
‘Gemmeker strafte subtieler, zette je op dodentransport’; 
verslag lezing Ad van Liempt 

‘In de grote steden, en ook in 

Gouda, waren politieagenten 

die zich verenigden om op 

joden te jagen en tien gulden 

“kopgeld” per jood te 

verdienen. De NS aanvaardde 

geld van de Duitsers om joden 

naar Westerbork, en vanaf 

daar naar Nieuweschans te 

vervoeren. Binnen de overheid 

waren er velen die sterk met 

de bezetters collaboreerden. 

Gewoonlijk heb ik weinig met 

excuses, maar in deze context 

vind ik het een goede zaak dat 

premier Rutte aan de joodse 

gemeenschap excuses heeft 

aangeboden voor het falen van 

de Nederlandse overheid bij 

het beschermen van de groep 

joodse burgers tijdens de 

oorlog.’ 

Het leek zo bedoeld, maar 

Marian Heeringa erkende 

namens de Lezingencommissie 

van Die Goude dat het toeval 

was: Ad van Liempt verzorgde op maandag 27 januari – exact 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz 

– in een bomvol Concordia een lezing over Albert Gemmeker. Deze was commandant van

doorgangskamp Westerbork, het Nederlandse voorportaal voor met name Sobibor en Auschwitz. Van

Liempt heeft jarenlang documenten bestudeerd, met getuigen gesproken en kort geleden een

biografie over deze ‘charmante’ kampcommandant gepubliceerd: Gemmeker: Commandant van

kamp Westerbork.

‘Ik begon mijn onderzoek omdat ik me afvroeg hoe het kon dat iemand die 80.000 joden de dood

had ingestuurd slechts tien jaar cel had gekregen, en hoe het kon dat hij in 1951 alweer vrij

rondliep in zijn geboortestad Düsseldorf’, lichtte Van Liempt toe. ‘Gaandeweg kwam er een derde

vraag op: Sprak hij de waarheid toen hij volhield, tot aan zijn dood toe, dat hij niet wist wat er met

de joden zou gebeuren? Feitelijk is dat de centrale vraag geworden. Op de eerste twee vragen vond

ik een antwoord, maar op die cruciale vraag niet. Naar mijn idee heeft hij gelogen, maar

doorslaggevend bewijs vond ik niet.’

In razend tempo voerde de spreker zijn toehoorders door leven en carrière van Gemmeker, de man

die zonder opleiding maar met veel discipline opklom in de Gestapo en het tot kampcommandant

bracht. De man met twee gezichten, zoals een joodse overlevende het formuleerde: ‘Gemmeker

sloeg, schold en schopte niet. Hij strafte je subtieler en wreder. Als je iets deed wat hem niet

beviel, werd hij woedend en zette hij je op de lijst voor het volgende transport. Daarmee velde hij

in feite een doodstraf.’

Na de bevrijding werd Gemmeker opgepakt en berecht. Hierbij had hij volgens Van Liempt telkens

het geluk aan zijn zijde: Geen berechting in Amsterdam maar in Assen. Nog geen kennis van

‘schrijftafelmoordenaars’, die kwam pas in 1960 door het proces-Eichmann. Geen twijfel aan zijn

verklaring dat hij niets wist van het lot der afgevoerde joden. Een jaar eraf vanwege de

troonsbestijging van Juliana, een derde eraf wegens goed gedrag. Zo liep hij dus na zes jaar weer

vrij rond. Van 1959 tot 1976 probeerden jonge Duitse juristen hem opnieuw te berechten. Ook zij

vonden de straf die hij in Nederland had gekregen te laag. Deze poging bloedde echter dood,

opnieuw omdat Gemmeker stug volhield dat hij niets had geweten en het tegendeel niet te

bewijzen viel.



Van Liempt heeft ook met twee van Gemmekers dochters gesproken die beiden afstand van hun 

vader hebben genomen. Kleindochter Anke gaat zelfs samen met een overlevende van Auschwitz 

Duitse scholen af om het verhaal van de Holocaust aan de volgende Duitse generatie te vertellen. 

Volgens Van Liempt schamen die dochters zich voor hun afkomst, hoewel ze daar zelf geen schuld 

aan hebben. ‘Een van hen zei me dat hij zeventien jaar lang doodsbang is geweest weer het 

gevang in te moeten. Het viel uiteraard niet te vergelijken met de verschrikkingen die zijn 

slachtoffers hadden ondergaan, maar die wetenschap heeft haar enigszins getroost.’ (JPvdZ) 




