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HOOFDSTUK 1

Toenemend isolement

1.1 Inleiding

Tijdens de bevrijding van België en Nederland vond een massale op-
sluiting van de verdachten van collaboratie plaats. Al bij de minste
verdenking werd iemand naar een dichtbij gelegen kamp, politiecel
of gevangenis gebracht. De schaal waarop dit gebeurde, was onge-
kend in de Belgische en Nederlandse geschiedenis. Waar kwam die
intense behoefte om nationaalsocialisten en andere collaborateurs
te isoleren, vandaan? De Duitse bezetting van Nederland en België
was een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van veel mensen
geweest. De Nederlandse neutraliteit was tegen de verwachting van
zeer velen in geschonden. De Belgische bevolking had gehoopt dit
keer aan een wereldoorlog te ontsnappen. De verschrikkingen van
1914–1918 lagen bij velen immers nog vers in het geheugen.

Onder deze nieuwe omstandigheden polariseerde de Belgische
en Nederlandse maatschappij. Deze polarisatie was tijdens de jaren
dertig begonnen als gevolg van de economische crisis en de groei-
ende kritiek op de parlementaire democratie. In heel Europa scho-
ten tijdens het Interbellum rechts-autoritaire bewegingen uit de
grond die de maatschappij en politiek drastisch wilden hervormen.
Deze bewegingen collaboreerden tijdens de bezetting met de Duit-
sers, waardoor zij de vijandigheid van brede lagen van de bevolking
over zich afriepen. Deze polarisatie bereikte tijdens de bevrijding
een hoogtepunt toen alle verdachten van collaboratie werden gear-
resteerd. 

Recent is in de geschiedschrijving meer aandacht voor de manier
waarop deze polarisatie tijdens de bezetting gestalte kreeg. In plaats
van de politiek-ideologische ontwikkeling van de elites van de col -
laborerende bewegingen staan de gewone leden in deze studies
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voorop.1 Door deze aanpak is duidelijk geworden op welke manier
de scheidslijnen in de samenleving als gevolg van collaboratie pre-
cies vorm kregen. De recente studies over de Vlaamse collaborateurs
door Aline Sax en over de Nederlandse nsb’ers door Josje Damsma
maken het mogelijk de gradaties van isolement en interactie met el-
kaar te vergelijken.2 Het is hier niet de bedoeling een volledig over-
zicht van de bezettingsgeschiedenis van Nederland en België te
geven, maar een antwoord te formuleren op de vraag welke natio-
nale ontwikkelingen tijdens de bezetting ten grondslag lagen aan de
ongekende naoorlogse opsluiting van verdachte collaborateurs. 

Aan de hand van het tijdsverloop en oorlogsgebeurtenissen, de
mate van geweld door collaboratie en verzet en de reactie van de re-
geringen in ballingschap hierop worden de gradaties van het sociale
isolement waarin de Belgische en Nederlandse collaborateurs pre-
cies terechtkwamen, tegen het licht gehouden. 

1.2 Opkomst en onderdrukking van het fascisme 

Vanaf het moment dat in België en Nederland nieuwe bewegingen
met fascistische denkbeelden opkwamen, probeerden de politieke
elites de mensen in deze bewegingen onder controle te houden. In
het revolutionaire karakter van de fascistische ideologie zag men
een bedreiging voor de bestaande verhoudingen. De bewegingen
streefden immers naar een nieuwe orde in de politiek, economie en
samenleving. Zij wilden een nieuwe hiërarchische samenlevings-
vorm met een sterke leider en een herschikt sociaaleconomisch 
stelsel. Bovendien oefende het fascisme op veel mensen aantrek-
kingskracht uit. De wens voor een nieuwe orde kreeg door de econo-
mische en parlementaire crisis van de jaren dertig steeds meer 
bijval. Dit is terug te zien in de parlementaire successen die de bewe-
gingen in België en Nederland in de jaren dertig, ondanks hun on -
democratische karakter, boekten. 

De meest succesvolle nationaalsocialistische beweging in België
was het Vlaamsch Nationaal Verbond (vnv).3 De wortels van het
vnv lagen in de Vlaamse Beweging die na de onafhankelijkheid van
België in 1830 ontstaan was om de positie van het Nederlands in Bel-
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gië te versterken, en die geleidelijk zou uitgroeien tot een Vlaams
subnationalisme dat tot 1914 niet anti-Belgisch van inslag was. Tij-
dens de Eerste Wereldoorlog verscheurde de Duitse Flamenpolitik de
Vlaamse beweging in een loyaal-Belgische en een anti-Belgische
vleugel. De loyale flaminganten wezen Duitse bemoeienissen met
de Vlaamse beweging af en wensten na de oorlog op democratische
en wettelijke wijze hun strijd binnen het Belgische kader verder te
zetten. Een minderheid van de flaminganten, de zogenaamde ‘acti-
visten’, was wel bereid om Duitse maatregelen (zoals de verneder-
landsing van de Universiteit van Gent of de bestuurlijke scheiding)
te aanvaarden en evolueerde in anti-Belgische richting. Na de Eerste
Wereldoorlog werden de activisten voor deze mislukte machts -
greep door de Belgische rechtbanken bestraft.4 Het anti-Belgische
Vlaams-nationalisme bleef echter een factor van belang, al bleef de
partijpolitieke vertaling ervan in de jaren twintig zwak en verdeeld.
In 1933 werd vervolgens de nieuwe formatie vnv opricht om de
Vlaams-nationalistische krachten te bundelen in een autoritair,
rechts-radicaal verband. Deze beweging was sterk anti-Belgisch en
streed voor een onafhankelijk Vlaanderen en een toekomstige een-
heid van de Nederlandstalige gebieden, ofwel een eengemaakt
Dietsland. 

Ook het antidemocratische en antisemitische Verbond van
Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso) kon op enige aanhang
onder de Belgische bevolking rekenen. Het Verdinaso was in 1931
door Joris Van Severen en Wiens Moens opgericht. Het Verdinaso
wilde een ‘Dietse volksstaat’ stichten die eerst uit alle Nederlands -
taligen moest bestaan en later uit Nederland, België en Luxemburg.
De beweging zocht vanaf het begin toenadering tot Adolf Hitlers 
National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (nsdap). Ook de in
1935 opgerichte pro-nationaalsocialistische DeVlag (Deutsch-Vlä-
mische Arbeitsgemeinschaft/Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeen-
schap) zocht als culturele vereniging contact tussen Vlaamse en
Duitse studenten. De vermeende gemeenschappelijkheden tussen
beide culturen stonden voorop.5 Het vnv zocht ook toenadering tot
Duitsland. In 1939 richtte de leider van de beweging, Staf De Clercq,
een Militaire Organisatie op. Dit geheime netwerk bestond uit
Vlaams-nationalisten in het Belgisch leger. Mocht er een oorlog met
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Duitsland uitbreken, dan zouden de leden van deze organisatie zich
tegen de Belgische staat keren door als Belgisch soldaat sabotageac-
ties te ondernemen. De Militaire Organisatie werkte samen met de
inlichtingendienst van het Duitse leger, de Abwehr. Ze zou weliswaar
nooit tot acties van betekenis overgaan, maar de intenties van de Mi-
litaire Organisatie en haar samenwerking met de Abwehr wijzen er
duidelijk op dat het vnv staatsvijandig was. 

In Franstalig België maakte de partij Rex onder leiding van de ka-
tholieke, charismatische Léon Degrelle in de jaren dertig een flinke
opmars.6 In 1936 boekte Rex veel winst ten koste van de katholieke
partijen. Landelijk haalde de partij 11 procent van de stemmen, en in
de provincie Luxemburg zelfs 29 procent. Dit leverde Degrelle een
uitnodiging van Mussolini en een ontmoeting met Hitler op, een
bezoek waaraan Rex Duitse financiële steun overhield. Net als bij de
Vlaamse rechts-radicalen werd de sympathie voor nazi-Duitsland
ook bij Rex niet onder stoelen of banken geschoven.

In Nederland vonden de meeste fascisten elkaar in de Nationaal-
Socialistische Beweging (nsb). De in 1931 opgerichte beweging on -
der leiding van Anton Mussert was nationalistisch, autoritair en 
gericht op sterk leiderschap. De nsb stond in de leer dicht bij het
Duitse nationaalsocialisme en had direct contact met de nsdap.7 In
1935 telde de nsb vijftigduizend leden. Er waren ook andere kleinere
fascistische bewegingen in Nederland die in deze periode concur-
reerden met de nsb en meer tegen het Italiaans fascisme aanleun-
den, zoals het sterk antisemitische Zwart Front van Arnold Meyer.
Deze organisatie was voorstander van een Groot-Nederland en van
de aansluiting van Vlaanderen bij Nederland. Zwart Front behaalde
nooit een zetel bij de verkiezingen. De nsb wel. Zij verwierf bij de
Statenverkiezingen in 1935 bijna 8 procent van de stemmen.8

Evenals de Belgische fascistische bewegingen was de nsb anti-
parlementair en een gevaar in de ogen van de heersende politieke
elites. De Belgische en Nederlandse regeringen voelden zich in de
economische en politieke onzekere jaren dertig bedreigd door deze
extremistische bewegingen. Hun openlijke sympathie voor Duits-
land op het moment dat de oorlogsdreiging alsmaar toenam, droeg
bij tot de ongerustheid. De bewegingen moesten in de ogen van de
regeringen geïsoleerd worden om zo de potentiële aanhang in te
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dammen. Hiertoe werden verschillende maatregelen genomen. Na
het succes van Rex bij de verkiezingen in 1937 trokken de traditionele
politieke elites een cordon sanitaire op. Degrelle kon het vroege suc-
ces van de beweging al snel niet meer vasthouden. Ook politieke
blunders van Degrelle, zoals de coalitie met het vnv die voor Rex 
negatief uitpakte, droegen daartoe bij. In 1939 behaalde Rex in
Franstalig België nog 6 à 7 procent en landelijk nog maar 4 procent
van de stemmen.

De Belgische regering had aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog meer moeite om de groei van de extremistische bewe-
gingen vnv en Verdinaso te stoppen. Het fascistische maatschappij-
beeld oefende een aanzienlijke aantrekkingskracht uit op de Neder-
landstalige Belgen. Het vnv behaalde in 1939 bij de verkiezingen 15
procent van de stemmen in Vlaanderen. Op dat ogenblik telde het
verbond 30.000 leden. Via het Vlaams-nationalisme had het vnv
een steviger draagvlak in de Vlaamse samenleving. Dit bemoeilijkte
voor de Belgische regering de beheersing van de groei van het vnv.
Het was bij de Belgische regering bekend dat het vnv vanaf 1937
voor het dagblad Volk en Staat financiële steun kreeg van het Duitse
propagandaministerie.9 Niet toevallig vaardigde de Belgische rege-
ring in juni 1939 een wet uit waarin werd bepaald dat er gevangenis-
straf stond op het ontvangen van buitenlands geld voor pers- of pro-
pagandadoeleinden.10 Na de Duitse aanval op Polen staakte de
Belgische regering de activiteiten van DeVlag. Eerder in 1934 was 
een militieverbod voor de bewegingen afgekondigd als reactie op de
manifestaties op straat van afweerkorpsen.

De nsbwerd vanaf haar beginjaren in het sterk verzuilde Neder-
land op maatschappelijk en op politiek vlak op allerlei manieren 
tegengewerkt. De Nederlandse regering probeerde de groei van de
beweging tegen te houden met een reeks maatregelen. Deze maatre-
gelen gingen nog verder dan in België het geval was. De Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken, Andries Cornelis Dirk de Graeff,
liet in 1934 blijken ongerust te zijn dat de nsb een staatsgreep zou
plegen als zij de kans kreeg.11 Daarom was een jaar eerder besloten
Vrijwillige Burgerwachten, die bij uitstek uit ‘goede’ burgers moes-
ten bestaan, ‘van fascistische elementen te zuiveren’.12 Ook kon een
nsb’er geen legerofficier meer worden en kwam er in 1933 een ver-
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bod voor ambtenaren om lid van de nsb te zijn. Vlak voor het uit-
breken van de oorlog werd een colportageverbod ingevoerd en
mochten nsb’ers niet meer in het openbaar vergaderen. De ver-
schillende kerkgenootschappen verboden in 1935–1936 tevens het
lidmaatschap van de beweging, en nsb’ers werden niet meer tot de
heilige sacramenten toegelaten.13

      De maatregelen om de nsb’ers in een isolement te plaatsen,
hadden succes. Het ledenaantal liep na 1936 sterk terug van 52.000
naar 32.000 in 1940. Bij de parlementsverkiezingen in 1937 had de
nsbnog maar 4 procent van de stemmen weten te behalen. Dat had
ook te maken met de radicalisering in de leer die de beweging door-
voerde en waarvoor een groot deel van de leden terugschrok. Ge-
welddadige incidenten tussen nsb’ers en mensen van een andere
politieke kleur waren in de jaren dertig geen uitzondering in het
straatbeeld.14 Als nsb’ers colporteerden, uit een vergadering kwa-
men of zich publiek manifesteerden, werd de beweging door de lo-
kale bevolking geregeld uitgelachen of uitgescholden. Als gevolg van
deze publieke afwijzing was onder de nsb’ers destijds de saamho-
righeid en het gevoel te moeten strijden voor de nationaalsocialisti-
sche ideologie steeds verder gegroeid.15 Zo was de beweging, anders
dan het vnv en enigszins vergelijkbaar met Rex, aan de vooravond
van de Duitse bezetting in een marginale sociale en politieke positie
terechtgekomen.

Zowel in de politiek als in de sterk verzuilde Belgische en Neder-
landse samenleving werden de nieuwe fascistische bewegingen in
brede kring als vreemd en bedreigend ervaren. In maart 1940 ver-
scheen een korte maar krachtige ingezonden lezersbrief in het Ne-
derlandse regionale dagblad Limburger Koerier:

Wie en wat is er nu in onzen bewogen tijd nog lager en gemee-
ner dan een spion of landverrader. Eene misdaad zonder
weerga, ja, erger dan moord! Daarom zou spoedige invoering
der doodstraf voor landverraders en spionnen eene gerust-
stelling en een opluchting voor ’t geheele Nederlandsche volk
zijn.
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De schrijver reageerde hiermee op een eerder krantenbericht waarin
was gepleit voor de herinvoering van de doodstraf voor ‘landverra-
ders’, die als onverbeterlijk werden gezien. Het was duidelijk dat dit
gold voor diegenen die de kant van Duitsland zouden kiezen mocht
er een oorlog uitbreken. Volgens de lezer was dit pleidooi ‘[...] hon-
derdduizenden Nederlanders uit het hart gegrepen’.16

De discussie in Nederland over het herinvoeren van de doodstraf
voor ‘landverraders’ was deel van een bredere verontrusting die aan
de Duitse inval op 10 mei voorafging. Er werd gevreesd voor het be-
staan van een ‘vijfde colonne’, een groep mensen die in het geheim
voor de vijand werkte. Bij het uitbreken van een oorlog zouden zij de
vijand helpen en zo de eigen bevolking een mes in de rug steken. Ook
in de Belgische pers werden, naarmate de oorlog dichterbij kwam,
beschuldigingen geuit over spionageactiviteiten.17

Beide regeringen namen preventieve maatregelen om bij het uit-
breken van een oorlog met Duitsland spionnen en ‘landverraders’ te
kunnen interneren. Vanaf 1938 werden lijsten opgesteld waarop de
namen van ‘staatsgevaarlijke’ personen voorkwamen, zoals natio-
naalsocialisten en fascisten, trotskisten en anarchisten. Maar niet 
alleen mensen met een andere politieke voorkeur werden gewan-
trouwd, ook mensen met een andere nationaliteit zoals de uit Duits-
land gevluchte Joden, mensen met de Duitse nationaliteit en ge-
vluchte Italiaanse antifascisten stonden onder streng toezicht.
Daarbij waren vreemdelingen door de economische crisis in de
jaren dertig al steeds meer met rancune, xenofobie en vreemdelin-
genhaat benaderd.18 Mocht er een oorlog met Duitsland uitbreken,
dan moesten deze groepen direct geïsoleerd worden, zodat ze geen
bedreiging konden vormen. De aanhoudingen zouden administra-
tief van aard zijn en dienden ertoe de orde in deze onrustige tijd te
handhaven en om eventuele misdrijven in de toekomst te voorko-
men. 

In België werd op 25 augustus 1939 de oorlogstijd afgekondigd.
Het leger werd gemobiliseerd, en vanaf dat moment vielen alle mis-
daden die tegen de veiligheid van de staat werden gepleegd onder de
bevoegdheid van het militair gerecht. Op 10 mei 1940 werd vervol-
gens de staat van beleg afgekondigd. De militaire overheden kregen
op deze manier ook andere bevoegdheden. Het Coördinatiecomité
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dat onder het ministerie van Justitie viel, was enkele weken voor 
de Duitse inval begonnen met het opstellen van arrestatielijsten.
Hierop kwamen namen voor van fascisten, Duitsgezinden, vreem-
delingen, inwoners van de na de Eerste Wereldoorlog geannexeerde
Duitstalige Oostkantons en communisten. Interneringen waren in
België wettelijk gezien al langer mogelijk. De Besluitwet van 12 okto-
ber 1918 die als gevolg van de Eerste Wereldoorlog tot stand was ge-
komen, bepaalde dat de minister van Justitie bevoegd was Belgen of
in België verblijvende vreemdelingen met het oog op de handhaving
van orde en veiligheid te interneren. Met het uitroepen van de oor-
logstijd in 1939 trad de Besluitwet van oktober 1918 opnieuw in wer-
king. Daarnaast werd ook op 29 september 1939 een nieuwe besluit-
wet aangenomen die de macht van de minister van Justitie nog
verder uitbreidde. De minister kon nu gemakkelijk vreemdelingen
die illegaal in België verbleven, uitwijzen of interneren, waarmee de
Besluitwet zorgde voor een ‘criminalisering van illegalen’.19 Ook an-
dere personen die mogelijk een gevaar vormden voor de binnen-
landse veiligheid, konden door het besluit van de minister worden
gearresteerd. In april 1940 waren al twee- tot drieduizend verdach-
ten opgesloten in Belgische interneringskampen.20

In Nederland maakte de afkondiging van de staat van beleg op 
19 april 1940 administratieve internering van staatsvijanden wette-
lijk mogelijk. Dit kwam voort uit de Wet voor de Staat van Oorlog en
Beleg van 23 mei 1899. Die gaf de Nederlandse regering bijzondere
bevoegdheden, zoals het onmiddellijk militair kunnen ingrijpen
zonder eerst met de burgerlijke autoriteiten te moeten overleggen.21

Na deze afkondiging werden twee weken voor de Duitse inval door
de ministeries van Defensie en Justitie eenentwintig ‘staatsgevaar-
lijke’ mannen preventief gearresteerd onder verdenking van spio-
nage voor Duitsland en in een fort in Zeeland geïnterneerd.22 Onder
deze mannen bevonden zich drie communisten en achttien leden
van de nsb. Anton Mussert, de leider van de nsb, was ondergedoken
en kon dus niet worden gearresteerd. Meinoud Marinus Rost van
Tonningen en Henk Feldmeijer, de latere grondleggers van de Ne-
derlandse ss, werden wel geïnterneerd.23 Naast deze eenentwintig
mannen verwachtte de regering dat ze bij het werkelijk uitbreken
van een oorlog met Duitsland nog 2300 leidende nationaalsocialis-
ten zou moeten oppakken.24
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Toen Duitsland op 10 mei 1940 België en Nederland daadwerke-
lijk binnenviel, haalde de praktijk de theorie in. In paniek werden
veel meer mensen dan voorzien gearresteerd. Kenmerkend zijn de
geruchten die met het uitbreken van de ‘panische’ toestand in beide
landen gepaard gingen. Rexisten, vnv’ers en nsb’ers werden ervan
verdacht een ‘vijfde colonne’ te vormen. Volgens de Nederlandse 
historicus Loe de Jong, die promoveerde op de Duitse vijfde colonne
tijdens de Tweede Wereldoorlog, deden geruchten de ronde dat
vnv’ers, rexisten en nsb’ers spioneerden voor de Duitsers en aan
het Duitse leger signalen gaven om hen de weg te wijzen. nsb’ers
zouden het leidingwater, snoep en de sigaretten die zij op straat uit-
deelden, hebben vergiftigd. In België was de bevolking, net als tij-
dens de inval in augustus 1914, verontrust door de verhalen over 
spionnen die verkleed over straat gingen als priesters of nonnen.
Ook werd er voortdurend gewaarschuwd voor parachutisten die 
eigenlijk spionnen zouden zijn.25

De inschatting van de aantallen te arresteren verdachten bleek te
laag. In Nederland werden ongeveer tienduizend mensen wier ge-
zindheid niet werd vertrouwd, geïnterneerd door de politie. Tijdens
de aanhoudingen werden zeven verdachten doodgeschoten. Over
deze gewelddadige incidenten tijdens de interneringen schreef Loe
de Jong ‘[...] de verontwaardiging tegen hen die met de vijand heul-
den, was ook zo intens! Ze mochten blij zijn dat ze niet meteen tegen
de muur werden gezet!’26 Ook in Nederlands-Indië werden honder-
den nsb’ers gearresteerd.27 In België moesten Rijksduitsers zichzelf
vanaf 10 mei verplicht aangeven bij het gemeentehuis. De bevolking
werd opgeroepen de Duitsers die dat niet deden, aan te geven. Naast
vreemdelingen werden Belgische nationaalsocialisten opgepakt,
onder wie de bestuursleden van de Militaire Organisatie van het
vnv.28 In totaal liep het aantal aanhoudingen in de duizenden. De
angst voor het oprukkende Duitse leger bepaalde de manier waarop
de arrestaties plaatsvonden: hoe dichterbij de vijand kwam, hoe
meer mensen er ad hoc geïnterneerd werden.

Deze verdachten kwamen vervolgens in interneringskampen te-
recht, waar de omstandigheden slecht waren. Belgische interne-
ringskampen en gevangenissen raakten al snel overvol. Met oog op
het steeds verder oprukkende Duitse leger besloot de Belgische over-
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heid de gevaarlijkste verdachten over te brengen naar kampen in het
op dat moment nog veilige Frankrijk. Ongeveer drieduizend men-
sen werden vervolgens vanuit het westen van België met ‘spooktrei-
nen’ naar Frankrijk gebracht. Op de wagons van deze treinen ston-
den woorden als ‘spionnen en ‘5de colonne!’ geklad en wanneer de
trein onderweg stopte, reageerde de plaatselijke bevolking vijandig.
Eenmaal in Frankrijk werden de geïnterneerden overgedragen aan
de Franse en Britse autoriteiten. Intussen zorgde het snel opruk-
kende Duitse leger ook in Frankrijk voor steeds meer spanning. Toen
het Duitse leger op 20 mei het Kanaal bereikte en er bombardemen-
ten plaatsvonden, werd in de Noord-Franse gemeente Abbeville
door het Franse leger besloten dat de 78 geïnterneerden uit België
niet meer geëvacueerd konden worden. Het Franse leger schoot 21
van hen dood, onder wie de voorman van het Verdinaso, Joris Van
Severen.29 Met het overlijden van Van Severen werd het Verdinaso
onthoofd als organisatie en bleef de beweging in verwarring achter.

De verdachten die in de meidagen waren geïnterneerd door de
Belgische en Nederlandse regering, vonden door hun opsluiting en
alles wat daaromheen misging, nog meer redenen om zich afkerig
op te stellen tegenover de autoriteiten.30 In de ogen van de Vlaams-
nationalisten waren de deportaties een bewijs dat de Belgische staat
de Vlamingen onderdrukte en tegenwerkte.31 Brede lagen van de be-
volking voelden zich daarentegen verraden door iedereen die zich
pro-Duits en nationaalsocialistisch had opgesteld.32 Tijdens de be-
zetting zou in Nederland de brede overtuiging blijven bestaan dat de
snelle verovering door de Duitsers enkel mogelijk was geweest door
de hulp van een ‘vijfde colonne’, en de nsb’ers werden als verraders
gezien.33 Van deze geruchten zou achteraf niet veel waar blijken,
maar ze zorgden voor een groeiend wantrouwen onder de bevol-
king. 

De meeste Belgische en Nederlandse verdachten van mei 1940
bleven echter niet lang geïnterneerd. Na de Duitse zege werden ge-
lijkgestemden zoals vnv’ers, rexisten en nsb’ers door de Duitsers
vrijgelaten. De weggevoerde communisten bleven dikwijls nog in 
de interneringskampen of kwamen in handen van de Duitse poli -
tie. Ook de uit België weggevoerde Duitse Joden die in Frankrijk in
de interneringskampen zaten, lieten de Duitsers na bezetting van
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Frankrijk niet vrij. Zij werden opgesloten in het Franse doorgangs-
kamp Drancy om enige tijd later van daaruit te worden gedepor-
teerd naar Auschwitz.34

1.3 Gewelddadige nieuwe tegenstellingen

Het Nederlandse leger capituleerde in de ochtend van 14 mei. Na de
capitulatie werden de Nederlandse militairen die krijgsgevangen
waren gemaakt, snel in vrijheid gesteld. Er waren ruim 2500 burger-
slachtoffers en 2200 gesneuvelde soldaten te betreuren.35 Het Bel-
gisch leger hield intussen de strijd tegen de Duitsers langer vol en gaf
zich na de Achttiendaagse Veldtocht op 28 mei over. De Duitsers
maakten 215.000 krijgsgevangenen, van wie er begin 1942 nog steeds
80.000 gevangenzaten. Het waren overwegend Waalse soldaten die
opgesloten bleven. In de context van de Flamenpolitik werden Walen,
anders dan de Vlamingen, gediscrimineerd. De afwezigheid van
deze mannen zou gedurende de bezetting een grote impact hebben
op de achtergebleven gezinnen. Het oprukkende Duitse leger en de
herinnering aan de ontberingen van de Eerste Wereldoorlog zorg-
den ervoor dat de Belgische bevolking op de vlucht sloeg. Meer dan
twee miljoen mensen (een kwart van de bevolking) wisten Frankrijk
te bereiken. Gedurende het oorlogsgeweld in mei 1940 vielen er
20.000 Belgische slachtoffers, van wie 13.000 burgers, bijna vijf keer
zoveel slachtoffers als in Nederland die periode.36

Een dag voor de capitulatie was de Nederlandse koningin Wilhel-
mina met haar ministers naar Londen gevlucht om daar de strijd
voort te zetten. De Duitsers stelden in het bezette Nederland een 
Zivilverwaltung in onder leiding van rijkscommissaris Arthur Seyß-
Inquart. Het was de bedoeling van de bezetter om een snelle nazifi-
catie van het Nederlands bestuur en de Nederlandse samenleving
door te voeren. Voor België besloot de bezetter een Militärverwal-
tung in te stellen onder leiding van militair bevelhebber generaal
Alexander von Falkenhausen.. Deze keuze had waarschijnlijk te
maken met het feit dat de Belgische koning Leopold iii nog altijd
aanwezig was in België. Hoewel de ministers in de meidagen van
1940, evenals hun Nederlandse collega’s, het land hadden verlaten
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om naar Londen te gaan, had de koning stellig geweigerd uit België te
vertrekken. Dit leidde tot een breuk met de Belgische regering. Het
besluit van Leopold iii om in België te blijven, zorgde er vervolgens
voor dat hij krijgsgevangene van de Duitsers werd. Hierdoor werd de
positie van de vorst in de ogen van de uitgeweken regering grond-
wettelijk onmogelijk. Pas nadat de koning en zijn familie in juni 1944
naar Duitsland werden overgeplaatst, kwam er een burgerlijk be-
stuur in België. Het optreden van Leopold iii zou na de bevrijding
uitmonden in de Koningskwestie en de gemoederen in naoorlogs
België nog lange tijd bezighouden.37

Voor, tijdens en direct na de oorlogshandelingen van mei 1940
bestond er een sterke anti-Duitse stemming in beide landen. Binnen
enkele weken werd zij een stuk milder. Veel mensen leken zich neer te
leggen bij de gedachte dat Duitsland de oorlog had gewonnen, en
men was positief verrast over de houding van de bezetter. Vooral in
België haalde de bevolking opgelucht adem toen het Duitse leger
niet zo ongedisciplineerd bleek te zijn als in 1914. Na de impopulaire
maatregelen en verordeningen van de Duitsers en het aanhoudende
en succesvolle verzet van Engeland tegen Duitsland zou de stem-
ming in beide landen in de loop van de bezettingstijd omslaan en
ontstond er allengs weer een sterke afkeer van de Duitsers. 

Het verzet tegen de Duitse overheersing kwam geleidelijk van 
de grond. In het eerste jaar van de bezetting uitte dit zich in kleinig-
heden die veelal symbolisch van aard waren. Het ging vaak om 
een kleine minderheid die actief optrad en protestacties ondernam
tegen de bezetter. Zo werd afkeer van de Duitsers duidelijk gemaakt
door muren te bekladden met anti-nationaalsocialistische leuzen,
door de Belgische of Nederlandse driekleur te dragen, door het
drukken en verspreiden van brochures of door het uitjoelen van
Duitse propaganda tijdens de bioscoopjournaals of met applaus als
Engelse soldaten in beeld kwamen.38 Ook werden patriottistische
gevoelens geuit op de nationale feestdagen of op verjaardagen van
familieleden van het koninklijk huis. In Nederland werd op 29 juni
1940, de verjaardag van prins Bernhard, als protest tegen de Duitse
bezetting een anjer gedragen, de lievelingsbloem van de prins.39

De afkeer van de plaatselijke collaborateurs en mensen die zich
als gevolg van de bezetting verrijkten, was vaak sterker dan de haat
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tegen de Duitsers. Vooral in Nederland werd de houding en het ver-
raad van de nsb als on-Nederlands ervaren.40 Toch groeide het deel
van de bevolking dat zich in deze omstandigheden aansloot bij de
bezetter. Vanaf mei 1940 nam het aantal leden van de nsb en het
vnv met ongeveer twee derde toe. Het ledenaantal van het vnv
steeg van 25.000 naar 70.000 en van de nsb van 32.000 naar ruim
100.000 mensen. Het ledenaantal van Rex groeide minder spectacu-
lair: van 10.000 naar 15.000 à 20.000 leden. De tegenstellingen die
tijdens het Interbellum waren ontstaan, groeiden in deze nieuwe
context verder. Hiermee ontstond een nieuwe scheidslijn in de sa-
menleving tussen Duitsgezinden en anti-Duitsgezinden oftewel
tussen collaborateurs tegenover niet-collaborateurs.41

Om deze groei te verklaren is in het verleden door Nederlandse
historici vaak gewezen op opportunisme: lidmaatschap zou het
leven onder de bezetting een stuk gemakkelijker maken. Mensen
werden in deze visie vooral ‘om den brode’ lid, om op te klimmen uit
de maatschappelijke ellende waarin zij door de crisis van de jaren
dertig verkeerden of gewoon om te profiteren. Volgens deze historici
was het lidmaatschap iets vrijblijvends: zolang je maar elke maand
netjes je contributie betaalde, verwachtte de beweging verder niet
veel. Er bestond in hun ogen dus ruimte om alleen papieren lid 
te zijn tot eigen voordeel.42 Recentelijk is er meer nadruk op de al -
omvattende ideologische component van het lidmaatschap van 
een fascistische beweging: veel leden geloofden wel degelijk in de
Nieuwe Orde en waren bereid hiertoe hun steentje bij te dragen. Uit
onderzoek blijkt dat de collaborerende bewegingen van hun leden
verwachtten dat zij actief bijdroegen aan het uitdragen van de ideo-
logie. Dat deden ze bijvoorbeeld door zich in te zetten in een van de
vele organisaties van de collaborerende bewegingen. Hele families
raakten hierbij betrokken, want ook voor de jeugd en voor vrouwen
waren speciale verenigingen in het leven geroepen.43

De collaboratie werd snel op allerlei niveaus zichtbaar. Na de in-
stallatie van de bezetter in mei 1940 boden de collaboratiebewegin-
gen politieke steun. Lokale ambtenaren en politiemensen die zich
tegen de nationaalsocialisten verzetten, werden via verordeningen
van de Duitsers uit hun functie ontheven, en de lege bestuursplek-
ken werden opgevuld met leden van de nationale fascistische bewe-
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gingen of andere pro-Duitsers. Op lokaal niveau gingen collabora-
teurs op deze manier een steeds grotere rol spelen. In Nederland
werd na verloop van tijd 40 procent van de burgemeesters vervan-
gen door nsb’ers, het eerst in de grootste en belangrijkste gemeen-
ten.44 Ook leden van het vnvwerden in colleges van burgemeesters
en schepenen (wethouders) opgenomen. In 1943 zou het bestuur
van een op de twee Vlaamse gemeentes in handen van het vnv
zijn.45 Rexisten kregen door Hitlers Flamenpolitik minder kansen 
om bestuurlijk te collaboreren, waarmee de Nederlandstalige Bel-
gen net zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog bevoordeeld werden
boven de Franssprekende. Maar naarmate steeds meer ambtenaren
in Wallonië uit hun post werden gezet, viel de bezetter ook hier
noodgedwongen terug op rexisten.46

De collaborateurs werden in toenemende mate door de bevol-
king in verband gebracht met de Duitsers en de impopulaire maat-
regelen die zij invoerden, zoals de censuur op radio en in de pers, de
rantsoenering van voedsel en goederen. Door deze maatregelen
werd het dagelijks leven voor veel mensen steeds onaangenamer. De
sociale onrust nam toe met gebrek aan voedsel als een belangrijke
katalysator.47 In België ontstonden al in de zomer van 1940 tekorten,
en het voedselvraagstuk zou gedurende de hele bezetting een groot
probleem blijven. De gezondheid ging als gevolg van de slechte
voedselvoorziening snel achteruit, en de Belgen die het zich konden
veroorloven, begaven zich noodgedwongen op de zwarte markt. 
Regels omtrent de voedselregulering werden massaal overtreden. In
een vroeg stadium van de bezetting stond het dagelijks leven van
vele Belgen dus al in het teken van onzekerheid. Dat was voor de Ne-
derlanders helemaal anders. Hier was de voedselsituatie beduidend
beter dan in België, al betekende dit niet dat de Nederlanders dit ook
zo ervoeren. Velen hadden sterk het gevoel dat hun land werd leeg -
geroofd door de Duitsers.48 Maar grote honger en angst of men wel
genoeg voedsel kon verzamelen, ontstond pas echt tijdens de winter
van 1944–1945.49

Het voedseltekort in België leidde al snel tot onvrede over het
Duitse bezettingsregime. Waar in Nederland de materiële voorzie-
ning weinig aanleiding gaf tot verzet, groeide het ongenoegen in Bel-
gië. De achteruitgang van de levensstandaard als gevolg van de be-
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zetting versterkte de tegenstellingen in de Belgische samenleving.
De bekende enquête die Guillaume Jacquemyns tijdens de bezetting
uitvoerde, geeft aan dat er sterke maatschappelijke tegenstellingen
ontstonden door het gedrag van oorlogsprofiteurs, smokkelaars en
mensen die woekerprijzen vroegen voor voedsel. Ook klassentegen-
stellingen speelden op, en haat tegen de bourgeoisie nam toe (net als
overigens in Nederland tijdens de bezetting het geval was) om haar
welvaart.50

Wat in beide landen vervolgens in grote mate bijdroeg aan de 
sociale onrust, was de verplichte tewerkstelling die de Duitse bezet-
tingsautoriteiten eind 1942 invoerden. Nederlandse en Belgische
mannen werden in steeds groteren getale gedwongen in Duitsland
in de oorlogsindustrie te gaan werken. Mannen die weigerden of on-
derdoken, werden gearresteerd. In België lagen de wegvoeringen van
mannen tussen 1914 en 1918 nog vers in het geheugen. De Belgische
advocaat en politicus Paul Struye merkte in zijn oorlogsnotities op
dat de maatregel in heel België zorgde voor ‘een diepe emotie en ver-
bijstering’.51 Voor beide landen betekende de verplichte tewerkstel-
ling dan ook een omslagpunt in de bezettingsgeschiedenis. Zowel 
de Belgische als de Nederlandse bevolking zag de maatregel als niet
legitiem; de invoering ervan wakkerde dan ook het verzet aan. 

De polarisering tussen de collaborateurs en niet-collaborateurs
ging verder door. Naarmate de bezetting voortduurde, kwam het tot
openlijke confrontaties. Met name in Wallonië werden rexisten op
allerlei manieren tegengewerkt en geïntimideerd. Rex was al voor de
bezetting in een marginale sociale en politieke positie terechtgeko-
men en kende, anders dan het vnven de nsb, in mei 1940 geen spec-
taculaire ledengroei. Volgens de Britse historicus Martin Conway
werden rexisten door de vijandigheid van de bevolking gedwongen
zich terug te trekken uit het openbare leven en kwamen de collabo-
rateurs in een ‘ghetto existence’ terecht.52 Leden van Rex werden ge-
zien als opportunisten die de belangen van de Duitsers dienden. Al
voor de bezetting leefden rexisten in een politiek en maatschappe-
lijk isolement, en ook hun sociale isolement groeide naarmate de
bezetting voortduurde. Niet-leden deden bijvoorbeeld geen bood-
schappen meer in de winkels van rexisten, waardoor sommige leden
van Rex in financiële moeilijkheden kwamen en terugvielen op de
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solidariteit van de beweging. Deze afhankelijkheid maakte terug-
trekken uit de collaboratie steeds moeilijker. 

Het vnv kreeg naderhand (vanaf 1943) ook met steeds meer vij-
andigheid van de bevolking te maken, al werden vnv’ers nooit met
dezelfde gewelddadige afkeer bejegend als de rexisten. In jaren er-
voor waren zij ook lang niet zo gemarginaliseerd als rexisten of
nsb’ers. Het isolement van de Vlaamse collaborateur was bedui-
dend minder groot dan dat van de Franstalige. De vooroorlogse ver-
schillen werkten door. Toch stond volgens waarnemer Struye de
meerderheid van de Vlamingen op den duur vijandig tegenover het
vnv. Deze vijandigheid werd steeds sterker naarmate de bezetting
voortduurde en de beweging radicaliseerde en zich steeds meer aan
de Duitsers bond.53

De Nederlandse bevolking werd door de regering in ballingschap
gesterkt in de gedachte dat er twee kampen in het bezette land be-
stonden. In juli 1940 sprak koningin Wilhelmina vanuit Londen
over de scheidslijnen die door het uitbreken van de oorlog in de Ne-
derlandse samenleving waren ontstaan. Ze sprak over ‘een strijd tus-
sen het goede en het kwade, een strijd tussen God en het geweten
enerzijds en anderzijds de duistere machten die in deze wereld
hoogtij vieren.’54 In een radiotoespraak op 10 mei 1941, waarin het
eerste bezettingsjaar werd herdacht, sprak koningin Wilhelmina
over ‘de handvol verraders, waarvoor in een bevrijd Nederland geen
plaats meer zal zijn’.55 In december 1941 werd de nsb in de in Londen
opgestelde verzetskrant Vrij Nederland omschreven als ‘zedelijk ont-
aarden, bankroete politici, mislukte zakenlieden, achtergestelde
ambtenaren, avonturiers, machtsbeluste, brutale militairen; een al-
legaartje van ontwortelde of enkel ruwe menschen’.56 In de ogen van
de regering in Londen was de nsb radicaal, crimineel en on-Neder-
lands.

Uit de recente onderzoeken blijkt dat het sociale isolement van
de Belgische collaborateur groter was dan dat van de Nederlandse.57

Waar de Belgische collaborateur de banden met niet-collaborateurs
volledig verloor, kreeg de Nederlandse nsb’er niet te maken met
volledig gesloten sociale netwerken. Op persoonlijk niveau bleven
relaties tussen collaborateurs en niet-collaborateurs voortbestaan.
Het was als groep dat de nsb grote afkeer wekte. Zorgde dit ook voor
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meer geweld tussen collaborateurs en niet-collaborateurs in België
in vergelijking met Nederland?

Geweld nam altijd al een prominente plaats in binnen de natio-
naalsocialistische ideologie; het werd als een legitiem middel gezien
om de nationaalsocialistische heilstaat te vestigen. Paramilitaire 
organisaties, zoals de Weerbaarheidsafdeling (wa) van de nsb met
zevenduizend leden en de rexistische Formations de Combat met
vierduizend aanhangers, kregen na de Duitse zege weer een belang-
rijke plaats in het straatbeeld.58 De zichtbaarheid van de collabore-
rende bewegingen voor de overige bevolking werd hierdoor een stuk
groter. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 werd de
werving van Oostfrontsoldaten steeds belangrijker en werden mili-
taire eenheden zoals het Waals/Vlaams Legioen opgericht. Deze een-
heden bestonden naast de Vlaamse-ss en de Wa Het ffen-ss. Tevens
werden verschillende wachteenheden en bewakingsdiensten opge-
richt, zoals de paramilitaire Boerenwacht in België die belast was
met het bewaken van de voedselvoorziening.59 Deze wachteenheden
waren werkzaam naast de verschillende politiediensten. In Neder-
land vielen sommige eenheden direct onder de Duitse Ordnungspo-
lizei en waren ze actief betrokken bij de opsporing en deportatie van
de Joden. Later werd de Vrijwillige Hulppolitie opgericht die zich
ook bezighield met het oppakken van Joden.60 In België spoorde 
de Feldgendarmerie en de Geheime Feldpolizei mannen op die weiger-
den gehoor te geven aan de gedwongen arbeid in Duitsland. Deze re-
pressieve militaire politiediensten werden vanaf 1941 aangevuld met
Belgische collaborateurs.61 In Nederland lette de Duitse Ordnungs-
polizei erop dat de bepalingen werden nageleefd en trad zij geweld-
dadig op tegen ordeverstoring. De Sicherheitspolizei en Sicherheits-
dienst (Sipo/sd), de politie en inlichtingendienst van de ss, hield
met behulp van de Nederlandse politie verzetsactiviteiten in de
gaten.62

Op allerlei manieren waren plaatselijke collaborateurs dus actief
betrokken bij de ordehandhaving en bij geweld tegen de eigen be-
volking. De inzet van geweld tussen collaborateurs en hun tegen-
standers ontstond echter eerder in België en zou hier intenser blij-
ven dan in Nederland. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie was het
Belgische communistisch verzet goed van de grond gekomen. In het
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najaar van 1941 pleegde het aanslagen op Duitse soldaten, maar col-
laborateurs zouden in toenemende mate het doelwit worden. De
(gewelddadige) activiteiten van het verzet namen in België vanaf
april 1942 sterk toe, met name in Wallonië en Brussel waar de Kom-
munistische Partij een stevige positie had. In de tweede helft van
1942 werden zestig aanslagen op collaborateurs gepleegd, een aantal
dat steeds verder zou toenemen. De verplichte tewerkstelling zorgde
voor een verdere escalatie van geweld. Dit werd volgens Nico Wou-
ters zelfs na oktober 1942 in België meer de dagelijkse gang van
zaken. Er vonden steeds meer gewelddadige acties in de openbare
ruimte plaats, en huizen van collaborateurs werden steeds vaker ver-
nield of in brand gestoken.63 Ook in het café en op straat kwam het
vaker dan voorheen tot vechtpartijen tussen rexisten en niet-rexis-
ten.64 In totaal zouden tussen 1942 en 1944 ruim 850 Belgische colla-
borateurs worden vermoord.65

De acties van het verzet bleven niet onbeantwoord. Er ging een
spiraal van liquidaties door België. Tijdgenoot en observator Struye
sprak in 1943 zelfs van een ‘sfeer van “terreur” en “burgeroorlog”’.66

De burgemeesters kregen het recht om zich te bewapenen, en samen
met de schepenen kregen zij in de meest gewelddadige gebieden 
bescherming van driehonderd lijfwachten. Met name rexistische
burgemeesters traden hard op tegen verzetsmensen.67 Om verzets-
mensen op te sporen richtte Rex vervolgens in maart 1943 het Dépar-
tement Sécurité et Information (sdi) op dat midden 1944 steun kreeg
van de Sipo-sd.68 Ook de DeVlag en het vnv traden gewelddadig op
in de bestrijding van het verzet.

In deze dynamiek van terreur bestonden duidelijke regionale
verschillen: in het noorden van België was het overwegend ‘kalm’ en
in het zuidoosten ‘gewelddadig’. Voor mogelijke verklaringen is door
de Belgische historicus Antoon Vrints gewezen op de verschillen in
het politieke klimaat. Het verzet had een zwakkere positie in Vlaan-
deren dan in Wallonië, en omgekeerd was het isolement van de col-
laborateur in de Franstalige streken groter dan in de Nederlands -
talige gebieden. In Wallonië was er ook door de honger veel eerder
onvrede over de bezetting. Door de langdurige krijgsgevangenschap
van de Waalse soldaten heerste er een sterker anti-Duits ressenti-
ment dan in Vlaanderen, waar de krijgsgevangenen al veel eerder
waren vrijgelaten.69
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In Nederland bleef een vergelijkbare escalatie tussen verzet en
collaboratie uit. De wa, de paramilitaire organisaties van de nsb, in-
timideerde haar tegenstanders op straat. Leden van de organisatie
traden toe tot de Waffen-ss of tot de vrijwillige hulppolitie die de
Duitse machthebbers bijstond bij het wegvoeren van Joden. Tot de
april-meistakingen in 1943 die ontstonden als reactie op het plan
van de bezetter om de Nederlandse militairen alsnog krijgsgevan-
gen te maken, waren gewelddadigheden tussen verzet en collabora-
tie met een dodelijke afloop in vergelijking met België nauwelijks
voorgekomen. Het duurde tot februari 1943 vooraleer de eerste
nsb’er door een verzetsgroep werd doodgeschoten. Vanaf dat mo-
ment nam het geweld echter toe. De bezetter raakte de greep op de
ordehandhaving steeds verder kwijt en er was sprake van een toe -
nemende wetteloosheid. Tegelijk nam de nationaalsocialistische re-
pressie op de bevolking toe. De nsb richtte eind 1943 de Landwacht
op om leden van de nsb tegen verzetsbewegingen te beveiligen. Die
werd in het laatste jaar van de bezetting ‘de gesel van de burgerbevol-
king’.70

Na de bevrijding van België en Zuid-Nederland in september
1944 brak in het noorden van Nederland volgens de Nederlandse
historicus Peter Romijn een ‘beperkte en ongeregelde binnenlandse
oorlog’ uit.71 De steeds massalere oproep voor de gedwongen Duitse
arbeid in het najaar van 1944 had een grote impact op de Neder-
landse bevolking. Op het moment dat België en Zuid-Nederland al
waren bevrijd, vonden boven de rivieren in Nederland grote razzia’s
plaats waarbij tienduizenden mannen werden opgepakt en naar
Duitsland werden vervoerd. Werkweigeraars liepen de kans stan-
drechtelijk geëxecuteerd te worden.72 Deze maatregel had tot gevolg
dat er in Nederland bijna zesduizend meer gedeporteerde arbeiders
stierven dan in België. Het laatste bezettingsjaar in Nederland leidde
voor veel mensen tot een enorme achteruitgang van de levensom-
standigheden. De politieke tegenstellingen werden steeds groter, 
en Duitsgezinde Nederlanders, zoals nsb’ers, verbonden hun lot
steeds meer aan dat van de bezetter.73 Door de toenemende onrust
kwam het binnenlands bestuur in een crisis terecht. Op dat moment
ontstond er voor het eerst in Nederland een nijpend tekort aan
voedsel en brandstof. Duizenden mensen zouden het slachtoffer
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worden van de Hongerwinter. Regelgeving, in het bijzonder om-
trent voedsel, werd, zoals in België al jaren eerder gebeurde, massaal
overschreden.74

Als geweld een indicator is voor de mate waarin een samenleving
is gepolariseerd, dan valt op dat de tegenstellingen in België groter
waren dan in Nederland. In België werden ruim 850 leden van Belgi-
sche collaboratiebewegingen vermoord. Dit gebeurde in veel min-
dere mate in Nederland: in totaal ging het om 33 nsb’ers en 70 leden
van de Landwacht.75

België76                                                                                     Nederland77

raciaal vervolgden (Joden):                     raciaal vervolgden (Joden):

36,4 % [29.000]                                        63,5 % [104.000]

burgerslachtoffers:                                  burgerslachtoffers:

24 % [19.000]                                           18,3 % [30.000]

repressie tegen het verzet:                      repressie tegen het verzet:

18,2 % [14.490]                                        4,5 % [7.350]

– politieke gevangenen : 14.100             politiek gevangenen: 5.350

– gefusilleerde gijzelaars: 240                 gefusilleerde gijzelaars: 2.000

– omgebracht door collaborateurs: 150

militairen: 12,2 % [9.700]                         militairen: 4,8 % [7.900]

collaborateurs78: 6 % [4.850]                    collaborateurs: 3,7 % [6.103]

oostfronters: 4.000                                  oostfronters: 6.000

van wie omgebracht                                van wie omgebracht 

door het verzet: 850                                door verzet: 10379

gedeporteerde arbeiders:                      gedeporteerde arbeiders:

3,2 % [2.600]                                            5, 1% [8.500]

Totaal 100% = 79.640 doden.                  Totaal 100% = 163.853 doden. 

Tabel 1.1: Aantal doden tijdens de Tweede Wereldoorlog in België en Neder-

land 
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1.4 Ideeën over de komende afrekening

In Nederland sprak men al in het najaar van 1940 over de dag waarop
de afrekening met de vrienden van de vijand zou plaatsvinden: Bijl-
tjesdag.80 De Nederlandse illegale verzetskrant Het Parool waar-
schuwde in de zomer van 1943 echter voor de talloze onschuldige
mensen die bij het uitbreken van Bijltjesdag slachtoffer zouden wor-
den van de volkswoede. De krant blikte alvast vooruit op hoe de be-
straffing van ‘nsb’ers en andere landverraders’ eruit moest zien.
Volgens Het Parool moest de bestraffing in ieder geval de eerste prio-
riteit zijn van de Nederlandse regering bij terugkeer uit Londen. De
rechtsstaat moest in ere worden hersteld, en leidende figuren van 
de collaboratiebeweging moesten de doodstraf krijgen. Anderen
moesten voor een minimum van tien jaar in een van de Nederlandse
koloniën zoals Nieuw-Guinea of Suriname dwangarbeid verrich-
ten. Het ging dus om daadwerkelijke fysieke verwijdering uit de Ne-
derlandse samenleving. Hun Nederlanderschap zou hun daarbij
moeten worden ontnomen.81 Ook in België bestond er tijdens de 
bezetting onder grote delen van de bevolking een verlangen naar
strenge rechtspraak. De collaboratie met de Duitse bezetter en de
verrijking ten koste van de overige bevolking mochten niet onge-
straft blijven. Struye noteerde eind 1942 dat het gezag van de Belgi-
sche staat pas weer kon worden hersteld wanneer alle collaborateurs
en profiteurs van de oorlog gearresteerd zouden zijn.82

Wat werd er intussen door beide regeringen in Londen besloten?
In hoeverre waren zij op de hoogte van de tegenstelling tussen colla-
borateurs en niet-collaborateurs die zich gedurende de bezetting
had afgetekend? Welke plannen werden gemaakt om na de bevrij-
ding met dit probleem om te gaan?83 Koningin Wilhelmina sprak
vanuit Londen in april 1942 de Nederlandse bevolking al geruststel-
lend toe: 

[...] kan ik u zeggen, dat evenals in andere bezette landen, wet-
telijke bepalingen gereed liggen of in de maak zijn, om wegens
hulp, op welke wijze ook aan de vijand verleend, rekenschap te
vorderen. Deze bepalingen zullen onverwijld worden toege-
past, opdat de landverraders hun welverdiende straf niet ont-
lopen.84
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Al in een vroeg stadium dachten beide regeringen na over de opslui-
ting en bestraffing van deze groep. Hoe de regeringen dat precies
moesten doen, lag echter niet vast. Op internationale bepalingen en
wetgeving hieromtrent konden ze niet terugvallen. Op de Haagse
Vredesconferenties in 1899 en 1907 was weliswaar internationale re-
gelgeving vastgelegd over oorlogvoering, maar over de naoorlogse
omgang met collaborateurs was niets bepaald. Ook na de Eerste We-
reldoorlog werd door de Volkenbond geen regelgeving omtrent het
arresteren van collaborateurs vastgelegd. Het is ook typisch een pro-
bleem dat tot het domein van de nationale staat behoort. Het betreft
immers de eigen burgers. Zo waren ook de administratieve interne-
ringen van 1940 bepaald door het nationaal strafrecht. Ook de na-
oorlogse opsluiting en bestraffing van collaborateurs zouden een
eigen, nationaal patroon kennen.

De regeringen in ballingschap vonden het noodzakelijk dat zij
het monopolie op de bestraffing van collaboratie zouden hebben.
Het was niet de bedoeling dat een deel van de bevolking zelf schoon
schip zou maken, al hielden de Belgische en Nederlandse regering
wel rekening met de mogelijkheid van een volksgericht. In België
waren immers in november 1918 collaborateurs ook het mikpunt
geweest van de volkswoede.85 In Londen stelde de Belgische socialis-
tische onderstaatssecretaris voor Landsverdediging Henri Rolin
midden 1943, toen de Duitse repressie almaar harder werd, dat de af-
keer van grote delen van de bevolking tegen collaborateurs steeds
verder toenam en er maatregelen voorzien moesten worden. Een
eerste rapport van de grootste Belgische verzetsorganisatie, het
communistische Onafhankelijkheidsfront, aan de Londense rege-
ring in november 1943 deed ook vermoeden dat er acties tegen colla-
borateurs zouden plaatsvinden:

Het vraagstuk van de bestraffing van collaborateurs en oor-
logsprofiteurs, van laag tot hoog. ‘Vergelden’ en ‘betaald zet-
ten’ zijn de ordewoorden van een tendens die waarschuwt
tegen een beleid dat de spons over alles haalt na enkele exem-
plaire executies. Mocht dat het geval zijn, zou men het risico
lopen op een ‘werkelijke opstand’.86
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Het gewelddadige optreden van het (communistische) verzet tegen
collaborateurs in het bezette land boezemde de Belgische regering
angst in. Het monopolie op geweld van de Belgische staat werd hier-
door geschonden, en het was de vraag welke uitwerking dat zou heb-
ben bij de bevrijding. Voor de Belgische regering-Pierlot stond het
buiten kijf dat de verzetsbewegingen de macht niet in handen
mochten krijgen. Vanwege de communistische achtergrond van het
Onafhankelijkheidsfront werden zij door de Belgische regering in
Londen niet als betrouwbare bondgenoten in de strijd tegen de
nazi’s beschouwd. Ook de manier waarop de communisten de vij-
and probeerden te bestrijden, kon niet de goedkeuring van de rege-
ring krijgen.87

De kans dat deze bewegingen tijdens de bevrijding de macht naar
zich toe zouden trekken als zij de kans kregen, werd ernstig geno-
men. De situatie was voor de regering uiterst precair. Dit had alles te
maken met de moeilijke binnenlandse verhoudingen die als gevolg
van de positie van de Belgische koning Leopold iii waren ontstaan.
De regering in ballingschap had hem als een verrader bestempeld
nadat hij geweigerd had België te verlaten na de Duitse machtsover-
name. Dezelfde regering vreesde nu dat de koning de legitimiteit
van de ministers niet meer zou erkennen wanneer de oorlog ten
einde kwam. Hierbij was het voor de regering ook bedreigend dat
het Geheim Leger, de belangrijkste militaire verzetsorganisatie in
België, de koning steunde. Er moest worden voorkomen dat zij tij-
dens de regimewisseling ten koste van de zittende regering de macht
naar zich toe zou trekken.88

Om een machtsovername van links of van rechts in België te
voorkomen, was handhaving van de openbare orde tijdens de be-
vrijding noodzakelijk. Hiertoe werd in juli 1943 het Hoog Commis-
sariaat voor ’s Rijks Veiligheid opgericht. Het Hoog Commissariaat
kreeg veel macht toebedeeld en zou coördinerend moeten optreden
in het bevrijde gebied. Daarmee zou het de Belgische regering echter
niet vervangen. Een tijdelijke overheid zou in de precaire machts -
situatie van de Belgische regering een te groot risico zijn geweest.
Immers, wanneer militairen belast worden met de ordehandhaving
en een grote macht toebedeeld krijgen, is de kans dat zij de macht
later niet meer willen afstaan, reëel. Om dit te voorkomen, is daarom
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een zekere mate van interne politieke stabiliteit vereist. In België was
daar op dat moment geen sprake van, en een dergelijke constructie
was misschien niet zonder gevaar geweest. De toekomstige positie
van de koning was immers twijfelachtig. Daarom werd de macht
van de bestaande politieke instituties niet ingeperkt. Het Hoog
Commissariaat was feitelijk niets meer dan een verlengstuk hiervan
en kwam onder leiding van auditeur-generaal bij het Hoger Militair
Gerechtshof, Walter Ganshof van der Meersch te staan.89 Ganshof
van der Meersch had op dat ogenblik een stevige reputatie als top-
magistraat opgebouwd. Door zijn betrokkenheid bij het opstellen
van de arrestatielijsten voor de oorlog had hij tevens de nodige erva-
ring als het om interneringen ging. In vnv-kringen werd Ganshof
van der Meersch dan ook de ‘anti-Vlaamse’ interneringen van mei
1940 verweten.90

De Nederlandse regering in Londen vestigde ook al tijdens de 
bezetting de aandacht op de naoorlogse bestraffing van collabo -
rateurs. Zo sprak koningin Wilhelmina in september 1943 over: 
‘De verwijdering van alle ongewenschte elementen, die dadelijk af -
gezonderd moesten worden, opdat tot snelle doch rechtvaardige 
berechting der misdadigers kan worden overgegaan’.91 In dezelfde 
radiorede kondigde de koningin aan dat deze ‘verwijdering’ een van
de taken van het Militair Gezag zou zijn. Het Militair Gezag was eer-
der dat jaar opgericht om, net als het Hoog Commissariaat in België,
orde in het bevrijde gebied te handhaven. Het moest gaan fungeren
als een tijdelijke militaire overheid die ondergeschikt was aan de mi-
nister van Oorlog. Het ontstaan van het Militair Gezag was mogelijk
door het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg van 11 september
1943. Het was een aanvulling op de Staat van Beleg van 19 april 1940
die ervoor zorgde dat de militaire autoriteiten maatregelen konden
nemen zonder eerst met de burgerlijke autoriteiten te overleggen.
Verwacht werd dat de staat van beleg van korte duur zou zijn.92 De
keuze voor een militair bestuur leek de meest praktische: het con-
tact met de geallieerden zou beter verlopen en het Militair Gezag
zou, omdat het snel kon handelen, in staat zijn de noodzakelijke
harde maatregelen te treffen. Niettemin stuitte de creatie van een tij-
delijke militaire overheid sommige bewindslieden tegen de borst.
Een militair bestuur deed immers autoritair aan. Die vrees hadden

48



zij gemeen met de Belgische regering. Uit angst dat de geallieerden
anders te veel macht naar zich toe zouden trekken, stemden zij uit-
eindelijk toch in met een tijdelijke militaire overheid.93

Het Militair Gezag en het Hoog Commissariaat zouden zich na
de bevrijding beiden gaan ontfermen over de arrestatie van collabo-
rateurs. Het wettelijk kader voor de opsluiting en bestraffing van
verdachten werd reeds in Londen opgesteld. Voor België kwam op 
17 december 1942 een besluitwet tot stand die bepaalde wat onder sa-
menwerking met de bezetter werd verstaan en welke straffen daarop
stonden. De Belgische ministers konden voortbouwen op wetsarti-
kelen die vanaf de Eerste Wereldoorlog in gebruik waren voor de 
bestraffing van binnenlandse vijanden van de staat. Zo werden de
bestaande artikelen 113 (militaire collaboratie), 115 (economische
collaboratie), 118 bis (politieke collaboratie), en 121 bis (verklikking)
uitgebreid. Hiermee werd de omschrijving van collaboratie aan-
zienlijk verruimd, waarbij ook de doodstraf – sinds 1863 niet meer
toegepast – weer tot de mogelijkheden ging behoren.94 Deze Be-
sluitwet zorgde er dus voor dat de betekenis van ‘misdrijven tegen de
uitwendige veiligheid van de staat’ ruimer werd en dat de bijbeho-
rende straffen werden vergroot.

In mei 1944 werd vervolgens besloten dat bepaalde burgerlijke en
politieke rechten als sanctie kwamen te vervallen. Ook zou men bij
een veroordeling de Belgische nationaliteit kunnen verliezen. Want,
zo lichtte de minister van Justitie Antoine Delfosse enkele maanden
later toe: 

Het ware niet aan te nemen dat zij die met den vijand hebben
geheuld kort na de bevrijding van het grondgebied aan ons
openbaar leven zouden deelnemen [...]. Zij die het Vaderland
hebben verraden moeten geheel en snel in de onmogelijkheid
worden gesteld om kwaad te doen.95

Vervolgens werd in de Besluitwet op 26 mei en 18 september 1944 de
procedure voor de vervolging vastgelegd. Hierin werd besloten de
bestraffing van collaborateurs over te laten aan het militair gerecht.
Dertien op te richten krijgsraden zouden de zaken behandelen. De
krijgsauditeur zou een aanhoudingsbevel zonder motivatie (die 
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anders wel nodig was) afleveren en verlengen. Een maand na de aan-
houding mochten verdachten een voorlopige invrijheidstelling
aanvragen. Ook na de Eerste Wereldoorlog waren collaborateurs
door krijgsraden veroordeeld, en er werden dus geen nieuwe tribu-
nalen of rechtbanken in het leven geroepen.96 De regering-Pierlot
kon waarschijnlijk ook niet veel anders dan de bestaande wetgeving
omarmen. De Belgische regering was constitutioneel immers in
haar kunnen beperkt door de precaire politieke situatie die als ge-
volg van het conflict met de koning was ontstaan.97

Door de Nederlandse regering in ballingschap werd ter voorbe-
reiding van de vervolging en bestraffing van collaboratie het straf-
recht en het strafapparaat op 22 september 1943 uitgebreid met vier
wetsbesluiten.98 Anders dan in België bestonden er namelijk geen
eerdere wetten die konden worden uitgebreid. Het Besluit Buitenge-
woon Strafrecht was volledig nieuw. Dit besluit bepaalde wat als
strafbaar feit werd gezien. De belangrijkste misdaad tegen de veilig-
heid van de staat was hulpverlening aan de vijand. Daarnaast was het
blootstellen van anderen aan geweld van de vijand, bijvoorbeeld het
verraden van onderduikers, een misdaad. De straffen die de rechters
door het Besluit Buitengewoon Strafrecht konden uitvaardigen,
waren levenslange of tijdelijke gevangenisstraffen. Ook bestond de
mogelijkheid om de collaborateur voor tien jaar te interneren en ge-
durende deze periode zijn burgerrechten te ontnemen. Het besluit
maakte tevens mogelijk dat de doodstraf, in 1870 verdwenen uit het
burgerlijk strafrecht, weer kon worden opgelegd.99 In 1944 werd ver-
volgens het Tribunaalbesluit afgekondigd. In nieuw op te richtten
tribunalen zouden naast rechters ook leken oordelen over de vraag
in hoeverre iemand zich als goede vaderlander had gedragen. De
voormalige verzetsleden waren in de ogen van de Londenaars de
juiste mensen om als leek zitting te nemen in een tribunaal. Een tri-
bunaal kon als straf tien jaar internering, ontzetting uit bepaalde
rechten en/of verbeurdverklaringen opleggen.100

Er werd dus anders dan in België geen militair gerecht inge-
steld.101 Ook geheel anders was de keuze om verzetsleden op te
nemen in het vervolgingsapparaat. In de ogen van de Nederlandse
regering waren zij bij uitstek geschikt om te beoordelen over wie
‘goed’ en wie ‘fout’ was geweest tijdens de bezetting. De Belgische re-
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gering vreesde daarentegen bemoeienis van de verzetsbewegingen.
Deze mensen werden in de politiek onstabiele situatie gewan-
trouwd. De bestraffing moest daarom in België een exclusieve
staatsaangelegenheid zijn en blijven. 

1.5 Voorbereiding van de naoorlogse internering 

Nu de hoofdlijnen voor de bestraffing van collaboratie waren opge-
steld, moesten beide regeringen ook in kaart brengen hoe en waar de
verdachten van collaboratie zouden worden opgesloten. Vanaf 1943
legden zij zich toe op deze vraag. Opnieuw was de ervaring van de
Eerste Wereldoorlog voor België belangrijk bij deze voorbereidin-
gen. De Besluitwet van oktober 1916 voorzag dat Belgen die een 
gevaar voor de binnenlandse orde en veiligheid vormden, konden
worden opgesloten. De Besluitwet van oktober 1918 bepaalde verder
dat de minister van Justitie de bevoegdheid had deze verdachte Bel-
gen te interneren.102 Deze besluitwetten lagen aan de basis van de
omzendbrief die op 21 augustus 1944 werd ondertekend door de mi-
nister van Justitie Delfosse. Deze brief, die al in de loop van 1943 in de
maak was, bepaalde dat de burgemeesters een belangrijke rol moes-
ten spelen bij de interneringen. Van hen werd verwacht dat zij men-
sen boven de zestien jaar die ‘wegens hun betrekkingen met de 
vijand verdacht zijn’, zouden arresteren door middel van een indivi-
dueel arrestatiebevel. De burgemeesters zouden vervolgens verant-
woordelijk zijn voor het onderbrengen van de geïnterneerden tot
het Beheer van het Gevangeniswezen deze taak kon overnemen. Een
latere toevoeging bepaalde dat naast de burgemeester ook de procu-
reurs des konings, de krijgsauditeurs en de administrateur van de
staatveiligheid verantwoordelijk waren voor de arrestaties. 

Hoe de interneringskampen er precies uit moesten zien, bleef
nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er bewust een zekere mate van
flexibiliteit aanwezig was in de bepalingen van de Belgische rege-
ring. Dat de voorbereidingen beperkt bleven tot het aanwijzen van
de verantwoordelijken voor de arrestatie en internering, maakte de
Belgische minister van Justitie Delfosse wel enigszins zenuwachtig.
Hij was later aangekomen in Londen en had met eigen ogen gezien
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hoe de stemming in het bezette land ten opzichte van collaborateurs
was. In 1943 drong hij er daarom bij de regering in ballingschap op
aan om betere voorbereidingen te treffen. Ook de in Londen aanwe-
zige A. Delierneux, op dat ogenblik directeur van het gevangeniswe-
zen, begon in 1944 met het uitwerken van interneringsplannen. Hij
wilde onder meer lijsten opstellen van plaatsen die voor opsluiting
in aanmerking kwamen en van de instituties die goederen konden
leveren aan de kampen. Het is echter maar de vraag of dergelijke lijs-
ten indertijd ook daadwerkelijk gemaakt zijn: ze zijn in ieder geval
niet teruggevonden in de archieven.103

Het is moeilijk vast te stellen op hoeveel arrestaties de Belgische
regering rekende. De Belgische sociologen Huyse en Dhondt schrij-
ven dat de Belgische regering er tot de herfst van 1942 niet van uit-
ging dat er een massale bestraffing van collaboratie zou plaatsvin-
den. De regering wilde zich in plaats daarvan richten op de grotere
collaborateurs en hen zwaar bestraffen. Met de komst van Delfosse
uit het bezette gebied eind 1942 veranderde deze zienswijze omdat
nu meer bekend werd over de mate van collaboratie en de scherpe,
gewelddadige tegenstellingen die waren ontstaan. Maar ook de in-
ternationale visie op bestraffing veranderde: eind 1942 maakten de
geallieerden duidelijk dat de oorlogsmisdadigers strenger zouden
worden bestraft dan na de Eerste Wereldoorlog. Toen was hun be-
straffing enkel een nationale aangelegenheid geweest.104 De visie op
bestraffing van de Belgische regering in ballingschap werd door deze
interne en externe ontwikkelingen bijgesteld, en al in 1943 sprak 
auditeur-generaal Ganshof van der Meersch over tienduizenden
strafzaken die gevoerd moesten worden.

In Nederland maakte artikel 16 van het Besluit op de Bijzondere
Staat van Beleg de arrestatie en opsluiting van alle verdachte perso-
nen mogelijk. Dit bepaalde dat het Militair Gezag de bevoegdheid
had om verdachten van collaboratie te interneren en vrij te laten.
Een bevel van de rechtbank was in deze omstandigheid niet nodig.105

Begin november 1943 werd een nota opgesteld door majoor W. P.C
Molenaar, aangesteld als leidinggevende van de interneringskam-
pen.106 Molenaar was als directeur van de strafgevangenis in Den
Haag ook direct betrokken geweest bij de interneringen van mei
1940. Elke verdachte van collaboratie moest onmiddellijk worden
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opgepakt. Het stond voor Molenaar buiten kijf dat dit alle manne-
lijke leden van de nsbdie na 1 juli 1942 tot de beweging waren toege-
treden, omvatte. Men schatte hun aantal op ongeveer vijftigdui-
zend. Er werd rekening mee gehouden dat niet iedereen te vinden
zou zijn, vele mannen zouden zich waarschijnlijk nog aan het Oost-
front bevinden. Het was ook nog maar afwachten hoeveel van hen
het einde van de oorlog levend zouden halen. Zeker was dat naast
nsb’ers er andere mensen wegens collaboratie en verraad voor op-
sluiting in aanmerking kwamen, maar of dit ook voor alle vrouwe-
lijke verdachten gold, bleef onduidelijk. Dit alles in acht nemende
kwam het Militair Gezag uit op een schatting van honderdduizend
te arresteren mensen. Het zou blijken dat deze schatting er niet ver
naast zat.

In Londen wist men natuurlijk niet waar al deze mensen zich op
het moment van de bevrijding zouden bevinden. Voor het opzetten
van interneringskampen moest het Militair Gezag daarom bij aan-
komst in Nederland direct een schatting van de plaatselijke autori-
teiten ontvangen. Op die manier konden de kampen georganiseerd
worden. Verwacht werd daarbij dat voordat de militaire commissa-
rissen in Nederland aankwamen, de lokale politie al begonnen was
met arrestaties. Het zou daarom in de praktijk onmogelijk blijken de
potentiële kampen dan al gereed te hebben. Men ging ervan uit dat
de eerste dagen chaotisch zouden zijn en dat van de snel op te richten
kampen niet veel verwacht kon worden. Tot die tijd moest op lokaal
niveau door de autoriteiten eerst zelf worden uitgekeken naar een
oplossing, vergelijkbaar met de grote verantwoordelijkheid die op
de Belgische burgemeesters kwam te liggen. Anders dan in België
was de rol van de lokale Nederlandse autoriteiten, zoals de burge-
meester, echter van tijdelijke aard en niet geïnstitutionaliseerd. Als
de situatie eenmaal gestabiliseerd zou zijn, kon men overgaan op
centralisatie. 

Ook de Nederlandse strafinrichtingen en kampen werden door
Justitie in ballingschap geïnventariseerd. De gevangenissen reser-
veerde men voor het onderbrengen van ‘de landverraderlijke en
meest gevaarlijke elementen’.107 In de gevangenissen bestond min-
der ontsnappingsgevaar en kon van de mogelijkheid gebruik wor-
den gemaakt personen geïsoleerd op te sluiten. Binnen de gevange-
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nis zouden zij, in tegenstelling tot in de interneringskampen, niet 
de kans krijgen ‘als raddraaiers en opruiers op te treden’.108 Op capa-
citeitsproblemen rekende Molenaar vooralsnog niet: ‘Ik zou niet
zover willen gaan als de Duitschers, die 3 man in één cel logeeren.’109

Mocht het echter nodig zijn, dan was er geen bezwaar tegen om twee
mensen in één cel te plaatsen. Mannen en vrouwen mochten in het-
zelfde gebouw worden opgesloten mits zij van elkaar afgezonderd
werden. Met het oog op de verplichte scheiding tussen mannen en
vrouwen moesten er ook aparte interneringskampen komen. Het
Militair Gezag hoopte daarvoor de hand te kunnen leggen op de
Duitse concentratiekampen, zoals Amersfoort, Vught en Wester-
bork. Dit maakte het mogelijk om duizenden mensen te interneren,
en materiaal, zoals stapelbedden, zou waarschijnlijk al aanwezig
zijn. De oprichting van kleine kampen moest zo veel mogelijk ver-
meden worden. Dat bracht immers veel meer logistieke kosten met
zich mee dan het beheer van een paar grote kampen.

Noodzakelijkerwijs moest het bestaande gevangenispersoneel
direct worden gezuiverd van mensen die onder verdenking stonden.
Maar er moest wel genoeg personeel zijn voor de bewaking van de
verdachte collaborateurs. De verwachting was dat één personeelslid
volstond voor tien gevangenen, en dat er dus op honderdduizend
gevangenen tienduizend man personeel nodig was. Deze mensen
zouden deels uit de politie afkomstig moeten zijn, anderen moesten
worden gerekruteerd onder de bevolking. Voor de vrouwenkampen
moesten het vrouwelijke bewakers zijn. Het strekte tot aanbeveling
als de bewakers een vuurwapen wisten te gebruiken. De kamplei-
ding zou in handen kunnen komen van officieren of reclasserings-
ambtenaren die discipline en orde wisten te handhaven.

De voorbereidingen die in Londen werden getroffen, sloten aan
op de toespraak van Jaap Burger, Engelandvaarder en minister zon-
der portefeuille belast met het terugkeerbeleid, op 29 januari 1944.
De redevoering had dezelfde toon als die van Wilhelmina in 1941: 

Voor hen en voor allen, die op welke wijze ook, ons volk on-
trouw zijn geworden in de tijd van neergang en verdrukking,
zal op de dag van de bevrijding geen plaats zijn. [...] Voorzien
moet intussen worden, in afwachting van definitieve beslis-
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singen, dat zij aan wier nationale houding gegronde twijfel
bestaat, onmiddellijk uit de samenleving verwijderd kunnen
worden.110

In maart 1944 kwamen er vervolgens richtlijnen voor het inrichten
van de interneringskampen en instructies voor de toekomstige
kampcommandanten. In die opzet moesten twee verschillende
soorten kampen komen die beide een ander doel hadden. Het ging
enerzijds om verblijfkampen voor de ‘lichtere’ gevallen. Hier zou-
den mensen geïnterneerd worden die waarschijnlijk niet schuldig
waren aan collaboratie maar voor hun eigen veiligheid en handha-
ving van de openbare orde moesten worden opgesloten. Anderzijds
moesten er bewaringskampen komen voor de ‘zwaardere’ gevallen.
Van deze mensen zou vaststaan dat zij hadden gecollaboreerd. Voor
beide type kampen werden richtlijnen opgesteld. De bewarings-
kampen moesten veel strenger zijn dan de verblijfkampen. Regelin-
gen voor de ‘lichtere’ gevallen in de verblijfkampen moesten op het
vlak van voeding, bezoek et cetera gunstiger zijn. Hier mochten de
mensen bijvoorbeeld zelf bepalen hoe zij hun haar en baard droe-
gen, terwijl in de bewaringskampen de mannen en vrouwen kort af-
gesneden haar moesten dragen. Voor de ‘lichtere’ gevallen moest
kortom, ‘getracht [...] worden aan deze kampen zooveel mogelijk
het vernederende en onteerende karakter te ontnemen’.111

De maatregelen werden door de Nederlandse regering in Londen
verder uitgewerkt dan door de Belgische collega’s. Voor België bleef
een zekere flexibiliteit bestaan. De Belgische regering was gezien de
onstabiele politieke situatie vooral bang voor de mogelijke onrust
tijdens de bevrijding. Via interneringen van verdachten zou de orde
hopelijk beter gehandhaafd kunnen worden. Dit bleef echter nog al-
lemaal theorie, en de werkelijke situatie in het land bij de bevrijding
zou een bittere pil zijn voor beide regeringen. Want hoe reëel was de
inschatting van de situatie toen de geallieerde legers in september
1944 België en delen van Zuid-Nederland bevrijdden? Zouden de
Nederlandse en Belgische verzetsbewegingen het gezag van respec-
tievelijk het Militair Gezag en het Hoog Commissariaat accepteren?
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1.6 Conclusie 

In september 1944 waren er op straat grootschalige vergeldings -
acties tegen collaborateurs. Tegelijkertijd begon de staat met het 
arresteren en bestraffen, hetgeen een operatie van formaat was. Het
verlangen naar boetedoening en collectieve uitsluiting van deze
groep in het cultureel-maatschappelijk, politiek en economisch
leven was tijdens de bezetting gegroeid en zou de gemoederen in de
periode na de bevrijding domineren. Door hun houding tijdens de
bezetting moesten de collaborateurs in de ogen van het gros van de
bevolking en de regering uit de samenleving verdwijnen. Het was
voor veel mensen ondenkbaar dat de groep collaborateurs ooit weer
terug zou keren in de naoorlogse samenleving: zij hadden zich als
verraders en als binnenlandse vijand laten kennen. 

Tijdens de bezetting waren als gevolg van collaboratie en verzet
de verhoudingen gepolariseerd. In België waren de gradaties van het
sociale isolement sterker dan in Nederland. Rexisten waren in de
jaren dertig al in een marginale positie gekomen. Naarmate de be-
zetting voortduurde, werden vnv’ers hier ook mee geconfronteerd,
maar hun isolement werd nooit zo totaal als dat van de rexisten. Al
binnen een jaar na de Duitse inval karakteriseerde geweld de ver-
houdingen tussen collaborateurs en niet-collaborateurs. Dit was
anders in Nederland waar de nsbniet direct in een sociaal isolement
terechtkwam. Geweld was weliswaar een belangrijke poot onder de
ideologie van de beweging maar werd pas in een later stadium bepa-
lend voor de sociale verhoudingen. Pas na de bevrijding van België
en Zuid-Nederland escaleerde de situatie in het nog bezette deel van
Nederland. 

Het vroege en intense geweld in België zorgde voor angst bij de
regering in Londen. Het geweldsmonopolie was al in een vroeg sta-
dium geschonden door gewapende verzetsgroepen die om politiek-
ideologische redenen door de regering gewantrouwd werden. De
Nederlandse regering in ballingschap voelde zich minder bedreigd.
Het verzet tegen de Duitsers werd onder de vlag van Oranje eens -
gezind gevoerd. Ook hadden de tegenstellingen tussen nsb’ers en
niet-collaborateurs nooit dezelfde brutaliteit gekend als in België.
Toch zouden na de bevrijding in Nederland meer dan twee keer zo
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veel personen verdacht van collaboratie worden opgepakt dan in
België. Dit is een opmerkelijk gegeven omdat de mate van collabora-
tie in beide landen gelijk was geweest. Betekent dit dat de wens om
collaborateurs volledig uit de samenleving te bannen in Nederland
groter was dan in België? 
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