een einde. De hele groep werd naar Westerbork ge-
transporteerd in een operatie waarbij Gemmeker zelf in Barneveld 
aanwezig was geweest. Mechanicus noemde de groep, bij aankomst, 
het ‘neusje van de zalm’:

‘Er zijn mannen en vrouwen bij met namen, die klinken als een 
klok: geleerden, kunstenaars, bedrijfsleiders. Maar ook zeer 
velen, de meesten, van wie de wereld nog nooit had gehoord en 
die toevallig in de buurt woonden van hen, die zeggenschap 
hadden bij het opstellen van de lijst-Barneveld. Niets was voor 
deze uitverkorenen voorbereid: geen tafels, geen banken; nog 
’s avonds laat moest een deel der ledikanten met bedden wor-
den belegd. De zevenhonderd mensen krioelden als bijen in 
een bijenkorf dooreen. Zij waren, na Barneveld, teleurgesteld, 
onthutst, beledigd; zij voelden zich tekortgedaan.’10

Hun bagage was niet meegekomen. Toen die eindelijk arriveerde was 
een groot deel gestolen, ook in Westerbork, althans volgens Mechani-
cus, die schreef dat ‘de commandant en zijn hofhouding’ eruit gepikt 
hadden wat van hun gading was. De ‘Barnevelders’ hadden het zwaar. 
Ze moesten werk doen dat ze niet gewend waren. In Barneveld had-
den ze hun eigen meubels, hun eigen boeken, hun eigen muziek-
instrumenten bij zich gehad, en konden ze wandelen in een naburig 
bos. Hier was het, aldus kampchroniqueur Mechanicus, ‘een vuile 
beestenstal, om van te kotsen, een smerig waslokaal’.

Naarmate ze er langer zaten kregen de Barnevelders ook de wrok 
van commandant Gemmeker over zich heen. Hij ergerde zich ken-
nelijk hevig aan de aanwezigheid van een groep hoogopgeleide, vaak 
succesvolle joden, die almaar niet op transport gesteld werden. Hun 
waren toezeggingen gedaan, en rijkscommissaris Seyss-Inquart voel-
de zich daaraan vooralsnog gebonden. Gemmeker koos, midden fe-
bruari, zijn eigen methode: hij ging ze treiteren. Een van de mensen 
in de overvolle barak was de Haagse leraar klassieke talen Gabriel  
Italie, die de hele oorlog nauwgezet een dagboek bijhield, ook in de 
periode die hij in barak 85 van Westerbork doorbracht. Op 18 februari 
noteerde hij dat Gemmeker, ‘onze commandant’, de vorige avond bij 
het appèl in de barak aanwezig was en na afloop meedeelde dat voort-
aan iedereen naast zijn bed moest staan bij het appèl. Een tegenvaller 
voor Italie, die graag vroeg ging slapen – dat zat er dus niet meer in. 
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De volgende ochtend was Gemmeker er alweer: hij vond het romme-
lig in de barak, er mochten geen kleren meer aan de balken hangen. 
Op zondag keerde Gemmeker terug in de Barneveld-barak, nu 
’s avonds om zeven uur. Bagage-inspectie. Gabriel Italie noteerde:

‘Hij was tot 10 uur bezig met zijn onderzoek. Velen moesten 
goederen afstaan (sokken, ondergoed enz.) en in ’t algemeen 
moest men z’n bagage beperken.’11

Weer een dag later kwam Gemmeker opnieuw. Schoenencontrole.  
De bewoners van de barak hadden inmiddels de zenuwen van de 
commandant. Hij kwam in uniform, gevolgd door wat Mechanicus 
‘de edelen onder de joden’ noemde: zijn ‘secretaris-generaal’ Schle-
singer, zijn adjudant Todtmann en nog wat dienstleiders. Rosemarie 
Frenkel, als meisje van elf met haar ouders in de Barneveld-barak te 
Westerbork beland, herinnerde zich dat Gemmeker boos was en 
schreeuwde:

‘Je moest je schoenen poetsen en ook het stukje tussen je hak-
ken en de zool aan de onderkant, dat moest ook gepoetst.’12

Gemmeker maakte er een show van. Iedereen moest met gepoetste 
schoenen aantreden, en met een tweede paar schoenen aan de han-
den. En de commandant controleerde, hij was niet gauw tevreden. 
Mechanicus beschrijft een dialoog met een hoogleraar die erg zijn 
best had gedaan, maar te horen kreeg: ‘U wilt toch niet zeggen, mijn-
heer, dat deze schoenen gepoetst zijn!’ Gemmeker vervolgde: ‘Zal ik  
u eens laten zien wat poetsen is?’ Waarop de commandant een doos 
met schoensmeer en een borstel uit zijn zak haalde en voordeed hoe je 
dat deed, schoenen poetsen: intensief, langdurig, verbeten. De barak 
stond er verbijsterd naar te kijken. De professor kreeg te horen dat hij 
de volgende dag op appèl moest komen. In de vrouwenbarak zag 
Gemmeker een vlek op een damesschoentje. De eigenaresse werd toe-
geblaft, ze had de vlek er niet uit kunnen krijgen. Gemmeker deed 
het even zelf (Mechanicus: ‘De commandant poetste dat de barak er-
van schudde’), maar kreeg de vlek er ook niet uit. Waarop hij een bon 
uitschreef voor de vrouw, op vertoon waarvan ze een paar andere 
schoenen kon gaan halen. Mechanicus, nog niet bekomen van wat hij 
had gehoord:    
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‘Achtenvijftig Barnevelders 
en vijftien Barneveldsen wa-
ren voor hun examen gezakt. 
Te stom om hun schoenen te 
poetsen. Of te lui. Vanavond 
moeten zij opnieuw examen 
doen.’13

Gabriel Italie was geslaagd voor 
het examen, dat hij vriendelijk 
‘een merkwaardige demonstra-
tie van Pruisische geest’ noem-
de. Hij kreeg zelfs een compli-
ment. Zijn zoon Ralf moest 
herexamen doen – hij moest vol-
gens Gemmeker een voorbeeld 
aan zijn vader nemen. Italie: ‘De hele barak rook die dag naar schoen-
smeer.’ 

De Barneveld-barak had die dagen de commandant in een andere 
gedaante kunnen zien dan de vriendelijke, correcte gentleman die  
hij dikwijls speelde: fanatiek, bezeten van orde en tucht, en in zijn 
element als hij fijnbesnaarde, hoogopgeleide joden kon vernederen. 
Mechanicus vatte het superieur samen:

‘Men is geneigd, de commandant voor niet recht snik te verkla-
ren. Maar dat is verboden. Maar iets is er toch mis met hem.’14

 
Het zou nog ruim een halfjaar duren voor Gemmeker van deze steen 
des aanstoots verlost zou zijn. Begin september kwam er opdracht  
uit Den Haag om de Barneveld-groep naar Theresienstadt te deporte-
ren. 

De jodenkeuring

Die zondag dat Albert Gemmeker in de Barneveld-barak drie uur 
lang de bagage controleerde is wel een van de meest bizarre uit zijn 
commandantenloopbaan geweest. Diezelfde middag had hij name-
lijk ook al aan een keuring deelgenomen. In de grote zaal van het 

g
abriel italie
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kamp, waar de registratie van nieuw binnengekomen transporten 
maar ook de cabaretuitvoeringen plaatsvonden, werden die middag 
joden met een Portugese achtergrond, de zogenaamde Sefardische  
joden, getest op de vraag: waren ze nu wel of niet échte joden? En 
Gemmeker was een van de drie juryleden achter de tafel waarlangs de 
betrokkenen moesten paraderen.

Wat was daar allemaal aan voorafgegaan?
Het ging voornamelijk om nazaten van een grote groep Portugese 

joden die al aan het eind van de vijftiende eeuw naar West-Europa 
was gekomen. Ze waren uit Portugal verdreven – ze mochten daar al-
leen blijven als ze zich tot het christendom bekeerden, in de lage lan-
den mochten ze hun geloof blijven belijden. Velen van hen hadden 
hier in de loop der eeuwen een goede positie opgebouwd, vooral in de 
commerciële sector. Na de Duitse inval ijverden ze voor een speciale 
behandeling, om op de een of andere manier onder de anti-joodse 
maatregelen uit te komen. De Duitse functionaris Hans Georg Cal-
meyer, die in Den Haag was belast met afstammingskwesties, wilde 
daar aanvankelijk gehoor aan geven. In 1941 pleitte hij ervoor ze van 
de registratieplicht, die toen voor alle joden gold, uit te zonderen, 
omdat twijfelachtig was of ze, wat hun ras betreft, wel als jood kon-
den worden aangemerkt.15 Maar Calmeyer begon al snel te schuiven, 
hij had in de gaten dat zo’n totale vrijstelling van alle Portugese joden 
bij de nazitop onhaalbaar was. Hij suggereerde dat ongeveer een 
kwart van de groep (die op ruim vierduizend personen werd geschat) 
uitgezonderd kon worden van de naderende anti-joodse maatrege-
len. 

Er volgde een stortvloed van aanvragen voor zo’n uitzonderings-
positie. Calmeyer had extra personeel nodig om die allemaal te be-
oordelen. De deportaties waren al lang begonnen, toen Calmeyers  
bureau nog altijd met aanvragen bezig was. De Sicherheitsdienst (en 
de Nederlandse helpers daarvan) arresteerde inmiddels volop Portu-
gese joden. sd-chef Harster begon op spoed aan te dringen – de pijp-
lijn van de deportaties dreigde volgens hem verstopt te raken omdat 
er nog zoveel onderzoeken liepen. Ook ss-chef Rauter ging zich er-
mee bemoeien, hij wilde dat er beslissingen vielen. Maar de Portugese 
joden grepen uiteraard elke strohalm vast die ze konden vinden. Zo 
kwamen er als wetenschappelijk aangeduide onderzoeken, geba-
seerd op schedelmetingen, die moesten aantonen dat Portugese jo-
den een heel andere afstamming hadden dan tot dan was aangeno-
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men. Begin 1944 groeide onder de Portugese joden het optimisme dat 
ze misschien toch van deportatie zouden worden gevrijwaard. Er 
kwam zelfs een speciaal stempel in het persoonsbewijs van Portugese 
joden, het zogeheten 10.000-stempel. De lijst van mensen die voorlo-
pig dankzij zo’n stempel werden vrijgesteld van deportatie werd 
steeds langer.

Tot ss-chef Rauter er een eind aan maakte. Hij eiste dat er een defi-
nitieve beslissing moest vallen na een keuring door rassenspecialis-
ten. Er was een datum voor bepaald die steeds werd uitgesteld, maar 
op zondag 20 februari was het dan zover. De plaats van handeling was 
de grote zaal van kamp Westerbork. In tegenstelling tot eerdere be-
richten bleef Rauter zelf weg. Maar er kwam wel een hoge delegatie 
uit Den Haag. Willi Zöpf was erbij, de leider van het Judenreferat in 
Den Haag, de vertegenwoordiger van Eichmann in Nederland. Ver-
der was dr. Herbert Aust van de partij. Hij werkte in Den Haag bij het 
Rasse und Siedlungsamt, het Nederlandse bureau van de ss-instelling 
die rassenkwesties behandelde. Dat kwam in de praktijk vooral neer 
op het adviseren bij huwelijksaanvragen van ss’ers, waarbij strenge 
voorwaarden aan de raszuiverheid van de huwelijkspartner werden 
gesteld. Aust was nog nooit in Westerbork geweest.16 Hij moest er nu 
aantreden, uitgerekend in het weekend dat zijn Berlijnse chef Ernst 
Tesseraux op werkbezoek was. Hij meldde dat aan Rauter, toen die 
hem opdroeg naar Westerbork te gaan, maar die was onverbiddelijk: 
hier was haast bij, dan moest hij zijn Berlijnse gast maar meenemen. 
En dus zaten er drie ss-officieren in de limousine die in Westerbork 
kwam voorrijden. Tesseraux bleef aan de kant, Aust en Zöpf namen 
plaats aan de tafel in de registratiezaal, met als derde man om het ras 
van de Portugese joden te beoordelen: commandant Albert Gemme-
ker.

In de biografie van Hans Calmeyer, de man die normaal de beslis-
singen nam maar nu in Den Haag was gebleven, staat het zo:

‘Op 20 februari vond dan eindelijk de inspectie plaats. Het  
“materiaal”: 22 “zuiver Portugese” geslachten met in totaal  
273 leden.’17

Een van de mensen die langs de commissie moest paraderen, Elsa Jes-
surun d’Oliveira, schreef in haar dagboek, in telegramstijl: ‘3u in 81 
met alle Portugezen! Erin en eruit en familiegewijs. Stamboekvee-
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monstering.’18 Haar biograaf Jaap Cohen beschreef de bijeenkomst 
zo:

‘Ze had het ook een vleeskeuring kunnen noemen. De Portuge-
zen moesten zich in barak 81 opstellen in lange rijen. Vervol-
gens werd hun opgedragen om een voor een en profil langs de 
tafel te marcheren waarachter de ss-commissie had plaatsgeno-
men. Ook moesten ze per familie aantreden waarbij de ss’ers 
hun vragen stelden over eventuele gemengd- gehuwde familie-
leden.’

Philip Mechanicus schamperde in zijn dagboek dat het een spelletje 
was. Er gingen in het kamp ook grappen over rond. De Portugezen, 
zo werd gezegd, zijn thans ‘officieel mesjogge verklaard’. De conclusies 
van de keuringscommissie waren vernietigend voor de illusies van  
de Portugese joden. Aust bestempelde de passerende joden als ‘Unter
menschen’ die dezelfde behandeling verdienden als alle andere joden. 
Ze vormden qua ras en in het kader van de bevolkingspolitiek ‘een 
ernstig gevaar’, aldus Herbert Aust, in zijn verslag van de bijeen-
komst. De wetenschappers die er anders over dachten hadden vol-
gens Aust ‘geen politiek benul’.19 Integendeel, hun onderzoeken wa-
ren een typisch geval van ‘joodse pogingen tot uitvluchten’. Willi 
Zöpf sloot zich in een notitie aan zijn chef bij die mening aan. Hij be-
eindigde zijn verslagje met de mededeling dat deze groep niet ge-
schikt was voor arbeid en nog dezelfde week op de trein naar There-
sienstadt zou worden gezet.

Gemmekers opvatting is nergens te vinden. Hij waagde zich niet 
aan schriftelijke vastlegging van zijn oordeel, ongetwijfeld uit bere-
kening: hij liet nu eenmaal liever geen schriftelijke sporen na waar hij 
later last mee zou kunnen krijgen. Dat blijkt in dit geval wel uit het 
verhoor dat Herbert Aust een kleine dertig jaar na de bewuste bijeen-
komst werd afgenomen. Hij vertelde tegen onderzoeksrechter Stef-
fen dat hij opeens onder druk werd gezet om een verslag van de bij-
eenkomst te maken. De eis om dat te doen kwam van Gemmeker, die 
beweerde dat Rauter dat had bepaald. Aust, in 1972:

‘Van mij werd verwacht dat ik een indruk op papier zette, een 
verslag. Dat schokte mij en maakte me achterdochtig. Deze eis 
was in tegenspraak met mijn opdracht om alleen de joden te 
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bekijken. Ik wist niet wat voor formuleringen ik op papier zou 
moeten zetten. Ik voelde me overvallen. Ik had het gevoel dat 
iemand rugdekking nodig had. Bovendien was de kampcom-
mandant niet hoger in rang dan ik.’20

Aust kende Gemmeker verder niet. Behalve dat hij zich door hem on-
der druk gezet voelde, had hij geen slechte indruk van hem. Hij vond 
hem rustig, bezonnen, zakelijk. Aust was na de bespreking meteen 
naar huis gegaan en heeft niet van de gelegenheid gebruikgemaakt in 
Westerbork te overnachten. Dr. Herbert Aust is er goed mee weggeko-
men. Hij is na de oorlog wel als getuige verhoord in verschillende 
rechtszaken maar werd zelf nooit aangeklaagd, ook niet voor zijn bij-
drage aan de deportatie van 273 joden met een Portugese afstam-
ming, waartoe op die twintigste februari 1944 werd besloten. In 1953 
kon hij zich daarom verkiesbaar stellen voor de Duitse Bondsdag, 
voor de uiterst rechtse Deutsche Partei, maar dat werd geen succes: 
die partij haalde de kiesdrempel niet.

De zaakBarend Gomperts

Zöpf had het in zijn rapport over de keuring van Portugese joden dui-
delijk vermeld: over drie dagen zouden ze allemaal naar Theresien-
stadt worden gedeporteerd. Maar Philip Mechanicus, tot op het laatst 
van zijn verblijf in Westerbork de journalist op zoek naar nieuwtjes, 
meldde in zijn dagboek van 24 februari deze primeur:

‘Het voorgenomen transport van de Portugezen in de barak van 
de Barnevelders en in die van de gedoopten werd vanmorgen 
afgelast. Grote verbazing.’21

Wat was er gebeurd? Wel, kort gezegd: het geheim van de voorgeno-
men deportatie van de Portugese joden was uit het kamp ontsnapt. 
Het was ter kennis gebracht van ‘hogere kringen’ in Den Haag en 
daarvandaan was de oekaze gekomen dat de deportatie van twee groe-
pen Portugese joden niet door mocht gaan: degenen die tot de Barne-
veld-groep behoorden en de protestants gedoopte joden. Het ging om 
ongeveer 120 van de 273 personen. Het spreekt vanzelf dat comman-
dant Gemmeker over deze gang van zaken ontstemd was, of liever ge-
zegd: hij was laaiend.
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Wie had het bericht van de aanstaande deportatie naar buiten  
gebracht? Mechanicus leverde in zijn dagboeknotitie meteen al de 
naam van een potentiële dader mee: de advocaat Barend Gomperts. 
Hij was de dag ervoor vrijgelaten uit Westerbork, en was alleen daar-
door al verdachte. Gomperts was getrouwd met een zekere Mary San-
ders, samen hadden ze in Barneveld gezeten voor ze naar Westerbork 
waren gestuurd. Mevrouw Sanders had een verzoek lopen tot vrijla-
ting omdat er twijfel was over haar afstamming. Juist in die periode 
kreeg ze onverwacht bericht dat haar verzoek was toegekend: ze was 
arisch verklaard en kon op dinsdag 22 februari Westerbork dus verla-
ten. Daarop diende mr. Gomperts direct ook een verzoek in: hij was 
vanaf dat moment gemengd-gehuwd, zijn vrouw bleek namelijk 
geen jodin. Daar was weinig tegen in te brengen: op 24 februari, twee 
dagen na zijn vrouw, mocht ook Barend Gomperts naar huis. 

Voor hij ging, kwam een van de leden van de groep Portugese jo-
den, mr. Moresco, naar Gomperts toe met het verzoek in Amsterdam 
een poging te doen het vertrek van de Portugese joden te verhinde-
ren. Gomperts voelde er niet veel voor, het leek hem veel te gevaarlijk. 
Hij zegde uiteindelijk toe dat hij wel een nicht van Moresco wilde in-
lichten, een zekere mevrouw Nienhuis-d’Andrade. Zodra hij in Am-
sterdam was deed hij dat ook, en adviseerde haar een gespecialiseerde 
advocaat in te schakelen. Die advocaat belde een relatie in Den Haag. 
En die belde naar Calmeyer, de man die over afstammingskwesties 
besliste, en zo kwam de zaak op het hoogste niveau terecht, vermoe-
delijk bij commissaris-generaal van bestuur en justitie Friedrich 
Wimmer. Kort daarna kwam het bevel uit Den Haag: het vertrek van 
de Portugese joden die tot de Barneveld-groep behoorden én de pro-
testants gedoopten werd niet toegestaan. De hoogste leiding wenste 
zich vooralsnog te houden aan de toezeggingen die aan deze groepen 
gedaan waren.

Zodra Gemmeker hoorde dat hij op dit punt was teruggefloten, 
kwam hij in actie om het lek te onderzoeken. Hij ontbood mr. Mo-
resco in de Kommandantur, samen met diens vader, een voormalig 
hoogleraar die ook tot de Barneveld-groep behoorde. Ze kregen daar 
de wind van voren. Moresco sprak later van een ‘scherp verhoor’ door 
Gemmeker, die kennelijk al ongeveer wist hoe het bericht uit het 
kamp de buitenwereld had bereikt. De 74-jarige heer Moresco, die 
nog secretaris-generaal van het ministerie van Koloniën was geweest, 
hield dit niet lang vol. Zijn zoon zei later:   
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‘Ontkennen had geen zin meer, waarop mijn vader dan ook ten 
slotte heeft toegegeven dat het mr. Gomperts was geweest die 
in dit contact een schakel naar buiten had gevormd.’22

Vader en zoon Moresco moesten wachten in de Kommandantur, tot 
een secretaresse de bewakers opdracht gaf ze naar Barak 51 te bren-
gen, de strafgevangenis van het kamp. Daar zaten ze bijna twee maan-
den, tot 20 april. Ze mochten op die dag weer naar hun eigen barak, 
wat ze te danken hadden aan de (voorlaatste) verjaardag van Adolf 
Hitler.

Gemmeker pakte door. Hij wist nu zeker wie het bericht over de 
naderende deportatie van de Portugese joden had laten lekken:  
Gomperts. Diezelfde middag stonden er twee sd’ers voor de deur van 
Gomperts’ woning aan de J.J. Viottastraat in Amsterdam-Zuid. Hij 
werd zonder opgaaf van redenen gearresteerd en opgesloten in de ge-
vangenis aan de Weteringschans. Drie maanden lang zat hij daar. 
Toen kwamen ze hem halen en ging hij met de trein terug naar Wes-
terbork. Na een week in de ziekenbarak ging hij naar de strafbarak. 
Hij was in grote onzekerheid over zijn lot. Na een paar maanden 
kreeg hij enige hoop. In augustus 1944 kwam de chef van de Zen-
tralstelle Ferdinand Aus der Fünten naar Westerbork om, samen met 
Zöpfs plaatsvervanger Franz Fischer en met Gemmeker, een aantal 
strafgevallen te bespreken. Ook Gomperts’ toekomst zou aan bod  
komen. Maar toen die aan de beurt was, zei Gemmeker dat hij niets 
hoefde te zeggen omdat Gemmeker zijn zaak zelf wel met Aus der 
Fünten zou bespreken. Gomperts mocht zichzelf dus niet verdedi-
gen. Het gevolg was dat hij op 3 september als strafgeval op transport 
ging, in de allerlaatste trein naar Auschwitz, de trein waarin ook 
Anne Frank met haar ouders en zusje en nog 1014 andere joden zaten. 
Gomperts heeft Auschwitz, zij het op het nippertje, overleefd. Hij 
heeft na de oorlog persoonlijk een klacht ingediend tegen Gemme-
ker, omdat die hem door de sd in Amsterdam had laten arresteren en 
hem vervolgens doelbewust naar Auschwitz had gestuurd. Gomperts 
besloot zijn getuigenis tegen rechercheur Schoenmaker zo:

‘Ik heb geen strafbaar feit gepleegd, maar alleen een juiste  
mededeling doorgegeven die tot gevolg heeft gehad dat een 
deportatie van 120 Portugese joden niet is doorgegaan.’23
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Zonder dat Gomperts dat zelf wist, had zijn vrouw in het voorjaar van 
1944 haar uiterste best gedaan om haar man vrij te krijgen. Ze scha-
kelde een kennis in met goede connecties bij de Sicherheitsdienst. Ze 
gaf hem 500 gulden (in waarde te vergelijken met circa 3000 euro in 
2019) voor zijn inspanningen. Deze tussenpersoon meldde later dat 
hij ‘met koffie en jenever’ een Amsterdamse sd’er bereid had gevon-
den naar Westerbork te bellen. Die had inderdaad Gemmeker aan de 
telefoon gekregen en hem gevraagd of hij Gomperts niet wilde vrijla-
ten omdat die al drie maanden straf had uitgezeten. Gemmeker had, 
volgens de sd’er, woedend geantwoord:

‘Die kerel, die ik uit goedmoedigheid te vroeg heb vrijgelaten, 
gaat naar buiten en verspreidt dan valse geruchten uit het 
kamp. Die kerel moet het voelen.’24 

Bij deze poging was het niet gebleven. De tussenpersoon die door de 
echtgenote van Gomperts was ingeschakeld, had het ook nog via Frau 
Hassel geprobeerd. Hij had haar in Den Haag mee uit lunchen geno-
men en op een geschikt moment de zaak-Gomperts ter sprake ge-
bracht. Ly Hassel beloofde het verzoek tot vrijlating aan Gemmeker 
voor te leggen. Enige tijd later meldde ze terug dat ze dat inderdaad 
gedaan had, maar zonder resultaat. Ze antwoordde de tussenpersoon 
dat het kansloos was ‘omdat Gomperts valse geruchten buiten het 
kamp had verstrooid en omdat hij verder een “gemene schoft” was’.

Na de oorlog legde rechercheur Jan Schoenmaker in het kader van 
het strafrechtelijk vooronderzoek de kwestie aan Gemmeker zelf 
voor. Die had zijn antwoord klaar: hij had Gomperts niet zelf laten 
deporteren, hij had daartoe opdracht gekregen uit Den Haag, van 
Zöpf. En ook het opsluiten van Gomperts in de strafbarak was een be-
vel van Den Haag, zo herinnerde Gemmeker zich. De uitspraak ‘dat 
die kerel het moest voelen’ ontkende hij. Gemmeker verklaarde:

‘Ik was ontstemd over de mededeling uit Den Haag dat dit  
gerucht tot hen was doorgedrongen en ik werd dan ook in  
dit geval de zondebok. Ik had evenwel geen haat tegen  
Gomperts.’25

In de rechtszaak tegen Gemmeker eind 1948 is de deportatie van 
Gomperts uitvoerig aan de orde geweest: er lag immers een klacht 
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van Gomperts zelf op tafel, die ervan overtuigd was dat de kampcom-
mandant hem uit pure wraak naar Auschwitz had afgevoerd. Daar 
waren duidelijke aanwijzingen voor. Mary Sanders, de echtgenote 
van Gomperts, had tijdens haar pogingen haar man vrij te krijgen 
voortdurend te horen gekregen dat de commandant zijn arrestatie 
‘persoonlijk bevolen had’, dat het ‘een privéaangelegenheid van de 
commandant was’ en dat hij bij het horen van de naam Gomperts  
direct een woedeaanval kreeg.26 Gemmeker zelf probeerde voor het 
Bijzonder Gerechtshof begrip voor zijn positie op te wekken: hij had 
een woedende Zöpf aan de lijn gekregen die vroeg hoe zulke gevoeli-
ge informatie naar buiten was gekomen? Er zwaaide iets voor Gem-
meker, dat moesten zijn rechters toch begrijpen?

Procureur-fiscaal (de aanklager bij het hof ) jhr.mr. De Ranitz be-
greep daar niets van: Gemmeker had Gomperts in gevaar gebracht 
door zijn naam te noemen tegen Zöpf. Dat was toch helemaal niet no-
dig geweest? Gemmeker zei voortdurend dat hij alleen maar zijn op-
dracht uitvoerde. De Ranitz werd dat beroep op ‘Befehl ist Befehl’ een 
beetje zat: hij wees erop dat ook in Duitsland de regel geldt dat alleen 
een bevel dat bevoegd gegeven is moet worden uitgevoerd. De presi-
dent van het hof, mr. Maassen, kon zijn verbazing over de zaak nau-
welijks verbergen: ‘Mensen worden ten onrechte gedeporteerd en als 
ze ertegen protesteren wordt ze dat kwalijk genomen. U had wel een 
zeer strenge opvatting!’

Deze discussie speelde zich af tijdens de rechtszaak in het Parkho-
tel in Assen, in aanwezigheid van de betrokkene, mr. Barend Gom-
perts, die Auschwitz had overleefd en zich, ten overstaan van de man 
die hem daarheen had laten deporteren, bewonderenswaardig be-
heerst gedroeg. Hij merkte aan het eind van de discussie op: 

‘Iedereen in het kamp wist dat het een zaak van Gemmeker 
persoonlijk was, omdat hij zich in zijn prestige geschokt voel-
de.’

En daarmee raakte hij de kern van de zaak. Voor de kampcomman-
dant, die tot zijn eigen verbazing op deze positie was gekomen en 
daar vrijwel onbelemmerd macht over anderen kon uitoefenen, was 
elke mogelijke inbreuk op zijn prestige reden voor meedogenloze 
sancties. Gomperts was een van de zeer weinigen die zo’n sanctie 
overleefden.   
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Ook Mechanicus

Uit de dagboekaantekeningen van Philip Mechanicus van eind febru-
ari 1944 is af te lezen dat de spanning steeg in Westerbork, ook voor 
Mechanicus zelf. De vernederingen van de Barneveld-groep, de keu-
ring van de Portugese joden, de arrestatie van Gomperts – het waren 
tekenen dat uiteindelijk niemand de dans zou ontspringen. Mecha-
nicus schreef over de spanningen op een van de laatste dagboekblaad-
jes die zijn bewaard:

‘Het regiem wordt strenger voor dat handjevol Joden: de  
commandant komt sedert de laatste dagen de barakken  
inspecteren, of er niet te veel rommel heerst, of de bedden wel 
behoorlijk zijn opgemaakt. Men voelt scherper de hand van  
de ss-officier. Waar zijn zij, die achterblijven – als zij achter-
blijven – aan toe? Welk spelletje zal de zwarte kat spelen met 
dat muizevalletje vol muizen?’27

De laatste dagboeknotities van Mechanicus die zijn gepubliceerd da-
teren van 28 februari. Daarna is hij nog twee weken in het kamp ge-
weest voor ook hij werd weggevoerd. Hoe dat allemaal precies is ge-
gaan is nogal onduidelijk. Mechanicus raakte in die laatste periode 
bevriend met een zekere Annemarie van den Bergh.28 Ze hadden veel 
steun aan elkaar en spraken af tot het einde bij elkaar te blijven. Anne-
marie had een ontheffing van deportatie, maar voor Mechanicus, die 
in september van het jaar ervoor al op het nippertje aan gedwongen 
vertrek was ontkomen, leken de mogelijkheden uitgeput. Hij hield  
er rekening mee dat deportatie naar Theresienstadt alsnog zou uit-
draaien op een verplichte doorreis naar Auschwitz. Uiteindelijk 
kwam hij in een transport van slechts 210 joden naar Bergen-Belsen 
terecht. Annemarie ging met hem mee. Vandaar is hij alsnog doorge-
leid naar Auschwitz waar hij in oktober 1944 is vermoord. Annemarie 
van den Bergh heeft Bergen-Belsen overleefd, zij het zeer verzwakt. 
Haar naam komt vrijwel niet voor in de gepubliceerde versie van het 
dagboek van Mechanicus. Dat kwam omdat diens ex-vrouw, aan wie 
de dagboeken waren afgegeven, de geschriften enigszins heeft gecen-
sureerd voor ze in 1964 voor het eerst werden uitgegeven.29

Met Philip Mechanicus verdween de belangrijkste bron voor onze 
kennis van kamp Westerbork naar het oosten. Hij heeft gedurende 
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anderhalf jaar bijna dagelijks 
zijn observaties genoteerd en 
daarmee het leven in dat voor-
portaal van de dood buiten-
gewoon beeldend vastgelegd. 
Maar hij is eveneens van grote 
betekenis door zijn beschrijvin-
gen van commandant Albert 
Gemmeker. Hij heeft maar een 
enkele keer direct contact met 
hem gehad, maar er is niemand 
die hem zo scherp in het oog 
hield als deze voormalige jour-
nalist. Hoe Gemmeker op het 
perron het sein geeft als de  
deportatietrein vertrekken kan, 
‘een wenk met de hand’. Hoe hij na het vertrek van de trein ‘voldaan 
wegslentert’. Hoe hij furieus reageert op ontsnappingen: ‘het geval 
heeft hem sterk beroerd’. Hoe hij zich vermaakt bij het cabaret, ‘waar 
hij zit te schudden van de pret, zich op de knieën slaat van plezier. 
Maar applaudisseren doet hij niet, kan hij als ss-officier niet.’ Hoe hij 
glimlachend en beheerst de meest gruwelijke maatregelen neemt. 
Mechanicus heeft dat door en schrijft, met ingehouden woede:

‘Hij speelt zijn spel met de Joden wat listiger, wat diplomatie-
ker dan de ruwlingen, die alleen maar gebruik maken van de 
kaplaars om zich te doen gelden, maar is toch van precies de-
zelfde onedele stof samengesteld als zij. Van tijd tot tijd laat  
hij de wrede klauw zien, die onder zijn handschoen schuil-
gaat.’30

De betekenis van het dagboek van Mechanicus voor het inzicht in 
kamp Westerbork en zijn commandant blijkt ook hieruit: begin jaren 
zeventig heeft het Duitse Openbaar Ministerie te Düsseldorf het 
werk van Mechanicus laten vertalen en aan het onderzoeksdossier in 
de zaak-Gemmeker toegevoegd. De Duitse tekst is op losse vellen ge-
plakt en in archiefmappen gestopt. Voor altijd bewaard. Een schrale 
troost voor de man die na anderhalf jaar als chroniqueur van het 
kamp te hebben gefungeerd op transport werd gesteld. Ook bij dat 
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transport, op 15 maart 1944, stond Albert Gemmeker op het perron. 
En gaf hij het vertreksein, een wenk met de hand.

De geruchten

Over het lot van al die tienduizenden, die, als Philip Mechanicus,  
de trein in gestuurd werden, gingen in kamp Westerbork voortdu-
rend geruchten rond. Er bestond onder de bedreigde joden vanaf 1941 
eigenlijk maar één zekerheid: wie naar Mauthausen werd afgevoerd 
was ten dode opgeschreven. Er waren uit dat oord honderden doods-
berichten gekomen over de mannen die in februari 1941 bij de grote 
razzia op het Jonas Daniel Meyerplein in Amsterdam waren opge-
pakt. Dat gold ook voor een groep van ruim honderd in Twente gear-
resteerde joodse mannen in september 1941. Vanaf dat moment ge-
bruikte de bezetter ‘Mauthausen’ ook als dreigement: joden die zich 
niet meldden zouden naar Mauthausen worden afgevoerd.31 Omtrent 
de andere mogelijke bestemmingen van de gedeporteerde joden be-
stond geen zekerheid. ‘Het oosten’ (waarmee meestal Auschwitz 
werd bedoeld) werd alom gevreesd, Theresienstadt werd als relatief 
gunstig beoordeeld, Bergen-Belsen als een mogelijkheid om geruild 
te worden en daardoor uit Europa te kunnen ontsnappen. Maar of en 
in hoeverre mensen in deze beelden geloofden was sterk individueel 
bepaald. Jonge mensen dachten vaak dat zij de donkere toekomst wel 
zouden overleven. 

Jules Schelvis bijvoorbeeld, die op het nippertje aan vergassing in 
Sobibor ontsnapte (hij sloot zich vlak buiten het kamp aan bij een 
groep die verder werd getransporteerd) en daarna vele kampen over-
leefde, had zijn gitaar meegenomen. Hij zei later dat hij wel een zwa-
re tijd verwachtte, maar hij was jong en sterk, hij zou het harde werk 
wel doorstaan, en er zou toch wel na het werk een kampvuur zijn, 
waar je ook een liedje kon zingen? Bovendien kon hij zich niet voor-
stellen dat mensen duizend of meer kilometer zouden moeten rei-
zen, als dat niet een of ander nuttig doel had. Dat moet voor velen ge-
golden hebben.

Op 21 maart 1944, een kleine week na het vertrek van Mechanicus, 
kwam de Groningse arts Isidoor van der Hal in Westerbork aan.32 Hij 
had enige tijd in Vught gezeten en had daar bij de medische dienst ge-
werkt. Daar had hij een Poolse apotheker ontmoet, die voor straf naar 
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Vught was overgeplaatst vanuit... Auschwitz. Van hem had Van der 
Hal gehoord wat daar gebeurde: een kamer waar gas uit de douches 
kwam in plaats van water, een kantelende vloer waardoor de lijken op 
een soort lopende band naar de crematoria werden afgevoerd. Van der 
Hal zat in Westerbork in de strafbarak, maar mocht er een keer uit om 
naar het kampziekenhuis te gaan. Hij kreeg de kans in de kamer van 
de arts Waterman een paar dokters, onder wie chef-arts Spanier, tege-
lijk aan te spreken. Hij vertelde wat hij wist over Auschwitz. Hij gaf  
ze in overweging in Westerbork een opstand te organiseren. Hij had 
de indruk dat ze hem niet geloofden, maar dat iedereen wel diep  
onder de indruk was van zijn verhaal. Ruim twee maanden later  
werd Van der Hal zelf naar Auschwitz getransporteerd. Daar zag hij 
de vuurgloed van de ovens waar de lijken werden verbrand. Zijn ver-
haal bleek juist, kon hij zelf constateren. Hij overleefde het kamp.

Wat er in Auschwitz met de joden gebeurde kwam ook langs ande-
re wegen in Westerbork binnen. Een zekere dokter Gustav Borchardt 
zou net als Van der Hal het verhaal vanuit Vught naar Westerbork 
hebben overgebracht. De berichtgeving in het verzetsblad Het Parool 
van eind september 1943 sijpelde door naar het kamp. Een van de le-
den van de Contact-Afdeling van de Joodse Raad, Grünberg, heeft  
er zelfs persoonlijk met Gemmeker over gesproken. Ook mevrouw 
Asch-Rosenthal, de huishoudster van Gemmeker, heeft een keer aan 
haar baas verteld wat er voor geruchten door het kamp gingen.

Het staat vast dat Gemmeker op enig moment in Den Haag de be-
richten over Auschwitz aan zijn superieur Willi Zöpf heeft voorge-
legd. Tegen rechercheur Schoenmaker zei hij in 1947, dat Zöpf hem 
antwoordde dat dat gerucht ‘van elke grond ontbloot was’. Daarop 
heeft Gemmeker de dienstleiders in Westerbork toegesproken en 
meegedeeld dat ze die geruchten konden tegenspreken op grond van 
informatie uit Den Haag. Daarbij blijft het de vraag met welke inten-
tie Gemmeker de vraag bij Zöpf heeft neergelegd: omdat hij zelf ook 
weleens wilde weten hoe het zat, of om van Zöpf een ‘woordvoerings-
lijn’ te vernemen? 

Gemmeker vertelde tegen zijn verhoorder na de oorlog dat hij nog 
meer pogingen had gedaan om de waarheid te achterhalen. Hij had 
een hoge functionaris van het Reichssicherheitshauptamt in Berlijn, 
een zekere Möss, ernaar gevraagd toen die op bezoek was in Wester-
bork. Van hem hoorde Gemmeker dat Auschwitz een gebied was van 
28 bij 28 kilometer met eigen mijnen, fabrieken, boerderijen et cetera. 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   165 10-03-19   22:42



166

Er waren ook bejaardenhuizen en kindertehuizen, alles van enorme 
omvang. ‘Ik heb deze verhalen onvoorwaardelijk geloofd,’ zei hij te-
gen rechercheur Schoenmaker. Hij kreeg tijdens de rechtszaak in As-
sen ook nog de vraag of hij nooit iets over Auschwitz had gehoord van 
de treinbegeleiders, de mannen van de Grüne Polizei die van Wester-
bork naar Auschwitz reisden om het transport te bewaken. Gemme-
ker antwoordde dat hij steevast van die mensen hoorde dat zij het 
kamp niet binnen mochten en dus niet wisten wat daar gebeurde. Zo 
hield hij zijn verdediging gesloten, van begin tot eind. Wat niet be-
tekende dat hij steeds werd geloofd. Rechercheur Schoenmaker kon 
niet nalaten af en toe zijn persoonlijke opvatting te laten doorsche-
meren in zijn proces-verbaal over de zaak-Gemmeker:

‘Het is dan ook niet aan te nemen dat de commandant zelve 
onkundig zou zijn gebleven van deze feiten.’33

Het is opmerkelijk dat de joodse topfiguren in de Westerborkse hië - 
rarchie, die dus bijna dagelijks met Gemmeker samenwerkten, zoals 
Kurt Schlesinger, Fritz Spanier en Hans Ottenstein, geen enkel geloof 
hechtten aan de geruchten die ook hen geregeld bereikten. Schlesin-
ger: ‘Dit is nooit serieus genomen. Men wilde daar eenvoudig niet 
naartoe en dergelijke praatjes werden dan ook als fabels aangemerkt.’ 
Spanier: ‘Niemand geloofde eraan, het had ook paniek in het kamp 
veroorzaakt.’ Ottenstein: 

‘Maar wij geloofden hier allemaal niet aan, wilden er misschien 
niet aan geloven; nu is deze reactie niet meer te begrijpen. Was 
het een soort zelfbescherming?’34

Loe de Jong heeft er in zijn grote geschiedwerk een passage aan ge-
wijd. Hij is geneigd te denken dat deze vooraanstaande joden wel de-
gelijk geloofden dat de onheilstijdingen op waarheid berustten. 
Maar hij gelooft dat zij hun kennis daarover verdrongen en niet ver-
der vertelden, omdat bredere verspreiding tot ‘een zinloze paniek’ 
zou leiden. 
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De film

In oktober 2017 nam de unesco de zogeheten ‘Westerborkfilm’ op 
in het Memory of the Worldregister.35 Dat gaf de film een beschermde 
status, zoals ook de oudst bewaard gebleven koran, de dagboeken 
van Anne Frank en de originele negatieven van de film The Wizard of 
Oz die hebben. De film over kamp Westerbork, waarvan de perron-
shots ontelbare malen zijn gebruikt in documentaires over de joden-
vervolging, werd opgenomen in het voorjaar van 1944. Kampcom-
mandant Albert Gemmeker, de initiator van de film, bemoeide zich 
er intensief mee en was er achteraf nog altijd enigszins trots op.  
Historicus Jacques Presser die in Ondergang alle mogelijke aspecten 
van de jodenvervolging beschreef, sprak van een ‘onvervangbaar en 
uniek illustratief document’. Maar hij noemde het product in dezelf-
de alinea ‘een slechte, deels, grotendeels wel, zeer slechte smalfilm. 
Eindeloos lang, saai, vol herhalingen.’ Dat laatste duidt op een be-
perkt inzicht van Presser in het filmwezen: hij zag het ruwe materi-
aal, de rushes, waaruit nog een film gemonteerd had moeten worden, 
en dacht kennelijk dat het om een eindproduct ging. Maar dat het 
een historisch heel bijzonder document was, dat had Presser ook wel 
door: ‘onovertreffelijk, misschien juist wel met of door haar gebre-
ken’.36 

En waarom dan wel? Het is de enige film waarop de deportatie van 
joden is vastgelegd, het transport van 19 mei 1944. Op die vrijdag 
stond Rudolf Breslauer met zijn camera te draaien en legde hij op 4 
minuten en 41 seconden film vast hoe bijna 700 joden, Sinti en Roma 
in goederenwagons werden opgesloten en afgevoerd naar de kampen 
Auschwitz en Bergen-Belsen, waar hun overlevingskansen minimaal 
waren.

Uit alle studies naar de film en uit de verklaringen die er na de oor-
log over zijn afgelegd, valt op te maken dat het project een gezamen-
lijk idee was van Albert Gemmeker en de in het kamp verblijvende  
fotograaf en filmer Rudolf Breslauer. Deze laatste was een Duitser die 
naar Nederland was gevlucht vanwege de anti-joodse maatregelen in 
zijn land. In april 1942 woonde hij in Utrecht, aan de Petrarcalaan, 
toen zijn huis werd gevorderd. De deportaties waren nog niet begon-
nen, maar omdat hij geen woonruimte meer had, werden hij en zijn 
gezinsleden naar Westerbork overgebracht, waar hij als kampfoto-
graaf aan de slag ging. Hij fotografeerde nieuw aangekomenen en 
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deed ook opdrachten voor de commandant, zoals het vastleggen van 
het joelfeest van december 1942. 

Breslauer had prima fotospullen en een goed uitgeruste donkere 
kamer, boven de grote zaal. Een filmcamera was er niet in Wester-
bork. Dat veranderde met de komst van de gevangene Abraham Ham-
melburg in januari 1944. Die had bij zijn registratie opgegeven dat hij 
filmer van beroep was. Dat klopte niet, hij had wel als geluidsman bij 
de firma Cinetone gewerkt. Hij zat in Westerbork in de strafbarak, 
maar werd daar plotseling uit gehaald: hij moest bij de commandant 
komen. Gemmeker vroeg hem of hij, met zijn achtergrond, aan een 
filmcamera kon komen. Hammelburg blufte dat hij dat wel kon. Hij 
mocht tijdelijk het kamp uit om een camera te regelen. Via zijn broer 
kon hij aan een camera van het type Victor komen. Gemmeker zelf 
ondertekende een brief aan de firma Agfa in Arnhem met het verzoek 
om de leverantie van honderden meters film, zodat de ploeg in maart 
aan de slag zou kunnen. Dat ging aanvankelijk niet heel soepel. Bres-
lauer vond het een waardeloze camera en stuurde Hammelburg op-
nieuw op pad, nu om een beter exemplaar te bemachtigen. Dat lukte: 
eind maart schreef Breslauer aan Gemmeker dat hij een Siemens- 
camera had gekregen, ‘met een groenfilter in leren tas, vier cassettes, 
een statief, een projector, drie spoelen, een titelapparaat, 480 meter 
film, twee gloeilampen voor het titelapparaat en een oliekannetje’. 
Daar moest het mee kunnen.

Er was inmiddels ook een draaiboek gemaakt. Dat is wel een groot 
woord voor een stapeltje papieren dat was beschreven door Gem-
mekers adjudant Heinz Todtmann, een joodse voormalige journalist  
die protestants was gedoopt en in het kamp werd gehaat. Hij was  
een dienstwillige dienaar van de commandant, die geen meter van 
zijn heerser week, daardoor hoog steeg in de kamphiërarchie en de 
verdenking op zich laadde voor Gemmeker te spioneren. In de zomer 
van 1944 zou hij in een hooglopend conflict met Kurt Schlesinger 
sneuvelen en zijn positie verliezen, maar eerst leefde hij zich nog uit 
op het scenario voor de film. Veel talent bleek hij daar niet voor te heb-
ben. Todtmann noemde zijn eerste opzet voorzichtig ‘Vorschläge für  
einen Film über Lager Westerbork’.* Centraal daarin stond de kampcom-
mandant, hij moest de hoofdrol krijgen en de film moest een ode 
brengen aan zijn begripvolle en menselijke wijze van leidinggeven. 

* Voorstellen voor een film over kamp Westerbork.
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Een paar scènes, zoals Todtmann die in het draaiboek beschreef:
– De Obersturmführer is in uniform, hij staat op van zijn stoel, 
doet zijn overjas aan en verlaat zijn kantoor om het kamp in te 
gaan.
– De kampcommandant loopt met bezoekers of andere begelei-
ders door de bedrijven.
– Bespreking aan de ronde tafel met statistieken over huidige pro-
ductiecijfers.
– De kampcommandant op inspectie door het nachtelijke kamp.

Het pleit in zekere zin voor filmmaker Rudolf Breslauer dat deze  
scènes niet in de film zijn opgenomen. Maar omdat het draaien van 
de film in mei 1944 opeens werd beëindigd, kan het ook zijn dat hij  
er niet aan toegekomen is. De vraag die direct opkomt is: waarom wil-
de Gemmeker deze film? Er zijn allerlei speculaties over verschenen, 
maar rechercheur Jan Schoenmaker vroeg het hem tijdens een ver-
hoor in 1947 zelf en kreeg als antwoord:

‘Ik wilde een film maken om voor later iets vast te houden, om 
later nog eens te kunnen zien wat vroeger geweest was. Voor 
mezelf natuurlijk, maar ook voor het kamp zelf.’37

Er hebben ongetwijfeld ook andere overwegingen meegespeeld. 
Twee onderzoekers, die voor het Herinneringscentrum Westerbork 
in 1997 een studie naar de film hebben gepubliceerd, komen tot de 
conclusie dat Gemmeker met de film wilde aantonen dat zijn kamp 
van betekenis kon zijn voor de oorlogsproductie.38 Als hij zijn superi-
euren in Den Haag en Berlijn daarvan zou kunnen overtuigen, was  
de kans dat hij zijn post zou moeten verlaten en (bijvoorbeeld) aan 
het oostfront zou worden ingezet, direct een stuk kleiner. Daarnaast, 
zo geloven de onderzoekers, was Gemmeker een ijdele man die ge-
noot van zijn macht en later, als hij oud was, daar graag nog eens de 
beelden van zou willen zien. Maar in zijn verhoor in 1947 noemde hij 
nog een andere drijfveer: de film zou een rol spelen bij de presentatie 
van het kamp aan toekomstige bezoekers. Hij wilde bij zijn kantoor, 
de Kommandantur, twee kamers inrichten, eigenlijk een soort ex-
positieruimte. Daar zou een maquette van het kamp komen, uit te 
voeren in klei. En als er dan mensen van buiten kwamen, hoge nazi’s 
of medewerkers van het Rijksbureau die producten kwamen kopen, 
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zouden ze eerst het kamp kunnen zien en daarna de film die ervan ge-
maakt was. Het zou een ‘cultuurfilm’ worden, zoals die in Duitsland 
volgens Gemmeker in die tijd vaker gemaakt werden. Gemmeker zei 
in zijn verhoor dat een voorlopige versie van de film in het kamp een 
enkele keer is gedraaid, voor de staf, maar ook wel in beperkte kring, 
in zijn woning. Zijn oordeel was overzichtelijk: ‘Het was een aardige 
film.’

Gemmeker wees zijn ondervrager erop dat het een objectieve film 
was geworden, waarin de werkelijkheid getoond werd. Hij zei:

‘Zo wordt een slecht behandeld transport uit Vught getoond, 
maar ook het afladen van hout en steen, waarbij meisjes werk-
ten. Hierbij werd dus duidelijk getoond dat deze meisjes zwaar 
werk deden. Ook wordt erin getoond batterijenarbeid, wat ook 
zeer zwaar werk was. Nee, de film is zeer objectief gemaakt.’39 

Het maken van de film ging bepaald niet ongemerkt aan het kamp 
voorbij. De eerste draaidag, zondag 5 maart, toen filmer Breslauer 
nog met de door hem vervloekte Victor-camera aan de slag moest, 
ging het al mis. Hij had zijn camera opgesteld in de registratiezaal, 
waar die dag een kerkdienst werd gehouden voor de protestants ge-
doopte joden. Gemmeker beweerde later dat hij vóór de dienst een 
gesprek had gehad met de voorganger, een zekere dominee Benfey, en 
dat die geen bezwaar had tegen filmopnamen. Dat bleek niet te gel-
den voor twee andere voorgangers, ds. Tabaksblatt en ds. Enker. Toen 
zij zagen dat er tijdens de godsdienstoefening werd gefilmd, stonden 
ze op en verlieten uiterst verontwaardigd de kerk. Een andere domi-
nee, David Kornbluth, volgde hun voorbeeld. Hij werd er later over 
verhoord:

‘Toen ik met mijn vrouw aan de arm binnenkwam, zagen we 
daar een filmcamera staan. En toen ik die filmcamera zag, ging 
er opeens een lichtje bij me branden: in deze mooie zaal gingen 
ze voor propagandadoeleinden een film maken. Ik zei tegen 
mezelf: daar doe ik niet aan mee, en uit protest liep ik weg.’40

Gemmeker accepteerde dit gedrag van de dominees niet. Hij liet ze 
opsluiten. Na de oorlog lichtte hij dat toe: ‘Als zij wegliepen zou de 
gehele gemeente hun voorbeeld volgen en zou er onrust in het kamp 
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komen, hetgeen ik niet dulden kon.’ Gemmeker ontkende dat hij de 
dominees hun ontheffing had afgenomen. Toen hem werd verteld 
dat dat volgens de dominees wél was gebeurd, schakelde hij snel: dan 
was het in opdracht van de leiding van de sd in Den Haag gebeurd. 
Want zelf mocht hij dat helemaal niet.

Dat de voorgangers Tabaksblatt en Enker niet direct werden gede-
porteerd, hadden ze aan de Algemene Synode te danken: die kwam 
tussenbeide en verhinderde daarmee hun vertrek. Ze mochten van 
Gemmeker hun functie in het kamp niet meer vervullen. Een paar 
maanden later werden ze met een van de laatste deportatietreinen 
alsnog naar Theresienstadt gebracht. Tabaksblatt overleefde met zijn 
gezin de oorlog, hij kon later in het proces tegen Gemmeker getui-
gen.

De filmopnamen gingen na het incident bij de kerkdienst gewoon 
door. Breslauer had inmiddels een betere camera gekregen en hij ging 
verschillende aspecten van het kampleven vastleggen. Zijn dochter 
Ursula, toen zestien jaar, zei in een interview later wat haar vader be-
woog om die film te maken:

‘Voor vader was het filmen een kwestie van documentatie voor 
later, en niet van het maken van een complete film voor gebruik 
of vertoning. Volgens mij heeft hij nooit de bedoeling gehad 
om een kant-en-klare, propagandistische film te maken. Hij 
wilde het kampleven op foto en film vastleggen en hij voelde, 
denk ik, dat hij daarbij een rol kon spelen, vooral toen hij 
mocht filmen.’41

Een opmerkelijke passage in de film is de aankomst van een transport 
met joodse gevangenen uit Vught. Ze zijn slecht gekleed, ze zien er 
gehavend uit. ‘Afschuwelijke beelden,’ zei Gemmeker er zelf over. Hij 
vond dat ze getoond konden worden, want hij vond dat de film de 
werkelijkheid moest laten zien.

Maar nog veel indrukwekkender is de vrij langdurige scène op de 
Boulevard des Misères, bij het vertrek van het transport van 19 mei. 
Historicus Jacques Presser noemt het onbegrijpelijk dat Gemmeker 
zelf niet doorhad ‘welk een verschrikkelijke aanklacht het fragment 
bevat, tegen hemzelf, tegen het systeem dat hij diende’. Het is, inder-
daad, het enige transport dat ooit in z’n volle omvang is gefilmd: rijen 
mensen voor de trein; bejaarden die een plekje zoeken in een volle 
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goederenwagon; een oude vrouw die op een brancard met wagenwie-
len wordt aangevoerd; wanhopige, ontredderde mensen. De film zou 
later gedraaid worden tijdens het proces tegen ss-chef Rauter en ook 
tijdens het proces tegen Gemmeker zelf: het ultieme bewijs hoe het er 
bij de jodendeportaties aan toeging. Presser:

‘Wie ooit het kleine meisje gezien heeft, het hulpeloze joodse 
kind, in doodsangst voordat de deuren zich sluiten, glurend 
door een spleet van de veewagen, waarmee men haar wegvoert 
naar haar onbekende bestemming, zal zich dezelfde vraag stel-
len. Men wil hopen – en het klinkt heel aannemelijk – dat de 
getrapte en vernederde makers van dit schokkende document 
er deze aanklacht bewust in hebben binnengesmokkeld: de 
kampcommandant, die men een paar meter ervóór nog kon 
zien met zijn om zijn benen dartelend, in vrijheid levend hond-
je (ook dat wel niet toevallig), staat daarmee op onvergetelijke 
en onuitwisbare wijze getekend voor ons: opgewekt vertegen-
woordiger en toegewijd dienaar van een satanisch systeem van 
onmenselijkheid.’42

Toen Presser dit schreef had journalist Aad Wagenaar zijn studie naar 
dat meisje met haar hoofddoek nog niet aangevangen. Hij ontdekte 
in 1994 dat het meisje niet joods was, maar een Sinti, en Settela Stein-
bach heette. Ze behoorde tot de ongeveer 245 Roma en Sinti die op die 
negentiende mei naar Auschwitz werden getransporteerd. Settela is 
daar vergast.43 Het blijft moeilijk te begrijpen waarom Gemmeker de 
filmer Rudolf Breslauer deze scène heeft laten vastleggen. Zelf ant-
woordde Gemmeker op de vraag van Schoenmaker kortaf: ‘Breslauer 
deed dit zelfstandig.’ Dat zou weleens kunnen kloppen. Breslauers 
dochter Ursula sprak tegenover de onderzoekers van Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork haar vermoeden uit dat haar vader bij 
Gemmeker gebedeld heeft om ook transporten te mogen filmen, 
eerst binnenkomende en ten slotte ook het vertrekkende transport 
van 19 mei. Gemmeker zou daarover geaarzeld hebben en was er uit-
eindelijk ook ongelukkig mee. Hij heeft het laten gebeuren, in de  
wetenschap dat hij uiteindelijk de controle zou houden over de defi-
nitieve film – hij had dat transport er altijd nog uit kunnen laten ver-
wijderen. Dat is er niet meer van gekomen.

Vast staat wel dat er na die negentiende mei niet meer is gefilmd en 
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dat er ruzie ontstond tussen Gemmeker en Breslauer. Waar die ruzie 
precies over ging, en of de filmopnamen van het transport daar een 
rol in speelden is niet duidelijk. In ieder geval is Breslauer bij Gem-
meker geroepen. Hij kreeg te horen dat zijn gezin zou worden gede-
porteerd. Breslauer antwoordde daarop dat hij bij zijn vrouw en zijn 
kinderen (twee zoons en een dochter) wilde blijven. 

Bij het vertrek van de trein op 4 september zou Breslauer Gem-
meker nog gesmeekt hebben of hij zijn camera mocht meenemen 
naar Theresienstadt, omdat hij daar ook opnamen wilde maken. 
Maar daar begon de commandant niet aan, hij gaf zijn ordonnans  
Robert Engel opdracht de camera vooral niet mee te geven.44 Het  
volledige gezin-Breslauer werd vanuit Theresienstadt doorgestuurd 
naar Ausch witz, waar alleen Ursula overleefde. 

Toen zijn chef weg was, trof Wim Loeb, een van de twee joodse  
assistenten, grote hoeveelheden ontwikkelde film aan in Breslauers 
bureau. Hij monteerde er twee versies van: een voor Gemmeker en 
een met restmateriaal, stukken film dus die overbodig waren. Loeb 
herinnerde zich na de oorlog niet wat ermee gebeurd was. Een aan - 
tal blikken film is na de oorlog gaan zwerven, maar Gemmeker heeft 
er zelf voor gezorgd dat een deel van het materiaal bewaard is geble-
ven. Hij heeft het bij zijn vertrek in april, kort voor de Canadezen  
het kamp kwamen bevrijden, in zijn bagage meegenomen naar Den 
Haag. Daar is het in mei 1945 aangetroffen in een flat aan de Javastraat 
waar de Sicherheitsdienst enige appartementen in beslag had geno-
men.

En zo kon in december 1948 in de geïmproviseerde rechtszaal in 
het Parkhotel te Assen tijdens het proces tegen Gemmeker een projec-
tiescherm worden opgesteld, met een projector, waarmee een flink 
stuk van Breslauers film werd gedraaid. Na de vertoning begon recht-
bankpresident mr. Maassen over de scène bij de trein. Dat Gemmeker 
dat had laten vastleggen bewees toch wel dat hij niet onder de indruk 
was van het dieptreurige lot van deze mensen? Gemmeker antwoord-
de: ‘Juist wel, meneer de president.’ President: ‘Juist wel?’ Gemme-
ker: 

‘Ik heb met deze film, waarin ik alle dingen van het kamp  
heb laten opnemen, iets willen maken dat ook voor het kamp 
bestemd was. Voor de vertoning in het kamp wilde ik zelfs alles 
hebben, ook het treurige, zodat niet gezegd kon worden dat  
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ik alleen de betere kanten van het kamp vast heb laten leggen, 
zoals de revue en de sport en dergelijke, maar ook het treuri-
ge.’45    

Albert Gemmeker liet de aanwezigen in de rechtszaal in totale ver-
warring achter. 

Orders

Ook in de eerste helft van 1944, toen de kampbevolking niet sterk 
meer toenam en het aantal transporten navenant terugliep, bleef de 
commandant zijn gevangenen bestoken met kamporders. Ze gingen 
over het ontvangen van post, over hygiëne, over de gang van zaken bij 
luchtalarm, over de werktijden, kortom over alles. Maar het meest op-
merkelijke is wel Lagerbefehl 76, van 3 mei 1944. Het betrof de maat-
regel van Gemmeker dat alle honden in het kamp moesten worden 
afgemaakt. De aanleiding was dat Gemmekers eigen hond, waarover 
Presser al schreef omdat het beest ook op Breslauers film stond, was 
lastiggevallen door andere honden. Het is misschien nóg opmerkelij-
ker dat er nog steeds honden in Westerbork waren toegestaan. Veel 
waren het er niet, maar sommige gevangenen genoten het voorrecht 
hun huisdier te mogen houden. Er gold een aanlijngebod, dat kenne-
lijk was overtreden. Gemmeker meldde in de kamporder dat hij dat 
zelf heeft geconstateerd: 

‘Ik beschouw dit als weigering tot het opvolgen van een bevel 
en dientengevolge als een zwaar vergrijp tegen de discipline 
van het kamp.’46

Onmiddellijk moesten alle honden worden afgemaakt, schreef Gem-
meker. Hij verpakte zijn maatregel in mildheid: hij wilde nog een-
maal afzien van het opleggen van straf aan de betreffende hondenbe-
zitters. Ofwel: hij had de baasjes van de honden ook op straftransport 
kunnen zetten, maar dat deed hij niet. Hij voegde er wel aan toe dat 
het indienen van verzoeken geen zin had, uitzonderingen werden 
niet gemaakt. Iedereen moest zijn hond inleveren in barak 36, binnen 
drie dagen moesten alle eigenaren het afmaken van hun hond komen 
melden bij dienstleider Schlesinger. ‘Het ontduiken of niet opvolgen 
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van dit bevel zal door mij met straftransport worden bestraft.’ 
En dan was er nog de zaak-Herta Mohr, een Weense vrouw, die in 1942 
in Westerbork was beland. Later kwamen haar ouders daar ook. Mohr 
was een bijzonder intelligente wetenschapper: ze had egyptologie 
gestudeerd en werkte in het begin van de oorlog in het Leidse Muse-
um voor Oudheden aan een onderzoek naar een grafkapel die het 
museum geschonken had gekregen. Ze was joods, kon in het muse-
um niet verder werken en dook onder in Eindhoven. Daar werkte ze 
verder aan een boek over haar onderzoek. Ze kon een eerste versie nog 
naar collega’s doorspelen. In 1943 werd het onderzoek door die colle-
ga’s in Leiden uitgegeven, en zelfs besteld door een Duits weten-
schappelijk instituut.47

Herta Mohr kreeg in Westerbork een baantje op de kampadminis-
tratie, op de afdeling van Hans Ottenstein, de chef van de Antragstel-
le. Haar naam stond op de stamlijst, en daarmee had ze een onthef-
fing voor transport. Dat had te maken met haar, inmiddels ook in 
Westerbork aangekomen, vader Adolf Mohr, die zich in de Eerste We-
reldoorlog als Rode Kruisarts bijzonder had onderscheiden, en daar 
een bevoorrechte positie aan te danken had. Begin 1944 raakte Herta 
Mohr in grote problemen, waar ze niets aan kon doen. Ze had van een 
bekende van haar, die uit Westerbork was vrijgelaten, een brief gekre-
gen die door de censuur was onderschept. In die brief zouden aantij-
gingen omtrent corruptie staan over een dienstleider van het kamp –  
het is onduidelijk wie. Gemmeker trok daarop haar ontheffing in, 
volgens Ottenstein omdat Mohr er anderen over had ingelicht – dat 
beschouwde de commandant als het ‘verspreiden van lasterpraatjes’. 
Ook de ontheffing van Mohrs ouders, vader Adolf en moeder Gabrie-
le, werd ingetrokken.48 

Er kwam een actie voor Herta op gang. Gemmeker kreeg het ver-
zoek het gezin niet op transport te laten gaan, maar dat weigerde hij, 
volgens Ottenstein, pertinent. De volgende actie van Ottenstein ging 
via een omweg. Hij probeerde Calmeyer in te schakelen, de Duitse  
beambte die over afstammingskwesties besliste. Hij werkte op het 
bureau van commissaris-generaal Wimmer en was nog weleens te be-
wegen om in speciale gevallen iemand van een transportlijst te laten 
halen. Ottenstein dacht: als zo’n verzoek van buiten komt, maakt het 
meer kans. Calmeyer speelde het via Jaap van Proosdij, zijn jeugdige 
assistent, die geregeld naar Westerbork kwam voor overleg over lasti-
ge kwesties. Calmeyer voelde er wel voor. Hij had toevallig juist een 
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brief uit Oostenrijk gekregen met het verzoek iets te doen voor de ou-
ders van Herta, die in hun geboorteland een heel goede naam hadden. 
Calmeyer schreef daarop een brief namens Seyss-Inquart (die hij er 
overigens buiten had gehouden) met het verzoek om de familie Mohr 
van deportatie te ontheffen. Van Proosdij nam de brief mee op zijn 
volgende bezoek aan Westerbork en overhandigde deze persoonlijk 
aan Gemmeker. Van Proosdij, in een getuigenverklaring na de oorlog:

‘Gemmeker kon in dit geval dus, zonder enigszins het gevoel te 
hebben dat hij een figuur sloeg, opdracht geven Herta Mohr te 
sperren.’49

Maar ook deze poging mislukte. Gemmeker trok zich er niets van aan 
en hield vast, tot verontwaardiging van Van Proosdij die na de oorlog 
zei dat de commandant de familie gemakkelijk had kunnen sparen. 

‘Hij heeft beslist geen opdracht van buitenaf gehad om haar te 
deporteren, maar hij heeft dit persoonlijk bewerkstelligd.’

Gemmeker zelf kon zich niet meer herinneren dat hij Herta Mohr 
naar Auschwitz had gedeporteerd, toen hij er na de oorlog naar werd 
gevraagd. Hij had er wel een theorie over: als ze lasterpraatjes had 
verspreid, ging ze van de stamlijst af en was ze ‘transportvrij’. En dat 
verhaal over die brief van Calmeyer wees hij van de hand: zo’n ver-
zoek zou hij zeker aan Den Haag hebben voorgelegd. Niks bijzonders 
aan de hand dus, volgens Gemmeker.

Voor Adolf en Gabriele Mohr en hun talentvolle 30-jarige dochter 
Herta lag dat anders. Alle drie gingen ze op transport. De ouders naar 
Theresienstadt, waarvandaan ze spoedig werden doorgestuurd naar 
Auschwitz. Daar werden ze in oktober vergast. Herta ging recht-
streeks naar Auschwitz, kwam na de ontruiming van dat kamp in de 
dodenmarsen terecht en bereikte Bergen-Belsen, maar daar haalde ze 
de bevrijding net niet: ze stierf in april 1945. 

 
Het noodlot had voor Hertha Mohr toegeslagen in de vorm van een 
brief die door de censuur van kamp Westerbork was onderschept. Bij 
de 49-jarige Hartog Werkendam uit Amsterdam kwam het onheil 
van kampcommandant Albert Gemmeker zelf. Werkendam was 
straatveger in het kamp. Eind maart, begin april 1944 zat hij opeens 
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in de strafbarak, in zak en as. Tegen dominee Tabaksblatt, die daar 
was ingesloten nadat hij wegens de filmopnamen boos uit een kerk-
dienst was weggelopen, vertelde hij wat er gebeurd was. Hij was met 
zijn kruiwagen in de weer geweest vlak bij de Kommandantur, toen 
hij opeens door een hem onbekende man ‘in burgerkleding en in 
hemdsmouwen’ was aangesproken. Het was in het Duits, wat Wer-
kendam niet verstond. Maar hij begreep dat hij aanmerkingen kreeg, 
omdat hij te langzaam werkte en omdat hij niet op tijd zijn pet  
had afgenomen. En de man in hemdsmouwen, die hem vanuit het 
raam van zijn kantoor had uitgekafferd, was inderdaad commandant  
Gemmeker. Werkendam kende hem niet. Gemmeker was weer eens 
boos, geërgerd. Hij ging naar Werkendam toe, nam zijn kampkaart in 
beslag en zou hem ook de pet van zijn hoofd hebben geslagen. Wer-
kendam had een ontheffing: hij was protestants gedoopt en kon op 
grond daarvan vooralsnog niet gedeporteerd worden. Maar Gemme-
ker stuurde hem naar de strafbarak waardoor zijn ontheffing was ver-
vallen. De precieze aanklacht: het niet groeten van de commandant –  
dat vergrijp was al eerder kampbewoners fataal geworden. Hartog 
Werkendam had een ernstige maagkwaal. Na een paar weken in de 
strafbarak kreeg hij daar weer last van. Zijn voormalige huisarts Ter-
poorten nam hem in behandeling, eerst in de strafbarak, later in het 
ziekenhuis. Werkendam moest een ingrijpende operatie ondergaan. 

Inmiddels probeerde zijn echtgenote Rebecca hem vrij te krijgen. 
Ze schakelde de Synode van de Nederlandse Hervormde Gemeente 
in, maar dat liep fout. Commandant Gemmeker beschouwde dat als 
het naar buiten brengen van lasterlijke informatie. Ook Rebecca Wer-
kendam-Zegerius kwam daarop in de strafbarak, ook haar ontheffing 
werd ingetrokken. 

Het heeft nog even geduurd voor beiden werden gedeporteerd. Re-
becca kreeg uiteindelijk de kans op transport naar Theresienstadt, 
maar die mogelijkheid liet ze voorbijgaan. Ze wilde haar man niet  
alleen laten. En zo zaten ze allebei in het laatste transport dat naar 
Auschwitz vertrok, op 3 september 1944. Beiden hebben hun depor-
tatie niet overleefd. 

Albert Gemmeker kreeg ook deze zaak voorgelegd, tijdens zijn 
verhoor door rechercheur Jan Schoenmaker. Hij herinnerde zich wel 
dat hij ooit een jood had terechtgewezen die zijn werk als straatveger 
niet goed deed. Maar hoe het verdergegaan was wist hij niet meer. Hij 
ging ervan uit dat hij de zaak via Den Haag had gespeeld, zoals hij 
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naar eigen zeggen altijd deed. Dat gold ook voor het deporteren van 
Rebecca Werkendam – het was de standaardformule van Gemmeker. 
In feite schoof hij altijd de schuld af op zijn meerdere in Den Haag, 
Willi Zöpf. Dat kwam hem in de voorbereiding van zijn proces in  
Nederland heel goed uit: Zöpf kon niets terugzeggen, want hij was, 
zoals gezegd, ondergedoken op het platteland van Zuid-Duitsland.

In het vooronderzoek sprak rechercheur Schoenmaker nog met 
een voormalig ambtenaar van Financiën, een zekere Josef Bartelds uit 
Den Haag. Die zat in dezelfde barak als Hartog Werkendam en herin-
nerde zich nog heel goed dat Hartog volkomen overstuur de barak in 
kwam na zijn confrontatie met commandant Gemmeker. Bartelds 
had zeer met Werkendam meegeleefd. Hij concludeerde:

‘Mijns inziens is dit een geval dat twee personen, zuiver op  
initiatief van Gemmeker, op transport zijn gesteld, terwijl hij 
geweten moet hebben wat er met hen in Auschwitz zou gaan 
gebeuren.’50

In het eerste halfjaar van 1944 draaide de deportatiemachine op  
een steeds lager toerental. In januari vertrokken er drie treinen uit  
Westerbork, in februari vier, in maart drie en in april en mei elk maar 
één. In juni ging er alleen een transport uit Vught rechtstreeks naar 
Auschwitz. In totaal verdwenen in het eerste halfjaar bijna 9800 jo-
den, Roma en Sinti naar de kampen in Midden- en Oost-Europa. Voor 
de nazitop in Nederland reden om positieve berichten naar de grote 
regisseurs in Berlijn te sturen. Seyss-Inquart, de rijkscommissaris, 
schreef op 28 februari 1944 naar Martin Bormann, en via hem aan Hit-
ler:

‘Wij hebben het jodenvraagstuk in Nederland opgelost voor 
wat betreft de uitvoering van de thans getroffen maatregelen. 
De joden zijn uit het Nederlandse volkslichaam weggenomen 
en voor zover zij niet in het oosten zijn tewerkgesteld, in een 
kamp samengebracht.’51

En iets later schreef Rauter aan de Reichsführer ss Heinrich Himmler 
dat ‘het eigenlijke jodenprobleem in Nederland als opgelost kan wor-
den beschouwd’. Het was gebruikelijk dat de topnazi’s hun resulta-
ten iets overdreven, maar het was een onloochenbaar feit dat op de 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   178 10-03-19   22:42



179

helft van 1944 ongeveer 103.000 joden uit Westerbork waren gede-
porteerd. En dat betekende dat de ss zijn misdadige opdracht binnen 
twee jaar vrijwel geheel had uitgevoerd. Drie dagen na het junitrans-
port uit Vught landden de geallieerde troepen op de stranden van 
Normandië. De eindfase van de Tweede Wereldoorlog in Europa was 
aangebroken. Voor kampcommandant Albert Gemmeker zat het kar-
wei er bijna op, maar zijn voortuitzichten werden er niet gunstiger 
op.
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9 Naar het einde

Chaos in het kamp

Na het door Breslauer gefilmde transport van 19 mei vertrokken er 
meer dan tien weken geen treinen uit Westerbork. Onder de joodse 
gevangenen nam de hoop toe: zouden, als gevolg van het oorlogsver-
loop, de deportaties dan eindelijk voorbij zijn? Nieuws over de gealli-
eerde opmars door Frankrijk was schaars. Er was wel ergens een radio 
in het kamp waarop iemand illegaal naar de bbc luisterde, maar voor-
lopig schoot de geallieerde opmars nog niet erg op. Commandant 
Gemmeker deed intussen zijn best het kamp als ‘Arbeitslager’ zo veel 
mogelijk intact te houden. Hij probeerde de productiviteit op te voe-
ren door via Kamporder 86 aan te kondigen dat nut en effectiviteit 
van de arbeid moesten worden verhoogd, anders volgde overplaat-
sing. En wie saboteerde zou het voelen: dan was zelfs de doodstraf 
mogelijk. Hij bleef discipline eisen en dreigde voortdurend met 
strenge straffen. De ene maatregel volgde nog steeds de andere. In  
augustus werd de toneelgroep opgeheven. Het aantal dienstreizen 
werd beperkt. Wie ziek was werd geacht door te werken, met slechts 
een enkele uitzondering. Strafgevallen mochten geen post meer ont-
vangen en ook geen bezoek. Wie dat verbod overtrad, werd zélf een 
strafgeval. En dan wees hij ook nog op de papierschaarste in het 
kamp. Het gebruik van papier moest zuiniger. Gemmeker lette op de 
kleintjes: ‘Berichten van dienstleiders mogen slechts een 2 cm brede 
kantlijn bevatten.’

Eind juli vertrok er, opeens, nog een gecombineerd transport van 
bijna 400 joden naar Bergen-Belsen en Theresienstadt, in een trein 
die onderweg gesplitst werd. Het kamp was er niet veel leger van ge-
worden, want de toevloed van uit de onderduik gehaalde joden uit 
het land ging gestaag door. In de grote steden bleven jodenjagers van 
de plaatselijke politiekorpsen actief, zeker nadat de premies die zij 
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voor gearresteerde joden opstreken opnieuw waren verhoogd, uit-
eindelijk zelfs tot 40 gulden per arrestant. De Amsterdammer Eddy 
Moesbergen (1902) die ‘het vak’ had geleerd bij de Colonne Henneicke 
in 1943, was inmiddels voor Bureau Joodse Zaken van de Sicherheits-
polizei gaan werken. In juli haalde hij, na een tip van een buurtbe-
woonster, twaalf joden uit een landhuis aan de Naardense Driftweg 
in Huizen.1 De maand erna sloeg hij zijn grootste slag, zeventien jo-
den die in Oss in een soort rusthuis het einde van de oorlog hoopten 
te halen.2 De inval daar viel op exact dezelfde dag dat op de Prinsen-
gracht 263 in Amsterdam de familie Frank uit het Achterhuis werd 
gehaald, met een aantal medeonderduikers. Al die slachtoffers van 
jodenjagers kwamen in Westerbork terecht en hadden de pech dat de 
deportaties nog net niet voorbij waren. 

In augustus bleven transporten uit. Maar zaterdag 2 september 
werden de kampbewoners opeens naar de grote zaal gecomman-
deerd. Tot voor kort waren daar de cabaretvoorstellingen gehouden. 
Nu waren de rollen omgedraaid: commandant Gemmeker stond op 
het podium, de artiesten, die kort tevoren hadden gehoord dat hun 
gezelschap was opgeheven, stonden in de zaal, met een groot aantal 
andere gevangenen. Gemmeker had een belangrijke mededeling te 
doen. Zijn superieuren in Den Haag hadden bevel gegeven het hele 
kamp Westerbork te evacueren. Er zouden slechts driehonderd ge-
vangenen achterblijven, volgens Gemmeker voornamelijk voor on-
derhoudswerkzaamheden. Dat betekende dat alle ontheffingen kwa-
men te vervallen. Voor dr. Gabriel Italie, de leraar klassieke talen uit 
Den Haag die tot de Barneveld-groep behoorde, was Gemmekers me-
dedeling een diepe teleurstelling:

‘Men verwachtte niet veel goeds. De verrassing overtrof in on-
aangenaamheid echter de verwachtingen. De commandant had 
verteld dat het kamp geliquideerd zou worden en dat de vol-
gende dag een groot transport zou gaan naar Theresienstadt; 
tot zijn spijt zou dit in veewagens geschieden, bij gebrek aan 
personenrijtuigen. Iedereen moest mee. Het was uit met “Mijn 
Kamp”.’3

Alleen de gemengd-gehuwde joden hoefden niet op transport, in to-
taal zouden er dan ongeveer zeshonderd mensen in het kamp kun-
nen blijven. De ontgoocheling was groot. Presser schreef erover: 
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‘Voor de rest uiteraard een afschuwelijke tijding; nu gingen er 
velen, die al maanden en maanden in Westerbork hadden ver-
toefd en bij de opmars van de geallieerden de hoop mochten 
koesteren op een spoedige bevrijding!’4

Dat er nog zeshonderd joden mochten blijven was een kleine over-
winning van Gemmeker. Hij had van de nieuwe bevelhebber van de 
SiPo/sd, Karl Eberhard Schöngarth, de opdracht gekregen tot totale 
ontruiming van het kamp. Schöngarth had al bepaald dat de barak-
ken moesten worden afgebroken en naar Duitsland worden vervoerd, 
naar het kamp Ravensbrück waar het steeds drukker was geworden. 
Gemmeker, volgens zijn omgeving panisch bij de gedachte dat hij 
naar het oostfront zou worden overgeplaatst, had geprotesteerd – to-
tale ontruiming was op korte termijn onmogelijk en bovendien niet 
effectief: waar moesten de gemengd-gehuwde joden en de nieuwe ar-
restanten dan heen? Gemmeker, die steun ondervond van chef Juden-
referat Willi Zöpf, kreeg zijn zin, vooral omdat nieuwe ontwikkelin-
gen ervoor zorgden dat de bezetter een paar andere problemen aan 
het hoofd kreeg: de geallieerden kwamen eraan.

Maar eerst gingen er ruim 3100 joden op transport. Op zondag 3 
september vertrokken 1019 ongelukkigen naar Auschwitz. Hartog 
Werkendam was erbij, de man die volgens de commandant de straat 
niet fanatiek genoeg geveegd had; Anne Frank was erbij, met haar  
zus Margot, en haar ouders; de joden die in Oss waren opgepakt, en 
degenen die uit het huis aan de Naardense Driftweg in Huizen waren 
gehaald – allemaal mensen die de pech hadden dat ze niet een paar 
weken later waren gearresteerd, toen er geen treinen meer naar het 
oosten gingen. De volgende dag, maandag 4 september, stond er wéér 
een eindeloos lange trein op de Boulevard des Misères, waar 2087 
mensen in werden gestouwd. Theresienstadt was de bestemming. 
Bijna het hele cabaretgezelschap was erbij, en ook de hele Barneveld-
groep, inclusief dr. Gabriel Italie, die een paar maanden eerder nog 
met lof door zijn schoenpoetsexamen was gekomen. In zijn dagboek 
schreef hij hoe groot de teleurstelling was dat de hele groep vlak voor 
de bevrijding van Nederland naar de onbekende bestemming in Tsje-
choslowakije werd vervoerd:
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‘De eerste nacht in de trein was al dadelijk afschuwelijk. De ton 
[die als toilet dienstdeed – AvL] stonk en werd steeds voller en 
de wagen was afgesloten. Van slapen kwam niet veel.’5

Diezelfde maandag dat het transport naar Theresienstadt was ver-
trokken, brak ’s avonds in heel Nederland totale paniek uit. Op Radio 
Oranje heette minister-president Gerbrandy plotseling de geallieer-
den welkom op vaderlandse bodem. Zijn mededeling berustte op een 
fout – hij had een inlichtingenrapport verkeerd gelezen en spontaan 
de tekst veranderd die voor hem was voorbereid. Diezelfde avond 
nam de bbc het bericht dat de geallieerden Nederland waren binnen-
getrokken over. Het nieuws bereikte ook de top van de nsb in Neder-
land, die in spoedvergadering bijeen was in Musserts hoofdkwartier 
aan de Utrechtse Maliebaan. Daar barstte een verbitterde ruzie los 
tussen de nsb-leiders, die Mussert verweten dat hij geen maatregelen 
had getroffen voor de evacuatie van nsb’ers en hun gezinnen. De vol-
gende dag ontstond een run van nsb’ers (en Duitsers) op vervoermid-
delen naar het noorden en het oosten van het land, zo ver mogelijk 
weg van de oprukkende geallieerden. De dag zou als Dolle Dinsdag 
de geschiedenis ingaan.

In kamp Westerbork waren de effecten ook te merken. Comman-
dant Gemmeker gaf opdracht dat de hele administratie van het kamp 
moest worden vernietigd: hij wist, door zijn Gestapo-achtergrond, 
hoe belangrijk het was sporen te wissen. De opdracht was overigens 
afkomstig van Gemmekers nieuwe chef, SiPo/sd-bevelhebber Schön-
garth. Alle persoonskaarten moesten verdwijnen. Dat gelukte maar 
gedeeltelijk. Aad van As, de niet-joodse beheerder van het distributie-
kantoor op kamp Westerbork, nam de cartotheek over van degene die 
daarvoor was aangesteld en bracht een groot deel ervan in veiligheid.6

Die eerste week van september 1944 was misschien wel de meest 
hectische die de commandant in Westerbork meemaakte. Hij moet 
nauwelijks de tijd hebben gehad om stil te staan bij de mededeling 
die hij die dagen kreeg over zijn onderscheiding. Gemmeker had in 
mei 1942 al eens het Oorlogskruis van verdienste tweede klasse gekre-
gen, op 1 september 1944 werd hij bevorderd en kreeg hij diezelfde 
onderscheiding ‘met de zwaarden’. Het kan haast niet anders of dit 
eerbetoon aan Gemmeker had te maken met het feit dat in de vooraf-
gaande weken de honderdduizendste jood vanuit Westerbork naar 
de vernietigingskampen was afgevoerd.   
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‘Een groots schouwspel’ 

Op 6 september, de woensdag na Dolle Dinsdag, stroomde kamp 
Westerbork opeens weer vol. Hans Ottenstein, leider van de Antrag-
stelle, beschreef in zijn verslag over zijn kampperiode hoe dat ging:

‘Er arriveerden weer eens colonnes vluchtelingen, verdreven 
van huis, oververmoeid, ongelukkig, bepakt: nsb’ers uit het 
zuiden en westen des lands. Ze kwamen net zo binnen als  
vroeger de joden, ook zij onzeker en bang voor de toekomst. 
Het was groots dat wij dit schouwspel mochten beleven.’7

Het leek nog het meest op de eerste week van oktober 1942, toen  
duizenden uit de werkkampen verdreven joden het kamp binnen-
stroomden. Nu waren het er volgens Loe de Jong zeker 5000, volgens 
Aad van As, de man van het distributiekantoor, zelfs 8000. Niet alleen 
Ottenstein genoot ervan al die nsb’ers in angst en onzekerheid te 
zien, het gold vermoedelijk voor alle joden in het kamp. Een van hen, 
Hans Bial, net als Ottenstein werkzaam op de kampadministratie, 
deed er in zijn dagboek eerlijk verslag van:

‘De eerste nsb’ers zijn gekomen, de meesten in particuliere 
auto’s volgestouwd met koffers, kinderwagens, kisten en  
dekens. De stroom nsb-vluchtelingen golft door het kamp.  
Te voet, in auto’s, op fietsen en boerenwagens, en op het laatst 
ook in goederen- en personentreinen komen ze aan. Iedereen 
staart elkaar aan, we staan maar wat in het kantoor van de  
afdeling Statistiek en kijken onze ogen uit. Nu zijn jullie aan  
de beurt, dat zeggen alle blikken.’8

Iedereen was in verwarring, de nieuwaangekomenen natuurlijk, 
maar ook de kampleiding. Gemmeker had geprotesteerd toen hij te 
horen kreeg dat er duizenden nsb’ers zijn kant op kwamen, maar te-
vergeefs. Niemand van de nazitop was in die dagen bereikbaar of aan-
spreekbaar, hij moest zichzelf maar zien te redden. Het ging al gauw 
mis in het kamp. Bial maakt melding van ruzies en antisemitische 
scheldpartijen. Er was sprake van chaos, ’s avonds liepen er opeens 
weer duizenden mensen over de Boulevard des Misères. Er zou die 
dagen nog een laatste transport naar Bergen-Belsen vertrekken, maar 
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dat werd uitgesteld. Volgens Ottenstein dachten de nsb’ers dat de  
geallieerden al op de hoogte waren van hun aanwezigheid in Wes-
terbork. Ze vreesden nachtelijke bombardementen. ‘Nooit was de 
verduisteringscontrole zo streng,’ schreef Ottenstein. Het regende 
klachten dat de joden zo slecht verduisterd hadden en daardoor de 
kans op voltreffers hadden vergroot. Gebombardeerd is er niet in  
die periode. Er kwam wel een prikkeldraadversperring, besteld door 
commandant Gemmeker, om de twee groepen in het kamp uit elkaar 
te houden. Na een paar dagen werden alle nsb’ers bijeengeroepen. 
Een nsb-leider sprak ze toe, volgens Ottenstein was dat Musserts 
tweede man Kees van Geelkerken (inmiddels in een hooglopend con-
flict met Mussert verzeild). Hij probeerde de moed erin te houden: er 
was geen reden om terneergeslagen te zijn, de oorlog zou doorgaan, 
de Duitsers beschikten over een nieuw wapen, de Duitse legers zou-
den spoedig weer zegevieren en de nsb’ers zouden snel naar Duits-
land kunnen vertrekken.

Die laatste mededeling klonk de geïnterneerde joden als muziek 
in de oren: de lol was er al gauw af. Er ontstond een heel gedoe over de 
distributiebonnen. Aad van As, die daar in het kamp over ging, eiste 
dat de nsb’ers precies zo zouden worden geregistreerd als de joden 
en dat ze al hun bonnen moesten inleveren. Dat wilden ze niet, maar 
volgens Van As stond Gemmeker achter hem en recht tegenover de 
nsb’ers. Hij deed zijn best om de Nederlandse collaborateurs zo snel 
mogelijk het kamp uit te krijgen en slaagde daarin. Op 10 en 11 sep-
tember verschenen er lange treinen in kamp Westerbork waar de op 
drift geraakte nsb’ers in werden geladen. Ze namen alles mee wat  
los en vast zat (Ottenstein: ‘er werd ontzettend gestolen, kampdekens 
verdwenen en masse’) en vertrokken in de richting van de Lünenbur-
ger Heide, waar ze het, gehuisvest in scholen en dorpszalen, behoor-
lijk moeilijk zouden krijgen. Duitse burgers zaten niet te wachten op 
uit het buurland gevluchte collaborateurs.

In Westerbork keerde de rust terug, maar niet voor iedereen. Op  
13 september vertrok het allerlaatste transport naar Bergen-Belsen. 
Tot de 279 inzittenden van de trein behoorden de 54 ‘onbekende kin-
deren’ van Westerbork, die in de loop van de oorlog hun ouders waren 
kwijtgeraakt en zonder identiteitspapieren in het weeshuis van het 
kamp waren beland.9 Van hen overleefde een baby van negen maan-
den de treinreis niet, de anderen kwamen dankzij intensieve begelei-
ding levend uit de oorlog. 
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Vier dagen later, zondag 17 september, begon de Operatie Market 
Garden met luchtlandingen rond Arnhem en Nijmegen. De regering 
in Londen kondigde een algemene spoorwegstaking af. Heel Neder-
land was ervan overtuigd dat de oorlog binnen enkele weken voorbij 
zou zijn. Dat bleek een dure misrekening, de bezetting duurde voor 
het noordelijk deel van het land nog zeven of acht maanden, maar de 
spoorwegstaking had wel een onmiskenbaar voordeel: er zou nooit 
meer een trein vol joden uit Westerbork naar het oosten vertrekken.

Het kamp stort in

Commandant Albert Gemmeker heeft zijn best gedaan om het kamp 
zo veel mogelijk intact te laten en het om te vormen tot een serieus 
werkkamp met een aanzienlijke productie, maar daar is weinig van 
terechtgekomen. Hij hoopte in de zomer van 1944 het kamp te vullen 
met gemengd-gehuwde joden. Hij stelde zelfs voor dat die in het 
kamp zouden werken en daarvoor een salaris zouden krijgen. Op  
die manier kon hij zijn superieuren een mogelijkheid bieden om ge-
mengd-gehuwde joden uit de samenleving te halen en bewaakt op te 
sluiten. Maar hij moest vaststellen dat hij voor dergelijke initiatieven 
de handen niet op elkaar kreeg. Hij had in het beleid van de nazitop in 
feite geen enkele stem: hij moest zorgen dat de treinen vol waren, en 
dat de Duitse autoriteiten verder geen omkijken hadden naar het 
doorgangskamp op de Drentse hei. Op het gebied van beleid en poli-
tiek had Gemmeker niets te zeggen. 

Na de deportaties van september stortte het kamp in feite in. Van 
de twaalf Dienstbereiche, kampafdelingen, bleven er maar zes over. 
Van werken kwam niet veel meer. De bezetter gebruikte de lege plek-
ken om er diensten in onder te brengen waarvoor elders even geen 
plaats was. Voor Gemmeker moet het een frustrerende tijd geweest 
zijn. De nadering van de geallieerden moet hem ook duidelijk heb-
ben gemaakt dat de oorlog voor Duitsland verloren was en dat er aan 
zijn machtspositie een einde kwam. Dat maakte hem somberder, al 
merkte zijn omgeving dat zelden aan hem.

In die stemming kreeg hij te maken met het verschijnsel dat altijd 
al zijn woede opgewekt had: een vluchtpoging. Dit keer op de avond 
van 5 september, de avond van Dolle Dinsdag. Er waren vier joodse 
gevangenen verdwenen. Gemmeker had zelf direct in de gaten dat er 
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iets aan de hand was, hij hoorde een schot en ging naar de Komman-
dantur. Daar kwam al snel een groepje Duitse ss’ers met vier gevan-
genen aan, die betrapt waren bij hun vluchtpoging. Het waren John 
Ancona, Johan Engers, Samuel Goldstein en Ernst Katan. Er was nog 
een vijfde bij geweest, Hartog Walvis, maar die had zijn vluchtpoging 
beëindigd toen hij een verdacht geluid hoorde. De andere vier waad-
den door de gracht langs het kamp, met de kleren boven het hoofd om 
ze droog te houden. Daarbij moeten ze enig geluid hebben gemaakt 
dat de politiemannen, die aan de buitenkant bewakingsdienst deden, 
hebben gehoord. Er volgden een paar schoten, die hun doel misten. 
Drie Duitse ss’ers snelden toe en pakten de vluchters op. Gemmeker 
liet ze voor zich verschijnen en deed het verhoor zelf. Hij vroeg aan de 
mannen of ze wisten dat op ontvluchting de doodstraf stond. Ze zei-
den, volgens Gemmeker, dat ze daarvan op de hoogte waren: dat was 
ook de reden geweest dat tien anderen op het laatste moment hadden 
besloten van de vluchtpoging af te zien.

Gemmeker liet de vier in een andere kamer wachten en lichtte naar 
eigen zeggen – in een verhoor na de oorlog – de top van de sd in, die 
op dat moment nog in Den Haag verbleef. Dat gebeurde via een telex-
bericht. In een verhoor door een Duitse officier van justitie kreeg hij 
in 1961 de vraag waarom hij de hoogste autoriteit had ingeschakeld en 
waarom hij de vluchtpoging niet als een onschuldig incident had la-
ten passeren.10 Gemmeker antwoordde dat hij geen andere mogelijk-
heid had: hij zou zeker verraden zijn, want ‘er waren ijverige natio-
naalsocialisten onder de bewakers die alles meteen doorgaven’. En 
dan had het er slecht voor hem uitgezien, verklaarde hij:

‘Als dat hier gebeurd was zonder dat ik tevoren de vlucht-
poging gemeld had, dan had ik te vrezen dat ik ter dood  
veroordeeld zou worden.’
 

Hij schoof de verantwoordelijkheid direct door naar SiPo/sd-chef 
Schöngarth. Dat kon geen kwaad, want Schöngarth, die in de eerste 
oorlogsjaren in Polen massa-executies had geleid, was in 1946 door 
een Britse militaire rechtbank ter dood veroordeeld en daarna geëxe-
cuteerd: die kon hem dus niet meer tegenspreken. En daarom kon 
Gemmeker tegen zijn Duitse ondervrager zijn kwetsbare positie flink 
aanzetten:
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‘Ik stond bij Schöngarth, die door de Engelsen is geëxecuteerd, 
bekend als zeer zacht, slap tegenover gevangenen. Schöngarth 
was een heel impulsieve man, die altijd snel optrad met harde 
maatregelen.’11 

Binnen het uur kwam er bericht uit Den Haag, ondertekend door  
Erich Deppner. Volgens Gemmeker luidde de opdracht dat de vier 
vluchters moesten worden doodgeschoten. Hij kon er niet onderuit, 
verklaarde Gemmeker later. Hij liet voorbereidingen treffen voor wat 
een unicum in doorgangskamp Westerbork zou worden: de stand-
rechtelijke executie door middel van een nekschot van vier gevange-
nen die hadden willen vluchten. Hij stelde ook zelf het executie-
peloton samen: de Duitse ss’ers die de vluchters hadden opgebracht, 
Lemke, Lübbecke en Breil, en een Nederlandse ss’er, Von Henning. 
Het waren allemaal mannen die in het laatste halfjaar aan Gemme-
kers personeel waren toegevoegd, veelal omdat ze aan het oostfront 
gewond en daardoor ongeschikt voor deelname aan de strijd waren 
geraakt. Alle vier voltrokken ze de executie met een pistool, vanaf on-
geveer een halve meter van hun slachtoffer. Na het schot zakten de 
vier joodse mannen direct in elkaar. De vier ss’ers lieten hun slacht-
offers op de grond liggen – ze konden de sleutel van het crematorium 
nergens vinden.

Diezelfde avond hoorde tandarts Heinz Wolf, die nog laat aan het 
werk was in zijn praktijk in het kamp, gekerm bij de deur. Toen hij 
ging kijken bleek er een zwaargewonde man voor zijn deur te liggen, 
onder het bloed. Later bleek het een van de vier vluchters te zijn, die 
de executie had overleefd en kruipend op het licht afgegaan was. Wolf 
bracht, samen met iemand die te hulp schoot, de man op een brancard 
naar het ziekenhuis. De dienstdoende chirurg, Salomon Kuttner, 
constateerde een schot in de nek; de kogel was langs de wervelkolom 
gegaan en had via de onderkaak het hoofd weer verlaten. Het slacht-
offer was er op het eerste oog niet best aan toe, maar kon nog praten. 
Het bleek Samuel Goldstein te zijn, een 26-jarige voormalige mede-
werker van het Amsterdamse vervoerbedrijf. Hij vertelde wat hij  
van zijn mislukte executie had meegekregen. Chirurg Kuttner waar-
schuwde zijn chef, Fritz Spanier, die op zijn beurt Gemmeker uit bed 
belde. Die reageerde met de eis dat de gewonde man per se niet verder 
behandeld mocht worden. Daar werd Gemmeker jaren later door de 
Duitse officier van justitie naar gevraagd: waarom zei hij dat? Gem-
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meker antwoordde dat de zaak opnieuw aan Den Haag voorleggen 
voor hem geen optie was: ‘Daardoor was het leven van de gevangene 
niet te redden.’ Dat laatste was in strijd met de opvatting van chirurg 
Kuttner: Goldstein was er relatief goed vanaf gekomen, zijn verwon-
dingen vielen uiteindelijk mee en waren zeker niet dodelijk. Gemme-
ker besloot het falen van de executie voor Den Haag te verzwijgen.  
Hij verklaarde dat later zo: als hij de mislukking had gemeld zou dat 
door Schöngarth ongetwijfeld als een opzettelijke daad zijn be-
schouwd, en dan was hij de sigaar: 

‘Daaruit was absoluut een strafonderzoek voortgevloeid dat tot 
mijn doodstraf zou hebben geleid.’12 

Op het moment zelf moet Gemmeker flink in paniek geweest zijn. 
Hij realiseerde zich dat het sensationele bericht over de man die zijn 
executie overleefde als een lopend vuurtje door het kamp zou gaan. 
Hij besloot een andere ss’er in te schakelen om de zaak te regelen,  
een zekere Emil Frentzel-Beijme. Die moest aan dr. Spanier het bevel 
doorgeven het slachtoffer buiten westen te brengen, met chloroform 
of een injectie. Over de precieze gang van zaken bestaan verschillende 
lezingen. Dr. Spanier heeft in een naoorlogs verhoor verklaard dat hij 
de opdracht kreeg de gewonde man met een injectie om het leven te 
brengen. Hij weigerde dat, hij vond dat niet in overeenstemming met 
de ethiek van zijn professie. Gemmeker beweerde dat hij die opdracht 
nooit gegeven heeft: Spanier moest de man buiten bewustzijn bren-
gen. Hij wilde, naar hij zei, het slachtoffer een nieuwe doodsangst  
besparen: 

‘Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen de gevangene  
opnieuw voor de loop van een geweer te zetten.’ 

Dr. Spanier heeft na overleg met collega-arts Nico Speijer besloten  
dat het verdoven van de man wel toelaatbaar was. Hij spoot hem een 
zwaar slaapmiddel in, waardoor Goldstein niet zou merken dat er 
een nieuwe executiepoging zou worden ondernomen. Volgens Gem-
meker heeft hij twee ss’ers opdracht gegeven de bewusteloze man op 
een brancard te leggen, hem naar het lijkenhuis te brengen, en hem 
met twee schoten in beide slapen te doden. Ook dit klopt niet hele-
maal: het waren joodse leden van de kamppolitie, de gebroeders Peter 
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en Hans Margules, die de opdracht kregen hem naar het crematori-
um te brengen. Ze moesten daarna weer vertrekken. De ss’er Breil, 
die ook bij de eerste executiepoging betrokken was geweest, heeft 
Goldstein daar door de slapen geschoten.

Even later kreeg Gemmeker de melding dat zijn bevel was uitge-
voerd. Het blijft merkwaardig dat Gemmeker in latere verhoren aan-
voerde dat hij de doodstraf riskeerde als hij de vluchters had gespaard 
of als hij de man die zijn executie overleefde had laten leven. In een 
van die confrontaties wees hij erop dat een Duitser, die na de aanslag 
op ss-chef Rauter had geweigerd iemand te executeren, direct zélf 
voor het vuurpeloton was gezet. Een onzinnig argument, want de 
aanslag op Rauter vond precies een halfjaar later plaats dan de vlucht-
poging in Westerbork. Bovendien: een kampcommandant had zo’n 
maatregel absoluut niet te vrezen. Nee, Gemmekers gedrag in deze 
zaak wijst eerder op een manische vorm van autoriteitenvrees, die elk 
gevoel van medemenselijkheid, zo al aanwezig, overheerste.

Er zijn in het najaar van 1944 meer executies uitgevoerd in kamp Wes-
terbork. Maar die gebeurden niet onder verantwoordelijkheid van de 
commandant. Het lijkt erop of de executieplaats in het kamp najaar 
1944 is ‘ontdekt’ door de leiding van de Sicherheitspolizei in Gronin-
gen en Assen. Het was de periode waarin de bezetter steeds drasti-
scher methoden inzette om het verzet in de noordelijke provincies  
te breken. Het belangrijkste middel was de executie van verdachten 
van verzetsdaden, door de bezetter als ‘terroristen’ aangeduid. Na de 
aanslag op Hitler van 20 juli 1944 was al snel het Niedermachungsbefehl 
uitgevaardigd, een bevel dat erop neerkwam dat verdachten van ver-
zet niet meer voor rechtbanken werden gebracht, maar direct konden 
worden geëxecuteerd. Ook konden ze als Todeskandidaten zolang in 
cellen van de Sicherheitspolizei worden vastgezet om te worden ge-
fusilleerd als represaille voor aanslagen van het verzet. Dat is in Ne-
derland in honderden gevallen gebeurd. Vooral het hoofdkwartier 
van de SiPo/sd in Groningen, het Scholtenhuis, was berucht; het per-
soneel daar had een groot aandeel in de executie van verdachten. En-
kele tientallen van hen vielen in Westerbork. Gemmeker verklaarde 
na de oorlog dat hij geregeld van SiPo/sd-chef Schöngarth de op-
dracht kreeg mensen te leveren voor de afzetting van het terrein. Een-
maal kreeg hij ook de opdracht zelf, met zijn mensen, de executies uit 
te voeren, maar dat had hij, naar eigen zeggen, geweigerd:  
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‘Op verschillende gronden heb ik daartegen bezwaar gemaakt, 
zodat ik van deze opdracht weer ontheven werd. Een keer ben 
ik persoonlijk bij de executie van gevangenen, vermoedelijk uit 
Groningen, aanwezig geweest. Ik geloof dat het toen om 6 of 7 
geëxecuteerde personen ging.’13

 
In totaal zijn er zes keer groepen gevangenen geëxecuteerd, meestal 
na een opdracht van de Groningse sd-chef Georg Haase. Het ging in 
totaal om 52 slachtoffers. De leden van de executiepelotons, onder 
wie soms ook de later tot levenslang veroordeelde Klaas Carel Faber, 
moesten de lijken naar het nabijgelegen crematorium dragen. Dat 
werd in het laatste oorlogsjaar dus intensiever gebruikt dan ooit.14

De laatste maanden

Eind september was de acute dreiging van een geallieerde doorbraak 
voor de Duitse bezetter wel geweken: de Slag om Arnhem was in 
Duits voordeel beslist, de geallieerde aanvalsoperatie Market Garden 
was een grote mislukking geworden. Maar dat bracht weinig rust  
bij de nazileiding. Omdat het zuiden van Nederland langzamerhand 
in geallieerde handen kwam, volgde er aan Duitse kant een heroriën-
tering. De verschillende bijkantoren (Aussenstellen) van de Sicher-
heitsdienst verhuisden naar de noordelijke provincies en het perso-
neel ervan ging daar op jacht naar verzetsgroepen. In oktober achtte 
SiPo/sd-chef Schöngarth de tijd ook rijp om zijn kantoor in Den 
Haag te verlaten en een veiliger plek op te zoeken. Hij nam een hoogst 
curieuze beslissing: Schöngarth verhuisde het zenuwcentrum van de 
SiPo/sd naar Westerbork. Voor Albert Gemmeker was dat een soort 
nachtmerrie: zijn hoogste baas kwam op zijn lip zitten, een man met 
wie hij het slecht kon vinden en voor wie hij doodsbang was. Schön-
garth werd zelfs enige tijd zijn buurman, hij betrok het huis naast dat 
van Gemmeker, net buiten het kamp. Hij had twee zoontjes bij zich, 
die waren grootgebracht met de overtuiging dat joden mensen van 
ondergeschikt belang waren. Op een dag in november 1944 stond een 
van deze jongetjes, een jaar of elf oud, bij de ingang van het kamp. 
Daar kwam juist Betty Asch langs, de huishoudster van Gemmeker.15 
Het jongetje had een stuk hout in zijn hand en gaf mevrouw Asch 
daarmee een klap. Die was er overstuur van, wat Gemmeker later die 
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dag opmerkte. Op zijn vraag vertelde ze wat haar was overkomen. 
Gemmeker had, volgens mevrouw Asch, geantwoord met: ‘Das gibt’s 
hier nicht’ en had de jongetjes, met hun moeder, laten ophalen. Gem-
meker had het jongetje ondervraagd en die gaf toe dat hij geslagen 
had met als toelichting: ‘Ik kon toch niet weten dat die vrouw bij u 
werkt?’ Mevrouw Asch had later nog aan een bekende in het kamp 
verteld dat de jongetjes hadden verteld dat ze gezien hadden hoe jo-
den in Polen in een moeras werden gedreven en daarna doodgescho-
ten.16

Schöngarth is met zijn SiPo/sd maar twee maanden in Westerbork 
gevestigd geweest, in december vertrok hij, met zijn gezin, naar 
Zwolle. 

De laatste maanden bleef de situatie in het kamp gespannen. In  
november verscheen er, tot ieders ontzetting, opeens weer een trein 
midden in het kamp, een trein met twee locomotieven, zeventien 
goederenwagons en twee personenwagons. Er was weliswaar een to-
tale spoorwegstaking van kracht, maar hier en daar reden toch trei-
nen rond, met Duitse bemanning. Zouden de laatste joden dan toch 
nog naar een of ander kamp worden afgevoerd? De geruchtenstroom 
kwam weer op gang. Tot duidelijk werd dat de trein werd ingezet  
om heen en weer te rijden naar Groningen en brandstof en voedsel te 
halen. Gevangene Hans Bial, die dagboekaantekeningen maakte, 
vooral ook over de laatste maanden, merkte op dat in de winter van 
1944/1945 het leven in Westerbork misschien wel beter was dan in de 
steden in het westen. Er heerste weliswaar schaarste in het kamp, 
maar geen honger. Er bleven nieuwe joodse gevangenen komen, vaak 
in groepen. Soms haalde de nieuwe kamptrein ze op. Zo steeg het 
aantal ingezetenen weer tot rond de negenhonderd. En een enkele 
keer ontvluchtten er ook weer joden, eenmaal zelfs als verstekeling in 
de kamptrein die naar Groningen reed. Commandant Gemmeker liet 
daarop tien mannen uit de barak van de twee vluchters naar de straf-
barak overbrengen, bij wijze van vergelding – het afschrikwekkende 
wapen van strafdeportatie was hem inmiddels uit handen geslagen.

In februari kreeg het kamp er een nieuwe afdeling bij: een deel 
werd ingericht als concentratiekamp voor vrouwen. Gemmeker had 
de opdracht gekregen drie grote barakken in gereedheid te brengen, 
voor maximaal duizend vrouwen, want er was voor deze groep poli-
tieke gevangenen nergens meer plaats. Transporten naar Ravens-
brück waren niet meer mogelijk. Uiteindelijk bleef het aantal vrou-
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wen dat in Westerbork werd vastgezet beperkt tot maximaal 116, 
maar hun behandeling was hardvochtig en ruw. Ze werden streng be-
waakt, door speciaal aangevoerde grenswachters. Er kwamen nog 
steeds vrouwelijke gevangenen bij, tot zelfs begin april, in de periode 
dat de geallieerden vanuit Gelderland aan een opmars naar het noor-
den begonnen waren. Dat gaf volop onrust in het kamp. Op zaterdag 
7 april stond de kamptrein weer langs de Boulevard des Misères.  
Ditmaal werden er goederen ingeladen, kantoorspullen, uniformen, 
voedsel. Jacob Boas schreef: ‘Dit keer was de trein voor de vervolger, 
niet voor de vervolgde.’17 De volgende dag vertrok de trein, om nooit 
meer terug te keren. Kennelijk had de kampleiding nog het een en an-
der in veiligheid willen brengen. Albert Gemmeker begon op dinsdag 
10 april zijn vertrek voor te bereiden. Boas:

‘Zelfverzekerd had hij zijn bevelen ondertekend alsof het zijn 
eerste waren in plaats van zijn laatste. Kort na de beëindiging 
van de transporten in het najaar van 1944 had hij in alle kalmte 
zijn administratieve meesterwerk, de Zentralkartei, opgedoekt, 
overeenkomstig met de wensen van zijn superieuren van de sd. 
En de afgelopen dagen had hij de rest van de kampadministra-
tie ontbonden. De swastika’s waren gestreken, opgerold en 
weggeborgen. Het was tijd voor het laatste bevel.’18

Gemmeker had op woensdag 11 april een laatste gesprek met Kurt 
Schlesinger, volgens Aad van As, de man van het distributiekantoor, 
op het pad bij de ingang van het kamp. In de verte waren schoten te 
horen, de geallieerden konden niet ver weg meer zijn. Schlesinger 
kreeg het verzoek in het kamp bekend te maken dat Westerbork van-
af nu een AustauschInternierungslager was, een uitwisselingskamp dus, 
dat onder bescherming stond van het Internationale Rode Kruis. De 
kampbewoners werd verzocht hun sterren af te nemen en rust en 
orde te bewaren. Schlesinger verspreidde de mededeling nog dezelf-
de dag in de vorm van een kamporder. Hij kreeg bij het afscheid een 
geschenk van Gemmeker: zijn pistool, klein kaliber, 6.35 mm, geen 
dienstwapen maar privé-eigendom. Het was geen overhandiging: 
Duitsers mochten geen wapens aan joden overhandigen, vandaar dat 
Gemmeker het pistool ergens neerlegde, waar Schlesinger het in ont-
vangst nam. Aad van As herinnerde zich later:
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‘Direct nadat hij dat had gedaan, heb ik voor de eerste keer van 
mijn leven gezien dat Gemmeker een hand gaf aan Schlesinger. 
Dat was een gewaarwording op zichzelf.’19

Kort daarna stapte Gemmeker in de auto die hem en zijn secretaresse 
annex geliefde Ly Hassel, die het laatste halfjaar weer bij hem in Wes-
terbork was geweest, uit handen van de geallieerden moest houden. 
Precies tweeënhalf jaar had hij als een grootvorst geheerst over die 25 
hectare Drentse hei, en daar 80.000 mensen doorgevoerd naar de ver-
nietigings- en concentratiekampen. Aan zijn rijk was een einde ge-
komen, hij wist dat hij voor zijn optreden zwaar zou moeten boeten. 
Hij wilde die straf zo lang mogelijk ontlopen, hij liet de Mercedes, de 
dienstauto, koers zetten naar het noordwesten, in de richting van de 
Afsluitdijk. 

In het kamp had Schlesinger direct het commando over het kamp 
overgedragen aan Aad van As. Als een soort van symbool voor de 
macht over het kamp gaf hij hem Gemmekers pistool door, ‘keurig 
netjes in een leren etuitje verpakt’. Het pistool maakt nog altijd deel 
uit van de historische collectie van het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. Op dezelfde dag zijn de vrouwelijke gevangenen, die 
sinds kort op een speciale afdeling van het kamp waren onderge-
bracht, afgevoerd, in de richting van Leeuwarden, zoals SiPo/sd-chef 
Schöngarth het had bevolen. Het werd een ingewikkelde tocht, vol 
onzekerheid, die uiteindelijk eindigde in de plotselinge vrijlating 
van de groep in de buurt van het dorpje Grijpskerk. 

De ongeveer 900 joodse gevangenen in Westerbork waren de vol-
gende dag in opgewonden stemming. De bewakers van het kamp wa-
ren vertrokken, kampbewoners moesten hun taak overnemen. Wat er 
ging gebeuren was onduidelijk. De kersverse commandant Van As be-
sloot alle aanwezigen om drie uur bijeen te roepen in de grote zaal. 
Hij hield een korte toespraak, en beantwoordde daarna vragen. Hij 
was net bezig met uitleg over wat er de komende tijd zou gebeuren op 
de sabbat, toen Hans Ottenstein van achter uit de zaal riep: ‘Meneer 
Van As, er is telefoon voor u.’20 Hij riep terug: wie is er aan de lijn? Het 
antwoord luidde: ‘De Tommy’s zijn er.’ Er klonk gejuich, de zaal 
stroomde in een oogwenk leeg: de gevangenen trokken massaal de 
Canadezen tegemoet die met tanks het kamp kwamen bevrijden. Op-
eens kwamen er een oranje en een rood-wit-blauwe vlag tevoorschijn, 
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die Van As mocht hijsen. Hij kreeg het voorstel om vanaf nu in de villa 
van Gemmeker te gaan wonen, maar dat wees hij van de hand. Wel 
was ruim drie weken later Gemmekers houten villa de plek waar een 
deel van de kampbewoners de bevrijding van heel Nederland vierde.21

Niet alle kampbewoners overigens. Inmiddels was een deel van het 
kamp opnieuw volgestroomd met een grote groep mensen, het waren 
weer nsb’ers, net als acht maanden tevoren. Maar nu waren het men-
sen die verdacht van collaboratie in Westerbork werden geïnterneerd. 
Een bizar besluit: nsb’ers gevangenzetten in hetzelfde kamp als de 
joden die aan deportatie waren ontkomen, maar die nog niet naar 
huis konden omdat het westen nog niet was bevrijd.

Gemmeker ging op weg om zich, als gehoorzaam sd-medewerker, 
te melden bij de leiding in Den Haag. Hij kwam met zijn entoura-
ge – hij was vergezeld van het groepje Duitse ss’ers dat hem het laat-
ste oorlogsjaar had omringd – de eerste dag niet verder dan Sauwerd, 
ten noorden van Groningen. De volgende dag reden ze naar Leeuwar-
den. Daar kwamen berichten binnen over de snelle opmars van de ge-
allieerden naar het noorden. Dat was voor Gemmeker reden om in de 
nacht verder te rijden, naar Harlingen. Toen begaf de vrachtwagen 
het, waarop het gezelschap zo veel mogelijk bagage had geladen. In 
een personenwagen, met Frau Hassel, en de ss’ers Herman van Laer 
en Heinz Lemke, ging Gemmeker verder, eerst naar Alkmaar en van-
daar naar Den Haag, waar hij zich meldde op het hoofdkantoor van 
de SiPo/sd. Hij wilde zich daar, naar hij later meedeelde, wijden aan 
‘de afwikkeling van kamp Westerbork’.22 Toen hij zich samen met Ly 
Hassel op het kantoor aan het Plein wilde installeren, kreeg hij te ho-
ren dat dat niet de bedoeling was. Voor Hassel was een functie als ste-
notypiste bij de sd Rotterdam voorzien. Gemmeker moest naar Am-
sterdam, voor een klus bij de administratie van de gevangenis aan  
de Amstelveenseweg. Dat pikte Gemmeker niet, hij protesteerde bij 
Schöngarth, de hoogste baas. Die was onverbiddelijk. Hij liet de vol-
gende dag deze boodschap doorgeven: als hij niet binnen 24 uur in 
Amsterdam was en Frau Hassel niet in Rotterdam, zouden ze worden 
opgesloten. Dezelfde avond was Gemmeker in Amsterdam. 

En de maandag daarop meldde hij zich voor zijn nieuwe baan: hij 
was administrateur van de gevangenis geworden, met een kantoor 
aan de Apollolaan, in het pand dat bijna zestig jaar later in de publici-
teit kwam omdat vastgoedhandelaar en financier van de onderwereld 
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Willem Endstra er kantoor hield en op de stoep werd vermoord. 
Er wachtte Gemmeker daar geen topfunctie, hij werd aangesteld 

als ambtenaar onder Willy Lages, de chef van de SiPo/sd Amsterdam. 
Het was ook geen kwestie van lange adem: hij heeft er twaalf dagen 
gezeten. Zijn taak was om geld en sieraden die van de gevangenen in 
beslag genomen waren per koerier door te sturen naar het hoofdkan-
toor in Den Haag, afdeling Polizeikasse.23 Gemmeker had maar een be-
scheiden onderkomen in het riante kantoorpand. Hij zat op de eerste 
verdieping, in een kamer die gesplitst was door middel van een gor-
dijn. Behalve een bureau had hij alleen een grote brandkast, voor de 
waardevolle spullen. Lages had hem de opdracht gegeven de admi-
nistratie van het bureau in goede orde over te dragen aan de geallieer-
den, die ieder ogenblik voor de deur konden staan. 

En inderdaad, op 7 mei was het zover. Albert Gemmeker werd ge-
arresteerd – nergens is beschreven waar precies, maar vermoedelijk in 
het latere Endstra-kantoor aan de Apollolaan. Hij werd opgesloten in 
de gevangenis waarvan hij tijdelijk een deel van de administratie be-
heerd had, aan de Amstelveenseweg. Gemmeker, de man die zoveel 
tienduizenden van hun vrijheid had beroofd, zat nu zelf in de cel, de 
rollen waren volledig omgedraaid.
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10 In de cel

Bijzondere rechtspleging

Van de ongeveer tweeduizend Duitsers die Nederland na de oorlog 
had willen berechten voor hun hier gepleegde misdaden, heeft 12 
procent werkelijk voor de rechter gestaan.1 Het merendeel was niet te 
vinden of werd niet aan ons land uitgeleverd. Voor Gemmeker gold 
dat niet, hij was direct opgepakt en hij erkende meteen dat hij com-
mandant van kamp Westerbork was geweest. Maar voor hem doemde 
een ander probleem op: de vraag of Nederland wel rechtsmacht had 
over iemand die zijn wandaden in opdracht van zijn Duitse meerde-
ren had gepleegd. In de wet over de bijzondere rechtspleging, die de 
regering in Londen had opgesteld, was daar niets over geregeld. Het 
justitiële apparaat ging gewoon aan de slag, in februari 1947 werd  
de eerste Duitser wegens oorlogsmisdaden geëxecuteerd.2 Maar kort 
daarna verscheen een arrest van de Bijzondere Raad van Cassatie, 
waarin een vonnis van een bijzonder gerechtshof tegen een Duitse 
oorlogsmisdadiger werd vernietigd, omdat er voor zo’n vonnis geen 
wettelijke basis bestond.3 Dat leidde tot een koortsachtige reactie op 
het departement van Justitie. Met stoom en kokend water produceer-
den ze daar een wetsbepaling, waardoor het lek werd gedicht: vanaf 
10 juli was het Besluit Buitengewoon Strafrecht een waterdichte basis 
voor de veroordeling van Duitse oorlogsmisdadigers.

Nu duurde het sowieso relatief lang voor het Openbaar Ministerie 
aan het diepgaand onderzoeken van individuele Duitse daders toe 
was. Er waren na de Duitse capitulatie naar schatting rond de 130.000 
mensen opgepakt, verdacht van collaboratie met de bezetter, of erger. 
Het onderscheid maken tussen lichte en zware gevallen bleek een 
hels karwei, het vrijlaten van lichte gevallen stuitte op massaal verzet 
uit de bevolking, waarvan een meerderheid strenge bestraffing wens-
te van alle nsb’ers, ongeacht wat ze gedaan hadden. De bijzondere 
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rechtspleging dreigde een molensteen om de nek van de Nederlandse 
rechtstaat te worden. Het leek de autoriteiten verstandig om een aan-
tal kopstukken van de nsb met voorrang te laten bestraffen. nsb-pro-
pagandist Max Blokzijl was de eerste die, op grond van zijn radio-
praatjes, de doodstraf kreeg. nsb-leider Mussert was nummer drie, 
hij werd een jaar na de bevrijding geëxecuteerd.4 Aan de Duitse oor-
logsmisdadigers kwamen de aanklagers voorlopig nog niet toe, dat 
duurde nog wel even, en dat kon ook wel, omdat ze over het algemeen 
zware straffen zouden krijgen die een voorarrest van aanmerkelijke 
lengte rechtvaardigden.

Uit die eerste periode is van Albert Gemmeker alleen een formulier 
bekend omtrent zijn levensloop, dat hij zelf in de cel heeft moeten  
invullen, op 30 mei 1945. Hij voldeed aan de eis tot het schrijven van 
blokletters, maar deed dat uiterst summier. Hij wist de geboortedata 
van zijn drie dochters precies. De oudste, Lotte, was toen zeven, Rose-
marie vijf en de kleine Erika pas twee. Hij vermeldde de woonplaats 
van zijn vrouw: Lehre bij Braunschweig. Bij religie vulde hij niet lan-
ger ‘katholiek’ in, zoals voor 1937, maar slechts ‘gelovig’. Voorlopig 
was er nog geen sprake van verhoren. Justitie had andere prioriteiten, 
zoals het opsporen van gevluchte oorlogsmisdadigers en het onder-
zoek naar hoe het systeem van onderdrukking en terreur dat de nazi’s 
in Nederland hanteerden precies in elkaar zat. 

Het individuele geval van die Duitse kampcommandant kon  
wel even wachten. In de tussentijd had Albert Gemmeker dus ruim-
schoots de tijd om zijn positie te overdenken. Veel geïnterneerden 
kregen het verzoek om hun levensverhaal op te schrijven en daarmee 
bij te dragen aan hun eigen dossiervorming, maar van Gemmeker is 
geen schriftelijke terugblik bekend, laat staan enige reflectie op zijn 
optreden. Cruciaal moet het moment geweest zijn waarop hij te ho-
ren kreeg wat er met de 80.000 joden was gebeurd die tijdens zijn be-
wind uit Westerbork waren gedeporteerd. Dat moment is een enkele 
maal tijdens een verhoor aan de orde geweest, meer dan twee jaar  
later. Rechercheur Jan Schoenmaker, die het in september 1947 ter 
sprake bracht, vernam dat Gemmeker in 1945 van een rechercheur 
over Auschwitz had gehoord; dat daar zeer veel mensen waren ver-
gast en dat hun lijken in het grote crematorium waren verbrand. De 
rechercheur had hem erover verteld en hem foto’s laten zien. Ook an-
dere politiemensen hadden gezegd dat Auschwitz een groot vernieti-
gingskamp was geweest. Over Gemmekers reactie schreef Schoenma-
ker in zijn verslag, droog:   

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   198 10-03-19   22:42



199

‘G. weet niet precies in hoeverre het waarheid is en in hoeverre 
het gelogen is. Gelooft dat het ook overdreven is.’5

Schoenmaker heeft tegen Gemmeker ook Sobibor genoemd. De com-
mandant zei de naam van het vernietigingskamp tegen de grens met 
Oekraïne nooit te hebben gehoord – dat zou kunnen kloppen, die 
plaatsnaam was tijdens de oorlog in Nederland maar bij weinig men-
sen bekend. Hij wist wel dat in een bepaalde periode de deportatie-
treinen niet naar Auschwitz konden en daarom een andere bestem-
ming hadden gekregen – hij dacht dat het over vijf transporten van 
3000 personen elk ging.6 Uit zijn uitspraken tijdens de verhoren door 
Schoenmaker blijkt hoegenaamd geen geschoktheid over de dood 
van meer dan 100.000 via Westerbork gedeporteerde joden. Nee, 
Gemmeker toonde zich pas echt geschokt toen hij vernam dat men-
sen die naar Theresienstadt gingen, toch bleken te worden doorge-
stuurd naar Auschwitz. Hij had van zijn chef Willi Zöpf, die het in 
Berlijn had nagevraagd, de verzekering gekregen dat Theresienstadt 
een veilige bestemming was. Gemmeker, tegen Schoenmaker:

‘Nu bleek dat dit erewoord toch verbroken was. De mensen 
waren steeds zeer tevreden als zij naar Theresienstadt gingen 
omdat zij daar blijven zouden.’7

Tegen zijn verhoorder had Gemmeker eraan toegevoegd dat dit bete-
kende dat allerlei mensen met wie hij veel contact had gehad, zoals 
mensen op de stamlijst en de leden van het kampcabaret, niet waren 
teruggekomen. Schoenmaker schreef daarover:

‘Dit feit heeft G. zeer geschokt. G. vond het vreselijk dat deze 
mensen nu ook aan zijn eerlijkheid moesten gaan twijfelen 
waaraan hij helemaal geen schuld had, dit kwam van Berlijn. 
Dat dit gebeuren zou heeft G. nooit geweten.’

Dat is kennelijk voor Gemmeker het allerergste: niet dat vele tiendui-
zenden joden na vertrek uit zijn kamp zijn vergast, maar dat sommi-
gen die hij persoonlijk kende aan zijn rechtschapenheid zouden heb-
ben getwijfeld. 

Gemmeker heeft ongeveer twee jaar de tijd gekregen om zich op  
de verhoren en daarna op de rechtszaak voor te bereiden. Het is wel 
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duidelijk dat hij definitief koos voor een vaste lijn: ontkennen dat  
hij ook maar enig idee had gehad wat er met de joden gebeurde. En er 
bij alle gelegenheden op wijzen dat hij voor elke beslissing in Wester-
bork toestemming gevraagd had aan zijn contactpersoon in Den 
Haag, zijn chef Willi Zöpf. Hij heeft ergens tijdens zijn voorarrest  
ongetwijfeld vernomen dat Zöpf van de aardbodem verdwenen leek 
en hij van die kant dus geen pijnlijke tegenspraak te duchten had.

Van die eerste twee jaar in zijn cel in Amsterdam is zo goed als niets 
bekend. Contact met zijn gezin heeft hij niet gehad. Op één brief na, 
die zijn vrouw hem had gestuurd. Volgens Gemmeker was de strek-
king van de brief dat zijn vrouw Käthe echtscheiding wilde. Het ant-
woord stuurde hij via zijn vader en zijn stiefmoeder, die als een soort 
intermediair fungeerden. Hij schreef daarin dat hij al eerder zelf een 
scheidingsverzoek had ingediend, maar dat dat niet was ingewilligd. 
Hij mikte nu kennelijk op een scheiding door ‘duurzame ontwrich-
ting’ van het huwelijk. Daarvoor gold in Duitsland een ‘Trennungs
frist’ – een periode waarin de huwelijkspartners gescheiden hadden 
geleefd. Die termijn is door de jaren heen wettelijk steeds korter ge-
worden, Gemmeker ging ervan uit dat een periode van vijf jaar ge-
noeg zou zijn om te kunnen scheiden. Omdat hij zijn vrouw met 
Kerstmis 1942 voor het laatst had bezocht, hoopte hij dat eind 1947 
niets zijn scheiding meer in de weg zou staan. Op dat moment was hij 
nog van plan met Ly Hassel te gaan trouwen.

Käthe Wunderlings scheidingsbrief is niet bewaard. Zij kreeg het 
na de Duitse capitulatie moeilijker dan ooit. Ze werd ontslagen als 
onderwijzeres in Lehre. Niet door haar functioneren, niet omdat  
haar echtgenoot verdacht werd van oorlogsmisdaden, maar omdat ze 
zélf lid van de nsdap was geweest en daarom niet langer voor de klas 
mocht staan. Bijkomende tegenslag was dat ze uit de dienstwoning 
werd gezet, waarin ze als onderwijzeres met haar drie dochters had 
gewoond. Käthe Wunderling kreeg een andere woning toegewezen 
in Lehre, van veel mindere kwaliteit, met ‘allemaal kieren en gaten’, 
zoals haar dochter Erika zich herinnert.8 Ze is toen bij boeren gaan 
werken, deed zware arbeid op het land, zoals aardappelen en suiker-
bieten rooien. Financiële ondersteuning was er niet bij. Gemmeker 
zat in Nederland in een cel. Hij liet zich bij een van de verhoren van 
zijn gulle kant zien, met de mededeling dat hij via zijn ouders had ge-
regeld dat zijn vrouw over zijn spaarrekening van 700 mark kon be-
schikken, maar volgens zijn jongste dochter kan dat niet waar zijn: 
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haar moeder heeft nooit een cent van haar man ontvangen, heeft ze 
altijd gezegd. 

Ongeveer halverwege het jaar 1947 is Gemmeker overgeplaatst van 
de gevangenis in Amsterdam naar het noorden van het land. Er was 
besloten dat hij zou worden berecht in het gebied waar hij de strafba-
re feiten had gepleegd. Voor hij in het Huis van Bewaring in Assen 
werd geplaatst is hij enige tijd ondergebracht op een plek waar al van-
af half april politieke delinquenten werden vastgehouden: kamp 
Westerbork. Het is niet meer na te gaan of dat een vorm van pesterij 
was of een onnavolgbare gril van de bureaucratie. Het toenmalige 
hoofd van de administratie daar, J. Dijkstra, herinnerde zich jaren  
later nog dat hij Gemmeker bij aankomst heeft opgevangen en door-
geleid naar de nieuwe commandant, J.G. Buijvoets.9 Die twee, de 
commandant en zijn voorganger, hebben geruime tijd onder vier 
ogen met elkaar gesproken. Buijvoets was heel geïnteresseerd om van 
Gemmeker te horen hoe het er in de oorlog was toegegaan. Volgens 
Dijkstra is daarna besloten om Gemmeker niet tussen de politieke  
delinquenten in een barak op te sluiten, maar geïsoleerd van de rest. 
De behandeling van de gevangenen was op dat moment weer correct 
te noemen; dat was in de eerste maanden na de Duitse capitulatie wel 
anders geweest. Toen deden zich in Westerbork, maar ook in de hon-
derden andere geïmproviseerde kampen en kampjes voor collabora-
teurs, onverkwikkelijke taferelen voor. nsb’ers werden er bewaakt 
door voormalige verzetsmensen, na de oorlog georganiseerd in de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Dat heeft tot ernstige incidenten ge-
leid.10 Maar die periode was medio 1947 voorbij. De kampen begon-
nen weer leeg te stromen, er was voldoende eten, de behandeling van 
de gevangenen was acceptabel. En er begon een beetje schot te komen 
in de voorbereiding van de processen tegen de zwaardere gevallen.

Schoenmakers verhoren 

Jan Schoenmaker was eigenlijk opperwachtmeester bij de rijkspoli-
tie, maar na de oorlog werd hij gedetacheerd bij een nieuwe organisa-
tie: het Bureau Opsporing Oorlogsmisdaden, afgekort boom, afde-
ling Drenthe. Hij werkte daar als rechercheur en kreeg de moeilijkste 
en meest tijdrovende zaak van allemaal: de voorbereiding van het 
proces tegen Albert Konrad Gemmeker. Voor hij zich meer dan een 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   201 10-03-19   22:42



202

jaar volledig wijdde aan dit onderzoek waren enkele collega’s al met 
de voormalige kampcommandant bezig geweest. In de prioriteitstel-
ling van het Openbaar Ministerie had de behandeling van concrete 
moordpartijen en executies voorrang.11 En daarom was al in 1946 een 
begin gemaakt met onderzoek naar de executie van de vier joodse ge-
vangenen die een poging hadden gedaan Westerbork te ontvluchten 
in de chaotische eerste week van september 1944. Schoenmakers col-
lega Derk Jan Stoel, opperwachtmeester bij de rijkspolitie in Wester-
bork, had eerst de betrokken ss’ers al verhoord, ook over de mislukte 
executie van de ongelukkige Samuel Goldstein. Daarna voelde hij de 
opdrachtgever aan de tand, Albert Gemmeker. Dat gebeurde, in bij-
zijn van een tolk, op donderdag 5 september 1946. Twee dingen val-
len op in dat proces-verbaal: Gemmeker wist van die gebeurtenis, die 
toen precies twee jaar geleden was, nog elk detail, al vergiste hij zich 
in de naam van een van de vier ss’ers, die voor de executie moesten 
zorgen. Maar vooral: in zijn verklaring klonk geen spoor van spijt of 
empathie met de slachtoffers door, hij sprak erover als een volstrekt 
normale gang van zaken:

‘De in het kamp Westerbork verblijvende joden waren allen 
bekend met het feit dat ontvluchting of poging tot ontvluch-
ting met de dood werd bestraft. Dat is hun medegedeeld toen 
zij nog in het kamp bijeen werden geroepen en ook de vier  
gefusilleerden waren daarmee bekend.’12

Opmerkelijk is het wel: Gemmeker doet of het de gewoonste zaak  
van de wereld was, maar het was toch echt de eerste executie van jo-
den in het kamp. Eerdere vluchtpogingen waren met deportatie be-
straft. Dat kwam weliswaar in de meeste gevallen ook neer op dood-
straf-op-termijn, maar Gemmeker ontkende altijd dat hij dát had 
geweten.

In de periode dat hij in Amsterdam vastzat had Gemmeker al eens 
twee rechercheurs tegenover zich gekregen die hem in een heel ande-
re zaak als getuige kwamen horen: het Openbaar Ministerie deed on-
derzoek naar het aandeel van de voorzitters van de Joodse Raad in  
de jodenvervolging. In november 1947 zou dat resulteren in een van 
de meest geruchtmakende arrestaties uit de Nederlandse geschiede-
nis.13 Prof. David Cohen en Abraham Asscher werden opgepakt op 
verdenking van medeplichtigheid aan die vervolging. Het dagblad 
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De Gooi en Eemlander vatte dat in de kop op de voorpagina wel heel  
bot en schokkend samen: ‘Zonder Joodse Raad minder joden vergast’. 
Nederland was te klein na die arrestatie. Er was van alles op de Joodse 
Raad aan te merken, maar om de voorzitters te betichten van mede-
plichtigheid aan massamoord ging iedereen veel te ver. Na een paar 
dagen gaf de verantwoordelijke pro cureur-fiscaal mr. N. Sikkel, nota 
bene de schoonzoon van de vroegere minister-president Gerbrandy, 
als verklaring dat het bewijsmateriaal voor hun onjuiste houding 
zich zozeer had opgestapeld ‘dat het niet verantwoord was hen langer 
op vrije voeten te laten’.

Aan dat opstapelen van ‘bewijsmateriaal’ had Gemmeker flink 
meegeholpen. Tegen zijn verhoorders gaf hij uiting aan zijn weerzin 
tegen Cohen en Asscher: 

‘Asscher en Cohen waren er bij uitsluiting op gericht niet alleen 
hun naaste familieleden, vrienden en kennissen doch ook de 
goed gesitueerden en intellectuele joden voor deportatie te 
vrijwaren. Zij offerden voor dit door hen gestelde doel “de  
kleine jood” op.’14

Gemmeker greep de gelegenheid aan om de twee voormalige voorzit-
ters, die vanaf september 1943 een klein jaar in Westerbork vastgeze-
ten hadden alvorens ze naar Theresienstadt waren gedeporteerd, zo 
veel mogelijk zwart te maken. Dat Asscher aan Aus der Fünten om 
een liter jenever per dag had gevraagd, zoals hij gewend was; dat de 
twee een voorkeursbehandeling in het kamp hadden bedongen bij 
Reichsführer ss Heinrich Himmler; dat Asscher zijn best had gedaan 
een kandidaat-schoondochter, die hij ongeschikt achtte met zijn 
zoon te trouwen, te laten deporteren – met verhalen van dat allooi 
werkte Gemmeker vanuit zijn cel mee aan het beschuldigen van de 
leiders van de Joodse Raad. Hij verklaarde:  

‘Zij waren volkomen bereid het door de Duitsers geziene Jood-
se vraagstuk op te lossen en hier hun volle medewerking aan te 
verlenen. Dat schafte hun de gelegenheid zichzelve en allen die 
hen lief waren veilig te stellen.’15

Het is niet na te gaan of en in hoeverre Gemmekers getuigenis heeft 
bijgedragen aan het besluit Cohen en Asscher te arresteren. Na een 
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maand werden ze weer vrijgelaten en buiten vervolging gesteld; de 
discussie over hun optreden als intermediair tussen de Duitse bezet-
ter en de joodse gemeenschap bleef voortduren, tot op de huidige 
dag.16

Na de zomer van 1947 begon Jan Schoenmaker met zijn verhoren in 
de zaak-Gemmeker. Zijn werk resulteerde in een indrukwekkend 
proces-verbaal, dat 160 bladzijden omvat, en daarnaast nog een groot 
aantal bijlagen. Daarin behandelde hij niet alleen de algemene as-
pecten van kamp Westerbork en de feitelijke organisatie van de de-
por taties, maar onderzocht hij ook de aanklachten die na de oorlog 
specifiek tegen Gemmeker waren ingediend. Dat ging dan om het 
wegvoeren van joden, die op de een of andere manier Gemmekers 
woede of gramschap hadden gewekt, zoals Lotte Weisz, het meisje 
dat een afspraakje had met een marechaussee; of dokter Johanna 
Aronsohn, die iets brutaals tegen hem gezegd zou hebben; of Selig 
Goldstein, die verzuimd zou hebben de passerende kampcomman-
dant te groeten; of Hartog Werkendam, die niet ijverig genoeg de 
straat had geveegd. 

Schoenmakers werkwijze kwam erop neer dat hij degene die de 
aanklacht had ingediend eerst hoorde, vervolgens getuigen zocht en 
daarna Gemmeker in staat stelde zich tegen de aanklacht te verde-
digen. Dat werd uiteindelijk een tamelijk eentonige bezigheid. Gem-
mekers antwoord kwam er steeds op neer dat hij zich een specifiek 
geval niet kon herinneren maar dat hij altijd wél wist dat hij in op-
dracht of met toestemming van zijn superieuren had gehandeld.  
Rechercheur Schoenmaker, die vele uren tegenover Gemmeker heeft 
gezeten, had het er soms moeilijk mee. Op 7 oktober 1947 besprak hij 
met de verdachte de kamporder over ontvluchtingen, waarin Gem-
meker represailles aankondigde: voor elke vluchter zouden tien an-
deren op straftransport gaan.17 In die order stond nergens dat het  
bevel van hogerhand kwam, dus vond Schoenmaker dat Gemmeker 
zelf volledig verantwoordelijk was voor die tekst. Dat wees Gemme-
ker verontwaardigd van de hand: Den Haag was het ermee eens, dus  
was Den Haag verantwoordelijk. Ze bleven een tijdje hakketakken, 
waarop Schoenmaker zei: ‘Dus al het gunstige is van u gekomen, en  
al het negatieve van Zöpf? U was toch geen speelbal in handen van 
Zöpf?’

Op dit soort momenten bleek de relatieve machteloosheid van re-
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chercheur Schoenmaker: hij kon 
nooit het werkelijkheidsgehalte 
van Gemmekers woorden toet-
sen, want de man die alles wist, 
die alle bevelen had gegeven, 
Willi Zöpf, was onder een andere 
naam werkzaam als leraar op 
een instituut voor gehandicapte 
kinderen in Murnau, ergens tus-
sen München en Garmisch-Par-
tenkirchen. Niemand wist dat –  
hij zou nog tot 1959 onder water 
blijven.

De periodiek terugkerende 
discussies en meningsverschil-
len tussen Gemmeker en de re-
chercheur die hem urenlang verhoorde, zijn maar zelden in het pro-
ces-verbaal terug te vinden. Ze staan wél in het woordelijk verslag van 
hun gesprekken, dat óók bewaard blijkt te zijn. Het is een forse stapel 
dicht betikte vellen papier, opgeslagen in Gemmekers strafdossier. 
Uit die zeer gedetailleerde behandeling van Gemmekers activiteiten 
in zijn Westerbork-periode heeft Schoenmaker uiteindelijk dat uit-
voerige proces-verbaal opgesteld.

Zo is er langdurig gesproken over het beruchte telexbericht van 
Gemmeker, waarin hij aan Den Haag (Zöpf dus) meedeelde dat hij 
een groot deel van de patiënten uit de ziekenbarak van Westerbork 
wilde deporteren. Gemmeker beweerde dat hij die telex op verzoek 
van Zöpf zou hebben geschreven – maar dat was volgens Schoenma-
ker nergens uit af te leiden. In een van de verhoren kwam Gemmeker 
daar opeens op terug. Hij had er nog eens over nagedacht, het kon 
niet kloppen, het telexbericht moest een vervalsing zijn geweest. 
Schoenmakers mond viel open van verbazing: ‘Het komt uit Berlijn, 
ik kreeg het van Ottenstein. Denkt u nu echt dat ze dat bericht heb-
ben zitten veranderen?’ Gemmeker dacht even na en trok zijn woor-
den meteen weer in. Hij zei dat hij bleef bij wat hij eerder verklaard 
had. En toen volgde, volgens het woordelijk verslag, deze zeldzame 
overpeinzing:

jan
 sch

o
en

m
ak

er

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   205 10-03-19   22:42



206

‘Als men zo alleen in zijn cel zit, dan komen in die weken aller-
lei gedachten in je op en dat ik nu deze dingen heb overdacht 
en gezegd, dat is toch begrijpelijk? Maar nu ik hoor dat deze 
dingen ongerechtigd zijn, dan ben ik weer rustig.’18  

Dagenlang hebben de gesprekken tussen de ex-commandant en de 
rechercheur geduurd. Er moet haast wel een zekere band gegroeid 
zijn tussen de beide mannen, maar in het proces-verbaal is daar wei-
nig van te merken. Het lijkt er sterk op dat Schoenmaker zich steeds 
meer begon te ergeren aan de volharding waarmee Gemmeker bleef 
ontkennen dat hij iets wist over het lot van de joden in Auschwitz en 
Sobibor: 

‘Het kan moeilijk aangenomen worden dat Gemmeker onbe-
kend moet zijn geweest met de slachting op grote schaal in het 
Oosten, van de mensen die vanuit Westerbork daar naar toe op 
transport werden gesteld.’19

Dat schrijft hij in het proces-verbaal na de zoveelste ontkenning van 
Gemmeker. Hij herhaalt het geregeld met andere woorden, in een 
verder met uiterste neutraliteit opgesteld document.

Vlak voor hij de voorbereiding van de zaak-Gemmeker kon afsluiten, 
kreeg rechercheur Schoenmaker nog een voor hem nieuwe aanklacht 
onder ogen. Het betrof een passage uit het boekje Deportatie, dat de 
Auschwitz-overlevende Siegfried van den Bergh inmiddels had laten 
verschijnen. Daarin beschreef hij de manier waarop vier joodse oor-
logsinvaliden waren behandeld, toen ze in juni 1943 in Westerbork 
waren binnengebracht. Ze waren afkomstig uit de dependance Zui-
lenveld van het Militair Hospitaal in Utrecht, waar ze weg moesten 
omdat ze joods waren. Van den Bergh, die een functie had bij de in-
schrijving van nieuw aangekomen joden, hoorde dat de vier mannen, 
die gewond waren geraakt bij de Duitse inval drie jaar eerder (een had 
er zelfs een been verloren), de toezegging hadden gekregen dat ze in 
Westerbork in het ziekenhuis zouden mogen verblijven. Maar daar 
bleek geen sprake van te zijn: ze werden op de lijst gezet voor het 
eerstvolgende transport. Van allerlei kanten kwamen er protesten:  
op de vier mannen was de Conventie van Genève van toepassing die 
voorschrijft dat gewonde soldaten ‘met menslievendheid’ moeten 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   206 10-03-19   22:42



207

worden behandeld. Gemmeker was daar niet ontvankelijk voor, hij 
wees de protesten van de hand.

Siegfried van den Bergh deed nog een uiterste poging. Hij repe-
teerde met een van de soldaten – de man die op krukken liep – een 
toespraakje dat hij op het perron tegen Gemmeker zou moeten hou-
den: ‘Heer Obersturmführer, wij zwaargewonde Hollandse soldaten 
vragen om ontheffing van dit transport, wij hebben met ere voor ons 
vaderland gestreden, we willen graag als soldaat behandeld worden.’ 
Wel tien keer had de soldaat het toespraakje geoefend. Ze hadden 
zich vlak voor het vertrek van de trein op een rij op het perron opge-
steld, Alleman, Fresco, Lorsch en Rosenberg, wachtend tot Gemme-
ker voorbij zou komen. Toen het zover was, trad soldaat Fresco naar 
voren, met zijn krukken, en begon met zijn pleidooi, maar Gemme-
ker onderbrak hem al bij de eerste woorden. Van den Bergh, woe-
dend:

‘Als vier schurftige honden heeft hij toen de vier stumperds de 
wagon ingeschopt, zijn hemelsblauwe ogen en de officierspet 
ten spijt.’20

Schoenmaker heeft de schrijver van het boekje nog gebeld, waarop 
die verklaarde dat het precies zo gegaan was en dat hij er niets aan toe 
te voegen had. Daarna legde de rechercheur de zaak aan Gemmeker 
voor, die er een vage herinnering aan had. Eén ding wist hij zeker: de 
vier mannen waren naar Westerbork gestuurd omdat ze joods waren, 
niet omdat ze gewond waren. Hij zei trouwens nog nooit van een 
overeenkomst te hebben gehoord omtrent oorlogsinvaliden: ‘Deze 
bepalingen zijn niet opgenomen in het Soldbuch* of de Wehrpass van  
de Duitse militairen.’ Gemmeker ontkende dat hij de mannen de 
trein ingeschopt zou hebben. Maar dat hij niet naar hun verweer wil-
de luisteren, op het perron, kon hij wel verklaren: in zulke gevallen 
wilde hij mensen niet te woord staan, omdat hij tevoren al wist dat hij 
hun verzoek om uit de trein te blijven toch niet kon inwilligen.

En zo werden de vier oorlogsinvaliden afgevoerd naar Sobibor, 
waar ze na aankomst zijn vergast, net als de 3013 andere inzittenden 
van deze trein.      

* Soldbuch: militair zakboekje.
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De getuigen

Dat het vooronderzoek van Jan Schoenmaker in de zaak-Gemmeker 
grondig is geweest, lijdt geen enkele twijfel. Niet alleen heeft hij de 
verdachte vele tientallen uren met de tegen hem ingebrachte beschul-
digingen geconfronteerd, maar ook stak hij veel energie in het verho-
ren van getuigen. In totaal zijn dat er 63 geweest, van wie sommigen 
meerdere keren zijn opgeroepen om op speciale punten nadere in-
lichtingen te geven. Schoenmaker schroomde niet om de nazikop-
stukken die Nederland vijf jaar in hun greep hadden gehouden aan 
een verhoor te onderwerpen. Zo sprak hij met ss- en politiechef 
Hanns Albin Rauter, met de chef van de SiPo/sd Wilhelm Harster, 
met de politiechef van Amsterdam Willy Lages, met de chef van de 
Zentralstelle Ferdinand aus der Fünten – bijna met iedereen die er in 
het terreurapparaat van de nazi’s in Nederland toe had gedaan. 

Natuurlijk kwamen ook degenen aan het woord die Gemmeker  
in het kamp van dichtbij hadden meegemaakt en die hem langdu- 
rig hadden kunnen observeren. De belangrijkste twee waren Kurt 
Schlesinger, de man die volgens Mechanicus ‘existenties kon maken 
en breken’, en Hans Ottenstein, de jurist die op de Antragstelle pro-
beerde mensen van de transportlijst af te krijgen. Ottenstein om-
schreef de commandant ooit als een voortreffelijk acteur, die ook bij 
slecht oorlogsnieuws een stralend humeur kon voorwenden. Maar 
zijn belangrijkste observatie, tegenover Schoenmaker was toch deze: 

‘Gemmeker wekte de indruk dat niets van hem uitging doch 
dat hij alleen een hem gegeven opdracht moest uitvoeren. Wan-
neer er bijvoorbeeld een met name genoemde persoon op trans-
port ging, dan vermeldde hij steeds de naam van de opdracht-
gever, bijvoorbeeld Aus der Fünten, Fraulein Slottke, Zöpf of 
Fischer.’21

Ottenstein zag heel goed dat Gemmeker, vanaf de dag dat hij het 
kamp betrad, alles deed om zijn positie af te dekken. Hij was als het 
ware midden in de oorlog al bezig met de verdediging in zijn naoor-
logse proces. En Kurt Schlesinger, zijn joodse rechterhand, voegde 
daar nog een andere typische Gemmeker-strategie aan toe. Hij zei in 
zijn verhoor:
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‘Gemmeker was een goed commandant, die gesteld was op 
orde, rust en menselijkheid. Hij verbood – ook aan het ss-per-
soneel – elke onheuse behandeling en liet bijvoorbeeld niet toe 
dat er geslagen werd. Hij zal dit echter wel in zijn eigen belang 
hebben gedaan, omdat hij natuurlijk meer gebaat was bij een 
goed dan bij een slecht Lager. Ging het goed, dan was hij gebor-
gen en was zijn positie als commandant zeker, terwijl in het 
andere geval het Russische front voor hem openstond. Mijns 
inziens behartigde Gemmeker in zijn eigen belang dus het  
Lager zo goed.’22

Mevrouw Elisabeth Meyerfeld zat als secretaresse dicht bij het vuur 
als Gemmeker de leiding nam bij het samenstellen van de transport-
lijsten. Als er mensen tekort waren, zo herinnerde zij zich in haar ge-
tuigenverhoor, dan haalde hij de kaarten van degenen die een onthef-
fing hadden persoonlijk uit de bakken. Ze bevestigde de indruk van 
Ottenstein:

‘Gemmeker maakte dan ook de indruk dat hij geen transporten 
wenste, doch helaas deze opdrachten moest uitvoeren, zij het 
ook met tegenzin.’23

Een steeds terugkerend thema in de getuigenverhoren van Schoen-
maker waren de geruchten over vergassing van joden in Auschwitz.24 
Degene die daar met de meeste stelligheid over sprak was Mauritz 
Frankenhuis, een gefortuneerde Haagse koopman, die als strafgeval 
in Westerbork was beland, maar die zich met veel geld had kunnen 
vrijkopen: hij had de Contact Afdeling van de Joodse Raad ingescha-
keld, die hem aan valse dooppapieren hielp. Voor het enorme bedrag 
dat hij daarvoor betaalde (hij zei: 80.000 gulden – dat zou nu bijna 
een half miljoen euro waard zijn) is in Westerbork een nieuwe keu-
keninstallatie aangeschaft. Frankenhuis beschikte over een geheim 
dagboek. Daarin heeft hij tijdens de oorlog genoteerd wat hij van een 
van die leden van de Contact Afdeling, een zekere Grünberg, had ge-
hoord: dat er in Auschwitz een slachting plaatsvond, dat er gaska-
mers waren ingericht. Frankenhuis was er dan ook van overtuigd dat 
veel kopstukken in Westerbork daarvan geweten hebben – tegen hen 
zou die Contact Afdeling dat toch ook wel hebben gezegd? Schoen-
maker kon er, in zijn onderzoek, weinig mee. Die Grünberg was naar 
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de Verenigde Staten geëmigreerd. Gemmeker, die hij ermee confron-
teerde, zei dat hij op grond van dit soort verhalen in Den Haag had 
geïnformeerd wat ervan waar was en te horen kreeg dat het allemaal 
gruwelpropaganda van de vijand was. 

Een andere getuige die over geruchten begon was niemand minder 
dan SiPo/sd-chef Wilhelm Harster. Hij had er ook over gehoord, ver-
telde hij Schoenmaker. En sterker nog: de geruchten waren ook door-
gedrongen tot de hoogste nazi in Nederland, Arthur Seyss-Inquart, 
de rijkscommissaris. Harster was erbij toen Seyss-Inquart over de  
geruchten vertelde tegen iemand die bij hem op kantoor op bezoek 
was: Adolf Eichmann, de leider van het Judenreferat ivb4 in Berlijn, 
de logistiek organisator van de jodenmoord. Harster, tegen Schoen-
maker:

‘Met ons drieën hebben wij over dit onderwerp gesproken en 
daarbij ontkende Eichmann ten stelligste dat er enige vernieti-
ging van de joden in Auschwitz geschiedde.’25

Eichmann had er ook nog argumenten bij gegeven: Berlijn zou toch 
zeker geen arbeidskracht verloren laten gaan die zo hard nodig was? 
En als het al zou gebeuren, dan toch niet op 1000 kilometer afstand, 
ze konden die treinen toch wel beter gebruiken? Kortom: ‘vijandelij-
ke propaganda in het kader van de zenuwenoorlog’.

Zo staat het in het proces-verbaal dat Schoenmaker opstelde. We 
kunnen tegenwoordig wel vaststellen dat het een geval van staalhard 
liegen in het kwadraat is geweest. Van Eichmann, uiteraard, de man 
die zelf de leiding van de operaties had. Maar ook van Harster, die 
tien jaar na zijn verklaring tegen Schoenmaker, in een hernieuwd 
proces in München, eindelijk toegaf dat hij al in 1942 had begrepen 
dat de meeste joden niet levend uit Polen zouden terugkeren. Trou-
wens, dat Seyss-Inquart van niets geweten zou hebben is eveneens 
hoogst ongeloofwaardig. Zijn biograaf, de Duitse historicus Johan-
nes Koll, kwam na uitvoerige studie tot de conclusie dat Seyss-  
Inquart ondanks zijn versluieringstactiek ‘precieze kennis had’ van 
het feit dat miljoenen joden vermoord werden.26

Aanzienlijk meer waarde moet worden toegekend aan Harsters 
analyse van de taakvervulling van Gemmeker in Westerbork. Hij was 
heel tevreden over de kampcommandant, heeft hem nooit ‘ter ver-
antwoording hoeven roepen wegens klachten omtrent slecht beheer 
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van het kamp’.27 Harster benadrukte tegenover Schoenmaker dat de 
uitvoering van de jodendeportaties vrijwel geheel een Nederlandse 
aangelegenheid was. Er waren volgens hem in dat hele proces bij de 
Zentralstelle niet meer dan twaalf Duitsers betrokken, alle andere 
medewerkers waren Nederlands. En hij zaaide ook serieuze twijfel 
aan Gemmekers stelling dat hij voor alles wat hij deed toestemming 
moest vragen aan ‘Den Haag’, oftewel aan zijn chef Zöpf. Harster: 

‘Gemmeker was, voor zover het geen gesperde personen betrof, 
volkomen vrij wie hij op transport stelde. Hij had ervoor te zorgen 
dat het vereiste aantal werd verzonden.’28

Het getuigenverhoor van de jurist Wilhelm Harster, die trouwens 
zelf in 1949 tot twaalf jaar zou worden veroordeeld, was daarmee het 
meest interessante van alle kopstukken die Schoenmaker voor zich 
kreeg. De hoogste ss- en politiechef in Nederland, Rauter, die zelf 
nog in afwachting was van zijn proces en in maart 1949 geëxecuteerd 
zou worden, maakte een onwillige indruk. ‘Ik stond betrekkelijk bui-
ten de jodenvervolging,’ was zijn eerste zin – hij schoof de verant-
woordelijkheid door naar Harster en diens opvolgers. Hij ontkende 
dat hij wist wat er in Auschwitz gebeurde. Ook dat is een honderd 
procent leugen: Rauter was aanwezig op een bijeenkomst van de na-
zileiders in het stadhuis van Posen (Poznan) in oktober 1943, waar 
Himmler man en paard noemde en aan de aanwezigen uitlegde dat 
de ss het vuile werk voor de nazi’s had opgeknapt.29 Daarmee com-
mitteerde hij alle aanwezigen: ze konden nooit meer beweren dat  
ze er niet van wisten. Alleen: die bijeenkomst van Posen bleef heel 
lang verborgen voor de wereld, en dus ook voor degenen die moesten 
rechtspreken over de uitvoerders van de genocide.30

In zijn lange serie verhoren sprak rechercheur Schoenmaker vooral 
ook met veel joden die de oorlog overleefd hadden en de verhalen 
konden vertellen vanuit het binnenste van kamp Westerbork. De arts 
Arthur Bial was er een van, hij was de hele oorlog als chef van de poli-
kliniek in het kampziekenhuis werkzaam geweest. Wat hem het 
meest dwarszat was de manier waarop een goede kennis van hem was 
gedeporteerd, Richard Neumann. Die was in februari 1944 getroffen 
door een ernstige maagbloeding en was in het kampziekenhuis opge-
nomen. Uitgerekend op het moment dat daar het ‘ziekentransport’ 
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werd voorbereid – de maatregel om honderden patiënten te deporte-
ren om daarmee de drukte in het ziekenhuis te verminderen. Bial had 
zijn uiterste best gedaan om het wegvoeren van Neumann te verhin-
deren, maar Gemmeker was onverbiddelijk gebleven. Volgens Bial 
ging het om een bijzondere man: hij had lang voor de Joodse Raad ge-
werkt en in die hoedanigheid het ziekenhuis aan extra medicijnen 
geholpen – via vroegere relaties kon hij daar goed aan komen, des-
noods betaalde hij ze uit eigen zak. Bial verklaarde in zijn verhoor:

‘Neumann is, zoals hij te bed lag, in pyjama vanuit het zieken-
huis mee op transport gegaan. Hij was toen in slapende toe-
stand en zeer ernstig ziek.’31

Wat bij al die getuigenissen opvalt is de rol van het toeval: er zijn meer 
dan 100.000 mensen gedeporteerd uit Westerbork. De verhalen die 
na de oorlog naar buiten kwamen gingen maar over enkele tientallen 
gevallen. Bijvoorbeeld als de betrokkene het er levend van had afge-
bracht en zelf kon getuigen, zoals Bernhard Gomperts, de man die in 
Amsterdam op aandringen van Gemmeker werd gearresteerd omdat 
hij een kampgeheim zou hebben verraden. Of omdat iemands ver-
ontwaardiging over een gebeurtenis zo groot was, dat hij er jaren  
later nog van wilde getuigen, zoals Arthur Bial over de zwaar zieke 
Robert Neumann. Bij Gemmekers huishoudster mevrouw Betty 
Asch-Rosenthal lag het weer iets anders: ze had de commandant heel 
vaak meegemaakt, en in haar getuigenis overheerste zijn vriendelijke 
gedrag. Ze had een keer een goed woordje gedaan over iemand die op 
het punt stond gedeporteerd te worden, een zekere Sanders. Gemme-
ker had geantwoord dat hij er niets aan kon doen, de deportatie was 
door ‘Den Haag’ bevolen. Maar ze moest hem van Gemmeker wel 
brood, boter en eieren meegeven uit de keuken van zijn villa, ver-
klaarde ze in haar verhoor. Op een gegeven moment had de comman-
dant een einde gemaakt aan haar reddingspogingen: voortaan moest 
ze maar naar het desbetreffende bureau, als ze weer iemand gered 
wilde hebben. Soms speelde ze het via Frau Hassel, dat is een enkele 
keer ook wel succesvol geweest. Ze had geen hekel aan de secretaresse, 
die als maîtresse van Gemmeker ook in zekere zin haar opdrachtgeef-
ster was, maar ze was nu eenmaal ‘feller en fanatieker dan Gemme-
ker’, zei ze tegen Schoenmaker in haar verhoor.32

In dit milde oordeel over Hassel stond mevrouw Asch vrijwel al-
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leen in het kamp. Het is hoogst opmerkelijk hoe negatief nagenoeg 
alle getuigen over Gemmekers secretaresse waren. 

‘Zij werd algemeen beschouwd als de kwade geest van Gemme- 
ker en zij was een felle jodenhaatster,’ oordeelde mevrouw Elisa- 
beth Meyerfeld, secretaresse op de kampadministratie. Haar collega 
Alexander Holländer sloot zich daarbij aan: bij problemen ging ie-
mand naar Gemmeker, nooit naar Hassel. ‘En bij voorkeur als Hassel 
er niet bij was.’33 Holländers echtgenote Lotte, die ook op de adminis-
tratie werkte (ze ‘deed’ in de cartotheek de letter s) vond zelfs dat de 
stemming in het kamp opknapte als Hassel afwezig was: ‘Dan was al-
les veel rustiger.’ Getuige Werner Bloch noemde haar een ‘fanatieke 
en felle jodenhaatster’ en ook chef-arts van het kampziekenhuis dr. 
Spanier liet over zijn opvatting geen twijfel bestaan:

‘Ze was in alles even fel en fanatiek en vreselijk jaloers. Ze kon 
niet hebben dat Gemmeker vriendelijk tegen een jodenvrouw 
was.’34

Getuige Elisabeth Hassel

Elisabeth Hassel is zelf ook door Schoenmaker gehoord, tijdens de 
voorbereiding op het proces tegen Gemmeker – uiteraard. Alleen was 
haar status steeds onduidelijk, ook voor haarzelf: was ze alleen maar 
getuige, of toch ook verdachte? Het heeft lang geduurd voor op die 
vraag een antwoord kwam. Ze werd in ieder geval al snel van Gemme-
ker gescheiden, toen ze na de vlucht uit Westerbork bij de Sicher-
heitsdienst in Rotterdam moest gaan werken. In mei 1945 werd ze in 
die stad opgepakt en vastgehouden. Niemand wist kennelijk wat er 
met haar moest gebeuren. In haar dossier zit een verslag van een curi-
eus verhoor, haar afgenomen door een ondervrager van het Britse le-
ger, op 4 december 1945. Daarin legde ze uit dat ze secretaresse was 
geweest van Gemmeker en hield ze een lofzang op zijn zegenrijke  
arbeid. Ze vertelde hoe Gemmeker allerlei verbeteringen had door-
gevoerd in kamp Westerbork, op het gebied van eten, sanitair, ont-
spanningsavonden en de gezondheidszorg. En dan volgt deze zin, 
misschien wel de meest bizarre van het hele proces-Gemmeker:

‘Gemmeker was called the “Jesus Christ of Westerbork”.’35 
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In geen enkele getuigenis van iemand anders is bevestiging van deze 
bijnaam te vinden – het kan haast niet anders of Hassel was eind 1945 
nog hevig verliefd op haar ex-baas. Nadien werd ze in allerlei kampen 
en gevangenissen opgesloten, en in oktober 1947 werd ze opeens vrij-
gelaten, zonder dat er een aanklacht tegen haar was ingediend. Ze 
verliet Nederland direct, en ging weer in Düsseldorf wonen, waar ze 
net als vroeger bij de gemeente kon gaan werken. Maar niet voor lang. 
Begin 1948 werd ze opnieuw opgepakt, en vastgezet in Staumühle, 
bij Paderborn. Daar had de Britse bezettingsmacht een kamp inge-
richt voor Duitsers die van oorlogsmisdaden werden verdacht. En 
vandaar ging ze weer terug naar Nederland, om als getuige verhoord 
te worden, in verschillende zaken, maar uiteindelijk ook in de zaak- 
Gemmeker. Vanzelfsprekend werd ze toen geconfronteerd met alle 
uitspraken van mensen uit kamp Westerbork over haar optreden 
daar en de kwade invloed die ze op Gemmeker zou hebben gehad. 
Haar antwoord laat zich raden – ze zei onder andere dit:

‘Het is niet waar dat ik een fanatieke jodenhaatster ben of ben 
geweest. Ik heb diep medelijden met de joodse bevolking ge-
had. Waar ik kon en zoveel als ik in mijn vermogen had, heb ik 
hen geholpen.’36

Het was het standaardantwoord voor verdachten van medeplichtig-
heid aan de jodenvervolging. Ly Hassel moest in de verhoren spits-
roeden lopen. Vanaf het begin speelde ze de vermoorde onschuld: ze 
wist niets van het lot van de joden, als ze het wel geweten had zou ze 
direct vertrokken zijn. Aan de andere kant wilde ze ook Gemmeker 
zo veel mogelijk in bescherming nemen. Ze moest zich bovendien 
verantwoorden voor haar levensstijl. Of die niet aan de ruime kant 
was? Hassel antwoordde dat ze altijd alles zelf betaalde – ze had een 
voor die tijd ruim inkomen en kreeg bovendien nog een bedrag van 
elf mark per dag onkostenvergoeding. Wel liet ze kleren en schoenen 
maken in de werkplaatsen van het kamp, maar dat vond ze niets bij-
zonders: dat deed iedereen die daar werkte. En ze voegde eraan toe 
dat ze de grammofoonplaten, die ze een keer uit Amsterdam had la-
ten meenemen, ook keurig had betaald – het is een aanwijzing dat  
Albert en Ly in de villa van Westerbork over een luxeartikel als een 
grammofoon beschikten. En die bontmantels dan, waarover in het 
kamp vaak gesproken werd? Die had ze al, antwoordde ze, toen ze in 
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Westerbork aankwam. Dat gold ook voor haar meer dan uitgebreide 
garderobe. De ring die ze in 1941 gekocht had voor 350 gulden (zou nu 
rond de 2000 euro zijn) had ze eveneens zelf betaald, in drie termij-
nen om precies te zijn.37 

Van grootscheepse zelfverrijking is in het onderzoek niets geble-
ken, net zomin als dat bij Gemmeker het geval was. Er gingen wel al-
lerlei geruchten over, maar daar is geen spoor van bewijs voor. Waar-
om ze naar Westerbork was gegaan? Dat was nogal logisch, dat had 
niets met werk te maken: ‘Voor mij was hoofdzaak bij Gemmeker te 
kunnen zijn.’ 

Voor veel ingezetenen van kamp Westerbork was de aanwezigheid 
van Elisabeth Hassel een negatieve factor. Meyer de Jong was zo ie-
mand, hij noemde in zijn getuigenis Hassel de kwade geest van Gem-
meker. De Jong was een keer bij Gemmeker op het matje geroepen. 
Hij had een gesprek gehad met een aantal Wehrmacht-soldaten die 
tijdelijk dienstdeden in het kamp. Ze hadden het over het dagelijks 
leven gehad, en daarop had De Jong gezegd dat de mannen van de 
sd, die ook tijdelijk in Westerbork verbleven, veel beter en lekkerder 
te eten kregen. Ze spraken daar schande van, met z’n allen, maar ken-
nelijk had De Jong iemands ergernis gewekt: hij was verraden en 
moest bij de commandant komen, omdat hij zich beledigend had 
uitgelaten over mensen van de Sicherheitsdienst. Gemmeker aar-
zelde wat hij De Jong voor straf moest geven, De Jong werd even in 
een kamertje apart gezet. Hij begreep dat Gemmeker daarop Hassel 
raadpleegde en vervolgens kreeg hij twintig dagen celstraf. Voor hij 
vertrok werd bij De Jong een papiertje gevonden, dat Gemmeker ver-
dacht voorkwam. Er bleek uit dat hij in het kamp naar de bbc-radio 
luisterde en het nieuws noteerde en daarna doorgaf aan anderen. Ter 
plekke werd zijn straf verhoogd. Gemmeker had hem met de dood-
straf bedreigd, hij kreeg uiteindelijk vijf jaar. De Jong gaf daarvan 
Hassel de schuld, zij zou op de strenge straf hebben aangedrongen. 
Gemmeker is daar later nog over verhoord. Hij antwoordde dat hij 
zulke straffen nooit zelf kon opleggen – hij had de zaak aan sd-chef 
Schöngarth voorgelegd en van hem gehoord welke straf hij moest 
uitdelen. 

Aan Gemmeker werd ook nog de vraag gesteld waarom Hassel toch 
zo’n slechte naam had. Hij begreep daar niets van. Ze was heel goed in 
haar werk, heel zelfstandig. Het dossier in de zaak tegen Hassel werd 
op 26 april 1948 afgesloten. Procureur-fiscaal mr. J.E. de Ranitz, die 
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ook de zaak tegen Gemmeker behandelde, moest daarop een beslis-
sing nemen. De conclusie in het onderzoeksdossier was dat getuigen 
weliswaar een zeer ongunstig beeld van Elisabeth Hassel hadden ge-
schetst, maar dat er geen sprake was van een door haar gepleegd oor-
logsmisdrijf. De Ranitz nam dat oordeel voorlopig niet over – hij liet 
de zaak nog meer dan een halfjaar liggen.

Dat had er onder andere mee te maken dat er in juli nog een nieuwe 
aanklacht binnenkwam. Het was een brief van een Amsterdammer 
die schreef over een incident dat zich in juli 1943 voorgedaan zou heb-
ben. Elisabeth Hassel liet haar hond uit in een smal straatje in het 
kamp. Ze kwam een paar kampbewoners tegemoet, die eveneens een 
hond uitlieten. Een van de honden schrok en raakte de hand van een 
van de wandelende dames, de 64-jarige mevrouw Bonn-Levee. Die 
trok haar hand terug en raakte daarbij Elisabeth Hassel. Daarop 
schreeuwde Hassel dat ze geslagen was, aldus de briefschrijver. Ze 
nam ter plekke de kampkaart van mevrouw Bonn in. Daarop werd 
mevrouw Bonn de volgende dinsdag gedeporteerd, naar Sobibor, 
waar ze direct is vergast. De briefschrijver, een familielid, voerde aan 
dat mevrouw Bonn-Levee normaal gesproken hooguit naar There-
sienstadt had kunnen worden afgevoerd, omdat ze moeder was van 
Joodse Raadpersoneel. Of Hassel hierin werkelijk een beslissende rol 
heeft gespeeld is niet verder onderzocht.

De beslissing om Hassel niet verder te vervolgen viel in december 
1948. De Ranitz heeft er kennelijk zolang mee gewacht, om haar te 
kunnen laten getuigen in de rechtszitting tegen Gemmeker, in de-
cember. Daar is ze inderdaad als getuige ondervraagd. Daarna wilde 
ze zo snel mogelijk naar huis, ze heeft er een brief over geschreven 
aan de procureur-fiscaal. Ze wilde in Düsseldorf de scheiding gaan  
regelen, en bovendien haar 72-jarige, zwaar zieke vader bezoeken, 
‘vooral omdat ik enig kind ben’ – zoals ze eraan toevoegde. Tien da-
gen later schreef ze, ongeduldig, weer een brief. Op 27 januari kon ze 
de gevangenis van Rotterdam, waar ze de laatste tijd had gezeten, ver-
laten. Het document op basis waarvan dat gebeurde bevatte toch nog 
een verrassing. In juridische taal heette het:

‘Overwegende dat ze zich heeft schuldig gemaakt aan het oor-
logsmisdrijf van opzettelijk behulpzaam zijn bij het weder-
rechtelijk van de vrijheid beroofd houden van een groot aantal 
personen; gelet op de tijd in bewaring doorgebracht, bepaalt 
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dat betrokkene te dier zake onvoorwaardelijk buiten vervol-
ging wordt gesteld.’38

In gewone taal: volgens het Openbaar Ministerie was ze wel degelijk 
medeplichtig aan het gevangenhouden van de joden in Westerbork. 
Maar omdat ze rond de drie jaar in voorarrest had gezeten, was een 
vervolging niet zinvol meer, volgens procureur-fiscaal De Ranitz. 
Elisabeth Hassel vond in Düsseldorf een baan bij een vakbondskan-
toor, maar daar moest ze na zes weken weer weg toen bekend werd 
dat ze drie jaar had vastgezeten. Vervolgens trad ze in dienst van een 
ingenieursbureau waar ze nog zestien jaar heeft gewerkt.39

Op bezoek bij Gemmeker

Op 26 februari 1948, midden in de langdurige serie verhoren, kreeg 
Albert Gemmeker in het kantoor van rechercheur Jan Schoenmaker 
opeens te maken met een tweede ondervrager, een heel bijzondere. 
Het was Mauritz Frankenhuis, een 54-jarige koopman, die bij Justitie 
een verzoek had ingediend om een onderhoud te hebben met de man, 
onder wiens bewind hij een klein halfjaar in kamp Westerbork had 
doorgebracht. Frankenhuis had tot zijn verrassing een positief ant-
woord gekregen. Hij wilde weleens met Gemmeker praten en daar 
bovendien openbaar verslag van doen: hij had plannen voor een klein 
boekje. En dat is er ook gekomen, het verscheen nog voor het einde 
van het jaar – en dus voor het begin van Gemmekers proces – bij Uit-
geverij Van Stockum en Zn. te Den Haag. De titel was een wat lange, 
maar glasheldere aanduiding van de inhoud: Mijn bezoek aan het kamp 
Westerbork en vraaggesprek met zijn Commandant Gemmecke, gedetineerd in 
de Strafgevangenis te Assen in 1948. Ook in dit boekje wordt Gemmekers 
naam, zoals zo vaak, fout gespeld.

Frankenhuis had eerder al een klacht tegen Gemmeker ingediend, 
die in het vooronderzoek was meegenomen. Hij had al een getuigenis 
afgelegd tegenover Schoenmaker. En nu was hij dus naar Assen ge-
reisd, had de nacht tevoren in hotel Het Wapen van Drenthe gelogeerd 
en zich ’s ochtends gemeld bij rechercheur Schoenmaker. Ze gingen 
eerst met de auto naar Westerbork, waar Frankenhuis sinds zijn de-
portatie, in het massale transport van 4 september 1944, niet meer ge-
weest was. Voor Frankenhuis was het een emotionele belevenis: 
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‘Ik ontwaar de barakken en 
daar staat de villa van Gem-
mecke, tegenover de Kom-
mandantur. Ben ik heus weg-
geweest? Het leven draait 
plotseling vier jaar terug en 
ik beleef opnieuw de dag dat 
ik hier met mijn gezin aan-
kwam, en een tiental jongens 
en meisjes, od’ers, gekleed in 
fleurige groene overalls hun 
opwachting maakten.’40 

Frankenhuis sprak uitvoerig 
met de nieuwe commandant Jan 
Buijvoets en kreeg een rondlei-

ding door het kamp: ‘Het lijkt mij alsof ik een van tranen doorweekte 
grond betreed.’ Begin van de middag waren Schoenmaker en Fran-
kenhuis terug in Assen en namen ze de strategie door. Frankenhuis 
had een lijst van zeventig vragen opgesteld, die door Schoenmaker 
werden goedgekeurd. Ze besloten om niet naar Gemmekers cel te 
gaan, maar de verdachte op Schoenmakers bureau te ondervragen. En 
het leek hun beter als Schoenmaker de vragen aan Gemmeker in het 
Nederlands voorlas. Frankenhuis zou dan toelichtingen kunnen ge-
ven en aantekeningen maken. Het was halfdrie, tijd om de verdachte 
te laten ophalen. Frankenhuis noteerde:

‘Hij is blootshoofds en gekleed in een soort windjack, broek  
en klompen. Zijn gang en houding zijn nog steeds die van een 
Duits militair, zo kan alleen een Duitser lopen. Wat een mach-
tig gezicht! De grote Gemmecke van destijds komt nu naar mij 
toe en het is nauwelijks in woorden weer te geven hoe ik me op 
dit moment voel.’41

Gemmeker groette beleefd. Op de vraag of hij Frankenhuis kende, 
antwoordde hij met ‘nein’. Het gesprek begon houterig, hij antwoord-
de beknopt op de eerste, eenvoudige vragen. Hij had Hitler, Goering 
en Goebbels nooit gesproken. Hij had wel Rauter en Seyss-Inquart 
ontmoet. Himmler niet, maar hij had wel een rede van hem bijge-
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woond, in mei 1942, in Den Haag. En hij nam in het kamp nooit be-
slissingen, zei hij, alles werd hem voorgeschreven door de chef van de 
Sicherheitsdienst Harster. Hij bevestigde dat hij het Kruis van Ver-
dienste had gekregen, tweede klasse. ‘Na die tijd kreeg ik “de zwaar-
den” erbij.’ Hij legde uit dat hij die niet voor militaire verrichtingen 
had gekregen maar voor ‘arbeidsprestaties gedurende langere tijd’. 
En die zwaarden kreeg hij na twee jaar werk in Nederland, niets bij-
zonders, zei hij, dat kregen mensen bij de douane of de spoorwegen 
ook.

Het begon langzamerhand een gesprek te worden. Gemmeker zei 
dat hij een aantal keren in kamp Vught was geweest, vooral om daar 
naar de werkbarakken te kijken, bij de joodse bontarbeiders, de con-
fectieafdeling, de diamantslijpers en de drukkerij. Volgde de vraag  
of hij wist wat er met de joden gebeurde die hij wegstuurde. Het be-
kende antwoord, dat wist hij niet. Hij vertelde wat hij wél van de 
kampen wist, Auschwitz een groot werkkamp, Bergen-Belsen een 
uitruilkamp, Theresienstadt een kamp voor bevoorrechten. Franken-
huis schreef in zijn verslag dat zijn gedachten begonnen af te dwalen, 
hij nam de man nog eens goed op:

‘Dezelfde kop nog van vroeger. Hij ziet er nog net zo verzorgd 
uit als destijds, alleen zijn haren zijn niet meer zo lang en 
handschoenen draagt hij ook niet meer, zijn vingers zijn bruin 
van het aardappelen schillen. Hij heeft een uitgesproken knap 
gezicht en meer het uiterlijk van een Engelsman dan van een 
Duitser.’42

 
De afgesproken orde van het gesprek was inmiddels verlaten. Fran-
kenhuis viel Gemmeker aan op het punt van de protestants gedoopte 
joden. Die hadden een schriftelijke toezegging dat ze niet naar het 
oosten zouden worden gedeporteerd, en toch moesten ze weg, op  
4 september 1944. Dat was toch in strijd met de schriftelijke belofte? 
Gemmeker antwoordde dat hij alleen maar instructies uitvoerde: hij 
deed wat hem opgedragen was. Bovendien: ‘naar het oosten’ was een 
andere uitdrukking voor: naar Auschwitz. Dus afgevoerd worden 
naar Theresienstadt was iets heel anders... Frankenhuis begon over 
de manier van transport die hij had meegemaakt: er zaten zestig 
mensen in een wagon die bedoeld was voor twaalf paarden. Hij werd 
kwaad, ‘meer dan zestig mensen in een wagon voor twaalf paarden, is 
dat menselijk?’. Hij schreef:  
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‘Ondanks mijn heftige uitval blijft hij kalm en beheerst. Hij 
windt zich niet op, net zomin als hij dit vroeger ooit deed. 
Gemmeker is van mening dat hij al het mogelijke heeft gedaan 
om de mensen zo goed mogelijk te vervoeren.’43

De vragen van Frankenhuis werden langzamerhand persoonlijker, 
feller. Of hij zijn vrouw en kinderen in de steek gelaten had? Gemme-
ker antwoordde dat hij dat al met Schoenmaker had besproken. Vol-
gende vraag: of hij vele vriendinnen had? Antwoord: ‘Nein.’ Of hij in-
tieme connecties had met Frau Hassel? Antwoord: ‘In dit kader wil ik 
deze vraag niet beantwoorden, ik zal er op een geschikt moment in-
formatie over geven.’

Later werd de sfeer iets ontspannener. Frankenhuis begon over een 
grappig voorval tijdens een van de revuevoorstellingen. Gemmeker 
legde het uit: er werden allerlei komische scènes gespeeld op het to-
neel en de artiesten hadden de commandant tevoren gevraagd of hij 
ook een grap wilde bedenken. Dat deed hij: hij liet op het toneel een 
bloemstuk aanbieden, waarin een haantje verborgen zat. Op het to-
neel vloog het haantje eruit. De medespeelster die het haantje greep 
mocht het houden. Dat was zijn Scherz.

Daarna ging Frankenhuis weer in de aanval. Of Gemmeker niet 
moest vaststellen dat de leiders van het Derde Rijk een stelletje ban-
dieten waren? Nee, dat had hij destijds niet zo gezien. Waarop Fran-
kenhuis een serie nazimisdaden begon op te sommen. Gemmeker 
had er voor de oorlog nooit iets van gemerkt. Maar nu achteraf, drong 
Frankenhuis aan, om bij de jodenvervolging te blijven, wat denkt u 
nu? Gemmeker, na enig aarzelen: ‘Ja, ik moet toegeven dat dat een 
misdaad was.’ Frankenhuis maakte van de gelegenheid gebruik om 
de voormalige kampcommandant eens goed de waarheid te vertellen. 
Hij ging uitgebreid in op de verlammende angst die in het kamp 
heerste voor het volgende transport. En op de maatregelen die Gem-
meker nam tegen het verspreiden van geruchten. Logisch toch dat er 
geruchten in omloop kwamen, bij zoveel spanning, en als er niet ge-
sproken mocht worden over uitspattingen van dronken ss’ers, zoals 
bij het joelfeest van Kerstmis 1943? Gemmekers antwoord:

‘Ja, maar om de mensen niet nog meer angstig en ongerust te 
maken, meende ik er juist aan te doen deze geruchten bijtijds 
de kop in te drukken.’44   
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Frankenhuis begon daarna nog over het deporteren van familiele-
den, als er iemand geprobeerd had te vluchten – het verhaal van Rosi-
na en Vrouwtje van der Goen, naar Auschwitz afgevoerd omdat hun 
zoon, respectievelijk broer de benen had genomen. Frankenhuis stel-
de de commandant verantwoordelijk voor de moord op beide vrou-
wen. Gemmeker ontkende schuld. En Frankenhuis noemde de exe-
cutie van de vier joodse jongens die in de chaos van begin september 
1944 hadden geprobeerd te ontsnappen. Hij was toen zelf kort tevo-
ren vertrokken, maar had er achteraf van gehoord – vier executies op 
bevel van Gemmeker. Die antwoordde: ‘Deze heb ik laten executeren 
op bevel van de bevelhebber van de SiPo/sd.’ Waarop Frankenhuis 
nuchter noteert:

‘Schoenmaker wijst mij op een grote metalen bus die boven op 
een kast staat en waarin zich de beenderen en de as van deze 
vier jongemannen bevinden. Op de bus staan de namen van 
deze joodse jongens.’45

 
Ze discussieerden nog even door. Frankenhuis noteerde Gemmekers 
conclusie dat hij in vergelijking met zijn opdrachtgevers ‘ein kleiner 
Mann’ was, en even later zelfs ‘ein sehr kleiner Mann’. Het gesprek liep 
naar een einde. Het was inmiddels halfzeven, het vraaggesprek had 
vier uur geduurd, Frankenhuis was door zijn vragen heen, Schoen-
maker belde een bewaker om Gemmeker op te halen. Frankenhuis:

‘Gemmeker staat op, springt in de houding, waarbij zijn klom-
pen tegen elkaar klikken. Ik kijk niet naar hem en weet dan ook 
niet of hij salueert of groet. Dan gaat hij de deur uit. Ik loop 
naar het raam en zie hem even later de straat oversteken naar  
de gevangenis.’46

Toen kwam Jan Schoenmaker nog met een verrassende vraag. Of 
Frankenhuis misschien ook Frau Hassel nog even wilde spreken? Ze 
was er toch, zat tijdelijk in dezelfde gevangenis. Maar dan moesten ze 
wel naar de overkant, want hij wilde Hassel niet in het donker over 
straat laten gaan. Schoenmaker laste een korte pauze in, hij wilde 
voorkomen dat Gemmeker en Hassel elkaar in het gevangeniscom-
plex tegen het lijf zouden lopen. Frankenhuis:
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‘Even later komen wij in de gevangenis en vinden Frau Hassel 
reeds in de wachtkamer. Zij is een knappe vrouw, ze heeft een 
chique geklede mantel aan, zijden kousen en hoge hakken, 
alleen haar ogen staan iets verwilderd.’47  

Erg veel informatie kreeg Frankenhuis er niet uit. Over haar kennis 
van de kampen en van het lot van de slachtoffers zei Hassel ongeveer 
hetzelfde als Gemmeker. Ze herinnerde zich nog wel dat er af en toe 
artiesten in de villa kwamen, zoals Ziegler, Ehrlich en Rosen, om de 
teksten van de revue aan Gemmeker voor te leggen, ter censurering. 
Ze toonde zich bezorgd om haar voormalige baas:

‘Hij is beducht dat hij overgeplaatst wordt. Dan kan hij mis-
schien niet meer werken, aardappelen schillen en de centrale 
verwarming verzorgen. Hij ontvangt hiervoor 10 cent per dag, 
waarvoor hij dan iets kan kopen bv een sigaret (één sigaret per 
dag is hem toegestaan).’48

Toen het gesprek ten einde liep moest Frau Hassel nog wat papieren 
ondertekenen. Het viel Frankenhuis op dat ze een bril opzette ‘waar-
van de brug omwikkeld is met leukoplast’. Dat vond hij opvallend, 
het detoneerde bij haar verzorgde uiterlijk en kleding. Frankenhuis 
voelde zich moe en neerslachtig, hij had vijf uur met Gemmeker en 
Hassel doorgebracht, en daarmee zes maanden Westerbork herbe-
leefd. Hij ging naar huis om het verslag te schrijven. Voor het werd 
gepubliceerd stuurde hij het aan Schoenmaker toe, ter correctie. Op 
een paar kleine wijzigingen na werd het goedgekeurd. En zo kon er 
een heel uitzonderlijk boekje verschijnen: een verslag van een ge-
sprek met de kampcommandant, nog voor die in een openbare zit-
ting aan het oordeel van zijn rechters zou worden onderworpen.

Voor de rechter

In het archief van Herinneringscentrum Kamp Westerbork bevindt 
zich van alles: documenten, kamporders, getuigenissen en corres-
pondentie, maar ook voorwerpen, zoals kampkleding, het eerderge-
noemde pistool van Gemmeker én twee ouderwetse geluidsbanden. 
Die bevatten twee uur opnamen van het proces tegen kampcomman-
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dant Gemmeker, dat drie zittingsdagen besloeg, 9 en 28 december 
1948 en 6 januari 1949. Het is een merkwaardige sensatie om opeens 
de stem van de verdachte te horen. Het proces wordt gevoerd in het 
Nederlands, dat Gemmeker heel goed verstaat. Hijzelf antwoordt in 
het Duits. Over het algemeen rustig en correct, maar soms ook wel 
enigszins nerveus en geïrriteerd over het ongeloof dat hij bij de pre-
sident van het Bijzonder Gerechtshof, mr. A. Maassen, ondervindt. 
Overigens is lang niet alles goed te verstaan: over een deel van de  
geluidsband dreunt een zware brom – de opnametechniek van 1948 
was niet wat we tegenwoordig gewend zijn. De banden bevatten frag-
menten van sommige getuigenverhoren van de eerste twee zittings-
dagen en het gehele requisitoir van procureur-fiscaal mr. J.E. de Ra-
nitz. 

Prima te volgen op de geluidsband is de behandeling van de de-
portatie van Hartog Werkendam, de man die door Gemmeker werd 
‘betrapt’ op lijntrekken bij het vegen van de straat voor de Komman-
dantur. Dominee Tabaksblatt verscheen als getuige op de zitting – hij 
had van Werkendam destijds heet van de naald gehoord wat er ge-
beurd was, want hij zat ook in de strafbarak. Gemmeker, die zich tij-
dens het vooronderzoek de zaak amper had kunnen herinneren, be-
weerde nu met klem dat Werkendam al een paar keer eerder was 
gestraft omdat hij niet hard genoeg werkte. 

President Maassen vond het laten deporteren als strafgeval van een 
trage straatveger buiten alle proporties: ‘Ik vind het niet zo gek dat 
hij kalm aan deed.’ 

Gemmeker: ‘Dat kon ik als commandant niet dulden, het was al de 
derde keer.’ (Het horen van Gemmekers stem in dit soort discussies 
geeft een extra dimensie aan zo’n bizarre gebeurtenis.) ‘Als hij zo vaak 
niets uitvoert, dan moet ik dat als een protest zien, en dat kan ik niet 
accepteren.’ 

De president: ‘Is dat niet buiten alle grenzen, buiten alle propor-
ties?’ 

Gemmeker: ‘Ik beschouw het als een normale maatregel.’ 
Maassen: ‘Een disciplinaire maatregel was toch ook mogelijk ge-

weest?’ 
Gemmeker: ‘Het was al de derde keer, ik had geen andere weg dan 

het aan Den Haag te melden.’
Daarop mengde procureur-fiscaal De Ranitz zich in de discussie: 

‘Wat kan het u schelen of een straatveger hard werkt? Of hij nu een 10 
voor vegen heeft, of een 3?’ 
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Gemmeker: ‘Als ik dit gedrag van de één accepteer, gaan ze het alle-
maal doen. Dan verlies ik elke autoriteit.’

De zittingen vonden plaats in het Parkhotel in Assen, dat in de oorlog 
door de Duitsers in beslag genomen was en na de bevrijding als on-
derkomen voor het Bijzonder Gerechtshof dienstdeed.49 Er stonden 
dertig namen van getuigen op de rol. Twee van hen waren er op ver-
zoek van de verdachte op gezet, SiPo/sd-chef Wilhelm Harster en de 
voormalige chef van de SiPo/sd in Groningen Bernard Haase, de com-
mandant van het beruchte Scholtenhuis. Gemmeker werd bijgestaan 
door de raadsman mr. J.W. Boonk, advocaat te Emmen. Die was toe-
gevoegd, een pro-Deoadvocaat dus. Er bevindt zich in het dossier een 
merkwaardig briefje, geschreven door Gemmeker, waarin hij vraagt 
om een advocaat voor zijn verdediging, ‘omdat mij voor het zelf in-
schakelen van zo iemand de geldmiddelen ontbreken’. Merkwaardig 
vooral door de datering: 27 november 1948. Dat betekent dat Gemme-
ker het tijdens het volledige vooronderzoek zonder verdediger heeft 
moeten stellen en dat mr. Boonk slechts zeer korte tijd heeft gehad 
om zich op de zaak voor te bereiden. 

Er bestaat ook een uitgetikte, letterlijke weergave van het proces. 
Daaruit blijkt dat de president van het Bijzonder Gerechtshof de ver-
dachte redelijk kritisch ondervroeg. Al helemaal in het begin vroeg 
Maassen waarom de Duitse bezetter eigenlijk al die maatregelen te-
gen de joden nam. Gemmeker betoogde dat er militaire en politieke 
redenen waren om de joden te interneren – zij waren de vijanden van 
het Duitse volk en zouden de oorlogvoering negatief beïnvloeden. De 
president: ‘Maar dat kon toch niet voor kinderen en bejaarden gel-
den?’ Gemmeker had geen duidelijk antwoord op die vraag, mompel-
de iets over ‘das ganze Problem’. De president: ‘Dan had u beter kunnen 
zeggen: het kwam door de Duitse politiek tegen de joden.’

Gemmeker zei herhaaldelijk dat de besluiten op een veel hoger ni-
veau werden genomen, dat hij ze moest uitvoeren. President Maas-
sen: ‘Dat is een beroep op kadaverdiscipline: het is mij bevolen dus ik 
moet het doen.’50 Daarna vroeg de president of Gemmeker het eens 
was met de politiek tegen de joden. Gemmeker antwoordde:

‘Ja, Herr Richter, ik was in deze hele zaak tenslotte opgegroeid en 
grootgebracht, het was een levenswijze geworden.’
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Hij voegde eraan toe dat hij wel gewetensconflicten had gehad bij het 
afvoeren van mensen, vooral over de manier waarop. Maar, zei hij, hij 
had geen mogelijkheden daar uitdrukking aan te geven naar meerde-
ren en kritiek uit te oefenen. Wat hij kon was: ‘te doen wat mogelijk 
was, eruit te halen wat erin zat in het kamp, en het zo goed mogelijk 
te doen’. De poging van de president om hem klem te zetten (‘De Ne-
derlanders hier waren ervan overtuigd dat er maar weinig joden zou-
den terugkomen. En dat u dat nou niet gedacht hebt?’) liep vast op 
Gemmekers klassieke verweer: hij had geruchten over het vermoor-
den van joden in Den Haag geverifieerd en als antwoord gekregen dat 
dat allemaal vijandelijke propaganda was. Toen mr. Maassen begon 
over de treinbegeleiders, die in Auschwitz waren geweest en toch 
moesten weten wat daar gebeurd was, had Gemmeker eveneens zijn 
standaardantwoord paraat: 

‘Ze hebben me regelmatig meegedeeld dat ze op het station 
kwamen, maar niet in het kamp zelf mochten komen.’

Een interessante getuige die voor het hof verscheen was Leo Cohen, 
voormalig gevangene in Westerbork, en inmiddels commissaris van 
politie in Amsterdam. Van hem wilde de president wel een algemene 
indruk over de verdachte horen – Cohen was immers een professional 
inzake misdadigers. Cohen begon met te zeggen dat de behandeling 
in Westerbork op het oog niet zo inhumaan was als in andere kam-
pen, maar in werkelijkheid juist ‘heel erg’. Hij verklaarde:

‘Verdachte was tegenover ons een gentleman, maar als u het 
woord permitteert, was hij eigenlijk een gentleman-boef. Want 
er werd bij ons niet geschopt en niet getrapt en geslagen, maar 
de straffen die bij ons werden uitgedeeld waren veel geraffi-
neerder, dat was de doodstraf. Want bij een betrekkelijk gering 
vergrijp ging je op transport en dat betekende de dood.’51

Cohen voegde er, op Gemmeker wijzend, aan toe dat hij nu wel net 
deed alsof hij van niks wist, maar Cohen noemde vier gevallen, waar 
hij zelf kennis van had genomen, die voor zeer geringe vergrijpen op 
straftransport gingen. 
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‘Dus ik ben van mening dat verdachte het wapen van de dood-
staf op zeer geraffineerde wijze heeft gehanteerd.’

Een van die gevallen was Hartog Werkendam. Cohen had hem mee-
gemaakt. Een protestant gedoopte man, die een ontheffing had. Hij 
had niet hard genoeg gewerkt bij het straatvegen. Cohen had de dis-
cussie tussen de president en de verdachte meegemaakt. Gemmeker 
vond het een recidivist, iemand die voor de derde keer in overtreding 
was. Cohen had een andere opvatting: hij kende Werkendam, hij wist 
dat het een man met heel beperkte verstandelijke vermogens was. 
Zijn transport, herhaalde Cohen, was een geraffineerde vorm van 
doodstraf. 

Aan het eind van de tweede zittingsdag kreeg mr. De Ranitz het 
woord voor zijn requisitoir. Voor de luisteraar van heden klinken de 
woorden van de procureur-fiscaal niet erg bevlogen. Hij sprak met 
horten en stoten, aarzelend, bijna met tegenzin. Of in ieder geval 
weerzin: De Ranitz noemde Gemmeker een voorbeeld van het ‘abso-
lute nihilisme waarin de mens slechts zichzelf aanbidt’. Hij vond hem 
eerzuchtig en sprak van een ‘niemand ontziende mentaliteit’. 

Er kwam een enkel persoonlijk elementje aan de orde. De Ranitz 
bleek Gemmeker te kennen, uit 1942. Hij was zelf gegijzeld geweest 
in Sint-Michielsgestel. Hij had daar een keer belet gevraagd bij de 
commandant, Gemmeker dus. Hij had gehoord dat zijn woonhuis 
was gevorderd, in opdracht van de Beauftragte, de plaatsvervanger 
van de rijkscommissaris in de provincie. Daar kwam hij tegen protes-
teren. Gemmeker was, volgens De Ranitz, toen ‘woedend opgespron-
gen’ en had geschreeuwd dat de Beauftragte volledig in zijn recht 
stond. Daarop had De Ranitz hem tevergeefs de betreffende rechts-
regels uitgelegd, het onderhoud was snel beëindigd.

Ander opmerkelijk punt: De Ranitz toonde zijn bewondering voor 
het werk van rechercheur Schoenmaker die alle gruwelijke details 
van de zaak-Gemmeker minutieus had onderzocht en helder op pa-
pier gezet: 

‘Het is een teken van grote levenskracht dat de politieman die 
dit allemaal heeft uitgezocht nog gezond en wel bij ons zit.’52
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Wie de rest van het betoog van de aanklager volgt, voelt waar het naar-
toe gaat: hij gaat de zwaarste straf eisen. De Ranitz noemt het depor-
teren van mensen, zelfs als het voor tewerkstelling zou zijn, in strijd 
met het oorlogsrecht. De manier waarop het gebeurde was in strijd 
met de menselijkheid, vervolgde hij. En dat de Duitsers dat zelf besef-
ten, blijkt wel uit de geheimhouding die zij erover voorschreven –  
Gemmeker en zijn superieuren waren zich bewust van de misdadig-
heid van wat zij deden. De Ranitz stond enige tijd stil bij de zaak- 
Gomperts, de man die na zijn vrijlating in Amsterdam opnieuw werd 
opgepakt, op dringend verzoek van Gemmeker, alleen omdat hij an-
deren op de hoogte had gesteld van de naderende deportatie van een 
groep joden. ‘Alleen de zaak-Gomperts zou eigenlijk al met de dood-
straf bestraft moeten worden,’ zei De Ranitz – van die mededeling 
moet Gemmeker op dat moment hevig geschrokken zijn.

Maar daarna nam De Ranitz’ requisitoir een wending. De procu-
reur-fiscaal meldde dat volgens hem niet bewezen kon worden dat 
Gemmeker wist van de vergassing van de joden. Hij legde dat daarom 
niet ten laste. Hij gaf er als enige toelichting op dat ook veel Neder-
landers de geruchten over vergassing niet konden geloven, hoezeer 
ze ook geneigd waren alle kwaads over Duitsers voor waar aan te ne-
men. Hij vervolgde:

‘Natuurlijk heeft de verdachte vaak geruchten gehoord. Ik 
neem aan dat hij het heeft verdrongen, dat hij het geen plaats 
in zijn bewustzijn heeft gegeven. Hij kende wel de concentra-
tiekampen. Hij moet zich geen illusie hebben kunnen maken 
van het lot van de strafgevallen. De verdachte is zich wel be-
wust geweest van de ellende die strafgevallen te wachten stond. 
Niet direct dodelijk misschien, maar wel op lange termijn.’53

De procureur-fiscaal verweet Gemmeker ook de executie van de vier 
vluchters, in september 1944. Hij begreep niet waarom Gemmeker 
niet had volstaan met een reprimande – vluchten uit gevangenschap 
is immers volgens de wet niet strafbaar. ‘Als de verdachte zo menselijk 
was als hij nastreefde, dan had hij toch genade voor recht kunnen la-
ten gelden?’

En toen kwam De Ranitz toe aan het beslissende moment: 
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‘Voor een Nederlander zou ik niet aarzelen de doodstraf te ei-
sen. Voor verdachte geldt echter de zeer verzachtende omstan-
digheid dat hij een Duitser is, die sinds 1933 leefde in een ver-
derfelijke sfeer, waarin de neiging het woord van een meerdere 
als het hoogste evangelie te beschouwen tot een krankzinnige 
hoogte werd aangewakkerd en waarin de geestelijke wortels 
werden afgesneden.’

De Ranitz merkte ook nog op dat Gemmeker enige consideratie ver-
diende. Het zou hem, in navolging van enkele getuigen, niet hebben 
verwonderd als het allemaal veel erger was geweest:

‘Menige Duitser die in de positie van deze verdachte zou zijn 
geplaatst zou Westerbork tot een veel grotere hel hebben ge-
maakt.’

En zo kwam De Ranitz tot een strafeis van twaalf jaar, want, zo zei  
hij aan het eind van zijn betoog, ‘we mogen op deze verdachte niet het 
hele gewicht leggen van wat alle Duitsers jegens de joden hebben 
misdaan. Dat zou té Duits zijn.’

De zitting werd hierna verdaagd – het kan haast niet anders of Albert 
Gemmeker moet een gevoel van opluchting hebben gehad nu er geen 
doodstraf tegen hem was geëist. Dat had hij, in de woorden van de 
aanklager, te danken aan het feit dat hij een Duitser was.

Op donderdag 6 januari zat hij weer in zijn beklaagdenbank om 
mee te luisteren naar het pleidooi van zijn advocaat mr. J.W. Boonk.54 
Vanzelfsprekend ondersteunde die de conclusie van de aanklager dat 
niet bewezen zou kunnen worden dat Gemmeker wist wat het lot van 
de weggevoerde joden zou zijn. Zelfs zijn superieuren, zoals Harster 
en Rauter, hadden in het proces van hun onwetendheid getuigd – dus 
laat staan dat Gemmeker ervan op de hoogte zou zijn geweest. De ver-
dediger benadrukte eveneens hoezeer gehoorzaamheid de ziel van 
het Duitse systeem was: daarin was het zeer moeilijk – en eigenlijk 
‘niet te vergen’ – om zich individueel te keren tegen wetgeving en de 
uitvoering daarvan. Het was wél uitgesproken merkwaardig dat mr. 
Boonk de verdachte Gemmeker omschreef als een militair die tot de 
Duitse Wehrmacht behoorde, daar zijn soldij had genoten en dus ook 
bevelen moest gehoorzamen: ‘Anders wordt de krijgsmacht waar-
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deloos.’ Merkwaardig, want Gemmeker behoorde niet tot de Wehr-
macht, maar viel onder de SiPo/sd, en was politieman, geen soldaat. 
De verdediger beschreef ook de ‘compartimentering’ in het nazisys-
teem: het opknippen van de verantwoordelijkheid in kleine, over-
zichtelijke stukjes, waardoor iedereen alleen zicht had op zijn eigen 
taak en zich niets hoefde aan te trekken van het werkterrein van ande-
ren. Mr. Boonk zei het zo:

‘Hij kreeg een trein en opdracht om een bepaald kwantum 
mensen in die trein te doen plaatsnemen en daarmee was zijn 
taak geëindigd en nam een andere ondergeschikte van de BdS55 

het transport over.’*

En het spreekt vanzelf dat de verdediger ook volop aandacht besteed-
de aan de wijze van optreden van Gemmeker: elke andere Duitser zou 
het volgens hem slechter hebben gedaan. Hij ging zelfs nog een stap 
verder: volgens mr. Boonk moest Gemmeker zich tegenover zijn su-
perieuren verantwoorden omdat hij ‘te goed was’ voor de bewoners 
van het kamp. De conclusie van mr. Boonk was dat Gemmeker eigen-
lijk zou moeten worden vrijgesproken: hij handelde in een noodtoe-
stand, en dat ‘ontneemt het karakter van onrechtmatigheid aan zijn 
daden’. 

In zijn laatste woord benadrukte Gemmeker dat hij er langdurig 
voor geijverd had van Westerbork een werkkamp te maken, maar vol-
gens hem had de nazitop, en dan vooral Himmler, geëist dat de trans-
porten zouden doorgaan. Ten slotte toonde Gemmeker zich dank-
baar voor de uitvoerige behandeling van zijn zaak.

Het Bijzonder Gerechtshof bepaalde daarna dat de uitspraak veer-
tien dagen later, op 20 januari 1949, zou plaatsvinden. Dat was toeval-
lig precies zeven jaar na de Wannseeconferentie in Berlijn, de verga-
dering waarop Adolf Eichmann aan een verzameling topbestuurders 
van het naziregime de logistiek van de jodenvervolging had toege-
licht.

* Afkorting van Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes.
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Het vonnis

De hele lijst aanklachten die in de dagvaarding was opgenomen acht-
te het hof, bestaande uit de rechters A. Maassen, W.P. Berghuis en ma-
joor A.J. van der Blom, bewezen. En het hof noemde het ook ronduit 
oorlogsmisdrijven. Het wees de redenering van de verdediging af,  
dat Gemmeker op basis van de bevelstructuur niet verantwoordelijk 
was: ook in het Duitse recht mag iemand een gegeven bevel niet uit-
voeren als dat onrechtmatig of zelfs misdadig is. Dat niet vaststaat 
dat Gemmeker van de vergassing van de joden in Auschwitz en Sobi-
bor wist – daar was het hof het wel mee eens, maar het bracht een be-
langrijke nuance aan:

‘Er is niet naar eis van rechten bewezen dat verdachte zich  
bewust is geweest van de massamoorden in de gaskamers in 
Auschwitz, maar dat hij zich in elk geval wel bewust moet zijn 
geweest van het feit dat de gedeporteerden in buitengewoon 
slechte omstandigheden zouden komen te verkeren bij hun 
internering in Duitsland of Oost-Europa, omstandigheden zo 
slecht dat te verwachten viel dat menigeen deze gevangenschap 
niet zou overleven.’56

Toch heeft deze nuance niet tot strafverzwaring geleid, integendeel. 
Het hof overwoog namelijk, net als de aanklager, dat hij zijn politie-
loopbaan heeft gevolgd ‘in een maatschappij die door stelselmatige 
propaganda in antisemitische zin is vergiftigd’. Wat hij deed gold in 
zijn kringen als ‘volkomen normaal’...

‘... zodat mag worden aangenomen dat het misdadige van de 
Duitse anti-joodse politiek niet volledig door de muur van pro-
pagandistische verdachtmaking en laster jegens het jodendom 
tot hem is doorgedrongen’.57

Het hof was het met aanklager en verdediger eens dat Gemmeker 
zich naar verhouding redelijk had gedragen, beter althans dan ‘me-
nig ander Duitse functionaris zou hebben gedaan’. Met als conclusie 
dat Albert Gemmeker een straf kreeg die twee jaar lager uitviel dan de 
eis van het Openbaar Ministerie: tien jaar gevangenisstraf.
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De vraag is natuurlijk of Gemmeker met deze uitspraak zijn handen 
mocht dichtknijpen. Het antwoord kan alleen maar ja luiden. Acht 
dagen na het vonnis tegen Gemmeker zaten voor het Bijzonder Ge-
rechtshof van Amsterdam twee jodenjagers van de beruchte Colonne 
Henneicke in de beklaagdenbank om hun vonnis aan te horen. Zij 
kregen allebei de doodstraf, Egbert Ellemers en Gerrit Mijnarends, 
omdat ze tientallen joden hadden opgespoord en bij de Hollandse 
Schouwburg hadden afgeleverd. In hun vonnis – ze hadden altijd sa-
men opgetrokken en waren ook samen berecht – stond dat ze... 

‘... hun slachtoffers aan hun bitterste vijanden hadden uitgele-
verd, kennelijk zo afgestompt dat ze dit mensonterende  
handwerk geruime tijd hebben uitgeoefend’.58 

Dat was genoeg voor de doodstraf, die overigens niet zou worden vol-
trokken – ze kregen allebei gratie. Ze hadden, volgens dit vonnis, hun 
slachtoffers aan hun ‘bitterste vijanden’ uitgeleverd; in feite was de-
gene die ze in ontvangst nam niemand anders dan Albert Gemmeker. 
Met andere woorden: het aanleveren van joden aan hun bitterste vij-
and is goed voor de doodstraf; de bitterste vijand zelf, die ze door-
stuurt naar de vernietigingskampen, krijgt maar tien jaar. Bij de jo-
denjagers Van Egmond en Hogguer gebruikte het hof in Amsterdam 
nog een iets andere formulering, namelijk dat zij...

‘...talrijke joodse personen aan hun bitterste vijand hebben 
overgeleverd ondanks het feit dat zij telkenmale de ellende van 
hun slachtoffers en hun angst voor hetgeen hun te wachten 
stond voor ogen hadden’.59

Bij een andere jodenjager (de gevluchte Engelbert Koops) verklaarde 
het hof dat hij de vijand heeft geholpen ‘in zijn weerzinwekkend en 
onmenselijk streven’ de Nederlandse joden uit de samenleving te eli-
mineren ‘waarbij deze joden een ellendig lot tegemoetgingen’.60 In al 
die gevallen sprak het Bijzondere Gerechtshof een doodstraf uit zon-
der dat bewezen hoefde te zijn dat de daders wisten dat de joden ver-
gast werden – ze konden weten dat een ellendig lot hun wachtte, en 
dat was genoeg. 

Het is glashelder dat de Nederlandse justitie na de oorlog onder-
scheid maakte tussen enerzijds mensen die letterlijk bloed aan hun 
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handen hadden omdat ze zelf geweld pleegden en anderzijds wat la-
ter ‘schrijftafelmoordenaars’ werden genoemd – de mannen in pak of 
uniform die zelf geen geweld gebruikten maar door hun bevelen en 
maatregelen duizenden de dood injoegen. De man die na de oorlog 
de bijzondere rechtspleging diepgaand bestudeerde en beschreef, 
prof.dr. A.D. Belinfante, constateerde dat ook al. Hij verbaasde zich 
over de relatief lichte straf van Gemmeker. Over hem schreef Belin-
fante:

‘Hem zijn geen mishandelingen of andere feiten die op com-
mune misdrijven lijken, ten laste gelegd. Zijn rol was ook de 
deportatie, voorzover zich die in Nederland afspeelde, een ze-
ker uiterlijk van fatsoen te geven. Hij was echter een onmisbare 
schakel in het proces van de Endlösung.’61

Maar Karl Berg dan, Gemmekers collega in Amersfoort? Hij kreeg  
de doodstraf, die ook werd voltrokken. Hij had mensen mishandeld 
en gedood. De misdaden waarvoor hij veroordeeld werd, waren ‘mis-
handeling van burgers, onmenselijke daden van vervolging op poli-
tieke en raciale gronden’. Belinfante: ‘Dit had met evenveel recht van 
de commandant van Westerbork gezegd kunnen worden.’ Bij Berg 
speelde het feit dat hij een door en door gehersenspoelde Duitser was 
geen rol bij de bepaling van de strafmaat.

De strafzaak tegen Wilhelm Harster, die na Gemmeker werd be-
recht, in Den Haag, leidde eveneens tot een milde straf, twaalf jaar. 
Ook hier nam de aanklager in ogenschouw dat Harster een Duitser 
was, en dat hij het nazisysteem ‘tot in het pathologische had ver-
eerd’.62 Bovendien had ook Harster geen bloed aan zijn handen, al-
thans letterlijk. Harster ontkende dat hij wist wat er met de joden ge-
beurde – justitie meende het tegendeel niet te kunnen bewijzen. Bij 
de hoogste politiechef in Nederland, Hanns Albin Rauter, ging het 
anders. Ook hij ontkende dat hij het lot van de joden kende, maar 
daar geloofde het hof in Den Haag niets van. Procureur-fiscaal Van 
Tuyll van Serooskerken sprak bij de behandeling van het hoger be-
roep op bitter ironische toon deze woorden uit:

‘Dat de joden ten dode opgeschreven waren, wist hij niet, heeft 
hij nimmer begrepen, zelfs niet verondersteld of kunnen ver-
onderstellen. Gelove wie het wil.’63   
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Het vonnis tegen Rauter, de doodstraf, werd bevestigd op 12 januari 
1949, acht dagen voor Gemmeker tot tien jaar werd veroordeeld. Het 
berechten van Duitse oorlogsmisdadigers was een buitengewoon 
complexe aangelegenheid. Van coördinatie tussen de verschillende 
Bijzondere Gerechtshoven kwam niet veel terecht.

Reacties

De landelijke kranten hebben niet overdreven veel aandacht aan het 
proces-Gemmeker besteed: eind 1948 was het lezerspubliek voor  
een aanzienlijk deel wel uitgekeken op de eindeloze reeks processen 
tegen oorlogsmisdadigers, en bovendien was het papier nog altijd 
schaars. De regionale kranten pakten wel flink uit over de zaak-Gem-
meker, en dan vooral de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Wat in de 
verslagen opvalt, is datgene wat de zitting deed verschillen van vrij-
wel alle andere: de vertoning van een stuk van de Westerborkfilm, ‘de 
film die deze ijdeltuit van zijn bedrijf maken liet’, zoals Elsevier-ver-
slaggever Joost de Klerk schreef. De provinciale krant merkte op dat 
de grote ramen van de zittingszaal in het Parkhotel hermetisch waren 
verduisterd ‘om de filmbeelden zo scherp mogelijk te krijgen’ – een 
unicum in 1948. De krant constateerde ook dat er voor alle tafels van 
de procesdeelnemers microfoons waren opgesteld, ‘omdat dit proces 
voor het nageslacht wordt vastgelegd’ – dat is dus de reden dat we nu 
nog naar de stemmen van aanklager, president en verdachte kunnen 
luisteren.

De film maakte emoties los in de zaal, waar veel overlevenden van 
de jodenvervolging hadden plaatsgenomen, zo schreef de Provinciale 
Drentsche en Asser Courant:

‘Velen werd het tijdens deze filmvoorstelling te machtig, zij 
barstten in tranen uit, want zij waren het die aan deze doden-
transporten op de een of andere wijze zijn ontkomen. Voor  
hen is die tijd een nachtmerrie geweest, doch zij konden deze 
rechtszitting tenminste nog bijwonen. Hun familie, hun naaste 
bekenden, hun geloofsgenoten, honderdduizend van hen wer-
den in koelen bloede vermoord.’64
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Joost de Klerk van Elsevier, een stilist van formaat, over de film:

‘Het is een nietszeggend stuk amateurcinematografie voor wie 
daar nooit geweest is. Maar voor wie daar wèl geweest is, bete-
kenen die twaalf minuten filmprojectie de herleving van een 
angstwereld, die ook nu nog met geen pen te beschrijven is.’65

En de Provinciale Drentsche en Asser Courant:   

‘Dan zagen we op deze film de ss-vlegels, die de transporten 
begeleidden. Gemmeker in volle glorie, met branie-pet, ballon-
broek en glimmend gepoetste laarzen, zijn trawanten, precies 
zo uitgedost. De haren rijzen nu nog te berge als in de herin-
nering wordt teruggeroepen de wijze waarop deze mensen 
regeerden, de wijze waarop deze mensen hun taak meenden  
te moeten uitvoeren.’66

De kranten waren het er wel over eens dat Gemmeker in zijn proces 
een beheerste indruk maakte, zijn houding was van een ‘gematigde 
zelfverzekerdheid’. Het Nieuwsblad van het Noorden noemde zijn optre-
den ‘rustig, beheerst, Duits-kortaf soms, maar zeer beleefd’. Als een 
getuige de eed aflegde, ging de verdachte staan. Hij had een schrift bij 
zich waarin hij af en toe een aantekening maakte. Heel anders dan de 
beschrijving die Joost de Klerk gaf uit de tijd van Gemmeker als com-
mandant, op het perron van Westerbork:

‘Hij stond in die jaren hard als cement in zijn glimmende hoge 
laarzen op de desolate Drentse heide en zijn hooggepiekte pet 
met de wijdgevleugelde adelaar, die het hakenkruis droeg, 
kwam langzaam nader gewandeld tussen de andere Duitsers 
als de naderende Dood.’67

Het stuk van De Klerk, later ook afgedrukt in de Indische krant De 
Vrije Pers, bevat een passage die in een Presser-achtige woede geschre-
ven is en die de verbijstering verwoordt van een waarnemer van het 
Gemmeker-proces:

‘De jonge moedertjes, die na drie dagen van het kraambed  
gehaald zijn en aan de arm van haar man het kamp binnen-
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wankelen, zeggen hem niets. Het kleine huilende pakje, dat in 
het deksel van een rieten karbiesje op een schragentafel staat, 
zegt hem niets. De moeder, die aan de trein ineenzakt omdat  
zij haar kind vaarwel moet zeggen, werpt in Gemmekers brein 
geen licht. De doodzieke man die met een maagbloeding tegen 
een barakkenwand staat aangeleund en niet meer naar binnen 
mag “omdat hij op de transportlijst staat”, zegt hem niets. De 
kleine kindertjes van vier jaar, die nog een sloopje met het 
hoogstnodige in hun handjes geklemd houden zeggen hem 
niets, de flinke jongens van twaalf jaar, die met wangen nat van 
tranen hun vader en moeder helpen bij het dragen van de bun-
dels zeggen hem niets... 
Maar een telexberichtje van twintig woorden is voor hem vol-
doende om vier vluchtelingen, nadat zij weer gevat zijn, te la-
ten fusilleren.’68 

De andere kranten beperkten zich tot feitelijke verslaggeving. Toen 
de eis van twaalf jaar was uitgesproken reageerden de aanwezigen, 
volgens de provinciale krant, verdeeld: deels met instemming, deels 
met verwondering. Dat spoorde met ‘het merkwaardige feit’ dat de 
meningen over Gemmeker verdeeld bleken bij het proces: de opvat-
ting dat het allemaal aanzienlijk erger had gekund, als er een minder 
correcte commandant aan de leiding had gestaan, bleef bestaan, te-
genover het beeld van de ijskoude antisemiet, hard als cement. 

De verslaggeving in het voormalige verzetsblad Trouw was uiterst be-
perkt – de kranten waren nog erg dun in de jaren veertig. De krant 
had er vanaf januari 1949 wel een bijzondere nieuwe abonnee bij: Al-
bert Gemmeker. Vanuit zijn gevangeniscel bestelde hij de krant per 
brief bij de Drentse boekhandel Wielinga. De aanvraag ging de dag  
na de uitspraak de deur uit en gold voor drie maanden. Hij betaalde 
vooruit, en verzocht om de nummers vanaf 1 januari nageleverd te 
krijgen.69 Of hij veel plezier van zijn abonnement heeft gehad is de 
vraag: in de Trouw-archieven is maar één kort artikel over zijn zaak te-
rug te vinden.

Een van de verslaggevers die het proces volgden was Salomon de 
Jong, die de oorlog overleefd had en gevraagd was om voor het Nieuw 
Israëlietisch Weekblad verslag te doen. Jaren later schreef hij een terug-
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blik, waarin hij zich nog steeds verbaasd toonde over de houding van 
de verdachte in het proces:

‘Het christendom, de westerse cultuur, het eenvoudig mense-
lijk fatsoen, het was alles langs hem heen gegleden, omdat hij 
en met hem enige honderdduizenden andere nazifunctionaris-
sen alleen maar bezeten waren van de “Wille zur Macht”, tot on-
beperkte en ongecontroleerde macht over mensen die voor hen 
“de vijand” waren. Het deed hem niets als de Gruppenführer op 
iedere veewagen met een stuk krijt het aantal Joden neerkalkte 
dat naar de gaskamers werd gereden: 75-71-68-77, al naar ge-
lang de dienstdoende ss-ers zo’n schema regelden. Medelijden 
paste niet in dit staalharde schema.’70

In de media van begin 1949 is geen kritiek te vinden op de straf  
die Gemmeker kreeg: tien jaar cel, met aftrek van voorarrest. Des  
te feller zijn de reacties die per brief bij het gerechtshof binnen-
kwamen. Woedend zijn sommige briefschrijvers. ‘Het waren maar  
joden, dat zal er wel achter zitten,’ schrijft een overlevende van de Ho-
locaust verbitterd. Een ander schrijft aan procureur-fiscaal De Ranitz 
dat Gemmeker bepaald geen gentleman-boef was, maar ‘een door-
trapte ss-officier die zich voortreffelijk gekweten heeft van zijn taak 
met slechts enkele subalterne medewerkers de afvoer van 120.000 
mensen naar de gaskamers rustig en zonder incidenten te doen ver-
lopen’.

Er reageerde ook een voormalige gevangene, Jacob Heijman, die in 
Westerbork op de stamlijst had gestaan:

‘Verdachte was een psychologisch moordenaar, hij wist van  
de vernietigingskampen. Verdachte was voorkomend en  
beleefd, doch cynisch. Als je in de trein zat had je nog het  
gevoel, er is nog iets aan te doen, maar verdachte lachte ons  
toe, naar de dood. Dat was moord met voorbedachte rade,  
anders niet.’71

En dan was er nog een boze reactie van een van de mensen die ook als 
getuige was gehoord in het vooronderzoek tegen Gemmeker, de fa-
meuze kinderarts dr. S. van Creveld. Hij had in het kampziekenhuis 
gewerkt en lijdelijk moeten toezien hoe talloze kinderen in de depor-
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tatietrein verdwenen. Vaak waren dat zwaar zieke kinderen, of zuige-
lingen die koorts hadden. Van Creveld:

‘Ieder ontwikkeld mens begrijpt dat een reis van Westerbork 
naar Polen voor deze groep gelijk staat met moord. De dood 
van vele dezer zuigelingen moet voor aankomst in Polen zijn 
opgetreden. Waar Gemmeker dus beweert niet te weten dat 
aankomst in Polen vergassing betekende, verklaart ondergete-
kende dat hij schuldig is aan de dood van vele zuigelingen die 
onderweg zijn gestorven. Het spreekt vanzelf dat ditzelfde 
geldt voor vele zwaar zieke oudere kinderen en volwassenen 
die op overeenkomstige wijze zijn vermoord.’72

 
Vele jaren later, begin jaren tachtig, kwam er in Westerbork, waar 
toen plannen waren voor een herinneringscentrum bij de plek van 
het voormalige kamp, weer een brief binnen, die zijdelings inging op 
Gemmekers vonnis. Deze brief was afkomstig van de weduwe van 
rechtbankpresident Maassen. Mijn man heeft Gemmeker moeten be-
rechten, schreef ze. Veel joden vonden de straf veel te laag. ‘Begrijpe-
lijk,’ voegde ze eraan toe. 

‘Mijn mans overwegingen waren dat Gemmeker als militair 
onderworpen was aan zijn Duitse gezag, dat hij persoonlijk 
geen wreedheden uithaalde en zich verzette tegen castratie van 
de joden.’73

Mevrouw Maassen schreef dat ze het belangrijk vond dat er een her-
inneringscentrum zou komen. Ze vroeg of er een gironummer be-
kend was, want ze wilde een schenking doen.
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11 In de kolenmijn

Naar Terwinselen

Op 21 januari hoorde Gemmeker zijn vonnis aan. Vrijwel onmiddel-
lijk daarna liet hij zijn raadsman hoger beroep aantekenen, wat neer-
kwam op een gang naar de Bijzondere Raad van Cassatie. Op zichzelf 
nam hij daarmee een risico. Het was niet geheel ondenkbaar dat een 
hoger rechtscollege de straf niet zou verlagen, maar verzwaren: het 
standpunt dat Gemmeker niet voor de doodstraf in aanmerking 
kwam omdat hij Duitser was, werd bijvoorbeeld lang niet door elke 
rechter gedeeld. Het is uiteindelijk niet tot een behandeling in twee-
de instantie gekomen. Niet geheel te voorziene ontwikkelingen leid-
den ertoe dat Gemmeker later dat jaar zijn verzoek om cassatie zou 
intrekken.

Gemmeker was kort na zijn vonnis teruggeplaatst naar de straf-
gevangenis in Scheveningen, waar hij, onder inschrijvingsnummer 
8502/189, de rest van zijn detentie zou moeten uitzitten. Formeel zou 
zijn gevangenisperiode op 5 mei 1955 aflopen, maar alle gedetineer-
den, ook de Duitse, waren ervan op de hoogte dat zij bij goed gedrag 
op een strafvermindering met een derde zouden kunnen rekenen –  
voor Gemmeker betekende dat dus drie jaar en vier maanden korting. 
Daarmee kwam het perspectief voor vrijlating te liggen op januari 
1952, drie jaar na het vonnis dus. Inmiddels speelde nog een andere 
factor: een algemene strafvermindering van een jaar voor langge-
straften ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Wilhelmina. 
Het duurde even voor die maatregel bij Gemmeker werd toegepast, 
maar bijna een jaar na zijn veroordeling had hij het besluit toch in de 
bus. ‘Wij Juliana, bij de gratie Gods’, hadden besloten er voor Gemme-
ker een jaar af te doen. Minister van Justitie René Wijers (kvp) had er 
zijn handtekening onder gezet. Voor Gemmeker betekende het dat 
zijn straf nog eerder zou eindigen: in april 1951 al.

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   238 10-03-19   22:42



239

Dat bericht bereikte Gemmeker niet in Scheveningen, maar in 
Zuid-Limburg. Hij had namelijk, vermoedelijk tot zijn eigen verba-
zing, een positief antwoord gekregen op zijn verzoek om de rest van 
zijn straf door te brengen als arbeider in de Nederlandse kolenmij-
nen. Dat ging allemaal razendsnel. Zeven weken na de uitspraak in 
zijn zaak, op 10 maart 1949, arriveerde hij in het Limburgse dorp  
Terwinselen en werd hij, als nummer 1103, ingeschreven in het grote 
boek van de staatsmijn Wilhelmina. De behoefte aan arbeidskrachten 
voor de kolenwinning in Zuid-Limburg moet in 1949 wel heel groot 
zijn geweest. Waarom zouden ze anders de poort geopend hebben 
voor een man van eenenveertig jaar, die zijn hele leven nog geen uur 
met zijn handen had gewerkt?

Het tewerkstellen van politieke delinquenten was al in augustus 
1945 begonnen. Het ging toen nog om een proef, in de mijn Wil-
lem-Sophia bij Spekholzerheide. Bij deze particuliere mijn werden 
toen, bij wijze van proef, 187 mijnwerkers ingezet die vastzaten we-
gens hulpverlening aan de vijand tijdens de bezetting. Het waren 
stuk voor stuk Nederlandse professionals, die voor de oorlog dat be-
roep hadden uitgeoefend. Het begon allemaal met strikte regels:

‘Ze werkten in aparte afdelingen en kwamen feitelijk niet in 
contact met andere arbeiders. Bij de aanstelling was erop gelet 
dat zich onder de mannen geen ss’ers, Landwachters of andere 
“zware jongens” bevonden.’1

 
Bij de Willem-Sophia sprong door de komst van dit contingent extra 
mijnwerkers de productie omhoog, en dat leidde tot uitbreiding van 
de regeling. Het directoraat-generaal op het ministerie van Justitie, 
dat zich met de bijzondere rechtspleging bezighield, nam de aanmel-
ding van kandidaten ter hand. Vrijwilligheid stond voorop, en na ver-
loop van tijd hoefden het geen gekwalificeerde mijnwerkers meer te 
zijn. In mei 1946 bleken zich al 1800 kandidaten te hebben gemeld. Er 
kwam ook een aantrekkelijke financiële regeling. De nieuwe mijn-
werkers kregen dezelfde loonvoorwaarden als de vrije arbeiders. De 
mijnen betaalden de nettolonen aan de verblijfskampen waar de poli-
tieke delinquenten werden gehuisvest. Die keerden het geld vervol-
gens aan de betrokkenen uit, en trokken vier gulden per dag af als 
woon- en verblijfskosten. Op die manier werden politieke delinquen-
ten in staat gesteld geld over te maken naar hun vaak in behoeftige 
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omstandigheden levende gezinnen, waarmee zij de negatieve gevol-
gen van hun gedrag in de oorlog enigszins konden beperken. Daar-
door was iedereen ingenomen met het systeem, al werd er wel een 
protest vernomen uit kringen van de vakbonden: die vonden het een 
slechte reclame voor het mijnwerkersvak. Ook vanuit Westerbork, 
dat inmiddels was ingericht als interneringskamp voor politieke de-
linquenten, zijn met enige regelmaat gevangenen naar de Limburgse 
mijnen gestuurd. Daarnaast fungeerde Westerbork in die periode als 
een opvangkamp voor de gevangenen die het in de mijnen niet vol-
hielden.2

Gemmekers kinderen waren rond de tien jaar toen hun vader deze 
nieuwe loopbaan begon en weten er daarom vrijwel niets van, maar 
één ding weten zijn dochters Rosemarie en Erika zeker: hun moeder 
heeft nooit een pfennig ontvangen van het geld dat vader daar ver-
diend moet hebben.

Het vergt enig speurwerk om erachter te komen waar Gemmeker 
in zijn Limburgse periode precies heeft gezeten en wat hij er precies 
heeft gedaan. Sommige ingewijden in de geschiedenis van de Lim-
burgse kolenmijnen kunnen zich nauwelijks voorstellen dat een 
voor malig kampcommandant ooit zou zijn toegelaten. Hij voldeed 
eigenlijk aan geen enkel criterium: in principe werden er geen Duitse 
delinquenten aangenomen; hij was boven de veertig jaar én hij had 
geen enkele ervaring. Maar het inschrijvingsboek vermeldt toch wel 
degelijk Gemmekers naam.3 Hij moest er een aantal persoonlijke ge-
gevens voor aanleveren, waarbij opvalt dat hij als moeder niet zijn 
echte, maar zijn stiefmoeder opvoerde en ook dat hij als burgerlijke 
staat ‘gescheiden’ aangaf – dat klopte niet, de scheiding was er toen 
nog niet door. In een ander document in het archief staat dat hij direct 
na zijn aankomst als ‘corveeër’ werd ingedeeld, wat weinig zegt over 
zijn bezigheden. 

Waarmee de voormalige kampcommandant zich voor de Neder-
landse kolenproductie verdienstelijk heeft gemaakt werd duidelijk 
in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Daar dook een kaart 
op die betrekking had op Albert Gemmeker: hij was van 20 juni 1949 
tot eind februari 1951 werkzaam geweest als ‘sleper’ op de Oranje- 
Nassau Mijn ii in Schaesberg.4 Hij kreeg daar loon, was er verzekerd 
voor ziektekosten en viel zelfs in een pensioenregeling. Zijn pen-
ningnummer was 3526. 

Sleper – dat betekent dus dat hij geen administratief baantje had, 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   240 10-03-19   22:42



241

maar wel degelijk ondergronds heeft gewerkt. In de negentiende 
eeuw was een sleper degene die een soort slede met vers gedolven ko-
len voorttrok door de mijnschacht. Na de invoering van de elektrische 
tractie regelden slepers de transportbanden die de kolen naar de plek 
brachten waar ze naar boven gingen. Ook in die meer recente tijden 
was het gemiddeld zwaar en onaangenaam werk – de slepers stonden 
op de onderste trede van de mijnwerkershiërarchie. Over de ervarin-
gen van politieke delinquenten die dit werk in de kolenmijnen deden 
is weinig bekend. Een voormalige Waffenss’er die later bij de Haagse 
politie terechtkwam en voor zijn optreden daar tot levenslang werd 
veroordeeld, schreef naar huis hoe zijn dag eruitzag:

‘Ik ben direct aan de kolen geplaatst wat ook wel het meest af-
mattende werk is en vertoef dus dagelijks vanaf half zeven in 
een pijler van een meter hoogte. De dagindeling is momenteel 
voor mij als volgt: kwart voor vijf opstaan, half zes afmars naar 
de mijn, goed zes uur afdalen, 274 meter, en werken. Om twee 
uur weer naar boven.’5

Deze Willem van Boetzelaer vond het werk ‘beestachtig zwaar’, voor-
al door de onnatuurlijke houding. Maar uiteindelijk verkoos hij het 
bestaan als hulp-mijnwerker toch boven dat van gevangene die zijn 
dagen in een cel slijt:

‘Het ingesloten gevoel dat je in een gevangenis nooit verlaat is 
hier weg. En je hebt vanuit het kamp tenminste een horizon. 
Wel is dit leven veel zwaarder en zuurder (de meeste arbeiders 
zijn katholiek maar hebben onder de grond dispensatie voor 
het vloeken), maar ik geloof dat je overgang naar de normale 
maatschappij van hieruit minder groot zal zijn dan vanuit de 
gevangenis.’6

Dat zal voor Albert Gemmeker ook gegolden hebben. Uit de archie-
ven van de diverse mijnen is op te maken dat hij zeven maanden in de 
Rijkswerkinrichting Wilhelmina te Terwinselen heeft doorgebracht. 
De eerste drie maanden als corveeër, daarna, op 13 juni 1949 is hij ge-
keurd, en een week later als sleper in de mijn Oranje Nassau ii in-
geschakeld. Op 10 oktober volgde zijn overplaatsing naar een ander 
kamp, Passart, in Treebeek, aan de westkant van Brunssum. Kenne-
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lijk was er sprake van een reorganisatie, want er verhuisde een forse 
groep politieke delinquenten tegelijk. In dat kamp Passart zaten, 
toen Gemmeker er woonde, rond de 350 veroordeelden. Daar bleef hij 
het langst, ruim een jaar. Aan het eind van 1950 moest hij opnieuw 
verhuizen, nu naar het kamp Julia in Eygelshoven. Dat was een groot 
kamp, dat plaats bood aan ongeveer 500 geïnterneerden.7 Behalve de 
barakken stonden er ook een kantine, een kerkgebouw en een zieken-
boeg op het terrein. Over het algemeen was het voedsel er redelijk en 
de medische zorg was goed geregeld: de mijnen waren gebaat bij een 
laag ziekteverzuim.

In de kampen werden allerlei activiteiten georganiseerd om de ge-
straften te helpen de tijd door te komen. In Terwinselen werden ze 
opgeroepen mee te doen aan sport, muziek, toneel en aan gezamen-
lijke wandelingen. De gevangenen maakten samen een blaadje waar-
in verslagen van de activiteiten verschenen, allemaal opgewekt van 
toon en vol vertrouwen in de toekomst. Een citaat:

‘Als je zo wandelt en je ziet kinderen dartelen in de zonne-
schijn, die toch weer door de wolken gekomen was, dan denk je 
aan je eigen kinderen, dat is logisch, maar in je hart is dan geen 
verdriet of een ziekelijk heimwee, nee, dan bruist er plotseling 
een vreemde vreugde achter je ribbenkast, de vreugde van de 
zekerheid dat ergens je eigen kinderen genieten van dezelfde 
zon die nu het zweet uit je poriën haalt...’8 

Het is zeer de vraag of dergelijke verheven gedachten over zijn kinde-
ren ook door Gemmekers hoofd speelden tijdens zijn vrije uren in het 
kamp. Als hij zich al bezighield met de situatie thuis, dan zal het toch 
vooral gegaan zijn over zijn voornemen de scheiding van Käthe er-
door te krijgen. Of hij in het kamp contacten met medegedetineerden 
had is niet bekend, op één uitzondering na: Hendrik van Dam, een 
Nederlandse ss’er, die enige tijd als Gemmekers rechterhand in Wes-
terbork had gefungeerd. Gemmeker kende hem uit Den Haag, waar 
hij voor de sd had gewerkt. Hij haalde hem naar Westerbork, maar 
kreeg daar spijt van toen Van Dam in dronken toestand de auto van 
Gemmeker tegen een boom reed: het was een wonder dat Van Dam er 
levend uit gekomen was, met een hersenschudding en vleeswonden 
in het gezicht.9 Toen Van Dam ook nog betrokken bleek te zijn bij een 
seksincident met een joods meisje, was de maat vol en stuurde Gem-
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meker hem weg, naar de sd in Zeist.10 Ongetwijfeld tot zijn verras-
sing dook Hendrik van Dam weer op bij het werk in de mijnen. Hij 
zat daarmee een straf uit van acht jaar die hij na de oorlog had gekre-
gen. Van Dam is in de jaren zeventig nog een keer op verzoek van de 
Duitse justitie over Gemmeker verhoord. Hij zei toen bij het werk in 
de mijn veel met zijn voormalige commandant te hebben gesproken. 
Hij mocht Gemmeker graag en zei in zijn verhoor alleen maar posi-
tieve dingen over hem. Over hun werk in de mijnen ging het in dat 
verhoor niet.

Getuige

Albert Gemmeker trok in mei 1949 zijn verzoek om cassatie van  
zijn vonnis in, maar dat betekende niet dat hij nooit meer voor een 
rechter hoefde te verschijnen: een halfjaar later was het alweer zover, 
nu als getuige, in de strafzaak tegen Ferdinand Aus der Fünten, die de 
dagelijkse leiding had gehad van de Zentralstelle für jüdische Aus-
wanderung (zeg maar: het deportatiebureau) in Amsterdam. Voor 
Gemmeker moet het een uitje geweest zijn: op de tweede procesdag, 
14 december 1949, stond hij in de hoofdstad voor het Bijzonder Ge-
rechtshof om over zijn voormalige collega te vertellen – een welkome 
onderbreking van zijn werk in de Oranje Nassau ii. Of een curieuze 
vorm van verjaarsvisite: Aus der Fünten werd uitgerekend op deze 
dag veertig. Procureur-fiscaal mr. B.J. Besier had aan het eind van die 
dag een weinig feestelijke verrassing voor de uit Oberhausen afkom-
stige verdachte: hij eiste de doodstraf.

De getuigenis van Gemmeker kon daar geen verandering in bren-
gen. Ze hadden altijd goed met elkaar overweg gekund. Aus der Fün-
ten kwam geregeld naar Westerbork, hij was nu eenmaal verantwoor-
delijk voor het aanleveren van transportmateriaal. Hij kwam af en toe 
dineren in Gemmekers villa, hij was ook een vaste gast op de feesten 
die daar werden aangericht en bij de cabaretvoorstellingen.

Gemmeker had dan ook weinig beschuldigends te melden over de 
verdachte. Zijn ontlastende verklaringen bezorgden hem zelfs een 
benauwd moment, toen hun samenwerking bij de ontruiming van 
het Apeldoornsche Bos (januari 1943) aan de orde kwam. Aus der Fün-
ten had daar de leiding genomen en aan directeur Lobstein van de in-
richting gezegd dat ‘iedereen geschikt was voor transport’. Gemme-

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   243 10-03-19   22:42



244

ker was erheen gekomen met honderd man van de Joodse Ordedienst 
uit Westerbork. Maar opeens aarzelde Gemmeker tegenover het Ge-
rechtshof of Aus der Fünten daar wel de orders had gegeven. Hij 
dacht opeens dat het Zöpf was geweest. Hij kreeg direct de volle laag 
van hofpresident mr. Van Hamel: ‘Ik waarschuw u ernstig geen ver-
klaringen af te leggen in strijd met de waarheid.’11 Gemmeker had  
tegen de recherche vier maanden eerder nog gezegd dat het comman-
do in handen van Aus der Fünten had gelegen. Nu wist hij het niet ze-
ker meer – het beschuldigen van Zöpf, onvindbaar ondergedoken in 
Duitsland, was natuurlijk wel zo gunstig voor de verdachte. Het hielp 
weinig, Aus der Fünten hoorde de doodstraf eisen, de procureur-fis-
caal veegde de vloer aan met zijn verweer dat hij niet wist wat er met 
de joden gebeurde. Hij had, zoals bijna alle organisatoren van de jo-
denvervolging, gewezen op de duidelijke begrenzing van zijn taak: 
hij had alleen maar opdracht de joden in Westerbork af te leveren. 
Wat er verder met ze gebeurde, lag buiten zijn competentie.12 Het Bij-
zonder Gerechtshof in Amsterdam zag af van de doodstraf, en kwam 
uit op levenslang. Het feit dat Aus der Fünten een Duitser was speelde 
in dit vonnis geen rol, net zomin als het feit dat hij niet precies wist 
wat er met de joden gebeurde:

‘Er bestaat geen twijfel of hij heeft begrepen dat, terwijl hij de 
ongelukkige joden aanbracht en overgaf, mannen en vrouwen, 
maar ook ouden van dagen, jonge kinderen en zieken, hij daar-
mee voor hen een rampzalige toekomst hielp openen, al wist 
hij niet in bijzonderheden welke duivelse maatregelen hun 
daar wachtten.’13

Gemmeker, die al die ‘ongelukkige joden’ in Westerbork van Aus  
der Fünten in ontvangst nam en naar de kampen in Polen liet door-
voeren, zal bij het vernemen van het vonnis vast wel hebben beseft 
hoeveel geluk hij had gehad dat hij in Assen en niet in Amsterdam 
voor het hof had gestaan. Een halfjaar later kon Gemmeker in de 
krant lezen dat de Bijzondere Raad van Cassatie de zaak opnieuw had 
bekeken en Aus der Fünten alsnog ter dood had veroordeeld. Onder 
andere omdat er uit de overvloedige gegevens in het dossier bleek dat 
Aus der Fünten ‘met de uitroeiingspolitiek van zijn regering tegen-
over de joden bekend is geweest’.

Weer een halfjaar later kreeg Aus der Fünten gratie en werd de 
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doodstraf toch nog omgezet in levenslang. Als een van de Vier en later 
Drie en nog later Twee van Breda bleef hij langer dan iedere Duitse 
oorlogsmisdadiger gevangenzitten, tot 27 januari 1989; dat is ruim 
zeven keer zo lang als Gemmeker.

De scheiding

De vroegere kampcommandant van Westerbork was dan tewerk-
gesteld als sleper, het lijkt erop dat er ook flink met hem gesleept is. 
Hij woonde eerst een paar maanden in Terwinselen, maar werkte in 
Schaesberg, een kilometer of zes noordelijker. Daarna verhuisde hij 
naar kamp Passart in Treebeek, zo’n negen kilometer noordwestelijk 
van de plek waar hij werkte. De laatste maanden werkte hij in de  
Emma-mijn, vlak bij Passart, maar daar was hij weer uit overge-
plaatst, nu naar Eygelshoven, ruim twaalf kilometer oostelijker dan 
zijn werk. Een tamelijk chaotisch geschuif met een ongeschoolde  
arbeider, die inmiddels ongetwijfeld naar het einde van zijn verblijf 
in Nederland snakte. Van enige voorbereiding op terugkeer in de 
maatschappij zijn geen sporen terug te vinden. Van Gemmeker ont-
breekt een dossier in de administratie van de organisatie die zich met 
de maatschappelijke begeleiding van politieke delinquenten bezig-
hield, de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten.14

In het laatste jaar van zijn detentie kwam voor Gemmeker einde-
lijk de scheiding tot stand, waar hij al in 1944 een verzoek voor had 
ingediend. Dat was destijds van de hand gewezen.

Het was uiteindelijk op aandringen van echtgenote Käthe Wun-
derling dat het huwelijk werd ontbonden. Dat blijkt uit de schei-
dingsakte, om precies te zijn zaak nr. 17 B 537/49.15 Er is een zitting 
geweest op 30 maart 1950, aangespannen door Käthe, die werd verte-
genwoordigd door haar advocaat. Zelfs in deze officiële akte wordt 
Gemmekers naam fout (met een c ertussen) geschreven. De beschul-
diging is duidelijk:

‘Klaagster beweert dat de beklaagde als commandant van het 
Kamp Westerbork in Nederland van 1944 tot 1945 een amou-
reuze verhouding met zijn secretaresse Elisabeth Hassel heeft 
onderhouden.’ 
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De regels vereisten destijds een onderzoek naar zo’n bewering. En 
dus is Elisabeth Hassel, die intussen weer in Düsseldorf was neerge-
streken, verhoord over haar relatie met Gemmeker: ze weigerde zich 
erover uit te spreken. Daarop is ook een verweer van Gemmeker ge-
vraagd. Hoe en waar hij gehoord is, staat nergens, maar opmerkelijk 
is zijn reactie wel: ‘hij bestrijdt de ehebrecherische (overspelige) verhou-
ding met mevrouw Hassel’. 

Deze ontkenning had geen effect: de rechters dr. Brandse en dr. 
Schubert concludeerden...

... ‘dat de beklaagde sinds 1943 met de op zijn bureau in Hol-
land werkzame secretaresse Hassel, langdurig een verhouding 
heeft gehad in strijd met de huwelijkswet’.16

Door deze ‘ernstige inbreuk’ heeft hij zijn huwelijk verwijtbaar zo  
ingrijpend geschonden dat het herstel niet meer kon worden ver-
wacht. Gemmeker werd veroordeeld tot de kosten van het geding. De 
uitspraak trad op 24 juni 1950 in werking, maar de bureaucratische  
molens maalden langzaam, zodat de verzending van de stukken pas 
eind februari 1951 geschiedde. Zeven weken later, op 20 april 1951, na 
minder dan zes jaar gevangenschap, zwaaide voor Gemmeker de 
poort open van de rijkswerkinrichting Julia. Parketwachten waren 
uit Maastricht gekomen om hem naar de grens te begeleiden. Daar 
verliet hij Nederland, waar hij nooit meer een stap zou durven zetten.
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12 Terug in Düsseldorf

Het weerzien

Käthe Wunderling had kort voor Gemmekers vrijlating de scheiding 
rond gekregen, na een moeizaam proces waarbij van directe commu-
nicatie tussen de echtelieden geen sprake was geweest. Ze had een 
uitzonderlijk zware tijd achter de rug. Direct na de oorlog was ze als 
lid van de nazipartij haar baan op de dorpsschool van Lehre kwijtge-
raakt. En ook haar huis, een dienstwoning: ze kwam met haar drie 
kinderen in een soort stal terecht. Haar tweede dochter Rosemarie 
(geboren in 1940) kijkt er met afgrijzen op terug.1 Ze woonden bij  
een boer in een ruimte die geschikter was voor dieren dan voor een 
gezin. Om haar kinderen te kunnen onderhouden ging Käthe op het 
land werken. Ze hadden twee kippen, zodat ze af en toe een ei konden 
eten. Maar die kippen mochten van de boer niet buiten lopen. Op een 
gegeven moment had moeder Käthe een bord voor het raam gezet 
met de mededeling ‘Ons gezin woont in een concentratiekamp’. Vol-
gens haar oudste dochter Lotte heeft Käthe ook nog wat proberen te 
verdienen door kleren te naaien voor boerendochters in het dorp.2 

Er waren meer Duitse gezinnen in nood, in die tijd. Rosemarie her-
innert zich dat de Engelse soldaten, die het gebied in mei 1945 kwa-
men bezetten, ondervoede kinderen van de speelplaatsen plukten en 
extra voeding gaven. Rosemarie werd er ook uitgepikt: ze liep krom 
door de ondervoeding, had scoliose (een afwijking in de ruggenwer-
vels) en rachitis en werd in een ziekenhuis opgenomen. Ze kwam on-
der behandeling van een psychotherapeute van het Britse leger en 
kreeg zo goed te eten dat ze weer opknapte.

Haar moeder kwam langzamerhand in een crisissituatie. Het zwa-
re werk, de vernedering, de zorg voor haar ouders die ze erbij gekre-
gen had, het gevoel dat alles haar boven het hoofd groeide – ze was 
aan het eind van haar krachten. De wanhoop bracht Käthe Wunder-
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ling op een gegeven moment zo ver, dat ze haar kinderen meenam 
naar het gemeentehuis en de dienstdoende ambtenaar meedeelde dat 
er echt iets moest gebeuren. Als er geen verbetering in haar toestand 
werd gebracht, zou ze ‘haar kinderen een steen om de nek binden en 
ze in de Oker gooien’ – de Oker, een rivier die langs het dorp Lehre 
stroomt. De ambtenaar zag het probleem: hij zorgde ervoor dat Käthe 
weer op school aan de slag kon, als lerares handenarbeid. En ze kreeg 
ook weer een bewoonbare woning toegewezen, waar het ’s winters zo 
koud kon zijn dat de moeder en de drie dochters bij elkaar onder één 
deken sliepen. ‘Mijn moeder,’ laat dochter Lotte vanuit Spanje weten, 
‘heeft in die tijd als een leeuwin gevochten voor ons, haar kinderen.’3 

Eind april 1951 stond daar opeens een voor de dochters vreemde 
man voor de deur. Vader Albert Gemmeker, net vrijgelaten uit het 
kamp in Eygelshoven, was naar Lehre gekomen. Hij had van zijn oud-
ste dochter Lotte (1938) de babytijd meegemaakt, de middelste (Rose-
marie, 1940) had hij de eerste maanden nog dagelijks gezien en de 
jongste (Erika, 1942) vermoedelijk alleen rond kerst 1942. Twaalf, tien 
en acht jaar oud waren ze. Volgens Erika drie meisjes met vrolijke 
hoofddoekjes om. Het contact met hun vader verliep stroef, of beter: 
er was totaal geen sprake van enig contact. Erika herinnert zich nog 
precies hoe haar vader (die ze consequent met alleen zijn achternaam 
aanduidt) aan tafel gereageerd had:

‘En Gemmeker heeft toen gezegd: jullie worden door je moe-
der aangekleed als Polakkenkinder, en jullie kunnen niet met 
mes en vork eten. Ik kan me herinneren dat hij me “angemotzt”* 

heeft en dat mijn moeder toen gezegd heeft: bemoei je er niet 
mee, opvoeden, dat doe ik. En toen is hij vertrokken.’5

De oudste dochter Lotte bevestigt dat – volgens haar wás er niet eens 
iets wat je met mes en vork zou kunnen eten: ‘We zochten naar aard-
appelen, en beukennootjes om olie uit te slaan.’5

Rosemarie voegt eraan toe dat haar vader tevoren een paar uur in 
de deftige kamer van het huis heeft gezeten, waar de kinderen alleen 
bij bijzondere gelegenheden mochten komen, en waar moeder af en 
toe aan een groot bureau de administratie en haar schoolwerk deed. 
Gemmeker had er het bureau overhoopgehaald, op zoek naar eigen-

* dat hij ‘kribbig’ tegen me deed.
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dommen en documenten. Dochter Erika haalt zesenzestig jaar later 
een oud fotoalbum tevoorschijn, dat ze van haar moeder heeft geërfd, 
en toont de lege plekken: ‘Hij heeft stiekem alle belastende foto’s uit 
de albums gehaald en meegenomen. Waarschijnlijk stond hij daar in 
ss-uniform op.’

Rosemarie herinnert zich die ontmoeting tussen haar ouders, die 
elkaar acht jaar niet gezien hadden (de laatste keer toen Käthe onver-
wacht in Westerbork kwam kijken), nog wel enigszins. Ze heeft ach-
teraf het idee dat haar moeder, ondanks de officiële scheiding, de 
hoop op hereniging niet helemaal had laten varen. Ze wist dat hij 
kwam, ze had voor de gelegenheid provisorisch een soort ouderslaap-
kamer ingericht. ‘Ze heeft misschien even gedacht: hij is bestraft, 
misschien komt het weer goed.’ Maar dat ging dus niet door.

Gemmeker vertrok naar Düsseldorf, hij ging voorlopig bij zijn 
moeder wonen. De kans op een huwelijk met Ly Hassel was inmid-
dels verkeken, zo moest hij constateren. Ze hadden in hun verhoren 
in 1948 tegen rechercheur Jan Schoenmaker nog de indruk gewekt 
dat ze na hun vrijlating met elkaar wilden trouwen, maar toen Hassel 
in 1949 was vrijgelaten en Gemmeker tot tien jaar was veroordeeld, 
had ze de koers verlegd. In 1950 trad ze in het huwelijk met Ernst 
Stoll, een leraar – een jeugdvriendje van haar. Albert Gemmeker is 
twee jaar later weer getrouwd, op 28 februari 1953, met Margaretha 
Rings, een werkneemster van de Deutsche Post. Zij was toen drieën-
twintig jaar oud, ruim tweeëntwintig jaar jonger dan haar man. Het 
paar trok voorlopig in bij Gemmekers ouders aan de Johannstrasse in 
Düsseldorf. Twee jaar later kregen ze een flatje in de Parkstrasse. Het 
zou Gemmekers meest langdurige en stabiele relatie worden.

Een nieuw leven 

Op een van de formulieren die hij in de loop der jaren heeft ingevuld, 
staat vermeld dat Gemmeker in het jaar van zijn vrijlating ruim drie 
maanden werkloos is geweest. In die periode moet hij op zoek gegaan 
zijn naar nieuwe bezigheden. Van enige bijdrage van staatswege  
was geen sprake bij iemand die wegens oorlogsmisdaden veroordeeld 
was. Al probeerde hij al direct onder die bepalingen uit te komen.  
Dat blijkt uit een document in het Landesarchiv in Duisburg.6 Vijf da-
gen na zijn vertrek uit Eygelshoven vulde hij een vragenlijst in, die 
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behoorde bij een verzoek om ‘denazificering’ – zijn exacte motief is 
moeilijk te achterhalen, maar het is waarschijnlijk dat hij via een po-
sitieve verklaring de weg naar een nieuwe ambtelijke loopbaan wilde 
openen.

In april 1951, de maand waarin Gemmeker deze poging deed, was 
de ‘Entnazifizierung’ als beleidsinstrument al bijna verleden tijd. De 
vier geallieerde staten, Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Sov-
jet-Unie, die ieder in hun eigen sector het bewind over Duitsland 
voerden, wilden de bevolking heropvoeden en voormalige nazi’s uit-
sluiten van hoge functies in het openbaar bestuur en bedrijfsleven. 
Daarvoor moest iedereen die daarvoor in aanmerking kwam een lan-
ge vragenlijst invullen. Na verloop van tijd kwam er veel kritiek op 
dat systeem, de term ‘Persilschein’ kwam in zwang: een papier dat als 
wasmiddel voor een bruin verleden dienstdeed. Vaak konden mensen 
door gekochte verklaringen en valse opgaven hun foute gedrag in de 
oorlog wegmoffelen, en daarmee terugkeren op belangrijke posten in 
de Duitse samenleving.

Wie de door Gemmeker ingevulde vragenlijst van april 1951 be-
kijkt, moet tot de conclusie komen dat hij hier met opgestroopte 
mouwen aan de wastobbe heeft gestaan. Als beroep gaf hij, bijvoor-
beeld, ‘koopman, in binnen- of buitendienst’ aan. En op de vraag of 
hij ‘invloedrijke functies’ heeft bekleed in de voorbije jaren, ant-
woordde hij dat hij ‘politieambtenaar’ was, van 15 juli 1926 tot het 
einde van de oorlog. Zijn hoogste rang was ‘politie-inspecteur’, en 
zijn taak: ‘bestuursambtenaar’. Nergens valt het woord kampcom-
mandant, nergens de plaatsnaam Westerbork, nergens het woord 
jood. Sterker: op de vraag of hij ook in het buitenland actief is ge-
weest, antwoordt hij ‘Nederland’, en op de vervolgvraag wat hij daar 
deed, schrijft hij: ‘Als bestuursambtenaar bij de politie op verschillen-
de plekken in het land actief geweest.’

Na de 131 vragen van de lijst, die miljoenen Duitsers na de oorlog 
hebben moeten invullen, staat dat ‘foute of onvolledige opgave een 
misdrijf is tegen de regels van de militaire regering en met een aan-
klacht en straf wordt aangepakt’. Albert Gemmeker nam het risico, en 
tekende op 30 april 1951, tien dagen na zijn vrijlating.

Daarna is zijn ‘geval’ een moeilijk te traceren reis door de naoorlog-
se bureaucratie begonnen. De instantie die over de denazificering 
ging vroeg om inlichtingen bij het bureau dat de veroordelingen van 
misdadigers bijhield, en kreeg als antwoord dat er over Gemmeker 
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geen papieren beschikbaar waren. Daarop informeerde de man die de 
zaak-Gemmeker behandelde bij de vereniging van advocaten of daar 
misschien stukken waren. Twee dagen later, het was inmiddels 13 juli 
1951, kwam het antwoord. Gemmecker (de naam was weer eens fout 
geschreven) kwam wel voor op een lijst, maar processtukken waren er 
niet. Waarop deze vertegenwoordiger deze hoogst opmerkelijke con-
clusie trok:

‘Daaruit blijkt dat de verwijten die tegen Gemmeker van  
Hollandse zijde zijn ingebracht, slechts onbetekenend kunnen 
zijn geweest.’7

Maar daarna herstelde het systeem de orde. Er zit een onduidelijk 
briefje in Gemmekers dossier waarop staat vermeld dat hij in Neder-
land tot tien jaar is veroordeeld. Vervolgens vroeg de ambtenaar die 
de zaak behandelde aan de politie van Düsseldorf om nadere inlich-
tingen. Dat is tevens het laatste stuk over Gemmekers witwaspoging 
in het dossier. De conclusie moet geweest zijn dat Gemmeker, als 
ss-officier, en als veroordeeld kampcommandant, in de hoogste cate-
gorie viel die het Entnazifizierungssysteem kende: de hoofdschuldi-
gen. En dat betekende dat hij niet meer in staatsdienst kon treden en 
ook geen recht had op een pensioen over de tijd dat hij in overheids-
dienst was geweest. Vervolgd voor het onjuist en onvolledig invullen 
van het vragenformulier werd hij niet – de Duitse overheid had nog 
wel een paar andere dingen aan het hoofd.

Jaren later, in 1967, is de Nederlandse journalist Richard Kaan erin 
geslaagd de toen 59-jarige Gemmeker te interviewen. In dat gesprek 
begon Gemmeker over zijn moeilijke financiële positie en zei hij:

‘Ik moet werken tot mijn dood. Ik heb geen recht op pensioen 
en ben te oud om een levensverzekering af te sluiten. Als ik in 
1951 was teruggekeerd in overheidsdienst had ik op mijn 65e 
levensjaar een pensioen kunnen krijgen. Ik heb gezworen nooit 
meer ambtenaar te worden. Men zou mij weer kunnen mis-
bruiken voor zo’n functie als in Westerbork.’8

‘Gezworen nooit meer ambtenaar te worden’. Van die eed is in het 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen geen spoor te vinden. Wel van het 
tegendeel, Gemmekers mislukte poging om zijn oorlogsverleden 
weg te poetsen.   
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In 1954 heeft Gemmeker nog een geheel andere poging gedaan om 
enig financieel voordeel aan zijn oorlogsverleden over te houden. Hij 
schreef een verzoek aan de gemeente Düsseldorf, zijn woonplaats, 
om in aanmerking te komen voor ‘Kriegsentschädigung’, een schadever-
goeding voor in de oorlog opgelopen letsel. Uit nadere bestudering 
van dat verzoek blijkt dat hij vroeg om een vergoeding ‘wegens een  
in gevangenschap bij de mijnarbeid opgelopen beschadiging aan de 
hand’. Zijn brief kwam terecht bij de desbetreffende afdeling met  
de fenomenale naam ‘Heimkehrerbetreuungsstelle’.* Hij gaf op het be-
geleidende formulier wel op dat hij in Nederland gevangen had geze-
ten en dat hij voor de staf van de BdS in Den Haag had gewerkt, maar 
ook hier bleef zijn functie als commandant van Westerbork onge-
noemd. Hij ging wel wat dieper in op zijn financiële situatie. De in-
komsten waren op dat moment 650 mark per maand, waarvan 300 
ingebracht door zijn werkende echtgenote. Hij schreef dat hij 50 
mark per maand moest betalen voor ‘onderhoudskosten voor mijn 
kinderen uit het huwelijk dat tijdens mijn gevangenschap geschei-
den werd’.

Gemmekers dochters Rosemarie en Erika menen zeker te weten 
dat hun vader nooit een pfennig heeft bijgedragen aan hun levens-
onderhoud. En van een beschadiging aan zijn hand hebben ze nooit 
iets geweten of gemerkt. Uit Gemmekers dossier in het Duisburgse 
Landesarchiv blijkt overigens dat zijn verzoek al snel doodliep – de 
zaak is kennelijk niet in behandeling genomen. Ook dit beroep op de 
overheid om zijn positie te verbeteren had geen succes. 

In de tabak

Gemmeker vond een baan als verkoper in een sigarenzaak. Hij stond 
achter de toonbank in een winkel in het hart van Düsseldorf, aan de 
Carlsplatz. Volgens zijn dochter Erika heeft hij daar een paar jaar  
gewerkt. Daarna ging de firma zich toeleggen op de exploitatie van  
sigarettenautomaten. Daarbij zou Gemmeker de centrale figuur in de 
administratie geworden zijn, een functie die hij de rest van zijn leven 
heeft behouden. Dat leverde geen fortuin op – daar heeft zijn dochter 
althans nooit iets van gemerkt. Gemmeker en zijn echtgenote Marga-

* Bureau voor de verzorging van terugkerenden.
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retha bleven wonen in hun kleine flat in de Parkstrasse, eigenlijk een 
eenkamerflat met een woonkeuken. In de woonkamer werd ’s avonds 
de zitbank omgebouwd tot een bed – een slaapkamer had de woning 
niet. Het zag er netjes uit, maar niet bepaald chic. Ook overigens was 
er geen sprake van een luxe leven. Na een armoedige start groeide het 
echtpaar wel mee met de toenemende welvaart in de Bondsrepubliek 
Duitsland, maar meer dan af en toe een korte vakantie in eigen land 
of in Oostenrijk zat er niet in. ‘En nooit naar Nederland,’ voegt doch-
ter Erika eraan toe, ‘dat durfde hij absoluut niet.’

Heel af en toe kwam Nederland wel naar hém. In kringen van over-
levenden van de Holocaust ging het verhaal, dat sommige joden geen 
groter plezier kenden dan een pakje sigaretten te kopen in de winkel 
aan de Carlsplatz: bediend te worden door de voormalige onaantast-
bare kampcommandant zou voor sommigen tot de grootste naoor-
logse genoegens behoord hebben. Volgens zijn dochters had Gem-
meker in Düsseldorf geen rijk sociaal leven. Er gaan wel verhalen dat 
hij aangesloten was bij een groep oude nazi’s die in Düsseldorf gere-
geld herinneringen ophaalde aan vroeger, maar daar zijn geen con-
crete aanwijzingen voor. Gemmeker ging wel om met zijn vroegere 
adjudant Heinz Todtmann. Twee jaar lang had de voormalige Ber-
lijnse journalist, die joods was maar protestants gedoopt, zijn com-
mandant trouw gediend. Daarna was hij na een conflict met de be-
langrijkste Dienstleiter in de kamphiërarchie Kurt Schlesinger op 
een zijspoor gezet. Na de oorlog heeft Todtmann geruime tijd in 
voorarrest gezeten, maar na hun beider terugkeer kwamen Todt-
mann en Gemmeker geregeld bij elkaar in Düsseldorf over de vloer, 
in gezelschap van hun echtgenotes. Todtmann had zijn oude beroep 
weer opgevat, van zijn hand verschenen boekjes over de auto-indus-
trie, zoals het rijk geïllustreerde werkje Kleine Wagen in grosser Fahrt, 
over de wonderlijke herrijzenis van de Volkswagen Kever na de oor-
log. Verder is bekend dat Gemmeker een keer bezoek kreeg van zijn 
voormalige huishoudster, mevrouw Betty Asch-Rosenthal. Ze was 
vergezeld van een joods echtpaar dat de oorlog had overleefd, de fa-
milie Oberländer. ‘Ik zat daar op spelden,’ verklaarde mevrouw Asch 
in een verhoor na de oorlog.9 

Daarna is hetzelfde gezelschap elders in Düsseldorf nog even op 
bezoek geweest bij Frau Hassel, die inmiddels als mevrouw Stoll-Has-
sel ook niet op Nederlands bezoek zat te wachten en de gasten weer 
snel de deur uit werkte. 
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Er was nóg een oud-gevangene die een keer bij Gemmeker op be-
zoek kwam: Herman Schliesser, die in Westerbork een poosje in de 
keuken had gewerkt en toen als taak had de commandant zijn ontbijt 
te brengen. Daardoor spraken ze weleens met elkaar. Schliesser werk-
te na de oorlog voor een textielfirma en had de voormalige comman-
dant opgezocht toen hij eens voor een beurs in Düsseldorf moest zijn. 

En dan was er nog dr. Fritz Spanier, de chef-arts van het kamp-
ziekenhuis. Hij is na de oorlog teruggegaan naar Düsseldorf waar hij 
weer huisarts was en enige tijd Gemmeker tot zijn patiënten mocht 
rekenen. Toen Spanier in 1950 zélf een keer in het ziekenhuis lag, 
kreeg hij bezoek van Elisabeth Hassel. Die was kort daarna ook pa-
tiënt van Spanier geworden. In de jaren zestig had Gemmeker toch 
maar voor een andere huisarts gekozen. Hij vertelde daarover tegen 
de Nederlandse journalist Richard F. Kaan, die hem kwam intervie-
wen:

‘Dr. Spanier en ik hadden regelmatig omgang en ik liet mij 
door hem behandelen. Drie jaar geleden heb ik met opzet de 
relatie verbroken. Dr. Spanier heeft veel joodse patiënten. Het 
zou niet goed voor zijn reputatie zijn als die te weten kwamen 
wie ik ben.’10 

Journalist Kaan ging daarna, begin 1967, direct door naar Spanier, die 
een praktijk had in de Alfredstrasse in Düsseldorf. Hij begon tegen 
hem over zijn ex-patiënt Gemmeker. Waarop Spanier zei:

‘Ik weet niet waarom hij nu al drie jaar is weggebleven. Ik be-
treur het niet. Als arts moet je iedereen behandelen. Ik was hem 
liever kwijt dan rijk. Er gaat geen week voorbij of ik denk eraan. 
Gemmekers bezoeken verergerden dat.’11

Ergens rond 1953 had Gemmekers tweede dochter Rosemarie, toen 
ongeveer dertien jaar oud, een ontmoeting met haar vader en Spanier 
tegelijk. Daarin speelde haar tante Grethe een rol, de zus van Albert 
Gemmeker. Grethe had al lange tijd een verstoorde relatie met haar 
broer. In de eerste plaats omdat hij nazi was geworden en in die krin-
gen carrière had gemaakt, maar toch vooral omdat hij zijn vrouw en 
drie kinderen in de steek had gelaten – dat heeft ze hem nooit verge-
ven. Grethe bleef in nauw contact met haar schoonzuster Käthe en de 

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   254 10-03-19   22:42



255

drie meisjes, voor wie ze de lievelingstante was. Grethe was getrouwd 
met een kapper uit Düsseldorf, Willy Ladz. Ze nodigde haar nichtjes 
geregeld uit om te komen logeren. De jongste, Erika, herinnert zich 
dat ze een keer met tante Grethe door de stad wandelde en dat die 
toen tegen haar zei: ‘Kijk, daar in die sigarenwinkel, daar staat je  
vader achter de toonbank.’ Toen Rosemarie als meisje van dertien bij 
haar oom en tante logeerde, heeft tante Grethe een ontmoeting gear-
rangeerd. Ze herinnert zich een groep mensen rond een tafel. Een van 
hen was haar vader, die ze eigenlijk helemaal niet kende. En een an-
der was dr. Spanier. Rosemarie: ‘Mijn tante zei toen: dat is een vriend 
van je vader, die heeft geholpen dat hij niet in de gevangenis hoefde.’12 

Een paar jaar later beleefden de zusjes, inmiddels vijftien en der-
tien jaar oud, een aanzienlijk spannender avontuur. Ze waren pubers, 
hadden geregeld ruzie met hun moeder en besloten op een dag spon-
taan hun vader te gaan opzoeken. Het was nogal een afstand, van  
Lehre bij Braunschweig naar Düsseldorf. De list die de meisjes be-
dacht hadden, kwam erop neer dat ze een doos sigaren kochten voor 
een vrachtwagenchauffeur die ze vaag kenden. Ze gingen naar hem 
toe en vroegen of hij hun een lift wilde geven naar Düsseldorf, waar  
ze bij hun tante gingen logeren. Dat hun moeder van niks wist, hiel-
den ze voor zich. Rosemarie en Erika zijn in de cabine geklommen en 
meegereden, een kleine 400 kilometer. Bij een tankstation in de buurt 
van Düsseldorf stapten ze uit, het was al laat. Ze gingen naar het weg-
restaurant, maar daar zaten alleen maar drinkende en schreeuwende 
mannen – dat vonden ze nogal eng. De meisjes liepen naar een tele-
fooncel en belden naar tante Grethe in haar kapperszaak. Het was al 
bijna nacht. De schrik was groot. Grethe charterde een familielid met 
een auto dat hen ophaalde en midden in de nacht bij Grethe afleverde. 
De volgende dag was er grote consternatie. Vader Gemmeker was er 
inmiddels bij gehaald, hij was woedend. Van logeren kwam niets, de 
volgende dag zette Gemmeker zijn kinderen op de trein, terug naar 
Braunschweig. Daar was hun moeder in alle staten: ze had de hele 
nacht gezocht naar haar spoorloze kinderen.

Weer een paar jaar later groeide er toch nog een begin van een band 
tussen Gemmeker en zijn middelste dochter Rosemarie. Dat was in 
de periode dat ze enige tijd in Düsseldorf woonde, bij haar oom en 
tante. Ze was toen een jaar of zeventien, te jong voor de studie die ze 
wilde volgen (begeleiding van doofstomme kinderen), en besloot tot 
een soort praktijkperiode, in de kapperswinkel van haar tante Grethe 
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en oom Willy. Ze ging er op aanraden van haar tante ook een avond-
studie steno bij doen. Als ze in de stad moest overstappen, kwam ze 
langs de sigarenwinkel waar haar vader werkte. Ze stapte daar gere-
geld naar binnen en maakte dan een praatje met hem, ‘niets bijzon-
ders hoor, we wisselden een paar woorden uit’. Bij haar kwam de ge-
dachte op dat het toch wel heel mooi zou zijn als ze aan het eind van 
haar tussenperiode samen met haar vader terug zou gaan naar Lehre 
en dat alles dan weer goed zou komen. Ze noemt het zelf een romanti-
sche gedachte van een tienermeisje. 

De ontmoetingen werden onderbroken toen ze opeens hevige pij-
nen kreeg: het bleek een blindedarmontsteking, waarvoor ze in het 
ziekenhuis moest worden opgenomen. Op een dag kwam daar haar 
vader binnen op het bezoekuur, met een bos bloemen. Later bleek dat 
tante Grethe haar broer had gezegd dat hij toch wel even de moeite 
kon nemen bij zijn zieke dochter op bezoek te gaan. Rosemarie was er 
heel blij mee; de andere meisjes in het ziekenhuis en de verpleegsters 
konden haast niet geloven dat het haar vader was, zo’n knappe, chic 
geklede man.

Toen ze weer hersteld was, wilde ze hem het voorstel doen samen 
terug te gaan naar Lehre. De gelegenheid deed zich voor toen hij haar 
uitnodigde om samen ijs te gaan eten aan de oever van de Rijn. Ze  
zaten daar op het terras, maar voor ze haar vraag kon stellen, deed 
haar vader een heel andere mededeling: dat hij inmiddels opnieuw 
getrouwd was. Rosemarie: 

‘Ik weet nog dat dat een totale shock voor mij was. Ik wilde hem 
niet meer zien, de laatste hoop was vervlogen. Ik heb dat nooit 
met mijn moeder besproken, heb haar vijfentwintig jaar ver-
zorgd, maar er nooit over gepraat.’13

Daarmee verdween Gemmeker voor lange tijd uit het leven van zijn 
gezin. Maar het verleden zou hem blijven achtervolgen, nog heel 
lang.

Een nieuw onderzoek

De eerste keer dat Gemmekers naam in de Duitse media opdook was 
op 25 februari 1959. Het ging om het blad Die Weltbühne, dat uitkwam 
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in Oost-Berlijn, in de ddr dus. In jaargang 14, nummer 8 stond een 
artikel over het verschijnsel dat er in naoorlogs West-Duitsland nazi’s 
gewoon op straat rondliepen. Er werd een naam in genoemd: ‘Albert 
Gemmeker, die betrokken was bij de jodendeportaties, en nu alweer 
vrij man in Düsseldorf.’ Het blad was anoniem doorgestuurd naar het 
Openbaar Ministerie in Düsseldorf, dat ernaar gekeken heeft en tot 
de conclusie kwam dat er geen sprake was van strafbare handelingen 
van Gemmeker – het artikel werd beschouwd als communistische 
propaganda tegen West-Duitsland. In een beschikking van 29 okto-
ber 1959 werd het onderzoek gestopt, voor het begonnen was.14

Maar daarmee was het verhaal van een vrij rondlopende verant-
woordelijke voor jodentransporten niet uit de wereld. Een redacteur 
van een in West-Duitsland (Darmstadt) verschijnend kerkblad had 
kennelijk Die Weltbühne goed gelezen. Hij schreef op 1 april 1959 een 
stuk onder de titel ‘Heute sind sie biedere Bürger’* en daarin werd ge-
constateerd dat...

‘... de commandant van het Hollandse jodenverzamelkamp 
Westerbork, waardoorheen ook Anne Frank en haar familie 
werden doorgesluisd, vandaag als eerbare verkoper in Düssel-
dorf leeft’.15

In het dossier-Gemmeker in het archief in Duisburg ligt een briefje 
van het Openbaar Ministerie in Düsseldorf, waarin, naar aanleiding 
van dat stuk, de vraag werd gesteld: ‘Moeten we die Gemmeker gaan 
aanpakken?’ Het antwoord was positief, maar het begin was in ieder 
geval niet erg veelbelovend. De kwestie kwam op het bureau terecht 
van officier van justitie Johannes Tillmann in Kleef, die er kennelijk 
weinig raad mee wist. Hij kreeg de zaak doorgestuurd omdat de 
plaats delict in zijn gebied zou liggen. Westerbork, in zijn district? 
Hij informeerde bij de politie van het gehucht Westerbroeck, beho-
rende tot het dorp Straelen, vlak over de grens bij Venlo. Hij kreeg na 
enige tijd antwoord van de plaatselijke politie dat niemand in het 
dorp ooit had gehoord dat daar een jodenkamp was geweest. Till-
mann suggereerde daarop aan zijn bazen dat ze misschien eens in Ne-
derland moesten informeren. 

* Tegenwoordig zijn zij brave burgers.
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Het ziet er, met de kennis van 
nu, nogal klungelig uit, maar er 
was eind jaren vijftig wel dege-
lijk zwaar weer op komst voor 
Gemmeker, die zo graag een 
nieuw leven was begonnen en 
het idee had dat hij met zijn  
celstraf en mijnwerkersbestaan 
in Nederland meer dan voldoen-
de geboet had voor zijn gedrag 
in de oorlog. Buitengewoon on-
heilspellend moet voor hem het 
bericht zijn geweest dat zijn tot 
dan toe onvindbare chef, Willi 
Zöpf, in de zomer van 1958  
was opgespoord en gearresteerd. 

Gemmeker had tot dan toe een groot deel van de schuld aan de depor-
taties in Zöpfs schoenen kunnen schuiven – die kon toch niets terug-
zeggen. Maar dat spel was nu uit. 

De manier waarop Zöpf werd gevonden is trouwens van een adem-
benemende eenvoud.16 Centrale figuur was Ben Sijes, de toegewijde 
medewerker van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, ver-
trouweling van directeur Loe de Jong. Sijes ging al vanaf begin jaren 
vijftig geregeld op bezoek bij Willy Lages, de voormalige chef van de 
Sicherheitspolizei in Amsterdam, die als een van de Vier van Breda in 
de Bredase koepelgevangenis zijn levenslange straf uitzat. Sijes pro-
beerde van Lages zo veel mogelijk informatie los te krijgen over de 
manier waarop het Duitse terreursysteem in Nederland functioneer-
de en daarom probeerde hij met hem een soort vertrouwensband op 
te bouwen. Zijn collega Hans van der Leeuw was in dezelfde periode 
druk met allerlei juridische kwesties en met het opsporen van joodse 
bezittingen die in de oorlog waren geroofd. In dat kader zat Van der 
Leeuw verlegen om getuigenissen van mensen die dicht bij het vuur 
hadden gezeten, zoals Willy Zöpf, de voormalige leider van het Ju-
denreferat in Den Haag. Op een dag zou Sijes weer naar Breda gaan 
voor een bezoek aan Lages. Van der Leeuw vroeg hem: probeer nog 
eens of hij weet waar Zöpf uithangt. Dat deed Sijes die dag in Breda, 
in de cel van Lages. De vroegere politiechef antwoordde, zonder een 
spier te vertrekken: ‘Schauen Sie mal in Murnau nach.’* Murnau – dat is 
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een dorpje in Oberbayern. Daar bleek Zöpf onder zijn eigen naam in-
geschreven te staan in het bevolkingsregister. Dertien jaar had hij 
zich met succes schuilgehouden. En nu, na al die tijd, was hij verra-
den, door die andere Willy, de voormalige ssSturmbannführer van de 
SiPo/sd Amsterdam. Van der Leeuw schreef Zöpf een brief en ging 
daarna op bezoek. Hij ging met hem uit wandelen, langs de Staffel-
see. Zöpf was jaren tevoren in Murnau neergestreken, hij werkte er 
als sportleraar in een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers. 
Van der Leeuw zei later over die dag:

‘Zöpf was er zich tijdens dit gesprek natuurlijk van bewust dat 
het met zijn rust gedaan zou zijn.’17

 
En inderdaad, de bevindingen van de riod-mensen werden doorge-
geven aan de Duitse regering en op 1 juli 1958 werd Zöpf gearresteerd. 
Drie dagen later volgde een nieuwe arrestatie: van Wilhelm Harster, 
de voormalige chef van Zöpf. Hij was al tot twaalf jaar veroordeeld in 
Den Haag, maar destijds was zijn aandeel in de massamoord op de  
joden niet in de dagvaarding opgenomen. Dat er opnieuw een onder-
zoek tegen zijn vroegere opperchef werd geopend moet voor Gem-
meker een mokerslag zijn geweest: nu was hij zelf ook opnieuw in 
gevaar. Dat klopte: het Openbaar Ministerie in München leek grote 
plannen te hebben om de verantwoordelijken voor de jodenvervol-
ging in Nederland alsnog hard aan te pakken. Ook Gemmeker stond 
op het lijstje.

In die periode – begin 1959 – meldde zich bij Gemmeker een televi-
siejournalist die voor de ndr werkte, de Norddeutscher Rundfunk. 
Het was Peter Schier-Gribowsky, een man met een zwaar Oostenrijks 
accent en een grote ambitie om programma’s te maken over de recen-
te geschiedenis voor het nog jonge medium televisie, dat op het punt 
stond door te breken naar het grote publiek. Schier-Gribowsky, die 
tegenwoordig in de Duitse handboeken vermeld staat als een van  
de grondleggers van de televisiedocumentaire, wilde interviews met 
joodse overlevenden van de oorlog afwisselen met herinneringen van 
andere Duitsers, en liefst ook met betrokkenen bij de deportaties. Hij 
had gelezen over Gemmeker die als vrij man in Düsseldorf rondliep 
en vroeg hem om een interview. Gemmeker stemde toe. Waarom is 

* ‘Gaat u eens rondkijken in Murnau.’
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niet exact vast te stellen, maar duidelijk is dat hij besefte dat dit een 
kans was om zich voor te doen als redelijk, schuldbewust en bovenal: 
voldoende afgestraft. 

Schier-Gribowsky had bij de voorbereiding van zijn programma 
(titel: Als wär’s ein Stück von Dir* ) contact gehad met het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam en daar toestemming ge-
kregen fragmenten van de Westerborkfilm te gebruiken. Het was ver-
moedelijk de eerste keer dat dit materiaal op het televisiescherm te 
zien was – de serie De Bezetting van dr. Loe de Jong begon pas het jaar 
erna, in 1960. De voice-over die aan het vraaggesprek met Gemmeker 
voorafging zegt, vertaald:

‘Destijds werden de joden uit alle delen van Nederland naar dit 
verzamelkamp gebracht. Vanuit Westerbork was er maar één 
weg: naar de gaskamers van Auschwitz. Uit het archief van de 
dood ontsnapte niemand. Albert Gemmeker, commandant van 
Westerbork. Hij controleerde de transporten persoonlijk. Ook 
Anne Frank ging via dat kamp.’18

Zoals in hoofdstuk 5 al vermeld, verklaarde Gemmeker in zijn inter-
view met Schier-Gribowsky dat hij veel respect had gekregen voor 
joodse mensen gedurende zijn periode dat hij ze in Westerbork beter 
had leren kennen. En dat hij geen idee had wat er met die mensen in 
Auschwitz zou gebeuren. In zijn poging aan een groot publiek duide-
lijk te maken dat hij dat écht niet wist, legde hij uit wat hij had onder-
nomen om erachter te komen:

‘Wij hebben zelfs geprobeerd, nadat een keer geruchten over 
wat we later hebben gehoord, ons bereikten, daarover meer 
bijzonderheden te verkrijgen. Ik ben zelf naar mijn chef gere-
den, heb ernaar gevraagd. Men zei tegen mij dat het zogenaam-
de gruwelpropaganda, oorlogshetze was. Dat vond ik echter 
niet bevredigend en ik heb een transportbegeleider, die bij mij 
in het kamp kwam gevraagd dat hij, aangezien hij immers in 
Auschwitz komt, mij toch eens moest vertellen hoe het daar 
toeging, hoe daar gewerkt werd, hoe de mensen wonen enz.  
En natuurlijk niet op de man af gevraagd, ik wilde indirect te 

* ‘Alsof het een stuk van jezelf was’.
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weten zien te komen wat er gebeurde. Die heeft me gezegd  
dat het transport op een station vóór kamp Auschwitz door  
de kampbezetting, een officier en een adjudant, werd over-
genomen en hij nog nooit het kamp zelf gezien had.’19

Op een vraag van de interviewer over de rechtmatigheid van zijn 
straf, antwoordde Gemmeker dat hij zich niet schuldig voelde, omdat 
hij alleen bevelen van bovenaf uitvoerde en dat zo humaan mogelijk 
had gedaan. Maar hij begreep wel dat niemand het zou hebben be-
grepen als hij ongestraft zou zijn gebleven. Hij vond ook dat hij, ge-
zien het onrecht dat velen was aangedaan, anderen niet de schuld 
voor zijn gevangenschap in de schoenen kon schuiven. Dat alles op 
zalvende toon in goedlopende zinnen – kennelijk bedoeld om het na-
derende onheil van vervolging in eigen land af te wenden. Maar on-
miskenbaar ook het optreden van een man op de vlucht, die doods-
bang was dat hem opnieuw een lange straf boven het hoofd hing.20

Gemmekers optreden op tv bleef in Nederland niet onopgemerkt. 
Kampoverlevende Werner Stertzenbach schreef de maker van de do-
cumentaire een brief, met als kern: ‘Als Gemmeker nu verklaart dat 
hij onschuldig is, noem ik zo’n instelling gewetenloos.’ Hij wees erop 
dat Gemmeker in Nederland aan de doodstraf ontkomen was, alleen 
omdat hij een Duitser was – een verzachtende omstandigheid: ‘Zijn 
opstelling bevordert de opvatting dat de jodenmoordenaars onver-
beterlijk zijn.’ Stertzenbach schreef in dezelfde periode een pagina-
groot artikel in een Duits blad voor oorlogsslachtoffers (Der Tat) over 
Gemmeker en zijn verleden in Westerbork.

Het Algemeen Handelsblad publiceerde een ingezonden brief van de 
publicist Max Lewin, die Gemmekers adres bevatte: Parkstrasse 55. 
Een andere brief bepleitte de samenstelling van een witboek van 
oud-gevangenen over de voormalige commandant, dat aan de Bonds-
regering zou moeten worden overhandigd. En op 2 maart 1960 stond 
in vrijwel alle kranten het van persbureau Reuter afkomstige nieuws-
bericht: tegen voormalig kampcommandant van Westerbork Albert 
Konrad Gemmeker was een vooronderzoek geopend. Het Openbaar 
Ministerie in Dortmund had het meegedeeld. 

Ze waren toen al even bezig, de rechercheurs die de zaak-Gemme-
ker moesten onderzoeken.21 Er was zelfs een huiszoeking geweest  
in de Parkstrasse, eind november 1959 al. Er zijn daar wat brieven in 
beslag genomen, maar daar werden de onderzoekers niet veel wijzer 
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van. Begin 1960 was er een eerste getuigenverhoor: dr. Spanier werd 
ondervraagd over zijn herinneringen aan zijn commandant en tevens 
patiënt. In zijn verhoor klonk vooral trots door: dat hij zo’n groot en 
goed uitgerust ziekenhuis leidde; dat hij en zijn collega’s geweigerd 
hadden gemengd-gehuwde joden te steriliseren; dat hij drie maan-
den lang transporten had kunnen tegengehouden door nadrukkelijk 
te wijzen op het besmettingsgevaar toen er een polio-epidemie was 
uitgebroken. Hij sprak heel positief over Gemmeker, die hij ‘correct 
en vergeleken met andere kampcommandanten humaan’ noemde. 
Hij gaf tot slot nog een tip over een te verhoren getuige: Heinz Todt-
mann, de vroegere adjudant en latere huisvriend van de verdachte. 
Veel kwam daar niet uit: Todtmann legde er de nadruk op dat het 
doodschieten van vier betrapte vluchters zeker niet het idee van Gem-
meker was geweest, maar een bevel uit Den Haag.

Veel nuttiger dan deze verhoren was voor de rechercheurs het feit 
dat ze intussen beschikten over het vonnis van het Bijzonder Ge-
rechtshof in Assen – het was voor maar liefst 1959,80 mark vertaald 
door een specialist, die zijn uurtarief met 70 pfennig mocht verhogen 
omdat het zo’n ingewikkelde tekst was. Daarmee waren de betrokken 
rechercheurs voldoende voorbereid om de verdachte zelf te horen, op 
25 april 1960.22 Het verhoor ging voornamelijk over drie onderwer-
pen: Gemmekers betrokkenheid bij het leeghalen van de inrichting 
Het Apeldoornsche Bos, zijn opdracht om de vier joodse vluchters 
van 5 september 1944 te laten executeren en, in het algemeen, zijn 
verantwoordelijkheid voor de deportatie van tienduizenden joden 
uit Westerbork. In het begin van het gesprek legde Gemmeker nog 
eens de opdracht uit die hij van Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
und des Sicherheitsdienstes Wilhelm Harster had meegekregen, toen 
hij in oktober 1942 aantrad:

‘Hij zei me daarbij dat mijn voorganger afgelost moest worden 
omdat hij kampingezetenen geslagen had. Hij verwachtte van 
mij dat ik de geïnterneerden als aan mij toevertrouwde mensen 
zou beschouwen en ze als mensen zou behandelen. Zo niet, dan 
zou ik ook weer afgelost worden en zou ik op bestraffing kun-
nen rekenen.’23

Gemmekers strategie bij dit eerste uitvoerige verhoor op vaderlandse 
bodem was dezelfde die hij vanaf zijn arrestatie in 1945 had gevolgd: 
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hij wist niets van het lot van de joden en hij had zich als een humaan 
commandant gedragen. Hij ging al snel over tot een nummertje 
borstklopperij, dat zo in het verslag terechtkwam:

‘Ik mag hier opmerken dat ik in kamp Westerbork wezenlijke 
verbeteringen heb bereikt, in het bijzonder heb ik een adequaat 
ziekenhuis met operatiezaal ingericht met geschikte artsen en 
verplegend personeel, die allen geïnterneerden waren. Deze 
uitbreiding kostte 250.000 gulden. Dat vereiste natuurlijk toe-
stemming van de BdS en ik moet zeggen dat ik ook hierbij de 
volledige ondersteuning van dr. Harster heb gekregen.’24

Hij draaide in het verhoor het verhaal af dat hij steeds had verteld. 
Hoe de transporten werden samengesteld, hoe de afstammingskwes-
ties werden afgehandeld, hoe hij verplegers meestuurde als er zieken 
moesten worden vervoerd. Bij de vervoersfaciliteiten ging hij zo ver 
dat hij de ton met water en de ton voor uitwerpselen, die in de afge-
sloten wagons stonden, omschreef als ‘water- en closetinstallaties’. 
Ook omtrent de geruchten die in het kamp rondgingen over het ver-
moorden van de joden op de bestemming vertelde hij het oude ver-
haal. Met als toevoeging:

‘Ik moet er nog bij zeggen dat ik in Westerbork volledig van de 
buitenwereld afgesneden leefde en alleen in dringende geval-
len contact met andere Duitse bureaus had. Ik heb wel af en toe 
Britse radio geluisterd, maar daar heb ik nooit gehoord dat het 
lot van de joden werd vermeld.’25

De ondervragers Rager en Götz gingen uitvoerig in op Gemmekers 
aanwezigheid bij het deporteren van de patiënten van inrichting het 
Apeldoornsche Bos.26 Hij gaf, opnieuw, een lezing van de gebeurte-
nissen die sterk afweek van wat anderen gezien hadden: alle patiën-
ten waren goed aangekleed, de meesten konden zelf naar de vracht-
wagens lopen, geweld is er niet toegepast, de bedlegerigen werden op 
brancards vervoerd – weinig aan de hand dus. Hij was zelf vooral be-
zig geweest met het indelen van het personeel van zijn Ordedienst, 
die de leeggehaalde kamers moesten opruimen. Artsen en verplegers 
had hij niet gesproken. Hij wees een eerdere uitspraak van de leider 
van de operatie Aus der Fünten, dat hij zich af en toe door Gemmeker 
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had laten vervangen, van de hand – met het transport van de patiën-
ten had hij niks te maken gehad.

En zo was Gemmeker weer helemaal terug in de periode dat hij  
in Nederland voortdurend werd ondervraagd. Zijn geheugen bleek 
goed tegen de druk bestand: een enkele keer betrapten zijn ondervra-
gers hem op een uitspraak die afweek van wat hij eerder had gezegd, 
maar dan had hij steeds een antwoord klaar: het was destijds korter 
geleden, dus wat hij toen gezegd had zou wel kloppen. Het pro-
ces-verbaal van Gemmekers verhoor telde zestien kantjes. Hij heeft er 
zijn handtekening onder gezet, onder vermelding van: ‘zelf gelezen, 
goedgekeurd en ondertekend’. 

Daarna werd het even stil in de zaak-Gemmeker. In Düsseldorf be-
sloot het Openbaar Ministerie af te wachten wat er in München zou 
gebeuren. Daar waren ze bezig met het samenstellen van een lijst van 
mensen die voor hun aandeel in de jodendeportaties uit Nederland 
vervolgd zouden worden. Mocht het daar niet doorgaan, dan zou 
‘Düsseldorf’ zelf moeten beslissen of het doorzetten van de zaak- 
Gemmeker, gezien zijn eerdere vervolging in Nederland, zinvol zou 
zijn.

Het was een bijzonder tijdstip, welbeschouwd. Op 11 mei schreef de 
jurist die het contact met de collega’s in München onderhield in een 
brief naar zijn collega’s dat ze daar in Beieren tot de ontdekking wa-
ren gekomen dat Zöpf de man was die bij de deportaties aan de touw-
tjes trok – en niet Gemmeker. Een beslissing over diens vervolging 
was nog niet genomen, meldde hij. Het was 11 mei 1960. Precies op die 
dag kwam de vervolging van de massamoord op de joden in een totaal 
ander licht te staan: in Buenos Aires was Adolf Eichmann gearres-
teerd.27 Hij had jarenlang als Ricardo Klement bij een afdeling van 
Daimler-Benz in de Argentijnse hoofdstad gewerkt. De Israëlische 
geheime dienst Mossad had een gouden tip over hem gekregen, hem 
gearresteerd, heimelijk het land uit gesmokkeld en in Israël in de ge-
vangenis gezet. De voorbereidingen voor het proces-Eichmann kon-
den beginnen. Overal in Europa gingen archivarissen en historici ma-
teriaal verzamelen, ook in München en ook bij Oorlogsdocumentatie 
in Amsterdam. Het proces in Jeruzalem begon in april 1961, duurde 
vier maanden en eindigde met de doodstraf voor de man die als spin 
in het web (en voor Nederland als chef van Willi Zöpf ) verantwoorde-
lijk was voor de moord op rond de zes miljoen joden.

Toen iedereen enigszins van de eerste schok bekomen was en dui-
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delijk werd hoe belangrijk het proces tegen Eichmann voor de kennis 
over het Duitse deportatiesysteem zou zijn, viel in München het  
besluit: op 31 mei maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het 
drie personen zou aanklagen voor hun rol in de jodenvervolging in 
Nederland. Dat waren Harster, Zöpf en Frau Gertrud Slottke, die  
onder leiding van Zöpf in Den Haag gewerkt had aan afstammings-
kwesties, en daarvoor geregeld naar Westerbork was gereisd. Harster 
was al eerder in Nederland veroordeeld, de andere twee niet. En Gem-
meker stond niet op de lijst, de beslissing om hem al dan niet op-
nieuw voor de rechter te brengen werd overgelaten aan het Openbaar 
Ministerie in Düsseldorf. Daar bestudeerde het onderzoeksteam de 
juridische ins en outs van de zaak. Die waren buitengewoon ingewik-
keld. Dat had te maken met de bepalingen van de Duitse strafwet 
waar sinds 1954 een zogeheten ‘volkerenmoord-paragraaf’ in was op-
genomen. Het bleek bijna onmogelijk om uit die wet exact af te lei-
den wie er nu wel en wie niet konden worden veroordeeld wegens 
medeplichtigheid aan volkerenmoord. Uiteindelijk is daar een juri-
dische formule voor ontstaan, die erop neerkwam dat medeplichtig-
heid pas aan de orde was als bewezen kon worden dat de verdachte 
wist wat de gevolgen van zijn bijdrage aan de misdaad waren. Ofte-
wel: iemand moest kennis hebben van de opzet mensen te vermoor-
den of op z’n minst ‘de mogelijkheid van de massamoord met instem-
ming op de koop toe nemen’.28 In het geval-Gemmeker moest de 
aanklager dus kunnen bewijzen dat de commandant wist dat de jo-
den in de kampen in Polen vermoord zouden worden, of op z’n minst 
hun massale vernietiging had ingecalculeerd. Dat was precies wat 
Gemmeker tot dan toe met grote volharding had ontkend.

Het resultaat van de afweging binnen het Openbaar Ministerie in 
Düsseldorf was dat er nog een laatste verhoor met Gemmeker zou 
moeten plaatsvinden. Op grond daarvan zou de definitieve beslissing 
worden genomen. De plaats was het gebouw van het Landgericht in de 
Mühlenstrasse in Düsseldorf, kamer 307. Het tijdstip: 6 maart 1961, 
halfelf. Gemmeker was aanwezig, vergezeld van zijn (toegewezen) 
advocaat dr. Von de Fenn. Frau Dietz was er voor het verslag, het ver-
hoor werd afgenomen door de 39-jarige, hoog aangeschreven officier 
van justitie Herbert Bruno Kepper.

Van het verhoor is een uitvoerig verslag gemaakt, van ruim negen 
kantjes.29 Daaruit is niet af te leiden wat voor vragen aan Gemmeker 
zijn gesteld, het verslag laat zich lezen als een betoog van de aange-
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klaagde, en dan vooral een totale ontkenning van alles wat hem ten 
laste was gelegd. Meer dan de helft van de tekst gaat over zijn rol bij 
de executie van de vier gevangenen, die op 5 september 1944 een  
mislukte vluchtpoging hadden ondernomen. Gemmeker herhaalde 
nog eens hoe hij toen optrad, maar legde vooral de nadruk op het 
waarom: zijn angst dat hij zélf de kogel zou krijgen, als hij de vluch-
ters gespaard zou hebben.30 Gemmeker begon met uit te leggen dat 
Seyss-Inquart de noodtoestand had ingevoerd na de luchtlandingen 
in Arnhem en de daarop door de regering in Londen afgekondigde 
spoorwegstaking. Daardoor stond alles op scherp. Gemmeker had 
zelf in de barakken laten aanplakken dat vluchtpogingen met de 
doodstraf zouden worden gestraft – ook in het kamp was sprake van 
de noodtoestand.

Officier van justitie Herbert Bruno Kepper moet op dat moment 
hebben zitten slapen – een andere conclusie is niet mogelijk. De Slag 
om Arnhem, de spoorwegstaking, de noodtoestand – allemaal waar. 
Maar wel pas vanaf 17 september 1944. En de vluchtpoging van de vier 
mannen dateerde van twaalf dagen eerder, van 5 september, de avond 
van Dolle Dinsdag. Gemmeker zat dus een doorzichtig verhaaltje  
op te hangen, een pure leugen eigenlijk, en de Duitse officier bracht 
er niets tegen in. Dat had hij veertien jaar eerder bij zijn verhoren 
door rechercheur Jan Schoenmaker in Assen niet hoeven proberen, 
die kende het oorlogsverloop in Nederland als de beste. Maar nu,  
tegenover officier van justitie Herbert Kepper, kon Gemmeker zijn 
verhaal almaar overtuigender maken: dat hij, bij wegkijken of niet- 
optreden, ongetwijfeld door de nazi’s onder de dienstdoende mare-
chaussees zou zijn verraden; en dat hij door de nieuwe sd-chef in Den 
Haag, Schöngarth, die hem toch al een zacht ei vond, voor een vuur-
peloton zou worden gebracht. Zeker nu, na het afkondigen van de 
noodtoestand – Gemmeker herhaalde de leugen nog maar eens, bij 
gebleken succes. 

Ook het verhaal van de mislukte executie van Samuel Goldstein 
vertelde Gemmeker nog eens in geuren en kleuren. Hij benadrukte 
dat het volkomen kansloos zou zijn om bij Schöngarth of diens 
plaatsvervanger Deppner om genade voor de ‘overlever’ te gaan vra-
gen, hij zei er volgens het verslag in een tussenzin nog even bij dat 
‘het feit dat de Canadezen al geland waren de beleidsmakers alleen 
maar harder had gemaakt’.31

Het verhoor, daar in Düsseldorf, ging verder over Gemmekers rol 
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in de deportatie van de joden. De vraag was wat hij aan zijn eerdere 
uitspraken daarover had toe te voegen. Weinig, zo bleek, het werd 
vooral een herhaling, in andere woorden. Hij benadrukte nog eens 
dat hij de term ‘Endlösung der Judenfrage’ nooit had gehoord. Hij 
wist niets van het lot van de joden. Hij was immers nooit naar een ss-
school geweest, zijn bevordering tot ss-officier had hij te danken aan 
zijn promotie binnen de politie – dat ging automatisch. Gemmeker 
moffelde daar weer eens iets weg: de drie maanden die hij in 1941 
doorbracht op de sd-Führerschule in Bernau, door Duitse weten-
schappers na de oorlog aangeduid als ‘opleidingsplek voor de massa-
moord’.32 En dat hij in Bernau ook nog een cursus voor ss-leiders had 
gevolgd verzweeg hij eveneens. Hij wilde nog wel een aanvullende 
opmerking maken: 

‘Ik ben niet op eigen verzoek als kampcommandant ingezet. 
Mijn werk daar was me allesbehalve aangenaam. Een mogelijk-
heid daar weg te komen bestond niet. Dr. Schöngarth had een 
keer tegen Lages, die naar het oostfront wilde, gezegd: “U moet 
uw werk daar doen waar u neergezet wordt, en ik wil niet dat u 
nog eens een dergelijk verzoek indient.”’33

Ook dit verhaal slikte ondervrager dr. Kepper voor zoete koek. Ter-
wijl toch uit alles bleek dat Gemmeker in Westerbork de tijd van zijn 
leven had, met alle luxe die een mens zich wensen kan, met ongebrei-
delde macht; een tijd waarin hij, volgens de mensen die hem goed 
meenden te kennen, al het mogelijke deed om overplaatsing te voor-
komen. Gemmeker moet er overmoedig van zijn geworden, in dat 
verhoor. Hij eindigde met het verhaal dat er ooit geruchten gingen 
dat hij een andere baan zou krijgen. Daarop hadden de mensen van 
de joodse kampleiding hem verzocht om alles in het werk te stellen 
om dat te voorkomen:

‘De gevangenen vonden mij namelijk correct en menselijk, ik 
stond open voor hun wensen en deed wat in mijn vermogen lag 
om het zware lot van de gevangenen te verlichten.’34

Dr. Kepper ging daarna aan het werk om het document te schrijven 
waarop de uiteindelijke beslissing om Gemmeker al dan niet op-
nieuw te berechten zou worden gebaseerd. Het werd een lang stuk, 
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dat op 5 mei 1961 door Keppers chefs, de Oberstaatsanwaltschaft van 
Landgericht Düsseldorf, werd bevestigd.35 De strekking is helder: 

‘Medeplichtigheid kan alleen worden aangetoond als de ver-
dachte kan worden verweten dat hij er kennis van heeft gehad 
dat de gedeporteerde personen later gedood zouden worden,  
of dat hij dat tenminste instemmend op de koop toe genomen 
heeft. Dit verwijt valt echter niet vol te houden.’41

Game, set and match voor Gemmeker en zijn advocaat dr. Von de Fenn. 
Het Openbaar Ministerie volgde de verklaringen van de verdachte  
in alle opzichten en vond dat de getuigen die verklaringen nergens 
weerlegden. Het verwees ook naar het vonnis van het hof in Neder-
land dat eveneens vaststelde dat Gemmeker niet geweten had wat er 
met de joden zou gebeuren. Er stond daar wel dat hij moet hebben ge-
weten dat ze onder heel slechte omstandigheden zouden leven met 
een grote kans op de dood. Maar dat was volgens het Openbaar Minis-
terie in Düsseldorf niet genoeg voor vervolging van Gemmeker. De 
kwestie van de executie van vier vluchters kwam mogelijk wél voor 
vervolging in aanmerking, maar die zaak zou nooit tot een langere 
straf leiden dan hij in Nederland al had uitgezeten, en vandaar dat 
Gemmeker buiten vervolging werd gesteld. 

Het was 5 mei 1961, precies zestien jaar na het einde van de oorlog 
in Nederland, en iets meer dan tien jaar na Gemmekers vrijlating uit 
de kolenmijn in Eygelshoven. Hij moet een heel diepe zucht van op-
luchting hebben geslaakt. De dreiging van een nieuwe rechtszaak en 
een nieuwe celstraf was afgewend – de strategie van glashard ontken-
nen van elke wetenschap omtrent het lot van de joden had opnieuw 
succes gehad.
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13 Het zwaard van Damocles

Moeizame relatie

Met de mededeling dat hij niet meer voor de rechter hoefde te ver-
schijnen, leek voor Albert Gemmeker de langdurige periode waarin 
de oorlog zijn leven volledig bepaalde, voorbij. Maar er was niet echt 
een aanlokkelijk perspectief op een levensavond te midden van fami-
lie en vrienden. Zijn derde echtgenote Margarethe Rings en hij leid-
den een teruggetrokken bestaan, met weinig sociale contacten. Sa-
men kinderen krijgen zat er niet in. Margarethe had dat wel graag 
gewild, maar Gemmeker vond dat hij met zijn drie kinderen wel ge-
noeg aan voortplanting had gedaan. Met die drie dochters was de ver-
binding uitgevallen. De oudste was zelfs geheel uit zicht verdwenen. 
Lotti Gemmeker, die goed kon leren, maar wegens geldgebrek niet 
naar het gymnasium had gekund, haalde de opgelopen achterstand 
in. Ze ging alsnog studeren, en leerde uiteindelijk Frans en Spaans, 
eerst in Bonn, later in Parijs. Daar leerde ze bovendien een Spaanse 
student kennen, met wie ze naar Madrid vertrok. En daar is ze nooit 
meer vandaan gegaan. Lotti Gemmeker raakte in verwachting, maar 
haar relatie eindigde. Ze bracht haar zoon alleen groot – hij zou later 
advocaat worden en naast zijn moeder blijven wonen. Lotti werkte  
als directiesecretaresse bij verschillende grote bedrijven, waar ze door 
haar talenkennis heel goed functioneerde. Maar haar grote liefde wa-
ren toch honden, teckels vooral. Ze verzorgde ze goed, deed mee aan 
wedstrijden en was ook organisatorisch actief in het bestuur van ken-
neleigenaren. Ze heeft nooit meer contact met haar vader gehad: ‘Veel 
later hoorde ik van mijn zussen dat hij mij niet meer wilde zien om-
dat ik een kind van een Spanjaard had.’1 

Ook tweede dochter Rosemarie haalde haar partner uit het buiten-
land: ze werd verliefd op een Griekse man, met wie ze twee zonen 
kreeg. En de jongste, Erika, trouwde met een zekere Klaus Schaldach, 
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een gescheiden vader van vier zonen, Bent, Knut, Klaus en Heico.  
Met hem kreeg ze er nog drie kinderen bij, drie dochters, Anke, Ine en 
Ruth. Schaldach was een fervent communist, een vakbondsman, die 
politiek geëngageerd was en zijn vrouw meetroonde naar allerlei ac-
ties tegen kernwapens, tegen armoede, voor de vrede – ze deden ook 
altijd mee aan paasmarsen. Schaldach was een bijzondere man. Zijn 
(en Erika’s) dochter Anke (kleindochter dus van Gemmeker) praat 
met bewondering over hem: 

‘Ongelooflijk belezen, wist ongelooflijk veel, ik was erg onder 
de indruk, maar je kwam niet aan de beurt, je werd overdon-
derd. Het waren geen gesprekken, maar feitelijke monologen. 
Van gevoelens kwam het niet, er was geen plek voor emoties.’2

Als Klaus Schaldach iets in zijn hoofd had, dan zette hij het door. 
Rond 1967 vond hij dat hij meer moest weten over de persoon en de 
beweegredenen van zijn schoonvader, die hij nog nooit had gezien. 
Hij kreeg zijn vrouw Erika zover dat ze zich over haar weerzin heen 
zette: ze gingen bij de opa van haar kinderen en diens derde echtge-
note op bezoek. Dat was het begin van een jarenlange periode waarin 
het gezin Schaldach geregeld naar de Parkstrasse in Düsseldorf toog 
om op de koffie te gaan. De bezoeken hadden steeds hetzelfde karak-
ter. Klaus Schaldach trok zich al snel met Gemmeker terug in de ‘he-
renkamer’ – de huiskamer waar de kinderen nooit mochten komen. 
De meisjes, en soms ook een of meer zonen van Klaus, bleven dan in 
de keuken, bij Margarethe. Zij was nogal populair bij Anke en Ine 
(Ruth was nog niet geboren), want ze kon heel lekkere koekjes bak-
ken. Ze was bovendien heel vriendelijk, ook Erika mocht haar graag. 
Anke herinnert zich vooral dat er een merkwaardige sfeer om die be-
zoeken heen heerste, waar ze als kind niet veel van begreep. 

‘Voor mijn moeder was het verschrikkelijk. Ik merkte dat als 
kind. Mijn vader, die geen familie was en een communistische 
instelling had, had een betere band met haar vader dan zij en 
sprak veel met hem. Dat vond ik als kind al heel apart, ik be-
greep dat niet, maar ik vermoedde wel dat er iets vreselijks was 
voorgevallen, waardoor mijn moeder geen normale band met 
haar vader had.’3

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   270 10-03-19   22:42



271

Anke heeft geen idee waar haar vader en haar opa het met elkaar over 
hadden. Ook Erika weet dat niet – Klaus heeft er nooit een woord over 
gezegd. Vermoedelijk was dat ook de voorwaarde waaronder Gem-
meker zijn schoonzoon te woord stond. Erika vindt het achteraf heel 
jammer dat ze haar man nooit heeft kunnen bewegen te vertellen wat 
hij van Gemmeker gehoord heeft. Anke is er vele jaren later nog wel-
eens aan begonnen: ze ging haar bejaarde vader interviewen over zijn 
leven, maar lang voordat ze bij diens ontmoetingen met Gemmeker 
waren aangekomen, moesten ze ermee stoppen omdat haar vader 
sterk achteruitging in geheugen en gezondheid. Zo blijven haar her-
inneringen steken bij de bezoeken die ze als kind aan haar opa bracht. 
Je moest je daar wel heel goed gedragen, als kind. Geen schoenen op 
de stoel, daar werd opa heel boos om. Je moest heel netjes eten, het 
bestek lag kaarsrecht op tafel. Opa was altijd correct gekleed, ze vond 
hem ijdel. Zijn vrouw paste daar goed bij, ze zag er altijd zeer ver-
zorgd uit. Het was een andere wereld: ‘Bij ons thuis waren uiterlijk-
heden niet belangrijk, daar wel.’ Ze vond het er deftig, als kind. Ze 
kreeg eens een ‘heel deftige’ nachtpon cadeau, zo deftig dat ze die van 
haar moeder niet aan mocht. Anke is zelfs als klein meisje nog eens 
met opa en oma op vakantie geweest. Maar op kinderen ingesteld wa-
ren ze niet. ‘Empathie was er niet bij, ze hadden een grote afstand tot 
kinderen.’

Rosemarie, de tweede dochter van Gemmeker, heeft op een korte 
periode na geen contact meer gehad met haar vader. Maar ze trok wel 
veel op met haar tante Grethe, de oudere zus van Gemmeker. Ze heeft 
veel nagedacht over haar vader, zijn karakter en zijn periode als 
kampcommandant. Als ze hoort hoe hij in Westerbork leefde als een 
prins zegt ze: 

‘Dit gevoel – ik ben hier koning, dat had hij nodig, dat was zijn 
karakter. Hij wilde geprezen worden. Hij had grootheidswaan-
zin, denk ik. Ten aanzien van zijn meerderen was het anders-
om, je kunt zeggen: heel gehoorzaam, maar er is een woord dat 
veel sterker is: hij was horig. Hij was de horige van zijn meerde-
ren.’4 

Als ze de levensloop te lezen krijgt die haar vader ooit moest schrijven 
om in het kader van de Sicherheitsdienst naar het buitenland uitge-
zonden te mogen worden, valt ook haar op hoe houterig en fanta-
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sieloos zijn taalgebruik is: ‘Volgens mij was hij niet erg intelligent, 
maar hij had wat je noemt boerenslimheid. Hij wist hoe hij zijn huid 
moest redden.’ Beide dochters hebben geen enkele brief van hun va-
der. En ook geen andere papieren. Erika zegt het zo: ‘Hij heeft niets 
nagelaten. Geen enkel spoor. Alleen ons.’

Het hoge woord

De enorme opluchting bij Albert Gemmeker, het gevolg van de beslis-
sing dat hij buiten vervolging was gesteld, op 5 mei 1961, was voorlo-
pig nog niet in zicht voor zijn voormalige chefs. Wilhelm Harster, de 
hoogste man van SiPo/sd in Den Haag, en Willi Zöpf, de leider van 
het Judenreferat daar, waren na hun arrestatie in 1959 in afwachting 
van hun proces in München. In vrijheid overigens. Harster werkte  
gewoon door in een hoge functie bij de regering van Oberbayern, een 
van de regio’s waarin de deelstaat Beieren was onderverdeeld. Hij 
werkte daar als ‘Gemeindefinanzreferent’ – chef van de afdeling gemeen-
tefinanciën. Niet onbelangrijk: onder Oberbayern viel ook de stad 
München. Er kwam in de Duitse pers, en ook in de Nederlandse, wel 
wat kritiek los op het feit dat een zo hoge ambtenaar, tegen wie een 
onderzoek liep wegens een ernstig feit (medeplichtigheid aan massa-
moord), gewoon op zijn post kon blijven. Harster genoot bescher-
ming van zijn deelstaatminister, die naar buiten bracht dat Harster in 
Nederland ‘strikt formeel’ was veroordeeld, namelijk om zijn positie, 
en niet om zijn daden. Dat leidde tot een scherp commentaar van de 
Süddeutsche Zeitung:

‘Harster heeft dus strikt formeel vele duizenden joden in een 
strikt formeel kamp opgesloten, vanwaar ze strikt formeel zijn 
gedeporteerd en strikt formeel vergast.’5

De positie van Harster werd door dit soort publiciteit langzamerhand 
onhoudbaar. De voor hem verantwoordelijke minister liet hem na 
een paar dagen publiciteit in de kranten al vallen en drong erop aan 
dat hij om vervroegd pensioen zou vragen. In april 1963 werd dat ver-
zoek ingewilligd: Harster kon zich vanaf dat moment fulltime met 
zijn verdediging gaan bezighouden. 

Zöpf was na zijn arrestatie in de zomer van 1959 vastgezet, maar na 
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bijna anderhalf jaar vrijgelaten (wat in Nederland trouwens niemand 
wist, het gebeurde in stilte). Justitie in München zag aankomen dat 
het vooronderzoek erg lang zou gaan duren en gaf hem een soort ge
biedsarrest: hij mocht de regio Weilheim niet verlaten. Maar dat deed 
hij toch: onwetend dat hij geschaduwd werd reed Zöpf op een zomer-
avond in 1961 in een Amerikaanse slee, met twee meisjes aan boord, 
de grens van zijn Landkreis over, in de richting van het mondaine Bad 
Tölz. De voormalige plaatsvervanger van Eichmann in Nederland 
werd in een restaurant gesnapt en opnieuw in een cel gezet.6

Echt snel ging het niet in het onderzoek tegen Harster en Zöpf, en 
de derde verdachte, Fräulein Gertrud Slottke. De Duitse justitie was 
voor de meeste informatie aangewezen op de medewerking van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Daar had-
den ze het erg druk, onder andere doordat directeur dr. Loe de Jong 
vijf jaar achtereen aan de televisieserie De Bezetting werkte en voortdu-
rend een beroep deed op zijn medewerkers voor meer gegevens, en 
meer onderzoek. Loe de Jong zelf kreeg voorjaar 1963 een Duitse tele-
visieploeg op bezoek, die een documentaire maakte over het Mün-
chense onderzoek naar de hoofdfiguren van de jodenvervolging in 
Nederland. Peter Schier-Gribowsky, die vier jaar eerder Gemmeker 
voor de camera had gekregen, wilde de Duitse kijkers nu meenemen 
naar de centrale vraag van dat proces: wisten de betrokkenen wat er 
met de joden, die zij in de deportatietreinen lieten opsluiten, in Polen 
zou gebeuren? De vraag werd ook aan De Jong voorgelegd, die ant-
woordde... 

... ‘dat de top van het rijkscommissariaat in Nederland eind  
1941 inderdaad heeft geweten wat het lot van de gedeporteerde  
joden inhield. En dat de zogenaamde “definitieve oplossing 
van het jodenvraagstuk”, waarover in veel documenten vrijuit 
werd gesproken, de vernietiging van het joodse ras in Europa 
betekende.’7

Tv-journalist Schier-Gribowsky was er bovendien in geslaagd een 
Duitse getuige voor de camera te krijgen, Hans Calmeyer, die op het 
bureau van commissaris-generaal Friedrich Wimmer (verantwoor-
delijk voor Bestuur en Justitie) kwesties over al dan niet joodse af-
stamming behandeld had. De vraag of hij zelf wist wat er met de  
joden gebeurde beantwoordde Calmeyer ‘met een ondubbelzinnig 
ja’. Hij vervolgde:   
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‘De verantwoordelijken in Nederland – en dat is een tamelijk 
grote kring – hebben van de definitieve oplossing, die in gang 
gezet was, geweten.’8 

De Duitse historicus Christian Ritz, die een diepgaande studie 
schreef over alle aspecten van het proces tegen Harster, Zöpf en Slott-
ke, concludeerde dan ook terecht: ‘De vraag wie wanneer van het lot 
van de gedeporteerde joden wist had de openbaarheid bereikt.’9 Het 
is onduidelijk of deze uitspraken ook tot de Parkstrasse 55 in Düssel-
dorf zijn doorgedrongen. Maar als het zo was, dan moet Albert Gem-
meker, twee jaar na de grote opluchting over het besluit hem buiten 
vervolging te stellen, hier toch weer knap nerveus van zijn geworden.

Zeker als hij geweten zou hebben dat er in München een bijzon-
dere vorm van samenwerking begon te groeien. In oktober 1963 over-
legden Ben Sijes van Oorlogsdocumentatie en commissaris IJntze  
Taconis van de Amsterdamse recherche uitvoerig met een nieuwe 
aanklager in München, dr. Benedikt Huber, over de manier waarop ze 
de hoofddaders van de moord op de Nederlandse joden zouden kun-
nen ontmaskeren. Huber, die in die periode de adjudant van Reichs-
führer ss Heinrich Himmler voor de rechter had gebracht, was over 
het gesprek zo enthousiast dat hij bij zijn chefs gedaan kreeg dat hij 
zich volledig aan de zaak mocht wijden.10

Dat had niet meteen binnen een paar weken resultaat. Het duurde 
in werkelijkheid een kleine twee jaar, voor de twee toponderzoekers 
van het riod, Sijes en Van der Leeuw, in samenwerking met aankla-
ger Benedikt Huber een manier vonden om Harster en Zöpf klem te 
zetten. De mensen van Oorlogsdocumentatie concentreerden zich op 
wat er gebeurde met joden die in 1941 en 1942 als strafgevallen waren 
aangemerkt, meestal omdat ze Duitse verordeningen hadden over-
treden. In 1941 waren bijna 400 mannen in Amsterdam na rellen in  
de Jodenhoek hardhandig van de straat geplukt en, via de kampen in 
Schoorl en Buchenwald, naar Mauthausen gedeporteerd. Er kwam 
spoedig een eindeloze serie doodsberichten, waardoor de joodse ge-
meenschap wist wat mensen te wachten stond die volgens de bezetter 
in overtreding waren geweest. Najaar 1965 ontdekte Hans van der 
Leeuw dat Zöpf in zijn jaarverslag over 1942 had opgeschreven dat de 
strafgevallen niet langer naar Mauthausen of Ravensbrück zouden 
worden gestuurd, maar met de reguliere transporten naar het oosten 
(Auschwitz dus) mee konden. Dat kon maar één ding betekenen: daar 
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zouden ze, met de rest mee, vermoord worden, want van een versoe-
peling van het regime was nooit iets gebleken, integendeel. Van der 
Leeuw deelde zijn vondst met Sijes, en later met Huber. Ze waren het 
helemaal eens: dit was de ‘smoking gun’ waar ze zolang naar gezocht 
hadden. Huber lichtte de leiding van het Openbaar Ministerie in en 
deed het verzoek de drie verdachten opnieuw in hechtenis te mogen 
nemen. Op 12 januari 1966 werden Harster, Zöpf en Slottke van huis 
opgehaald. Dezelfde middag zaten ze, van elkaar gescheiden, in de 
gevangenis Stadelheim. Er ging direct een bericht naar het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en vandaar naar de Duitse ambassade in Den 
Haag. Dezelfde dag verscheen een persbericht: de organisatoren van 
de moord op de Nederlandse joden zaten bijna eenentwintig jaar na 
de oorlog opnieuw in de cel.

Daar kwam al heel snel officier van justitie Benedikt Huber op be-
zoek, eerst bij Harster. Huber legde hem voor dat de strafgevallen,  
die eerst naar Mauthausen gingen, vanaf 1942 met de anderen naar 
Ausch witz werden gedeporteerd – dat kon toch alleen maar hun 
dood betekenen? Wilhelm Harster, gepromoveerd jurist, zag geen an-
dere uitweg dan bekennen, hij had geweten wat er met de joden ge-
beurde. Volgens Huber had hij gezegd:

‘Na zekere tijd moest ik het tot me door laten dringen dat de 
naar het oosten gestuurde joden over het geheel gezien de dood 
in gingen.’11

Het hoge woord was eruit, eindelijk. Harster had vervolgens een ver-
klaring ondertekend waarin hij zich afvroeg waarom hij, toen hem 
duidelijk werd aan wat voor proces hij eigenlijk leidinggaf, er niet  
direct mee gestopt was. Hij gaf daar allerlei mogelijke verklaringen 
voor, waaronder deze:

‘Naast uiterlijke beschadigingen verandert er ook het een en 
ander van binnen, wat tot een afstomping van zedelijke maat-
staven leidt. Over de organen waar het menselijk gevoel voor 
recht en onrecht huist, groeit, als het ware, eelt, vooral voor de 
aanvaardbaarheid van zekere maatregelen.’12

Over vergassingen had hij pas later gehoord, ergens in 1943, toen hij 
een collega sprak die er in Polen direct mee te maken had. Huber zag 
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de bekentenis als een poging van Harster om met zichzelf in het reine 
te komen en om de achting van zijn medeburgers, ook in Nederland, 
terug te winnen. Het kan ook zijn dat Harster in ruil voor zijn beken-
tenis een lage straf zou krijgen. Daar zijn wel aanwijzingen, maar 
geen schriftelijke bewijzen voor. Hoe cynisch Harster werkelijk was, 
bleek tijdens de zitting van de rechtbank in München, ongeveer een 
jaar later. Daar zei hij: 

‘Ik heb steeds geloofd in de eindoverwinning en gedacht: dan 
interesseert het geen mens meer wat er gebeurd is.’13

Huber had ook een aantal indringende verhoorsessies met Willi Zöpf 
en ook hij ging uiteindelijk door de knieën, zij het aarzelend. Lang-
zaam schoof hij op in de richting van Harsters bekentenis. Het was in-
middels april, toen hij toegaf:

‘In het eerste halfjaar groeide het vermoeden dat de deportaties 
een ander doel dienden dan wij oorspronkelijk aannamen. Be-
gin 1943 werd het duidelijk dat ik ervan uit moest gaan dat een 
groot deel van de gedeporteerde joden in het oosten vernietigd 
zou worden. Ik kon het niet meer verdringen.’14

De twee bekentenissen, bereikt door de samenwerking tussen de  
riod-onderzoekers en de officier van justitie Benedikt Huber, waren 
echt heel bijzonder: Harster en Zöpf zijn de enigen uit de subtop van 
de nazihiërarchie die ooit hebben bekend dat ze wisten wat er met de 
joden zou gebeuren. Niemand anders gaf dit ooit toe, zelfs Eichmann 
was in 1961 in Jeruzalem bij zijn bijna potsierlijke ontkenning geble-
ven. Fräulein Slottke hield ook vol, Huber slaagde er niet in door haar 
pantser van ontkenning heen te breken, met haar was een open ge-
sprek niet mogelijk, ze bleef verkrampt volhouden dat ze van niets 
geweten had.

Het duurde nog een paar maanden voor aanklager Huber op grond 
van de resultaten van zijn onderzoek de dagvaarding tegen het drie-
tal uitbracht. Dat gebeurde op 21 juni 1966. 

Drie dagen later schreef hij een brief naar zijn collega’s in Düs-
seldorf, met een dringend advies om nog eens naar de zaak-Gem-
meker te kijken. Want als zijn chefs het lot van de joden kenden, dan 
moest de kampcommandant, die wekelijks het vertreksein voor de 
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deportatietrein gaf, die wetenschap toch ook gehad hebben. Huber 
schreef:

‘Het Openbaar Ministerie te Düsseldorf moet op grond van de 
intussen hier bereikte onderzoeksresultaten uitmaken of en  
zo ja op welke gronden het bij het stoppen van het onderzoek 
moet blijven. De daartoe benodigde stukken worden zo snel 
mogelijk aan het Openbaar Ministerie te Düsseldorf beschik-
baar gesteld.’15

Als bijlage stuurde Huber fragmenten uit het dossier mee, onder an-
dere de verklaringen van de verdachten Harster en Zöpf waarin ze 
toegaven dat ze het lot van de gedeporteerde joden gekend hadden. 
Als gevolg van deze mededeling vond er ook nog een gesprek plaats, 
waarin Huber aan zijn collega dr. Spiess, officier van justitie in Düs-
seldorf, uitlegde wat er door Harsters en Zöpfs bekentenissen alle-
maal veranderd was.16 Spiess was ervoor naar München gekomen, pas 
op 20 januari 1967 overigens, bijna een jaar na de doorbraak in de 
zaak-Harster. Kort daarna begon het proces tegen de drie verdachten 
in München. Op de publieke tribune zat een waarnemer van het 
Openbaar Ministerie in Düsseldorf. Om zich voor te bereiden voor 
het volgende proces: dat tegen Albert Konrad Gemmeker.

Bezoek uit Nederland

Een paar kranten hadden een verslaggever afgevaardigd naar het pro-
ces in München tegen de organisatoren van de jodenmoord in Neder-
land. Dagblad De Tijd stuurde Loek Hieselaar (‘Bureaumoorden voor 
de rechter’), die vanaf 23 januari 1967 de zaak op dagelijkse basis ver-
sloeg – elf procesdagen lang. Op 11 februari beschreef Hieselaar het 
telegram dat Zöpf uit Westerbork had gekregen over het voornemen 
honderden zieken uit het kamphospitaal naar ‘het oosten’ te sturen. 
Was getekend: Gemmeker. Hieselaar had desgevraagd te horen ge-
kregen dat dit telegram al langer bekend was en op zichzelf geen re-
den vormde om ook Gemmeker nog eens voor de rechter te slepen. 
Maar, zo voegde hij eraan toe:
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‘Wel verneem ik hier uit betrouwbare bron dat de Duitse justi-
tie alle mogelijkheden onderzoekt om Gemmeker opnieuw 
voor zijn oorlogsmisdaden in Nederland ter verantwoording te 
roepen. Een substituut-officier van justitie woont daartoe zelfs 
het proces bij.’17

Hieselaar had het, in zijn herinnering, ingefluisterd gekregen door 
aanklager Benedikt Huber.18 Andere kranten namen het bericht over 
en speculeerden over de vraag of er een nieuw proces-Gemmeker zou 
komen, nu in Duitsland. Een bevestiging was moeilijk te krijgen. Uit 
de archieven blijkt dat er in stilte al aan werd gewerkt. Nog voor de 
openbare behandeling van het proces tegen Harster, Zöpf en Slottke 
in München was begonnen, had in Düsseldorf dr. Kuhl de stukken al 
bestudeerd en geconcludeerd dat er alle reden was het onderzoek te-
gen de voormalige commandant te heropenen. Kuhl meldde aan zijn 
chef bij het Openbaar Ministerie dat hij had overwogen om Gemme-
ker opnieuw te arresteren. Daar zag hij van af, want het was bepaald 
geen uitgemaakte zaak of zou kunnen worden bewezen dat Gemme-
ker net als Harster en Zöpf het lot van de joden in de kampen in Polen 
gekend had:

‘De beschikbare bekentenissen geven nog geen grond voor een 
dringende verdenking van kennis bij de aangeklaagde van ver-
nietigingsmaatregelen.’19

In München zat op de perstribune van het proces ook Richard Kaan, 
een freelancejournalist, die veel voor Elsevier schreef, maar het proces 
volgde voor een ander weekblad, de Haagse Post. Kaan was een journa-
list van het doortastende type. Na het proces in München maakte hij 
op weg naar huis een tussenstop in Düsseldorf. Hij had via een van 
zijn relaties het adres van Gemmeker in de Parkstrasse gekregen, had 
hem opgebeld en mocht langskomen.20 Hij had hem eerst een stukje 
uit de Haagse Post laten lezen, waarin de mogelijkheid van een nieuw 
proces werd geopperd. 

‘Er valt een doodse stilte als Albert Konrad Gemmeker (59)  
kennis neemt van het bericht dat de Duitse justitie een proces 
tegen hem wil aanspannen. Zijn handen beven als hij langzaam 
en consciëntieus het HP-artikel leest, waarin deze mededeling 
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is verwerkt. Het duurt zeker vijf minuten. Zijn vrouw kijkt al 
die tijd strak in zijn helblauwe ogen. Ze zitten tegenover elkaar 
in de enige, zeer sober ingerichte kamer die hun huurflat in 
Düsseldorf telt.’21

Kaan beschrijft Gemmeker: donker kostuum, witte haren achter-
overgekamd. Hij werkt naar hij zegt tien uur per dag, omdat hij geen 
recht op pensioen heeft. ‘Ik moet werken tot mijn dood.’ Hij vertelt 
dat hij probeert met het verleden in het reine te komen en dat hij con-
tacten met onbekenden mijdt. Kaan is verbaasd over het kleine flatje: 
‘De bank waar hij op zit moet straks worden gebruikt als slaapplaats. 
Het is een groot verschil met zijn villa in Westerbork.’ Op het proces 
in München, waar kort tevoren de eisen waren uitgesproken, wilde 
Gemmeker geen commentaar geven. Hij vond dat hijzelf in Assen ‘zo 
objectief mogelijk’ was beoordeeld, al was de straf vergeleken met de 
eisen in München ‘misschien wel wat aan de hoge kant’. Kaan vroeg 
hem wat hij er eigenlijk van vond dat er twintig jaar na de oorlog nog 
oorlogsmisdadigers werden opgespoord en berecht. Gemmeker:

‘Ik kan over zoiets niet oordelen omdat er tegen mij en mijn 
voormalige strijdmakkers grote vooroordelen bestaan. De  
mensen zullen mijn woorden nooit objectief beoordelen.  
Hoeveel moeite ik ook doe om zelf tot bezinning te komen.’22

Het feit dat Harster en Zöpf wél geweten hadden wat er met de joden 
gebeurde, was geen aanleiding voor Gemmeker zijn standpunt te 
herzien. Hij wist het niet, klaar. Opmerkelijk is dat Gemmeker zegt 
dat hij nog altijd bezoek krijgt van joden die in het kamp tewerkge-
steld waren. Ook uit Holland. Kaan vraagt om namen.

‘Dan komt zijn vrouw tussenbeide: “Zeg dat niet. Voor die 
mensen is dat misschien niet zo erg, maar ik wil mijn rust  
hebben. We hebben genoeg meegemaakt.”’

En dan eindigt het stuk van Richard Kaan over zijn bezoek aan de 
Parkstrasse zo:

‘Het is ’s avonds tien uur als hp afscheid neemt van Albert  
Konrad Gemmeker. Als hij met zijn bezoeker de trappen van  
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de flatwoning afdaalt maakt hij zichzelf verwijten dit gesprek 
te hebben gevoerd. Hij maakt zich zorgen dat zijn uitlatingen 
gebruikt kunnen worden in een nieuw proces.’ 

Veertien dagen later publiceerde de Haagse Post het vervolg van Kaans 
reportagereis naar Düsseldorf: hij ging ook nog op bezoek bij dr. Fritz 
Spanier, de voormalige chef-arts van het kampziekenhuis in Wester-
bork. Spanier meldde dat het contact met Gemmeker inmiddels niets 
meer voorstelde. Hij was sowieso niet erg spraakzaam, pas na lang 
aarzelen was hij bereid iets dieper in te gaan op de vraag waar het vol-
gens Kaan om draaide: wist Gemmeker destijds wat de joden die uit 
Westerbork werden gedeporteerd boven het hoofd hing? Spanier gaf 
dit antwoord:

‘Er kwam eens een Untersturmführer op bezoek. Hij kwam het 
kamp bezichtigen. Gemmeker weigerde dat. Daaruit blijkt wel 
dat iedereen zijn eigen kleine gebied mocht beheersen. Wat 
daarbuiten gebeurde ging niemand wat aan. Zo ligt het ook 
met Gemmeker. Hij mocht niet weten wat er met de treinen 
naar het oosten gebeurde. Of Gemmeker het werkelijk niet wist 
kan ik niet bewijzen.’23

Spanier mopperde daarna nog wat over het feit dat de Nederlandse 
historici Presser en De Jong hem nooit hadden opgezocht om te spre-
ken over wat hij als zijn twee belangrijkste wapenfeiten beschouwde: 
het tegenhouden van verplichte sterilisatie in Westerbork en het ge-
durende enige maanden voorkomen van deportaties op grond van de 
epidemie van kinderverlamming. Veel tijd om zijn rol in het kamp 
nader toe te lichten was dr. Fritz Spanier trouwens niet meer gegeven. 
Binnen het jaar na het bezoek van verslaggever Kaan uit Nederland 
kwam hij te overlijden.

Kaan wilde ter afronding van zijn reportage ook nog bij Gemme-
kers voormalige geliefde langs, Frau Hassel. Het kostte uren op het 
stadhuis van Düsseldorf eer uit de microfilms van de gemeentelijke 
administratie haar adres tevoorschijn kwam. Ze heette inmiddels 
Elisabeth Stoll-Hassel, ze was getrouwd met een gepensioneerde le-
raar. Kaan had nieuws voor haar: ze wist nog niet dat Gemmeker op-
nieuw in de belangstelling van justitie was geraakt. De vroegere se-
cretaresse, die haar functie zelf overigens omschreef als Verwaltungs
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angestellte, had de indruk dat Gemmeker zich niet al te bezorgd hoef-
de te maken. Ze zei tegen Kaan:

‘Wanneer we geweten hadden waarvoor we naar Westerbork 
waren gestuurd, zouden we ons daartoe niet hebben geleend. 
Ik kan met een eerlijk geweten zeggen dat we het niet hebben 
geweten. Gemmeker zou het mij zeker hebben verteld. Hij ver-
keerde in de mening dat de joden naar werkkampen werden 
gestuurd. Gemmeker werd trouwens de Christus van Wester-
bork genoemd.’24

Daar is-ie weer: de ‘Christus van Westerbork’, de term die ze in 1945 
ook al tegen een Canadese ondervrager had genoemd. Kaan ging er 
verder niet op in, hij bracht wel haar relatie met de commandant ter 
sprake, maar daar reageerde ze schichtig op. Ze werd zenuwachtig  
en keek naar haar man, maar die trok, volgens Kaan, rustig aan zijn 
sigaret en deed alsof het hele gesprek hem niet interesseerde. Daarop 
vertelde ze dat de gevangenisstraf waartoe Gemmeker werd veroor-
deeld een einde maakte aan hun trouwplannen. En ze besloot:

‘Wie een slecht geweten heeft dient te worden bestraft. Maar ik 
geloof niet dat Gemmeker dat heeft. Ik zou het dan zeker moe-
ten weten.’

Voor zijn verhaal in de Haagse Post verscheen, nam Kaan ook nog con-
tact op met Ben Sijes van Oorlogsdocumentatie. Die was er op dat  
moment helemaal niet zeker van of bewezen zou kunnen worden dat 
Gemmeker van het lot van de joden op de hoogte was geweest. ‘Weet 
ik het, dan weet justitie het ook en kan men hem vervolgen.’ Maar  
zover was het volgens hem nog lang niet.

Het proces van München

Ben Sijes had er juist twee weken München op zitten. Hij was daar 
met collega Hans van der Leeuw waarnemer geweest bij het proces  
tegen Harster, Zöpf en Slottke. Ze hadden elke dag intensief contact 
met aanklager Benedikt Huber; Van der Leeuw was als getuige-des-
kundige gehoord. In het proces trad ook een zogenaamde Nebenkläger 
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op, een aanklager namens de slachtoffers. Dat was de befaamde Ro-
bert Kempner, die bij het proces tegen de nazitop in Neurenberg, 
meer dan twintig jaar eerder, plaatsvervangend aanklager was ge-
weest. Kempner kwam op de achtste procesdag aan de beurt. Zijn bij-
drage was extra indringend omdat hij verklaarde dat hij het woord 
voerde namens twee slachtoffers in het bijzonder, Anne Frank en de 
joodse kloosterzuster Edith Stein, die in 1942 was gearresteerd en via 
Westerbork naar Auschwitz was gedeporteerd, waar ze direct werd 
vergast. Kempner opende zijn verklaring met deze woorden:

‘Wij zijn volledig afhankelijk van staatkundige, religieuze of 
andere instituties. Wij zijn namelijk de doden. Wij laten ons 
niet meer het zwijgen opleggen, en de doden spreken door 
mij.’25

Kempner zorgde voor een onverwachte wending in de rechtszaal: hij 
confronteerde Zöpf met de foto van Anne Frank. ‘Iedere keer als ik 
een foto van een kind zie is dat verschrikkelijk voor mij,’ reageerde 
Zöpf.26 Kempner vroeg Zöpf op de man af waarom hij Anne Frank 
nog op 3 september 1944 naar Auschwitz had gestuurd, terwijl Eich-
mann al gestopt was met de deportaties uit Hongarije. In die fase  
van de oorlog waren Parijs en Brussel al gevallen. Zöpf: ‘Ik kon ook in 
deze dagen niet gewoon weglopen of zelfstandig optreden. Of sabo-
tage plegen.’ Hij was er, had hij uiteindelijk geconcludeerd, te laf voor 
geweest.

Ook Wilhelm Harster deed in zijn verklaringen voor de rechtbank 
in München niets af van de bekentenis die hij eerder tegenover Huber 
had afgelegd: 

‘Dat ik de dingen voor me uit geschoven heb en mijn post niet 
heb verlaten, dat is mijn zware morele schuld, waarvoor ik 
moet boeten.’27 

Eerder had hij Huber gezegd: ‘Wij waren het, zo was het, en we heb-
ben niets te vergoelijken.’ De derde verdachte, Gertrud Slottke, bleef 
ver weg van deze bekentenissen. In de aanklacht die Huber tegen 
haar had ingediend, werd vastgesteld dat ze voluit had meegepraat 
over het vullen van de treinen, en dat ze ‘het uiterste wilde presteren 
in het kader van de ontjoodsing van Nederland’.28
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Harster maakte gebruik van zijn recht op het laatste woord. Hij zei 
dat hij Nebenkläger Kempner inderdaad zag als vertegenwoordiger 
van de doden – hij wilde hem symbolisch vragen zijn diepe rouw en 
treurnis te aanvaarden. Zöpf sloot zich daarbij aan. Hij erkende zijn 
aandeel in de deportaties en zijn schuld daaraan en wilde eveneens 
uitdrukking geven aan zijn rouw en treurnis. Slottke deed er het 
zwijgen toe.

Openbaar aanklager Huber heeft later het belang van het proces 
onderstreept: door de bekentenissen van Harster en Zöpf zou nooit 
meer iemand kunnen zeggen dat het allemaal niet gebeurd was. Hu-
ber: ‘Harster en Zöpf, de Eichmann van Holland, hebben gezegd: zo 
is het gegaan.’ Huber benadrukte ook voortdurend dat hij nooit zover 
gekomen was zonder de belangrijke medewerking van Oorlogsdocu-
mentatie in Amsterdam, en dan vooral Sijes en Van der Leeuw. Hij had 
de rechtbank bij aanvang van het proces zesentwintig ordners over-
handigd, vol met bewijsmiddelen, voor het grootste deel afkomstig 
uit de Nederlandse archieven. En ten overvloede deed hij er de twee 
delen bij van het boek Ondergang van Jacques Presser.

Op 23 februari deed het Münchense Landgericht uitspraak: alle  
drie de verdachten werden schuldig bevonden aan medeplichtigheid 
aan de massamoord op de Nederlandse joden. Wilhelm Harster kreeg 
vijftien jaar, Willi Zöpf negen jaar en Gertrud Slottke vijf jaar. Op-
merkelijk was daarbij vooral dat ook de ontkennende verdachte werd 
veroordeeld, de rechtbank weigerde Slottkes verklaring te geloven:

‘Het is uitgesloten dat voor de beklaagde het effect van de  
anti-joodse maatregelen verborgen zou zijn gebleven.’29

Ze moest wel geweten hebben dat de voor de arbeidsinzet afgevoerde 
joden ‘vroeger of later gedood zouden worden’, zo oordeelde de recht-
bank, vooral omdat ze door de inhoud van haar werk en haar regel-
matige bezoeken aan Westerbork ‘veel intensiever geconfronteerd 
werd met het persoonlijke lot van vele joden’ dan bij Harster en Zöpf 
het geval was geweest. Deze passage in de uitspraak beloofde heel 
weinig goeds voor Albert Gemmeker. Als dit al voor Slottke gold, dan 
gold het natuurlijk nog veel sterker voor hem – hij tekende immers 
de uiteindelijke transportlijsten en hij stond op het perron van Wes-
terbork om het vertreksein voor de deportatietreinen te geven. 
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De rechtbank liet over de schuld van Slottke geen enkele twijfel be-
staan, zo blijkt vooral uit deze passage in het vonnis:

‘Ze wist dat de joden in elk jaargetijde in onverwarmde vee- en 
goederenwagons drie of vier dagen moesten doorbrengen, ze 
wist dat onder de getransporteerden zuigelingen, kinderen van 
alle leeftijden, ouderen en zieken waren. Ze wist dat de treinen 
bovendien overvol waren. Ze wist dat alleen al op grond van deze 
vervoersomstandigheden een aantal joden moest sterven.’30

Ook dat gold natuurlijk in nog veel sterkere mate voor Gemmeker. Er 
is nauwelijks twijfel over mogelijk dat Gemmeker, als hij naast zijn 
drie landgenoten in München zou zijn berecht, tot een aanzienlijke 
gevangenisstraf zou zijn veroordeeld. Maar dat was nu eenmaal niet 
het geval – Benedikt Huber had de zaak-Gemmeker aan de Düssel-
dorfse collega’s overgelaten. Die hadden in de persoon van Staats
anwalt Grau een waarnemer naar het proces gestuurd – hij wist wat 
hem te doen stond.

Op de vijftien jaar die Harster kreeg, werd de tijd die hij in Neder-
land had vastgezeten in mindering gebracht. Uiteindelijk heeft hij na 
de uitspraak nog maar een jaar en drie maanden in de cel gezeten. Van 
alle kanten, zelfs door nazi-jager Simon Wiesenthal, werd voor zijn 
vervroegde vrijlating gepleit, omdat zijn bekentenis en het berouw 
dat hij toonde gehonoreerd zouden moeten worden. In juli 1968 was 
hij weer vrij man. Maar toen wachtte hem nog een nieuwe straf: de 
Friedrich-Alexander-Universiteit van Erlangen nam hem zijn ere-
doctoraat af. Het bestuur gaf als reden op dat het bij zo’n eretitel van 
een rechtenfaculteit niet alleen om wetenschappelijk niveau gaat, 
maar zeker ook om ethische principes van het recht. Harster pikte 
deze belediging niet, hij ging een paar keer in beroep, maar de uni-
versiteit hield vol. De conclusie is gerechtvaardigd dat Harster, die er 
nog drie jaar over procedeerde, het intrekken van zijn eredoctoraat 
erger vond dan zijn veroordeling voor medeplichtigheid aan massa-
moord.31 Harster restten nog bijna twintig jaar om er verbitterd over 
te zijn – hij stierf op eerste kerstdag 1991, hij was zesentachtig jaar. 

Willi Zöpf heeft, inclusief voorarrest, bijna twee derde van zijn 
straf uitgezeten, hij kwam vrij in de zomer van 1970. Hij stierf tien 
jaar later, tweeënzeventig jaar oud. Gertrud Slottke was de laatste die 
vrijkwam, in augustus 1971; ze overleed vier maanden daarna. 
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Weer een zaakGemmeker

Het was officier van justitie dr. J. Kuhl, die in Düsseldorf de leiding 
kreeg in de heropende zaak-Gemmeker. Het was na de strafzaak in 
Assen en het gestopte vooronderzoek van 1959–1961 inmiddels de 
derde poging Gemmekers betrokkenheid bij de deportaties uit Ne-
derland exact vast te stellen en adequaat te bestraffen. Maar dr. Kuhl 
meldde al na een paar maanden aan zijn chef dat hij het onderzoek 
even had stopgezet32: Gertrud Slottke was tegen haar vonnis in be-
roep gegaan, en hij wilde daar eerst de afloop van afwachten. Boven-
dien had hij ontdekt dat er intussen ook in Bremen een interessante 
zaak was geopend, namelijk tegen Hans Helwes, een voormalige 
commandant van het politiebataljon, dat voor de bewaking van trei-
nen naar Auschwitz zorgde. Daar waren ze van plan 400 (!) getuigen 
te horen, in een poging vast te stellen of die treinbewakers nu wel of 
niet geweten hadden wat er in Auschwitz met de joden gebeurde. 
Kuhl wilde eerst weten wat daaruit zou komen, voor hij Gemmeker 
zou gaan verhoren. 

Na een jaar – september 1968 – kreeg Kuhl van de leiding van het 
Openbaar Ministerie in Düsseldorf de vraag hoe het ermee stond. 
Wel, er zat weinig schot in: Slottke had haar beroep weliswaar inge-
trokken en de zaak tegen Hans Helwes was inmiddels gestopt, maar 
de officier van justitie, die Kuhl op de zaak had gezet, had veel te wei-
nig tijd. Zo ging het de periode daarna nog even door. Het lijkt er 
sterk op dat het Openbaar Minister van Düsseldorf niet bepaald met 
tomeloze energie aan de zaak-Gemmeker is begonnen. Weer een jaar 
later – september 1969 – was Gertrud Slottke eindelijk verhoord over 
Gemmeker, in de gevangenis met de troostrijke naam ‘Gotteszell’ bij 
Schwäbisch-Gmund, maar veel was daar niet uit gekomen. Ze had 
nooit de indruk gekregen dat Gemmeker iets wist van het lot dat de 
joden boven het hoofd hing. Wel had ze nog wat namen genoemd van 
mensen die mogelijk meer zouden weten: Hans Ottenstein, die in-
middels in de Verenigde Staten woonde, en... Elisabeth Hassel, van 
wie ze wist dat ze weer in Düsseldorf was teruggekeerd. Opeens be-
gon het Openbaar Ministerie enige tekenen van activiteit te vertonen: 
op 10 november 1969 produceerde dr. Kuhl een stuk van negen kant-
jes waarin de verdenkingen tegen Gemmeker waren geformuleerd. 
Het was een soort ontwerpaanklacht, waarin het kernpunt zo werd 
omschreven:   
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‘Al is de beklaagde vanaf het begin van zijn werkzaamheden 
het lot van de gedeporteerde gevangenen onduidelijk of hele-
maal niet bekend geweest, toch bestaat op grond van de om-
standigheden de verdenking dat hij heel snel gemerkt moet 
hebben dat de joden in werkelijkheid geen werk, maar de dood 
wachtte.’33

Uit de brief valt ook af te leiden dat Kuhl voor een vorm van onder-
zoek had gekozen, die destijds in de Duitse juridische praktijk af en 
toe werd gebruikt: hij schakelde een Untersuchungsrichter in, een rech-
ter die de taak kreeg de verhoren met de getuigen en de verdachte  
te houden. De achtergrond daarvan was dat verhoren die waren afge-
nomen door een rechter bij de rechtbank uiteindelijk meer gewicht  
in de schaal zouden leggen dan politieverhoren. Bij het Landgericht 
Düsseldorf werd rechter Kurt Schwedersky aangewezen om dit werk 
op zich te nemen, een man met ruime ervaring in het onderzoek naar 
oorlogsmisdadigers. Het leek een van zijn laatste grote zaken te  
worden: Schwedersky had nog een paar jaar te gaan voor zijn pensio-
nering. Hij begon zijn taak met een reis naar New York, voor een  
ontmoeting met Hans Ottenstein, de man die als leider van de An-
tragstelle in Westerbork nauw met Gemmeker had samengewerkt. 
Het gesprek vond op 4 december 1969 plaats op het Duitse consu-
laat-generaal in New York, want volgens de wet mocht een Duitse 
rechter geen mensen verhoren op Amerikaans grondgebied. Otten-
stein had kort na de oorlog in een zeer uitvoerig stuk zijn ervaringen 
in Westerbork op papier gezet; veel had hij daar niet aan toe te voe-
gen. Hij herinnerde zich dat Gemmeker een enkele keer weleens mee-
at met de mensen van de Antragstelle. Ze hoopten dan dat ze meer jo-
den vrijgesteld konden krijgen van transport, maar daar was geen 
peil op te trekken, zei Ottenstein:

‘Als Gemmeker geprikkeld was kon hij ook heel scherp zijn. Als 
hij beslist had, was het moeilijk of onmogelijk hem daar vanaf 
te krijgen.’34   

Ottenstein schoot nog te binnen dat hij aan het eind van de oorlog 
met dr. Fritz Spanier een keer gesproken had over het doden van 
mensen in het oosten – Spanier was daarover begonnen. We konden 
het allebei niet geloven, herinnerde Ottenstein zich. En: ‘Of Gemme-
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ker het geweten heeft kan ik niet zeggen.’ De eerste reis van de onder-
zoeksrechter naar de Verenigde Staten had dus bitter weinig resultaat 
opgeleverd.

In de maanden daarna sprak Schwedersky nog met heel veel getui-
gen, onder wie Gemmekers vroegere adjudant Heinz Todtmann, die 
nog altijd bij hem over de vloer kwam en een uiterst gunstig beeld 
schetste van de commandant. Hij noemde hem een man die van orde 
hield en die wilde dat het kampbedrijf rimpelloos zou verlopen.35 

In de eerste maanden van 1971 besloot Schwedersky dat hij genoeg 
informatie verzameld had om twee van de kroongetuigen te gaan ver-
horen, Wilhelm Harster en Willi Zöpf, de twee mannen die door hun 
bekentenis uit 1966 de stoot hadden gegeven voor de derde zaak te-
gen Gemmeker. Immers, als zij tweeën op de hoogte waren geweest 
van het lot van de joden in de kampen, dan moest hun ondergeschik-
te Gemmeker dat toch zeker ook zijn geweest. Toen Schwedersky zich 
op 9 februari 1971 aan de Joseph-Haasweg 4 in München bij Harster 
aandiende, liet deze hem direct fijntjes weten dat hij in dezelfde zaak 
al eerder was verhoord, hij dacht in 1968. En inderdaad, Harster had 
gelijk. Het was in september 1966 geweest, dat officier van justitie 
Spiess hem in de gevangenis Stadelheim in München had opgezocht 
voor een verhoor in het kader van een nieuw vooronderzoek tegen 
Gemmeker. Inhoudelijk is er niet veel verschil te merken tussen beide 
pogingen Harster tot een beschuldigende verklaring over Gemmeker 
te bewegen. Harster kon niet beoordelen of Gemmeker, net als hij, tot 
de conclusie was gekomen dat de joden de kampen niet zouden over-
leven. Het was nooit een onderwerp van gesprek geweest tussen die 
twee:

‘Ik heb met Gemmeker nooit gesproken over de vraag wat het 
lot van de joden in Polen zou zijn. Voor mezelf had ik in de 
vroege zomer van 1942 uitgemaakt dat arbeidsinzet in werke-
lijkheid voor de meeste afgevoerde joden de dood zou beteke-
nen.’36

Harster vertelde nog over een ontmoeting in Den Haag tussen hem, 
Seyss-Inquart en Eichmann. Daar had de rijkscommissaris de geruch-
ten ter sprake gebracht dat de joden in Polen vermoord werden. Eich-
mann had ze als propaganda van de hand gewezen, het zou toch on-
zinnig zijn mensen duizend kilometer of meer te transporteren en  
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ze dan om te brengen? Harster, die wist dat Eichmann loog, had erbij 
gezeten en gezwegen. Harster had hetzelfde verhaal al in een eerder 
verhoor verteld, namelijk tegen rechercheur Schoenmaker in Assen. 
Maar dat was vóór Harsters eigen bekentenis – de cynische anekdote 
achtte hij kennelijk nog altijd bruikbaar. 

Het belangrijkste doel dat Schwedersky zich voor dit onderhoud 
met Harster gesteld moet hebben, werd in ieder geval niet gehaald: 
Harster kon niet bevestigen dat Gemmeker op de hoogte moet zijn 
geweest van het lot van de joden. En daar was het hele nieuwe onder-
zoek toch op gericht: als Harster het wist, dan Gemmeker toch ook. 
Schwedersky ging terug naar zijn hotel en reed de volgende dag naar 
Murnau, naar de Kottmüller Allee 6, waar Willi Zöpf, net een halfjaar 
tevoren ontslagen uit de gevangenis, hem ontving.

Zöpf was in dezelfde zaak ook al eerder verhoord. Tegen officier 
van justitie Spiess uit Düsseldorf had Zöpf in 1966 met ongeveer de-
zelfde woorden zijn zakelijke relatie met Gemmeker omschreven:  
‘Ik kende hem als een rustige, correcte en niet fanatieke man.’ 

Het ging erover dat Gemmeker, ergens in begin 1944, tegen Zöpf 
de geruchten over massamoord op joden in Polen ter sprake had ge-
bracht. Hij had toen – terwijl hij wist dat de geruchten juist waren –  
geantwoord dat hij het ook niet kon zeggen: 

‘Ik had ook geen informatie, alleen vermoedens, men kon al-
leen hopen dat het om geruchten ging als er van vernietiging 
van de joden werd gesproken.’37

Hij voegde er nog aan toe dat de geruchten niet het centrale ge-
spreksthema van die dag waren geweest, Gemmeker had het onder-
werp ergens midden in het gesprek aangesneden, en daarna hadden 
ze het er nooit meer over gehad. Zöpf had nog wél herinneringen  
aan die dag in november 1943 dat er een vergadering was geweest met 
zijn nieuwe chef Naumann (opvolger van Harster), Eichmann en 
Gemmeker. Hij herinnerde zich, in tegenstelling tot de betrokkene 
zelf, heel goed dat Gemmeker erbij was geweest. Eichmann had er 
vooral op aangedrongen dat Naumann, als nieuwe bevelhebber, ver-
dere, intensievere acties op het gebied van de jodendeportaties zou 
ondernemen. De bevestiging van Gemmekers aanwezigheid bij die 
cruciale bijeenkomst was eigenlijk het enige resultaat van het ver-
hoor. Het doel van zijn reis naar het zuiden van de Bondsrepubliek 
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was niet bereikt. Noch Harster noch Zöpf had het bewijs geleverd dat 
Gemmeker het lot van zijn slachtoffers kende. Het was, toen hij de te-
rugreis naar Düsseldorf aanvaardde, wel duidelijk dat onderzoeks-
rechter Kurt Schwedersky zijn pensioen ging halen zonder in deze 
zaak de onderste steen boven te hebben gebracht. Dat moest zijn op-
volger dan maar doen.

Wolfgang Steffen neemt het over

‘De genade van de late geboorte’. Het is de uitdrukking die door de 
Duitse bondskanselier Helmut Kohl beroemd is geworden, en die  
inhoudt dat Duitsers die na 1930 geboren zijn per definitie te jong  
waren om zich schuldig te hebben gemaakt aan enige nazimisdaad. 
Het gold in ieder geval voor de nieuwe onderzoeksrechter in de zaak- 
Gemmeker, dr. Wolfgang Steffen. Hij was van 1939, en pas tweeënder-
tig toen hij begin 1972 het verzoek kreeg getuigen te gaan verhoren 
die met hun uitspraken een rechtszaak tegen de voormalige kamp-
commandant van Westerbork enige kans van slagen zouden geven. 
Zijn jeugdige leeftijd heeft ook het voordeel dat hij in 2017 en 2018 
nog uit eigen herinnering met mij kan praten over dat bizarre voor-
onderzoek, waarin Schwedersky en hij in totaal ongeveer 130 getui-
gen hebben verhoord, over de hele wereld: Verenigde Staten, Canada, 
Israël en vooral Duitsland en Nederland, met eigenlijk, zoals Steffen 
het ooit in een brief uiteenzette, maar één centrale vraag:  

‘In deze zaken gaat het vooral om de vraag of Gemmeker iets 
van het lot van de van Westerbork naar Auschwitz en Sobibor 
getransporteerde mensen geweten heeft of althans vermoed.’38

Achteraf gezien heeft Steffen nu ook wel enige bedenkingen tegen de 
organisatie van het onderzoek, zo legt hij uit in zijn werkkamer op 
het Krefeldse advocatenkantoor, waar hij af en toe nog wat zaken voor 
slachtoffers van misdrijven behandelt. Zo kreeg hij in 1972 de zaak- 
Gemmeker van zijn voorganger overgedragen zonder enige toelich-
ting van betekenis. Er bestond een scherpe scheiding tussen het 
Openbaar Ministerie, dat de verantwoordelijkheid had voor het on-
derzoek, en de onderzoeksrechter die de verhoren deed. Van inhou-
delijk contact met het om kan Steffen zich niets herinneren. Hij kreeg 
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een lijstje met mogelijke getui-
gen die verhoord moesten wor-
den, en hij mocht het daarna zelf 
uitzoeken. Na enige inwerktijd 
was het hem wel duidelijk dat 
hij niets zou bereiken zonder de 
kennis en de contacten van de 
onderzoekers in Amsterdam. En 
vandaar dat hij een brief schreef 
aan Hans van der Leeuw van het 
riod met het verzoek om me-
dewerking. Hij vroeg daarin om 
namen en adressen van moge-
lijke getuigen. Uiteindelijk is hij 
ook enige keren naar Amster-
dam gereisd voor overleg met 

Van der Leeuw, en kreeg hij bij het filmarchief van de rvd, destijds 
gevestigd in een bunker in de duinen bij Scheveningen, een kopie van 
de Westerborkfilm te pakken, die hij aan het dossier kon laten toevoe-
gen.

Dat verhoren van getuigen had organisatorisch heel wat voeten in 
aarde. De manier waarop het geregeld was, verschilde per land. In 
veel gevallen gebeurde het op Duits terrein, dus in een ambassade  
of consulaat. Dan kon de onderzoeksrechter het verhoor zelf doen: 
Schwedersky en Steffen zijn talloze malen naar Amerika gereisd. In 
de meeste gevallen zat er dan nóg een Duitser in het vliegtuig: Gem-
mekers advocaat, dr. Kalpers v, lid van een soort juristendynastie, die 
zich met een Romeins cijfer achter de naam liet aanduiden. Hij was 
pro Deo toegewezen aan de verdachte Gemmeker. Hij reisde vaak wel 
in hetzelfde vliegtuig en verbleef in hetzelfde hotel, maar bleef op  
afstand – zo waren de regels. Hij was bij de verhoorsessies aanwezig 
en stelde heel af en toe een vraag. 

Dankzij Kalpers v bleef Gemmeker precies op de hoogte van wat er 
in de verschillende verhoren werd gezegd. Vermoedelijk kreeg de ver-
dachte ook wel afschriften van de verslagen die van de verhoren wer-
den gemaakt. Of hij daar erg mee was ingenomen is de vraag: die ver-
horen drukten hem voortdurend, jarenlang, met de neus op het feit 
dat er nog altijd een strafproces tegen hem werd voorbereid. En dat 
het zwaard van Damocles dus nog altijd boven zijn hoofd hing.
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De verhoren in Nederland gingen op een andere manier. De meeste 
getuigen werden door de rijksrecherche verhoord, de verslagen wer-
den naar Düsseldorf gestuurd. Maar in sommige gevallen kwam er 
een zogenaamde rogatoire commissie* bijeen, die het verhoor deed. 
De Duitse onderzoeksrechter was daar altijd bij aanwezig, Gemme-
kers verdediger meestal ook. Er was dan bovendien een tolk bij be-
trokken. Er zijn in Nederland op deze manier tientallen getuigenver-
horen gehouden. In Israël, waar ook minstens twintig getuigen zijn 
gehoord, werden de verhoren door een lid van het Duitse ambassade-
personeel gedaan. Daar zijn Schwedersky en Steffen nooit bij aan-
wezig geweest. 

Al met al werd het vooronderzoek tegen Gemmeker op deze ma-
nier een zeer langdurige en buitengewoon kostbare affaire. De Duitse 
justitie heeft niet op een d-mark gekeken in haar pogingen de kamp-
commandant uit Düsseldorf alsnog voor medeplichtigheid aan de 
massamoord veroordeeld te krijgen. Maar dat leidt toch niet tot een 
positief oordeel over het niveau van het onderzoek. Wat vooral opvalt 
is dat de onderzoeksrechters het grotendeels alleen moesten uitzoe-
ken. Op de vraag waaruit de ambtelijke ondersteuning bestond ant-
woordt Wolfgang Steffen nogal duidelijk: ‘Die was er niet.’ Op één 
uitzondering na: bij een bezoek aan Amsterdam is Steffen ooit verge-
zeld geweest van twee Duitse rechercheurs die de zaak kenden. Maar 
voor de rest opereerde hij zonder hulp. Hij kreeg een lijst met moge-
lijke getuigen, zocht de adressen op, maakte afspraken en stuurde na 
afloop het verslag naar het Openbaar Ministerie. Bij de uiteindelijke 
besluitvorming over het wel of niet vervolgen van de verdachte was 
hij totaal niet betrokken. Of hij de inzet van de onderzoeksrechter 
een efficiënt systeem vond? Steffen:

‘Nee, niet bepaald. Dat vond de wetgever later kennelijk ook;  
ik destijds ook niet. Ik heb gezien dat het ambt niet echt nodig 
was geweest, daarom is het later waarschijnlijk afgeschaft.’39

 
Een minstens zo zwak punt in het vooronderzoek tegen Gemmeker 
was het totale gebrek aan research dat aan het getuigenverhoor voor-
afging. In vrijwel alle gevallen wist Steffen helemaal niets van de ge-

* Commissie die in opdracht van de behandelend rechter een getuigenver-
hoor uitvoert, meestal in een ander land.
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tuige die hij zou ontmoeten. En wat nog erger was: in heel veel geval-
len wist de getuige ook helemaal niets over Gemmeker. Waar elke 
journalist, van welk derderangs medium ook, tevoren enige informa-
tie over een interviewkandidaat vergaart om een zinvol gesprek te 
kunnen hebben, zat Steffen voortdurend tegenover mensen die hem 
niet-begrijpend aankeken als hij over commandant Gemmeker be-
gon. Het vooronderzoek werpt daardoor wel een speciaal licht op  
de veelgeroemde Duitse degelijkheid: kosten noch moeite zijn ge-
spaard, het heeft jaren geduurd, maar gebrek aan vakmanschap heeft 
wel tot een enorme verspilling van geld en tijd geleid.

Wolfgang Steffen heeft zijn taak niettemin met overgave uitge-
voerd, hij heeft er heel hard aan gewerkt. Hij vertelt wat hem ooit bij 
een verhoor van een Nederlandse overlevende overkwam. Ze werd in 
eigen land door een rogatoire commissie verhoord:

‘Ze vroeg aan de Nederlandse rechter: mag ik voor het verhoor 
de hier aanwezige Duitse rechter iets vragen? Dat mocht na-
tuurlijk. Toen zei ze: ik heb de afgelopen jaren alles geprobeerd 
te verdringen, niet te vergeten, maar te verdringen. Dat is me 
heel goed gelukt. En nu komt u, een Duitse rechter, dat alles 
omhoogwoelen, moet ik alles weer terugroepen wat er gebeurd 
is, en daar krijg ik een hevige terugslag van.40

Steffen herinnert zich nog dat die vrouw grote indruk op hem had ge-
maakt, en dat hij zich realiseerde dat het een vooronderzoek met veel 
impact was, ook voor de getuigen die waren opgeroepen. En natuur-
lijk voor de verdachte, maar die bewaarde hij voor het laatst. Pas op 17 
augustus 1973 was zijn eerste ontmoeting met Gemmeker, tweeën-
half jaar nadat hij zijn werk als onderzoeksrechter was begonnen. 
Voor het zover was, werd er een onafzienbare stoet getuigen onder-
vraagd.

De getuigen

Van de ongeveer 130 getuigenverhoren, waarvan in de archieven in 
Amsterdam, Ludwigsburg en Duisburg verslagen te vinden zijn, had 
zeker de helft heel goed achterwege kunnen blijven. Dat betrof men-
sen die niets van Gemmeker wisten, hem nooit gekend hadden of 
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zelfs nooit van hem gehoord hadden. Dat kwam het meeste voor bij 
de getuigen in Israël: allerlei mensen werden daar opgeroepen om 
een verklaring af te geven, maar het werd in nagenoeg alle gevallen 
een gesprek vol misverstanden en onbegrip. Er zit wel een heel bij-
zondere getuige tussen: Ursula Stern, op 16 september 1971 gehoord 
in Ashkelon, een stad in het zuidwesten van Israël.41 Ze had maar een 
week in Westerbork doorgebracht, en had Gemmeker in die tijd nooit 
gezien. Volgens het gespreksverslag had ze nog even gemeld dat ze 
maandenlang in Sobibor was geweest, maar daar had de Israëlische 
verhoorder verder niet op gereageerd. Logisch misschien: het had 
geen enkel verband met de opdracht, de vraag wat Gemmeker wist 
van het lot van de joden. Je zou het ook een gemiste kans op een heel 
bijzonder verhaal kunnen noemen: Ursula Stern, een Duitse die na de 
Reichskristallnacht naar Nederland was gevlucht, was namelijk een 
van de twee uit Nederland afkomstige vrouwen die de verschrikkin-
gen van Sobibor hadden overleefd. Ze was daar een halfjaar geweest, 
was er gevlucht toen op 14 oktober 1943 de gevangenen in opstand 
kwamen tegen de ss, had daarna het levensgevaarlijke verblijf op het 
Poolse platteland doorstaan, en was in 1945 weer in Nederland terug-
gekeerd. Een paar jaar na de bevrijding was ze naar Israël geëmi-
greerd. Net als trouwens die andere Nederlandse overlevende van het 
vernietigingskamp Sobibor, Selma Wijnberg.42

De getuigenissen van degenen die Gemmeker wél in de praktijk 
hadden meegemaakt – óf als te deporteren kampbewoner, óf als me-
dewerker van Gemmekers kampstaf – bieden een divers beeld. Velen 
bevestigden dat Gemmeker zich correct gedroeg, dat hij zijn handen 
thuishield en dat de joden van Westerbork het slechter hadden kun-
nen treffen. Maar er zijn ook wel opmerkelijk veel mensen gehoord 
die zijn strategie doorzagen en die oog hadden voor zijn streven de 
deportaties zo efficiënt mogelijk te laten voortgaan. Een bloemlezing 
uit die observaties:

‘De houding van Gemmeker tegenover de joden was, voor  
zover ik daarover oordelen kan, overdreven voorkomend.  
Hij speelde echter wel, naar mijn mening dan, toneel.’
(Herbert Fuchs43)

‘Gemmeker was te sluw om zich door uitlatingen tegenover 
wie dan ook ergens aan vast te leggen. Hij keek wel uit.’  
(David Groen)   
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‘Gemmeker was voor mijn gevoel een koelbloedige jodenhater 
en daarbij zeer intelligent.’ (Willem Loeb)

‘Gemmeker was, zo zag ik het tenminste, een vreselijk ijdel 
man. Op zich was hij niet slecht voor de geïnterneerden.’  
(Max de Jong)

‘Optreden naar buiten was dat van een heer, correct tot en  
met. Innerlijk was hij een man voor wie een bevel heilig was, 
een man die een bevel zonder meer zou uitvoeren, al was het 
een voltrekking van een doodvonnis over iemand.’  
(Maurits Montezinos)

‘Gemmeker was streng, maar ik had de indruk dat het een  
bange man was. Hij was bang voor zijn meerderen. Maar hij 
heeft veel goeds gedaan voor de gevangenen. Beter eten in het 
ziekenhuis, dat heb ik zelf meegemaakt.’ (Simon Eijsman)

‘Hij was op zich een kleine man die een grote rol te spelen had. 
Hij leefde eigenlijk als een heerser in zijn rijk.’ (Hans Weyl)

‘Ik vond hem beheerst en ijskoud.’ (Rudolf Fried44)

Het zijn stuk voor stuk interessante observaties, die ongetwijfeld een 
kern van waarheid in zich dragen, of misschien zelfs meer, maar be-
wijskracht voor de vraag of Gemmeker wist wat er met de joden in  
Polen zou gaan gebeuren hebben ze niet. Dat was vanzelfsprekend 
het grote probleem bij dit late onderzoek: mensen moesten uit hun 
geheugen putten over een figuur van meer dan vijfentwintig jaar  
geleden, met wie ze vaak maar oppervlakkig contact hadden gehad.  
Bovendien hadden ze vermoedelijk nadien allerlei dingen over hem 
gehoord die hun beeld mede hadden bepaald. 

Heel interessant is de getuigenis van Aad van As. Hij had in Wester-
bork het distributiekantoor geleid en was na de oorlog naar Australië 
geëmigreerd. Hij legde als een van de weinigen een verklaring af over 
de kernvraag van het Gemmeker-onderzoek:   

‘Naar mijn mening moet Gemmeker geweten hebben wat er in 
die kampen in Polen gebeurde. Hij had zeer goed contact met 
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de architect van Westerbork, een Duitser genaamd Winne. Deze 
laatste heeft in vrijwel alle concentratiekampen de leiding van 
de opbouw gehad. Hij heeft in Westerbork het crematorium 
ontworpen en laten bouwen. Ik neem aan dat hij deze ook voor 
de kampen in Polen heeft ontworpen. Winne zal wel geweten 
hebben waarvoor die crematoria aldaar dienden en ik neem 
aan – zonder enig bewijs daartoe – dat hij zijn wetenschap  
weleens aan Gemmeker heeft doorgegeven.’45

Zonder dat Van As dat wist, was zijn verhaal over die architect onder-
steund uit onverwachte hoek: Gemmekers maîtresse Elisabeth Has-
sel had ruim een kwarteeuw eerder, in een verhoor met de Drentse  
rechercheur Jan Schoenmaker, deze Arthur Winne ook ter sprake ge-
bracht. Toen ze gevraagd werd naar mensen die meer over Gemmeker 
zouden kunnen vertellen, noemde ze Winne, de man die volgens haar 
had meegebouwd aan de gaskamers van Auschwitz, ‘want hij was na-
melijk architect’.46 In Westerbork woonden ze naast elkaar, ze kwa-
men geregeld bij elkaar over de vloer, hadden een vriendschappelijke 
verhouding. Het lijkt een zonneklare situatie: het is onvoorstelbaar 
dat Winne en Gemmeker nooit over Winnes werk in Auschwitz ge-
sproken hebben – Van As lijkt hier dus een overtuigend bewijs aan te 
dragen. En er is ook nog een schriftelijke bron voor: de Duits-joodse 
Shulamith Garbasz-Zimet, overlevende van Westerbork, Theresien-
stadt, Auschwitz en Bergen-Belsen, schreef in een terugblik even - 
eens over de vriendschappelijke verhouding tussen Gemmeker en de 
Ausch witz-architect Winne.47

Maar bij nader onderzoek doet zich een merkwaardig verschijnsel 
voor: nergens is een bevestiging te vinden voor de betrokkenheid van 
architect Arthur Winne bij de bouw van Auschwitz. In de literatuur 
over dat kamp komt hij nergens voor.48 Hij was ook al vroeg in de oor-
log in Westerbork aangesteld als hoofd van de bouwafdeling, zodat 
het uiterst onwaarschijnlijk moet worden geacht dat hij in Auschwitz 
heeft gewerkt. Blijft de vraag waar het verhaal vandaan komt – een 
verhaal dat zelfs door Elisabeth Hassel voor waar werd aangenomen. 
Waarschijnlijk heeft iedereen elkaar nagepraat, zoals zo vaak in kamp 
Westerbork.

Uit diverse getuigenissen komt naar voren dat het gerucht over  
de massamoord op de joden in Auschwitz langs allerlei wegen het 
kamp binnendrong. Af en toe viel de naam van een zekere Gustav 
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Borchardt, die uit Vught kwam en daar had gehoord dat joden in  
Auschwitz vergast werden. De jurist Franz Jansen meldde aan de 
rijksrecherche dat hij een bewaker op een van de wachttorens had ge-
sproken, die hem aanspoorde: maak dat je wegkomt uit het kamp. Hij 
wist dat ‘alle joden kapotgemaakt werden’. Jansen: ‘Als zo iemand dat 
al weet, dan moet Gemmeker het toch ook geweten hebben?’49

Op 15 april 1971 verscheen voor onderzoeksrechter Schwedersky  
de psychiater Nico Speijer. Hij had Gemmeker meegemaakt in het 
Apeldoornsche Bos, waar hij zijn patiënten niet voor deportatie had 
kunnen behoeden, en later in het kampziekenhuis. In zijn getuigenis 
kwam Speijer terug op de geruchten over massamoord in Auschwitz, 
die door het kamp rondgingen. Hij had ze zelf gehoord van de joodse 
dokter Van der Hal, die er in het ziekenhuis van Westerbork tegen-
over de daar aanwezige medici over was begonnen. Speijer zei dat hij 
chef-arts Fritz Spanier er daarna over had aangesproken. Speijer:

‘Die heeft mij meegedeeld, en dat klonk logisch, dat Gemmeker 
hem had gezegd dat van de joden in Auschwitz er niet veel over 
zouden blijven. Ik herinner me nog dat ik hem toen vroeg hoe 
het dan met de jonge joden ging. Daarop had hij gezegd dat het 
in Auschwitz, naar wat Gemmeker hem verteld had, met alle 
joden zeer mies ging.’50

 
Een opmerkelijke uitspraak: Speijer sprak vertrouwelijk met Spanier, 
die op zijn beurt vertrouwelijk met Gemmeker had gesproken. Voor 
nadere uitleg, bijvoorbeeld over de betekenis van het woord ‘mies’ 
ontbrak de tijd. Speijer moest dringend weg, hij wilde weleens terug-
komen. Ruim een maand later was hij opnieuw opgeroepen en zat  
hij weer tegenover de onderzoeksrechter. Die vroeg naar het woord 
‘mies’. Speijer was daar duidelijk over: Spanier had bedoeld ‘slecht’,  
of zelfs: ‘hopeloos’. Of hij dat allemaal zeker wist? Speijer was over-
tuigd: ‘Het is zeer beslist geen vergissing mijnerzijds.’ En hij voegde 
eraan toe dat Gemmeker en Spanier op vriendschappelijke voet ston-
den. 

Rechter Schwedersky heeft in september 1971 nog een bijzonder ver-
hoor meegemaakt, al was het maar omdat het zo kort heeft geduurd: 
het betrof een gesprek met Käthe Gemmeker-Wunderling, de ex- 
echtgenote van de verdachte, moeder van diens kinderen.51 Ze had to-
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taal geen zin om met de onderzoeksrechter haar voormalige echt-
genoot te gaan bespreken. Ze zei dat ze die ene keer dat ze hem in 
Westerbork bezocht had, alleen maar in de villa was geweest waar hij 
woonde, en niet in het kamp. De datum van haar bezoek kon ze niet 
meer reproduceren. Nadat ze op nog een stel vragen negatief had  
geantwoord, weigerde ze ook nog om het verslag te ondertekenen. 
Einde verhoor.

Veel meer inspanning vereiste het van onderzoeksrechter Schwe-
dersky om te begrijpen wat getuige Hans Georg Calmeyer in het ge-
val-Gemmeker had in te brengen. De zitting, in Calmeyers woon-
plaats Osnabrück, had niet zoveel te betekenen: Calmeyer, die onder 
commissaris-generaal Wimmer in Den Haag had gewerkt en daar  
beslissingen moest nemen over rassenkwesties, had Gemmeker voor  
zover hij wist nooit zelf gezien. Als er een beslissing over joden in 
Westerbork moest worden genomen, stuurde hij meestal zijn rech-
terhand, de jonge jurist Jaap van Proosdij. Die was tevreden over de 
meegaandheid van de kampcommandant, waaruit Calmeyer con-
cludeerde dat hij zelf niet naar Westerbork hoefde te gaan. Maar nu, 
ruim zesentwintig jaar na de oorlog, was Calmeyer er eens goed voor 
gaan zitten toen hij een oproep kreeg om te getuigen over Gemmeker. 
Hij schreef een lange brief aan justitie met een uitvoerige beschou-
wing over de vraag wie er van de massamoord had geweten en wie 
niet.52 Calmeyer viel met de deur in huis:

‘Ik ben ervoor dat alle “schrijftafelmoordenaars” gepakt en 
voor het gerecht gebracht worden.’

Hij lichtte toe dat de hoogste ss’ers van Nederland allemaal op de 
hoogte waren geweest van de moordplannen van het regime en dus 
allemaal zouden moeten worden vervolgd. Ook Gemmeker hoorde 
daarbij, hij was volgens Calmeyer zonder twijfel medeschuldig aan 
de genocide. Maar Calmeyer beschouwde Gemmeker niet als een 
doorsnee-kampcommandant, een brute woesteling, zoals vele ande-
ren. Hij vond hem meer een type van een landsknecht, een gehoor-
zame soldaat:

‘Gemmeker was, wat vaker voorkwam, verliefd geworden op 
zijn verantwoordelijkheid als kampcommandant, liet anderen 
zijn kamp graag zien, en had de neiging voor zijn kampbewo-
ners te zorgen.’53   
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De treinbegeleiders

Te midden van al die tientallen verhoren van getuigen in het voor-
onderzoek tegen Gemmeker viel het verhaal van Kurt Hischfeld to-
taal niet op. Schwedersky had in april 1971 met hem gesproken, in 
Bocholt, vlak over de Nederlandse grens. Hischfeld had nooit per-
soonlijk contact met Gemmeker gehad, maar zag hem wel heel vaak. 
Hij was ingedeeld bij de od, de joodse ordedienst in Westerbork, 
maakte hem mee bij het inladen van de transporten, en was er ook bij 
in januari 1943, toen het Apeldoornsche Bos werd ontruimd. Hij had 
daar zelfs moeten helpen om patiënten in dwangbuizen op vrachtwa-
gens te laden en af te voeren. Ergens in zijn verhoor roerde Hischfeld 
opeens een interessant punt aan: de gang van zaken op het perron van 
Westerbork bij het vertrek van de trein naar Auschwitz of Sobibor. 
Hischfeld zag bij de wekelijke transporten commandant Gemmeker 
elke keer praten met de transportofficieren van de Ordnungspolizei. 
Elke keer weer.

Het bijzondere van die uitspraak is dat Gemmeker daar zelf eigen-
lijk nooit over praatte. Een enkele keer zei hij dat hij een transport-
officier op de man af gevraagd had wat er met de joden in Auschwitz 
gebeurde, maar dat hij toen als antwoord had gekregen dat de bege-
leiders buiten het kamp moesten blijven en dus geen idee hadden wat 
daarbinnen gebeurde. Hischfeld wist heel zeker dat Gemmeker on-
geveer elke week met de treinbegeleiders sprak. En waar zouden ze 
het dan over gehad hebben? Over het weer, over de natuur in Polen? 
Het antwoord op die vraag is niet bekend, er zijn geen mensen van de 
Ordnungspolizei gehoord die ronduit verklaard hebben dat ze Gem-
meker hebben verteld van hun ervaringen in de kampen in Polen. 

Tegen de onderzoeksrechters deden ze dat wel. Heinrich Falke 
(1906) bijvoorbeeld, die in zijn woonplaats Bremen is gehoord, was  
er één keer bij geweest.54 Met 17 collega’s van het Polizeibataillon 105, 
dat in Arnhem was gelegerd, had hij een groot transport begeleid, 24 
wagons. Ervoor en erachter een wagon met begeleiders. Mudvolle 
treinen, niemand van de gedeporteerden kon languit liggen, drie da-
gen en twee nachten lang. Falke vertelde dat de trein op een klein sta-
tion bij Auschwitz stopte. Daar moesten de mannen uitstappen. Dat 
gaf onrust, de meesten wilden bij hun vrouwen en kinderen blijven. 
Het ging er volgens Falke grof aan toe, ss’ers sloegen met gummi-
knuppels op de mensen in. Daarna reed de trein verder, vlak voor de 
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poort moesten de bewakers uitstappen en nam de ss de trein over, het 
kamp in. Je kon hem uit de verte zien staan, zei Falke. Hij vervolgde:

‘We gingen daarna eten in het ssHeim. Op het station had een 
ss’er al over de windrichting geklaagd: het stonk zo. In de kan-
tine hoorde ik dat ook van vrouwen aan de tafel naast ons. Het 
rook naar verbrand vlees. Later hoorde ik in het ss-Heim waar-
door dat kwam: er werden mensen verbrand. Sommigen van 
ons raakten in gesprek en hoorden: de jongeren moeten wer-
ken, de anderen worden direct afgemaakt. We hadden tevoren 
te horen gekregen dat we nooit mochten praten over datgene 
wat we te zien kregen of wat we hoorden.’55

De dag na het gesprek met Falke kreeg onderzoeksrechter Schwe-
dersky in Bremen de ex-politieman Franz Fischer tegenover zich.56 
Hij vertelde hetzelfde verhaal, over het grove geweld dat gebruikt 
werd toen er mannen uit de trein werden gehaald. Fischer had op  
het perron een ss’er aangesproken die daar de bewaking regelde. Die 
antwoordde op zijn desbetreffende vraag: ‘Van deze mensen zal er 
binnen twee uur geen een meer leven.’ Fischer ging na deze opdracht 
naar huis, in Bremen, hij had een paar dagen extra verlof verdiend. 
Hij vertelde het zijn vrouw. Ze spraken af dat hij nooit meer mee zou 
gaan met zo’n transport. Dat heeft hij bij terugkeer op kantoor kun-
nen regelen. Op de terugweg in de trein hadden de collega’s het er on-
derling over gehad: dit was geen emigratieproject, daar waren ze het 
wel over eens.

Schwedersky heeft een groot aantal mensen uit Bremen gespro-
ken, die allemaal tot het Polizeibataillon hadden behoord. De mees-
ten wilden er niets over zeggen, of beweerden dat ze nergens iets van 
hadden gemerkt. Een enkeling bevestigde dat ze een spreekverbod 
opgelegd hadden gekregen. Joachim Fromm bijvoorbeeld, de dag na 
Fischer verhoord in Bremen. Hij raakte op weg naar huis, na een van 
de transporten die hij begeleidde, in gesprek met een ss’er. Die ver-
telde hem wat hij allemaal had meegemaakt: eerst de moordpartijen 
in het oosten, achter het front, en later de massale vergassingen in 
Auschwitz. Joachim had het later met zijn collega’s besproken. Die 
waren allemaal diep geschokt door wat hij vertelde. Er was een 
spreekverbod, maar onderling spraken ze er geregeld over, de bege-
leiders van Polizeibataillon 105.
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Het valt niet vast te stellen wat commandant Gemmeker in Wester-
bork te horen heeft gekregen van de treinbegeleiders, die hij volgens 
eigen zeggen sporadisch, maar volgens od’er Kurt Hischfeld onge-
veer elke week sprak. Zouden ze een eerste luitenant van de ss rond-
uit alles hebben verteld wat ze gehoord hadden? Of zouden ze bang 
zijn geweest dat hij ze zou aangeven als ze hun spreekverbod overtra-
den? Of zouden ze tussen de regels door hebben laten doorschemeren 
dat het met die te bewaken slachtoffers slecht zou aflopen?

In dat kader is het opmerkelijk dat Elie Cohen, aangesteld als 
transportarts, zich een scène herinnerde vlak bij de trein. Hij schreef 
naderhand:

‘En toch, daarvan ben ik overtuigd, zijn er in Westerbork  
enkelen geweest die de waarheid wisten. Zo zie ik de Lager-
kommandant, ss-Obersturmführer A.K. Gemmeker, in een 
ernstig gesprek gewikkeld met de leider van het ss-transport-
begeleidingscommando langs de trein op en neer lopen. Toen 
ik het zag maakte ik me er geen gedachte over, maar nu denk  
ik, als ik mij die ernstige gezichten weer voor de geest haal: ze 
spraken niet over het weer, maar over iets heel belangrijks. En 
waarom zouden ze het niet over de Endlösung der Judenfrage 
gehad kunnen hebben, waarin ze zulke belangrijke rollen  
vervulden?’57

Naar de mannen van Polizeibataillon 105 is overigens grondig on-
derzoek gedaan. Twintig jaar na de oorlog zijn 520 voormalige leden 
achterhaald, en 226 van hen hebben verklaringen afgelegd. De histo-
ricus die heeft uitgezocht wat ze zeiden te weten van Auschwitz, 
kwam tot deze conclusie:

‘De verklaringen lagen achter een gezamenlijk opgebouwde 
herinneringsmuur en werden gekenmerkt door een collectief 
verdwijnen van geheugen.’58   

Een deel van de mannen van het bataljon meldde zich gretig aan voor 
wat ze onderling ‘het Judenkommando’ noemden. Dat kwam door wat 
er aan deze dienst vastzat: speciaal verlof, drie dagen lang, aanslui-
tend aan de reis naar Polen. Ze konden dan naar Bremen of omgeving 
gaan waar ze allemaal woonden. Een van de ondervraagden zei dat 
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het begeleiden van zo’n jodentransport voor de mannen een zekere 
‘Erholungswert’ had – je knapte ervan op. Historicus Karl Schneider 
heeft de indruk dat vrijwel niemand van het bataljon, dat door eerde-
re oorlogservaringen in hoge mate afgestompt leek, zich iets aantrok 
van het lot van de te begeleiden mensen. En hij is ervan overtuigd dat 
nagenoeg alle leden wisten waar het in Auschwitz en Sobibor om 
ging. Hij schrijft:

‘Voor het eerste transport had men de leden van het Bremer 
Polizeibataillon meegedeeld dat de joden in het oosten tewerk-
gesteld werden. Op zijn laatst bij het tweede transport wisten 
zij dat die mensen in een vernietigingskamp kwamen, dat de 
joden in Auschwitz vermoord werden en dat van vergassing 
werd gesproken. Dat was langzaam rondgegaan in het bataljon 
en vermoedelijk ook daarbuiten.’59

Geen van de treinbegeleiders is ooit vervolgd voor die vorm van me-
deplichtigheid. Zelfs de commandant niet, Hans Helwes, die direct 
na de oorlog in Duitsland is vastgezet en in maart 1947 naar Neder-
land werd overgebracht om hier te worden berecht. De Nederlandse 
justitieautoriteiten stuurden hem na twee maanden naar huis. Ze  
geloofden het verhaal van Helwes dat hij en zijn mannen geen idee 
hadden wat er in Auschwitz met de mensen gebeurde die ze hadden 
begeleid. Eind jaren zestig is een nieuw vooronderzoek tegen Helwes 
geopend, maar na vier jaar leidde dat evenmin tot een strafzaak. 

Toen onderzoeksrechter Wolfgang Steffen begin 1972 zijn collega 
Schwedersky opvolgde, heeft hij ook nog een hele stoet voormalige 
treinbegeleiders verhoord. Slechts een enkeling gaf toe dat hij ge-
hoord had wat er in de vernietigingskampen gebeurd was, de mees-
ten hielden zich op de vlakte of verklaarden nooit iets gehoord of ge-
zien te hebben. 

Onmiskenbaar is Steffen met tomeloze energie aan de slag gegaan. 
Hij heeft op een gegeven moment contact opgenomen met riod- 
onderzoeker Hans van der Leeuw: of het niet mogelijk was de kandi-
daat-getuigen tevoren behoorlijk te screenen. Hij ontmoette zoveel 
mensen die niets van Gemmeker bleken te weten. Van der Leeuw 
vond dat een lastige taak, ze spraken af elkaar te ontmoeten en te be-
kijken hoe het vooronderzoek versneld en vereenvoudigd zou kun-
nen worden. Wat ook al niet hielp was dat het hele proces almaar 
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duurder werd. Want bij een groot aantal verhoren was ook Gemme-
kers advocaat Kalpers v van de partij, vooral in het buitenland. Hij 
had een paar keer een voorschot gekregen, en had keurig zijn onkos-
ten gedeclareerd, maar op een gegeven moment kwam er van hem 
een declaratie waar rechter Steffen flink van geschrokken moet zijn.60 
Kalpers had 47 dagen aan het bijwonen van verhoren besteed, waar-
van een groot deel in Amerika en Canada. Hij moest het huishoud-
geld van zijn gezin uit zijn spaargeld financieren, er moest nu maar 
eens afgerekend worden. Hij maakte een rekening op van 28.000 
mark, gebaseerd op een dagtarief van 500 mark. De poging mislukte: 
Steffen legde de factuur voor aan het Landgericht dat Kalpers een ver-
goeding van 5000 mark toewees, minder dan een vijfde – de advocaat 
had zwaar overdreven, vonden de rechters.

Het was wel een signaal dat het een keer afgelopen moest zijn met 
dat onderzoek. Steffen kwam langzamerhand toe aan de finale, het 
verhoren van verdachte Albert Konrad Gemmeker zelf, maar eerst 
was zijn secretaresse en geliefde uit de Westerbork-periode Elisabeth 
Hassel aan de beurt. 

Albert en Ly

Toen Elisabeth Hassel op het kantoor van onderzoeksrechter Steffen 
verscheen was de liefde al meer dan twintig jaar voorbij.61 Ze had 
Gemmeker, sinds diens vrijlating in 1951, nooit meer gezien. Het jaar 
daarvoor, in 1950 dus, was ze opnieuw getrouwd. Maar van negatieve 
gevoelens over haar voormalige baas annex minnaar was geen spoor 
te zien: ze manifesteerde zich in het verhoor, dat liefst drie sessies 
duurde, als Gemmekers trouwste fan. Ze verklapte aan Steffen dat ze 
nog wel even telefonisch contact hadden gehad: ze had Gemmeker 
opgebeld toen ze de oproep om te getuigen in de brievenbus had ge-
vonden. Hij had gezegd dat ze niet ‘over deze zaken’ moesten praten, 
dus er was geen sprake van inhoudelijk vooroverleg geweest. ‘Mis-
schien zou er, als alles achter de rug was, nog weleens een gelegenheid 
komen,’ had Gemmeker haar gezegd. Het gesprek had nog geen twee 
minuten geduurd. 

In zekere zin was ze tegen de onderzoeksrechter wel openhartig. 
Het was in dit gesprek dat ze uiteenzette hoe Gemmeker haar begin 
1941 had benaderd om zijn secretaresse te worden, hoe ze daarin toe-
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stemde omdat haar huwelijk met Rudolf Hassel zich in een crisis be-
vond, zeker toen Rudolf het met een buurvrouw had aangelegd. En 
tegen Steffen vertelde ze ook dat ze in de villa in Westerbork uitein-
delijk bij elkaar in het mahoniehouten, in Den Haag aangeschafte 
lits-jumeaux waren gekropen. In het tweede verhoor, vier dagen la-
ter, ging het meer over Gemmekers stijl van leidinggeven. Ze prees 
hem zo ongeveer de hemel in, hij had in Westerbork een kamp aange-
troffen met uitgehongerde gevangenen die door de vorige comman-
danten totaal verwaarloosd waren, en hij wilde daar verbetering in 
aanbrengen. Hassel:

‘Ik heb hem daarbij geadviseerd. Het was onze bedoeling dat de 
geïnterneerden weer behoorlijk te eten zouden krijgen.’62

Hij had veel gedaan voor de hygiëne in het kamp, vooral in het zie-
kenhuis. En hij had zich ervoor ingespannen dat daar een operatieka-
mer zou komen. Dat was hem allemaal gelukt. En ja hoor, daar was-ie 
weer: Hassels uitspraak die ze in december 1945 tegen een ondervra-
ger van het Britse leger had gedaan, en later tegen journalist Richard 
Kaan had herhaald: 

‘Mogelijkerwijze kwam het daardoor dat Gemmeker in Den 
Haag en later ook elders de bijnaam “Christus van Westerbork” 
kreeg.’63

Van de honderden mensen die in de loop der jaren in een of ander 
proces over Gemmeker gehoord zijn, is Ly Hassel de enige die met 
deze bijnaam op de proppen is gekomen – en nu al voor de derde keer. 
Mogelijk heeft dat beeld, die herinnering, haar tijdens het verhoor 
met dr. Steffen te veel aangegrepen, want vrijwel onmiddellijk daar-
na staat in het gespreksverslag: ‘Tijdens het verhoor viel opeens bij  
de getuige een sterke Gefühlsregung (emotionele beroering) waar te ne-
men.’ Ze werd onwel. Het verhoor werd gestopt – ze waren trouwens 
al drie uur en tien minuten bezig – en verdediger Kalpers v stelde 
voor er iemand bij te halen die zou kunnen bepalen of de getuige nog 
wel in staat was het verhoor voort te zetten. Er kwam een medicus  
bij, die toevallig in huis was en die vaststelde dat er niet veel aan de 
hand was. Na een valiumtabletje kon Hassel weer door, maar niet te 
lang.
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Het laatste verhoor, een paar dagen later, bracht weinig nieuws. 
Hassel bleef vol overtuiging ontkennen dat Gemmeker en zij gewe-
ten hadden wat de joden te wachten stond. Ze was er vast van over-
tuigd dat het in Theresienstadt goed toeven was: er waren daar geen 
barakken, maar huizen. ‘Es handele sich um ein tolles Lager’ – zo staat  
het letterlijk in het verslag: het zou om een geweldig kamp gaan. En  
Auschwitz? Ach, de mensen gingen er in familieverband heen, ze kre-
gen eten en drinken mee, ze werden verzorgd, de mensen zouden de 
reis zeker overleven. De gedachte dat de mensen er gedood zouden 
worden was nooit bij haar opgekomen, volgens haar ook niet bij 
Gemmeker: 

‘Als we zoiets vermoed hadden, dan hadden we alles op alles 
gezet om uit Westerbork weg te komen.’64

Het gaat, in dat laatste verhoor, ook nog even over haar hond. Ze had 
hem in Den Haag gekregen en meegenomen naar Westerbork. Het 
was een Airedale Terriër, ook wel de koning van de terriërs genoemd, 
waar ze zeer aan gehecht was. Bij haar vertrek in april 1945 had ze de 
hond aan huishoudster mevrouw Asch overgedaan, het was een goed-
moedige hond, zei ze erbij. En het ging aan het eind ook nog even 
over Albert Gemmeker, de reden waarom ze naar het voor haar saaie 
Westerbork was gegaan, ver weg van alle vermaak. Ze was nog altijd 
zijn grootste bewonderaarster:

‘Hij was niet koel berekenend, maar heel zacht, karaktervol, 
correct en had gevoel voor de geïnterneerden.’65

De verdachte

Het was 17 augustus 1973, een stralende vrijdag, toen Albert Gemme-
ker in kamer 221 van het gebouw van het Landgericht in Düsseldorf 
voor het eerst tegenover onderzoeksrechter Wolfgang Steffen kwam 
te zitten. Het eerste verhoor uit een lange rij. Steffen wist zelf vijfen-
veertig jaar later in een van de gesprekken met mij niet meer hoe vaak 
hij Gemmeker precies had verhoord; uit de verslagen die ervan be-
waard zijn, blijkt dat dat twaalf keer gebeurd is, meestal met een pau-
ze van enkele weken. Wat voor indruk de verdachte maakte? Steffen 
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antwoordt kort en gedecideerd: ‘Een bureaucraat.’ Er was sprake van 
een vaste opstelling. Behalve Steffen en Gemmeker was er een ambte-
lijk assistent aanwezig die het verslag schreef. En bij vrijwel alle ge-
sprekken zat ook advocaat Kalpers v in de verhoorkamer, al moest hij 
soms wat eerder weg, naar een andere cliënt. Steffens algemene her-
innering aan de serie gesprekken komt hierop neer:

‘Ik heb hem in talrijke verhoren geprobeerd aan het praten te 
krijgen. Als kampcommandant wist hij dingen die anderen 
niet wisten. Beslissend was natuurlijk de vraag: wist hij wat  
er met de personen gebeurde die vanuit Westerbork werden 
afgevoerd?’66

Maar die vraag kwam in het eerste gesprek nog niet aan de orde. Stef-
fen wilde de druk langzaam opvoeren, de eerste gesprekken gingen 
over zijn jeugd, zijn familie, zijn tijd bij de politie en zijn huwelijken. 
Gemmeker kon zijn vaste lijn gemakkelijk vasthouden: bij de Ges-
tapo Düsseldorf was hij alleen met het beheren van kantoorbeno-
digdheden bezig en niet met de inhoud van het Gestapo-werk. Het 
feit dat hij in Bernau maandenlang werd opgeleid als PolizeiInspekteur 
noemde hij terloops, zonder in te gaan op het zwaar nationaalsocia-
listische karakter van de scholing die hij daar kreeg. Over het familie-
leven beperkte hij zich tot: 

‘Met mijn jongste dochter Erika heb ik thans zeer nauw con-
tact. Met de andere twee is de verbinding om mij onbekende 
redenen verbroken.’67

 
In het tweede verhoor, op 7 september, ging het nog steeds niet over 
Westerbork. Zijn tijd als commandant van gijzelaarskamp Beekvliet 
in Sint-Michielsgestel kwam uitgebreid aan de orde. Gemmeker deed 
er de opmerkelijke uitspraak dat hij zich eigenlijk niet thuis voelde 
op een plek waar mensen van hun vrijheid beroofd waren. Hij vond 
het er administratief nogal lastig, legde hij uit aan dr. Steffen: hij wist 
niet goed waar hij allerlei uitgaven moest boeken. Normaal gespro-
ken hield hij ervan om opvallende beheerskosten direct netjes op de 
juiste plaats in de boekhouding onder te brengen, maar dat bleek in 
zo’n gijzelaarskamp, dat onder beheer stond van de Aussenstelle Den 
Bosch van de sd, nog niet zo gemakkelijk. De vraag van Steffen naar 
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de rechtmatigheid van het vasthouden van onschuldige mensen vond 
Gemmeker lastig te beantwoorden – daar had hij zich niet mee bezig-
gehouden. Aan het eind van het tweede verhoor meldde de verdachte 
dat hij een weekje vakantie had gepland. Onderzoeksrechter Steffen 
was zo vriendelijk daar bij de vaststelling van de volgende bijeen-
komst rekening mee te houden. Op de vraag aan Steffen of er langza-
merhand een soort verstandhouding groeide tussen hem en Albert 
Gemmeker luidt het antwoord:

‘Nee, voor mij was het van belang afstand te houden. Bij grote 
processen, van maanden, kunnen menselijke, persoonlijke  
dingen wel een rol spelen. Ik wilde hem zover krijgen dat hij 
iets losliet over wat hij geweten heeft.’68

In het derde verhoor, na het weekje vakantie, op 18 oktober 1973, be-
spraken ze de eerste maanden in Westerbork. Gemmeker bleef erop 
wijzen dat hij die eerste maanden alleen maar observeerde, en pas op  
1 januari 1943 de leiding nam, maar dat is geen houdbare stelling. Hij 
bepaalde vanaf zijn aantreden hoe de transportlijst eruit kwam te 
zien, hij besliste alles in het kamp, en liet hooguit wat beheerstaken 
over aan zijn Nederlandse collega-commandant Jacob Schol, die hij 
overigens zo snel mogelijk wilde laten ontslaan. Dat was er ook de re-
den van dat hij persoonlijk een controle uitvoerde in de kampkeuken. 
Hij herinnerde het zich in 1973, dertig jaar nadien, nog precies: hij 
zag dat er complete kisten tomaten in de soepketels gingen die on-
derin bleven liggen en dat de soep veel te dun was en dus niet voed-
zaam; een andere keer constateerde hij dat er ‘Steckrüben’ (knolrapen) 
met smerige schillen in de soep dreven. Opmerkelijk hoe de extreem 
op orde en discipline gestelde commandant na zoveel jaren nog te-
keerging over zijn collega, van wie hij zei dat hij zijn hond uitliet met 
een zweep in de hand, en dat hij ook de zweep had gehanteerd als jo-
den te langzaam naar de deportatietrein liepen. Hij kreeg uiteinde-
lijk het ontslag van Jacob Schol erdoor gedrukt. In de rustige opbouw 
van het verhoor kwam Steffen nog niet toe aan de vragen waarom het 
werkelijk ging, maar toch zat Gemmeker er na een paar uur al door-
heen. Hij vroeg om een onderbreking, waarop Steffen voorstelde de 
volgende dag door te gaan.

In het vijfde verhoor, op 13 november, kwam Gemmekers houding 
ten opzichte van de joden aan de orde. Wie het verslag leest, zou den-
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ken dat hier een onvervalste jodenvriend aan het woord is. Hij had al-
tijd al sceptisch gestaan tegenover de indeling van mensen in rassen, 
beweerde hij, en zelf maakte hij zo’n onderscheid niet. Hij beoordeel-
de de mensen naar hun kwaliteiten – aan het verslag te oordelen ont-
beerde zijn verhoorder kennis van vorige uitspraken, waarin Gem-
meker nog met instemming had verklaard dat de joden Duitslands 
vijanden waren. In dit verhoor kwam hij ook met zijn verklaring over 
de Reichskristallnacht van 1938. Hij had verbaasd gekeken naar de 
puinhopen in de winkelstraten van Düsseldorf. Ook op dit punt werd 
hij, blijkens het verslag, niet tegengesproken, terwijl het evident was 
dat elke medewerker van de Gestapo Düsseldorf bij de anti-joodse  
acties betrokken was geweest, en Gemmeker dus ook. 

Het was sowieso het verhoor waarin Gemmekers leugenachtigheid 
nieuwe hoogten bereikte. Bij de Gestapo had hij nooit iets met ‘jo-
denkwesties’ te maken gehad, zei hij. Hij hoorde pas in Westerbork 
voor het eerst dat er joden voor de arbeidsinzet naar Duitsland wer-
den gestuurd (de deportaties waren toen al drie volle maanden bezig). 
Van de term ‘Endlösung der Judenfrage’ had hij nog nooit gehoord. 
Mauthausen? Hij kende die plaatsnaam niet. Het was een frusterende 
ervaring voor onderzoeksrechter Steffen. Vijfenveertig jaar later weet 
deze zich de details niet meer te herinneren, maar dat Gemmeker er 
voortdurend op wees dat hij alleen zijn taak uitvoerde, en verder 
niks – dat weet hij nog al te goed. 

‘Ein Verwaltungsmensch.* Ik heb wel vaker mensen tegenover  
me gehad die zeiden: ik handelde op bevel. Dat was precies zijn 
richting. Elke keer hetzelfde: het was onmogelijk hem daar 
vanaf te krijgen. Hij schoof steeds alles af. Hij was echt een  
bureaucraat.’69

Op 20 november, aan het begin van het zesde verhoor, nam advocaat 
Kalpers v het woord.70 Hij meldde namens de beklaagde dat de ver-
horen, die vaak tot diep in de middag duurden, te zwaar begonnen te 
worden. De 66-jarige Gemmeker was niet erg fit meer, hij leed aan 
stoornissen in de bloedsomloop, was vaak duizelig en had een lichte 
pijn in de hartstreek. Vandaar het verzoek van de raadsman om alleen 
verhoorsessies in de ochtend te houden, niet langer dan twee uur. De 

* ‘Een man van de administratie’.
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onderzoeksrechter vroeg of het deze ochtend wel kon doorgaan. 
Gemmeker zei dat hij op weg naar het gerechtsgebouw van duizelig-
heid had lopen wankelen en wilde eigenlijk liever door een arts on-
derzocht worden dan door de rechter ondervraagd. Er kwam een arts, 
die constateerde dat de polsslag te hoog was en de bloeddruk te laag. 
De verdachte kon beter niet worden gehoord. Steffen besloot tot een 
paar weken pauze. Er volgde een verhoor in december, waar de bezoe-
ken van nazi’s als Zöpf (kwam musiceren) en Aus der Fünten (kwam 
op konijnen jagen) werden besproken, maar geen bijzondere uitspra-
ken te noteren vielen. Daarna waren er vier maanden lang geen nieu-
we verhoren. 

In april 1974 gingen ze pas weer verder. Toen kwam dr. Steffen ein-
delijk aan de kern van de zaak toe: wat had Gemmeker geweten, als 
commandant van Westerbork? De verdachte was inmiddels zo gerou-
tineerd in het beantwoorden van deze vraag dat hij alleen in details 
afweek van de lijn die hij vanaf het begin had gekozen. Het gerucht 
dat Auschwitz een vernietigingskamp was, schreef hij ditmaal toe 
aan de belangrijkste man in de kampstaf, Kurt Schlesinger. Hij had 
verklaard dat hij dat niet kon geloven en was naar Den Haag gereden 
om het aan Zöpf te vragen. Die had hem geantwoord dat het vijande-
lijke propaganda was: ‘Ze willen onrust brengen en het krijgsverloop 
onzeker maken, dat moet je niet geloven,’ had Zöpf gezegd.

Op dit moment wreekte zich dat Steffen zonder ambtelijke onder-
steuning de verhoren moest afwerken. Hij kende de tekst niet van  
de verklaringen die Zöpf eerder had afgelegd. Die had beweerd dat 
Gemmeker de vraag terloops, tussen andere zaken door, had aange-
stipt en dat Zöpf vaag had geantwoord. Het lijkt er zelfs op dat Stef-
fen helemaal geen kennis heeft gehad van de bekentenissen van Har-
ster en Zöpf: toen hij daar in november 2017 naar werd gevraagd, 
antwoordde hij dat hij daar geen herinnering aan had. Dat kan heel 
goed kloppen: nergens in de uiteindelijk twaalf verhoren confron-
teerde hij Gemmeker met de bekentenissen van Harster en Zöpf dat 
zij wél hadden geweten van de massale moord op de gedeporteerde 
joden. Daarom heeft hij Gemmeker ook nooit de vraag voorgelegd of 
hij het niet vreemd vond dat de strafgevallen vanuit Westerbork in 
dezelfde transporten werden afgevoerd als de andere joden. Dát was 
precies het punt geweest, waarop Harster moest toegeven te hebben 
geweten dat er vrijwel geen joden uit de kampen zouden terugkeren. 
De inefficiënte, ja amateuristische opzet van het langdurige en peper-
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dure Gemmeker-onderzoek werkte hier sterk in het voordeel van de 
almaar ontkennende verdachte.

In het negende verhoor, op 11 april, sneed Steffen het telegram van 
Gemmeker aan Zöpf aan, waarin hij aankondigde dat hij het kamp-
ziekenhuis wilde saneren door honderden patiënten in de trein naar 
het oosten af te voeren. Direct na zijn eerste antwoord zei de verdach-
te dat hij meer last van zijn hart had dan anders. Hij vroeg uitstel, en 
kreeg het.

Pas een week of zeven later ging het gesprek verder waar het geble-
ven was. Gemmeker zei nu dat hij de telex had geschreven om te voor-
komen dat er ss-artsen naar Westerbork zouden komen, die het hele 
ziekenhuis zouden opheffen. Daarom had hij nu voorgesteld om een 
deel van de zieken te laten deporteren, om erger te voorkomen dus  
eigenlijk. Hij gaf inval-secretaresse mevrouw Bäumer de schuld van 
de typefout (ze had ‘dagen’ geschreven in plaats van ‘uren’) en kon 
deze zwakke plek in zijn verdediging daarmee omzeilen: hij kwam 
aanzienlijk gemakkelijker weg dan toen hij in 1947 door rechercheur 
Schoenmaker werd ondervraagd. Die had destijds duidelijk laten 
merken, dat hij geen klap geloofde van Gemmekers verklaringen 
over deze telex.

Er restten nu nog twee verhoorsessies, een in juni en een in juli 
1974. Gemmeker kwam met de mededeling dat hij al na drie maan-
den Westerbork aan zijn chef in Den Haag had gevraagd wanneer hij 
zou worden afgelost. Maar die zag daar geen aanleiding voor. Later 
had hij, zei hij tegen de onderzoeksrechter, van zijn kampstaf de 
vraag gekregen of hij ‘alsjeblieft wilde blijven’, want ze wisten niet 
wie er in zijn plaats zou komen. Waarom wilde hij eigenlijk weg, 
vroeg dr. Steffen hem. Hij antwoordde:

‘Ik was zelf een kampingezetene. Ik zat op de heide en kwam 
nergens meer. En als bestuursman heb je vrije tijd, maar daar 
heb je in een kamp op de hei niks aan.’71

De aard van het werk, of het lot van de slachtoffers speelde in dat ver-
zoek dus geen rol. Het verhoor van 20 juni 1974 was ook de gelegen-
heid waarop Steffen de verdachte confronteerde met zijn aanwezig-
heid bij de bespreking van 10 november 1943, in aanwezigheid van 
Zöpf, de nieuwe Befehlshaber van SiPo/sd Naumann én Adolf Eich-
mann. Zijn naam staat in het verslag als gespreksdeelnemer, zijn 
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naam staat op de lijst van degenen die het verslag toegestuurd zou-
den krijgen en toch zei Gemmeker dat hij er niet bij was geweest, dat 
hij Eichmann nooit had ontmoet. 

Het laatste verhoor, op 25 juli 1974, levert geen nieuwe gezichts-
punten op. De mannen waren kennelijk op elkaar uitgekeken. Als on-
derzoeksrechter Steffen drieënveertig jaar later op die tientallen uren 
met verdachte Gemmeker terugkijkt is dat niet met veel voldoening. 
Hij zegt:

‘Het kernprobleem van mijn onderzoek was: kan ik bewijzen 
dat hij geweten heeft wat de mensen boven het hoofd hing? Ik 
ben ervan overtuigd dat hij het geweten heeft, zonder dat ik dat 
concreet bewijzen kan. Ik kan me eenvoudig niet voorstellen, 
als je zoveel mensen zo lang vasthoudt in een kamp, en ze daar-
na afvoert, en je weet waarheen je ze afvoert, dat je dan na ver-
loop van tijd geen aanknopingspunten hebt voor wat er met die 
mensen gebeurt.’

– Was hij eigenlijk gespannen? Voelde hij die verhoren als een 
bedreiging?

‘Het is hem niet gemakkelijk gemaakt. Bedreiging vind ik een 
verkeerd woord. Maar dat hij onder psychische belasting stond, 
is wel zeker; omdat hij niet wist of er een dagvaarding zou ko-
men of niet, daar moet hij bang voor geweest zijn. Die verhoren 
waren zeer intensief, en ik heb het hem niet gemakkelijk ge-
maakt, denk ik. Ik geloof dat hij die psychische belasting ook 
wel verdiend had.’72

Voor Steffen was de zaak-Gemmeker daarmee afgedaan. Hij stuurde 
de verslagen van de verhoren naar het Openbaar Ministerie van Düs-
seldorf waar officieren van justitie de beslissing gingen voorbereiden 
over de vraag: komt er een nieuw proces-Gemmeker of wordt de zaak 
geseponeerd?

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   310 10-03-19   22:42



311

In de Parkstrasse 

Albert Gemmeker zou nog zeker twee jaar moeten wachten voor hij 
antwoord zou krijgen op die kwellende vraag of er een nieuw proces 
tegen hem zou komen. Hoewel daarover geen directe uitspraken van 
hem bekend zijn, staat wel vast dat de voortdurende onzekerheid 
hem zwaar viel. Het blijkt vooral uit de mededelingen van zijn twee-
de dochter Rosemarie, die altijd nauw contact heeft gehouden met 
Gemmekers zuster Grethe. Ze weet van haar dat Gemmeker altijd 
bang is geweest, bang om naar Nederland te gaan, bang dat hij op-
nieuw voor de rechter zou moeten komen, bang dat hij opnieuw in 
een gevangeniscel zou komen te zitten. Ze weet ook dat haar vader 
zijn oude opvattingen uit de nazitijd nooit is kwijtgeraakt. Zo rond 
1975, in de tijd dat haar vader in onzekerheid leefde over een even-
tueel nieuw proces, is er toch weer contact tot stand gekomen. Dat 
was op aandringen van haar zus Erika, die in die periode geregeld 
naar de Parkstrasse trok, vooral omdat haar man Klaus Schaldach 
graag met zijn schoonvader over het verleden sprak – in uiterste ge-
heimhouding. Rosemarie is met haar man en twee zoons een paar 
keer op bezoek geweest. Haar Griekse man sprak inmiddels goed 
Duits, maar aan tafel zat Gemmeker voortdurend het taalgebruik van 
zijn schoonzoon te verbeteren. Hij vergiste zich nogal eens in de 
naamvallen, haalde de Dativ en de Akkusativ door elkaar, en dat werd 
steeds op verwijtende toon gecorrigeerd. Rosemarie vond het er vre-
selijk.

De bom barstte op een paasdag. Rosemarie en haar gezin waren 
weer op bezoek in het flatje aan de Parkstrasse, er waren eieren en op 
een gegeven moment stopte een van de jongetjes een zacht gekookt ei 
in één keer in zijn mond. Het mannetje was geen gekookte eieren ge-
wend, raakte een beetje in paniek, en beet op een gegeven moment 
het ei stuk. Het eigeel spoot zijn mond uit, in het smetteloze interieur 
van opa’s flat, en maakte vlekken op het tapijt. Volgens zijn dochter 
ging opa woedend tekeer, hij maakte er een drama van en liet zich, 
aan het eind van zijn tirade, ontvallen: ‘Dat krijg je, met die bastaard-
kinderen.’ Dat was voor Rosemarie en haar Griekse echtgenoot aan-
leiding om verontwaardigd de flat te verlaten en er nooit meer een 
voet over de drempel te zetten. Rosemarie kan er nog steeds niet over 
uit:
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‘Dat verhaal van dat ei, dat raak ik niet kwijt. Als een mens na 
zo lange tijd zijn instelling niet gewijzigd heeft, dan kun je 
toch geen contact meer hebben?’73

Niet lang na dit incident verloor Gemmeker ook de connectie met 
zijn jongste dochter Erika, haar man en de kinderen, die geregeld op 
bezoek kwamen. De aanleiding was de geboorte van Erika’s derde 
dochter, een nakomertje. Erika beviel in het ziekenhuis. De arts die  
de geboorte zou begeleiden had even een eetpauze, hij wilde boven-
dien een assistente erbij halen, zodat die de bevalling zou kunnen 
meemaken. Ze bleven langer weg dan de bedoeling was, zodat het 
kind ter wereld kwam toen alleen de vroedvrouw aanwezig was. Die 
zorgde dat alles prima verliep. Erika was opgelucht en dankbaar en 
vroeg de vrouw naar haar naam. Ze heette Ruth. ‘Dan noem ik mijn 
dochter Ruth, naar jou, want je hebt me geweldig geholpen.’ De eerst-
volgende keer dat de uitgebreide familie in de Parkstrasse kwam om 
de baby te laten zien, toonde Gemmeker zich geschokt dat zijn klein-
dochter een joodse naam had gekregen. ‘Hij wilde niet meer met mij 
praten, omdat mijn kind Ruth heette,’ aldus Erika. Dat was meteen 
het laatste bezoek geweest, ook haar man Klaus heeft geen stap meer 
in Gemmekers huis gezet.

Erika is er nog altijd van overtuigd dat Gemmeker zijn antisemitis-
me nooit heeft afgelegd. Ze weet nog dat ze kort voor Ruths geboorte 
tegen haar vader zei dat ze kaartjes had voor een voorstelling van  
een bekend cabaretduo. ‘Maar dat zijn joden!’ had Gemmeker veront-
waardigd uitgeroepen. De zalvende woorden vol begrip voor de jood-
se medemens, die hij uitsprak als hij tegenover zijn ondervrager zat 
in het Düsseldorfse gerechtsgebouw, waren kennelijk ingestudeerd. 
Het is die leugenachtigheid die de dochters van Gemmeker nog altijd 
met weerzin jegens hun vader vervult. Rosemarie zegt zelfs dat ze  
altijd beducht is dat ze bij haarzelf trekjes ontdekt die ze van haar va-
der geërfd zou kunnen hebben. Als ze haar kinderen weleens een leu-
gentje om bestwil vertelde, iets onschuldigs in het dagelijks verkeer, 
sprak ze zichzelf direct daarna bestraffend toe: niet doen, dat komt 
van je vader.

Gemmekers kleindochter Anke heeft die verhalen over ‘bastaard-
kinderen’ en over de naamgeving van haar zus nooit gehoord. De con-
frontatie tussen haar ouders en opa Gemmeker was thuis geen thema 
van gesprek. Niets over de oorlog en de nasleep kwam thuis aan de 
orde:    
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‘Die stoornissen van de nazitijd hebben we allemaal meegekre-
gen. Dat zwijgen, dat stond centraal. Als kind voelde ik het al: 
er waren geen ruzies, maar je voelde het wel. Dikke lucht.’74

Dat zwijgen betrof ook het almaar durende vooronderzoek van het 
Openbaar Ministerie in Düsseldorf. Gemmekers dochters en klein-
dochter waren daar niet van op de hoogte. Rosemarie vindt het, de-
cennia later, zelfs wel een troostrijke gedachte, dat Gemmeker jaren-
lang gestraft is met angst voor een nieuwe straf. 

Weer bezoek uit Nederland

Voor het Nederlandse publiek is het langdurige, intensieve vooron-
derzoek tegen Gemmeker altijd verborgen gebleven. Het speelde 
zich af buiten de openbaarheid, zoals dat bij de voorbereiding van  
gerechtelijke procedures gebruikelijk is. Toch heeft Gemmeker in de 
periode dat hij door Wolfgang Steffen verhoord werd nog een keer 
een Nederlander op bezoek gehad die hem kwam interviewen. Dat 
was geen journalist, maar een toneelschrijver, Dick Walda, auteur van 
hoorspelen en televisieseries (onder andere Waaldrecht). Hij had het 
verzoek gekregen van de nos-chef voor culturele programma’s Ste-
fan Felsenthal om iets te bedenken voor 4 mei 1975, dertig jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen hij zich oriënteerde op de 
opdracht kreeg hij de tip van zijn vriend Lex van Weren (violist en 
overlevende van Auschwitz) om de voormalige kampcommandant 
van Westerbork op te zoeken – daar zou misschien wel een goed ver-
haal in zitten. Walda reisde, ergens in 1974, naar Düsseldorf en belde 
daarvandaan naar Gemmeker. Die weigerde een ontmoeting. Walda 
liet wel zijn telefoonnummer achter. Tot zijn verbazing belde Gem-
meker de volgende dag terug: hij mocht langskomen, onder twee 
voorwaarden. Walda mocht wel aantekeningen, maar geen opnamen 
maken. En Gemmeker wilde niet dat het resultaat van het gesprek tij-
dens zijn leven werd gepubliceerd. Walda ging akkoord en zat kort 
daarna tegenover Gemmeker in het flatje aan de Parkstrasse.75

Walda herinnert zich als bijzonderheid dat hij geen consumptie 
kreeg aangeboden ‘hetgeen in Duitsland vrij ongebruikelijk was’. Hij 
was na een uur zo vrijpostig zelf om een glas water te vragen, dat  
hem door Margarethe Gemmeker, die zich tijdens het gesprek in de 
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keuken ophield, werd aangereikt. Waarom Gemmeker hem ontving 
heeft Walda eigenlijk niet goed begrepen. Het viel hem op dat de 
woonkamer burgerlijk was ingericht, met ‘enorme cactussen en een 
foeilelijk schilderij van donkere bossen’. En zonder foto’s van dierba-
ren. Het gesprek verliep niet bepaald in goede harmonie. Toen Gem-
meker zei dat hij joodse vrienden had die hem kerstkaarten stuurden, 
ook uit Nederland, vroeg Walda hem of hij dan geen antisemiet was. 
Het antwoord:

‘Antisemiet, antisemiet, ik meende dat de joden... nee... daar-
over praat ik niet. Laten we dit punt terzijde leggen.’76

Gemmeker vertelde Walda ook het verhaal dat hij na zijn vrijlating 
niet meer terug had gewild naar een baan bij de politie, dat hij nooit 
meer in staatsdienst had gewerkt, omdat hij niet wilde dat hij op-
nieuw verordeningen en bevelen van hogerhand zou moeten uitvoe-
ren. 

‘Daar kijkt u van op, ik zie het aan uw gezicht. Mijn joodse 
vrienden hebben me ervoor geprezen. Ik koos voor de moeilijk-
ste weg. Zonder pensioen betekende het dat ik tot mijn dood 
zou moeten werken. En ik héb hard gewerkt. Ik was – zeg 
maar – koopman en maakte dagen van 10 tot 12 uur.’77

De vaste riedel: hij liet, zoals altijd, zijn mislukte poging om voor  
denazificering in aanmerking te komen achterwege. Walda bracht 
daarop de vraag ter sprake of hij echt niet wist wat er met de joden 
zou gebeuren in de kampen.  

‘Het antwoord: nee en nog eens nee. Ik meen dat men hier in 
Duitsland in ’68 of ’69 heeft geprobeerd een nieuw proces  
tegen mij te beginnen. Dat proces is niet doorgegaan. Ik vind 
dat veelzeggend.’

Een fascinerend staaltje bluf van Gemmeker. Op het moment van het 
interview was dat onderzoek waarover hij sprak nog in volle gang en 
dat wist hij ongetwijfeld, want zijn advocaat Kalpers v reisde de halve 
wereld over om de getuigenverhoren namens zijn cliënt bij te wonen. 
Walda stelde in het interview ook nog een vraag over Gemmekers  
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positie als commandant, over de macht die hij uitoefende. Het ant-
woord:

‘Macht is een beperkt begrip. U vergeet steeds dat het oorlog 
was. U kunt het leven in geen enkele oorlog vergelijken met het 
leven in vredestijd. Het is makkelijk praten en oordelen nu. Ik 
moest me aan de voorschriften van mijn superieuren houden. 
Ik heb – denk ik – mijn positie niet misbruikt.’
 
– Denkt u nog weleens aan die tijd?

‘Nee. Het is verleden tijd. En ik voel ook geen enkele behoefte 
om ermee bezig te zijn. Dit gesprek met u bevalt me ook niet. 
Niet positief.’

Waarop het gesprek werd afgesloten. Dick Walda vertrok weer. Ach-
teraf herinnert hij zich dat Gemmeker hem tijdens het gesprek nau-
welijks heeft aangekeken. Hij vertoonde geen enkele emotie, was ‘kil 
en koel’. Toch is nog één herinnering die Walda niet heeft vermeld in 
het stuk dat hij voor de Volkskrant schreef, omdat hij dat niet chic vond: 
‘Toen ik wegging kreeg ik een hand van hem. Die hand was kletsnat. 
Verborgen emoties, denk ik.’

Walda vond het resultaat van het gesprek niet geschikt voor een 
uitzending op 4 mei 1975. Hij switchte van thema en schreef uitein-
delijk het script voor een gedramatiseerde documentaire over de  
ontruiming van de inrichting Het Apeldoornsche Bos. Met als titel: 
Esther voorgoed op reis. 

Het laatste woord

Meer dan tien jaar na de heropening van het onderzoek tegen Gem-
meker, gevolgd op de bekennende verklaringen van Harster en Zöpf 
in München, viel er dan eindelijk een beslissing. Op 16 december 1976 
bekrachtigden drie rechters van het Landgericht Düsseldorf het voor-
stel van het Openbaar Ministerie om Albert Gemmeker buiten vervol-
ging te stellen. Aan dat ontwerpbesluit van het om lag veel werk ten 
grondslag. Het bevat, los van de inhoudsopgave, 127 pagina’s, waarin 
de resultaten van het vooronderzoek worden getoetst aan de vraag: 
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kan wettig en overtuigend bewezen worden dat Gemmeker wist wat 
de uit Westerbork gedeporteerde joden in de kampen te wachten 
stond? Al iets over de helft van het lijvige stuk staat de conclusie:

‘Een veroordeling van de beklaagde bevat de veronderstelling 
dat hij er kennis van heeft gehad dat de gedeporteerde perso-
nen later gedood zouden worden, of dat hij dit op zijn minst 
instemmend op de koop toe heeft genomen. Het resultaat van 
het vooronderzoek is niet voldoende om deze veronderstelling 
met de vereiste zekerheid waar te maken.’78

De vraag wat hij precies wist en niet wist is in het stuk zeer uitvoerig 
behandeld. Het gaat om drie punten: Is hij officieel op de hoogte ge-
bracht? Heeft hij buiten de officiële kanalen om zélf die kennis ver-
kregen? Is hem het inzicht in de ware toedracht onontkoombaar op-
gedrongen? Voor het antwoord op die vragen heeft het om allerlei 
getuigenissen beoordeeld en afgewogen. Wat daarbij het meeste op-
valt is dat op vrijwel alle punten de verklaringen van de verdachte 
worden geloofd. Nergens in de 127 bladzijden trekt het om de geloof-
waardigheid van Gemmeker in twijfel.

Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Gemmeker had in veel 
van zijn uitspraken de grenzen van de waarheid ver overschreden.  
Nu heeft een verdachte niet de plicht om de waarheid te spreken, hij 
hoeft zichzelf niet te beschuldigen, maar al zijn uitspraken voor zoe-
te koek slikken is wel het andere uiterste. Dat Gemmeker ontkent 
aanwezig te zijn geweest bij de bespreking van 10 november 1943 met 
Naumann, Zöpf en Eichmann, terwijl zijn naam als deelnemer in het 
gespreksverslag staat – daar had de aanklager toch wel even bij mo-
gen stilstaan.

Uitvoerig gaat het stuk van het Openbaar Ministerie in op de vraag 
of Gemmeker ooit een schriftelijke instructie heeft ontvangen, waar-
uit af te leiden viel dat de joden in de kampen zouden worden ver-
moord. Het spreekt voor zich dat zo’n mededeling nooit op papier 
gezet is: al in 1941 zijn de plannen door Himmler en Heydrich, de  
architecten van de genocide, als staatsgeheim bestempeld. Wie uit de 
school klapte, kon de zwaarste straf verwachten. De kwestie of Gem-
meker op een andere manier op de hoogte was gesteld van de massa-
moord beslaat vele pagina’s in het ontwerpbesluit van het Düssel-
dorfse om. Dat veel van de treinbegeleiders wisten dat de joden in 
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Auschwitz en Sobibor werden gedood neemt ook het om wel aan, dat 
hebben tal van getuigen verklaard. Maar:

‘Geen van deze getuigen heeft meegedeeld dat hij deze consta-
tering aan de beklaagde heeft overgebracht. Bij elke rit werd 
het begeleidende personeel indringend gewezen op de plicht te 
zwijgen over wat ze in Auschwitz hadden meegemaakt. Onder 
deze omstandigheden ligt het voor de hand dat de politieagen-
ten ervan hebben afgezien de zwijgplicht te doorbreken en hun 
constateringen aan de beklaagde, een vooraanstaande ss’er, 
mee te delen.’79

Bij de behandeling van de vraag of Gemmeker net als Harster en Zöpf 
al lang had geconcludeerd dat de joden nooit meer levend uit de kam-
pen zouden kunnen komen, produceert het om een verrassend citaat. 
Het is een stuk van Nederlands grootste kenner van de oorlog, dr. Loe 
de Jong, die dat in een Duits historisch tijdschrift had geschreven.80 
Hij betoogde daar dat de geruchten over massale vergassing van jo-
den in de kampen destijds het menselijke voorstellingsvermogen te 
boven gingen. Alsof ons verstand de feiten na kennisname direct 
weer uitspuugt als iets vreemds, iets onnatuurlijks, iets heel akeligs. 
De Jong schreef:

‘Het klinkt als een paradox, maar het is een historisch en psy-
chologisch verklaarbaar feit: de vernietigingskampen van  
de nazi’s werden voor de meeste mensen pas een psychische 
realiteit toen ze, en zelfs omdat ze, opgehouden hadden te  
bestaan.’81 

Volgens het om kan dit ook voor Gemmeker gegolden hebben. Dat 
Loe de Jong werd aangehaald in een document waarin Gemmeker 
buiten vervolging werd gesteld, heeft hij, voor zover bekend, nooit 
geweten. Hij zou er ongetwijfeld fel tegen hebben geprotesteerd. 
Niet voor niets schreef hij in deel 8 van zijn grote geschiedwerk over 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog dat hij ervan overtuigd was 
dat Gemmeker wél van de vernietiging van de joden had geweten. 
Maar dat deel 8 kwam pas in 1978 uit, twee jaar na het stuk van het om 
in Düsseldorf.

In het laatste deel van het document van het Openbaar Ministerie 
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komt de vraag aan de orde of Gemmeker geweten heeft dat sommige 
gedeporteerde zieken, bejaarden en baby’s de treinreis naar de kam-
pen niet zouden overleven. Ook hier komt het om tot de conclusie dat 
niet onomstotelijk bewezen kan worden dat Gemmeker wist dat er 
mensen onderweg zouden sterven. Zelfs de formulering dat hij hun 
dood ‘op de koop toe genomen had’ schiet voor het om tekort: ook dat 
leek de aanklagers niet te bewijzen. Op pagina 126 van het document 
staat dan ook het voorstel de beschuldigde buiten vervolging te stel-
len. De rechters stemden er op 16 december mee in.

‘Ja, dat was voor mij een grote teleurstelling.’ Dr. Wolfgang Steffen, 
die inmiddels een grote carrière achter de rug heeft (met onder ande-
re processen tegen leden van de Rote Armee Fraktion), kijkt meer dan 
veertig jaar later met spijt terug op de afloop van zijn langdurig on-
derzoek naar Albert Gemmeker. 

‘De beslissing van het Openbaar Ministerie om hem niet te  
vervolgen heeft mij niet overtuigd. Ik denk: ze hadden hem 
voor de rechter moeten brengen en die had er dan over moeten 
oordelen.’82 

Steffen legt er de nadruk op dat het toenmalige systeem inhield dat 
het Openbaar Ministerie in volledige onafhankelijkheid de beslissing 
nam of iemand wel of niet vervolgd zou worden. De onderzoeksrech-
ter was er alleen om de verhoren correct en onbevooroordeeld te laten 
verlopen. Het is voor Steffen te lang geleden om nog precies te kun-
nen reconstrueren hoe de procedure destijds verlopen is. 

‘– U heeft destijds twaalf keer urenlang tegenover hem gezeten 
om hem te verhoren. Dan zou het toch logisch zijn als de 
hoofdofficier van justitie u even zou bellen om te vragen wat u 
ervan dacht?

Steffen: Ja, maar dat gebeurde niet. Je leverde de verslagen in en 
dat was het dan.’83

Met de afloop van de zaak-Gemmeker is nog iets speciaals aan de 
hand. Het door de rechters van het Landgericht bekrachtigde ont-
werpbesluit van het Openbaar Ministerie is genomen door de Leiten
der Oberstaatsanwalt van Düsseldorf. Zijn naam staat onder het Ver
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merk, het stuk van 127 pagina’s. 
Die naam is: Hubert Bruno Kep-
per. En dat is dezelfde man die 
ruim vijftien jaar eerder, op 5 
mei 1961, ook al het voorstel had 
gedaan om Gemmeker niet op-
nieuw voor de rechter te bren-
gen. Destijds was hij de behan-
delend officier, inmiddels was 
zijn ster gerezen en was hij de 
hoogste man van het parket, de 
hoofdofficier. 

De vraag is natuurlijk: kan 
dat, mag dat? Wolfgang Steffen 
kijkt verbaasd als hij hoort dat 
Kepper beide keren bij de beslis-
sing tot seponering betrokken was, eerst als zaaksofficier, later als 
verantwoordelijk hoofdofficier. ‘Normaal is dat niet, nee. Volgens mij 
had dat niet mogen gebeuren, maar dat speelde zich af in het Open-
baar Ministerie, en dat was onafhankelijk.’

Kepper zelf kan het niet meer toelichten. Hij is in 2009 overleden, 
zesentachtig jaar oud. Hij heeft nog wel een boekje geschreven waar-
in hij terugkijkt op zijn loopbaan (in het hoofdstukje ‘Beschouwin-
gen van een officier van justitie’), en dat als hoofdonderwerp heeft het 
volgens Kepper belangrijkste strafproces uit de geschiedenis: de ver-
oordeling van Jezus Christus door de Romeinse gouverneur Pontius 
Pilatus. Het boekje dat Kepper in eigen beheer heeft uitgegeven heet 
dan ook: Pilatus, beul tegen wil en dank?84 Het bevat geen directe toespe-
lingen op de zaak tegen Gemmeker. Maar dat de man, die de kamp-
commandant van Westerbork tot twee keer toe buiten vervolging 
stelde, gefascineerd bleek door de Romein die wereldberoemd werd 
door de uitdrukking dat hij zijn handen in onschuld waste – dat zou 
geen romanauteur durven verzinnen.

In de Parkstrasse (2)

Het moet, opnieuw, een grote opluchting zijn geweest voor Gemme-
ker en zijn vrouw Margarethe dat de dreiging van een nieuw proces 

h
u
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en nieuwe gevangenisstraf eindelijk, en nu definitief, voorbij was. 
Het was een opluchting die hij met weinigen kon delen. De sociale 
contacten waren inmiddels flink opgedroogd. Heinz Todtmann, zijn 
adjudant in Westerbork die met zijn vrouw nog geregeld over de 
vloer kwam, was in 1974 overleden. Een familiekring bestond niet 
meer: de dochters Lotti, Rosemarie en Erika hadden hun vader alle-
maal de rug toegekeerd. Zij zagen hun moeder nog wel geregeld. 
Käthe Gemmeker-Wunderling reisde, zolang het nog ging, geregeld 
naar Madrid om daar bij Lotti te logeren. Ze werd geruime tijd ver-
zorgd door Rosemarie en de laatste jaren van haar leven was ze in het 
huis van Erika opgenomen. Dat ging allemaal niet heel soepel, herin-
nert kleindochter Anke zich. Die kwam thuis met een vriendje met 
een donkere huidskleur, en dat was niet naar de zin van oma Gemme-
ker, die volgens haar kleindochter ‘nog altijd hetzelfde gedachtegoed 
had als vroeger’. Ze deed heel denigrerend tegen het vriendje van 
Anke. Haar vader Klaus, schoonzoon van oma Gemmeker, heeft toen 
een streep getrokken en oma gezegd dat ze zich niet met de gezins-
zaken moest bemoeien.

Hoe het met vader Gemmeker ging, wisten ze niet in Erika’s gezin. 
De banden waren totaal doorgesneden. Zijn gezondheid ging intus-
sen achteruit, waardoor hij steeds minder in staat was tot werken. Hij 
had allerlei kwalen en in 1982 werd maagkanker bij hem geconsta-
teerd. Daaraan overleed hij op 30 augustus 1982, op de leeftijd van 
vierenzeventig jaar. Gemmeker werd bijgezet in het familiegraf van 
zijn schoonouders, op het Nordfriedhof van Düsseldorf, dicht bij de 
plek waar hij geboren was. Mijn speurtocht naar het graf, dat volgens 
opgave van de kerkhofadministratie in vak 89, op nummer 117 moest 
liggen, leverde niets op. De voormalige Gestapo-man leek het uitwis-
sen van zijn sporen tot kunst te hebben verheven. Nadere informatie 
van het kerkhof bood uitkomst: het graf was in 2006 geruimd, de 
steen en alle toebehoren werden verwijderd.85

Het was eigenlijk de bedoeling geweest dat Nederland van het 
overlijden van Gemmeker zou hebben vernomen via de Volkskrant. 
Daar lag immers het interview, dat Dick Walda in 1974 had gemaakt, 
te wachten op Gemmekers verscheiden: hij had als eis gesteld dat het 
pas na zijn dood zou worden gepubliceerd. Maar dat was misgelopen. 
In januari van 1982 had de Volkskrant opeens een keer met ‘een gat in de 
krant’ gezeten en een van de redacteuren had dat probleem opgelost 
door het klaarliggende interview met Gemmeker in de krant te zet-
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ten. Walda was uiteraard des duivels – de krant doorkruiste de af-
spraak die hij met Gemmeker had gemaakt. De hoofdredacteur had 
nogal laconiek gereageerd. ‘Denk je dat Gemmeker de Volkskrant 
leest?’86 Die veronderstelling was vermoedelijk juist: Walda heeft er 
nooit meer iets van gehoord.

De dochters Lotti, Rosemarie en Erika wisten lange tijd niet dat 
hun vader dood was. Pas een paar jaar later kwam Erika’s man Klaus 
in een park in Düsseldorf toevallig Margarethe Gemmeker-Rings te-
gen, de laatste vrouw van zijn schoonvader. Hij hoorde toen van zijn 
overlijden. Daarna is er weer contact geweest, Klaus en Erika kwamen 
af en toe bij Margaretha op bezoek. Ze konden goed met elkaar over-
weg. Dat contact verliep toen Erika haar moeder in huis nam. Ze zou 
haar niet kunnen uitleggen dat ze af en toe het huis verliet om bij 
Gemmekers derde vrouw op visite te gaan.
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14 De centrale vraag

Albert Gemmeker heeft tot zijn laatste snik volgehouden dat hij niet 
wist wat er zou gebeuren met de joden die hij vanuit Westerbork liet 
deporteren. De vraag of dat werkelijk zo was heeft geen enkele rech-
ter ooit beoordeeld. Het Nederlandse Bijzonder Gerechtshof niet, 
omdat Gemmeker in Assen de medeplichtigheid aan de massamoord 
niet ten laste werd gelegd. En de Duitse rechter niet, omdat de twee 
vooronderzoeken, eerst in 1961 en later in 1976, leidden tot het besluit 
hem buiten vervolging te stellen en de zaak-Gemmeker daardoor 
nooit tot de Duitse strafrechter is doorgedrongen.

Dus blijft de vraag intrigeren. Onderzoeksrechter Wolfgang Stef-
fen, die Gemmeker twaalf keer verhoorde, denkt dat hij het lot van de 
gedeporteerden wél kende en betreurt het daarom dat de zaak niet 
aan de rechter is voorgelegd. De Drentse rechercheur Jan Schoenma-
ker, die de verhoren in 1947 en 1948 deed, vele uren lang, schreef in 
het proces-verbaal, toen het over de geruchten over vergassing ging 
die in Westerbork waren doorgedrongen: 

‘Het is dan ook niet aan te nemen dat de commandant zelve 
onkundig zou zijn gebleven van deze feiten.’1

In 1978 behandelde dr. Loe de Jong de centrale vraag in de zaak-Gem-
meker in deel 8 van zijn omvangrijke serie boeken over de Tweede 
Wereldoorlog. Hij stelde vast dat Gemmeker ontkende en dat noch de 
Nederlandse, noch de Duitse justitie het tegendeel heeft kunnen be-
wijzen. En dan:

‘Maar is het wel aannemelijk dat nooit iets tot hem doorge-
drongen is van wat menig lid van de Begleitmannschaften der 
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Ordnungspolizei die 65 treintransporten in Auschwitz aan de 
ss overdroegen, ter plaatse moet hebben opgepikt: dat de Joden 
er vergast en dat hun lijken er verbrand werden (men kon het 
ruiken)? Is het wel plausibel dat Gemmeker bijna vijf maanden 
lang 19 treintransporten met meer dan vier-en-dertigduizend 
Joden naar Sobibor heeft laten vertrekken, zonder ooit te infor-
meren wat de bestemming van al die treinen was? Wij menen 
van niet.’2

De Jong erkent dat een rechter pas mag veroordelen als er wettig en 
overtuigend bewijs voor de schuld van een verdachte bestaat en dat 
een beklaagde het voordeel van de twijfel toekomt. Maar De Jong 
meent dat een historicus ‘iets meer vrijheid heeft’ en daarom legt hij 
als zijn overtuiging vast ‘dat Gemmeker wel degelijk geweten heeft 
wat de Endlösung inhield’. De Jong stelt zichzelf dan de vraag: ‘Zou 
hij minder schuldig zijn als hij het niet zou hebben geweten?’ De Jongs 
antwoord: slechts in beperkte mate. 

Daar is wel iets op af te dingen. Albert Gemmeker werd begin fe-
bruari 1943 boos op de joodse verpleger Selig Goldstein, die kort na 
zijn komst naar Westerbork met hout liep te sjouwen en de langslo-
pende commandant niet groette. Hij nam hem zijn kampkaart af en 
zorgde dat hij met het eerstvolgende transport naar Auschwitz ging. 
Als Gemmeker inderdaad niet wist dat Goldstein daar onmiddellijk 
zou worden vergast, was zijn besluit hem weg te sturen nog altijd een 
afkeurenswaardige rotstreek. Als hij dat wél wist, was het in feite 
moord met voorbedachten rade. En daarom is het antwoord op de 
centrale vraag in de zaak-Gemmeker wel degelijk van het grootste be-
lang.

Schriftelijke stukken die overtuigend bewijzen dat Gemmeker het 
lot van zijn slachtoffers kende, zijn in het onderzoek voor dit boek 
niet gevonden. Dat kan te maken hebben met het feit dat de comman-
dant in Westerbork tot twee keer toe opdracht heeft gegeven om do-
cumenten te vernietigen, eerst bij de gevreesde nadering van de geal-
lieerden begin september 1944, en later bij hun werkelijke nadering 
in april 1945. Of daar echt papieren tussen hebben gezeten waarin  
het lot van de joden onomwonden werd vermeld, is zeer de vraag: het 
systeem van misleiding stond dat niet toe. Het Reichssicherheits-
haupt  amt in Berlijn verbood details over de Endlösing op papier te 
versprei den. Adolf Eichmann hield zich, als chef van de Berlijnse af-
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deling ivb4, nauwkeurig aan de ‘Sprachregelung’, de afspraken over 
het verhullend taalgebruik inzake de jodenvervolging. Zelfs als hij 
met zijn directe collega’s en ondergeschikten samen was, week hij 
daar niet van af – laat staan dat hij op papier over iets anders dan ‘ar-
beidsinzet’ zou schrijven. 

Toch zijn er wel enige documenten aangetroffen die twijfel zaaien 
aan Gemmekers stelling dat hij het lot van de joden niet gekend zou 
hebben. Zijn eigen telex van februari 1944 waarin hij aan zijn meerde-
re Zöpf aankondigt dat hij een groot deel van de patiënten uit het  
ziekenhuis van Westerbork wil laten deporteren, bewijst zijn totale 
onverschilligheid omtrent hun lot. Hij heeft voor die telex uiteen-
lopende verklaringen gegeven en zelfs zijn invaller-secretaresse de 
schuld gegeven van een typefout in de telex, maar vast staat toch dat 
het deporteren van de zieken een uitermate hardvochtige maatregel 
is geweest, die vele mensen het leven moet hebben gekost. Het was in 
ieder geval een maatregel die niet strookt met het beeld van de correc-
te commandant dat Gemmeker graag uitdroeg.

Het document waarin Zöpf optekende dat Gemmeker in novem-
ber 1943 aanwezig was bij topoverleg met SiPo-sd-chef Erich Nau-
mann en Adolf Eichmann is een ander voorbeeld. Gemmekers deel-
name aan dit gesprek over groepen die voor spoedige deportatie in 
aanmerking kwamen, kan maar op twee dingen wijzen: óf hij wist, 
net als zijn gesprekspartners, overal van, óf hij werd door de andere 
aanwezigen (die dondersgoed wisten waarover ze spraken) als een 
onnozele hals behandeld. Gemmeker koos in de verhoren over dit 
punt voor een doorzichtige leugen: hij was er helemaal niet bij ge-
weest, hij had Eichmann nooit ontmoet. Dat kán eigenlijk niet waar 
geweest zijn, Gemmeker werd zowel in het verslag vermeld als op het 
lijstje van mensen aan wie het verslag moest worden toegezonden. 
Aan deze bijeenkomst had het Openbaar Ministerie van Düsseldorf 
niet achteloos voorbij mogen gaan.

En dan is er nog een document uit april 1943. Daarin geeft ‘Berlijn’ 
de opdracht aan de sd-posten in Frankrijk, België en Nederland om 
de gedeporteerden bij het vertrek van de treinen rustig te houden en 
niets over hun bestemming mee te delen, omdat er anders bij aan-
komst in de kampen een onbeheersbare situatie kan ontstaan.3 Het 
document is niet in Westerbork teruggevonden, het zal ongetwijfeld 
vernietigd zijn. Het is haast ondenkbaar dat het niet aan Gemmeker 
zou zijn voorgelegd – hij was bij uitstek degene die in Westerbork 
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contact had met de leiding van de treinbegeleiders. Hoogleraar poli-
ticologie en geschiedenis Ahlrich Meyer van de Carl von Ossietzky- 
universiteit in Oldenburg heeft deze telex ontdekt, tijdens zijn uit-
voerige onderzoek naar wat de nazi’s in de bezette gebieden over  
Auschwitz wisten. Het bericht bevatte de dringende oproep om... 

‘... aan de te evacueren joden voor het vertrek en tijdens de tocht 
geen toespelingen te maken die bijzondere tegenstand zouden 
kunnen opwekken en geen vermoedens uit te spreken over de 
manier waarop ze zullen worden ondergebracht’.4

Het doel van deze schriftelijke opdracht stond er ook in: in het kamp 
zou de overname van het transport zo soepel mogelijk moeten kun-
nen verlopen. Het document was ten tijde van de verhoren in de zaak- 
Gemmeker nog niet boven water gekomen – het had hem zeker in het 
nauw kunnen brengen. Prof. Ahlrich Meyer, desgevraagd: 

‘Bewijzen kun je het niet, maar ik acht het uiterst waarschijnlijk 
dat Gemmeker als kampcommandant op z’n minst over de in-
houd van het bericht is geïnformeerd, alleen al om een “soepel” 
transport van de joden uit Westerbork te kunnen waarborgen.’5

Vervolgens is er het punt dat Gemmeker meermalen met de comman-
danten van de treinbegeleiders heeft staan praten voor een deporta-
tietrein vertrok. Volgens het Openbaar Ministerie heeft geen van de 
getuigen positief verklaard dat hij aan Gemmeker heeft verteld dat  
in Auschwitz en Sobibor de indringende stank van verbrande lijken 
hing – en daarmee is er onvoldoende bewijs dat hij op grond daarvan 
wist wat er in de kampen gebeurde. Holocaust-onderzoeker dr. Jo-
hannes Houwink ten Cate zei in 2000 al op de televisie dat Gemmeker 
van hen gehoord moet hebben over de ware gebeurtenissen in Ausch-
witz en Sobibor.6 Achttien jaar later houdt hij die mening overeind. 
Er staat inmiddels, door uitgebreid onderzoek, vast dat minstens  
de helft van het begeleidend personeel wist van de massamoord in  
de kampen. Ze hadden het er onderling vaak over, ondanks de opge-
legde zwijgplicht. Volgens het Düsseldorfse Openbaar Ministerie 
zouden treinbegeleiders het niet hebben aangedurfd om tegenover 
ss-officier Gemmeker hun zwijgplicht te doorbreken. Houwink ten 
Cate gelooft dat niet:   
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‘Kan zo’n man weigeren te verklaren als de kampcommandant 
hem vraagt wat hij gezien heeft? Ik kan me voorstellen dat je 
niet meteen de hele waarheid op tafel legt. Maar als je te ken-
nen geeft dat je begrijpt wat de ander bedoelt, dan komt de hele 
waarheid vanzelf.’7

Hier is sprake van een botsing tussen het gezond verstand en de ju-
ridische benadering dat er geen getuigen hebben verklaard dat zij 
Gemmeker ronduit op de hoogte hebben gebracht. En dat is wat voor 
het Openbaar Ministerie in Düsseldorf telde.

Geluk gehad

Wie de hele serie juridische procedures tegen de voormalige kamp-
commandant van Westerbork overziet, moet tot de conclusie komen 
dat hij op verschillende momenten veel geluk heeft gehad. Op de eer-
ste plaats heeft hij het heel goed getroffen met de procureur-fiscaal 
bij het gerechtshof in Assen, mr. J.E. de Ranitz. Die vond dat Gemme-
ker de verhalen over het lot van de joden ‘geen plaats in zijn bewust-
zijn had gegeven’. Hij zag ervan af de doodstraf te eisen (‘Bij een Ne-
derlander zou ik niet aarzelen’) omdat Gemmeker een Duitser was 
die met het nazisme was geïndoctrineerd. Het hof in Assen volgde 
hem in die redenering. Het ligt voor de hand dat Gemmeker zo niet 
was weggekomen als hij bijvoorbeeld in Amsterdam had moeten te-
rechtstaan. Daar was mr. M.H. Gelinck aanklager. In de zaak tegen  
jodenjagers eiste hij vele malen de doodstraf. Hij lichtte zijn eis een 
keer toe met deze redenering:

‘Ik neem direct aan dat de leden der Colonne Henneicke* niet 
bekend waren met de gruwelijke details der gaskamers e.d. 
maar wel konden zij weten dat de door hen gearresteerde joden 
een hard en gruwelijk lot wachtte met slechts geringe kansen 
om te overleven.’8

* Colonne Henneicke, groep jodenjagers die in 1943 een premie kregen voor 
elke joodse arrestant.
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Wat voor jodenjagers in Amsterdam gold, zou voor de man die op het 
perron in Westerbork het vertreksein voor de treinen gaf natuurlijk 
des te sterker gegolden hebben. De rechters van het Bijzonder Ge-
rechtshof in Amsterdam rekenden het de mensen die joden uit hun 
schuilplaatsen haalden, zwaar aan dat zij hun slachtoffers ‘aan hun 
bitterste vijanden’ hadden uitgeleverd en dat zij geweten hadden dat 
de joden ‘een ellendig lot tegemoet gingen’. Deze rechters zouden 
met de schuld en verantwoordelijkheid van Gemmeker ook wel raad 
geweten hebben.

Gemmeker had opnieuw geluk toen de officier van justitie in Mün-
chen, Benedikt Huber, in de jaren zestig besloot alleen het drietal 
Harster, Zöpf, Slottke voor de rechter te dagen voor hun bijdrage aan 
de moord op de Nederlandse joden. Het is moeilijk te begrijpen waar-
om hij Gemmeker daar niet bij betrokken heeft – anders dan dat het 
drietal in Zuid-Duitsland woonde en Gemmeker ver weg in Düssel-
dorf. De zaak tegen Gertrud Slottke komt in zoverre overeen met die 
tegen Gemmeker dat beiden volhielden dat ze het lot van de joden 
niet kenden. Benedikt Huber heeft in de verhoren met Slottke een ui-
terste poging gedaan om haar ook tot een bekentenis te brengen, zo-
als dat bij Harster en Zöpf gelukt was, maar zonder resultaat. Toch 
ging hij er in de dagvaarding van uit dat Slottke ‘de dood van de gede-
porteerde joden voor het mogelijke en waarschijnlijke doel van de ar-
beidsinzet in het oosten hield’. Het gerecht in München volgde hem 
in die redenering, het wees Slottkes ontkenning van de hand, ze wist 
onder wat voor omstandigheden de joden werden afgevoerd, ze wist 
dat daarbij doden moesten vallen. 

Goed, Slottke werd tot slechts vijf jaar veroordeeld, maar het is op-
merkelijk hoe de rechtbank van München over de ontkenningen van 
de verdachte heen walste. Zeker vergeleken met de benadering van 
het Openbaar Ministerie in Düsseldorf, dat in het ontwerpbesluit 
omtrent de vervolging van Gemmeker al diens ontkenningen voor 
waar aannam. De rechtsgang in de Bondsrepubliek Duitsland was bij 
vlagen volkomen inconsequent.

Het meeste geluk had Gemmeker al bij al omdat hij zo goed weg-
kwam met zijn creatieve omgang met de waarheid, of beter: zijn leu-
gens. Dat hij volhield het lot van de joden nooit gekend te hebben is 
goed te begrijpen – hij hoefde zichzelf niet te beschuldigen. Maar dat 
het Openbaar Ministerie in Düsseldorf niet geprobeerd heeft aan te 
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tonen hoe beperkt de geloofwaardigheid van deze verdachte was, dat 
is toch haast niet te begrijpen. Moeilijk was dat niet. Veel mensen in 
zijn directe omgeving in Westerbork noemden hem na de oorlog ‘een 
acteur’, zijn dochters vinden hem een leugenaar, in zijn dossiers in de 
archieven zijn tal van voorbeelden te vinden van onwaarheden of het 
verzwijgen van gebeurtenissen die hem in een ongunstig daglicht 
stellen. Hij verdoezelde zijn periode bij de Gestapo en moffelde zijn 
betrokkenheid bij de Reichskristallnacht weg; hij legde in Drenthe 
verklaringen af waar de verhorende rechercheur Schoenmaker rond-
uit over opschreef dat hij ze ongeloofwaardig vond; hij probeerde  
gedenazificeerd te worden door zijn oorlogsverleden grotendeels te 
verzwijgen; hij probeerde een uitkering te krijgen wegens oorlogs-
verwondingen; hij bleek nooit van Mauthausen te hebben gehoord, 
en ook de term Endlösung niet te kennen – terwijl hij toch pure  
naziopleidingen bij sd- en ss-scholen had gevolgd; en Eichmann, die 
had hij nooit ontmoet, terwijl ze toch samen hebben zitten vergade-
ren in het bijzijn van slechts twee anderen. Kortom: Gemmeker, is 
niet in zijn eerste leugen gestikt. En dat gold voor veel andere betrok-
kenen bij de jodenvervolging: er is geen misdrijf, schrijft Ahlrich 
Meyer, waarover door daders en medeplichtigen zoveel gelogen is, als 
de massamoord op de Europese joden.9 Meyer is overigens helemaal 
niet verbaasd over het buiten vervolging stellen van Gemmeker, het 
past in het Duitse patroon, vindt hij:

‘Ik ken volop officieren van justitie die steeds weer geprobeerd 
hebben redenen te vinden, die je soms de haren te berge doen 
rijzen, om een onderzoek te stoppen en een verdachte weg te 
laten komen. De mogelijkheid dat de verdachte niet de waar-
heid sprak, werd niet eens in overweging genomen, hoewel 
vermoedelijk alle betrokkenen dat wisten.’10

Ahlrich Meyer, die vele jaren studie gewijd heeft aan de manier waar-
op Duitsland de medeplichtigen aan de massamoord op de joden ver-
volgde, is niet onder de indruk van het feit dat Gemmeker zeventien 
jaar lang door justitie werd onderzocht. Hij ziet er het zoveelste be-
wijs in dat velen in het Duitse Openbaar Ministerie probeerden on-
derzoeken te rekken en daardoor te ‘killen’: ‘De meesten hadden er 
totaal geen zin in. De gang van zaken rond Gemmeker verbaast mij in 
het geheel niet.’11   
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De anderen

Voor het antwoord op de vraag of Gemmeker wist wat er met de joden 
zou gebeuren is ook de mening interessant van mensen die hem van 
nabij hebben meegemaakt. Op de eerste plaats natuurlijk zijn vrien-
din in oorlogstijd Ly Hassel. Ze was zijn grootste fan, en bleef dat. Ze 
geloofde onvoorwaardelijk in zijn ontkenning – ze hield vol zélf ook 
geen idee te hebben gehad van het lot dat de joden wachtte. Dat is  
logisch: ze werd aanvankelijk verhoord in een periode dat ook haar 
medeplichtigheid aan de massamoord ten laste kon worden gelegd. 
Later, in de jaren zeventig, toen hun wegen zich al hadden geschei-
den, bleef ze bij haar opvatting dat Gemmeker van niets had geweten. 
Ze bleef hem steunen, al klonk haar herhaalde vermelding dat Gem-
meker in het kamp de bijnaam ‘de Christus van Westerbork’ had ge-
kregen bepaald potsierlijk.

Het is opvallend dat de drie leden van de joodse kampstaf die Gem-
meker het meest intensief hebben meegemaakt, geen uitspraak doen 
over de vraag of Gemmeker het lot van de joden kende. De hoogste 
man van de kampstaf, Kurt Schlesinger, het hoofd van de Antragstelle 
Hans Ottenstein en de chef-arts van het ziekenhuis Fritz Spanier heb-
ben zich in verhoren op de vlakte gehouden. Ottenstein ging na de 
oorlog een poosje voor Loe de Jong werken in het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Hij schreef een uitvoerig verslag over zijn 
werkzaamheden in Westerbork, maar zei daarin dat hij geen aanwij-
zingen had gevonden dat Gemmeker op de hoogte was. Holocaust- 
specialist Houwink ten Cate van het niod wijst er in dit verband op 
dat de leden van de kampstaf na de oorlog lange tijd in onzekerheid 
hebben geleefd of zij ook niet zouden worden vervolgd voor mede-
plichtigheid aan de massamoord. De Nederlandse justitie stelde die 
beslissing uit tot het onderzoek naar de Joodse Raad zou zijn afge-
rond. Houwink ten Cate:

‘Een van de redenen om te denken dat de Duitse joden van de 
kampstaf bang waren voor vervolging is dat ze allemaal naar de 
Verenigde Staten zijn verhuisd. Ze waren hier uitgekotst. Ze 
waren niet gerust op de toekomst, ze konden aannemen dat er 
genoeg Nederlandse joden waren die een bezwarende verkla-
ring tegen hen wilden afleggen. Zij hadden namelijk de depor-
tatielijsten samengesteld.’12   

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   329 10-03-19   22:42



330

Als mensen als Schlesinger, Ottenstein en Spanier met overtuiging 
hadden verklaard dat Gemmeker precies wist wat er met de joden in 
de kampen zou gebeuren, dan lag het voor de hand dat ze dat zelf ook 
hadden geweten, en dat had hun positie nog moeilijker gemaakt. 
Kortom: van hen kon moeilijk een beschuldigende uitspraak over 
Gemmeker worden verwacht. 

Een andere Duitser is wel heel uitgesproken: Hans Georg Cal-
meyer heeft in zijn brief aan onderzoeksrechter Steffen geschreven 
dat de hoogste ss’ers in Nederland allemaal medeplichtig waren aan 
de massamoord op de joden en daarvoor vervolgd zouden moeten 
worden. Hij sloot Gemmeker, hoewel niet zo hoog in rang, daarbij  
in. Nu is Calmeyer ook niet het toppunt van geloofwaardigheid. Hij 
claimde na de oorlog het leven van meer dan 17.000 joden te hebben 
gered door zijn beslissingen over hun afstamming (dat was zijn taak 
in de naziorganisatie), terwijl dat aantal na onderzoek veel lager 
bleek te zijn, niet meer dan een kwart van dat getal. Maar dat hij bin-
nen de marges die hij in acht had te nemen goed werk heeft gedaan, 
staat vast. Hij zat bovendien op een plek die hem inzicht gaf in de si-
tuatie. Hij heeft zijn oordeel ook uitgesproken in een Duitse tv-docu-
mentaire: daar zei hij dat de nazitop in Nederland wist dat de meeste 
joden niet levend uit de kampen zouden terugkeren.

Van enig gewicht zijn verder de observaties van twee joodse artsen 
die in het ziekenhuis van Westerbork werkzaam waren: Elie Cohen 
baseert zijn mening dat Gemmeker op de hoogte was op het feit dat 
hij hem langdurig en ernstig in gesprek zag met een leider van de 
transportbegeleiders. En Nico Speyer hoorde ooit van zijn chef dr. 
Spanier, dat Gemmeker zelf had gezegd dat de situatie in Auschwitz 
voor de joden ‘mies’ was – beroerd, hopeloos. Doorslaggevend bewijs 
leveren dit soort observaties niet op, het zijn hooguit aanwijzingen.

Een paar getuigen wezen erop dat Gemmeker intensief contact on-
derhield met de chef van het bouwbureau in Westerbork, de Duitse 
architect Arthur Winne. Van hem zei menigeen, onder wie Ly Hassel, 
dat hij meegewerkt had aan het ontwerp en de bouw van Auschwitz. 
Het lijkt een onweerlegbare aanwijzing, die twee moeten dan wel 
ooit over de opzet van Auschwitz gesproken hebben. Maar uit onder-
zoek blijkt dat Winne helemaal niets met Auschwitz te maken heeft 
gehad. 

Veel belangrijker is de indruk die onderzoeksrechter Wolfgang 
Steffen heeft overgehouden aan de jaren dat hij zich dag in, dag uit 
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met de zaak-Gemmeker heeft beziggehouden. Hij ondervroeg, aan 
het eind van zijn serie getuigenverhoren, de verdachte liefst twaalf 
keer, al liep een enkel gesprek voortijdig af door Gemmekers wankele 
gezondheid. Hij is er meer dan vier decennia later van overtuigd dat 
een onafhankelijke rechter naar de zaak had moeten kijken. Hij vond 
zelf dat Gemmeker wel degelijk wist dat de meeste joden de kampen 
niet zouden overleven. Het blijft moeilijk te bevatten dat het Düssel-
dorfse Openbaar Ministerie de mening van de rechterlijke ondervra-
ger niet heeft meegewogen in de beslissing het onderzoek te staken, 
en er zelfs niet naar heeft gevraagd.

Blijft over de laatste categorie: de familie van Gemmeker, voor zo-
ver in dit onderzoek betrokken. Objectief en onafhankelijk zijn zijn 
twee dochters en kleindochter Anke niet. Gemmeker liet zijn vrouw 
en kinderen in de steek, heeft geen cent aan hun levensonderhoud 
willen bijdragen en heeft later, tijdens de schaarse contacten, ook niet 
uitgeblonken als een liefdevolle vader of opa – integendeel. Dat heeft 
veel wrok opgeleverd. Toch is het opmerkelijk dat ze het in geen en-
kel opzicht voor hun vader opnemen. Dochter Rosemarie vindt het 
vooral erg dat haar vader altijd overal over loog. Dochter Erika noemt 
hem door en door berekenend. Kleindochter Anke is ervan overtuigd 
dat hij geweten heeft wat er met de joden gebeurde. Ze vindt het  
logisch dat hij bleef ontkennen: ‘Hij wilde niet opnieuw naar de ge-
vangenis, dat begrijp ik wel, dat zou ik ook gedaan hebben in zijn 
plaats.’13

En hoe zit het echt?
Er zijn geen bronnen bekend waaruit blijkt dat er ooit een psychia-

ter is ingeschakeld om Albert Gemmeker te onderzoeken op stoornis-
sen. Het stellen van een diagnose vele decennia na iemands dood en 
op grote afstand, geldt in de wetenschap niet als een zinnige bijdrage 
aan beter begrip van een individu. 

De afweging van alle beschikbare gegevens leidt tot de conclusie 
dat Gemmeker, geen intellectuele hoogvlieger maar volgens zijn 
dochter begiftigd met een aanzienlijke dosis boerenslimheid, heel 
goed door heeft gehad dat de joden die hij deporteerde het er in meer-
derheid niet levend af zouden brengen. Zijn kadaverdiscipline (hij 
was allergisch voor elke inbreuk op de bestaande orde) dwong hem 
zich aan de Sprachregelung te houden: net als Eichmann, net als Rau-
ter, zou hij nooit een toespeling maken op wat er met de joden ge-
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beurde. Zijn proces in Assen leerde hem dat de volgehouden ontken-
ning hem voor de doodstraf behoed had. Logisch dat hij daarna 
volhardde in die lijn. En daar kwam bij dat hij zich voortdurend van 
grote en kleine leugens bediende, zeker als hij wist dat de verhoorder 
tegenover hem onvoldoende kennis van zaken had om hem te door-
zien. Zijn boerenslimheid stelde hem in staat op allerlei momenten 
de schuld te leggen bij mensen die hem niet konden tegenspreken 
omdat ze dood waren of, zoals Zöpf tot 1959, onvindbaar.

Hij moet het dus geweten hebben, hij heeft de strijd met justitie 
gewonnen. Maar het lijkt er sterk op dat zijn levensavond niet onbe-
zorgd is geweest. Zijn dochter Rosemarie vindt het een troostrijke  
gedachte dat hij tot het eind is begeleid door angst. Zijn sociale leven 
werd steeds armer. Zijn gezondheidstoestand steeds slechter. Voor 
veel overlevenden en nabestaanden van slachtoffers is het een onver-
draaglijke gedachte dat Gemmeker na zijn veroordeling door het  
Bijzonder Gerechtshof nog eenendertig jaar in vrijheid heeft geleefd. 
Maar zo vrij was hij niet – de mogelijkheid van een nieuwe straf bleef 
hem achtervolgen. Het verleden gunde hem weinig rust.
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Nawoord

Het ziekenhuis van Westerbork: in de drukste tijd telt het 1800 bed-
den en meer dan 1000 man personeel; alle specialismen zijn er ver-
tegenwoordigd, er is röntgenapparatuur, er is een laboratorium. En 
dat alles, zo schrijft Jacques Presser, ‘ten bate van mensen die een eind 
verderop moesten worden afgemaakt’. De chroniqueur van het kamp, 
Philip Mechanicus, heeft er een flinke tijd gelegen en nauwgezet alles 
beschreven wat hij zag en hoorde. Op een dag in juni 1943 noteerde 
hij wat er zoal over kampcommandant Gemmeker werd gefluisterd, 
de man die duizenden joden naar de kampen in Polen voerde, maar 
daarbij een hoffelijke indruk bleef maken:

‘Zo zijn er hier mensen die zeggen: wij zijn ook niet zo kwaad-
aardig als men zou menen; na de oorlog hangen wij hem niet 
op aan een ijzeren draad, maar aan een fluwelen koord.’1 

Zoals de lezer inmiddels heeft gemerkt is dat er niet van gekomen. 
Gemmeker heeft zijn nek gered, er is geen touw, geen ijzeren draad 
en dus ook geen fluwelen koord aan te pas gekomen – na vier jaar ge-
vangenis en twee jaar werk in de kolenmijnen zat zijn straf erop. 
Maar die sarcastische opmerking die Mechanicus in het kampzieken-
huis opving was er niet minder trefzeker om. Je zou kunnen zeggen 
dat zo’n staaltje galgenhumor uit de ziekenzaal de sfeer in kamp 
Westerbork beter weergeeft dan pagina’s lange beschouwingen. 

Het is een mooi voorbeeld van het resultaat dat biografisch onder-
zoek kan hebben: je komt feiten, gebeurtenissen en uitspraken tegen 
die niet alleen het beeld van de hoofdpersoon inkleuren, maar die ook 
betekenis geven aan de omgeving waarin hij verkeerde, aan de opvat-
tingen van de mensen om hem heen, aan zijn positie in de samenle-
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ving. Biografisch onderzoek, vindt Simone Lässig, directeur van het 
Duitse Historisch Instituut in Washington, gaat niet zozeer om het 
individu of om de maatschappij, maar juist om het individu in die 
maatschappij.2 Het heeft lang geduurd voor die opvatting over het 
belang van biografische research algemeen werd aanvaard en ge-
deeld. De meeste historici zien er de betekenis tegenwoordig wel van 
in: via de biografie komen aspecten van de geschiedenis aan de op-
pervlakte die anders verborgen zouden zijn gebleven. De eminente  
Hitler-biograaf Ian Kershaw heeft zelfs weleens verklaard dat een 
biografie niet eens een doel op zichzelf hoeft te zijn, maar meer een 
prisma waardoor allerlei algemene problemen heel scherp bekeken, 
geanalyseerd en beschreven kunnen worden.3

In het geval van Albert Gemmeker is dat in sterke mate het geval. 
Zijn levensverhaal heeft een patroon dat bij zoveel Duitse daders is te 
herkennen: een aanloop van vijfendertig jaar, een kronkelig en aan-
vankelijk weinig succesvol pad omhoog; dan een periode van tweeën-
half jaar van vrijwel onbeperkte macht over duizenden machteloze 
slachtoffers; vervolgens de straf (die uitgesproken mild uitviel) en 
nog eenendertig jaar in relatieve vrijheid, maar wel met de perma-
nente dreiging van een nieuwe straf. Het lijkt vandaag een uitgespro-
ken bizar carrièreverloop, maar het is bij duizenden nazifunctiona-
rissen te onderkennen: al die mannen die in concentratiekampen, bij 
de politie en bij veiligheidsdiensten, dicht bij of ver van huis, een rela-
tief korte tijd de macht over leven en dood van anderen uitoefenden. 
Tijdens die korte periode van luxe, aanzien en macht, waarin het ge-
weten uitgeschakeld leek te zijn, bracht Gemmeker in praktijk wat 
het systeem hem geleerd had: discipline, alle bevelen van boven vlek-
keloos uitvoeren, geen inbreuk op de regels toestaan, kil en meedo-
genloos zijn naar de mensen onder je, en zorgen dat de leiding niets 
op je aan te merken kan hebben. De Gemmeker-methode zie je ook 
bij andere Duitse daders terug: nooit je dekking verwaarlozen, geen 
sporen achterlaten waar je last mee kunt krijgen en zorgen dat je  
iemand (Zöpf in zijn geval) de schuld kunt geven die niets kan terug-
zeggen. En daarna, in gevangenschap: liegen, wegdraaien, verant-
woordelijkheid afschuiven, en hopen dat je snel gratie of strafverkor-
ting krijgt en naar huis kunt – terug naar een samenleving die elke 
man gebruiken kan voor de wederopbouw en voor het streven naar 
nieuwe welvaart, nieuwe luxe.

Het onderzoek naar Gemmekers optreden in Westerbork geeft ook 
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een speciale blik in de praktijk van de Duitse deportatiepolitiek. Een 
duivels aspect daarvan was zonder twijfel de machtsverdeling tussen 
Duitse en Nederlandse joden. De Duitse joden zaten er al een paar 
jaar eerder, vormden er al een kampstaf en speelden bij de verdeling 
van de baantjes, maar ook – vanaf medio 1942 – bij de samenstelling 
van de transportlijsten, de eerste viool. Gemmeker was bij uitstek ge-
baat bij een soepel verloop van de transporten en hield die machtsver-
deling maar al te graag in stand. Verdeel en heers van de meest cyni-
sche snit: Duitse joden organiseren de ondergang van Nederlandse 
joden. Daarnaast had de commandant, zoals verschillende overleven-
den na de oorlog getuigden, een machtig wapen in handen: de directe 
deportatie. Wie hem niet beviel werd afgevoerd, de man die zijn pet 
niet afnam, de man die te langzaam de straat veegde, de arts die klaag-
de over de behandeling van de joden, de familieleden van een ge-
vluchte gevangene. Een geraffineerde vorm van doodstraf, zoals de 
latere politiecommissaris Leo Cohen het noemde.

De zaak-Gemmeker legt ook een moeilijk verteerbaar element in 
de bijzondere rechtspraak bloot. Procureur-fiscaal De Ranitz betoog-
de in zijn requisitoir in december 1948 dat hij tegen Gemmeker geen 
doodstraf eiste, omdat het hier geen Nederlander maar een Duitser 
betrof, die al sinds 1933 ‘leefde in een verderfelijke sfeer, waarin de 
neiging het woord van een meerdere als het hoogste evangelie te be-
schouwen tot een krankzinnige hoogte werd aangewakkerd’. Uniek 
was deze benadering overigens niet. In de uitspraak van het Bijzon-
der Gerechtshof Den Haag tegen de Duitse vertegenwoordiger van 
bewapeningsminister Speer in Nederland, Richard Fiebig, gaat het 
ook uitvoerig over het feit dat de verdachte Duitser was. 

‘Hij heeft de morele rem, welke een niet-Duitser zou hebben 
weerhouden te handelen zoals verdachte heeft gedaan, moeten 
missen.’4

Bij andere vooraanstaande nazi’s als Aus der Fünten, Lages en Rauter 
speelde dit element geen rol – zij werden tot de doodstraf veroor-
deeld. Het hing er kennelijk heel erg van af in welke stad je werd be-
recht en wie er over je te oordelen had. Gemmekers besluit om in het 
voorjaar van 1949 het cassatieverzoek dat hij had ingesteld weer in te 
trekken, zou weleens levensreddend kunnen zijn geweest: in tweede 
instantie had zijn straf aanzienlijk zwaarder kunnen uitvallen.
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De juridische lotgevallen van Gemmeker blijken zich over een lan-
ge periode in zijn vaderland te hebben afgespeeld – vrijwel geheel in 
het verborgene. Het is evenzeer een resultaat van biografisch onder-
zoek dat nu aan het licht komt dat Duitse opsporingsinstanties zich 
over een periode van zeventien jaar hebben ingespannen om het Ne-
derlandse vonnis te corrigeren, en Gemmeker alsnog te veroordelen 
voor zijn bijdrage aan de vernietiging van het Nederlandse joden-
dom. Het geval-Gemmeker is wat dat betreft uitzonderlijk, niet 
uniek. Zijn hoogste chef Wilhelm Harster werd in 1967 in München 
voor de tweede keer veroordeeld, zij het tot een beperkte gevangenis-
straf. En de zojuist genoemde Richard Fiebig kwam net als Gemme-
ker op de radar van het Openbaar Minister in München. Na kort on-
derzoek werd besloten hem niet verder te vervolgen, al duurde het 
nog zes jaar voor hij dat te horen kreeg. Bij Gemmeker heeft het er 
echt om gespannen. Het uitvoerige document dat ten grondslag lag 
aan het besluit hem niet langer te vervolgen had evengoed tot de  
tegenovergestelde conclusie kunnen leiden. Het was in ieder geval ju-
ridisch zuiverder geweest de zaak aan de rechter voor te leggen. De  
beslissing van het Openbaar Ministerie in Düsseldorf geeft een bij-
zonder inkijkje in het naoorlogse justitieapparaat van de Bondsrepu-
bliek: kosten noch moeite werden gespaard om in zijn zaak 130 ge-
tuigen te horen, waar ook ter wereld, maar het resultaat van al die 
inspanningen voorleggen aan de onafhankelijke rechter was kenne-
lijk toch een stap te ver. Voor een insider als de Oldenburgse professor 
Ahlrich Meyer is dat allesbehalve een verrassing: hij heeft in zijn on-
derzoekspraktijk tal van Duitse officieren van justitie meegemaakt 
die verdachten de dans lieten ontspringen.

En dan is er ook nog het persoonlijke element dat biografisch on-
derzoek vanzelfsprekend in het licht zet. In dit geval de manier waar-
op een streberige technocraat als Gemmeker zijn vrouw en kinderen 
in de steek liet, geen cent aan hun levensonderhoud bijdroeg en daar-
mee een egoïsme etaleerde dat bijna onwezenlijk aandoet. Het daar-
mee aangerichte leed valt in het niet bij wat de vele tienduizenden 
slachtoffers van Gemmekers optreden in Westerbork te verduren kre-
gen, maar het zegt wel iets over de microwereld van al die individuele 
daders. De gevolgen dreunen lang door in de levens van de gezinsle-
den en nabestaanden. Het gaat niet meer weg, dat beeld van een doch-
ter, die op haar achtenzeventigste jaar nog gruwt van de gedachte dat 
ze een deel van het dna van haar vader heeft.  

Liempt-Gemmeker-proef2.indd   336 10-03-19   22:42



337

Nederland heeft zijn achterstand op het gebied van de historische 
biografie inmiddels aardig ingehaald, maar één terrein blijft nog al-
tijd matig ontwikkeld: het levensverhaal van de oorlogsmisdadigers 
die in de bezettingstijd Nederland terroriseerden. Er was een al wat 
bejaarde biografie van Seyss-Inquart (door Henk Neuman, uit 1967), 
die in 2015 is opgevolgd door een uiterst degelijke studie van de Oos-
tenrijkse Johannes Koll, maar die is niet in het Nederlands vertaald en 
gaat geheel over de functionaris Seyss-Inquart en niet over de mens. 
In 2018 kwamen er opeens twee: de langverwachte biografie van ss- 
en politiechef Hanns Albin Rauter, die een voortreffelijk inzicht geeft 
in de manier waarop de onderdrukking van het bezette Nederland 
functioneerde. En eerder in 2018 publiceerde Joggli Meihuizen het le-
vensverhaal van Richard Fiebig, Speers vertegenwoordiger in Neder-
land. Dat boek geeft een verrassend beeld van de haperende berech-
ting van de man die het Nederlands bedrijfsleven uitbuitte: eigenlijk 
is zijn vervolging (na een veroordeling door het hof en een vernieti-
ging van dat vonnis door de Bijzondere Raad van Cassatie) op den 
duur stilgelegd zonder een rechterlijke uitspraak. Opmerkelijk is wel 
dat zowel Rauter als Fiebig hun vervolgers het leven zuur hebben ge-
maakt door hun archief bijtijds te laten vernietigen – net als Gemme-
ker. Bij Fiebig valt op dat hij tijdens zijn gevangenschap een lange  
serie persoonlijke brieven stuurde (148 kantjes in twee dikke school-
schriften) aan zijn dochter Ursula, een godsgeschenk voor een bio-
graaf. Van Gemmeker is er niets dat daarop lijkt, niet één briefje. Zijn 
dochter kreeg met Kerstmis 1950 een portretfoto van haar vader uit 
het mijnkamp in Zuid-Limburg, met achterop de tekst: ‘Meiner lieben 
Rosemarie zu Weihnachten 1950, Dein Vati’ – ze kende die man helemaal 
niet. Uiteindelijk is uit zijn ss-dossier een zelfgeschreven levensloop 
opgedoken, uit 1940: een dorre opsomming van lagereschoolniveau. 

Bij Gemmeker, zoals bij Rauter, moet de persoonlijke informatie 
komen uit de verhoren die hij onderging, en uit de getuigenissen van 
de mensen die hem meemaakten. Dat levert een boeiend, maar in-
compleet beeld op. Dat is tegelijkertijd het nadeel van deze en van de 
meeste biografieën. Bronnen schieten altijd tekort voor een compleet 
beeld, er is altijd sprake van interpretatie en daarom van discussie. 
Zeker bij een figuur als Gemmeker, die veel te verhullen had en op tal-
rijke leugens te betrappen viel.  
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Bij het onderzoek en het schrijven heb ik van veel mensen geweldige 
steun ondervonden. Ik ben ze daar heel dankbaar voor. Er fungeerde 
vanaf het begin een begeleidingscommissie, bestaande uit prof.dr. 
Doeko Bosscher, prof.dr. Johannes Houwink ten Cate, prof.dr. Rob 
van der Laarse en drs. Dirk Mulder, de directeur van het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork. Later kwam daar prof.dr. Hans  
Renders nog bij, de directeur van het Biografie Instituut van de Rijks-
universiteit Groningen. Vanuit het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork hebben de wetenschappelijk medewerkers Guido Abuys 
en Bas Kortholt heel veel informatie aangeleverd. Ze hebben boven-
dien als meelezers van het manuscript tal van verbeteringen aange-
bracht. Als meelezers fungeerden bovendien, zoals bij al mijn boe-
ken, mijn voormalige collega’s Esmeralda Böhm en Tony van der 
Meulen. Ook mijn vroegere televisiecollega’s Peter Kloosterhuis en 
Cees Labeur dank ik voor hun tips en adviezen, evenals de onvolpre-
zen mensen van Uitgeverij Balans, Plien van Albada, Geurt Gaarlandt 
en Anneke Willemsen.

Heel dankbaar ben ik ook voor de medewerking van Gemmekers 
dochters Rosemarie en Erika en zijn kleindochter Anke Winter. Het 
was niet altijd eenvoudig voor hen met een buitenstaander te praten 
over de man die een schaduw over hun leven heeft geworpen. Ik heb 
hun bereidheid zeer op prijs gesteld, evenals die van dr. Wolfgang 
Steffen, de onderzoeksrechter die zich in het begin van de jaren ze-
ventig intensief met het leven van Gemmeker heeft beziggehouden. 
Bovendien ben ik al die archivarissen in Duitsland en Nederland veel 
dank verschuldigd voor hun bereidwillige medewerking en advie-
zen, vooral de mensen van het niod, van het Nationaal Archief, van 
de Bundesarchive in Berlijn en Ludwigsburg, van het Landesarchiv 
Nordrhein-Westfalen in Duisburg en van het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg alsmede het Sociaal Historisch Centrum voor Lim-
burg, beide in Maastricht. Dat geldt ook voor specialisten inzake as-
pecten van de Tweede Wereldoorlog als dr. Christoph Spieker, dr. 
Ryan Stackhouse, Marcel Krutzen en prof.dr. Ahlrich Meyer.

Met al deze hulp was het een groot genoegen te werken aan de bio-
grafie van Albert Gemmeker. Al moet ik eraan toevoegen dat ik na het 
voltooien van het boek zijn geest met een groot gevoel van opluch-
ting uit mijn werkkamer zal verjagen.

Doetinchem, januari 2019
Ad van Liempt
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ERRATA PROEFSCHRIFT GEMMEKER 

Pag 23, regel 25: toevoegen noot: Carsten Dams en Thomas Köhler, Die Düsseldorfer 
Polizei im Spannungsfeld der Umbrüche, 1919 bis 1949, in: Dienst am Volk? Düsseldorfer 
Polizisten zwischen Demokratie und Diktatur, Frankfurt, 2007, pag 24 

Pag 26, 27 en pag 30: Waar Ernst von Rath wordt genoemd, is bedoeld Ernst vom Rath 

Pag 29, regel 4 – 8: Het citaat betreft een parafrase van een mededeling van onderzoeker 
Stackhouse; de aanhalingstekens dienen hier te worden geschrapt 

Pag 43, regel 30: is geen letterlijk citaat, aanhalingstekens moeten weg 

Pag 110, regel 18: 6 juli, moet zijn: 7 juli 

Pag 135 en 136, de noten op deze pagina zijn in het ongerede geraakt.  Op pag 351 moet 
noot 42 naar noot 47; daarna klopt de telling weer  

Pag 187, regel 16: noot toevoegen. Noot 9a: Gegevens mede ontleend aan proces-verbaal 
rechercheur A.A. Cohen, NIOD, 250i, nr 969 

Pag 196, 1: Komt uit Gemmekers CABR-dossier, inv nr 454II, dossier BG Assen 4/49. 

Pag 313, regel 21: Lex van Weren wordt ten onrechte violist genoemd – hij was trompettist 

Pag 320: De alinea die begint met ‘Het was eigenlijk” en eindigt op pag 321 met ‘er niets 
meer van gehoord’ is gebaseerd op een misverstand tussen de heer Walda en de auteur. De 
alinea dient te worden geschrapt. 

Pag 341 en 341: In de noten 6, 7 en 10 is de naam Weidenkampf genoemd als auteur van 
‘Kleine Geschichte der Stadt Düssweldorf’. Dat moet zijn: Weidenhaupt. 

Pag 363, noot 86 vervalt 

https://www.rug.nl/news/2020/08/klacht-over-proefschrift-van-liempt-ongegrond 
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