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INLEIDING

In de roman De stad der blinden van de Portugese schrijver José Sara-
mago wordt een man die in de auto voor het stoplicht wacht, plotse-
ling blind. Al snel blijkt dat de blindheid besmettelijk is. In razend
tempo steken mensen elkaar aan met wat ‘de witte ziekte’ wordt ge-
noemd. De regering besluit daarop om iedereen die blind of besmet
is, te interneren. In een oud psychiatrisch ziekenhuis worden hon-
derden mensen onder barre omstandigheden opgesloten. Facilitei-
ten ontbreken en over de verdeling van het schaarse voedsel ontstaat
al snel strijd tussen groepen gevangenen. De militaire autoriteiten
die de gevangenen bewaken, weten zich vervolgens geen raad met de
situatie. Met de opsluiting van de blinden hoopt de regering de witte
ziekte binnen de perken te houden en de stad te zuiveren. Hoe lang
de internering zal duren, weet niemand. Voorlopig moet de opslui-
ting in ieder geval voor orde en rust zorgen.

Simpel gezegd betekende dat, dat al die mensen in quaran-
taine zouden worden gebracht, precies zoals vroeger, in de tijd
van de cholera en de gele koorts, schepen die besmet waren of
waarvan het vermoeden bestond dat ze dat waren, veertig
dagen buitengaats moeten blijven, in quarantaine dus, tot
nader order.1

Als er een fenomeen in de recente geschiedenis van Nederland en
België is dat doet denken aan de roman van Saramago, is het wel de
massale opsluiting van verdachten van collaboratie vlak na de
Tweede Wereldoorlog. In de nasleep van de oorlog in Nederland en
België werden in totaal meer dan tweehonderdduizend mensen ge-
arresteerd en in provisorisch opgerichte gevangenkampen opgeslo-
ten. Deze grootschalige opsluiting was het antwoord op de eveneens
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omvangrijke binnenlandse collaboratie met de Duitsers die tijdens
de bezetting had plaatsgevonden. Illustratief voor de analogie met
de De stad der blinden is de brief die een Belgische lokale verzetsbewe-
ging in mei 1945 ophing: ‘Wij willen dat onze gemartelde medebur-
gers uit de concentratiekampen verlost, in een gezuiverde stad kun-
nen rondwandelen.’2 Na de bevrijding werden de verdachten van
collaboratie vaak als het ware uit dorpen en steden gedreven. De lo-
kale bevolking kon de aanwezigheid van deze mensen na de bevrij-
ding niet langer dulden.3 De verdachten werden niet verbannen
maar juist ingesloten: zij kwamen onder controle van de Belgische
en Nederlandse regering te staan en werden in kampen en gevange-
nissen geïsoleerd om de ‘besmetting’ van het nationaalsocialisme en
landverraderlijk gedrag ongedaan te maken. Deze studie gaat over
de grootste opsluitingoperatie in de Nederlandse en Belgische ge-
schiedenis ooit.

‘De tijd zal dit als een zwarte bladzijde opnemen’ 

Over de noodzaak voor de massale opsluiting van collaborateurs
mocht in bevrijdingsdagen dan wel grote overeenstemming be-
staan, die consensus zou naderhand omslaan in controverse. Al vrij
snel na de bevrijding werden de naoorlogse opsluitingen zowel in
Nederland als in België in toenemende mate als problematisch er -
varen. In eerste instantie leefde die perceptie vanzelfsprekend het
sterkst onder een deel van de gevangenen. Binnen korte tijd kwa-
men er echter ook kritische geluiden vanuit bredere kringen in de
Nederlandse en Belgische samenleving.4 Er ontstond discussie over
de wijze waarop de bestraffing van collaborateurs plaatsvond. Er
zouden vergissingen zijn gemaakt en het zou allemaal te traag gaan.
Kleine vissen zouden hard zijn gestraft, terwijl grote de dans leken te
ontspringen. De gedeelde verwachting onder brede lagen van de
Belgische en Nederlandse bevolking dat de collaborateurs hun ver-
diende loon niet zouden ontlopen, maakte plaats voor irritatie over
de werking van het justitieel apparaat of voor toenemende onver-
schilligheid. 

Dat de publieke ideeën over de opsluiting en bestraffing niet in
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steen gebeiteld waren, ontging ook de gevangen collaborateurs niet.
Zij putten er hoop uit dat op termijn de hele operatie moreel gedis-
kwalificeerd zou worden. In België verscheen met dat doel voor ogen
in 1945 het Zwartboek der zwarten, over de geweldplegingen tegen
collaborateurs in de directe periode rond de bevrijding.5 Ook in Ne-
derland werd de naoorlogse opsluitingen al snel als beschamend ge-
kwalificeerd. In januari 1946 schreef de voormalig nsb’er Harterink
in het dagboek dat hij gedurende zijn gevangenschap bijhield: ‘De
tijd zal dit als een zwarte bladzijde opnemen.’6 Die profetie werd in
België en Nederland – weliswaar op verschillende momenten – be-
waarheid. Hoe heeft die creatie van ‘een zwarte bladzijde’ in de Belgi-
sche en Nederlandse geschiedenis zich weten te voltrekken?

Voor België is het duidelijk dat de evolutie samenhangt met de
politieke context na 1945. Al in de onmiddellijke naoorlogse periode
zou de herinnering aan de collaboratie en bestraffing in België inzet
worden van politieke strijd met uiteenlopende herinneringsland-
schappen aan beide kanten van de taalgrens tot gevolg. De kwestie
was van meet af aan voorwerp van getouwtrek tussen rechts en links
(wat zich bijvoorbeeld duidelijk zou uiten tijdens de Koningskwes-
tie), maar met name de verstrengeling tussen de bestraffing van de
collaboratie en de Vlaamse zaak zou invloedrijk blijken. In brede
Vlaamsgezinde kring werd de naoorlogse bestraffing in toene-
mende mate als anti-Vlaams, streng en onrechtvaardig bestem -
peld.7 De verdachten van collaboratie zouden tijdens de bevrijding
door de wraaklustige bevolking en verzetsbewegingen op straat
hardhandig en volstrekt willekeurig zijn aangepakt, en ook de op-
sluiting en bestraffing door de staat zouden onrechtmatig zijn ge-
weest. Die voorstelling werd bewust in het leven geroepen door de
voormalige Vlaamse collaborateurs zelf. Met gevoel voor stijl en dra-
matiek schetsten zij in talloze geschriften het beeld van de onschul-
dige, Vlaamsgezinde idealist die slachtoffer was geworden van de
‘haatdragende’ Belgische staat en zodoende onterecht in interne-
ringskampen belandde of zelfs terechtgesteld werd.8 In hun ogen
was de naoorlogse bestraffing gericht geweest op de onderdrukking
van het Vlaams-nationalisme in plaats van het nationaalsocialisme.
Logisch sluitstuk van de morele diskwalificatie van deze bestraffing
was de amnestie-eis voor alle veroordeelde collaborateurs. 
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Het gecultiveerde slachtofferschap moffelde de herinnering aan
de repressieve, nationaalsocialistische collaboratie in Vlaanderen
weg en kreeg tegelijkertijd het flamingantisme weer in anti-Belgisch
vaarwater. De Vlaams-nationalistische strategie bleek succesvol: zij
vond niet enkel doorgang in Vlaamsgezinde kring, maar ging in be-
langrijke mate de publieke herinnering over de bestraffing van col-
laboratie in Nederlandstalig België domineren.9 De makers van het
Zwartboek der zwarten en gelijkaardige publicaties konden tevreden
zijn: tegen de jaren zeventig waren ze erin geslaagd de beeldvorming
goeddeels naar hun hand te zetten. Illustratief voor dat succes was de
rol die voormalige collaborateurs in de publieke of zelfs politieke
sfeer van het naoorlogse Vlaanderen konden spelen. Zij werden vaak
opnieuw politiek actief in de heropgerichte Vlaams-nationalistische
partij. In de jaren zeventig kon een veroordeeld lid van het Vlaamsch
Nationaal Verbond (vnv) parlementslid en later zelfs minister wor-
den.10 De netwerken van voormalige Vlaamse collaborateurs von-
den ankerpunten in de bredere samenleving.

Niets van dit alles in Franstalig België. De Belgische francofone
bevolking bleef zich na de oorlog met het verzet en het Belgische pa-
triottisme identificeren. De voornaamste Franstalige publicaties
over de bestraffing van de collaboratie kwamen van de hand van be-
trokken juristen.11 De bekendheid van die publicaties bleef wegens
het technisch-juridische karakter beperkt. Naarmate de amnestie-
eis onder Vlaams-nationalistische invloed steeds sterker werd ge-
steld, verdween in francofoon België de mogelijkheid om een al -
ternatief discours over de bestraffing van de collaboratie vorm te
geven. De weinige stemmen die bijvoorbeeld de opsluiting van col-
laborateurs aan de orde stelden, vonden nauwelijks of geen gehoor.
De afwikkeling van de bestraffing van de collaboratie groeide ver-
volgens uit tot een twistappel in de communautaire verhoudingen
in België.

In Nederland bestond een normatieve consensus over het nabije
oorlogsverleden die uitgedrukt werd met de begrippen ‘goed’ en
‘fout’. Net als in Franstalig België lag de nadruk op verzetsdaden en
goed burgerschap. Iedereen die ‘fout’ was geweest, zoals alle leden
van de Nationaal Socialistische Beweging (nsb), ging door voor 
‘on-Nederlands’.12 Zo omschreef een groep voormalige verzetsleden
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de nsb’ers als ‘volksvijandige en nationaal gevaarlijke elementen
[...], karakterloze van-twee-wallen-eters, op laag gewin beluste col-
laborateurs e.d. Wij verafschuwen de houding dezer groepen omdat 
zij de eer van ons Nederlandse volk aanrandden, onze vlag bevlek-
ten.’13

In tegenstelling tot Franstalig België waren er in Nederland, on-
danks de krachtige normatieve consensus over het oorlogsverleden,
al direct na de bevrijding vanuit verschillende hoeken ook kritische
geluiden te horen over de bestraffing van collaboratie.14 Geestelij-
ken, medewerkers van interneringkampen en journalisten brach-
ten het geweld dat in de kampen zou plaatsvinden, voor het voet-
licht. Van grote invloed was de brochure Kamptoestanden 1944/
’45–1948 die in 1949 verscheen. De voormalige dominee en ex-
nsb’er H.W. van der Vaart Smit wekte hierin het idee dat alle naoor-
logse opsluitingen onrechtmatig waren en de bewaringsplekken
oorden van dood en verderf vormden. Deze aanklacht sloeg destijds
in als een bom, en de interneringskampen werden in het publieke 
en politieke debat als ‘een zwarte bladzijde’ in de Nederlandse ge-
schiedenis getypeerd. 

Door de aandacht te vestigen op de mishandelingen in de kam-
pen, werden de Nederlandse collaborateurs, net als in Vlaanderen,
als slachtoffers gepositioneerd. Dit had in de jaren vijftig aanleiding
kunnen zijn voor de inmiddels vrijgelaten collaborateurs om van de
mishandelingen in de interneringskampen een publieke en poli-
tieke zaak te maken. Dit gebeurde nagenoeg niet: zij speelden vrijwel
geen enkele rol in het publieke debat. Anders dan in Vlaanderen was
in Nederland een cultuur van stilzwijgen ontstaan. In het heersende
discours van ‘goed’ en ‘fout’ was geen plaats voor de stem van de
mensen die aan de ‘foute’ kant hadden gestaan. Net als in Franstalig
België trokken de Nederlandse voormalige collaborateurs zich bij
gebrek aan een sociaal en politiek draagvlak terug uit het publieke
debat en verdwenen naar de achtergrond. 

Het is dan ook de vraag in hoeverre voormalige Nederlandse en
Franstalige Belgische collaborateurs na de jaren veertig, anders dan
de Vlaamse die zich hergroepeerden en politiek gewicht vormden,
nog als groep aangeduid kunnen worden. In Nederland hebben
voormalige nsb’ers of ss’ers zich nooit durven, willen of kunnen
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herenigen in een nieuwe sociale beweging of politieke partij van
enig formaat. De Stichting Oud Politieke Delinquenten, in 1951 op-
gericht, verwierf in het antifascistische naoorlogse klimaat bijvoor-
beeld nooit veel aanhang.15Van der Vaart Smit bleef een enkeling met
zijn pleidooi om ‘[...] de zaak door een afdoende grondige zuive-
rende, algemene amnestie [te] beëindigen [...]’.16 Deze verregaande
politieke boodschap – amnestie hield immers in dat via de wet -
gevende macht de strafbare feiten van de collaboratie werden opge-
heven – kreeg geen enkele bijval. Het fenomeen van de naoorlogse 
opsluitingen politiseerde in Nederland dus niet. 

In de Nederlandse publieke discussies over de collaboratie ver-
schoof vanaf de jaren vijftig de nadruk langzaamaan naar de mede-
plichtigheid aan de Holocaust. Het ‘goede’ zelfbeeld begon barsten
te vertonen. De Jodenvervolging werd inzet van verschillende affai-
res die de publieke en politieke debatten in de jaren vijftig en zestig
beheersten.17 Ook begin jaren zeventig was sprake van een verhit
debat toen de toenmalige katholieke minister van Justitie Dries van
Agt de laatste drie gedetineerde Duitse oorlogsmisdadigers, ‘de drie
van Breda’, die in de koepelgevangenis van Breda in principe een le-
venslange gevangenisstraf uitzaten, wilde vrijlaten.18 Het accentue-
ren van de Jodenvervolging en de rol van de Duitse oorlogsmisdadi-
gers zorgden er begin jaren zeventig ook voor dat kritische vragen
werden gesteld naar de verantwoordelijkheid van ‘landverraders’. In
hoeverre kon een ‘gewone’ nsb’er hebben bijgedragen aan de de-
portatie en vernietiging van miljoenen Joden? Dergelijke vragen
leidden automatisch naar de naoorlogse bestraffing van deze groep
en de rechtvaardiging daarvan. Een nieuwe generatie journalisten
die zelf de oorlog niet (bewust) had meegemaakt, begon kritische
vragen over de bezetting en bestraffing te stellen.19

Vanaf het einde van de jaren zeventig werd de bestraffing van col-
laborateurs ook voor het eerst voorwerp van wetenschappelijke ge-
schiedschrijving. Er verschenen standaardwerken over de Bijzon-
dere Rechtspleging van de hand van jurist A. D. Belinfante (1978) en
historicus Peter Romijn (1989) waarin vooral de juridische en poli-
tieke context werd geanalyseerd.20 Deze werken pasten in een bre-
dere tendens tot verwetenschappelijking die in de jaren tachtig en
negentig de dichotomie van ‘goed’ en ‘fout’ verder ondergroef. His-
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toricus Hans Blom pleitte in 1983 voor een systematische beschrij-
ving, bestudering en analyse van de stemming, mentaliteit en bele-
ving van de bevolking tijdens de bezetting en voor een inbedding
van de Nederlandse casus in de internationale historiografie.21 Hij
ging daarbij uit van een klassiek Rankeaans perspectief. Morele a
priori’s vormden naar zijn inschatting vooral een belemmering
voor wetenschappelijke vooruitgang. De bevrijding van de Neder-
landse oorlogshistoriografie van het dwingende moralisme leidde
inderdaad tot een meer gelaagde en complexere kijk op het oorlogs-
verleden. 

Die verdiepte kennis liet journalist en historicus Chris van der
Heijden toe een invloedrijke synthese te schrijven waarin hij het
oude zwart-witbeeld van de bezetting inruilde voor een grijze
visie.22 In Grijs verleden betoogde hij dat slechts een kleine minder-
heid actief voor het verzet of de collaboratie had gekozen en dat 
verreweg de meeste mensen, de grijze massa, tijdens de bezetting
simpelweg hadden willen overleven met het nodige gedobber en ge-
schipper tot gevolg. De kleurenmetafoor gaf echter al aan dat Van
der Heijden niet alleen een wetenschappelijke maar ook een morele
benadering had, en dat was zeker ook het geval voor vele van de reac-
ties die Grijs verleden losmaakte. Volgens sommige historici was het
boek ‘nivellerend’ omdat Van der Heijden geen morele hiërarchie
zou aanbrengen.23 Niet alleen werd het wereldbeeld van Van der
Heijden in twijfel getrokken, ook de motieven die aan Grijs verleden
ten grondslag lagen werden gewantrouwd. Van der Heijden werd
zwart gemaakt als kind van een ‘foute’ ouder. De controverses die
Grijs verleden gedurende meer dan een decennium bleef uitlokken,
wijzen erop dat binnen de Nederlandse samenleving én geschied-
wetenschap de behoefte om in moraliserende termen over de oorlog
te spreken, onverminderd groot bleef en na een periode van weten-
schappelijke ontnuchtering zelfs weer toenam.

Paradoxaal genoeg bood het denken over de oorlog in morele ter-
men ook aanknopingspunten voor de kinderen van ‘foute’ ouders
om de naoorlogse bestraffing opnieuw onder de aandacht te bren-
gen. Vanaf begin jaren tachtig verenigden sommige kinderen van
voormalige collaborateurs, anders dan hun ouders, zich publieke-
lijk in de werkgroep Herkenning. Zij voelden zich als kind van een
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‘foute’ ouder buitengesloten in de naoorlogse Nederlandse maat-
schappij.24 In tegenstelling tot hun ouders konden zij zich als een bij-
komende categorie oorlogsslachtoffers positioneren: terwijl zij zelf
geen deel hadden gehad in de collaboratie, hadden zij wel de gevol-
gen van de naoorlogse behandeling van hun ouders moeten onder-
gaan. Met hun verhaal stapten zij vervolgens in de schijnwerpers.
Verschillende nakomelingen van collaborateurs brachten boeken
uit met hun herinneringen over een leven met een stigma in de 
naoorlogse samenleving. Zij gingen echter nog een stap verder en
stuurden ook aan op een herevaluatie van het lot van hun ouders.
Want was het leed dat hun ouders na de oorlog was aangedaan door
de Nederlandse regering wel in verhouding met hun eigenlijke doen
en laten tijdens de bezetting? Van der Heijdens grijze beeld over de
bezetting werd door deze groep breed uitgedragen. In deze visie was
collaboratie immers geen bewuste keuze geweest, maar het gevolg
van omstandigheden. De manier waarop hun ouders nadien in de
interneringskampen waren aangepakt, viel voor hen niet te recht-
vaardigen. Vanuit deze hoek verschenen populair-historische ver-
handelingen om de naoorlogse rechtspleging en opsluitingen te dis-
crediteren. Het onrecht dat hun ouders (en hunzelf) na de oorlog
was aangedaan, gold als leidraad in deze publicaties.25

Van diezelfde gedachtegang getuigde het recente, vuistdikke
boek Fout en niet goed. De vervolging van collaboratie en verraad na de
Tweede Wereldoorlog van de hand van journalist Koos Groen. Groen,
die al vanaf de jaren zeventig publiceert over naoorlogse bestraffing,
schetst een beeld van volstrekte rechteloosheid waarin de verdach-
ten van collaboratie zich na de oorlog bevonden zouden hebben.
Volgens de auteur werden de gevangenen in de kampen door de Ne-
derlandse overheid doelbewust uitgehongerd en jarenlang mishan-
deld. Voor Groen werden de nsb’ers niet gestraft voor hun daden tij-
dens de bezetting, maar omdat ze ‘mensen met een andere politieke
overtuiging’ waren.26 Die retoriek werkt als bliksemafleider voor de
vraag waarom nsb’ers überhaupt opgesloten werden. Het maakt
hen daarmee ook tot slachtoffers van de oorlog. De studie van Groen
is geen geïsoleerd geval: in het hedendaagse populair-historisch on-
derzoek naar de bezetting en haar nasleep in Nederland is slachtof-
ferschap van collaborateurs in de naoorlogse gevangenschap uitge-
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groeid tot een krachtig relaas. Het vormt bijvoorbeeld ook de insteek
van het boek Interneringskamp Westerbork.27 Ook het recente Opera-
tie Black Tulip over de uitzetting van Duitse burgers na de oorlog
geeft een fel oordeel over het optreden van de Nederlandse
overheid.28 Het doel van dergelijke publicaties is niet zozeer van we-
tenschappelijke als wel van morele aard, zoals Groens titel Fout en
niet goed expliciet aangeeft. De auteurs ervan willen de naoorlogse
geschiedenis niet zozeer begrijpen als wel aanwenden om de toen-
malige Nederlandse autoriteiten te veroordelen.29

Het beeld dat over de interneringskampen en gevangenissen in
deze publicaties naar voren komt, is dat van een provisorische, er-
barmelijke opsluiting van collaborateurs, met gebrek aan voedsel en
materiaal en veelal gewelddadig, onbekwaam personeel en een in
het beste geval onverschillige overheid. Het is echter maar de vraag
of dit beeld niet tot stand is gekomen door selectief bronnengebruik.
Vaak worden immers gepubliceerde egodocumenten van voorma-
lige collaborateurs of processen-verbaal die pas jaren later werden
opgesteld, onkritisch overgenomen. Problematisch aan dit soort
bronnen is dat zij door voormalige collaborateurs bewust werden
geproduceerd om erkenning te krijgen voor het ‘onrecht’ dat hun
was aangedaan. Aangezien die bronnen in genoemde popularise-
rende werken nauwelijks aan andere bronnen worden getoetst,
schemert het perspectief van voormalige collaborateurs er sterk in
door. Gezien de belangstelling die deze studies kennen, is het beeld
van de naoorlogse opsluiting van collaborateurs als een ‘zwarte
bladzijde’ of ‘zwartboek’ in de Nederlandse geschiedenis intussen
ruim verspreid.

De uiteindelijke Nederlandse creatie van ‘een zwarte bladzijde’ is
des te opmerkelijker als we dit vergelijken met de ontwikkelingen in
België. Juist op het moment dat dit in Nederland onder invloed van
de kinderen van ‘foute’ ouders in opmars kwam, begon het in Vlaan-
deren te desintegreren. De klemtoon op het slachtofferschap van de
collaborateurs en de wraaklustige regering kenmerkte tot de jaren
tachtig de heersende visie in Vlaanderen, zoals de behandeling van
bestraffing van de collaboratie in de invloedrijke televisiereeks van
Maurice De Wilde nog aangeeft.30 Ook in de jaren negentig versche-
nen nog studies vanuit dit perspectief, maar intussen was het onder
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invloed van de ontbolsterende oorlogshistoriografie niet meer het
dominante vertoog.31 In die jaren kwam de wetenschappelijke ge-
schiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog en de nasleep in Bel-
gië op kruissnelheid. Een nieuwe generatie Vlaamse historici brak
met de traditie om het Vlaams-nationalistische collaboratie te ver-
goelijken, zoals het invloedrijke Greep naar de macht van historicus
Bruno De Wever over het Vlaamsch Nationaal Verbond (vnv).32 De
opkomst vanaf de jaren tachtig van een nieuw racistisch en rechts-
radicaal Vlaams-nationalisme droeg bij aan die ontwikkeling. De
groeiende belangstelling voor de Jodenvervolging die in België ei-
genlijk pas vanaf de jaren tachtig op gang kwam, zorgde er daarnaast
voor dat de collaboratie kritischer tegen het licht werd gehouden. In
dat klimaat verschoof ook de kijk op de bestraffing van de collabora-
tie. Vanaf de jaren tachtig verschenen er studies over de naoorlogse
rechtspleging die tot op de dag van vandaag als standaardwerk gel-
den. In het bijzonder was het onderzoek van de sociologen Luc
Huyse en Steven Dhondt (1991) van belang.33 Op basis van een kwan-
titatieve analyse van de veroordelingen werd onder meer aange-
toond dat de bestraffing geen anti-Vlaamse operatie was. Toen de
ban eenmaal was gebroken, zette de tendens tot verwetenschappelij-
king zich door. Toen de generatie van de voormalige collaborateurs
goeddeels verdwenen was, stierf het slachtofferdiscours over de be-
straffing van de collaboratie ogenschijnlijk weg. In tegenstelling tot
Nederland dienden zich geen groepen ‘kinderen van collaborateurs’
aan die de gemoederen bleven beroeren. 

België en Nederland vergeleken

De steeds verdergaande ontsluiting van naoorlogse archieven over
de bestraffing van collaborateurs maakte de afgelopen jaren nieuw
onderzoek mogelijk.34 In België zijn deelonderwerpen rond de op-
sluiting van collaborateurs steeds vaker het onderwerp van afstu-
deerscripties.35 Het recente onderzoek heeft bijgedragen aan een
steeds genuanceerder beeld van de bestraffing van collaboratie in de
naoorlogse periode. Ook verschenen al enkele interessante deel -
studies over het interneringskamp van Lokeren en over het inter -
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neringscentrum in de Wollestraat in Gent.36 In Nederland werd 
recent de deelstudie over interneringskamp Amersfoort gepubli-
ceerd.37 Er ontbreekt echter voor België en zeker voor Nederland een
synthetische studie. Om deze leemte te vullen, is het van belang dat
het onderzoek naar de interneringskampen en gevangenissen een
breder kader dan alleen de nationale politieke besluitvorming han-
teert en het vastgeroeste verhaal opnieuw wordt bekeken. 

Dat kan onder andere door de nationale casussen met elkaar te
vergelijken. Er is inmiddels op het nationale niveau literatuur be-
schikbaar over de opsluiting van collaborateurs in Nederland en
België na de Tweede Wereldoorlog. Dit maakt de weg vrij voor een
vergelijkende studie. Deze benadering is voor een dergelijk onder-
werp uiterst geschikt. Zoals uit de besproken historiografie blijkt, is
het onderwerp sterk moreel geladen. Het wordt in beide landen ach-
tereenvolgens als ‘een zwarte bladzijde’ in het nationaal verleden ge-
zien. Door in een vergelijkende studie deze ‘zwarte bladzijden’ naast
elkaar te leggen, wordt de uniciteit ervan duidelijk. Op deze manier
kunnen nationale ontwikkelingen die als vanzelfsprekend zijn be-
schouwd, ineens heel bijzonder blijken. De vergelijking maakt het
mogelijk de blik verder te richten dan enkel het nationale perspec-
tief. De vraag of er grotere structuren en verbanden aan te wijzen
zijn, kan dan worden beantwoord.38

De vergelijking vergt dat we afstand nemen van het nationale dis-
cours en de nationale terminologie. Bepaalde nationale begrippen
gaan immers niet voor beide landen op. Het voor Nederland inge-
burgerde begrip ‘politieke delinquent’ of in België gebruikelijke ‘in-
civiek’ laten zich moeilijk samen gebruiken. De termen zijn immers
typisch Nederlands of typisch Belgisch en niet inwisselbaar. Het was
in België ondenkbaar om de term ‘politieke delinquent’ te gebruiken
voor de categorie gevangenen waar dit onderzoek over gaat.39 Het
gebruik van de term ‘collaborateur’ is dan neutraler maar stuit ook
op beperkingen. Het gaat hier immers om een verzamelterm: de col-
laborateurs waren geen monolithische eenheid. Het ging om vrou-
wen, mannen en jongeren. Ook waren er heel wat verschillende
types van collaboratie. Vanuit het juridische perspectief impliceert
de term ook dat iemand daadwerkelijk schuldig is bevonden aan
collaboratie, terwijl dit niet voor alle gevangenen is vast komen te
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staan. Ondanks deze beperkingen wordt het begrip collaborateur
wel gebruikt in deze studie. 

De oorlog en de nasleep in Nederland en België zijn al eerder ver-
geleken, maar vaak op summiere wijze.40 Toch worden de buurt -
landen vaak wel naast elkaar bekeken om over de nationale casus
een oordeel te vellen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de naoor-
logse ‘heropvoeding’ en integratie van collaborateurs.41 Origineel
archiefonderzoek voor beide landen moet de vergelijking systema-
tischer onderbouwen. Het Archief van het Hoog Commissariaat
voor ’s Rijks Veiligheid geeft inzage in hoe de Belgische overheid de
interneringkampen organiseerde en wat zich binnen en rondom de
kampen afspeelde. De archieven van het Militair Gezag en het direc-
toraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging geven inzicht in
de achterliggende ideeën, organisatie en praktijk van de opsluitin-
gen in Nederland. Zo zijn er ook inspectieverslagen en onderschepte
brieven en pamfletten van gevangenen in beide archieven terug te
vinden. Deze bronnen geven inzicht in de organisatie en praktijk
van de opsluitingen mits rekening wordt gehouden met de context
waarin de verslagen tot stand kwamen. Het zijn verslagen van de 
autoriteiten die in deze periode een duidelijk doel hadden, namelijk
het uitschakelen van hun politieke tegenstanders. Dat waren in eer-
ste instantie de collaborateurs. In België wantrouwde de regering
ook verschillende verzetsbewegingen die zich niet loyaal aan de Bel-
gische regering opstelden. Met dit in het achterhoofd bieden de 
archieven veel inzicht in de naoorlogse opsluiting vanuit diverse
perspectieven: de overheid, de gevangenen zelf, het personeel in de
kampen en de omgeving buiten het kamp. 

Ook het geweld tegen collaborateurs in de interneringskampen
kan door kritisch bronnenonderzoek opnieuw worden bekeken.
Het beeld van gevangenen die jarenlang door de Nederlandse over-
heid in de kampen doelbewust werden uitgehongerd en geslagen,
bestaat nog steeds. Onlangs maakte Koos Groen de schatting dat 
als gevolg van dit optreden 1500 mensen om het leven kwamen.42

Dat is zonder meer een schrikbarende conclusie, maar of die klopt, 
is moeilijk na te gaan. Oorzaak hiervan is een bronnenprobleem: de
niet-verifieerbare getuigenissen hadden destijds een politieke
boodschap, in het geval van de brochure Kamptoestanden rehabilita-
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tie van collaborateurs. De historische betrouwbaarheid van der -
gelijke verklaringen is hiermee onzeker. Omdat het parlementair
onderzoek naar de mishandelingen vertrok vanuit de verhalen die
in 1949 in Kamptoestanden werden beschreven, loont het om ook 
andere onderzoeken naar misstanden te bestuderen. Want zowel
onder het Militair Gezag als later onder het ministerie van Justitie
werden er al processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van klach-
ten over geweld. Dit zijn echter momentopnames, en slechts een
klein deel van de geïnterneerden werd in deze processen-verbaal
verhoord. Toch zijn het, in tegenstelling tot de optekeningen van Van
der Vaart Smit en de daarop volgende onderzoekingen door de Par-
lementaire Enquête Commissie, een van de weinige beschikbare
tijdsdocumenten. Deze bronnen zijn in het verleden door historici
echter gediskwalificeerd omdat ze geen realistisch beeld zouden
geven van hetgeen zich destijds in de kampen afspeelde: kampcom-
mandanten wilden niet alles vertellen, gevangenen waren te bang
om uit de school te klappen, en de inspecteurs waren er niet op uit
om alles te weten te komen.43 Toch kunnen de inspectierapporten
mits kritisch gebruikt wel degelijk inzicht bieden in het hoe en
waarom van het geweld in de kampen en gevangenissen.

Van ‘landverraders’ tot ‘goede vaderlanders’

De opsluiting van de Nederlandse en Belgische verdachte collabora-
teurs tijdens en vlak na de bevrijding wijkt in belangrijke mate af van
opsluitingpraktijken in gewone tijden. In Nederland wordt deze pe-
riode vaak met de term ‘internering’ aangeduid. Speciaal opgerichte
tribunalen konden collaborateurs een straf van tien jaar internering
in een kamp opleggen. In België kreeg internering vanuit de wetge-
ving bekeken een andere definitie. Hier was internering administra-
tief van aard. Dit betekende dat het om een tijdelijke maatregel ging
en niet als straf was bedoeld. Om begripsverwarring te voorkomen,
wordt in deze vergelijking tussen België en Nederland daarom ge-
sproken over opsluiting en gevangenen, tenzij internering in juridi-
sche zin wordt gebruikt.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de verschillende
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vormen van opsluiting rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De
opsluiting van etnische minderheden, politieke gevangenen, krijgs-
gevangenen en displaced persons in oorlogsperioden wordt steeds
uitgebreider onderzocht.44 Het beleid, de organisatie van de kam-
pen en/of gevangenissen en de behandeling van de gevangenen
staan hierbij centraal. De opsluiting in en rond oorlogstijd heeft een
aantal onderscheidende kenmerken. Net als in de fictieve stad in de
roman van Saramago waar de blindheid plotseling als een epidemie
om zich heen slaat, gebruiken staten de opsluiting wanneer zij zich
door politieke, sociale of economische spanningen acuut bedreigd
voelen. Groepen waar de vermeende bedreiging van uitgaat, worden
dan geïsoleerd en opgesloten. Op die manier hoopt de staat de open-
bare orde en binnenlandse veiligheid te handhaven. Met name in 
tijden van oorlog of de dreiging daarvan gebeurt het isoleren van de
binnenlandse vijand om die reden.45

Door het veelvuldig opsluiten van grote groepen mensen in oor-
logstijd is de twintigste eeuw ‘de eeuw der kampen’ genoemd.46 In de
overzeese gebiedsdelen experimenteerden de koloniale heersers
voor het eerst met massale opsluiting in kampen. In de kolonie
Nieuw-Guinea gebruikte de Nederlandse regering tussen 1928 en
1942 bijvoorbeeld het kamp Boven-Digoel voor de internering van
politieke tegenstanders. Het gebruik van kampen verbreidde zich
vervolgens van de koloniën naar het Europese continent. Vanuit Eu-
ropa verspreidden de kampen zich ten slotte over de niet-westerse
wereld.47 Die verschuiving naar het Europese continent vond rond
de Eerste Wereldoorlog plaats. Het ging dan om de opsluiting van 
externe vijanden zoals mensen met een vreemde nationaliteit of 
interne vijanden zoals politieke minderheden die in de ogen van de
regering een bedreiging vormden voor de openbare orde en staats-
veiligheid.48

Buitengewone tijden zorgen ook voor buitengewone juridische
maatregelen. In tijden van crisis trekken regeringen meer macht
naar zich toe en worden zo ‘states of exception’.49 Dit maakt het moge-
lijk burgerrechten bijvoorbeeld tijdelijk op te schorten om de veilig-
heid te waarborgen. In tegenstelling tot het rechtssysteem in nor-
male tijden hoeft er tijdens een periode van onrust geen sprake te
zijn van individuele schuld om iemand op te sluiten. Het gaat er niet
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altijd om wat de mensen gedaan hebben, maar om wie de mensen
zijn en wat ze mogelijk in de toekomst kunnen doen. De etnische
achtergrond of politieke overtuiging van een individu of groep kan
reden genoeg zijn om iemand te doen opsluiten. Zo sloot de Ameri-
kaanse overheid bijvoorbeeld na de Japanse aanval op de marineba-
sis Pearl Harbor in december 1941 de 120.000 in Amerika wonende
Japanners collectief op. Het feit dat zij van Japanse herkomst waren,
was op dat moment reden genoeg hen tijdelijk op te sluiten. Wan-
neer een staat in een oorlogstoestand tot internering overgaat, hoeft
er in het verleden dus geen strafbaar feit te zijn gepleegd. Het gaat
juist om de potentiële bedreiging die een groep of individu vormt
voor de toekomstige orde en veiligheid. Dit maakt dat de wettelijke
garanties voor de gevangenen anders zijn dan voor mensen die via
een rechterlijke uitspraak worden opgesloten. 

Dit breng met zich mee dat deze vorm van opsluiting een massaal
karakter kent. Met name tijdens en direct na de Tweede Wereldoor-
log was de schaal van opsluiting enorm. In dergelijke situaties zijn 
de bestaande gevangenissen dikwijls niet toereikend genoeg waar-
door opsluiting in bijvoorbeeld forten, scholen en kazernes nodig is.
Maar er worden vooral grootschalige kampen opgericht. In een aan-
zienlijk aantal gevallen worden kampen ook hergebruikt, zoals de
voormalige concentratiekampen van de nazi’s na de Tweede Wereld-
oorlog voor de opsluiting van collaborateurs.50 De kampen vormen
samen een ‘web of detention’: een conglomeraat waarbinnen mensen
van het ene kamp naar het andere kamp worden gebracht. Dit bete-
kent dat zij in elk kamp hun ervaringen van eerdere kampen mee-
brengen.51 Gezien de schaal van de opsluitingen, moet voor al deze
kampen extra personeel worden aangeworven. Soms nemen mili-
tairen deze taak tijdelijk op zich. Kenmerkend aan de opsluiting in
kampen is de grote mate van improvisatie. Faciliteiten die in een 
bestaande gevangenis aanwezig zijn, moeten in kampen worden
gecreëerd. 

Dergelijke opsluitingen hebben een tijdelijk karakter. Als de drei-
ging is geweken, is vrijlating mogelijk. Dit is in zekere zin te vergelij-
ken met het opsluiten van krijgsgevangenen in oorlogstijd. Ook dan
is er een tijdelijk, preventief en collectief karakter en wordt er geen
strafrechtelijk proces gevoerd of beoogd. Een belangrijk verschil is
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echter dat in mei 1940 voor krijgsgevangenen wel internationale
wetgeving bestond (afgesproken tijdens de Haagse conventies in
1907) en voor vormen van administratieve opsluiting van eigen bur-
gers, zoals de internering niet. Dit zou later op de Vierde Geneefse
Conventie in 1949 worden vastgelegd. Tot die tijd vielen regeringen
automatisch terug op hun nationale wetgeving. Staten voorzagen
immers wel een wettelijk kader om tot een geregelde vorm van bui-
tengewone opsluiting over te kunnen gaan.

De duur van opsluiting was afhankelijk van de omstandigheden
en van de achterliggende bedoeling. Net als in gewone tijden kent
opsluiting in buitengewone tijden verschillende doelen. Het fascis-
tische bewind in Italië maakte bijvoorbeeld onderscheid tussen
twee soorten kampen. Aan de ene kant waren dat kampen per scopi
repressivi: kampen waar de gevangenen bij wijze van straf opgeslo-
ten zaten. Hier werden mensen opgesloten die in de ogen van de 
autoriteiten een gevaar vormden, zoals partizanen. Onder barre
omstandigheden moesten de gevangenen verplicht zware arbeid
verrichten. Aan de andere kant waren er kampen a scopo protettivo:
kampen voor gevangenen met het doel hen te beschermen. De con-
dities in deze kampen waren beter dan in de kampen met repressie
als achterliggende doel. De gevangenen zaten weliswaar ook hier
achter prikkeldraad, maar kregen een grote mate van zelfbestuur
toegekend. Bovendien was de voedselvoorziening stukken beter ge-
regeld.52 Ook het concept Schutzhaft was in nazi-Duitsland bedoeld
‘ter bescherming van volk en staat’ tegen politieke tegenstanders. De
uitzonderingswetten van 1933 maakten het mogelijk bijvoorbeeld
communisten zonder gerechtelijke tussenkomst in Schutzhaft te
nemen, oftewel administratief te interneren.53

Het is de vraag of de naoorlogse massale opsluiting van collabora-
teurs in Nederland en België ook meerdere doelstellingen had, zoals
beschermen, bestraffen of ‘heropvoeden’. En hoe verhielden deze
verschillende doelstellingen zich tot elkaar? In de historiografie over
de naoorlogse opsluiting van collaborateurs staat het idee van een
willekeurige, irrationele wraakoefening van de bevolking, regerin-
gen en verzetsbewegingen dikwijls voorop. Bestraffing is inderdaad
een emotionele aangelegenheid, maar bovenal ook een complex en
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langdurig proces van in- en uitsluiting. Het is een symbolisch en 
geritualiseerd proces waar de (publieke) aanhouding, de opsluiting,
de verhoren, de rechtszitting en uiteindelijke vrijlating deel van 
uitmaken.54 Dat het om een proces gaat, blijkt ook duidelijk uit het
verloop van de opsluitingen van de Nederlandse en Belgische colla-
borateurs. Van de meer dan tweehonderdduizend opgesloten colla-
borateurs in 1945 zaten er in de jaren vijftig nog enkele honderden
vast. Dit impliceert dat de houding tegenover collaboratie in korte
tijd veranderde. Gedurende de bezetting en in het eerste jaar na 
de bevrijding was het voor zeer veel mensen ondenkbaar dat deze
groep ‘landverraders’ ooit weer zou terugkeren in de Belgische en
Nederlandse maatschappij. Toch bleek het verlangen naar boete-
doening al snel om te buigen in een streven naar verbetering van
deze mensen. Collaborateurs moesten ‘heropgevoed’ worden om
weer volwaardig staatsburger te worden. Hun straf werd hierop af-
gesteld De evolutie die in dit onderzoek centraal staat, is die van uit-
sluiting naar insluiting. Hoe werden al deze mensen in het beleid 
in korte tijd van ogenschijnlijk onverbeterlijke ‘landverraders’ tot
potentiële ‘goede vaderlanders’? 

De achterliggende ideeën, organisatie en praktijk van de opslui-
tingen is het thema van dit boek. De ideeën over de opsluiting van
collaborateurs kregen tijdens de bezetting vorm. Er bestond al snel
een onderscheid tussen collaborateurs en niet-collaborateurs. De
sociale, politieke en economische spanningen tijdens de bezetting
gaven in belangrijke mate vorm aan de relatie tussen beide groepen.
Voor zowel Nederland als België gold dat de samenleving in hoog
tempo polariseerde. Deze polarisatie bereikte tijdens de bevrijding
een hoogtepunt toen zeer veel mensen op verdenking van collabo-
ratie werden gearresteerd. Een internationaal vergelijkende bezet-
tingsgeschiedenis tussen Nederland en België ontbreekt nog maar is
onontbeerlijk voor de vergelijking van de naoorlogse opsluiting van
collaborateurs. In hoeverre waren de nationale oorlogsgebeurtenis-
sen bepalend voor de manier waarop de collaboratie na de bevrij-
ding werd gestraft?

De naoorlogse bestraffing was door de Belgische en Nederlandse
regering in ballingschap voorbereid. Ook in de opsluiting van grote
groepen verdachten was voorzien. In september 1944 werden de
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Londense voorbereidingen op de proef gesteld: hoe verhielden de
gemaakte plannen zich tot de praktijk? Wat de organisatie van de op-
sluitingen in eerste instantie sterk beïnvloedde, was de nog door-
gaande oorlogvoering. De opsluitingen voorafgaand aan de bevrij-
ding in mei 1945 moeten dan ook vanuit dat perspectief worden
bestudeerd. Op welke manier gaf de doorgaande strijd tegen nazi-
Duitsland vorm aan de opsluitingen van verdachten van collabora-
tie? In hoeverre waren de Belgische en Nederlandse regering in staat
en bereid de problemen die de opsluitingen met zich mee brachten
aan te pakken? Door de capitulatie van Duitsland in mei 1945 veran-
derde vervolgens de context: de opsluitingen stonden niet langer
meer in het teken van oorlog. Het politieke gevaar van de collabora-
teurs was op dat moment immers ook verdwenen. Welk effect had
dat op de opsluitingen van collaborateurs in beide landen? Veran-
derde de houding van de publieke opinie en de regeringen? 

In de studies naar het gevangeniswezen is de omgang tussen de
gevangenen en het personeel een nog weinig onderzocht thema.55

De relatie verdient echter meer aandacht. Het zijn immers de mede-
werkers die het beleid uitvoeren en theorie omzetten in praktijk. In
het bevrijde Nederland en België is de relatie tussen gevangenen en
medewerkers vaak in het teken van gewelddadigheden bekeken. In
de geschiedschrijving is vaak benadrukt hoe bruut en vernederend
de opsluiting was voor de verdachten. Zij waren overgeleverd aan 
de grillen van het personeel. Dit maakte van de geschiedenis een
‘zwarte bladzijde’. In hoeverre klopt deze voorstelling van zaken?

Met name in Nederland kwam de geschiedenis van de naoor-
logse opsluiting in het teken van geweld te staan. Naar aanleiding
van de brochure van Van der Vaart Smit werden de gewelddadighe-
den in het parlementaire onderzoek naar het regeringsbeleid tussen
1940–1945 meegenomen. Belinfante beoordeelde in 1978 dit onder-
zoek als een ‘gemiste kans’ om de waarheid over de misstanden
boven tafel te krijgen.56 Er was volgens hem te weinig onderzocht en
alleen de op dat moment al bekende feiten werden in het eindrap-
port genoemd. Hij concludeerde dat het te laat was om de misstan-
den in de kampen te onderzoeken: getuigen die verklaringen had-
den kunnen afleggen, waren inmiddels overleden. De onvrede over
de onderzoeksresultaten van de Parlementaire Enquête Commissie
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werd nadien nooit weggenomen en gaf ruimte voor speculatie. 
In plaats van de horreur op te sommen, dienen andere vragen te

worden gesteld die het geweld eventueel zouden kunnen verklaren.
Wat vertellen de bronnen over de context waarin in sommige inter-
neringskampen geweld plaatsvond? Wie was er betrokken bij dit ge-
weld en zijn er patronen in te ontdekken? En kwamen er alleen in
Nederland incidenten voor, of ook in België? In België ging het in het
publieke debat immers veel meer over het geweld op straat, de zoge-
naamde ‘straatrepressie’, en veel minder over geweld in de kampen
en gevangenissen.

Na de massale opsluiting tijdens en vlak na de bevrijding kwa-
men andere vragen aan de orde. Was het eindeloos opsluiten van
grote groepen mensen eigenlijk wel wenselijk? Wat waren de moge-
lijkheden tot heropvoeding en reclassering? De oorsprong, aard en
doelstellingen van de reclasseringsinstellingen voor collaborateurs
in beide landen zijn nog niet in kaart gebracht.57 Dat is onterecht
omdat reclassering al snel een belangrijk aspect van de naoorlogse
opsluiting van collaborateurs vormde. Hoe was het discours van de
betrokkenen en wie liet zich in met de opsluitingen? Hoe moesten
de overgebleven Belgische en Nederlandse collaborateurs hun tijd
in de gevangenis doorbrengen? Op welke manier werden zij voorbe-
reid op het leven na de straf? In bestudering van de ideeën over de
strafuitvoering blijkt dat er interessante verschillen tussen beide
landen bestonden, waarbij in de Belgische situatie de staat de boven-
toon voerde en in de Nederlandse conceptie de overheid het initia-
tief doorschoof naar de civil society. Hoe zijn deze verschillen te ver-
klaren?

Wat waren vervolgens de praktijk en de ervaringen van de be-
trokkenen met ‘heropvoeding’ in een brede context van kamp- en
gevangenisleven tot 1950? Het algemene probleem na regimewisse-
lingen is dat heropvoeding vaak als wenselijk wordt opgevat en als
een politiek doel geformuleerd, maar dat politieke ‘heropvoeding’
met de ideologie van een ‘open samenleving’ botst. Ook heeft ‘her-
opvoeding’ alleen maar zin als de ontvangende partij daar ontvan-
kelijk voor is. Of een sociaal-politieke interventie effect heeft, is im-
mers in belangrijke mate afhankelijk van de doelgroepen.58 Hoe
pakten de betrokken beleidsmakers de ‘heropvoeding’ van collabo-
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rateurs aan en hoe stond deze groep hier tegenover? Keerden de
voormalige ‘landverraders’ na het hele opsluitingtraject te hebben
doorlopen weer terug in de naoorlogse samenleving als ‘goede va-
derlanders’?
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