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Noot voor de redactie 

De originele tekst van Hans Maršálek en Kurt Hacker is vele jaren geleden 
geschreven. Voor de huidige publicatie is de volgorde van hoofdstukken 
gereorganiseerd. Sommige nummers zijn later bewerkt naar de laatste stand 
van onderzoek, maar de originele tekst is onveranderd gebleven. Voor 
mogelijke fouten zijn slechts de uitgevers schuldig. De foto’s in de huidige 
publicatie zijn in het algemeen genomen door SS-bewakers. Sommige werden 
gemaakt door oorlogsverslaggevers bij het Amerikaanse leger, na de bevrijding 
van het Concentratiekamp Mauthausen op 5 mei 1945. De originelen zijn of in 
de vorm van legaten of als resultaat van rechtszaken afkomstig van de 
Archieven van Mauthausen, waar zij tot nu toe in bewaring zijn.    
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In plaats van een introductie 

Het is de gewoonte dat een publicatie begint met een introductie. De huidige 
auteurs vonden, dat gegeven het onderwerp, het doelmatiger zou zijn zich, in 
deze sectie van de brochure, zich te beperken tot een verklaring van bepaalde 
gebruikte termen. Met name voor diegenen die nog niet geboren waren of die 
nog te jong waren op het moment dat zij te maken kregen met de 
verschrikkelijke gebeurtenissen van de jaren 1933 tot 1945. Zij kennen de 
termen niet en hebben geen duidelijk idee omtrent bepaalde uitdrukkingen 
gerelateerd aan deze periode. Het is daarom, dat we antwoord willen geven op 
vragen zoals: 

Wat was een concentratiekamp? 

De tijdens het Nationaal Socialistische regime in Duitsland (1933 tot 1945) 
opgetrokken concentratiekampen – de officiële afkorting luidde “KL” voor de 
Duitse concentratiekampen, maar de afkorting “KZ” die tegenwoordig vaak 
gehoord wordt, werd ook al gebruikt. KZ werd gebezigd in informele taal waar 
gevangenkampen werden ingezet voor burgergeïnterneerden.        
Zij construeerden een van de meest gruwelijke instrumenten van de nazi-
terreur.  Politieke tegenstanders (in aanvang voornamelijk communisten, 
socialisten en leden van andere politieke partijen) Joden, priesters, Roma en 
Sinti (door de nazi’s zigeuners genoemd) en vanaf 1939 (en later) miljoenen 
buitenlandse onderdanen die werden gedetineerd in de concentratiekampen 
zonder enige vorm van proces. Ruwweg gesproken werden tot de winter van 
1941/42, de concentratiekampen gebruikt als handhaving van het Hitler-regime 
en eveneens als uitbuiting van de gedetineerden vergelijkbaar met slavernij.  
Vanaf de winter in 1941/42 en verder werden de gevangene ook gedwongen 
om in de Duitse bewapeningsindustrie te werken. Soms werden individuele 
gedetineerden – voornamelijk Duitsers en Oostenrijkers – vrijgelaten uit de 
concentratiekampen. 

Wat was een vernietigingskamp? 

In navolging van de concentratiekampen ontstonden vernietigingskampen, 
zoals Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Lublin-Madjanek,  Kulmhof 
(Chelmno) of Belzec.                                                                                                                                               
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Na aankomst werden hier miljoenen Europese Joden vermoord in de 
gaskamers, die speciaal voor dit doel waren geïnstalleerd. Ofwel na een 
selectieproces (gebaseerd op het feit of men geschikt was voor gedwongen 
arbeid) ofwel bij willekeur. De omvang van de Nationaal Socialistische 
vervolging is levendig opgeschreven in de bijgewerkte documenten voor het 
totaalaantal van verschillende types kampen. Dit is opgetekend door het 
Internationale Rode Kruis International Trading Service (ITS) gebaseerd in 
Arolsen (exclusief gevangenissen en gevangenen van oorlogskampen. Binnen 
de gebieden van Europa bezet door Duitse krachten telden men 1.226 
hoofdkampen, 1.011 secundaire of hulpkampen en 114 vernietigingskampen 
en speciale kampen voor Joden. De Duitsers gebruikten de term 
“vernietigingskamp” niet. Zij duidden deze kampen aan met “Sonderlager” 
(speciale kampen) 

                            

 

Agostino Barbieri: Stapelbedden in het Kamp 

De schilder en beeldhouwer Barbieri was gevangene in het concentratiekamp 
Mauthausen tussen 1943 en 1945               
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Kampbewakers 

 Alle concentratie- en vernietigingskampen vielen onder de bevoegdheid van de 
Nationaal Socialistische Schutzstaffeln (afgekort tot “SS”). De kampbewakers 
waren gerekruteerd uit de rangen van de SS. Zij vormden een onafhankelijk 
georganiseerde afdeling binnen de NSDAP (Nazi partij). De leden waren in 
eerste instantie gerekruteerd om de Naziofficieren te beschermen. Maar de 
taak van de SS werd spoedig uitgebreid tot het leveren van personeel bij 
verschillende functies zoals concentratiekampbewakers. De geheime 
staatspolitie, was berucht voor het leveren van personeel voor de gas- en 
executiepelotons, men noemde ze soms Einsatzgruppen. Dit waren 
zogenoemde “speciale activiteiten eenheden” ofwel taakgroepen, bestaande 
uit specialisten in massamoorden voor de gaskamers en tenuitvoerlegging 
uitvoerenden voor de massa-executies. (Uiteindelijk kwam er een 
onafhankelijke legereenheid binnen de SS.  Officieel was, destijds bij wijze van 
spreken, de SS verantwoordelijk voor “bescherming en beveiliging van de 
Führer van het rijk en van het thuisfront”. Vanaf 1941 behoorden alle SS’ers  
tot de legereenheden van de SS (gewapende SS’ers, Waffen-SS). 

Wie kon overleven? 

Degenen die de concentratiekampen overleefden waren voornamelijk Duitse 
en Oostenrijkse gedetineerden die het geluk hadden om te ontkomen aan 
arbeid door een ziekte of een verwonding in de eerste maanden van hun 
gevangenschap. Zij werden daarna ingezet voor administratieve of andere 
banen binnenshuis.  Zij waren in eerste instantie gevangenen met speciale 
vaardigheden of degenen wier kwalificaties zich geschikt maakten voor 
administratieve taken. Degenen die overleefden waren dikwijls de mensen die 
verschillenden talen spraken, technisch tekenaars, artsen, politici, mechanische 
ingenieurs, personen met gespecialiseerde vaardigheden in de bouwindustrie, 
later wapenexperts en uiteindelijk de mensen die –helaas - gewillig waren om 
op te treden als hulp van de SS-terreur. Zij sloten zich aan bij de gedetineerden 
en participeerden bij de executies van hun medegevangenen. 

Van de buitenlandse en Joodse gedetineerden kon slechts een handvol 
gelukkigen de kampen overleven.  De meerderheid van de overlevenden           
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bestond uit diegenen die in de laatste maanden van de oorlog gevangen waren 
genomen en de mensen die leefden tijdens de oprukkende gewapende legers 
in mei 1945. 

 Waarom Mauthausen? 

Direct nadat de Duitse troepen Oostenrijk hadden bezet in maart 1938, reisden 
superieure SS’ers en politieke ambtenaren (Himmler en Pohl) naar Mauthausen 
en Gusen om de steengroeven te inspecteren die het eigendom waren van de 
gemeentelijke autoriteiten van Wenen.  Het doel van deze inspectie was om 
vast te stellen of deze twee gemeenten geschikt waren als plekken voor 
concentratiekampen.  

 

Bezoek in het concentratiekamp Mauthausen door superieure SS’ers 
Himmler, Eigruber, Kaltenbrunner, Ziereis en anderen 

Het aanvankelijke bezoek werd vaker herhaald en al op 7 april 1938 schreef 
men de ambtenaren en de gemeentelijke autoriteiten van Wenen om de 
plannen aan te kondigen zich te vestigen in, een door de overheid 
gecontroleerd concentratiekamp, voor 3.000 tot 5.000 gevangenen in 
Mauthausen. Voor dit doel was men van plan de steengroeven te huren of te 
verwerven. De onderneming was geïnvesteerd door een erkend legaal 
commerciële status toen de SS de compagnie Duitse Aarde- en 
Steengroevenwerken- Deutsche Erd- und Steinwerke-(GmbH) (afgekort tot 
“DEST”in Berlijn op 29 april 1938 opzette.1 
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Volgens de voorwaarden van de eerste overeenkomst, huurde de DEST de 
steengroeven in Mauthausen en Gusen zeer goedkoop (het leverde hun geld 
op). Op 8 augustus 1938 zijn de eerste gedetineerden van het 
concentratiekamp Dachau overgeplaatst naar de Wener Kuilen steengroeve, 
Het werk begon met de bouw van het hoofdkamp in Mauthausen en in het de 
herfst van 1939 begon de bouw van het nevenkamp Gusen. 

Mauthausen en Gusen met hun vier graniet steengroeven waren geselecteerd 
om als concentratiekamp te dienen zodat hier de projecten van Albert Speers 
bouwwerken konden worden uitgevoerd. Hitlers architect en latere minister 
van bewapening Speer, schetste plannen voor royale en pretentieuze openbare 
gebouwen in diverse Duitse steden- en ook in de Oostenrijkse provinciale 
hoofdstad Linz, welke uitgekozen was als Adolf Hitlers verblijfplaats voor zijn 
oude dag. Gegeven de geprojecteerde uitgebreidheid van de nieuwe 
constructies, werden al de concentratiekampen tussen 1937 en 1940 dicht bij 
de steen- (of specifieke marmergroeven) of grootschalige steenbakkerijen 
gesitueerd. 

In 1938 Speer en de DEST ondertekenden een tienjarig contract voor 
bevoorrading van bouwmaterialen. Speer oormerkte diverse miljoenen 
rijksmarken van dit budget als algemeen bouwinspecteur voor Berlijn naar een 
rentevrije lening aan de DEST. In de daaropvolgende jaren haalden de 
gevangenen van Mauthausen en Gusen vele miljoenen uit steenblokken, de 
plaveien en andere bouwmaterialen, met als resultaat dat omzet van de DEST  
begon te groeien, tot een grootte van 14.882.000 Rijksmarken in 1943 
(alhoewel dit cijfer ook de productie van andere producerende plekken zoals 
het Flossenbürg concentratiekamp inhield). 
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Over de beginvoorwaarden herinnerde een overlevende uit Wenen zich 
condities van de eerste kampdagen in deze woorden: “… We stonden om half 
vier in de ochtend op en kregen een kop koffie, dan gingen we werken… Als 
lunch kregen we drie/vierde liter soep, meestal kool met water. Als diner gaven 
ze zes mensen een brood (een heel brood woog één kilo) en 20 gram margarine.  
…We leden zwaar aan uithongering en de dorst was even vreselijk, zo niet 
erger. Omdat het kamp op een top van een berg gebouwd was, moest het 
water naar boven op de bergtop getransporteerd worden in een oud water 
sproeiend voertuig en dat drie keer per dag…”3 

Wie waren de gevangenen? 

De geïnterneerde gevangenen in Mauthausen kwamen uit Oostenrijk en 
Duitsland, maar ook uit andere Europese landen, zoals Tsjecho-Slowakije, 
Polen, Denemarken, Noorwegen, Griekenland, Albanië, de Sovjet-Unie, 
Roemenië. Ook wel uit een niet-Europees land zoals Cuba of China en uit 
Arabische landen. Daarnaast 7.200 Spanjaarden voornamelijk mannen die 
gevochten hadden in de Burgeroorlog en geëmigreerd waren naar Frankrijk in 
1939. 

 

 

Constructie van het kamp Foto: AMM F20/3 

De eerste groep gevangenen van 1.030 personen, arriveerden vanaf 8 augustus 
1938 in Mauthausen.  Bij hen werd uitgerekend vanaf welke leeftijd zij in staat 
waren om te werken. In 1938 waren zij gedetineerd omdat ze een strafblad 
hadden (dit dus niet omdat ze een bijzondere overtreding hadden begaan) of   
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omdat ze gekwalificeerd waren als “antisociale factoren”.  In de lente van 1939 
werden communisten en enkele socialistische ambtenaren van het toenmalige 
Sudetenland naar Mauthausen gedeporteerd. Zij werden gevolgd door                                                                                    
honderden Zigeuners uit Burgenland (deelstaat van Oostenrijk) die 
geïnterneerd waren op raciale gronden en gekwalificeerd als “antisociaal”. In 
september 1939 kwamen 749 politieke gedetineerden, ongeveer 1.000 
antisociale gedetineerden en een aantal criminelen tezamen met de eerste 
Joodse gevangenen die getransporteerd waren van het concentratiekamp 
Dachau dat tijdelijk gesloten was. De gevangenen van Dachau (allemaal van de 
strafafdeling) waren ongeveer 130 Oostenrijkers, (ambtenaren, politici, en 
enkele priesters en communisten). 4 

Het markeren van de gevangenen. 

Een gekleurde driehoek vastgemaakt aan de linkerkant van het hemd op 
borsthoogte diende ervoor om de categorieën te onderscheiden: een 
aanwijzing tot hun nationaliteit, politieke, raciale of religieuze classificatie.  
Politieke gevangenen droegen een rode driehoek, criminelen een groene, 
emigranten een blauwe, Jehova getuigen een paarse, homoseksuelen een roze 
en “antisociale elementen” een zwarte. De nationaliteit werd aangegeven door 
een zwarte initiaal binnen de driehoek,” F “ voor Frankrijk,  “P” voor Polen etc. 
Joodse gevangenen droegen een gele driehoek onder de andere driehoek, 
zodat de twee driehoeken samen de Davidster vormden.                                                              
Het lot van de Joden was gruwelijker en hun levensverwachting was aanzienlijk 
korter dan die van de andere gevangenen.                  
Onderaan de driehoek stond het nummer van elke gevangene. 5                                    

De bewaking door de SS. 

 Tot 1943/44 rekruteerde men de bewaking van Mauthausen (zoals in alle 
andere concentratiekampen) uit de SS- doodseskaders en men telde er 
ongeveer 3.500.  Vanaf 1944 werd de SS-bewaking aangevuld met leden van de 
Duitse luchtmacht en in 1945 oudere doodseskader weermacht soldaten. Het 
kamp werd altijd bestuurd door leden van de SS-doodseskaders. Vanaf 22 april 
1941werden alle SS-eenheden – inclusief de concentratiekamp-
bewakers-                                                                                                         
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geïncorporeerd in de gewapende SS. Vanaf dit moment werden veel 
nevenkampen van Mauthausen gelijk gezien aan de gewapende SS-
werkkampen.6   Eveneens werden vanaf 1939 de leden van de SS in fiscale 
aangelegenheden op gelijke voet gezet met de Weermacht soldaten. Het 
privéleger daarentegen, opereerde voor de SS en het kamp Mauthausen. Hun 
bewakings-werkzaamheden in Mauthausen werden gevoerd in de rang van 
frontservice tegen de binnenlandse vijand.   

 

Gevangenen bij uitgravingwerken. Als een SS’er naderde moesten de 
gevangenen hun pet afnemen en onmiddellijk in de houding gaan staan. Foto: 
AMM F20/5 

Beoordeling van kampgevangene III. 

Op 1 januari 1941 bepaalde Reinhard Heydrich, die het hoofd was van de 
veiligheidspolitie dat er in Mauthausen alleen plek was voor “dat soort 
gevangenen, die gekenmerkt waren als ernstige crimineel en niet te verbeteren, 
soms met een strafblad als zijnde antisociaal  - in andere woorden gevangenen 
die nauwelijks geschikt waren tot heropvoeding”                                                                                          
Mauthausen was dientengevolge het ergste kamp in rangorde III. 
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Praktisch betekende dit de uitroeiing van de geïnterneerde Duitse en 
Oostenrijkse politieke gevangenen en van de Joodse gedetineerden, de 
intelligentsia van de Slavische landen en andere tegenstanders van het Hitler-
regime. De overgrote meerderheid van de gevangenen had noch een strafblad 
noch waren zij antisociaal. Slechts ongeveer zeven procent van al de 
kampgevangenen waren mensen (Duitsers en Oostenrijkers) die naar 
Mauthausen waren gestuurd vanwege hun strafblad. Terwijl de overgebleven 
93 procent gevangen was genomen op grond van hun nationaliteit, ras, 
geloofsovertuiging of hun politieke activiteiten. Naar schatting verbleven er 
tussen 8 augustus 1938 en 3 mei 1945 ongeveer 192.00 mannen en meer dan 
80.000 vrouwen van diverse Europese landen die geïnterneerd waren in 
Mauthausen. Het grootste aantal gedetineerden was geregistreerd op 7 maart 
1945: 84.472 mannen en 2.800 vrouwen.7    

 

Gevangen tieners van de stenenmetselaars eenheid. Foto: AMM I2/4 

Voeding. 

Elke gevangene werd als volgt gevoed: ’s morgens een halve liter zwarte 
instantkoffie zonder suiker en bij bijzondere gelegenheden dezelfde kwantiteit 
van verdunde soep; als lunch ongeveer een kilo   stamppot van rapen (bieten 
en een klein portie aardappels en ogenschijnlijk 25 gram vet vlees) ’s avonds 
330 gram brood en tweeënhalf gram worst (soms was er in plaats van worst 
dezelfde kwantiteit aan margarine). 
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Zo omvatte het dagelijkse voedselrantsoen ongeveer 1450 calorieën.8   Gegeven 
het moeizame werk en de lange dagen zou een gevangen in Mauthausen op z’n 
minst 4500 calorieën per dag tot zich hebben moeten nemen.                                                                                                                         
Daarom heerste er onder de gevangenen uithongering en aan ondervoeding 
gerelateerde ziekten. Dit betekende dat de gemiddelde levensverwachting van 
een gevangene in Mauthausen ongeveer 15 maanden was vanaf de herfst van 
1938 en daarna zes maanden aan het eind van de zomer van 1943 en 
uiteindelijk ongeveer negen maanden tot in mei 1945. De medische rapporten 
(bijgehouden als een deel van de schijnwetenschappelijke experimenten 
uitgevoerd op gevangenen) toont dat een goed gevoede gevangene een 
gewicht had van 42 tot 48 kilo. Terwijl sommige volwassen mannen slechts 
ongeveer 28 kilo wogen!9   

Gedwongen arbeid. 

Of de gevangenen nu in de steengroeven van Mauthausen werkten, in de 
wapenindustrie of men construeerde een tunnel, de gemiddelde arbeidsdag 
was elf uur (slechts de leerlingen stenenmetselaar werkten negen uur per dag.) 
De gevangenen werden om kwart voor vijf in de zomer en om kwart over vijf in 
de winter gewekt. Diegene die niet capabel was om te werken werd 
doodgeschoten (onder het mom dat men wilde ontvluchten) (ongeveer 46.00 
gevangenen). Honderden zijn doodgevroren in de steengroeve tijdens de 
winter van 1941/42. Tenminste 4.700 gevangenen werden vermoord door 
dodelijke injecties in het hart. In andere gevallen werden de gevangenen die 
niet in staat waren om te   werken (gekenmerkt als arbeidsinvaliden) gedood 
met het inademen van koolmonoxide in de gaskamers van Hartheim in Alkoven 
in hoger gelegen gedeelte van Oostenrijk en boven Mauthausen.10   
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Constructie van de TRAPPEN DES DOODS (zomer 1942) gevangene van de 
strafafdeling droegen stenen naar boven op de 186 treden van de nog steeds 
niet voltooide trap in de steengroeve. Linksboven was de “Rozentuin” waar 
de gevangenen die te zwak waren, doodgeschoten werden, als zijnde dat ze 
trachtten te ontsnappen. Foto: AMM I2/4 

Het hoofdkamp en de nevenkampen. 

Tot de zomer van 1939 werkten de meeste gevangenen aan de constructie van 
de faciliteiten voor de gevangen en aan de vertrekken voor de bewakers. Later 
werd het werk gefocust op de steengroeven in Mauthausen en Gusen. Vanaf 
de herfst 1943 en later verrichtte de grootste meerderheid van de gevangenen 
werk dat slavenarbeid inhield of zij kwamen terecht in de projecten voor de 
wapenproductie. Een ontelbaar aantal van duizenden gevangenen stierf een 
verschrikkelijke dood gedurende de constructie van ondergrondse 
bewapeningsfabrieken en tunnels. Men schortte de focus progressief op naar 
de verplaatsing en uitbreiding van ondergrondse wapenproductie in de Donau- 
en Alpengauen (zoals Oostenrijk officieel bekend stond in het nazigebied), had 
Mauthausen 49 nevenkampen of sub-kampen verworven. Sommige waren 
officieel aangeduid als Werkkamp van de Wapen-SS.  Waar de 
productiefaciliteiten er op neerkwam als referentie of als overwinning van 
gerelateerde wapens, (bijvoorbeeld straalvliegtuigen) of wonderwapens 
(raketten). 
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De aangrenzende kampen kregen codenamen: Kwarts, Solvay, Cement, Kalk, 
Kalkwerk, Bergkristal, Marmer, Julius, Santa, Kalksteenwerk etc. De 
wapenfabrieken afhangende van de nevenkampen hadden ook codenamen de 
nevenkampen van Mauthausen, in totaal 49, waren gelegen in de boven en 
beneden gedeelten van Oostenrijk, zoals Wenen, Stiermarken, Karinthië en 
Salzburg . Op het territorium van het huidige Oostenrijk waren ook 
nevenkampen gesitueerd die verbonden waren met het concentratiekamp 
Dachau  in de stad Salzburg, St. Gilgen, Hallein, Bad Ischl, Fischhorn, Schloss 
Itter,Innsbruck ,Neustift,Plansee en verder. Oostenrijk herbergde ook 
verschillende honderden kampen die heel behoedzaam bewaakt werden als 
Gestapo hechteniskampen kampen voor jeugddelinquenten en kampen voor 
“Sinti en Roma”.  11     

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Constructie van de Appelplaats in het hoofdkamp (“Roll Call Ground”) Foto: 
AMM F20/6/1 
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Hartheim. 

Slot Hartheim in Alkoven, bovenste gedeelte van Oostenrijk was van origine 
een therapeutisch- en verpleegafdeling voor gehandicapte kinderen. De 
nonnen werkten er als verpleegsters. In  1940 werden de nonnen er uitgezet en 
veranderde het Slot in een ”euthanasiecentrum” waar gehandicapten van wie 
de leeftijd geen rol speelde, gedood werden in de gaskamers. Een geheim 
dictaat van Adolf Hitler verzorgde de dodelijke dosis voor de activiteiten van de 
medische staf. Na het einde van het euthanasieprogramma voor de 
gehandicapten (meer dan 18.000 werden in Hartheim vermoord), diende het 
als uitroeiingkamp voor politieke tegenstanders. 

 

Slot Hartheim, (kasteel Hartheim) Levensbeëindigingcentrum voor 
gehandicapten en concentratiekampgevangenen.  Foto: AMM  H/159 

 Ongeveer 5.000 gevangenen van Mauthausen en 3.200 van Dachau werden in 
Hartheim vergast. De eerste overdracht van zeventig Joden was het transport  
van Mauthausen op 11 augustus 1941. Het laatste transport van 
Mauthausengevangenen, die in Hartheim moesten sterven was waarschijnlijk 
op 10 december 1944. In begin 1945 verwijderde een werkgroep van 
Mauthausen de gaskamers, beenderen, verpletterde planten, een crematorium 
en andere technische bagage vanuit Hartheim. Nadat een aantal gehandicapte 
kinderen van het hooggelegen deel van Oostenrijk (Ober-Oesterreich) en 
enkele van de verwijderde nonnen in 1940 naar Hartheim gebracht werden en 
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de faciliteit tot de “vroegere status”12 herstelde.                                                        
(Tijdens de aanpassingswerkzaamheden van enkele jaren geleden, stuitte men 
op de resten van begraven as van de mensen die vermoord waren in 
Hartheim).  

De gaskamer.  

De gaskamer in Mauthausen werd in werking gezet in mei 1942. De eerste 
slachtoffers waren 208 Russische oorlogsgevangenen die op 9 mei 1942 vergast 
werden.  

 

 

Gaskamer in 1996, foto Baumgartner 

De gaskamer werd het laatst op 28 april 1945 gebruikt toen de Oostenrijkers 
uit het bovenliggende gedeelte werden vergast. Alleen al in april 1945 werden 
ongeveer 1.800 mannen en vrouwen vermoord in de gaskamer in Mauthausen, 
de meesten waren Oostenrijkers. Het doel was om ervan verzekerd te zijn dat 
de bondgenoten niemand meer zou vinden om het land opnieuw op te 
bouwen. 13                                             
Alles bij elkaar zijn tenminste 10.200 gevangenen van het concentratiekamp 
Mauthausen vergast, hetzij in de gaskamers van Mauthausen, hetzij in die van 
Slot Hartheim of in de zogenoemde gaswagen (Gas Truck) van het nevenkamp 
Gusen.         
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Agostino Barbieri: De gaskamer in Mauthausen 
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Oostenrijkers in het concentratiekamp Mauthausen.                                         

Gedurende de winter van 1939/40, zijn veel Oostenrijkers omgebracht in het 
concentratiekamp Mauthausen. Een gering aantal werd vrijgelaten en een 
overgebleven deel, werd op 18 februari 1940 overgeplaatst naar Dachau.  In de 
loop van 1940 en 1941 werd een klein gedeelte Oostenrijkers (in het begin 
alleen Joden) gedeporteerd naar Mauthausen. Op 6 november 1942 heeft de 
Gestapo van Wenen een groep van twintig inwoners van Wenen en de in 
Wenen levende Tsjechen in Mauthausen omgebracht. Zij werden 
doodgeschoten op het moment van aankomst.  Op 14 juli 1942 werden 67 
spoorwegemployés naar Mauthausen getransporteerd, ieder van hen werd 
beschuldigd van extreme brutaliteiten en een voor zijn beledigingen. Vijf van 
hen tezamen met een Sovjetburger werden de volgende dag doodgeschoten.  
Op 29 september 1942 arriveerde een volgende groep van Weense en 
Tsjechische inwoners (van Wenen), in totaal 42, die in december van dat jaar 
dood werden geschoten. Gedurende de jaren 1942 en 1943 werden vele 
Tirolers, voornamelijk leden van de Christelijke Sociale Partij en enkele, jonge 
communistische activisten (in totaal 120), gedeporteerd naar Mauthausen. In 
1943 arriveerden diverse individuele Oostenrijkse gevangenen. Op 29 maart 
1944 arriveerden 49 leden van de Weense brandweer. Tussen september en 
midden oktober van datzelfde jaar droeg de Gestapo van Linz hooggeplaatste 
Oostenrijkers over aan het hoofdkamp. Twaalf van hen werden op de vlucht 
doodgeschoten en in september werden 22 van hen op een andere manier 
omgebracht. En op 28 april 1945, slechts zeven dagen voordat het kamp bevrijd 
was, kwamen 33 van hen om in de gaskamer. Op 21 september 1944 heeft de 
Gestapo in Graz en noord-Stiermarken, 77 inwoners van Stiermarken, onder 
hen gieterijwerknemers of mijnwerkers. Ook werden individuele gevangen van 
andere delen van Oostenrijk naar Mauthausen gedeporteerd. Deze en onder 
hen een aantal wel bekende personen zoals L. Figl, Dr. F. Hurdes, Dr. H. Migsch, 
L. Weinberger, R. Bernaschek en Overste H. Kodré . Een groot gedeelte van 
meer dan 400 Oostenrijkse mannen en vrouwen, die symbool staan voor een 
groot deel van politieke veroordeelden, arriveerde tijdens de eerste vier 
maanden van 1945 in Mauthausen. Tenminste 120 van hen werden gedood in 
de gaskamer, terwijl hun namen niet werden genoteerd.                                                     
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Er was ook een groot aantal Oostenrijkers dat in kampen in het oosten 
verbleef. Zij werden gedwongen te lopen naar Mauthausen. Ook hun namen 
zijn niet geregistreerd. 14.  Van de politieke gedetineerden, wier namen 
tevoorschijn kwamen in de archieven, waren 478 (inclusief 19 vrouwen) op 5 
mei 1945 nog in leven. Meer dan 600 werden geëxecuteerd of vermoord op 
andere manier en ongeveer honderd van hen werden naar andere 
concentratiekampen doorgestuurd.                                              

  Priester Dr. Johannes Gruber, doodgestoken 7 april 1944 

 

 

 

                                       Edgar Diasek, doodgeschoten 6 november 1941 

 

 Fritz Alois doodgeschoten 18 september 1944 

 Richard Bernaschek, doodgeschoten 18 april 1945               
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De eerste buitenlandse gevangenen.                                         

De eerste Poolse gevangenen arriveerden op 8 maart 1940 in Mauthausen. De 
daarop volgende jaren, voegden zich vele duizenden van hun medeburgers 
voornamelijk Poolse intellectuelen, zowel vrouwen als mannen bij hen. 
Achtereenvolgens verschenen de eerste Spanjaarden, in totaal 7.200.  Tussen 
1940 en 1942 werden ongeveer 4.000 Tsjechen en bijna 2.000 Joodse 
Nederlanders gedeporteerd naar Mauthausen. Vanaf oktober 1941 werden 
tenminste 5.300 Sovjet- oorlogsgevangenen geïnterneerd, waarvan de meeste 
jonge Sovjetleraren. Op grond van hun fysieke gestel, waren zij al ter dood 
veroordeeld, desalniettemin werden zij gedwongen om in de steengroeve te 
werken, hetgeen neerkwam op executie.15  

 

Constructie van het kamp, uitgravingwerkzaamheden voor de Russenkamp, 
later Ziekenboeg genoemd, foto AMM F20/2  

 20.000 kinderen en jongeren in het kamp.                                         

De eerste kinderen en jongeren tussen 13 en 18 belandden in de herfst van 
1940 in Mauthausen. Aanvankelijk degenen die tot familie van de Spaanse 
soldaten behoorden. In respectievelijk de jaren 1942, 1943 en 1944, werden zij 
gevolgd door kinderen van de families van de Sovjet Unie en die van Polen. De 
deportaties kwamen tot stand op basis van uitgegeven decreten van de              
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Nationaal Socialistische autoriteiten en de Duitse Weermacht gerelateerd aan 
jongeren vanaf 16 jaar en ouder in de Poolse, Russische en Balkan gebieden.16   

    Kind gevangene na de bevrijding, foto AMM 1/2/3  

Op 10 augustus 1944 arriveerden ongeveer honderd Joodse kinderen uit het 
concentratiekamp Plazow. Op 9 maart 1945 werd een groot aantal Sinti- en 
Romakinderen met hun ouders van concentratiekamp Ravensbrück naar 
Mauthausen gebracht. De SS vermoordden velen van hen op het treinstation 
van Mauthausen. In de laatste dagen van de oorlog, werd een groot aantal 
Hongaarse kinderen vervoerd naar Mauthausen. Alles samen staan er in de  
lijsten meer dan 20.000  jongeren kinderen en geregistreerd.  Sommigen van 
vier jaar oud.                                            
De kinderen wachtte een verschrikkelijk lot. Velen werden vermoord in de 
gaskamer en moeders werden gedwongen toe te kijken wanneer hun kinderen 
dood werden geslagen. De robuustere kinderen en jongeren werkten als 
leerling stenenmetselaar. In de gelederen van de tunnelbouw werd ook geen 
rekening gehouden met hun jonge leeftijd en zij moesten het tunnelfront met 
spaden schoonscheppen. Sommigen waren dolgelukkig om in de keuken te 
werken en daar aardappels te schillen.  
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Vrouwen in het kamp.                                         

De eerste vrouwelijke geïnterneerden arriveerden in april 1942, vier Sloveense 
vrouwelijke partizanenvechters. Op 20 april, om Hitlers geboortedag aan te 
duiden, werden zij doodgeschoten samen met 46 mannelijke gevangenen van 
Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije.              
Het was één van de onmenselijke kenmerken van het Duitse fascisme om 
Hitlers geboortedag aan te duiden door de vrijlating van tien tot twintig Duitse 
of Oostenrijkse gevangenen en door de executie van een groter aantal 
buitenlandse gevangenen.                 
Sinds dat moment verschenen steeds meer vrouwelijke gevangenen in 
Mauthausen, alhoewel zij meestal omgebracht werden of naar andere 
concentratiekampen werden overgeplaatst, omdat het hoofdkamp 
Mauthausen voornamelijk een mannenkamp bleef. (Uitgezonderd twintig   
vrouwen die in het kampbordeel werden vastgehouden).  Op 24 oktober 1942 
werden 128 Tsjechische vrouwen vermoord in de gaskamer in Mauthausen en 
dezelfde dag werden twee andere (moeder en dochter) tezamen met 126 
mannen doodgeschoten. Enkele maanden later werden nog eenentwintig 
Tsjechische vrouwen (ambtenaren van Sokol gymnastiekvereniging vergast.17  
De vrouwen, die in de zomer van 1944 naar Mauthausen waren overgebracht, 
werden successievelijk naar verschillenden nevenkampen gestuurd, zoals 
Hirtenberg en Lenzing en zij werkten voornamelijk in de wapenindustrie. Meer 
dan 10.000 vrouwen waren geïnterneerd in Mauthausen, van wie slechts de 
helft bij naam bekend was.  

 

 

 

 

 

 

                               Bevrijde vrouwen in de ziekenboeg, foto AMM K10/1           
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Agostino Barbieri: De Trappen des Doods 
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Joodse gevangenen.                                         

De eerste Joodse geïnterneerde bereikte Mauthausen op 29 september 1939. 
Hij was overgeplaatst van het concentratiekamp Dachau en vermeld als zijnde 
overleden op 11 maart 1940. De Joodse gevangenen die geïnterneerd waren in 
Mauthausen en Gusen tot 1944 waren afkomstig uit verschillende delen van 
Europa. Zij waren gedeporteerd door de Gestapo op grond van beweerde 
politieke misdrijven of ze waren in hechtenis genomen als gijzelaars zoals de 
Nederlandse Joden. In totaal ging het om ongeveer 3.000 gevangenen. Van wie 
drie wonderbaarlijk genoeg overleefden.18   Alle anderen werden onbeschaamd 
vermoord in luttele dagen of hoogstens een week. 19  

 
Vanaf april 1944 verschenen de Joodse gevangenen die naar de 
vernietigingskampen in het oosten waren gedeporteerd als zijnde deel van 
Eichmans eindvernietiging. Zij waren geselecteerd tot gedwongen arbeid in de 
vernietingskampen en overgebracht naar Mauthausen en de nevenkampen.   
De Joden, die door de razzia van de zomer 1944 uit Budapest kwamen, werden 
eerst ingezet als arbeiders aan de zuid-oostmuur (“zuidoosten 
verdedigingsmuur”) in Burgenland en Stiermarken. In april 1945 werden zij 
samengedreven (de meesten te voet) naar Mauthausen of het nevenkamp in 
Gunskirchen. Tussen april 1944 en mei 1945 waren er 22.942, geregistreerde 
en 10.000 ongeregistreerde Joodse mannen, vrouwen en kinderen, de meesten 
afkomstig uit Budapest.  
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Vermoorde gevangene in de steengroeve, foto AMM F1/1 

 K- gevangenen.                                         

Op het moment dat de gevangenen in het kamp geïnterneerd waren, werden 
de zogenaamde “gewone” gevangenen volledig van de buitenwereld 
afgesloten. Ontdaan van hun identiteit en gedwongen te werken totdat zij 
neervielen. Hun namen werden uitgewist en voorzien van - eventueel 
geregistreerd gevangene- een nummer.  De “K-gevangene” (K als in Kogel, met 
andere woorden onmiddellijke executie) waren een uitzondering. De K-
gevangenen bestonden uit ongeveer 4.400 voornamelijk Sovjet burgers. Zij  
hadden geen aangewezen nummers  en waren niet onder hun eigen naam 
geregistreerd. Slechts als nummers in het geheel, werden zij op bevel van de 
Hoge Commandanten van de Weermacht21   getransporteerd naar Mauthausen. 
                    

 K-gevangenen na hun 
aankomst in Mauthausen foto AMM 52/7 

23 



Mühlviertel Hasenjagd (de Mühlviertel hazenjacht).                                         

Georganiseerde ontsnappingen vanuit de kampen, waren bij de individuele 
gevangenen, grote prestaties van verzet. Tot in de lente van 1944 had elke 
poging tot ontsnappen, de dood van de gevangene tot gevolg. Maar het 
hoogtepunt van verzet in het kamp was de minutieus geplande ontsnapping 
van de 570 Sovjet K-gevangenen, allemaal vroegere soldaten en officieren. Op 
2 februari 1945 slaagden zij erin voorbij een aantal SS-bewakers te geraken, ze 
klommen over de muur en het met elektriciteit geladen hek. 419 Bereikten de 
vrijheid, de meesten vluchtten naar het noorden, op weg naar de Tsjechische 
grens.  Een grote mensenjacht werd georganiseerd, waaraan niet alleen Duitse 
soldaten deelnamen, maar ook mensen van de lokale burgerwacht.  
 
 
 

 
 
Een tijdens de Hazenjacht vermoord persoon in de sneeuw, foto AMM 23/2 

 
De grote meerderheid van de ontsnapten werd neergeslagen en vermoord. 
Volgens de SS-aantekeningen, zijn slechts zeventien gevangenen niet ontdekt. 
Alle anderen werden doodgeschoten of doodgeslagen, of zij vroren dood in de 
sneeuw. De zoektocht naar de ontsnapte Sovjet-gevangenen werd bekend als 
de Mühlviertel hazenjacht.                                         
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In saamhorigheid voortgebracht verzet.                                         

Een snelle dood van de geïnterneerden, had een tweeledig effect. Aan de ene 
kant verergerde het bestaande verschillen in de kijk op het leven, zoals 
nationale en individuele verschillen, intelligentie, onderwijs en bovenal taal. 
Aan de andere kant, alhoewel, alle geïnterneerden slachtoffers waren van de 
terreur van het Naziregime en terwijl zij allen behoorden tot groepen of religie, 
die zich verzetten tegen het Nationaal Socialisme, bracht dit een gestaag 
groeiende solidariteit voort en hierdoor verrees datgene wat bekend werd als 
de gevangenenverzetsbeweging. Onder de individuele gevangenen waren 
georganiseerde ontsnappingen vanuit de kampen grote prestaties van verzet. 
Tot in de In lente 1944, het begon met individuele gevangenen die leden van 
hun eigen nationale groepen gingen helpen door de distributie van voedsel, dat 
men had kunnen regelen gedurende werkzaamheden buiten het kamp of op 
andere manieren. Ook wel door het doorgeven van medicijnen aan zieken of 
men arrangeerde voor hen werk binnenshuis. Een voorbeeld was een Poolse 
dokter, die het voor elkaar kreeg tandartshulp te geven aan zijn Poolse 
medegevangenen in de SS-barak en op het eind slaagde hij erin om deze dienst 
ook te geven aan niet-Polen.                                                                                                                                   
Aangemoedigd door dit succes vormden verzetsgroepen activiteiten die 
voerden tot verspreiding van militaire informatie en tot het verkrijgen van 
wapens uit de SS-depots om deze in de kampen te verbergen. 22  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

25 

 



Bevrijding                                         

De gevangenen van Mauthausen en de nevenkampen werden bevrijd door 
troepen van het US-leger in begin mei 1945.23.   Tenminste 103.000 gevangenen 
van alle landen in Europa waren vermoord alvorens zij bevrijd konden worden. 
Met hun leven, gaven zij alles waarover zij nog beschikten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bevrijding van het kamp door het US-leger, foto AMM U1/1 
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                                 Trappen des Doods 

 

Herdenkingsplaats Mauthausen.                                         

Wat is van het vroegere concentratiekamp geworden. Tot de lente van 1946 
werden de SS-barakken en de cabines van de gevangenen bezet door 
Sovjetsoldaten. Op 20 juni 1947 heeft de Sovjetregering de plek overgedragen 
aan de regering van Oostenrijk, onder voorbehoud dat men er een 
herdenkingsplek van zou maken. Sinds 26 oktober 1948 behoort Mauthausen 
tot een in de wet vastgelegd artikel van het Oostenrijkse Federale Ministerie 
van Binnenlandse Zaken.  Aan de opgelegde voorwaarde van de Sovjetregering  
werd voldaan op 3 mei 1970 toen een museum op de vroegere  plek van het 
kamp werd geopend. De tentoonstellingen, aan de opgelegde voorwaarden van 
de Sovjetregering werd voldaan op 3 mei 1970 toen een museum op de 
vroegere plek van het kamp werd geopend. De tentoonstellingen bevatten 
documenten van het leven en de dood van de gevangenen evenals hun 
historische en politieke achtergrond.  De omringende muren en de van 
prikkeldraad voorziene hekken bleven bijna geheel intact gehandhaafd zoals 
ook enkele gevangenenbarakken rondom de appèlplaats. Twee crematoria, de 
gaskamer, de executieplek en de graven van de steengroeve.  De Trappen des 
Doods werden ook behouden.  Veel landen hebben monumenten voor hun 
overledenen op het vroegere SS-complex tussen de steengroeve en de ingang 
van het kamp Veel landen hebben monumenten voor hun overledenen op het 
27 



vroegere SS-complex tussen de steengroeve en de ingang van het kamp  
opgericht, terwijl de resten van het kamp ook nog steeds gehandhaafd blijven. 
Mauthausen ontvangt meer dan 200.000 Oostenrijkers alsmede buitenlandse 
bezoekers per jaar, inclusief vele leerlingen van scholen met hun leraren.        
De herdenkingsplaats bevat niet alleen de gevangenen van beide geslachten 
van geheel Europa en veel gelovigen van verschillende religies die daar 
omgebracht zijn. Het speelt ook een hoofdrol in het verhogen van het 
bewustzijn van de jongere generaties. Het is zeker te hopen dat de getuigenis 
hiervan zal leiden tot nooit meer een eeuw gelijkwaardig aan die van Nationaal 
Socialisme in hun eigen land of waar dan ook.  Rond de eerste zondag in mei 
verzamelen zich elk jaar duizenden mensen van geheel Europa op de 
verzamelplaats om de bevrijding van de slachtoffers van Mauthausen te 
gedenken. Onder hen bevinden zich verschillende gevangenen, nakomelingen 
van de gevangenen en diplomaten die vele Europese en overzeese gebieden 
vertegenwoordigen.   

Nevenkampen Gusen  I, II, en III.                                         

Als referentiekader van het concentratiekamp Mauthausen, begon men in 
december 1939 met de constructie van het nevenkamp Gusen. Gusen was 
gelokaliseerd op 4,5 kilometer ten westen van Mauthausen, dichtbij de 
samenvloeiing van de rivier de Gusen en de Donau tussen de dorpen Sankt 
Georgen en Langenstein. Twee werkploegen, samengesteld uit 400 
Oostenrijkse en Duitse gevangenen, werden elke morgen onder de supervisie 
van twee wrede SS-officieren van Mauthausen, uitgezonden om de barakken in 
Gusen te bouwen. Op zondagochtend werden zij geassisteerd door het 
grootste gedeelte van de andere gevangenen uit Mauthausen24.  Tegen maart 
1940 waren de meeste barakken klaar en toen de geëlektrificeerde hekken 
geïnstalleerd waren op 9 maart, verbleven de gevangenen van de twee 
werkploegen in het nieuwe kamp25.. Iets eerder dan 24 mei 1940,  werden 200 
van deze gevangenen teruggezonden naar Mauthausen op grond van ziekte. De 
volgende dag werden de overgebleven 212 gevangenen geregistreerd als de 
eerste gevangenen van Gusen. Op dezelfde dag arriveerden 1.082 Polen van 
Dachau in Gusen. Deze mannen waren al geformeerd in werkploegen voor de 
steengroeven (genaamd Gusen, Kastenhof en Pierbauer), alsmede voor de      
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steenbakkerij in Lungitz. De Oostenrijkse en de Duitse gevangenen werden 
blokoudsten genoemd, (hoofd van de barak) en opzichters (kapos). Terwijl de 
SS aan de Polen vertelde dat zij hen zouden opleiden tot acceptabele burgers 
van het Derde Rijk, werd aan de opzichters geïnstrueerd dat zij de Polen 
moesten laten rennen totdat ze er bij neervielen. In de volgende maanden  
arriveerden meer zendingen met Poolse intellectuelen naar Gusen voor 
heropvoeding. Tussen 1 juni en 31 december 1940, werden 1.507 Polen en 15 
Oostenrijkers geregistreerd in de doodsregisters als zijnde bezweken. Ze waren 
of doodgeschoten, als heette het dat ze probeerden te ontsnappen, of ze 
waren doodgeslagen of op een andere manier doodgemaakt.  Dit gruwelijke 
aantal werd nog aangevuld door 240 Poolse studenten en officieren, die in 
oktober en november 1940 in Mauthausen waren geëxecuteerd26.  Het kamp 
dat een gebied van ongeveer 350 bij 150 meter besloeg, was progressief 
uitgebreid. Het bestond uit dertig houten barakken en twee stenen gebouwen. 
De eerste 24 barakken waren gevangenenkwartieren, twee andere gebouwen 
dienden als werkplaats en opslagplaats en de laatste gebouwen fungeerden als 
ziekenbarak. In de winter van 1943/44 werden deze aangevuld met vier andere 
barakken. Langs de voorkant van de rijen waren de wascabines en de latrines, 
ten oosten hiervan de verzamelplaatsen.  
                               

 

Nevenkamp Gusen I, aan de voorkant de productieplaatsen. foto AMM B12/2 

Andere gebouwen werden later toegevoegd (bekend als fabriekscomplex) en in 
de zomer van 1941 kwam er een crematorium, waarin de dode gevangenen 
vanaf 26 september 1941 werden verbrand. In de loop van 1943 werd een 
speciale spoorweg gebouwd van het station van Sankt Georgen naar de 
Steengroeve van Kasttenhof.  Bewapeningsbedrijven zoals Messenschmidt AG 
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en Steyerwerke AG hadden een speciale assemblagefabriek voor eigen gebruik 
geconstrueerd. Hier produceerden de gevangenen alles wat het Duitse leger 
nodig had, van geweren tot mitrailleurs en vliegtuigen. 
Op 9 maart 1944 werd in Sankt Georgen, kamp Gusen II geopend en hierin 
werden ongeveer 10.000 gevangenen ondergebracht.  
Het volgende kamp, Gusen III, werd in december 1944 geopend en hierin 
werden 262 gevangenen gehuisvest. De ongelukkige bewoners van Gusen II 
werden gedwongen tunnels uit te graven. Acht meter breed en vijftien meter 
hoog, deze tunnels liepen tot vele kilometers diep in de aarde en het 
zandsteen. Nog voordat de oorlog voorbij was, begon de productie voor 
Steyrerwerke AG in een van de tunnels. De wapenstilstand was afgekondigd 
voordat de andere tunnels in gebruik konden worden genomen. Op de 
appèlplaats van Gusen II hing een bel en hieronder was een inscriptie 
aangebracht, die luidde: 
 
’s Nachts of overdag 
Altijd alert 
De bel luidt 
Een signaal (om aan te geven) 
Dat je nu je plicht moet doen 
 
Deze gruwelijke plicht begon om 4.45 ’s morgens (in de lente, de zomer en de 
herfst) of om 5.45 ’s morgens (in de winter). Gewekt worden door het luiden 
van de bel en vaak opgejaagd uit bed door gummistokslagen, moesten de 
gevangenen zich verzamelen voor appèl voordat men aan het werk kon 
beginnen in de steengroeve om 6.30 in de ochtend (in de winter een uur later). 
De werkdag eindigde tussen vijf en zes uur ’s avonds. Een aantal sadistische 
opzichters lette er nauw op dat de gevangenen zonder oponthoud werkten in 
een moorddadig tempo.  

Tussen 1940 en 1942 werden gevangenen, die fysiek minder sterk waren,  
dagelijks ofwel doodgeslagen ofwel doodgeschoten in de steengroeven. Alleen 
al in de zeven maanden van oktober 1941 tot mei 1942 werden bijvoorbeeld 
2.151 Sovjet oorlogsgevangenen afgeslacht in de steengroeven.                                                            
De onhygiënische leefomstandigheden, de geheel ontoereikende voeding en 
het barbaarse werkregime hadden een desastreuze uitwerking op de 
gezondheid van de gevangenen. Als regel gold, dat eenieder die verdacht werd 
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van verspreiden van een epidemie of degenen die geclassificeerd waren als 
zijnde invalide of voor een andere reden incapabel waren om te werken,  
omgebracht werden. Barak 30 stond informeel bekend als, voor het graf 
bestemde gevangenen met tuberculose en epidemische ziektes. Hier werden 
de gevangenen geadministreerd en kregen zij dodelijke injecties in hun hart.   

In barak 31, (bijnaam treinstation), werden gevangenen met diarree, 
doodgeslagen door de blokoudsten als zij niet snel genoeg uit zichzelf stierven 
nadat zij hier terecht waren gekomen. Invaliden werden overgedragen naar de 
gaskamers in Hartheim, alhoewel sommigen stierven als resultaat van het 
beperkte voedsel, terwijl anderen vermoord werden door injecties in het hart.        
Uiteindelijk werd er in 1942 een truck gemonteerd om te reizen tussen Gusen 
en het crematorium in Mauthausen. De uitlaatgassen kwamen direct in laadbak  
van de truck,  zodat de gevangenen onderweg stierven. Het bewind van terreur 
werd verder opgedreven bij gradaties. Op het ene moment waren het 44 en op 
een andere moment waren het 800 onbekwame gevangenen die ingesloten 
werden in een barak en vermoord met cyclon B-gas..    

Andere gevangenen werden verdronken in hoge watertanks. Zij waren 
vastgemaakt aan het wasgoed. Weer anderen werden doodgemaakt doordat zij 
gedwongen waren om zich buiten te baden in, tegen het vriespunt aan, 
ijskoude water. In Gusen II zijn ongeveer 600 arbeidsonbekwame gevangenen 
afgeslacht met bijlen en steenhamers27 

 

Herdenkingsmonument in Gusen. foto AMM B12/52/4.                      
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 Deze wreedheden begonnen pas af te nemen toen de wapenfabrieken 
gebouwd werden. De leiding had meer interesse in het functioneren van het 
productieproces. Tussen 25 mei 1940 en 4 mei 1945 herbergden de 
nevenkampen Gusen in totaal 67.677 gevangenen. Volgens de officiële 
statistieken werden 31.535 van hen vermoord, alhoewel nog 2,500 of meer     

Joodse kinderen bijvoorbeeld of Poolse volwassenen, omgebracht werden,  
maar niet geregistreerd werden. De officiële statistieken bevatten ook niet de 
2.630 gevangenen die naar Hartheim getransporteerd waren en niet 
terugkwamen. En tenslotte, toen vooruitgestuurde troepen van het US-leger, 
het kamp bezette op 5 mei 1945, waren ongeveer 2.000 gevangenen zo 
uitgeput dat ze in de daaropvolgende dagen stierven, zowel in Gusen zelf als in 
de Oostenrijkse ziekenhuizen.  

Op 18 september 1962 werd het vroegere crematorium van Gusen ingehuldigd 
als een herdenkingsmonument door Belgische, Franse en Italiaanse 
overlevenden. 
 
Nevenkamp Ebensee.                                         

Het nevenkamp Ebensee, had zijn bestaan te danken aan een bevel van Hitler 
zelf.  In de nacht van 17 augustus 1943, waren de belangrijkste 
productiefaciliteiten voor de Duitse raketten (officieel gekenmerkt als 
Aggregat4, maar informeel bekend als “V2”, het eerste vergeldingswapen) 
gebombardeerd en zwaar beschadigd door de RAF. Op 22 augustus van 
hetzelfde jaar kondigde Hitler de volgende instructies aan zijn wapenminister 
Speer af:       
“… alles moet gedaan worden in samenwerking met SS-rijksleider Himler om de 
menselijke krachten van de aanwezigen in de concentratiekampen in te zetten 
bij het opnieuw opzetten van de vereiste productiefabrieken. Op de breedst 
mogelijke manier moet gebruik worden gemaakt van grotten en passende 
tunnels”28                     
In overeenstemming met Hitlers orders, verordende het wapenconcilie op 26 
augustus 1943 dat het onderzoek naar de V-raketten moet geconstrueerd 
worden in een “in een tunnel om uit te graven door dynamiet op de oever van 
Traunsee”.                   
Op 8 november arriveerden de eerste gevangenen op de plek en zij 
installeerden barakken en werkplaatsen in het zuiden van de stad Ebensee.  
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Dit concentratiekampcomplex kreeg de codenamen Cement, Kalksteen en 
Solvay. De tunnels werden 250 meter omhooggedreven in de berghelling in een 
snelle reeks waarbij de gevangenen meedogenloos uitgebuit werden tot 
slavenarbeid. Enorme machinekamers en kantoorruimten werden opgezet. De 
tunnels waren onderling verbonden en vormden een labyrint toegankelijk met 
spoorlijnen.  
Het doel was om een fabriek voor raketonderzoek te bouwen compleet met 
proefbanken.  Als de oorlog langer geduurd zou hebben zou een 
intercontinentale raket (met de codenaam “A9”) hier zijn ontworpen en 
geproduceerd. Deze snelle raketten, vergelijkbaar met huidige 
intercontinentale ballistische raketten, konden afgeschoten worden van 
lanceringplekken in Europa om grote steden in de Verenigde Staten te treffen.   
Ondanks het hectische tempo waarin de raketfabriek was gebouwd, werden er 
geen projectielen meer geproduceerd. Vanaf 1944 en later was de tunnel met 
de codenaam “Kalksteenwerk Brückner” gebruikt als gladmakende olie- 
raffinaderij, welke de productie begon in februari 1945. Fabriek B, welke uit 
verschillende tunnels bestond, veranderde uiteindelijk in de lente van 1945, in 
een plek waar men machines voor tanks en vliegtuigen produceerde.  
 

 

Constructie van de het nevenkamp Ebensee in de winter van 1943. foto AMM 
B5/28/14. 

Nadat de spoorweg in Attnang-Puchheim verwoest was, werden sommige 
gevangen gedwongen de rails te repareren. Dit oord werd bekend als 
“doodscontingent”. Elke dag maakten zij de reis, sommigen lopend, anderen in 
veewagens naar Attnang-Puchheim en diverse gevangenen stierven onderweg.         
De gevangenen van Ebensee leefden in verschrikkelijker omstandigheden dan 
zij in andere nevenkampen. De winters leken eindeloos – de ergste duurde van 
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november 1943 tot juni 1944, toen de laatste sneeuwvlokken eindelijk 
gesmolten waren.  Zij werden gedwongen te werken meestal tien of elf uur 
zonder gepaste kledij, velen zonder jassen of handschoenen. In het begin 
kregen zij houten klompen of schoenen van zeildoek met houten zolen, maar 
toen er nieuwe zendingen van gedeporteerden arriveerden, moesten velen van 
hen blootsvoets blijven.  
 

 

Ministers van bewapening Speer en Gauleiter Eigruber, bezoeken het 
nevenkamp in Linz. Heden bezit de VOEST (een industriële fabriek) deze plek. 
In juni en juli 1944 inspecteerde Speer ook de tunnels in Ebensee. foto AMM 
P13/14/1. 
 
De ongelukkige gevangenen, die betrapt werden met vodden, gewikkeld om 
hun voeten, werden beschuldigd van sabotage, hetgeen inhield dat zij gestraft 
werden met 25 stokslagen op het naakte zitvlak of met de doodstraf. Een van 
de leiding hebbende SS-officieren, Otto Riemer, was een beruchte dronkaard 
en sadist die er zichtbaar van genoot, gevangenen te martelen en te doden. 
Een andere, Anton Ganz, stond bekend om zijn domheid, hetgeen hij wilde 
maskeren door zich te buiten te gaan aan buitengewoon meedogenloze 
wreedheden. In zijn gezichtspunt bestonden slechts twee soorten gevangenen: 
levende en dode. Een laatste detail van de heerschappij van terreur in het 
Nevenkamp Ebensee, was de “Grote Deense Lord”, die getraind was om 
mensen aan te vallen en sommige gevangenen dood te bijten.   

Alleen al in de periode van 18 november 1943 tot 1 mei 1945, waren er in het 
kantoor van het kamp 8.745 doden opgetekend. 29 Aan het eind van april 1945 
huisden in kamp Ebensee 18.437 gevangenen. Ze waren van elk land afkomstig, 
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maar de grootste nationale groepen  bestonden uit Polen, Sovjet burgers,   
Joegoslaven, Italianen en Fransen. Op 5 mei 1945, één dag voordat het kamp 
bevrijd werd, probeerde de heersende officier in Ebensee om de gevangenen in 
de tunnels en de dynamietingangen op te drijven.  De grote weerstand, die hij  
ondervond, deed hem van zijn plan afzien. Op 6 mei 1945, bevrijdden soldaten 
van het Derde VS-tank legerkorps de gevangenen.                                                     

Wat zij aanschouwden was een glimp van de hel op aarde.                      
Op dezelfde dag, betrad Franz Loidl, de priester van de kerk in het Weense 
Hofburg, het kamp in Ebensee30. Zijn ooggetuigenverslag werd een van de 
meest belangrijke documenten van het lot van de gevangenen van Ebensee. 
Dankzij een spontaan hulpprogramma onder support van het US-leger konden 
enkele gevangenen die hij op het randje van de dood had gevonden, overleven.  
 
 
Nevenkamp Melk.                                         
 
Het nevenkamp Melk lag in een lagergelegen gedeelte van Oostenrijk. Het 
werd geopend op 21 april 1944 en huisvestte op dat moment 500 gevangenen. 
Het kamp heeft een jaar bestaan. De mannelijke politieke gevangenen waren 
afkomstig uit geheel Europa, maar het grootste deel van de nationaliteiten was 
Sovjet Unie, Polen, Italië, Frankrijk, Joegoslavië, Griekenland en Hongarije. Vele 
van hen waren jongeren en kinderen. Zij werden gedwongen om omvangrijke 
tunnels in de bergen te graven onder beestachtige omstandigheden. Deze 
tunnels waren gelegen bij de dorpen Roggendorf en Loosdorf.  Omdat de 
bergen voornamelijk uit zand en kwarts bestonden, was de operatie codenaam 
Kwarts gegeven. Deze plek was ook aangewezen om ondergrondse 
wapenfabrieken te huisvesten. Zes tunnels (A tot F) waren uitgerust als 
productiefabrieken voor de Steyerwerk-AG. Hier werd aangevangen met de 
productie van mechanische lagers in de winter van 1944/45.  
  
De gevangenen werkten in drie ploegen. Er waren geen veiligheidvoorzorg-
maatregelen of iets dergelijks en de tunnels waren onvoldoende gestut. 
Hierdoor waren de dagelijkse ongelukken aan de orde van de dag  en was het 
dodental hoog.  Daarom werden de oorspronkelijke vijf honderd ieder moment 
aangevuld met een nieuw contingent gevangenen dat uit Mauthausen 
gezonden werd. In het ene jaar dat het kamp Melk bestond, zijn er 5.000 doden 
geregistreerd.32                                                                                                                                                                             
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De oorzaak was dezelfde als in de andere concentratiekampen: een dodelijke 
injectie in het hart, “doodgeschoten op de vlucht” , naar de gaskamers in 
Hartheim gezonden of doodgeslagen door de bewakers. Het aantal gevangenen 
dat Melk huisvestte steeg op 30 januari 1945 tot 10.352. Ze waren niet alleen 
gedwongen te werken in de wapenfabrieken, maar ook in de woningbouw en 
projecten van bescherming van overstromingen, het leggen van waterleidingen 
en kabels en de verwerking van bouwhout. 
 

 

Gevangenen van het nevenkamp Melk na hun terugkomst in Mauthausen 
foto AMM P30/2. 
 
Het kamp Melk werd op 15 april 1945 ontbonden op het moment dat ze 
gedwongen werden door de oprukkende geallieerden. Op deze datum waren 
precies 7.478 gevangenen in leven. De jongeren en de kinderen die ziek waren, 
werden overgebracht naar Mauthausen. De volwassen gevangenen werden per 
boot naar Linz overgebracht en werden daar gedwongen om zich te 
verplaatsen naar het nevenkamp Ebensee.33  

Evenals de andere grote kampen, had Melk zijn eigen crematorium, hetgeen in 
werking trad in november 1944. Het bestaat nog steeds en is ook geadopteerd 
als een gedenkteken.  
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Rechtszitting van een US-rechtbank tegen enkele SS’ers van het 
concentratiekamp Mauthausen in Dachau. Velen van de daders zijn nooit 
berecht.  foto AMM P13/14/1. 
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Nederlanders in Mauthausen                                       

 
In Mauthausen en de talrijke Aussenlager sterven bijna 100.000 mensen, 
waarvan er ongeveer 1600 uit Nederland komen. In bezet Nederland krijgt 
Mauthausen al spoedig een zeer afschrikwekkende bijklank. De 427 Joodse 
mannen, die tijdens de eerste razzia’s op 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam 
worden opgepakt, komen via Schoorl en Buchenwald in het kamp terecht. In 
juni van datzelfde jaar worden opnieuw 277 Joodse mannen in de hoofdstad 
opgepakt en naar Mauthausen gestuurd. Al snel bereiken de doodsberichten 
van de opgepakte mannen de Joodse gemeenschap in Amsterdam. In de 
volksmond krijgt Mauthausen de bijnaam Mordhausen. Deportatie naar dit 
symbool van de dood is voor de Duitse bezetter een effectief dreigmiddel bij 
het invoeren van de anti-Joodse maatregelen.34 
 
 
Onrust in Amsterdam 
 
In de eerste maanden van 1941 was het voortdurend onrustig in Amsterdam. 
Arbeiders van de werkverschaffing, die door de vorst niet konden werken,  
demonstreerden voor meer geld. Intussen vonden ook anti-Joodse intimidaties 
plaats. WA-leden (Weer Afdeling, de paramilitaire organisatie van de NSB) 
dwongen café- en restauranteigenaren bordjes op te hangen met  ‘Verboden 
voor Joden, of ‘Joden niet gewenst’. WA-leden sloegen Joodse passagiers uit de 
tram en gooiden in de oude Jodenbuurt ruiten in. Joodse en niet-Joodse 
arbeiders lieten dat niet op zich zitten en vormden knokploegen om zich te 
verdedigen tegen de straatterreur. In Amsterdam kwam het in begin van 1941 
tot geweldige confrontaties tussen groepen Joodse en niet-Joodse 
Amsterdammers en de knokploegen van de NSB. Bij een van die vechtpartijen, 
werd een lid van de WA, H. Koot, zo ernstig gewond, dat hij later overleed. De 
Duitse bezetters sloten daarop de Jodenbuurt tijdelijk met prikkeldraad af en 
eisten de oprichting van de Joodse Raad.  
Toen vervolgens op 19 februari een Duitse patrouille een inval deed in IJssalon 
Koco in de Van Woustraat, omdat dit een uitvalsbasis van Joodse knokploegen 
zou zijn, of die daar Duitsers hadden verdreven met ammoniakgas of 
ammoniakdampen – dat is niet helemaal duidelijk – was de maat voor de Nazi’s 
vol . De twee Joodse eigenaren Ernst Cahn en Alfred Kohn, beide Duits-Joodse 
vluchtelingen, werden ’s avonds na een vluchtpoging gepakt. Cahn werd 
gevangengezet en op 3 maart 1941 geëxecuteerd. Kohn werd naar het 
concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz gedeporteerd en vermoord.    
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Met toestemming van Himmler, liet Rauter als represaillemaatregel op 22 en 
23 februari, razzia’s houden. Uiteindelijk werden 427 Joodse mannen met 
bruut geweld opgepakt en weggevoerd naar het interneringskamp  Kamp 
Schoorl.  
 

 
 

 
 
Razzia voorafgaand aan de Februaristaking, foto NIOD, Amsterdam 
In dit al voor de oorlog bestaand barakkenkamp werd het eerste Duitse 
gevangenkamp in Nederland ingericht en deed vanaf 1941 dienst als 
Polizeiliches Durchgangslager. Hier werden Joodse en politieke gevangenen   
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vastgezet. Lang verbleven de opgepakte mannen niet in Schoorl. Na een paar 
dagen werden 390 mannen naar concentratiekamp Buchenwald gedeporteerd. 
Tientallen stierven er - van de kou, van de eindeloze appéls, van het zware 
werk en te weinig eten, en een keer zelfs nadat men ’s nachts 7 uur lang 
onbeweeglijk had moeten staan.  
In mei 1941besloot het Reichsicherheitshauptamt, waarschijnlijk Himmler 
persoonlijk, om de overgebleven groep naar het concentratiekamp 
Mauthausen te sturen. Een tweede groep, bestaande uit ongeveer drie 
honderd jonge Joodse mannen, die waren opgepakt bij een razzia als 
represaille voor een bomaanslag in de Schubertstraat in Amsterdam, werd in 
juni 1941 gedeporteerd. Zij gingen via Schoorl rechtstreeks naar Mauthausen.  
In september en oktober volgden nieuwe razzia’s in Twente en in de 
Achterhoek, waarbij meer dan 150 Joodse mannen werden opgepakt. Ook deze 
razzia’s werden uitgevoerd als een represaille. Eind 1941 waren er in totaal 
ongeveer 800 Nederlandse Joodse mannen naar Mauthausen afgevoerd. Kort 
na de deportaties bereikten de overlijdensberichten Nederland. Een aantal van 
hen vond de dood in Schloss Hartheim. In dit renaissancekasteel werden 
zeventig Joodse mannen, onder wie 65 Nederlanders vergast.  
Een aantal Nederlandse beroepsofficieren en geheim agenten werd in 
Mauthausen geëxecuteerd. Tegen het einde van de oorlog kwamen honderden 
Nederlanders uit andere kampen in Mauthausen terecht. Meer dan 110.000 
gevangenen, onder hen meer dan 1600 Nederlanders werden vermoord of 
stierven ten gevolge van de ontberingen. 35                     

 
 
De tweede razzia in Amsterdam 

Vanaf 1934 tot 1941 heeft bij Slootdorp in de Wieringermeer een Joods 
werkdorp bestaan, met als bewoners Joden uit Oostenrijk en Duitsland die voor 
het Naziregime op de vlucht waren. Tijdens de Duitse bezetting bleef het kamp 
bestaan, maar begin 1941 werd besloten tot opheffing. SS’er Willy Lages gaf 
opdracht tot ontruiming en Klaus Barbie voerde dit op 20 maart 1941 uit. Er 
waren toen nog 291 werkdorpers aanwezig van de oorspronkelijke 400.  De 
aanslag op de Bernard Zweerskade 14 mei 1941 zonder slachtoffers en die van 
3 juni 1941 op de telefooncentrale op Schiphol - één zwaargewonde - waren 
aanleiding voor de Duitsers represaillemaatregelen uit te voeren. De opdracht 
was 300 Joodse mannen van 18 tot 35 jaar direct naar Mauthausen te sturen. 
Op 11 juni begonnen de arrestatie van de werkdorpers.  Uiteindelijk werden er 
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61 gearresteerd, aangevuld door 239 andere Joodse mannen. Zij gingen naar 
kamp Schoorl vier werkdorpers kwamen nog vrij, de andere 57 zijn allemaal 
omgekomen. 36 

 

De jongens uit de Wieringermeer 

De razzia’s in Twente en Gelderland september – oktober 1941 

In Twente werden ‘de joden’ aansprakelijk gesteld voor het doorsnijden van 
telefoondraden van de Duitse Weermacht in september 1941. Het Duitse 
antwoord was meedogenloos. In de nacht van 13 op 14 september werden in 
Enschede 68 Joodse mannen van hun bed gelicht. Weerloos werden zij 
weggevoerd. We kunnen ons achteraf afvragen hoe het mogelijk was dat de 
bevolking op dat moment zo argeloos reageerde op een dergelijke deportatie. 
Was het de angst. Was het de angst voor represailles ten opzichte van de 
achterblijvers? Of speelde men toch nog met de gedachte dat men spoedig 
terug zou keren?  Drie weken later toen de eerste doodsberichten van deze 
groep gedeporteerden binnenkwamen, begon de ernst van de zaak pas goed 
door te dringen. De groep die op 15 september op transport werd gesteld naar 
Oostenrijk, werd in een tijdsbestek van 24 september tot 16 december 1941 
omgebracht in het kamp Mauthausen. 37                                                                                                           

41 



Op 8 en 9 oktober volgde een razzia in Gelderland, hoofdzakelijk in de 
Achterhoek  en op kleinere schaal in Arnhem en Apeldoorn  en omgeving. Voor 
deze razzia valt geen directe aanleiding aan te wijzen, mogelijk dat ook hier 
gedacht moet worden aan een represaillemaatregel. In Gelderland werden 71 
mannen gearresteerd en naar Mauthausen gedeporteerd en daar vermoord. 38 

De Joodse “strafgevallen” in 1942  

Onder de Nederlandse slachtoffers van kamp Mauthausen bevinden zich ook 
Joodse ‘strafgevallen’. Een naoorlogs document berekent dat er in 1942 ten 
minstens vierhonderd Joodse mannen via het Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort naar Mauthausen zijn weggevoerd. Deze Joden hadden slechts één 
van de vele tegen hen gerichte bepalingen overtreden, zoals bijvoorbeeld het 
niet dragen van de gele Jodenster, of het niet inleveren van zijn fiets. 38 

 

AKTION KUGEL 

Er zijn ook Nederlanders naar Mauthausen afgevoerd in het kader van het 
zogenoemde Kogel Decreet (Kugel Erlass). Dit bevel was afkomstig van het 
Oberkommando der Wehrmacht en werd op 4 maart 1944 uitgevaardigd door 
het hoofd van de Sicherheitsdienst. In het kort komt het vier pagina’s tellende 
stuk op het volgende neer: iedere opnieuw gearresteerde krijgsgevangene 
officier en niet tewerkgesteld onderofficier - met uitzondering van Engelsen en 
Amerikanen - diende te worden overgedragen aan de SD, met de aanduiding 
Stule III. De betrokkene diende officieel te worden aangemerkt als “gevlucht en 
niet weer gearresteerd” en door de SD te worden overgebracht naar 
concentratiekamp Mauthausen. De meeste slachtoffers van Aktion Kugel waren 
Russen, maar onder hen waren ook Nederlanders.38  
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Het Englandspiel 
 

In Mauthausen zijn ook Nederlandse geheime agenten terechtgekomen die het 
slachtoffer waren geworden van het beruchte Engelandspiel. Deze Duitse 
operatie - door de Duitse contraspionagedienst Abwehr ook wel Operation 
Nordpol of Operation Pol Nord genoemd – vond plaats tussen 1942 en 1944. 
Tijdens deze operatie werden 59 Nederlandse geheime agenten 
gevangengenomen. Deze Nederlandse agenten waren in het Verenigd 
Koninkrijk opgeleid tot geheim agent en werden door de SOE (Special 
Operations Executive) in Nederland gedropt om via een zendernetwerk 
gecodeerde informatie te sturen naar het Verenigd Koninkrijk. Door de agenten 
gevangen te nemen, konden de Duitsers, via het zenderwerk, de Britten van 
valse informatie voorzien.  
Lang werd aangenomen dat de SOE niet wist dat de agenten gevangen waren 
genomen en dat zij door de Duitsers werden voorzien van valse informatie. De 
SOE bleef namelijk een lange tijd geheime agenten droppen boven Nederlands 
grondgebied. Maar de laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen naar 
boven dat de SOE hier wel degelijk van op de hoogte was en bewust agenten 
bleef droppen, wetende dat zij in de handen van de Duitsers zouden vallen. Een 
verklaring hiervoor is dat het Verenigd Koninkrijk op deze manier de Duitsers 
van valse informatie kon voorzien. Zij wilden de Duitsers laten geloven dat de 
invasie van de geallieerden in Nederland zou plaatsvinden. In dat geval kan het 
Englandspiel worden gezien als een afleidingsmanoeuvre van de SOE, waarbij 
de geheime agenten doelbewust werden opgeofferd; vaak gaven de Britten 
namelijk de exacte locatie door, waar de agenten gedropt zouden worden. De 
agenten werden na hun dropping, meteen door de Duitsers gearresteerd. Het 
Englandspiel kan dus een misleidingtactiek zijn geweest van de zowel de 
Duitsers als van de Engelsen; een dubbelspel waarbij de Nederlandse geheim 
agenten de inzet waren.  

Het merendeel van de gevangengenomen agenten werd in eerste instantie 
opgesloten in Kamp Haaren in Noord-Brabant. Enkelen wisten te ontsnappen, 
zoals onder andere Ben Ubbink en Pieter Dorlein (31 augustus 1943). Via een 
omweg langs Zwitserland en Spanje, wisten zij uiteindelijk Engeland te 
bereiken, waar zij de Britten waarschuwden dat het hele Nederlandse 
zendernetwerk in handen van de Duitsers was. Aanvankelijk werden zij echter 
door de Britten gearresteerd op verdenking van contraspionage: de Britten 
hadden valse informatie van de Duitsers ontvangen over Ubbink en Dourlein.  
Tegen het einde van 1943 en in het begin van 1944, kregen de Duitsers in de 
gaten dat hun opzet van de operatie was doorzien. Zij kregen geen nieuwe 
locaties meer door van de agenten die gedropt zouden worden.                        
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Het grootste gedeelte van de gevangengenomen agenten, werd overgebracht 
naar het concentratiekamp Mauthausen. Tussen 6 en 8 september 1944 
werden zij in dit kamp geëxecuteerd. In totaal hebben 54 Nederlandse geheime 
agenten hun dood gevonden tijdens het Englandspiel. Slechts vijf van de 
gevangen agenten hebben het “spel” overleefd. 39 
 

Stichting Vriendenkring Mauthausen  

In 1984 wordt de Stichting Vriendenkring Mauthausen gevormd, met als doel 
de oprichting van een Nederlands monument op het terrein van het voormalig 
concentratiekamp. In 1986 werd  dit monument, een ontwerp van de 
kunstenaar Appie Drielsma, dat de onderbroken levenslijn symboliseert, 
opgericht. 

 

 

Monument te Mauthausen 

Na de oprichting, heeft de stichting haar doelstelling verbreed. Het levend 
houden van de herinnering aan de slachtoffers en de oud-gevangenen en de 
nabestaanden speelt hierin een centrale rol. Daarnaast heeft de Stichting zich 
ingezet voor de herdenking van het Joods Verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het in 1988 opgerichte monument voor het Joods Verzet 
bevindt zich schuin achter de Stopera in Amsterdam.                                             
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De herdenking vindt elk jaar op 25 februari plaats. Halverwege de jaren ’90 is er 
een gedenkboek gepubliceerd, samengesteld  door de dames Van Keulen en 
Dominicus, waarin alle Nederlandse slachtoffers van concentratiekamp 
Mauthausen worden genoemd. 38 
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Nadat de “Anschluchs” van Oostenrijk en Nazi-Duitsland  plaatsvond, is het 
concentratiekamp Mauthausen al na enkele maanden gesticht en het 
ontwikkelde zich zeer snel tot een van de meest gevreesde concentratie-
kampen met een enorm aantal slachtoffers. Deze brochure biedt een 
historisch overzicht en achtergrondinformatie over het concentratiekamp 
Mauthausen en over de concentratiekampgemeenschap in het algemeen. 
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