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HOOFDSTUK 2

Opsluiting in oorlogstijd 

2.1 Inleiding

Op 9 september 1944 was België grotendeels door de geallieerden be-
vrijd. Aanvankelijk bestond er euforie onder de Belgische bevolking,
maar al snel bleek dat de oorlog nog niet voorbij was. Nazi-Duits-
land was nog lang niet verslagen. Antwerpen en Luik werden nog
maandenlang door de Duitsers gebombardeerd en tijdens de slag
om de Ardennen werden de provincies Luxemburg, Luik en Namen
deels opnieuw bezet. Pas op 15 februari 1945, zes weken na het mis-
lukte Duitse Ardennenoffensief, kondigde de Belgische regering 
af dat het land was bevrijd. Nederland moest nog langer wachten.
Vanaf 12 september 1944 werden delen van het zuiden geleidelijk be-
vrijd door de geallieerden. Nederland werd hierdoor in tweeën ge-
splitst: het noorden bleef in handen van de Duitsers en de bevolking
zou hier een zeer zwaar laatste bezettingsjaar ingaan. De verschil-
lende manieren waarop de bevrijding in beide landen tot stand
kwam, zou grote gevolgen hebben voor het functioneren van het
binnenlands bestuur. 

De Belgische regering keerde al op 8 september terug naar het
land. Van september 1944 tot augustus 1945 voerden regeringen 
van nationale eenheid het bewind in België, eerst onder premier 
Hubert Pierlot en vanaf februari onder premier Achille Van Acker.
Het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid was, zoals afge-
sproken in Londen, belast met de ordehandhaving. De Nederlandse
regering daarentegen kon wegens de oorlogssituatie niet terugkeren
en moest vooralsnog noodgedwongen in Londen blijven. Het zou
tot maart 1945 duren vooraleer koningin Wilhelmina het bevrijde
deel van Nederland bezocht. Het Militair Gezag moest zoals was be-
paald als interim-regering gaan fungeren en vestigde zijn gezag in
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bevrijde gebieden. Op lokaal niveau werden militaire commissaris-
sen aangesteld. De staf van het Militair Gezag moest echter bij gebrek
aan een onderkomen tot april 1945 noodgedwongen in Brussel blij-
ven.

Dit was de situatie waarin de regeringen de verdachten van colla-
boratie moesten gaan opsluiten. Grote delen van de bevolking had-
den hier gedurende de bezetting reikhalzend naar uitgekeken en eis-
ten een snelle en strenge bestraffing. Gevreesd werd dat het geweld
dat tijdens de bezetting had plaatsgevonden, na de bevrijding zou
doorzetten. Om dit te voorkomen, moesten de regeringen hier kor-
daat op reageren en de bestraffing van collaboratie ter hand nemen.
Het was echter nog maar de vraag in hoeverre de Belgische en Neder-
landse regeringen hiertoe op dat moment in staat waren. De Belgi-
sche regering was immers tijdens de bezetting in haar machtspositie
aangetast. Zij was allesbehalve populair onder de bevolking, zeker in
vergelijking met de verzetsbewegingen die zich tijdens de bezetting
geliefd hadden gemaakt. Voor de Nederlandse regering zou het uit-
oefenen van het gezag bemoeilijkt worden door de gedeelde bevrij-
ding van het land. 

De doorgaande oorlogvoering had ook invloed op de opsluitin-
gen. Immers, zolang het Derde Rijk nog niet was verslagen, bestond
er bij beide partijen zowel hoop als angst om de strijd te winnen of 
te verliezen. In hoeverre had het aanslepen van de oorlog invloed op
de organisatie van de arrestaties, opsluiting en bestraffing? Was de
onzekerheid over de uitkomst van de oorlog voelbaar in de interne-
ringskampen? Wat betekende dit voor de houding van het personeel
in de kampen enerzijds en de gevangenen anderzijds? 

2.2 ‘Snijdt haar het haar af’: geweld en arrestaties op straat

Toen de bevrijding in de zomer van 1944 naderde, wisten vele colla-
borateurs in noordelijke of oostelijke richting te vluchten. In augus-
tus 1944 waren zo’n 20.000 tot 25.000 Duitsgezinde Belgen de Duitse
grens overgestoken.1 In Nederland vond op 5 september, de dag die
bekend is geworden als ‘Dolle Dinsdag’, een massale uittocht van
nsb’ers plaats. Naar schatting vluchtten tussen september en okto-
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ber 1944 ruim 60.000 van hen naar Duitsland.2 Er waren ook colla-
borateurs bij die, in plaats van te vluchten, snel een nieuwe weg pro-
beerden in te slaan. Het ledenaantal bij het vnvdaalde van 70.000 in
mei 1940 tot 15.000 à 10.000 in 1944. Rex had aan het einde van de be-
zetting nog 8000 leden. Hoeveel nsb’ers precies hun lidmaatschap
na september 1944 hebben opgezegd, is niet bekend, maar er vonden
wel opzeggingen plaats. Vanaf het voorjaar 1944 ontving de nsb in
Amsterdam bijvoorbeeld 64 opzeggingen van het lidmaatschap.3

Dit redmiddel was natuurlijk alleen maar zinvol wanneer het open-
baar bekend werd. Zo hing in juli 1944 een opportunistische nsb’er
een briefje op zijn deur waarin hij meedeelde geen lid meer van de
beweging te zijn. Een dag later kreeg hij per openbare brief antwoord
dat deze actie nutteloos laat kwam: zijn dagen waren inmiddels ge-
teld.4 Bij veel anderen bestond daarentegen het idee dat het geen 
zin meer had om het zinkende schip te verlaten. Zij zochten daarom
juist meer toenadering tot de Duitse autoriteiten.5 Een allerlaatste
redmiddel was zelfmoord. In Antwerpen schoot een vnv’er zijn
vrouw, zijn dochter en zichzelf dood nadat zijn huis door de lokale
verzetsbeweging was doorzocht. Als boodschap had de man achter-
gelaten: ‘Dietschland zal leven ook als wij sterven moeten. Hou-
Zee.’6

Met de naderende bevrijding probeerden de Belgische en Neder-
landse collaborateurs zo veel mogelijk bewijsmateriaal te vernieti-
gen. Brieven, dagboeken, foto’s en administratie gingen in vlammen
op. Ook uniformen en andere tekens die lidmaatschap van een nati-
onaalsocialistische beweging konden bewijzen, probeerde men te
laten verdwijnen. Deze mensen wisten immers maar al te goed dat
hen na de bevrijding een gerechtelijke vervolging boven het hoofd
hing. Zowel de Belgische als de Nederlandse regering had dit vanuit
Londen eerder bekendgemaakt. Van officieuze zijde hadden de ver-
schillende verzetsbewegingen in het land ook beloftes gemaakt over
de komende afrekening. Een informele afrekening, een bijltjesdag,
leek daarom een reële mogelijkheid.

Beide regeringen hadden in de Londense besluiten over de arres-
tatie van collaborateurs echter geen rol ingecalculeerd voor de ver-
schillende verzetsbewegingen. De regeringen wilden heel nadruk-
kelijk zelf de regie over de bestraffing van collaboratie in handen
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houden, met het belangrijke verschil dat Nederland hiervoor in de
vorm van het Militair Gezag wel en België niet een tussenschakel,
creëerde. Voor België was de creatie van een interim-regering op dat
ogenblik niet evident. De politieke situatie was in België als gevolg
van de bezetting meer precair dan in Nederland. Het communisti-
sche en het leopoldistische verzet werden door de Belgische regering
(in ballingschap) gewantrouwd. Zij waren niet loyaal aan de rege-
ring en bovendien goed bewapend. Vanaf 1942 waren zij, tegen de zin
van de Belgische regering in Londen, gewelddadig tegen de Duitse
bezetter en collaborateurs opgetreden. De guerrilla die was ontstaan
tussen beide partijen, had het geweldsmonopolie van de Belgische
regering vervolgens sterk aangetast. Om een politieke crisis te voor-
komen was het daarom voor de Belgische regering noodzakelijk dat
zij alleen de macht in handen had. De onmiddellijke ontwapening
van deze groepen stond hoog op de agenda van de Belgische rege-
ring. Deze situatie was heel anders in Nederland. Het Militair Gezag
kon als tussenschakel fungeren omdat, in tegenstelling tot België, de
verzetsbewegingen in Nederland niet als een bedreiging werden ge-
zien. Het grote verschil met België was dat de strijd tegen de Duitse
bezetter vanuit Londen door de Nederlandse regering en de vorstin
onder de vlag van Oranje was gevoerd. Ook de verzetsbewegingen
hadden zich achter de regering en vorstin in Londen geschaard.7

Door de regeringen in ballingschap werd van tevoren rekening
gehouden met de mogelijkheid dat een deel van de bevolking het
heft in eigen hand zou nemen. In een interne nota van het Militair
Gezag die in 1944 in Londen was opgesteld, werd enerzijds gesteld
dat ‘Nederland een rechtsstaat is, waar eigenrichting niet is toege-
staan, anderzijds moet het begrijpen, dat het feitelijk onmogelijk en
ook niet gewenscht is deze veiligheidsklep geheel te sluiten’.8 Deze
inschatting van de mogelijkheid van eigenrichting is niet verwon-
derlijk. De regeringen in ballingschap waren zich in 1944 immers be-
wust van de wraakgevoelens tegen collaborateurs en de verlangens
naar bestraffing van deze groep die onder grote delen van de bevol-
king leefden. Het zomaar negeren van deze gevoelens was op dat
ogenblik praktisch onmogelijk. In feite zagen zij een tijdelijke uiting
van de onvrede als noodzakelijk kwaad om grotere gewelddadig -
heden te voorkomen.
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Hoe dit zich vervolgens uitte, is bekend. Kaalgeschoren en met
pek en veren besmeurde vrouwen staan inmiddels in ieders voor-
stelling gegrift. Maar hoe kwam het destijds zo ver dat ‘brave’ burgers
tot dergelijke acties overgingen? Over dit geweld verschenen de afge-
lopen jaren meerdere studies. Hieruit blijkt hoe er zich in zowel Ne-
derland als België, maar ook in andere landen zoals Frankrijk, Noor-
wegen of Denemarken, hetzelfde fenomeen voltrok. De Belgische
historicus Peter Schrijvers merkt hierover treffend op dat er ‘in ze-
kere zin een opmerkelijke logica in de ogenschijnlijk barbaarse
chaos schuilde’.9 Dit betekende overigens niet dat de acties in België
en Nederland tussen september 1944 en mei 1945 even vaak voor-
kwamen. Het lijkt dat dergelijke uitingen in deze periode veel meer
voorkwamen in België. Daar leefde immers een sterker gevoel dat de
oorlog echt voorbij was, en die euforie klonk in de bevrijdingsritue-
len door.10 In Nederland lag dit anders door de geleidelijke bevrij-
ding. 

De bevrijdingsriten hebben verschillende kenmerken. De (ge-
welddadige) acties waren in de eerste plaats gericht tegen bekende
normovertreders. De meest zichtbare collaborateurs tijdens de be-
zetting vormden een gemakkelijk doelwit. Dat ging in eerste instan-
tie om de leden van de nsb, Rex of het vnv. Zij waren bekend in hun
buurt door het dragen van een uniform of speldje van de beweging
of doordat ze een affiche voor hun raam hadden gehangen. Tijdens
de bezetting hadden zij een kleine gemeenschap gevormd die on-
derling optrok en bij elkaar winkelde. Hun kinderen waren via de
nationaalsocialistische jeugdbeweging met elkaar verenigd en lie-
pen in herkenbare kleding rond. Ook mensen die geen lid waren
maar wel zichtbaar hadden gecollaboreerd, waren het doelwit van
acties na de bevrijding. Iedereen die persoonlijk bekend of gemak-
kelijk bereikbaar was, werd aangevallen. Zo werden buurtwinkels
aangevallen, maar bleven de grote industriële collaborateurs buiten
schot. Zij waren immers niet zichtbaar of grijpbaar voor brede lagen
van de bevolking.11 Lokale gebeurtenissen en omstandigheden tij-
dens de bezetting waren bepalend voor de aanvallen tegen collabo-
rateurs. 

Ten tweede hadden deze acties een spontaan karakter. Er was
geen vooropgezet plan, de lokale bevolking en verschillende verzets-
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groepen gingen meestal eigener beweging over tot de bevrijdingsri-
tuelen. Deze acties vonden in de openbaarheid plaats en hadden de
sfeer van een spektakel. De verdachten werden bijvoorbeeld onder
veel lawaai thuis opgehaald en vervolgens op een kar door de stad ge-
reden of op het dorpsplein gezet waar zich dan snel een belangstel-
lende menigte verzamelde. De verdachte collaborateurs moesten
met borden rond hun nek lopen waarop stond dat zij ‘landverraders’
waren. Zo werden zij eerloos gemaakt en gedwongen publiekelijk
schuld te belijden. Deze mensen moesten ontmaskerd worden als
verraders en zo aan de hele buurt worden getoond. Een jongen uit
een gezin dat in de buurt bekendstond als Duitsgezind, schreef in
zijn dagboek:

Toen wij buiten kwamen ontstond er een geroep en getier 
van belang. Heel Antwerpen was hier bijeengekomen om de
zwarte beesten te zien. Met van alles werd naar onze hoofden
gesmeten, men speekte en rochelde naar ons.12

Een jonge vrouw uit een Duitsgezinde, Vlaams-nationalistische fa-
milie was tijdens de bezetting lid van de Dietsche Meisjesscharen
(dms) geweest en droeg tijdens de bezetting haar zwarte uniform,
naar eigen zeggen, met opgeheven hoofd. Gedurende de bevrijding
gingen in Mechelen haar stadsgenoten naar haar op zoek: 

Enkele jongen snoeshanen begonnen plots hysterisch te gillen
en te roepen: ‘Daar is er nog een. Pak ze. Pak ze.’ [...] Plots rende
een razende, met de armen molenwiekende man uit de siga-
renwinkel waar tegenover we te praten stonden op mij af. ‘Dat
is het toppunt van onbeschaamdheid!’ schreeuwde hij, ‘haar
foto in uniform hangt in mijn etalage en dan heeft zij nog het
lef er vlak onder te gaan staan. Snijdt haar het haar af. Snijdt
haar het haar af.’ [...] De straat behoorde alleen nog aan ‘Belgi-
sche patriotten’ en al diegenen die we kenden waren of gevan-
gen of ondergedoken of gevlucht.13

Een derde belangrijk kenmerk van de bevrijdingsriten is de mate -
riële schade die aan collaborateurs werd berokkend. Onder grote 
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belangstelling werd de inboedel van collaborateurs op straat kapot-
geslagen, en hun bezit werd geregeld in brand gestoken. Het ging 
bij het afnemen van persoonlijke eigendommen – uitzonderingen
daargelaten – in de eerste plaats echter niet om persoonlijk gewin.
De eigendommen van collaborateurs werden niet gestolen maar
vernield. Zo werd volgens een getuige bij een plaatselijke Belgische
kolenhandel honderdduizend kilo kolen in brand gestoken.14 In een
tijd van extreme schaarste was dat niet evident. Met de vernieling
maakte men duidelijk dat de (veronderstelde) verrijking van deze
mensen tijdens de bezetting niet werd getolereerd. Daarnaast ging
het er opnieuw om collaborateurs in de buurt voor iedereen herken-
baar te maken. In het verlengde van deze praktijken werden de hui-
zen en winkels van personen die bekendstonden als collaborateur of
Duitsgezind, beklad met swastika’s of onterende en ontmaskerende
leuzen. 

Niet alleen huizen en winkels maar ook vrouwen die beschuldigd
werden van ‘horizontale collaboratie’, oftewel seksuele betrekkin-
gen met Duitsers, werden herkenbaar gemaakt door ze met een
swastika te brandmerken of met pek te besmeuren. Soms dwong
men de vrouwen zich ten overstaan van alle belangstellenden te ver-
eenzelvigen met de Führer: ze kregen de typische snor opgeschil-
derd of moesten een portret van Hitler dragen. Over de mishan -
deling van deze vrouwen op straat tijdens de bevrijding zijn de
afgelopen jaren meerdere studies verschenen.15 Het gender-speci-
fieke aspect daarvan staat in deze onderzoeken steeds centraal. Het
kaalknippen of scheren van het haar van de vrouw was het meest
kenmerkende aspect van de gewelddadigheden. Er werden welis-
waar ook enkele mannen kaalgeschoren, maar de actie was vooral
op vrouwen gericht. In de geschiedschrijving worden hiervoor ver-
schillende verklaringen gegeven. Het afscheren van het haar zou als
ultieme straf gelden voor een vrouw: zij werd hierdoor immers op
een vernederende manier ontdaan van haar vrouwelijkheid.16 Som-
mige historici beargumenteren dat deze vernedering van vrouwen
een reactie was op de krenking die mannen tijdens de bezetting
moesten ondergaan vanwege de (nieuwe) rol die vrouwen hadden
kunnen spelen. In hun afwezigheid hadden vrouwen mogelijk niet
enkel seksuele betrekkingen met andere (Duitse) mannen gehad, zij
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hadden tevens een belangrijke rol ingenomen in het productiepro-
ces.17 Door deze vrouwen kaal te scheren, zouden mannen hun do-
minante maatschappelijke rol herbevestigen en de vooroorlogse
morele orde herstellen. Anderen wijzen op de historische continuï-
teit van het kaalscheren. In de charivari (volksgericht) werd dit ritu-
eel immers vaker toegepast, bijvoorbeeld bij prostituees die een be-
smettelijke ziekte hadden. Een kaalgeschoren hoofd maakte hen
herkenbaar. 

Zowel in België als in Zuid-Nederland kwam het kaalscheren ge-
durende de bevrijding in september 1944 voor. In België werd dit na
de bevrijding van 1918, in tegenstelling tot Frankrijk, ook al toege-
past.18 Het waren dikwijls leden van de verschillende verzetsgroepen
die de vrouwen knipten en schoren. In Yerseke schoor de waarne-
mend burgemeester zelf een jonge vrouw uit een nsb-gezin kaal.
Hierbij kreeg hij hulp van de plaatselijke bevolking.19 In België hiel-
pen de geallieerde troepen soms bij het kaalscheren.20

Minder bekend dan het kaalknippen zijn de verkrachtingen van
vrouwen tijdens de bevrijding. Hiervoor is echter slechts sporadisch
bewijs te vinden. Dit zegt minder over de frequentie van deze prak-
tijken dan over het taboe waarin ze zijn gehuld.21 Ook is niet precies
vast te stellen hoeveel mensen het leven lieten bij de bevrijding. De
schattingen voor België lopen tussen de vijftig en de honderd, waar-
bij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de periode voor en na
mei 1945.22 In Nederland is het cijfer voor de periode van september
1944 tot mei 1945 ook niet bekend, er wordt uitgegaan van enkele
tientallen over de gehele bevrijdingsperiode.23 Deze beide cijfers
staan in relatief contrast met Frankrijk, waar duizenden mensen op
straat werden doodgeschoten, en dit geeft aan dat in Nederland en
België een dergelijke vorm van eigenrichting uitzonderlijk was. 

Het geweld dat tijdens de bevrijding tegen collaborateurs werd
gepleegd, kwam niet uit de lucht gevallen. Het vormde een voorzet-
ting van de gewelddadigheden tijdens de bezetting. Collaborateurs
en niet-collaborateurs waren in België vanaf 1942, en in Nederland
met name in het laatste jaar, in een spiraal van geweld terechtgeko-
men. De bevrijding bood nu de mogelijkheid voor niet-collabora-
teurs om gevoelens openlijk te uiten en stond daarmee in het teken
van vergelding. Eindelijk was het mogelijk wraak te nemen op de
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mensen die zelf leed hadden veroorzaakt of vertegenwoordigers
waren van het aangedane leed. De diepe scheidslijn die tijdens de 
bezetting was ontstaan, kreeg daarmee een nieuwe betekenis: een
collectieve uitstoting van ‘landverraders’ vond plaats. Daarmee
werd de identiteit van beide groepen herbevestigd. ‘Goed’ burger-
schap werd gedefinieerd door de ‘foute’ groep burgers uit te sluiten.
Of zoals Martin Conway het voor België duidde: 

Purges were therefore not just acts of revenge; they were also, howe-
ver imperfectly, statements of a wider commitment to justice and
freedom. [...] The post-war purges represented an [...] abortive 
attempt to redefine the nature of citizenship within the Belgian
political community.24

De opgepakte collaborateurs moesten vervolgens een weg afleg -
gen naar het politiebureau of het interneringscentrum, wat op een
rituele uittocht uit de buurt leek. Onder veel lawaai en belangstelling
werden deze mensen opgehaald, en onderweg waren ze het mik-
punt van publieke spot, werden ze bespuugd, geslagen en geschopt.
Buurtbewoners maakte de gearresteerde mensen duidelijk dat ze
niet langer gewenst waren. De lokale bevolking bracht ook zelf op 
allerlei plaatsen verdachten naar het politiebureau.25 De nationaal-
socialistische ‘besmetting’ moest ongedaan gemaakt worden. Illus-
tratief hiervoor was dat verdachten van collaboratie aan het schoon-
maken werden gezet: in Luik moesten gearresteerde mensen de
vloer met chloor schoon schrobben26 en in Zuid-Limburg moesten
gevangen nsb’ers een gebouw voor repatrianten schoonmaken.27

Vaak wordt verondersteld dat men van de gelegenheid gebruik-
maakte om burenruzies te beslechten. Een aangifte zou er immers
voor zorgen dat iemand uit de buurt verdween.28 Maar juist door de
massale belangstelling voor de arrestatie van verdachte collabora-
teurs is het niet waarschijnlijk dat een valse aangifte onopgemerkt
bleef. Een valse verdachtmaking lijkt daarom niet effectief te zijn ge-
weest tenzij de hele buurt een afkeer van deze persoon had. De Ame-
rikaanse historica Megan Koreman toonde voor de periode van de
après-libération in Frankrijk in ieder geval aan dat aangifte van colla-
borateurs andere doelen diende dan het beslechten van persoon-
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lijke conflicten. Het was veelal een middel van de zwakkere groepen
uit de samenleving om gehoord te worden door de autoriteiten. Het
duidt volgens haar ook op de lage verwachtingen die de bevolking
op dat moment had van het politionele apparaat. Om te voorkomen
dat mensen ongestraft bleven, gingen ze vervolgens zelf over tot het
aangeven van collaborateurs. Dit hangt samen met een zeker onge-
duld om de reactie van de autoriteiten af te wachten. Daarnaast wijst
Koreman erop dat het zelf aangeven van een persoon een reactie was
op het feit dat in de ogen van de buurt juist de verkeerde mensen
werden opgepakt door de autoriteiten.29

De Belgische en Nederlandse regeringen wilden echter voorko-
men dat mensen zelf, of met hulp van verzetsbewegingen, met de 
arrestaties begonnen. Ze wilden zelf de regie over de aanhoudingen
houden en waren ook van dat scenario uitgegaan. Op grond van het
Besluit op de bijzondere Staat van Beleg had het Nederlandse Mili-
tair Gezag de bevoegdheid verdachten van collaboratie te arresteren
en op te sluiten. De politie moest, na gezuiverd te zijn van de natio-
naalsocialistische leden, bij het opsporen en aanhouden van ver-
dachten een belangrijke rol gaan spelen. De geallieerden zouden ook
personen arresteren die militaire operaties in gevaar hadden ge-
bracht en oefenden druk uit om zo veel mogelijk verdachten te ar-
resteren. Zij pakten liever een verdachte te veel dan te weinig op,
want niemand mocht hen bij de militaire operaties voor de voeten
lopen, zeker geen vrienden van de Duitsers.30 Voor de verzetsbewe-
gingen was in de plannen voor de arrestatie van collaborateurs geen
rol weggelegd. Toch begonnen verschillende verzetsbewegingen tij-
dens de bevrijding van Zuid-Nederland direct met het oppakken
van verdachten. Zo hadden zij in Maastricht al honderden nsb’ers
gearresteerd en schoren zij de hoofden van de van collaboratie ver-
dachte vrouwen kaal. Ook op andere plekken in de provincie Lim-
burg hadden lokale verzetsgroepen nsb’ers opgepakt.31

De verzetsgroepen hielden zich niet aan de beslissingen die het
Militair Gezag had genomen over de arrestatiebevoegdheid. Ten eer-
ste waren zij door het te laat ontvangen van de Algemene Lastgeving
niet allemaal op de hoogte van de procedure. Daarmee was in de 
bevrijde gebieden verwarring ontstaan over wie de vermeende col-
laborateurs moest arresteren. Door de geleidelijke bevrijding van
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Zuid-Nederland waren de militairen van het Militair Gezag niet 
direct ter plaatse om de arrestaties uit te voeren.32 De politie kon vol-
gens het verzet deze taak op dat moment ook niet uitvoeren. Zij was
nog niet gezuiverd en had door het optreden tijdens bezetting een
slechte reputatie gekregen. Daarnaast waren de verzetsbewegingen
de mening toegedaan dat het een logische uitkomst van de afgelo-
pen jaren was dat deze rol hun toekwam. Bovendien kenden zij de
lokale situatie: zij wisten wie er gecollaboreerd had. De geallieerden
bevestigden deze veronderstelling vervolgens toen zij verzetsbewe-
gingen gingen inzetten bij de arrestaties zolang de politie nog niet
gezuiverd was. De zuivering van de politie bleek namelijk een moei-
lijkere operatie dan verwacht. 

Toen het Militair Gezag eenmaal in de bevrijde gebieden arri-
veerde, kon het vervolgens niet meer om de rol van het verzet heen.
De verschillende verzetsbewegingen waren samengegaan in de Bin-
nenlandse Strijdkrachten en herkenbaar aan de oranje armband die
zij droegen. Koningin Wilhelmina had prins Bernhard als opper -
bevelhebber aangewezen.33 Lang niet alle 140.000 mannen die uit-
eindelijk onder zijn bevel kwamen, hadden tijdens de bezetting in
het verzet gezeten. Net als in België, waar deze mannen spottend de
‘septemberweerstanders’ werden genoemd, betraden velen in Ne-
derland ‘het verzet’ pas tijdens of net na de bevrijding. Vrijwel on-
middellijk besloot het Militair Gezag dat de Binnenlandse Strijd-
krachten vanaf september 1944 de bevoegdheid tot het arresteren
van gevaarlijk geachte personen in gevechtszones kregen. Zo kwam
de voormalige verzetsbewegingen toch een rol toe in de arrestaties
van verdachten van collaboratie.

De gedeelde verantwoordelijkheid van de Binnenlandse Strijd-
krachten en het Militair Gezag in de arrestaties leidde echter wel 
direct tot conflicten. Over de vraag wie er dan precies gearresteerd
moest worden, bleken de meningen uiteen te lopen. Het Militair
Gezag had op 12 september 1944 in de Algemene Lastgeving bepaald
dat mensen die na 1 juli 1942 (nog steeds) lid waren geweest van 
de nsb, wa, ss of Nationale Jeugdstorm, moesten worden aange -
houden, net als mensen die een functie hadden bekleed in Duitse
diensten of nationaalsocialistische pers. Onmiddellijk bleek dat de
commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten er andere opvat-
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tingen op na hield. Zijn uitgevaardigde instructie op 25 september
1944 week sterk af van de Algemene Lastgeving van het Militair
Gezag. Veel meer mensen kwamen volgens dit document in aan-
merking voor arrestatie. De uiterlijke opzegdatum van het lidmaat-
schap van een nationaalsocialistische beweging moest 15 mei 1940
zijn en niet 1 juli 1942. Ook wilden de Binnenlandse Strijdkrachten,
in tegenstelling tot het Militair Gezag, vrouwen opsluiten die met
Duitsers verhoudingen hadden, leden van nationaalsocialistische
mantelorganisaties, mensen die onderduikers en verzetsmensen
hadden verraden en mensen met de Duitse nationaliteit.34

Ook al had het Militair Gezag in Londen een reële schatting van
het aantal te arresteren personen gemaakt, voor de Binnenlandse
Strijdkrachten gingen de kaders van wie moesten worden opgeslo-
ten niet ver genoeg. In hun ogen moest, als gekeken werd naar de
stemming onder de bevolking tijdens de bezetting, iedereen die ver-
dacht werd van welke vorm van landverraad of collaboratie opge-
pakt worden. Om de spanning tussen de Londense ideeën en de rea-
liteit in het bevrijde gebied op te lossen, besloot het Militair Gezag in
oktober 1944 daarom een Tweede Algemene Lastgeving uit te vaardi-
gen. Ook in december 1944 volgden aanpassingen, en deze nieuwe
richtlijnen kwamen dichter in de buurt van wat de Binnenlandse
Strijdkrachten voor ogen hadden.

De Binnenlandse Strijdkrachten en het Militair Gezag kwamen
desondanks ook daarna nog dikwijls met elkaar in conflict over de
arrestatiebevoegdheid. Net zoals in mei 1940 het geval was geweest,
deden tijdens deze laatste oorlogsmaanden opnieuw geruchten de
ronde over spionage door ‘moffenmeiden’ en aanvallen die de Duit-
sers zouden beramen. De Binnenlandse Strijdkrachten verweten het
Militair Gezag slap optreden hiertegen.35 Het Militair Gezag verweet
op zijn beurt dat de Binnenlandse Strijdkrachten onterechte arres-
taties uitvoerden. In het algemeen bouwden de Binnenlandse Strijd-
krachten in korte tijd een kwalijke reputatie op. Zij ontwikkelden
zich nooit tot een echt leger en prins Bernhard had er weinig greep
op. Hierdoor domineerde al snel persoonlijk initiatief in bijvoor-
beeld de arrestaties. Er zou in het bevrijde zuiden sprake zijn van
‘terrorisme, brutaliseren van de bevolking, diefstal en onrechtma-
tige daden’.36 Minister-president Pieter Gerbrandy waarschuwde de
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koningin na zijn bezoek aan de bevrijde gebieden in november 1944
dat het optreden van de Strijdkrachten schadelijk was voor de repu-
tatie van het koningshuis omdat onder de vlag van Oranje misbrui-
ken voorkwamen. Zo werden de Binnenlandse Strijdkrachten in de
volksmond spottend ‘(O)ranje (D)ieven’, ‘wa van de prins’ en ‘Witte
terreur’ genoemd.37

Ook al was geweld niet de norm – in Maastricht bijvoorbeeld
verliepen de arrestaties door het verzet geheel geweldloos – 38, de
Nederlandse minister-president Gerbrandy was eind 1944 niet te
spreken over de houding die leden van de Binnenlandse Strijd-
krachten bij de arrestaties aannamen. Hij was bezorgd dat misstan-
den hieromtrent net zo erg zouden worden als in België, waar de 
regering de illegaliteit volgens hem niet in de hand had en de gealli-
eerden wellicht moesten gaan ingrijpen.39 Deze visie van Gerbrandy
op bevrijd België paste binnen de bredere negatieve berichtgeving
over de politieke situatie in dat land in de eerste maanden na sep-
tember 1944. Volgens de geallieerden leek de Belgische situatie op die
van Italië en Griekenland, en het communistisch verzet zou, volgens
Winston Churchill, in België een coup willen plegen. De Belgische
historicus Pieter Lagrou wijst erop dat deze berichtgeving over Bel-
gië niet juist was, maar door de Belgische regering ook niet werd
ontkracht, omdat het beeld van een wankel België haar eigenlijk wel
goed uitkwam. Dit gaf de regering namelijk argumenten om aan de
geallieerden steun te vragen in haar strijd tegen het gewapende com-
munistische en leopoldistische verzet en zo het geweldsmonopolie
weer terug te krijgen.40

Dat de berichtgeving over de politieke situatie in België overdre-
ven was, blijkt onder meer uit het verloop van de arrestaties. Deze
waren door de verschillende verzetsbewegingen niet volledig uit
handen van de Belgische overheid genomen. Op vele plaatsen ver-
richtten zij weliswaar arrestaties, maar ook de politie, de Rijkswacht
en de geallieerde legers speelden hierin een rol.41 Dit was echter niet
wat de Belgische regering in Londen voor ogen had gehad. Daar was
namelijk bepaald dat de burgemeester het bevel aan de politie moest
geven om verdachten van collaboratie te arresteren. Deze centrale
rol van de burgervader gaf echter al snel problemen. Net zoals in Ne-
derland eerst de politie gezuiverd moest worden, zou in België een
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zuivering van het lokaal bestuur moeten plaatsvinden vooraleer de
burgemeester er een vertrouwensbasis kon vormen. De verzetsgroe-
peringen arresteerden daarom de burgemeesters van de Nieuwe
Orde. Burgemeesters die geen lid waren van een collaborerende be-
weging, maar wel een slechte reputatie hadden opgebouwd tijdens
de bezetting, werden ook aangehouden. Dit gebeurde bijvoorbeeld
met de burgemeester van Schriek in de provincie Antwerpen, omdat
hij tijdens de bezetting een streng voedselbeleid had gehanteerd.
Hierdoor waren de smokkelaars in de problemen gekomen en was
er minder voedsel voorhanden geweest.42 Een ander niet voorzien
probleem rond de centrale rol van de burgemeester in de arrestaties
was zijn veronderstelde welwillendheid om deze taak naar behoren
uit te voeren. Het zou blijken dat met name katholieke burgemees-
ters in plattelandsgemeenten hun handen niet aan de interneringen
wilden branden. Zij waren bang voor het effect van die bemoeienis
op hun lokale imago, bijvoorbeeld omdat optreden tegen collabora-
teurs hen niet populair maakte. De regering voelde zich binnen en-
kele weken daarom genoodzaakt niet de burgemeester maar de pro-
cureur des konings, administrateur van de Veiligheid van de Staat en
de krijgsauditeur de bevoegdheid te geven arrestatiebevelen uit te
schrijven.43

De onverwacht snelle militaire bevrijding van België door de ge-
allieerden had ervoor gezorgd dat de verzetsgroeperingen hierbij
slechts van geringe betekenis waren geweest. Enigszins gedesillusio-
neerd gingen zij vervolgens al hun energie op de arrestaties rich-
ten.44 Er waren plekken waar alle aanhoudingen door het verzet 
werden verricht, zoals in en rond Eeklo. Volgens verbindingsofficier
François Ganshof, die door zijn broer auditeur-generaal Ganshof
van der Meersch was aangesteld om na de bevrijding de interne-
ringskampen te inspecteren45, waren meerdere onterechte arresta-
ties uitgevoerd, enkel ‘ingegeven door persoonlijke rancunes’.46 De
plaatselijke bevolking was hierover ontevreden en voelde zich niet
veilig. Ook in Aalst zouden er ‘arbitraire’ aanhoudingen zijn geweest
door het verzet. De Rijkswacht en politie hadden zich machteloos
gevoeld tegenover het geweld van de verzetsbewegingen.47

Hoe reageerde de Belgische regering op de rol van het verzet bij 
de arrestaties? Kwam het er, zoals historicus Peter Romijn het voor
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Zuid-Nederland uitdrukte, tot een ‘synthese van legaal en illegaal’?48

Verzetsgroepen mochten zich officieel niet bemoeien met de arres-
taties en kregen, in tegenstelling tot Nederland, geen geïnstitutiona-
liseerde rol in het arrestatiebeleid. De auditeur-generaal Ganshof
van der Meersch was zeer uitgesproken tegen een rol voor verzetslie-
den in de bestraffing van collaboratie. Toen de minister van Justitie
Delfosse in mei 1944 voorstelde om voormalige verzetsleden in de
krijgsraden op te nemen, had Ganshof met ontslag gedreigd. Als ge-
volg van zijn verzet werd het voorstel teruggetrokken.49 Het was in
de ogen van Ganshof ondenkbaar om de bestraffing van de collabo-
ratie uit handen van de Belgische regering te geven. Voor de Neder-
landse Parlementaire Enquête Commissie verklaarde hij hierover
later: 

Onze grote vrees was, dat de weerstand, het verzet, de zaak in
handen zou hebben genomen, niet omdat ik geen achting
voor de weerstand zou hebben, integendeel, ik heb er veel ach-
ting voor, maar wij vreesden de tussenkomst van de weer-
stand in de publieke zaken. Wat er in Frankrijk en Italië ge-
beurd is, wilde de Regering niet. Aan de rol van de weerstand
was een eind gekomen bij de bevrijding van het land; dat was
natuurlijk voor degenen, die zich moedig gedragen hadden,
hard, maar het moest zo zijn.50

Oftewel: bij de Belgische regering bestond de vrees dat als verzetsbe-
wegingen de taak kregen collaborateurs te arresteren of te bestraf-
fen, zij een machtsbasis en legitimiteit verwierven. Dit had de op dat
ogenblik precaire legitimiteit van de regering kunnen ondermijnen. 

Ook al was het niet de bedoeling, in oktober 1944 vonden er nog
altijd aanhoudingen plaats door de verschillende verzetsbewegin-
gen in België. De stafhouder (deken) van de balie van Leuven schreef
in een brief aan de minister van Justitie bezorgd te zijn over deze
aanhoudingen, omdat ze ‘al te dikwijls het gevolg zijn van persoon-
lijke veten of naamlooze klachten’.51 Het was in de ogen van de rege-
ring noodzakelijk de macht van de verzetsbewegingen snel in te dij-
ken. Een ontwapend verzet zou zich niet meer met de arrestaties
kunnen bemoeien. Op 13 november 1944 besloot de regering-Pierlot
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dat alle wapens ingeleverd moesten worden. De communisten rea-
geerden verontwaardigd op dit besluit, en de communistische mi-
nisters stapten uit de regering. Op 25 november 1944 volgde een be-
toging tegen de inlevering van wapens in Brussel, maar uiteindelijk
won de regering het pleit.52

In deze eerste weken na de bevrijding was er geen tijd of waren er
geen middelen om een behoorlijke administratie van de arrestaties
en interneringen bij te houden. Met name in Nederland was het eer-
der uitzondering dan regel dat iemand met een arrestatiebevel werd
aangehouden. Processen-verbaal werden door gebrek aan kennis of
mankracht ook niet altijd opgesteld. Zuiver juridisch gezien zijn
deze aanhoudingen dus als ‘illegale interneringen’ te bestempelen.53

Maar de arrestaties in beide landen gebeurden in een uitzonderlijke
situatie. Om bijltjesdag, ofwel ‘private justice’, te voorkomen, werden
de verdachten opgesloten en werd ‘first-best justice [...] replaced by se-
cond-best procedures to prevent third-best outcomes’.54 Zo zaten al snel
tienduizenden mensen vast zonder arrestatie-, internerings- of aan-
houdingsbevel. Beide regeringen stonden voor de immense taak een
onderzoek tegen deze mensen te openen en het dagelijks bestaan in
de interneringscentra in goede banen te leiden. 

2.3 Gezocht: locaties en personeel 

Het is niet mogelijk het aantal mensen dat vanaf september 1944
werd opgesloten en de locaties waar dat gebeurde, precies weer te
geven. In België sprak de minister van Justitie in november 1944 over
55.000 en in februari over 70.000 opgesloten mensen.55 Voor het 
zuiden van Nederland wordt geschat dat in die periode 20.000 tot
25.000 mensen werden aangehouden.56 Al deze mensen moest een
onderkomen worden geboden. Zoals in het vorige hoofdstuk is be-
sproken, was daar door beide regeringen in Londen over nagedacht.
Nederland had daarbij een nauwkeuriger draaiboek gemaakt dan
België en daarin was zelfs al bepaald hoe laat het appel moest plaats-
vinden en wanneer de gevangenen moesten gaan slapen. Wat kwam
hier in de praktijk van terecht?

De capaciteit verschilde sterk per plaats. Soms zaten er nog geen
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tien mensen bij elkaar opgesloten, maar er waren ook kampen waar
enkele honderden of na verloop van tijd zelfs duizenden gevange-
nen bijeenzaten. In zowel België als Nederland werden personen na
de arrestatie in eerste instantie veelal opgesloten in een tijdelijke, 
lokale inrichtingen die onder het beheer van de gemeente of de
rijksoverheid vielen. Dit kon in een schoollokaal of in een cel op 
het plaatselijke politiebureau zijn. In Eindhoven werden bijvoor-
beeld 1500 mensen in cellen op het politiebureau geïnterneerd.57 In
Antwerpen werden er voor enkele dagen zelfs lege kooien in de 
dierentuin gebruikt. Van hieruit werden de gearresteerde personen
meestal overgebracht naar grootschaligere interneringsplekken.
Het grootste onderscheid bestond tussen opsluiting in een kamp of
in de gevangenis. In de gevangenis kwamen mensen in individuele
cellen terecht en niet in gemeenschappelijke barakken. Daarbij wer-
den in de gevangenis de regels van het gevangenisregime vaak wel
gehandhaafd en in een kamp niet.58 Dit betekende dat het verblijf in
een cel strenger was dan in een barak. 

De reguliere gevangenissen die ongeschonden uit de oorlog
waren gekomen, zaten al snel vol omdat daar ook de gewone gevan-
genen zaten. Nieuwe plekken waren daarom nodig. Hiervoor kon-
den militaire gebouwen worden gebruikt, zoals forten en kazernes,
die het voordeel van een afgezonderde ligging hadden, waardoor
ontsnappen moeilijk was. In een afgekeurde kazerne in Maastricht
werden alleen al 1400 Nederlanders en Duitsers opgesloten. In België
werd bijvoorbeeld de kazerne het Klein Kasteeltje in Brussel aange-
wend. Tijdens de bezetting waren dergelijke kazernes door de Duit-
sers aangewend als gevangenkamp. Na de bevrijding werden ze her-
gebruikt voor de opsluiting van collaborateurs. Zo werd ook de
Dossinkazerne in Mechelen, van waaruit tijdens de bezetting 25.000
Joden naar Auschwitz waren gedeporteerd, gebruikt voor de opslui-
ting van collaborateurs. 

Voor het onderbrengen van nsb’ers en andere collaborateurs uit
het zuiden van Nederland had het Militair Gezag in Londen alle
hoop gevestigd op kamp Vught. Tussen januari 1943 en september
1944 werd dit kamp door de Duitsers als doorgangskamp gebruikt
voor 12.000 Joden en als concentratiekamp voor 20.000 andere ge-
vangenen. Onder druk van de opmars van de geallieerden werd het
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kamp vanaf juli 1944 ontruimd. De Duitsers organiseerden fusilla-
des, en in totaal werden in de laatste maanden nog 329 mannen ver-
moord. Andere gevangenen werden op transport gezet naar Duits-
land. Velen van hen overleefden dit niet.59 Het kamp kwam eind
oktober 1944 in geallieerde handen, en Vught werd daarmee het
grootste interneringskamp in het zuiden van Nederland. Naast
nsb’ers werden er ook Duitse evacués opgesloten die onder het
gezag van de Canadese geallieerden vielen. Tot ongenoegen van het
Militair Gezag zou kamp Vught daardoor lange tijd verdeeld blijven
in een deel waar ruim zesduizend Duitse burgers verkeerden en een
deel waar ruim zesduizend Nederlandse collaborateurs zaten opge-
sloten. Herhaaldelijk vroegen verschillende districtscommissaris-
sen om gearresteerde collaborateurs naar Vught te mogen verplaat-
sen, meestal omdat de lokale omstandigheden waarin mensen
waren geïnterneerd te slecht waren. Dikwijls werd dit geweigerd
omdat er naast de Duitsers in het kamp geen plaats meer was.60

In België waren meerdere grote kampen in gebruik zoals het
kamp Sint-Kruis nabij Brugge en het interneringskamp van Loke-
ren. Het kamp in Lokeren werd begin 1941 met het oog op de oorlog-
voering in Engeland op wens van de Duitsers gebouwd als Durch-
gangslager, een kamp van waaruit gevangenen naar Duitsland
werden gedeporteerd. Omdat de oorlog tegen Engeland in het na-
deel van de Duitsers uitpakte, werd aan het kamp eind 1942 een an-
dere invulling gegeven. Het diende vanaf dat moment als hechtenis-
kamp voor mannen die voornamelijk voor smokkel en sluikhandel
waren veroordeeld.61 Sint-Kruis behoorde toe aan het Belgische
leger en bestond uit een groot complex met barakken.62 Op 23 sep-
tember werd het als interneringskamp in gebruik genomen. Een
maand later waren er bijna drieduizend gevangenen.63 Ook het Lim-
burgse barakkenkamp Waterschei, dat tijdens de bezetting dienst
deed als krijgsgevangenkamp voor Russen, werd na de oorlog ge-
bruikt als interneringskamp voor collaborateurs. 

Naast de gevangenissen en grotere kampen, werden ook tijde-
lijke, provisorische kampen ingericht. In Zeeuws-Vlaanderen dien-
den schuren en paardenstallen als gevangenis. In het kamp van 
Reusel werden 1500 mensen in een leegstaande sigarenfabriek on-
dergebracht.64 Het was voor het Militair Gezag en het Hoog Com-
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missariaat moeilijk al deze kleinere kampen in het vizier te krijgen.
Zo ontdekte het Militair Gezag in de eerste maanden steeds weer
nieuwe kampen en het duurde tot 1945 voordat het een overzicht
van het totaal aantal gevangenen en kampen kon opstellen. Pas
vanaf januari 1945 kwam er een centrale registratie.65 Toch beston-
den er na 1945 nog steeds kampen die niet door het Militair Gezag
werden geleid, maar bijvoorbeeld door de Politieke Opsporings-
dienst, een overheidsinstelling die vanaf februari 1945 belast was
met het opsporen van oorlogsmisdadigers.66

Ook in België was het niet vanaf het begin duidelijk waar alle ge-
arresteerden vastgehouden werden. De gevangenissen van Hasselt
en Tongeren en de kazernes in Luik en Vilvoorde bijvoorbeeld waren
in september 1944 volledig opgeëist door verzetsbewegingen.67 In
Eeklo kwamen de gearresteerden in het interneringscentrum te-
recht zonder de benodigde aanhoudingsbevelen, en het leek er niet
op dat iemand daarvoor de verantwoordelijkheid nam. De hoofd-
verantwoordelijke van het kamp, de districtscommandant van de
Rijkswacht, accepteerde deze gang van zaken al snel niet meer en in-
terneerde niemand meer voordat dit was rechtgezet.68 Uit de case-
study naar het interneringscentrum de Wollestraat in Gent blijkt
daarentegen dat in slechts 1,6 procent van de arrestaties geen offici-
eel document aanwezig was.69 Dit nuanceert in ieder geval voor Bel-
gië het beeld dat mensen lukraak werden opgepakt. 

Gedurende hun opsluitingperiode verbleven de gevangenen niet
altijd in hetzelfde interneringskamp. De eerste onderkomens waren
vaak tijdelijk van aard en verkeerden in slechte toestand. Na enkele
weken was de kazerne in Gent bijvoorbeeld al ontruimd en waren 
de mannelijke gevangenen overgeplaatst naar het grote kamp in Lo-
keren en de vrouwen naar een plaatselijke school.70 De doorgaande
oorlogvoering zorgde ook voor verplaatsingen van gevangenen. Het
opsluiten van collaborateurs dicht bij de frontlijn was tactisch ge-
zien onverstandig: herovering van grondgebied bleef een reële mo-
gelijkheid zolang de Duitsers nog niet verslagen waren. Tijdens het
Ardennenoffensief was het van belang gevangenen uit de gebieden
waar gevochten werd te verplaatsen. Hiervoor kon het hele land
worden doorkruist: gevangenen uit Luik werden bijvoorbeeld tijde-
lijk overgeplaatst naar de kustplaats Oostduinkerke.71 Tijdens het

76



Ardennenoffensief wilden de Amerikanen dat het Militair Gezag 
in Zuid-Nederland vierduizend gevangenen uit de buurt van de 
gevechtszones zou verplaatsen. Door ruimtegebrek was dit echter
een moeilijke opdracht. De gevangenen werden eerst bij andere eva-
cués in Eindhoven ondergebracht met de bedoeling ze daarna naar
Vught over te plaatsten. Maar hier stuitte het Militair Gezag opnieuw
op weerstand van de Canadezen.72

Verplaatsingen verliepen niet altijd zonder problemen. Aan
brandstof was nog steeds gebrek en transport was moeilijk te orga-
niseren. In sommige gevallen moesten de gevangenen een lange 
reis te voet maken. De verplaatsingen uit de Ardennen gebeurden
bijvoorbeeld met behulp van goederentreinen, iets beters was niet
voorhanden. Sommige gevangenen hadden materiaal bij zich waar-
mee ze tijdens de reis de wagons konden openbreken. Ruim negen-
tig mensen, onder wie ter dood veroordeelde collaborateurs, kon-
den op deze manier ontsnappen. Ganshof van der Meersch wilde
hierop de namen van deze mensen in de lokale krant of op de radio
verspreiden. De inspecteur van de Veiligheid van de Staat raadde dit
echter af omdat bekendmaking van de namen van vermiste perso-
nen met het oog op de actuele oorlogsomstandigheden te gevaarlijk
zou zijn. De Duitsers zouden er hun voordeel mee kunnen doen als
ze wisten welke collaborateurs op vrije voeten waren. Huiszoekin-
gen bij familie en naasten van de ontsnapte gevangenen gebeurden
op verzoek van Ganshof wel, en binnen enkele weken was ruim drie
kwart van de ontsnapte gevangenen teruggevonden.73

Ook op andere momenten in de directe maanden na de bevrij-
ding deden honderden geïnterneerden een poging hun vrijheid zelf
terug te winnen. Tussen september 1944 en april 1945 waren er in Ne-
derland 1692 gevangenen gevlucht van wie er 1039 werden terugge-
vonden.74 De autoriteiten waren zich bewust van deze problemen,
maar konden er vaak weinig tegen doen. Vooral corruptie onder het
personeel bleek lastig aan te pakken. Sommigen van hen lieten zich
omkopen door gevangenen die een dagje thuis wilden doorbren-
gen. Dit gebeurde in kamp Vught.75 Ook in België zouden gevange-
nen tegen betaling thuis de nacht doorbrengen.76 Deze ontsnappin-
gen werden dikwijls door de plaatselijke bevolking opgemerkt. In de
regio van Bergen ontstond onrust toen de verdachten van collabo-
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ratie gemakkelijk bleken te ontsnappen om ’s nachts in hun eigen
bed te gaan slapen. Zij keerden dan de volgende ochtend weer terug
naar het kamp. Hierover werd door de plaatselijke bevolking ge-
klaagd, waarop een inspectie naar de ontsnappingsmogelijkheden
in het kamp plaatsvond.77

Ontsnapte gevangenen gingen naar huis of zochten toevlucht in
de herberg, die vaker een verzamelplaats bij ontsnappingen bleek te
zijn.78 In een radiobericht werd de bevolking gewaarschuwd voor
enige vorm van hulpverlening aan mensen die waren ontsnapt. Op
het bieden van onderdak stond een straf van vijftien jaar dwang -
arbeid of hechtenis.79 Ook de inmiddels teruggevonden ontsnapte
gevangenen in kwestie werden gestraft. Dit kon een individuele of
collectieve straf zijn. Naar aanleiding van de ontsnapping van elf
mannen uit Vught eind februari 1945 werden de volgende dag bij
wijze van collectieve straf 103 mannen kaalgeschoren.80 Een kaal
hoofd maakte iemand ook herkenbaar, zodat het lastiger zou zijn
nog eens te ontsnappen. 

Door gebrek aan vakkundig personeel was ontsnappen gemakkelij-
ker dan in andere tijden het geval was. Als gevolg van de tekorten aan
professioneel personeel gingen verzetsbewegingen in de eerste
weken na de bevrijding in de interneringscentra aan de slag. In Ne-
derland gebeurde dit zogezegd formeel door de Binnenlandse
Strijdkrachten bewakingstaken in de kampen te laten verrichten. 
In België voerde een deel van de tienduizend daartoe bevoegde 
oorlogsvrijwilligers bewakingstaken in de interneringskampen uit.
Deze mensen waren in september 1944 door de Belgische regering
gemachtigd wapens te dragen en konden gemobiliseerd worden in
de oorlogvoering.81 Er was ook een deel van het voormalig verzet dat
hiertoe niet bevoegd was en eigenmachtig interneringskampen be-
waakte. Op sommige plaatsen hadden zij in het begin zelfs de volle-
dige controle over enkele centra. Elders had dan weer slechts een
klein percentage van de bewakers tijdens de bezetting in het verzet
gezeten. In het interneringskamp van Lokeren was dit ‘slechts’ 14
procent.82

Zoals al eerder bleek, legaliseerde de Belgische regering-Pierlot
de bijdrage van de verzetsbewegingen in de bestraffing van collabo-
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ratie niet. De regering wilde juist snel een einde maken aan de be-
moeienis van verzetsbewegingen met de interneringen. De ontwa-
pening van de verzetsbewegingen in november 1944 moest hiervoor
zorgen. Naast het opstappen van de communistische ministers uit
de regering en de betoging in Brussel werd in Aalst door lokale ver-
zetsleden woedend gereageerd op de aangekondigde ontwapening.
Uit protest en als teken van de door hun toegeëigende macht lieten
zij 540 geïnterneerden uit het interneringskamp ontsnappen. De
Rijkswacht spoorde de meeste collaborateurs weer op en inter-
neerde nu ook de leider en enkele verzetsleden die verantwoordelijk
waren voor de ontsnapping.83

De Belgische regering wilde vooral af van de communistische
verzetsleden in de interneringskampen. Volgens verslagen van het
Hoog Commissariaat waren er aanwijzingen dat het gevreesde com-
munisme in de kampen bij de bewakers en gevangenen op steeds
meer sympathie kon rekenen.84 Het personeel zou in deze kampen
een voorname rol in de werving voor het communisme spelen. Be-
wakers in de Wollestraat in Gent zouden volgens het Hoog Commis-
sariaat meer dan tweehonderd ingevulde inschrijfformulieren voor
de Kommunistische Partij hebben verzameld. In Sint-Kruis zouden
bewakers leden voor de Kommunistische Partij België werven onder
het mom van: ‘Wordt lid van de K. P. en ge kunt op een spoedige in-
vrijheidstelling hopen.’85 In een rapportage over het Klein Kasteeltje
werd gewaarschuwd dat: 

Enkele bewakers onthouden zich er echter niet van om zich
begripvol en zachtaardig op te stellen tegenover de gedeti-
neerden toe en tonen openlijk hun lidmaatschap van de com-
munistische partij. Ze uiten kritiek op de nieuwe omstandig-
heden, de zorgeloosheid van de overheid en van de Engelsen
tegenover de wanhoop van de Belgische bevolking.86

De angst dat communisme om zich heen zou grijpen, lijkt achteraf
niet erg gegrond. Het communisme werd door de nationaalsocialis-
ten immers als de grote vijand gezien. Het is moeilijk denkbaar dat
de collaborateurs na september 1944, op het moment dat nazi-
Duitsland nog in oorlog verkeerde met de Sovjet-Unie, overstapten
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naar het communisme. Daarbij waren het ook de communisten die
een strenge bestraffing van collaboratie voorstonden. Dit was geen
geheim in de interneringskampen.87 Men moet er daarom rekening
mee houden dat de verslagen over het communisme in de archieven
van het Hoog Commissariaat politiek gekleurd en overtrokken zijn.
De traditionele Belgische partijen vreesden immers voor een grote
communistische aanhang onder de bevolking. De publieke opinie
was de regering nog altijd niet goed gezind. Brede lagen van de be-
volking verweten de Belgische regering dat zij grote problemen,
zoals de voedselvoorziening, niet onder controle had. De voorma-
lige verzetsbewegingen, waaronder het communistische Onafhan-
kelijkheidsfront, waren daarentegen wegens de rol die zij tijdens de
bezetting hadden gespeeld, wel populair onder de bevolking. De po-
litieke elite had zich tot doel gesteld het communisme als politieke
machtsfactor uit te schakelen.

Klachten over communistische sympathieën onder de bewakers
in de Nederlandse interneringskampen zijn voor wat deze periode
betreft niet terug te vinden. Dit kan aan het gebrekkige bronmateri-
aal voor deze periode liggen, maar het is tevens plausibel dat het
communisme op dat moment een minder grote aanhang kende dan
in België en (daarmee) door de Nederlandse regering als een minder
grote bedreiging werd gezien dan de Belgische regering dat deed.
Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste was de legitimiteit
van de Nederlandse regering minder betwist dan de legitimiteit van
de Belgische regering. Zij had al direct in het eerste bezettingsjaar
aan populariteit ingeboet. De bevolking verweet haar de vlucht naar
Frankrijk en later Londen. De positie die zij had ingenomen tegen-
over de koning, had ook voor ontevredenheid gezorgd. Deze kwestie
had de machtsbasis van de Belgische regering aangetast en de Belgi-
sche elites vreesden na de bevrijding daarom een politieke crisis. De
goed bewapenende communistische partizanen en het konings -
gezinde verzet vormden een gevaar voor de politieke stabiliteit van
het land. Ontwapening en het terugkrijgen van het monopolie op
geweld was daarom van groot belang.88 Ten tweede kan gewezen
worden op het gebrekkige contact dat de Nederlandse regering in
ballingschap had met het bezette land. Zij was, anders dan de Belgi-
sche collega’s, veel minder goed op de hoogte van de verzetsprak -
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tijken en de eventuele communistische ideologie die daarachter
schuilging. Verzetsbewegingen waren in Nederland door deze ge-
brekkige communicatie ook minder goed bewapend. Tot slot is het
belangrijk te wijzen op de rol van de Binnenlandse Strijdkrachten in
het bevrijde Zuid-Nederland. Als bevelhebber van de bs had prins
Bernhard militairen die hij vertrouwde op belangrijke posten gezet.
Een overheersing van het linkse, communistische verzet was zo bij
de algehele bevrijding van Nederland weinig waarschijnlijk.

De ontwapening van de Belgische verzetsbewegingen had succes
en na verloop van tijd verdwenen zij uit de interneringscentra. In
Gent werden in november na het vertrek van de verzetsbewegingen
tijdelijke penitentiaire beambten aangeworven door de directeur
van het interneringscentrum de Wollestraat.89 Al vroeg lag de na-
druk op professionalisering: zo werd in Aalst het (vrijwillige) perso-
neel en bestuur niet geschikt bevonden omdat zij de beginselen van
het gevangeniswezen niet kenden.90 Op sommige plekken werd per-
soneel gerekruteerd via de administratie van het gevangeniswezen.91

Het bleef wel een lastige taak om voldoende goed geschoold perso-
neel te vinden. In La Louvière merkte het Hoog Commissariaat in
december 1944 op: ‘De aangeworven bewakers zijn onbetrouwbaar,
tuchtloos, ongeschoold en niet geëncadreerd.’92 Zij werden vervan-
gen, en enkele weken later zou volgens het Hoog Commissariaat de
orde in het interneringskamp zijn hersteld nu een onderofficier van
de Rijkswacht er de leiding had.93 In november 1944 ontsloeg de
krijgsauditeur in het kamp Zwartberg te Genk het bewakingsperso-
neel dat uit leden van de kleinere verzetsgroep Belgische Nationale
Beweging bestond. Zij hadden als kamppersoneel geld aangenomen
in ruil voor het laten ontsnappen van dertig geïnterneerden en ze-
ventig vuurwapens in hun bezit gehad. Ze werden vervangen door
mannen van de Rijkswacht.94

Het gebrek aan (geschikt) personeel is mede te verklaren door de
onaantrekkelijke voorwaarden die verbonden waren aan het werk
in een interneringskamp. De Belgische regering kon aanvankelijk de
salarissen niet uitbetalen, hetgeen onvrede veroorzaakte. Officieel
verdiende een personeelslid 53 Belgische frank per dag. De commu-
nistische krant De Roode Vaan schreef naar aanleiding hiervan: 
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Zooals de gevangenen bevoordeeld worden, worden de be -
wakers behandeld als honden. [...] Nu is dit des te erger, daar
sommige bewakers oud-gevangenen uit Breendonk zijn, die
men nu de rol wil doen spelen van vuilmeid voor de Gestapo-
agenten, ssbandieten, kollaborateurs en verklikkers.95

Doordat salarissen niet werden uitbetaald, kwamen sommige per-
soneelsleden in financiële problemen. Ruilhandel in de interne-
ringscentra bood de mogelijkheid wat extra’s te verdienen. Het ging
dan om het smokkelen van briefjes, het toelaten van bezoek, ver-
koop van eten en sigaretten enzovoort. Volgens de aalmoezenier van
het Klein Kasteeltje was er geen enkel personeelslid dat niet meedeed
aan de omkopingen.96 Een ander bekend probleem was dat het per-
soneel uit de voor de gevangenen bestemde pakketten stal. Oplos-
singen waren echter niet gemakkelijk te vinden. Ontslag van het 
onbetrouwbare personeel zorgde mogelijk voor personeelsgebrek.
Een eventuele salarisverlaging kon ook tot ontevredenheid leiden
en de orde en tuchthandhaving in gevaar brengen. In Oostduin-
kerke staakten de bewakers eind februari wegens overbelasting en de
onregelmatig uitbetaling van hun loon.97 Toen de hulppolitie van
Brugge tijdelijk in de bewaking van het kamp werd ingezet, ging zij
er financieel op achteruit. Ganshof van der Meersch waarschuwde
met klem voor deze ontwikkeling omdat die een gevaar voor de 
lokale orde kon betekenen.98 Misnoegdheid van het bewakingsper-
soneel had direct effect op de kampsamenleving, op de publieke
opinie en op de openbare orde. 

Het Militair Gezag had in Londen richtlijnen opgesteld over de
inzet van het personeel in de Nederlandse kampen. De tienduizend
mensen die hiervoor nodig werden geacht, moesten deels uit de po-
litie komen. Maar net als bij de arrestaties was hier geen rekening ge-
houden met de zuivering die eerst onder de politiekorpsen nodig
was. Voor het administratief personeel waren ook al richtlijnen uit-
gewerkt, en in maart 1944 was bepaald dat al het bewakend perso-
neel militair geschoold diende te zijn. Aalmoezeniers moesten, net
zoals in gevangenissen het geval was, de geïnterneerden in de kam-
pen religieuze zorg bieden. Wat kwam er van deze plannen terecht? 

Net als bij de arrestaties gingen de Binnenlandse Strijdkrachten
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onvoorzien een belangrijke rol spelen in de kampen. De bs beston-
den uit bewakingstroepen en stoottroepen. De bewakingstroepen
werkten binnen het kamp en de stoottroepen, die een militaire op-
leiding kregen, werden samen met leden van de Koninklijke Mare-
chaussee ingezet voor de buitenbewaking van de kampen. De bewa-
king van de kampen werd zolang de oorlog voortduurde nog als een
militair doel gezien. Over de stoottroepen had de kampcomman-
dant feitelijk niets te zeggen omdat ze onder de verantwoordelijk-
heid van prins Bernhard vielen. Dit zorgde nogal eens voor wrijving
tussen de Binnenlandse Strijdkrachten en de kampcommandant. In
de Parlementaire Enquête Commissie werd door Jacob Maarten van
Bemmelen, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Leiden en
hoofd van de interneringskampen onder het Militair Gezag, over de
stoottroepen geoordeeld: 

De stoottroepen waren wilde jongens, die er overal op wilden
slaan en dus ook op de kampen. Aan de ene kant was het dus
een voordeel, dat men die gezagstroepen kreeg, aan de andere
kant was het een nadeel, omdat men mensen kreeg, die nog in
geen enkel verband waren geweest.99

De Gemeenschap van Oud Illegale Werkers Nederland (goiwn), die
in oktober 1944 was opgericht om bij te dragen aan de wederopbouw
van het land en die bestond uit verzetsleden100, had ook geen hoge
pet op van de Binnenlandse Strijdkrachten. Zij oordeelde begin 1945
over hun houding in kamp Vught:

Wij noemen als zeer bedenkelijke verschijnselen: omgang
met geïnterneerde vrouwen en meisjes, ergerlijk lummel-
achtige houding, volkomen gemis aan besef hoe de houding
moet zijn tegenover de geïnterneerden, gebrek aan discipline,
profiteren en misbruik maken van hun machtspositie.101

Daarnaast verschilde het opleidingsniveau van de leden van de Bin-
nenlandse Strijdkrachten nogal. Sommigen kregen een zware oplei-
ding waarbij zij onder andere met een vuurwapen leerden omgaan,
terwijl anderen helemaal geen training kregen.102 De kampcom-
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mandant van Vught klaagde in februari bij het Nederlandse Militair
Gezag dat de buitenbewaking van het kamp niet fysiek getest was en
geen opleiding had gevolgd. Daarnaast had hij te weinig personeel.
De Duitsers hadden het in zijn ogen destijds in Vught beter georga-
niseerd: 

Het kamp telt nu pl.min 12.000 arrestanten en geïnterneer-
den, die door een handvol soldaten moeten worden bewaakt.
Tijdens de Duitsche bezetting was er een bewakingsdetache-
ment van 400 goedgetrainde ss manschappen, stond draad-
versperring om het kamp onder stroom, waren de om het
kamp bewakingstorens geregeld bezet met posten die be-
schikten over schijnwerpers en machinegeweren en was er 
’s nachts in het kamp een bewaking van manschappen met
bloedhonden. De geheele omgeving van het kamp was voor
het publiek verboden en er werd zonder waarschuwing ge-
schoten. Bovendien werden alle gevangenen gekleed in ge-
vangeniskleeren en geheel kaal geschoren. Van dit alles is nu
geen sprake.103

Door gebrek aan bronnen in de Nederlandse archieven weten we
minder over de houding van bewakers in de Zuid-Nederlandse in-
terneringskampen tussen september 1944 en mei 1945. Wel bekend is
dat het ontbreken van officiële regels over het versturen en ontvan-
gen van post smokkelpraktijken in de hand werkten. De Binnen-
landse Strijdkrachten verweten de kampcommandant van Reusel,
Niemeyer, dat de gevangenen te gemakkelijk het kamp konden ver-
laten en dikwijls naar hun woning terugkeerden. Ook zou de kamp-
commandant brieven uit het kamp verspreiden en had hij met 
sommige nsb’ers een te vriendschappelijke verhouding, waardoor
bevoordeling plaatsvond.104 Na onderzoek werd hij echter geschikt
gevonden en werden enkele andere personeelsleden ontslagen we-
gens wangedrag. Niemeyer werd in november kampcommandant
van Vught. Opnieuw ontstonden geruchten over zijn persoon en lei-
ding: er werd hem drankmisbruik, het organiseren van feestjes en
openlijk flirten met het vrouwelijk personeel verweten. De mare-
chaussee veroordeelde dit 
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te meer daar er steeds aan gedacht moet worden dat zoovele
goede Nederlanders in dit zelfde oord hun leven lieten voor
een goede zaak, terwijl deze nagedachtenis door handelingen
als de hier voren omschreven, ernstig wordt geschaad.105

Dit zorgde ervoor dat het Militair Gezag opnieuw een onderzoek
naar zijn houding en de algemene toestand in het interneringskamp
liet uitvoeren. Hieruit bleek dat de vele geruchten en verdachtma-
kingen niet juist waren, maar wel een sfeer van wantrouwen tegen 
de kampcommandant hadden veroorzaakt. Uit het onderzoek bleek
opnieuw dat personeelsleden van het kamp ‘niet steeds op ge-
wenschte en tactische wijze hun werkzaamheden in het kamp heb-
ben uitgevoerd’. Omdat de reputatie van Niemeyer echter dusdanig
was aangetast, besloot het Militair Gezag naar aanleiding van het po-
litieonderzoek de kampcommandant uit zijn functie te ontslaan.106

L. Mennes, die de oorlog als gijzelaar in Sint-Michielsgestel had
doorgebracht, volgde hem op. 

Geallieerde Canadese militairen waren tevens werkzaam in
kamp Vught. Volgens de Gemeenschap Oud Illegale Werkers Neder-
land gingen de bewakingstroepen zich naar verloop van tijd steeds
meer schamen voor de Canadezen. Zij zouden harde middelen in-
zetten om de geïnterneerden tot een bekentenis te dwingen.107 De sa-
menwerking met de geallieerden verliep dan ook wat teleurstellend.
De gemaakte plannen van Molenaar in Londen waren vooral theo-
retisch geweest. Hij had gehoopt dat de geallieerden bij veel interne-
ringskwesties konden helpen, maar in de praktijk gebeurde dat
niet.108 Canadese militairen verstoorden tijdens een nachtelijk
feestje het vrouwengedeelte van het kamp. Het Militair Gezag rea-
geerde direct op het incident: vrouwen werden binnen drie dagen
overgeplaatst naar Maastricht.109

Uit deze voorbeelden blijkt dat het Militair Gezag, net als het
Hoog Commissariaat in België, de problemen in de internerings-
kampen niet op hun beloop liet maar actief probeerde op te treden
wanneer er onregelmatigheden voorkwamen. Maar konden de pro-
blemen ook worden opgelost? 
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2.4 Dagelijks bestaan in gevangenschap

Het contact tussen het personeel en de geïnterneerden was zeer 
wisselend van aard. Persoonlijke voorkeuren, rancune en lokale
om standigheden speelden een rol. Zo zijn er getuigenissen over 
personeelsleden die het leven in het interneringskamp draaglijk
probeerden te maken voor de geïnterneerden. Vlaams-nationalist
Raymond Watthy schreef in zijn dagboek over het personeel in Sint-
Kruis: ‘[Zij] zijn goede mensen; verstaan en begrijpen ons en zien
een beetje door de vingers.’110 Aan de andere kant kwamen er ook al
snel verhalen naar buiten over mishandeling van gevangenen door
het personeel. Zeker in het begin, toen de verhoudingen op scherp
stonden tussen ‘goed’ en ‘fout’, bleven gewelddadigheden niet uit. 

In de vergadering van de Belgische Senaat op 28 maart 1945 bena-
drukte de socialistische senator van Ieper Edgard Missiaen dat de be-
handeling van Belgische collaborateurs niet op die van de Duitsers
destijds mocht lijken:

Dan toch durven we zeggen dat de gevangenen en geïnter-
neerden een menschelijke behandeling moet toebedeeld wor-
den waardig van een beschaafde natie. Want wij zijn geen bar-
baren, en hoe weerzinwekkend de daden ook mogen zijn van
dezen die tegenwoordig onder de hoede van het Belgisch ge-
recht geplaatst worden, we moeten hen waardig behandelen,
omdat bij ons het menschelijke gevoel, ondanks alles, toch de
bovenhand behoudt.111

Desondanks had een in Antwerpen geïnterneerde man eerder aan
huis geschreven: ‘De methodes die men bij de Duitsers blameerde
worden hier toegepast, met nog een schepje erbij!’112

Het bekendste voorbeeld van geweld tegen geïnterneerden in
België is het optreden van de bewaakster in het interneringskamp
van Breendonk, ten zuiden van Antwerpen. Op een overgeleverd
filmfragment is te zien hoe bewaakster ‘tante Jeanne’ (Jeanne Hoek-
mans) een vrouw kaalscheert, een hakenkruis op haar borst schil-
dert en haar vervolgens dwingt in een doodskist te gaan liggen.113

Hoekmans werd in november gearresteerd en veroordeeld voor
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misdaden die zij pleegde in het interneringskamp Breendonk. Ook
zou zij nog een gevangenisstraf opgelegd krijgen wegens collabora-
tie met de Duitse bezetter. De kwestie maakte veel los. Er werd van
vnv-zijde een beeld geschetst van weerloze Vlaamse vrouwen die
slachtoffer waren geworden van ‘het verzet’.114 Precies dit beeld zou
bepalend worden voor de herinnering die de Vlaams-nationalisten
over de bestraffing in het leven riepen.115 Gevallen als tante Jeanne
zijn echter eerder uitzondering dan regel geweest. Bij overplaatsin-
gen werden geruchten over mishandeling verspreid. In bronnen
over het geweld gaat het dikwijls om dergelijke geruchten en komen
de daadwerkelijke daders en/of slachtoffers niet aan het woord. 

De geruchten kwamen het Hoog Commissariaat destijds ook ter
ore, en dat probeerde er een antwoord op te bieden. Op 7 september
1944 stuurde de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, Frans Van Cauwelaert, een brief aan de minister van Justitie
waarin hij geruchten over mishandeling in bijvoorbeeld het Klein
Kasteeltje in Brussel aan de orde bracht. Hij pleitte voor snel ingrij-
pen van regeringswege.116 De brief werd doorgestuurd aan de audi-
teur-generaal, waaraan de minister van Justitie toevoegde: ‘De at-
mosfeer waarin dit alles gebeurt maakt mij ongerust voor de
toekomst van het Land.’117 Hij wilde een bundeling van krachten om
zo een halt aan dergelijke praktijken toe te roepen. Wanneer er een
vermoeden was van mishandeling, werd dit onderzocht. De krijgs-
auditeur van Hasselt gaf in december 1944 opdracht klachten over
de bewaking, die bestond uit de gewapende verzetsorganisatie Bel-
gische Nationale Beweging, in de Witte Nonnenkazerne van Hasselt
en het interneringskamp Zwartberg te onderzoeken. Uit deze on-
derzoeken bleek dat er diefstal, omkoping en geweld tegenover ge-
vangenen was voorgekomen. Tevens was een vrouwelijke gevangene
verkracht en was er ‘aanslag op de eerbaarheid’ van een andere
vrouw gepleegd door een bewaker. Verder onderhielden sommige
bewakers seksuele of liefdesrelaties met vrouwelijke gevangenen.118

Toch zijn in de Belgische dossiers weinig klachten over mishan-
deling door de bewaking te ontdekken. In een enkel geval komen ze
ter sprake in een rapport, zoals in oktober 1944 over de situatie in het
Henegouwse kamp Casteau. Hier sloegen de bewakers sommige
voormalige leden van de ss en Waalse Garde met hun riemen en 
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geweerkolven. Andere gevangenen in dit kamp verklaarden nooit
mishandeld te zijn. Pesten zou wel voorkomen.119

In Nederland maakte de Gemeenschap Oud Illegale Werkers
begin 1945 melding van mishandeling in kamp Vught. Er zouden 
regelmatig ‘rospartijen’ plaatsvinden en zij spraken over ‘middel-
eeuwse methoden’ die werden gebruikt, zoals het toedienen van 25
stokslagen aan gevangenen die hadden gestolen. Zij concludeerde:
‘Er hangt nog menig Duitsch geintje!’120 Ook in de brochure van 
Arnold Meyer, met de veelzeggende titel ‘Pruisische practijken in
herrijzend Nederland!’, werd de vergelijking met Duitse kampen ge-
maakt.121 En in een dagblad in Maastricht verscheen in maart 1945
een artikel over de slechte omstandigheden in het plaatselijke inter-
neringscentrum onder de kop ‘Dachau in Maastricht’.122 Pastoor Jos
Steegmans in Maastricht had in januari 1945 al gewaarschuwd dat de
omstandigheden in de afgekeurde kazerne aan de Grote Looiers-
straat niet op de leefwereld van de Duitse kampen mocht lijken. Het
zou de mensen niet verbeteren, maar verbitteren.123 Ook na mei 1945
zouden mishandelingen in de Nederlandse interneringskampen
voorkomen. In het volgende hoofdstuk wordt bij de betekenis van
geweld in de interneringskampen uitvoeriger stilgestaan.

Voor veel mensen was de verveling in gevangenschap ondraaglijk.124

In de eerste maanden na de bevrijding was er maar weinig te doen. In
de Nederlandse instructies voor de interneringscentra van maart
1944 werd ervan uitgegaan dat alle gevangenen in de bewarings-
kampen hun dag zouden besteden aan werk. Dat kon binnen het
kamp of buiten het kamp ten goede komen van de Nederlandse eco-
nomie. Particulieren zouden ook opdrachten kunnen geven. Tij-
dens te verrichten werkzaamheden mochten de gevangenen vol-
gens de bepalingen niet lachen, zingen of fluiten. In de praktijk ging
niet iedereen aan het werk. Voor grootschalige inzet was namelijk
extra bewaking nodig, en daaraan was tekort. Vooralsnog ging het
om lokale initiatieven. De vraag naar werkkrachten was groot.125 In
Zeeland werd bij de boeren op het land gewerkt. In maart 1945 had-
den van de zesduizend gevangenen in kamp Vught 2500 mensen
vast werk.126 Er was ook veel werk te doen in het kamp zelf. In januari
werd er voor de vrouwelijke geïnterneerden een werkproject aange-
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worven. Honderden vrouwen konden aan de slag in een reparatie-
atelier van een confectiebedrijf waarvoor zij loon ontvingen.127 In
België werd werken door opgesloten collaborateurs voorlopig nog
niet toegestaan. Het werd niet wenselijk geacht dat de zij het interne-
ringscentrum zouden verlaten. Toch werden op lokaal niveau som-
mige werkzaamheden wel toegestaan, zoals in Eupen, waar opgeslo-
ten landbouwers overdag toestemming kregen op hun eigen land te
werken zolang zij ’s avonds maar weer terug naar het internerings-
kamp kwamen.128

Na het werk, of bij gebrek aan werk, hielden de gevangenen ook
elkaar bezig. Er werd les in de Engelse of Franse taal gegeven. Via de
pakketten vroegen mensen spullen van huis waarmee ze zich kon-
den bezighouden, zoals schrijfpapier. Afhankelijk van hetgeen ze
opgestuurd kregen, werd er geschaakt, gekaart en gelezen.129 Op veel
plaatsen was het gebruikelijk dat de ontvangen boeken eigendom
van de inrichting werden. Op die manier kwamen bibliotheken in
de kampen tot stand. De in Sint-Kruis geïnterneerde Vlaams-natio-
nalist Watthy schreef in maart 1945 in zijn dagboek dat hij de celbrie-
ven van Wies Moens las.130 Moens had deze brieven geschreven toen
hij na de Eerste Wereldoorlog als ‘activist’ was opgesloten. 

Toch was er bij tijd ook gezelligheid in de kampen, vaak tot on -
genoegen van de autoriteiten. Begin 1945 stuurde de lokale com-
mandant van de Rijkswacht een verontruste brief naar de auditeur-
generaal over de feestjes die tijdens Kerstmis en oudejaarsavond in
het Antwerpse interneringskamp hadden plaatsgevonden. Met toe-
stemming van de kampcommandant en onder toeziend oog van het
personeel hadden de gevangenen voordrachten gehouden, muziek
gemaakt en was er gezongen. Tijdens Kerstmis zou er zelfs cham-
pagne zijn gedronken. De commandant van de Rijkswacht wilde 
dat de dienstdoende rijkswachters voor hun lakse houding werden
bestraft.131 Ook vanuit het Klein Kasteeltje kwamen bezorgde berich-
ten. Hier zouden volgens de aalmoezenier elke zondagavond caba-
retfeestjes op initiatief van twee geïnterneerde journalisten plaats-
vinden zonder dat de bewaking ingreep. De opvoeringen hadden
volgens de aalmoezenier een ‘pornografische stijl’. Het zinde de aal-
moezenier niet dat deze geïnterneerde journalisten zich nogal
boven het personeel verheven leken te voelen: ‘Ze streven ernaar om
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te onderstrepen dat de opsluiting van deze intellectuele collabora-
teurs onrechtvaardig is en dat ze eigenlijk de beste Belgen zijn.’132

In Lokeren organiseerden de geïnterneerden zelf voorstellingen
met het ‘lege magenkloppers cabaret’.133 Ook in de kazerne in Ant-
werpen keken geïnterneerden op matrassen drie rijen dik naar het
zelf opgevoerde cabaret. De Vlaams-nationalistische dichter en
schrijver Bert Peleman verzorgde hier elke avond een gedicht.134 Hij
was voor de oorlog sympathisant van het Verdinaso en tijdens de be-
zetting leider van Stijl en Vorming van de Dietsche Militie – Zwarte
Brigade. Na de oorlog zou hij ter dood worden veroordeeld wegens
hoogverraad, wat later werd omgezet in levenslang. Via gratie kwam
hij eind 1950 vervroegd vrij.135 De gedichten van Peleman werden ge-
toonzet door Jef Van Hoof, om wie in het kamp ook de ‘Vrienden-
kring Jef Van Hoof ’ was opgericht.136 Deze muzikant was veroor-
deeld tot een jaar cel wegens het voeren van propaganda. Hij was in
1918 eerder tot acht maanden cel veroordeeld wegens ‘activistische
sympathie’.137

In de kampen was dus mogelijkheid tot persoonlijk contact en
ontspanning. Ook onderhielden gevangenen op verschillende ma-
nieren contacten met de buitenwereld: via bezoek, brieven, het per-
soneel of tewerkstelling buiten het kamp. Net na de bevrijding was
het officieel nog niet toegestaan contact te hebben met familie en
vrienden. Het enige contact dat de gevangenen toen formeel had-
den, was met het personeel en met elkaar. Toch probeerden gevange-
nen een glimp van hun geliefden buiten het kamp op te vangen en
andersom. Via (gesmokkelde) briefjes werd bijvoorbeeld een tijd af-
gesproken waarop de gevangene uit het raam van het internerings-
centrum zou kijken. Zijn of haar geliefde moest dan buiten voor het
raam verschijnen. Om dergelijke praktijken te voorkomen, werden
midden oktober 1944 de ramen in de Antwerpse kazerne potdicht
gemaakt. Dit tot verdriet van een moeder die nu haar man en kinde-
ren niet meer kon zien: ‘Nu zijn ze voor mij precies levend begraven.
Schande is het.’138

Gevangenen kwamen ook weer een stukje dichter bij de wereld
buiten het kamp als nieuwe gevangenen werden binnengebracht.
Informatie over de toestand in de ‘vrije’ wereld kwam dan het kamp
in. Met het binnenbrengen van de nieuwe lichting gevangenen pro-
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beerde men ook een glimp van bekenden buiten het internerings-
kamp op te vangen. Hierbij bestond wel een verschil tussen de kam-
pen waar de gevangenen zich vrij over het terrein konden bewegen,
en de gevangenissen waar dit nauwelijks mogelijk was. In Sint-Kruis
bijvoorbeeld stonden voor de poort groepjes mensen die meelevend
zwaaiden en riepen naar de gevangenen.139

In Nederland bleef het ontvangen van bezoek verboden in deze
periode. In België werd eind december 1944 het contact met de fami-
lie officieel toegestaan. Een gevangene mocht één à twee keer per
maand naaste familieleden ontvangen.140 Maar net als met de regel-
geving omtrent de voedselpakketten stond de kampleiding dit op
lokaal niveau ook al eerder toe. Maar er bleken ook er internerings-
kampen te zijn waar de gevangenen helemaal geen bezoek ontvin-
gen. Iemand als de ter dood veroordeelde vnv’er Theo Brouns
moest daar tot december op wachten. Dit uiteindelijke weerzien
met zijn gezin was emotioneel: ‘Terug in de cel heb ik van ontroering
enkele ogenblikken geweend.’141 Per interneringskamp verschilde de
procedure voor het ontvangen van bezoek. In de gevangenissen van
Hasselt bijvoorbeeld gebeurde dit achter tralies en glas. In de inter-
neringskampen was zo’n afscheiding niet mogelijk. Een afrastering
met prikkeldraad kon ervoor zorgen dat geïnterneerden en bezoek
elkaar niet konden aanraken. In Sint-Kruis werd aan de minister van
Justitie bericht dat sommige gevangenen hun familie of geliefden in
aparte, onbewaakte ruimtes ontvingen.142

Een andere manier om contact met elkaar te onderhouden was
het schrijven en ontvangen van brieven. In beide landen was dit 
één keer per maand toegestaan.143 Naast de officiële weg vond smok-
kel plaats door mensen die het centrum in en uit gingen, zoals per-
soneelsleden. Ook aan gevangenen die weer vrijkwamen, werden
brieven of mondelinge boodschappen meegegeven. Verder gaven de
toegestane pakketten een mogelijkheid voor de smokkel van brief-
jes. 

De brieven waren een welkome afleiding van het eentonige dage-
lijkse bestaan. Gevangenen werden betrokken bij de buitenwereld
wanneer zij over nieuwtjes uit de buurt of over familie lazen. Ook
werd hun dikwijls moed en hoop op betere tijden ingesproken. Men
stuurde prentkaartjes, vrolijke afbeeldingen en foto’s van geliefden,
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kinderen of andere familieleden mee. Niet alle brieven waren even
positief. Uit de brieven blijkt dikwijls ook hoe bezorgd de familie en
vrienden waren over de situatie waarin de geïnterneerde zich be-
vond. Geruchten over de slechte leefomstandigheden deden de
ronde. In de brieven werd ook besproken hoe de zaken er juridisch
voorstonden. De familie kon zich inspannen om de specifieke zaak
te bepleiten. Zij hielden de geïnterneerde op de hoogte wanneer zij
contact hadden met de advocaat. 

Gevangenen konden aanvullende pakketten met voedsel en ma-
teriaal aan hun familieleden vragen. Dit systeem kwam in de eerste
dagen na de bevrijding al spontaan tot stand. Bestuurders van de
kampen en gevangenissen zagen zich gedwongen dit toe te staan,
want alleen op die manier zou er genoeg te eten zijn. In België werd
het ontvangen van pakketten vervolgens al snel officieel beleid en
ging het een belangrijk deel uitmaken van het kampleven. Begin ok-
tober 1944 bepaalde de minister van Justitie dat de gevangenen een
pakje levensmiddelen van drie kilogram van thuis mochten ont-
vangen.144 In februari werd dit verhoogd naar vijf kilogram.145 Daar-
naast mocht eens in de twee weken het vuile en schone linnengoed
heen en weer worden gestuurd. Vanaf januari 1945 mochten diege-
nen die zwaar werk uitoefenden, zes kilogram voedsel ontvangen.146

In Nederland was pakketten versturen en ontvangen formeel niet
toegestaan door het Militair Gezag.147 Toch werden hier en daar pak-
jes (tijdelijk) oogluikend doorgelaten. De kampcommandant van
Vught stond in de winter van 1945 toe dat dekens, kleding, toiletarti-
kelen en eetgerei nagezonden werden aan de mensen die dit tijdens
hun arrestatie niet hadden kunnen meenemen.148 Het was echter
maar afwachten of de gevraagde spullen de kampen via de post ook
daadwerkelijk bereikten in een periode waarin de postdiensten in
Zuid-Nederland nog nauwelijks functioneerden.

De verzoeken die uit de interneringskampen kwamen, konden
een last voor de familie betekenen. Voedsel was schaars, en het kon
een moeilijke klus zijn om steeds het voedselpakket voor een gezins-
lid in een interneringscentrum klaar te maken. Soms moest de fami-
lie voor meerdere mensen pakketten maken, bijvoorbeeld als beide
ouders opgesloten zaten. Daarbij hadden zij dan soms ook nog de
zorg over de kinderen van de gevangen ouders. Er werden organisa-
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ties voor onderlinge bijstand in het leven geroepen, zoals de Vlaams-
nationalistische jeugdbeweging ‘de Zilvermeeuwtjes’ in Brussel. Zij
hielpen kinderen van wie beide ouders geïnterneerd waren.149

Een baantje in het kamp, bijvoorbeeld in de keuken, kon helpen
om aan meer eten te komen. Mensen die in de keuken werkten, kon-
den nog wel eens iets extra’s krijgen. Ook konden mensen die niets
van huis toegestuurd kregen, soms op hulp van medegevangenen
rekenen.150 Maar wat als iemand hier niet op kon terugvallen? Wer-
den de gevangenen in de centra door de Nederlandse en Belgische
autoriteiten aan hun lot overgelaten?

2.5 ‘Er was niet veel te organiseren, want er was niets’

De problemen die in de interneringscentra ontstonden, waren
overal hetzelfde: honger en tekort aan materiaal zorgden in combi-
natie met de overbevolking voor ontberingen waar iedereen mee te
maken kreeg. Een jongen die samen met zijn broer en vader in Ant-
werpen geïnterneerd was, schreef midden september 1944 aan zijn
moeder ‘Ik heb hier honger, koude en verveel mij morsdood. Ge-
vangen zitten is de vervelendste stiel die er bestaat.’151

Problemen als honger en kou waren van begin af aan bekend bij
de Nederlandse en Belgische autoriteiten. Voor beide landen zijn
naar aanleiding hiervan meerdere inspectierapporten terug te vin-
den. Ook de hoogste autoriteiten bemoeiden zich ermee. In België
bezocht de minister van Justitie Maurice Verbaet op 7 november
1944 het interneringskamp Sint-Kruis in Brugge, en de Nederlandse
minister van Justitie, Gerrit-Jan van Heuven Goedhart, bezocht die-
zelfde maand kamp Vught. Ook de geallieerden schreven rapporten
over de omstandigheden waarin de verdachten werden opgeslo-
ten.152 In het zuiden van Nederland constateerde in oktober 1944 het
hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de geallieerde troepen
bijvoorbeeld dat de omstandigheden in de interneringskampen
slecht waren.153 Ook door mensen binnen het kamp werden rappor-
ten gemaakt, bijvoorbeeld door collaborateurs die bevoegd waren
om als arts op te treden. 

Dat inspecties plaatsvonden en problemen werden gemeld, bete-
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kende echter niet dat ze ook direct opgelost konden worden. De 
Nederlandse historicus Dick Schoonoord wijst er terecht op dat de
situatie in de interneringskampen niet de eerste prioriteit van het
Militair Gezag was, eerder de laatste. Het Militair Gezag had besloten
dat de meeste aandacht uit moest gaan naar de wederopbouw, de 
algehele voedselvoorziening, de zorg voor evacués en het herstel van
het openbare leven.154 Voor de Belgische regering gold hetzelfde
principe. Ook zij had haar handen vol aan het oplossen van proble-
men rond de voedselvoorziening, de ontwapening van het verzet en
niet te vergeten: de oorlogvoering. Daarbij zou de publieke opinie
zich tegen de regering kunnen keren wanneer zij zich te veel over de
collaborateurs ontfermde. Toch betekent dit niet dat beide regerin-
gen weigerachtig waren om de problemen rond de interneringen
aan te pakken. Uit de discussies die hierover werden gevoerd, blijkt
dat zij vanaf het moment van de bevrijding wel degelijk met het pro-
bleem van de opsluitingen in hun maag zaten. De voorbereidingen
voor de interneringen hadden zij ook niet voor niets in Londen ge-
maakt. De praktijk bleek tijdens het aanslepen van de oorlog alleen
complexer dan verwacht.

In veel Nederlandse kampen lieten de omstandigheden daarom
te wensen over. In Eindhoven werden honderden mensen geïnter-
neerd in het politiebureau en in scholen. Even verderop, net voor de
Belgische grens, bevond zich het interneringskamp Reusel, waar
1500 mensen waren opgesloten. Door de druk van de oorlog waren
ook verdachten uit Nijmegen naar hier overgebracht. Geruchten
over misstanden deden al snel de ronde. Hier was aan alles gebrek
om de mannen, vrouwen en hun baby’s onder te brengen en te voe-
den. Er was geen licht, geen stromend water en er zat geen glas meer
in de raamkozijnen. Verplaatsing was noodzakelijk, en eind 1944
werden de mensen uit Reusel naar Vught gebracht, waar de omstan-
digheden een stuk beter waren.155 In een kamp in Zeeuws-Vlaande-
ren moesten de gevangenen bij gebrek aan borden uit lege sigaren-
kistjes eten.156 Ook in de Belgische kampen was aan veel materiaal
gebrek. De minister van Justitie liet met het oog hierop weliswaar ze-
ventigduizend matrassen aankopen, maar door gebrek aan trans-
portmiddelen konden die niet naar de kampen worden gebracht en
werd het probleem dus niet direct verholpen.157
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Toen de winter naderde, bleken de voorraden van de kampen 
en gevangenissen niet toereikend. De gevangenen werden daarom
door de lokale bestuurders van de interneringskampen aangemoe-
digd bepaalde goederen van thuis te laten komen, zoals dekens en
warme kleding. Ook in Nederland mocht de familie schone kleren
komen brengen. Zorgelijk in de koude winter van 1944–1945 was 
het gebrek aan kolen. In het Belgische interneringskamp Zwartberg
braken de geïnterneerden in de koude decembermaand een deel
van de barakken af om het hout in de kachel te kunnen gooien.158

Gevangenen in de Dossinkazerne in Mechelen deden dit ook tot er
een verbod van het bestuur op kwam.159 In het interneringskamp
van Sint-Kruis trad het bestuur harder op. De opgesloten collabora-
teurs hadden er hier een gewoonte van gemaakt de krib van een net
vrijgelaten barakgenoot in de kachel te gooien. Als straf hiervoor
werd de kachel uit de barak weggehaald.160

Overbevolking in de centra was van meet af aan een groot pro-
bleem. In het Klein Kasteeltje sliepen veertig geïnterneerden in een
kamer die voor zestien mensen bedoeld was.161 In de meeste gevan-
genissen zaten meerdere mensen in een cel. In sommige inspectie-
rapporten wordt over tien tot twaalf man op dezelfde cel gesproken.
In Wanroy zaten in februari twee mannen al veertien dagen in een
cel opgesloten zonder gelucht of gewassen te zijn. Eentje sliep op de
brits, de ander op de grond. Een gat in de grond werd als toilet ge-
bruikt. De verbindingsofficier was geschrokken van dit tafereel en
noemde deze toestand inhumaan en strijdig met wat als menselijk
kon worden verstaan. Volgens hem ging het hier om ‘on-Neder-
landse praktijken’. Naar aanleiding van deze klacht stelde de mili-
taire commissaris van Noord-Brabant een onderzoek in.162

Door de slechte luchtventilatie en overbevolking braken geregeld
ziektes uit. Het stro dat in de meeste kampen werd gebruikt om op te
slapen, was een bron van infecties. Geïnterneerden zaten dicht
opeen, waardoor besmettelijke ziekten, luizen en vlooien zich ge-
makkelijk konden verspreiden. Het afknippen of volledig kaalsche-
ren van het hoofdhaar was dikwijls nodig om besmetting tegen te
gaan. Wanneer mogelijk werden de mensen ingeënt tegen ziektes,
zoals in Sint-Kruis waar alle geïnterneerden in het voorjaar van 1945
werden ingeënt tegen kroep (een dodelijke keelontsteking).163

95



In Aalst verbleven vierhonderd verdachten in de Pupillenschool
die als doorgangskamp voor interneringskampen in Lokeren en
Gent diende en die de burgemeester in december 1944 ‘niet meer
menschelijk’ noemde. Er was geen verwarming en het water liep er
van de muren. De enige oplossing was de geïnterneerden naar het
kamp van Lokeren over te brengen.164 In de kazerne van Charleroi
werd door een inspectie gesproken over ‘de vreselijke sfeer’ en een
totaal gebrek aan hygiëne. Dit was niet te vergelijken met de levens-
omstandigheden in de gevangenis van Charleroi, waar de inspectie
wel ventilatie en verwarming aantrof.165 In de overbevolkte interne-
ringskampen van Maastricht en Eindhoven bestond bij gebrek aan
stromend water nauwelijks gelegenheid om zich te wassen. In an-
dere gevallen was er wel sanitair aanwezig maar kon het niet ge-
bruikt worden, zoals in de kazerne van Charleroi, waar de douches
waren opgeëist door het Amerikaans leger.166 Het was ook niet van-
zelfsprekend dat er toiletten aanwezig waren. Een geïnterneerde in
de gevangenis van Sint-Gillis klaagde over potten die in de cel als 
toiletten dienden en niet goed werden schoongemaakt of ont-
smet.167 In de barakken van Sint-Kruis stonden gietijzeren tonnen
voor de behoeftes. Naar het toilet gaan onder toeziend oog van me-
degevangenen werd door de geïnterneerden als een vernedering 
ervaren.168

In de Antwerpse gevangenis sprak de arts (zelf een gevangene)
van ‘middeleeuwsche hygiënische toestanden’ als gevolg van de
overbevolking. Hij wilde in februari 1945 geen verantwoordelijkheid
meer nemen voor de situatie. Hij wees op de in zijn ogen onhoud-
bare toestand dat vijf à zes mensen in één cel zaten. Zij moesten in
dezelfde ruimte hun etenswaren bewaren en in een emmer hun be-
hoeften doen. De emmers werden twee keer per dag geleegd, maar
dit was in zijn ogen onvoldoende. ’s Nachts moesten de gevangenen
in de overbevolkte cel bovendien in het donker de emmer zien te
vinden. Hierbij was een man ten val gekomen en direct aan zijn ver-
wondingen overleden.169 Ook de auditeur-generaal was bekend met
deze situatie en sprak in januari over ‘zeer erge wantoestanden’.170

Ofschoon in dit Antwerpse interneringscentrum het ongedierte
en de wandluizen inmiddels succesvol waren bestreden, bleef de be-
strijding van lijfluizen onmogelijk. Bij het ontsmetten van de cellen
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werden de gevangenen bij gebrek aan ruimte steeds in één cel bij 
elkaar geplaatst, waardoor besmetting opnieuw vrij spel kreeg.171

In het algemeen leden veel geïnterneerden aan schurft, buikloop,
bronchitis, zweren en etterende wonden. Tuberculose greep in de
centra tevens om zich heen. De besmettelijke ziekte vroeg om een
goede behandeling, maar die was moeilijk te geven. Als er al een
aparte ziekenzaal was in het interneringskamp, dan was deze vaak
overbevolkt. Artsen die de zieken wilden helpen, liepen tegen een te-
kort aan medicijnen en materialen aan.172 Volgens de arts in de Ant-
werpse gevangenis werden de vrouwen te vroeg en zeer hevig onge-
steld vanwege ‘emotiviteit’. Ook zouden verschillende vrouwen een
miskraam hebben gekregen in de derde of vierde maand van de
zwangerschap. Volgens de arts was er ‘een bloedbad geweest dat niet
gewoon is’.173 Menstrueren in gevangenschap werd door vrouwen als
een vernedering ervaren. Vaak bracht deze situatie vrouwen dichter
bij elkaar omdat ze elkaar te hulp schoten. Met de weinige spullen
die ze bezaten, zoals handdoeken, hielpen ze medegevangenen die
hier niet over beschikten. 

Verreweg het grootste probleem vormde het grote tekort aan
voedsel en materiaal. De kampcommandant van de kazerne in
Maastricht verklaarde later voor de Parlementaire Enquête Com-
missie: 

Er was niet veel te organiseren, want er was niets. [...] het
grenst aan het ongelofelijke. Alles was op het materiaal ge-
richt; eerst moesten het kampen zijn; die waren er niet, er was
althans niets, wat die naam waardig was.174 

Tijdens de bezetting was voedsel een vraagstuk van de eerste orde ge-
worden. Met de bevrijding was dit vraagstuk niet ineens opgelost.
Integendeel, de splitsing van Nederland in een bevrijd en bezet deel
zorgde voor logistieke moeilijkheden, en het noorden van Neder-
land zou de Hongerwinter nog moeten doorstaan. Tekort aan eten
bleef voor veel mensen nog geruime tijd de dagelijkse realiteit in Bel-
gië en Nederland.175 Het voedsel dat wel voorradig was, bleek moei-
lijk te distribueren door gebrekkige transportmogelijkheden. Hon-
ger was in de eerste maanden na september 1944 dus een probleem
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dat niet alleen de interneringskampen betrof. Het dagelijks brood
bleef voor brede lagen van de bevolking een bron van continue zorg.

Het verschil was alleen dat de honger die de gevangenen in de
kampen en gevangenissen voelden, hen er vast aan herinnerde dat
zij afhankelijk waren geworden van de Belgische of Nederlandse re-
gering. Er werd de hele dag over eten gedacht en gesproken in het
kamp.176 Zeker de eerste vier maanden was het voedsel vaak karig en
eenzijdig. Lambert Swerts, geïnterneerd in Hasselt wegens vnv-lid-
maatschap, schreef in zijn dagboek hoe hij elke dag zuurkool en
brood at.177 Een geïnterneerde man in Sint-Kruis herinnerde zich
hoe hij in het kamp dagelijks soep met rode kool kreeg. Dit was hem
zo tegen gaan staan dat hij in de twintig jaar erna nooit meer een hap
rode kool zou eten.178 Sommige Belgische gevangenen kwamen
tegen het voedselbeleid in protest. Een man in de gevangenis van
Sint-Gillis, die duidelijk ontevreden was met het voorgeschotelde
eten, schreef hierover aan zijn advocaat: ‘Het voedsel dat ons op dit
moment bedeeld wordt, is walgelijker dan de meest verschrikkelijke
brei die ze aan hun varkens geven.’179 Deze vergelijking met varkens
geeft aan dat de man zich door de behandeling in de gevangenis ont-
menselijkt voelde. 

Als gevolg van de schaarste ontstonden relletjes in de kampen.
Dezelfde brievenschrijver waarschuwde voor ‘de sfeer van oproer’
die de honger in de gevangenis teweegbracht. Hongerige gevange-
nen zouden volgens hem om extra eten hebben geschreeuwd. Blijk-
baar was dit effectief, want onder dreiging van het uitbreken van rel-
len werden extra verdeelrondes in Sint-Gillis gemaakt. In Sint-Kruis
leidde de schaarste aan voedsel daadwerkelijk tot een opstand. In de-
cember 1944 kwamen de vrouwen van het kamp in protest tegen het
regime nadat een bewaker in hun barak enkele eetketeltjes van hun
stoven had geslagen. Dit had hij gedaan als straf omdat vrouwen niet
direct gehoorzaamden om aardappels te gaan schillen. De vrouwen
reageerden woedend op de verspilling van hun eten. Zij marcheer-
den onder het zingen van ‘De Vlaamse Leeuw’ door het kamp en
hitsten hiermee de andere gevangenen op. De pogingen van de di-
recteur om hen tot rust te brengen, liepen op niets uit. Uiteindelijk
moest de Rijkswacht met extra politieondersteuning de vrouwen
terug naar hun barakken brengen.180
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Gevangenen hadden het idee dat zij bewust niet genoeg en slecht
eten voorgeschoteld kregen. De regering zou hen slecht behandelen
vanwege de verdenking van collaboratie. Arnold Meyer, die als voor-
malig voorman van Nationaal Front in kamp Vught was geïnter-
neerd maar wist te vluchten en een brochure over de omstandighe-
den in het kamp schreef, vermeldt dat uithongering in kamp Vught
als straf werd opgelegd.181 Al snel ontstond het idee dat er een oneer-
lijke verdeling van voedsel werd gemaakt, en geruchten hierover
verspreidden zich binnen en buiten de interneringscentra. Het
beeld ontstond dat door smokkel met pakketten sommige gevange-
nen in het Klein Kasteeltje kip en spek aten, terwijl anderen alleen
soep en brood voorgeschoteld kregen. Economische collaborateurs
dronken er koffie met likeur en rookten sigaren na het eten, zo heette
het.182 In maart 1945 eiste senator Edgard Missiaen, de socialistische
afgevaardigde van Ieper, dat hieraan een halt werd toegeroepen: 

[...] aan het schandaal dien men dagelijks kan waarnemen,
van die luxe auto’s die zich in de nabijheid van de inrichtingen
bevinden en van waaruit pakketten met kostelijke levensmid-
delen en dranken, bijna uitsluitend van de zwarte markt
voortkomende, aan de gevangenen worden besteld. Gevange-
nen die veel meer en veel beter eten en drinken hebben dan
hun cipiers moet onvermijdelijk tot gevolgen leiden die nie-
mand van ons kan wenschen.183

Ook de kapitein-commandant van de Rijkswacht van Brugge rap-
porteerde begin 1945 dat hij het idee had dat ‘groote kollaborateurs’
het stukken beter hadden in de kampen dan ‘arme sukkelaars’. Hij
wilde met het oog op een betere orde en tucht in het kamp dat deze
groepen op dezelfde voet behandeld zouden worden.184

Een geïnterneerde schreef in zijn dagboek hoe hij zag dat militai-
ren en medegevangenen voedsel en tabak uit de pakketten haalden
voordat het pakket de rechtmatige eigenaar toekwam. Deze tafere-
len versterkten de gevangenen in hun veronderstelling dat ze bewust
werden uitgehongerd.185 Een gevangene in Sint-Gillis omschreef hoe
de ‘diefstal’ uit de pakketten een nachtmerrie was voor de hongerige
gevangenen.186 Na binnenkomst werden alle pakketten echter ge-
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controleerd op verboden goederen. Zo was het verboden voedsel en
spullen op te sturen die door de geallieerden legers waren aangereikt
aan de vrije bevolking.187 Als het personeel bijvoorbeeld sigaretten of
chocola aantrof die de geallieerden hadden uitgedeeld in een pak-
ket, werden die eruit gehaald. Dit kon dan op het eerste gezicht op
diefstal lijken. 

2.6 ‘Er is geen plaats voor hen’: 
rechtvaardigheidsopvattingen buiten het kamp

De commandant van het Maastrichtse kamp had tegenover de Par-
lementaire Enquête Commissie verklaard dat er weinig te organise-
ren was als gevolg van de tekorten. Met veel moeite kreeg hij uitein-
delijk voorraden van de geallieerde legers. Dit stuitte de plaatselijke
bevolking tegen de borst: de voormalige collaborateurs kregen te
eten terwijl zij bijna niets had.188 Zoals altijd in tijden van grote
schaarste hield de verdeling van voedsel de bevolking bezig. Tijdens
de bezetting had het idee bestaan dat collaborateurs beter te eten
hadden dan de rest van de bevolking. Dit was als onrechtvaardig ge-
zien. Na de bevrijding werd door de bevolking op verschillende ma-
nieren duidelijk gemaakt dat de gevangen collaborateurs het nu niet
opnieuw beter mochten hebben. Hier en daar werd in de dagbladen
de veronderstelling gewekt dat collaborateurs meer te eten kregen
dan vrije mensen. Het Eindhovensch Dagblad berichtte in oktober
1944 dat nsb’ers broodjes met ham kregen in het internerings -
centrum. Het was een journalist ter ore gekomen dat hier door de
politie werd toegestaan dat familieleden voedsel brachten. Het-
zelfde dagblad schreef later ook dat gevangenen 400 gram brood per
dag kregen. In de praktijk was dit 240 (tegenover de 250 gram die de
bevolking kreeg).189 In België publiceerde De Roode Vaan soortgelijke
berichten. Van de beloften die in Londen op de radio waren ge-
maakt, werd in hun ogen niets waargemaakt. De ‘verraders’ werden
veel te goed behandeld terwijl de weerstanders, arbeiders en patriot-
ten het te verduren hadden:
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Het gevangen <Herrn> volk moet ook versterkt worden en
zoo zien we dat dagelijks in ditzelfde koncentratiekamp 1500
liter (vijftienhonderd) melk worden afgezet voor de zg. T. B.C
lijders. En dit alles, terwijl enkele minuutjes verder, te Loke-
ren, Antwerpen en Gent, kinderen door ondervoeding bij ge-
brek aan melk tot den T. B.C dood veroordeeld worden.190

Een paar weken later werd door het dagblad eenzelfde soort bericht
gepubliceerd: in het interneringscentrum van Vilvoorde was op
kerstdag gefeest door de geïnterneerden. Elke gevangene zou een
stuk chocola, twee witte broodjes belegd met salami, twee aardappe-
len en een fles bier hebben gekregen. Een gevangen smokkelaar zou
het feestmaal met toestemming van de bevelhebber het kamp heb-
ben binnengesluist. In hetzelfde bericht werd geschreven dat vrou-
wen van de geïnterneerden via de lokale bakker extra brood het
kamp binnenbrachten. Bewakers zouden daarentegen enkel soep
krijgen. Margarine werd geleverd door een vnv’er die nog steeds op
vrije voeten rondliep. De Belgische regering trad volgens de krant
niet hard genoeg op.191 Enkele maanden later schreef hetzelfde dag-
blad dat de gevangenen in Kortrijk op één dag driehonderd kilo-
gram vlees te eten kregen.192 Het Gentse socialistische blad Vooruit
schetste een gelijkaardige overdreven voorstelling van zaken. In de
Lokerse barak, die het ‘millioenenkwartier’ werd genoemd omdat
daar de economische collaborateurs verbleven, werd volgens het
blad biefstuk met frieten warm geserveerd, cognac geschonken en
zou men witte broodjes eten.193

De bevolking maakte ook aanspraak op het materiaal dat voor de
kampen bestemd was. De Roode Vaan liet verontwaardiging blijken
over de zeventigduizend aangekochte matrassen voor de interne-
ringskampen. Er werd de minister van Justitie barmhartigheid ver-
weten: volgens het dagblad had de minister deze matrassen beter
kunnen gebruiken voor daklozen van bombardementen en geëva-
cueerde Belgen.194 Ook in Nederland stuitte de levering van voedsel
en materiaal aan de interneringskampen de lokale bevolking tegen
de borst. De rechtvaardigheidsopvattingen van de geallieerden had-
den ook invloed op de toevoer van materiaal naar de kampen. Zo
werd er hout uit Duitsland gehaald om kribben voor de geïnterneer-

101



den te maken tot de Amerikanen dit tegenhielden: terwijl hun jon-
gens in de modder in Duitsland moesten slapen, mochten verraders
toch zeker niet op stro liggen.195

Bij gebrek aan radiotoestellen in kamp Vught stuurde de militaire
commissaris van Noord-Brabant een verzoekschrift hiervoor aan
de directeur van Philips. Uit diens antwoord bleek het principe van
oog om oog, tand om tand: 

Misschien moge U uit paedagogisch oogpunt gelijk hebben,
maar als U nagaat, wat er door de Duitschers gedaan is om
onze duizenden landgenooten in het kamp Vught afleiding te
bezorgen, evenals in zoovele andere kampen in het land, dan
lijkt het ons zeer peadagogisch, dat de jeugd, die zoozeer sym-
pathiseerde met de daden van onze bezetters en geweldple-
gers, eens aan den lijve ondervindt, hoe aangenaam het is in
een kamp te mogen vertoeven, terwijl de kamp-autoriteiten
zich niet bekommeren omtrent de geestelijke afleiding.196

In België bestond door het landelijk verbod op werk buiten het
kamp het idee dat de opgesloten collaborateurs de hele dag luierden.
Het Belgische communistische dagblad De Roode Vaan sprak over
‘logeergasten’ in het interneringskamp van Kortrijk, ‘waar de verra-
ders en verklikkers, in zalig nietsdoen, een rustkuur genieten’.197

Niet alleen de collaborateurs maar ook de Duitsers hadden in de
ogen van de bevolking niet het recht om aanspraak te maken op een
goede behandeling. Door de lokale bevolking in Noord-Brabant
werd tegen de aanwezigheid van de Duitsers in het kamp geprotes-
teerd. Als gevolg van de oorlogsdreiging waren zij naar plaatsen ver
van huis geëvacueerd. Zij verweten dit de Duitsers in kamp Vught:
als zij niet in dit kamp waren ondergebracht, had de Nederlandse
bevolking hier onderdak kunnen vinden. De aanwezigheid en con-
centratie van duizenden Duitsers op zes kilometer van de frontlinie
werd daarbij door de bevolking als gevaarlijk gezien. Hoe zou dat
uitpakken als er een Duitse tegenaanval plaatsvond? Verder werd er
ook gewezen op het feit dat deze opgesloten Duitsers plekken inna-
men voor collaborateurs en nsb’ers, die nu als gevolg van plaatsge-
brek nog vrij rondliepen.198
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Voormalige Belgische politieke gevangenen uit Esneux (Frater-
nelle des Ancien Détenus et Déportés Politiques d’Esneux) schreven in
februari 1945 een protestbrief aan de krijgsauditeur in Luik uit naam
van de ouders, vrouwen en kinderen van de politieke gevangenen
die nu nog in de Duitse concentratiekampen zaten, en vroegen om
een ‘behandeling die meer aansluit bij hun status als inciviek of col-
laborateur’.199 Met de ervaringen uit de Duitse concentratiekampen
en gevangenissen als referentiepunt konden zij niet anders oordelen
dan dat het regime in de interneringskampen te mild was. Zij zagen
hoe de gevangenen bezoek en pakketten ontvingen en goed te eten
kregen. De bewaking trad in hun ogen veel te slap op. De brief van 
de voormalige politieke gevangenen werd onderzocht door de ge-
rechtelijke politie van Luik, en de aanklacht dat de families elke dag
eten kwamen brengen, bleek te kloppen. De krijgsauditeur besloot
hierop de geïnterneerden over te plaatsen naar een internerings-
kamp in Vorst, ruim honderd kilometer verderop.200

Soortgelijk protest kwam van de kant van de groep Oud Politieke
Gevangenen van de Oorlog 1940. De voorzitter van de afdeling
Nieuwpoort verzette zich tegen de maatregel die hem ter ore was ge-
komen dat de gevangenen in het interneringskamp van Oostduin-
kerke met Kerstmis van hun familie lekkernijen mochten ontvan-
gen in de pakketten. Hij eiste dat deze maatregel teruggetrokken
werd en dreigde met het uitbreken van onrust als dit niet gebeurde.
Op welke manier die onrust zou uitbreken, maakte hij niet duide-
lijk. De krijgsauditeur waarschuwde de minister van Justitie ver -
volgens dat deze bedreiging, gezien de verbitterde houding van de
bevolking in West-Vlaanderen tegen de invrijheidstellingen, niet 
te licht opgenomen moest worden.201 Een inwoner van Sint-Kruis
schreef de krijgsauditeur een relaas van de in zijn ogen heersende
wantoestanden in het interneringskamp. Familieleden van geïnter-
neerden zouden aan de achterkant van het kamp pakjes komen
brengen, terwijl de bewaking een oogje dichtkneep. Hij waar-
schuwde voor het ontstaan van een vijfde colonne in het kamp, wat
mogelijk was door de slappe bewaking die toch niet uit ‘zuivere Bel-
gen’ kon bestaan.202
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De vrijlatingen werden ook als een groot onrecht ervaren door
brede lagen van de lokale bevolking en konden dikwijls op heftige
reacties rekenen. Zij hadden gedurende de bezetting naar de verwij-
dering van de collaborateurs verlangd. Dat zij na de bevrijding, ter-
wijl nazi-Duitland nog niet volledig was verslagen, alweer vrij rond
konden lopen, zorgde voor veel onbegrip. Delen van de bevolking
beseften niet altijd dat internering een veiligheidsmaatregel was en
daarom vaak van korte duur was. Zij verwachtten niet de gearres-
teerde mensen weer zo snel te zien terugkeren. Het was het begin van
grote onvrede over de bestraffing van collaboratie. De naoorlogse
regeringen werden hier door grote delen van de bevolking streng op
aangekeken en het was in februari 1945 een van de belangrijkste re-
denen waarom de regering-Pierlot aftrad.203

De felle reactie op collaborateurs door brede lagen van de lokale
bevolking bleek bijvoorbeeld toen negentien vrouwen uit Vught
eind april met huisarrest naar huis werden gestuurd omdat zij een
baby hadden of binnenkort zouden bevallen. De meeste van deze
negentien vrouwen waren lid geweest van de nsb en/of hielden
nauwe contacten met de Duitse bezetter. Bij de lokale bevolking
stonden zij bekend als verraadsters. De vrijlating zorgde niet alleen
voor ongeloof in de buurt, ook de militaire commissaris van Den
Bosch protesteerde tegen de vrijlating. Omdat de woningen van
deze vrouwen na hun arrestatie door andere mensen waren ingeno-
men, waren zij na hun vrijlating samen op een nieuw adres gaan
wonen. Volgens de militaire commissaris ontkwamen zij hiermee
aan huisarrest:

Nu raakt men geleidelijk de noodige controle op deze lieden
kwijt, zoodat er kans bestaat, dat zij na eenige adresverande-
ringen, weer ongemerkt in de maatschappij terugkeeren,
waar zij zeker voorshands niet thuis hooren.204

Ook twee zussen uit Goes die relaties hadden gehad met Duitsers,
werden onder huisarrest geplaatst. De lokale bevolking reageerde
verontwaardigd en protesteerde, waardoor de vrouwen alsnog wer-
den geïnterneerd.205

In het Belgische Diest kwamen eind 1944 mensen naar het lokale
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politiebureau om enkele personen aan te geven die ontvlucht wa -
ren. Het bleek om mensen te gaan die inmiddels waren vrijgela-
ten.206 Het idee werd breed gedeeld dat bevoorrechte mensen eerder
vrijkwamen dan ‘gewone’ mensen die vaak veel minder op hun kerf-
stok hadden. Ook het vrijlaten van vreemdelingen, meestal met de
Duitse nationaliteit, kon voor felle reacties van de plaatselijke bevol-
king zorgen.207 In maart schreef minister van Justitie Charles du Bus
de Warnaffe aan de voorzitters van de consultatieve commissies, die
adviseerden over vrijlatingen, dat vanwege die felle reacties interne-
ring soms opnieuw moest worden toegepast. Hij herinnerde er in
zijn brief nogmaals aan dat vrijlating alleen mogelijk was wanneer
de veiligheid van de staat en de handhaving van de openbare orde
hiermee niet in gevaar kwamen.208

Op straat was de strijd, zolang de oorlog doorging, nog altijd niet
gestreden. Confrontaties tussen mensen die aan de kant van de geal-
lieerden stonden, en diegenen die tijdens de bezetting voor de Duit-
sers waren, bleven doorgaan. Op straat verschenen plakbrieven
waarin collaborateurs en de plaatselijke bevolking die hen te hulp
schoot, met dreigende taal werden toegesproken.209 In Roeselare
hadden voormalige leden van DeVlag en vnv tijdens het Ardenne-
noffensief van de Duitsers hun tevredenheid laten blijken aan de
overige bevolking. Zij zouden gezegd hebben ‘Onze toer komt wel-
dra terug.’210 In Koksijde werden in maart op vijftien huizen van
voormalige collaborateurs swastika’s geschilderd. In een verslag van
de Veiligheid van de Staat werd opgemerkt dat de bevolking van de
badplaats zeer ontevreden was over de vrijlatingen van collabora-
teurs die zich na hun invrijheidstelling uitdagend zouden opstellen.
In Sint-Kwintens-Lennik werd rond dezelfde tijd bij een gewezen
vnv’er een handgranaat door het raam van zijn herberg gegooid.211

In Geraardsbergen werd niet alleen een hakenkruis met teer op de
woning van Duitsgezinden aangebracht, ook de woning van een lid
van de consultatieve commissie moest eraan geloven. Bij de wonin-
gen van twee voorlopig in vrijheid gestelde mannen uitten buurtbe-
woners met ketelmuziek hun ontevredenheid hierover. De Rijks-
wacht werd ingezet om de openbare orde te handhaven.212 Ook in
Blankenberge werd melding gemaakt van geschilderde swastika’s.
Een levensgrote pop die verkleed was als ss’er, was aan een woning
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opgehangen. Op de pop waren briefjes bevestigd waarop stond: ‘Al-
leen dan kunnen wij leven, als de zwarten zijn verdwenen,’ ‘Dood en
ellende hebben zij gezaaid de zwarten zullen nu worden weg ge-
maaid’ en: ‘Wij zullen alle zwarten verdelgen, er is geen plaats voor
hen onder de Belgen.’213

In verschillende provincies werden (gewelddadige) acties voor-
bereid tegen voormalige collaborateurs of hun families. In Wachte-
beke en het nabijgelegen Sint-Kruis-Winkel werden tussen decem-
ber en maart 23 aanslagen gepleegd. Dit werd gedaan door het
voormalige verzet tegen gewezen collaborateurs en hun familie, in
de hoop hen schrik aan te jagen en hen te doen beslissen hun heil el-
ders te zoeken. Even verderop in Sint Niklaas publiceerde het Onaf-
hankelijkheidsfront een lijstje met namen van mensen die waren
vrijgelaten.214 Ook op verschillende plaatsen werden aanslagen ge-
pleegd, zoals in januari, februari en maart 1945 in Waver. Doelwit
waren voormalige rexisten die na enkele maanden opsluiting weer
vrijgelaten waren door de consultatieve commissie. Deze aanslagen
konden als een vergeldingsactie worden gezien voor de dodelijke
aanslagen door rexisten op de burgemeester en drie verzetsleden in
augustus 1944. De krijgsauditeur liet in reactie op het geweld na de
bevrijding enkele voormalig rexisten (weer) interneren.215

Verschillende bewoners ondernamen actie tegen de vrijlatingen
door het ministerie van Justitie of de krijgsauditeur aan te schrijven.
Tientallen inwoners van Boom tekenden bijvoorbeeld een petitie
om vrijgelaten collaborateurs weer te laten opsluiten omdat ‘ze
rechtstreeks in druischen met de opvatting van het ware Belg zijn’.
Door de krijgsauditeur van Antwerpen werd een onderzoek inge-
steld.216 Uit onvrede over de vrijlatingen wilde de bevolking op ver-
schillende plaatsen niet langer meewerken aan het onderzoek van
de auditeur-generaal.217

Ook de lokale autoriteiten maakten op een dergelijke manier hun
onvrede over sommige vrijlatingen kenbaar. De schepenen, raadsle-
den en burgemeester van de stad Diest schreven begin januari een
brief aan de krijgsauditeur waarin zij aandacht vroegen voor de ern-
stige situatie die na de vrijlating van mensen die in de buurt als colla-
borateurs bekendstonden, was ontstaan. De gemoederen van de ‘va-
derlandslievende burgers’ waren in Diest weer opgelaaid en de rust
en orde was verdwenen:
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Het is inderdaad bevreemdend en kwetsend voor de vader-
landsche gevoelens, wanneer moet vastgesteld worden dat
elementen die, tijdens de vijandelijke bezetting in uniform en
gewapend de straten doorkruisten, thans op vrije voeten ge-
steld worden zonder te gewagen van degenen die zich, ten ge-
volge der aanwezigheid van de Duitschers, verrijkten en nu,
na hunne invrijheidstelling, door allerhande middelen de sol-
daten der geallieerde legers trachten aan te lokken en uit te
buiten.218

In België kregen acties tegen de voormalige collaborateurs in de loop
van april een nieuwe impuls door de berichten over landgenoten die
mishandeld en vermoord waren in de Duitse kampen. In Ronse riep
het verzet via plakbrieven alle Duitsgezinden eind april op binnen
48 uur de stad te verlaten. Ze waarschuwden ‘Belges n’oubliez pas vos
assassins’.219 Op datzelfde ogenblik werd de bevrijding van de rest
van Nederland ingezet, wat ook daar zou leiden tot een massale jacht
op collaborateurs.

Er waren echter ook tegengeluiden te horen. De strijd was im-
mers nog niet gestreden en collaborateurs waren nog in de positie
om dreigende taal te laten horen. Zo werd in het politiebureau van
Lier in december een brief aangetroffen:

Alle Duitsch- en Vlaamschgezinde mannen, vrouwen en kin-
deren moeten zoo vlug mogelijk worden vrijgelaten. Zoo niet
zal ik bevel geven aan de Vlaamsche ss in Duitschland, alle
Belgische en Engelsche politieke gevangenen, krijgsgevange-
nen en arbeiders aldaar verblijvend, te fusiljeeren, alsook de
Belgische Vorst Leopold iii. Heil Hitler.220

2.7 Sociale en politieke identiteiten in gevangenschap

Duizenden mensen zaten noodgedwongen bij elkaar in een interne-
ringskamp. Het was hier, in tegenstelling tot de gevangenissen, ge-
makkelijk contact met elkaar te maken en te onderhouden. Het
waren met name de ‘lichtere’ gevallen van collaboratie die in een

107



kamp werden opgesloten. Totale afzondering van deze mensen werd
niet nodig geacht. Voor de ‘zwaardere’ gevallen van collaboratie lag
dat anders; zij gingen naar de gevangenis waar de mogelijkheid be-
stond om geïsoleerd opgesloten te worden. Communicatie onder-
ling was daardoor een stuk lastiger, maar niet onmogelijk. Volgens
een verslag van het Hoog Commissariaat communiceerden de ge-
vangenen in de gevangenis van Bergen inventief met elkaar via de
verwarmingsbuizen. Nieuws over bijvoorbeeld het Ardennenoffen-
sief werd zo gedeeld. Ook bespraken zij de mogelijkheid om in 
opstand te komen en hadden ze het over mensen die uit de weg 
geruimd moesten worden.221 In de verslagen van het Hoog Commis-
sariaat zijn meerdere voorbeelden van politieke uitlatingen van ge-
vangenen te vinden. Dit roept de vraag op welke politiek-ideologi-
sche opstellingen de gevangenen in de kampen en gevangenissen
hadden. Veranderde de opsluiting de houding van de voormalige
collaborateurs? En welke invloed had de aanslepende oorlog hierop?

Voordat centralisatie plaatsvond, waren de interneringskampen
dikwijls lokaal georganiseerd. Dit zorgde ervoor dat veel van de op-
gesloten mensen elkaar uit de buurt kenden. Hele families werden
gezamenlijk geïnterneerd en kwamen in het kamp hun buurtgeno-
ten en vrienden tegen. De jonge vrouw die in Mechelen tijdens de
bevrijding op straat was opgejaagd door de lokale bevolking, herin-
nerde hoe zij bij binnenkomst in de Dossinkazerne in Mechelen ‘de
indruk [had] niets anders dan bekende gezichten te zien. Het was
een armgezwaai en een gegroet langs alle kanten. Net één grote diepe
aan elkaar gehechte familie.’222 Mensen kenden elkaar dikwijls uit de
politieke bewegingen. De solidariteit die tijdens de bezetting als ge-
volg van het sociale isolement binnen deze groepen had bestaan,
werd dikwijls versterkt door de opsluiting. Anderzijds kon het ook
zo zijn dat bepaalde groepen die vóór de opsluiting niets met elkaar
te maken hadden, elkaar door de opsluiting als lotgenoten gingen
zien. Eventuele tegenstellingen die tijdens de bezetting tussen de
verschillende collaborerende bewegingen bestonden, zoals die tus-
sen de nsb en Zwart Front en tussen het vnv en DeVlag, werden
minder sterk in de interneringscentra.223 In de rapportages van het
Hoog Commissariaat wordt hierover in ieder geval niet tot nauwe-
lijks gesproken. In de brochure van voorman Arnold Meyer schrijft
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hij herhaaldelijk hoe het Zwart Front destijds voor de nsb waar-
schuwde, maar uit zijn geschrift blijkt niet dat deze tegenstelling in
kamp Vught er nog langer toe deed.224

Zeker naarmate de oorlog verder vorderde en in het nadeel van
de Duitsers leek uit te pakken, waren partijpolitieke tegenstellingen
niet meer functioneel. Groot-Duitsers als DeVlag-leden enerzijds
en Vlaams-nationalisten van het vnv anderzijds hadden er geen 
belang meer bij om tegen elkaar te strijden. Door de gezamenlijke
opsluiting en de gedeelde vijand (de Belgische staat) ontstond een
nieuwe identiteit; die van de ‘zwarte’. Dit blijkt duidelijk uit een 
door het Hoog Commissariaat onderschept pamflet gericht aan de
‘Vlaamsche Broeders en Zusters’, aan ‘gij allen, gevangenen van den
haatdragenden Belgischen staat’, waarin alvast over toekomstige so-
lidariteit werd nagedacht: 

Een zwarte helpt overal, altijd, zonder tegenprestatie een an-
dere zwarte. Een zwarte heeft geen armzalige centiem over
voor iemand anders, hij mag dan nog zoo’n vriend zijn, of 
geteisterd of wat ook, indien hij niet eveneens tot de Zwarte
behoort. In iedere gemeente, in iedere stadswijk moeten de
zwarte elkaar kennen, zonder hiervan den schijn te geven. [...]
Liever een kwartiertje ver loopen om bij een vriend een uit-
gave te doen, dan naast de deur bij een Anglofiel of onverschil-
lige iets te koopen.

Als de ‘gebroodroofde zwarten’ weer vrijkwamen, moesten andere
Dietschers hun een baantje bezorgen, want ‘Dietschland kan alleen
leven wanneer het zichzelf behelpt’.225

      De sociale onderscheiden en groepen die buiten het kamp be-
stonden, werden in gevangenschap door de gevangenen zelf in
stand gehouden. Collaborateurs waren in andere omstandigheden
waarschijnlijk niet in een inrichting beland en associeerden zich
dan ook niet met mensen die in normale tijden het overgrote deel
van de gevangenisbevolking uitmaakten. Anders dan gewone delin-
quenten kwam een deel van de collaborateurs uit de middengroe-
pen, en er was hun veel aan gelegen de burgerlijke respectabiliteit
hoog te houden. Zo vroeg een man aan zijn vrouw een hoed op te
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sturen voor als hij weer vrijkwam.226 Een andere man vroeg in een
gesmokkeld briefje aan zijn vrouw een overhemd met stropdas.227

Deze verzoeken geven aan dat deze mannen hun klassenbewustzijn
door de internering niet waren verloren en ook in het kamp of bij
het verlaten ervan er netjes bij wilden lopen.

Het gevangenisbestuur associeerde de gevangenen ook niet met
criminelen. Ter distantiëring van groepen gevangenen met een cri-
mineel karakter werden de opgesloten collaborateurs in België als
‘incivieken’ aangeduid en werden ze in Nederland ‘politieke delin-
quenten’ genoemd. Ook was het regime voor dit type gevangenen
meer bevoorrecht dan voor gewone delinquenten. In hoofdstuk 4
wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Onder de gevangen vrouwen werd een sociaal onderscheid ge-
maakt waarbij de prostituees (en ‘moffenmeiden’) tot de laagste ca-
tegorie behoorden. Het mocht niet de bedoeling zijn dat ‘eerbare
vrouwen en de minderjarige meisjes’ gezamenlijk werden opgeslo-
ten.228 Irma Laplasse, op 21 december 1944 ter dood veroordeeld 
wegens verklikking en verraad, schreef in haar dagboek dat ze met
‘zo een vrouw uit de straat’ in de cel zat en deze vrouw niet als een
lotgenoot zag.229 Wie in dezelfde positie was beland, zag dat eerder
als een belediging en ervoer het als vernedering. In haar herinne -
ringen getuigde een voormalig lid van de Dietsche Meisjesscharen:
‘Nevens mij zat een zonderlinge vies uitziende vrouw die blijkbaar
uit een heel ander milieu kwam. [...] Ik schoof vol walg zover moge-
lijk uit de buurt van deze viezige vrouw.’ Twee vrouwen die binnen-
kwamen omschreef zij als ‘die uitgesproken “hoeren” [...], te vies 
om met een tang aan te raken’. Hierop vroeg de vrouw de kinder-
rechter, die als katholiek bekendstond, in een brief, ‘of het samen
brengen van welopgevoede katholieke meisjes met publieke vrou-
wen, waarvan enkele aan geslachtsziekten leden, de nieuwe me-
thode was van de “Belgische wederopvoeding” tot volwaardige 
Belgische burgers’. Toeval of niet, een week later werden de minder-
jarige meisjes binnen het kamp verplaatst en bij elkaar in een kamer
ondergebracht.230

Ook elders werd door vrouwen geprotesteerd tegen gezamenlij-
ke opsluiting met prostituees. In Sint-Kruis klaagden voormalige
leden van de Dietsche Meisjesscharen tegen gezamenlijke opsluiting
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met de vrouwen die tijdens de bezetting in een Duits soldatenbor-
deel in Brugge hadden gewerkt. De vrouwen zochten de kampaal-
moezenier hierover op en na een gesprek met de directeur werden
de twee groepen uit elkaar gehaald.231 Hierover schreef de aalmoeze-
nier ‘dat nog steeds slechte vrouwen gemengd onder de deftige ge -
logeerd zijn; en dat velen daarvan geheime ziekten hebben. Wat 
een toestand voor onze goede Kristelijke Vlaamsche vrouwen!’232 Er
waren in de ogen van mensen als deze aalmoezenier dus twee soor-
ten vrouwelijke collaborateurs: zij die een politieke fout hadden ge-
maakt, en zij die door morele verderfelijkheid achter de bezetter aan
hadden gelopen.

Soms bleek dat het personeel zich meer achter de opgesloten ver-
dachten van collaboratie schaarden dan de Belgische regering lief
was. In Nederlandstalig België waren het vooral de religieuzen die
hierbij een voorname rol leken te spelen. Het Hoog Commissariaat
volgde hun activiteiten op de voet. De moeder van de eerder ge-
noemde jonge vrouw die bij de Dietsche Meisjesscharen zat, had
contact met de priester die tevens bestuurder was van het lyceum
waar haar dochter naar school ging. Via de moeder gaf hij een bood-
schap mee aan de gevangen vrouw: ‘Verre van zich te laten over-
meesteren door gevoelens van haat of wraak, moet zij zich overge-
ven aan een grenzelooze liefde tot den God van het Kruis. [...] Het
idealisme dat haar meesleept was enkel menselijk.’233

De geniekazerne in Antwerpen bleek regelmatig te worden be-
zocht door paters van een nabijgelegen orde. De gevangenen ver-
klaarden hierover dat de paters hen tijdens de biecht bemoedigend
hadden toegesproken. Er werd hun verteld dat hun offer niet voor
niets was omdat ‘Dietsland nakend is’.234 De families van deze geïn-
terneerden ontvingen post met religieuze inslag die betrekking had
op de strijd van de Vlaams-nationalisten. Uit de correspondentie
van een opgesloten familie in Antwerpen blijkt ook hoezeer het be-
zoek van de pater werd gewaardeerd. Een jongen van dit gezin no-
teerde in maart in zijn dagboek: 

Om half drie gingen wij te biechten. Stel u even voor. Men mag
eigenlijk niet uit de biecht spreken, maar ik wil er toch iets van
vertellen omdat het mij zo pakte. Er zat een pater, ik geloof een
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dominicaan. Als ik mijn zonden opgebiecht had begon hij te
vertellen dat ook Christus onrechtvaardig veroordeeld werd.
En dat hetgeen waarvoor wij gestreden hadden niet voor niets
zou zijn. Dat wij moeten bidden voor de vijanden van ons
Dietse vaderland en opdat de onrechtvaardigheid waarmee
men ons veroordeelt vlug uit de wereld zou zijn. Bij iedereen
had hij iets van die aard gezegd. Wat doet dat goed zo eens iets
te horen zeggen van een pater.235

In maart 1945 berichtte de auditeur-generaal aan de minister van
Justitie dat de aalmoezenier van het interneringskamp Sint-Kruis
zich inzette voor de vrijlating van geïnterneerden. Elke dinsdag
kwam hij op het ministerie van Justitie pleiten voor de gevangenen.
Hierop keerde hij terug in het kamp met papieren die voor de voor-
lopige invrijheidstelling konden zorgen. De aalmoezenier maakte
zich zo een belangrijk figuur in het kamp. In de ogen van het Hoog
Commissariaat was het zorgelijk dat hij verdachte boeken in de 
bibliotheek plaatste en gebeden uitdeelde die anti-Belgische ge -
voelens ophitsten, zoals het ‘Gebed voor het lijdende Vlaanderen’,
waarin de Belgische overheid werd bekritiseerd: 

Wij hadden niet vermoed hoe ’s Lands Gezag, dat ons de wet-
telijkheid beloofde, na vier jaren vreemde overheersching, te
kleinmoedig zou wezen om zich tegen het gepeupel te verzet-
ten en tienduizenden van hun onderhoorigen, waaronder
duizenden onschuldigen, ten prooi zouden laten, ook vrou-
wen en meisjes, een versmading en onteering.

Hierop pleitte de auditeur-generaal om de aalmoezenier te vervan-
gen door

een waardig, gewetensvol en gematigd priester, die zich er
meer op zou toeleggen de geïnterneerden er toe voor te berei-
den van hun verkeerde opvattingen en optreden af te zien dan
hen op te hitsen en hen ervan te overtuigen dat zij martelaren
zijn.236
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Of soortgelijke politiek-ideologische steunbetuigingen ook bij niet-
Vlaamse religieuzen plaatsvond, is niet bekend.

Ook de politieke houding die bepaalde groepen gevangenen aan-
namen in gevangenissen en kampen, was voor de autoriteiten een
grote zorg.237 In verschillende Belgische interneringskampen werd
Vlaams-nationalisme niet onder stoelen of banken gestoken. In 
Mechelen en in Antwerpen werd door geïnterneerden massaal ‘De
Vlaamse Leeuw’ gezongen.238

In een verslag van de Veiligheid van de Staat werd in maart 1945
over een nieuwe stemming onder de gevangenen gesproken. Uit
brieven die in de censuur onderschept waren, bleek dat er flink wat
politieke propaganda werd gevoerd. In deze brieven klonk de hoop
door op de totstandkoming van een nieuwe Vlaamse partij die de
belangen van de geïnterneerden kon verdedigen.239 In het interne-
ringscentrum in Kortrijk bleek ook dat de voormalige leden van De-
Vlag en vnv hun principes niet hadden opgegeven. Een maand
voordat de overwinning op nazi-Duitsland een feit was, gaven zij te
kennen ‘dat hun tijd nog wel kwam’. Een inspecteur van de Veiligheid
van de Staat rapporteerde dat zij andere gevangenen voor zich pro-
beerden te winnen.240

Uit verschillende dagboeken en brieven blijkt ook hoe vijandig
de gevangenen zich opstelden tegenover de Belgische regering: ‘En
als wij hier uitkomen komt de wraak!’241 Volgens de aalmoezenier
van het Klein Kasteeltje, waar de minder ‘zware’ gevallen zaten, was
er een onderscheid te maken tussen verschillende groepen gevange-
nen: 

De aanhangers van het VNV trekken echter de aandacht door
hun zwijgende koppigheid voor de Vlaamse en zo dus anti-
Belgische zaak. De Walen, die in de minderheid zijn, en de
Brusselaars lijken niet te zijn bewogen door een ideaal en zou-
den de aanstichters van hun fouten missen mochten ze daar
de kans voor krijgen.242

Deze verschillende houding tussen Nederlands- en Franstaligen had
alles te maken met de betekenisgeving die achteraf aan de collabora-
tie werd gegeven. Samenwerking met de Duitse bezetter werd – na-
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derhand – door vnv’ers vergoelijkt door zich te verschuilen achter
de Vlaamse zaak. Het nationaalsocialistische en antidemocratische
karakter van hun collaboratie werd goeddeels onder de mat gescho-
ven. Daarmee maakten ze na september 1944 van het Vlaams-natio-
nalisme hun reddingsboei.243 Hun opsluiting door de Belgische
overheid werd als een groot onrecht gezien, en het was voor hen te-
vens het bewijs van hun onderdrukking door de Belgische staat. De
interneringen van mei 1940 hadden destijds dezelfde gevoelens te-
weeggebracht.244 In het eerder genoemde pamflet dat rondging,
omschreven Vlaams-nationalisten zichzelf als ‘gevangenen van den
haatdragenden Belgischen staat’ en spraken zij over de ‘laatste ronde
van den uiteindelijken bevrijdingsstrijd der Vlamingen’.245 Of zoals
vnv’er Brouns het zag, was ‘Vlaanderen [...] het eeuwige slachtoffer
van de Belgische politiek’.246 In het dagboek van een gevangen
Vlaams-nationalist die samen met Brouns in Luik was opgesloten,
valt in maart 1946 te lezen: ‘Maar bij dit volk is thans geen plaats
meer voor ons.’ Hij schrijft vervolgens dat de droom blijft voortbe-
staan en dat de opsluiting niet nutteloos mocht zijn: ‘Wij offeren u
ons celleed. Voor ’t heil van heel ons volk dat weet dat ’t slechts door u
kan goedheid winnen. Om u willen wij Vlaanderen beminnen.’247

Dat onder hen het idee bestond dat enkel de Vlaams-nationalis-
ten opgepakt werden, blijkt uit meerdere egodocumenten. De ver-
onderstelling dat de naoorlogse bestraffing door de Belgische rege-
ring was gebruikt om met de Vlaams-nationalisten af te rekenen,
zou ook de herinnering aan de bestraffing van collaborateurs voor
een groot deel gaan bepalen.248 Dat deze voorstelling van zaken des-
tijds al ontstond, blijkt bijvoorbeeld uit een brief van een Antwerpe-
naar in september 1944: ‘Ik geloof vast dat al onze bekenden opge-
sloten zitten. Waar gaat dat naartoe? En waarom? Het is een echte
Vlaamsgezindenslachting, een revolutie en wat zal het gevolg zijn
voor ons land?’249 Vanaf februari noteerde hij vervolgens in zijn dag-
boek hoe groot de haat tegen België werd door de strafrechtelijke
executies van Vlaamse Waffen-ss’ers, in zijn ogen de beste strijders
van Vlaanderen.250 Magistraat Ganshof van der Meersch was als
hoogste baas van het militair gerecht in de ogen van opgesloten
vnv’ers de belichaming van het kwaad.251 

Een aparte groep gevangenen vormden de bewoners van de
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Duitstalige Oostkantons in het oosten van België. Deze gebieden
waren na de Eerste Wereldoorlog via het Verdrag van Versailles ter
compensatie aan België gegeven. Hitler schond dit verdrag echter
tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor de gebieden weer terug
bij Duitsland kwamen. De Belgische regering maakte zich zorgen
over hun (gebrek aan) loyaliteit aan de Belgische natie. Hoe verhiel-
den zij zich tot België en tot Duitsland? In februari 1945 werd door de
Veiligheid van de Staat gerapporteerd dat de inwoners van de Oost-
kantons vooral een teruggetrokken en afwachtende houding in deze
kwestie aannamen. Er was geen uitgesproken vijandigheid tegen-
over België of Duitsland of sprake van Duitsgezindheid. Op de vraag
of zij het Duitse of het Belgische leger verkozen, antwoorden de
jonge mannen, tot tevredenheid van het Hoog Commissariaat, dat
zij liever het Belgische regime dan het Duitse hadden.252

Over de politiek-ideologische opstelling van Nederlandse gevan-
genen is voor deze periode veel minder bekend. Documentatie hier-
over ontbreekt. Pas na de algehele bevrijding van Nederland werden
verslagen systematischer opgesteld en gearchiveerd. In tegenstelling
tot België had Nederland op dat moment nog nauwelijks middelen
om de houding en het gedrag van de gevangenen te monitoren. In
het bevrijde Zuid-Nederland zat de regering, in de vorm van het 
Militair Gezag, er veel minder bovenop en was zij minder aanwezig
dan in België. Daarbij bestond onder de nsb, in tegenstelling tot de
Vlaams-nationalisten, geen traditie om zich tegen de staat te verzet-
ten. Dit is een belangrijk verschil in de houding van beide groepen
en de reactie van de Belgische en Nederlandse overheid. Er zijn spo-
radisch verslagen over de periode vóór mei 1945. In een rapportage
over kamp Vught werd bijvoorbeeld genoemd dat in februari een
groepje nsb’ers in Vught vergaderingen hadden belegd over hoe ze
de Duitsers konden helpen in de oorlogvoering.253 Hieruit blijkt dat
ook de opgesloten Nederlandse collaborateurs het bijltje er nog niet
bij neergelegd hadden.

De strijd ging nog altijd door en de oorlogvoering werd in de in-
terneringskampen op de voet gevolgd. In het Klein Kasteeltje zou
volgens het Hoog Commissariaat in januari 1945 ‘een vijfde colonne’
zich organiseren. Hiervoor zouden gevangenen contact hebben met
voormalige rexisten die op vrije voeten stonden. In het kamp wer-
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den vergaderingen gehouden en afgesloten met de fascistische
groet. Via het hoofd van de verpleging, ook een gevangene, werd
Duitse clandestiene pers en het dagblad van Léon Degrelle Le Pays
Réel het kamp binnen gesmokkeld.254 Ook uit een onderschepte
brief van een geïnterneerde vnv’er en lid van de Zwarte Brigade
bleek dat de moed nog niet werd opgegeven: ‘Wij zullen zegepralen,
tijdelijk verliezen, maar uiteindelijk overwinnen. [...] ik voorzie dat
Duitschland hier nog komt en overwint.’255 Een belangrijk moment
was de slag om de Ardennen in december–januari. In het Klein Kas-
teeltje legde een groep geïnterneerden haar hoop en lot duidelijk in
handen van de Duitsers: 

De fantastische geruchten over de Duitse opmars werden ont-
haald in een euforische sfeer. De vrouwen dachten elke och-
tend op te staan met ‘Aufstehen!’. En er werd niet meer gespro-
ken over het werk van de consultatieve commissies. Men
wachtte op de Commissie Von Rundstedt.256

In Antwerpen zou volgens een in januari 1945 opgesteld verslag 70
procent van de geïnterneerden een overwinning van nazi-Duits-
land wensen, en 25 procent twijfelde er ook niet aan dat dit ging ge-
beuren.257 In het kamp van Sint-Kruis waren, volgens de Vlaams-na-
tionalistische dagboekschrijver Watthy, de meningen over het einde
van de oorlog verdeeld. Aan de ene kant waren er geïnterneerden die
dachten dat terugkomst van de Duitsers hun enige redding was. Er
werd druk gesproken over nieuwe Duitse bommen en wapens: ‘Ze
klampen zich aan ieder nieuwsje vast dat ook maar enige opklaring
in hun toestand zou kunnen brengen.’ Laplasse schreef in haar dag-
boek hoe de gevangenen in deze periode marsliederen zongen van
de Zwarte Brigade en de ss.258 Aan de andere kant waren er gevange-
nen die niet op een Duitse herovering zaten te wachten.259 Zo namen
de economische collaborateurs in het Antwerpse interneringcen-
trum een pro-Engelse houding aan.260 Omdat verreweg de meeste
economische collaborateurs niet vanuit ideologische maar vanuit
financiële motieven met de Duitsers hadden samengewerkt, is dit
niet verwonderlijk.261

De politieke uitlatingen van voormalige collaborateurs werden
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ook na hun vrijlating door het Hoog Commissariaat in de gaten ge-
houden. In Vilvoorde werd een man opgepakt die de hergroepering
van vrijgekomen geïnterneerden organiseerde en onderlinge hulp-
verlening bood. Tijdens de bezetting was hij ploegleider geweest van
de Dietse Blauwvoetvendels. Hij was na de bevrijding onder de aan-
dacht gekomen van agenten van de Veiligheid van de Staat omdat hij
vanuit zijn onderduikadres contact zocht met geïnterneerden die
vrijkwamen uit het interneringskamp van Vilvoorde. Bij een huis-
zoeking werden lijsten met namen van communisten gevonden die
gebruikt moesten worden als er ‘een nieuwe bevrijding’ zou plaats-
vinden. Deze pogingen tot hergroepering werden door de Veiligheid
van de Staat gevolgd.262 De surveillance op (voorlopig) vrijgelaten
geïnterneerden was echter niet toereikend. Vaak had het Hoog Com-
missariaat geen idee waar de mensen gingen wonen, en of ze ook
daadwerkelijk woonachtig waren op het adres dat hun was toegewe-
zen. Dit was niet alleen van belang voor het Hoog Commissariaat,
ook de geallieerde legers wilden dat toezicht op de verblijfplaats van
(voorlopig) vrijgelaten geïnterneerden was.263

Ganshof van der Meersch schreef in maart aan de minister van
Justitie dat uit onderzoek bleek dat de ‘gevaarlijke, niet tot inkeer ge-
komen zijnde gemoedstoestand’ ook bij veel vrijgelaten collabora-
teurs nog bestond. Bovendien brachten volgens Ganshof verbitte-
ring en wrok een gevoel van lotsverbondenheid teweeg en vonden er
hergroeperingen plaats: 

dat het zeer werkelijk gevaar bestaat dat tusschen de uit de in-
terneerinscentra vrijgestelden en de nog in vrijheid verkeer-
ende leden van het V.N.V, Dinaso, De Vlag, Rex en andere der-
gelijke staatsgevaarlijke groepeeringen, een nieuwe vaste
samenwerking tot stand zou komen, die het er zou op aanleg-
gen een nieuwe liga op te richten met als doeleinde de eenheid
en de heropleving van België te bestrijden, minstens van nu af
te ondermijnen.264

Het was een profetie die bewaarheid zou worden.
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2.8 De rechtspraak

Gedurende de slag om de Ardennen werd door het Hoog Commis-
sariaat bepaald dat bij een nieuwe vijandelijke inval de gevangenen
in de kampen per categorie moesten worden geëvacueerd. De eerste
categorie die in aanmerking kwam voor evacuatie, betrof de gedeti-
neerden die in afwachting verkeerden van een zitting voor het Mili-
tair Gerechtshof, de gedetineerden zonder aanhoudingsmandaat en
de geïnterneerden die als gevaarlijk werden beschouwd. Daarna zou
men de minder gevaarlijke gevallen evacueren en tot slot diegenen
die in eventuele vrijheid geen gevaar vormden.265 Ook in Nederland
werd stilgestaan bij de mogelijkheid dat de bevrijde gebieden op-
nieuw veroverd zouden worden door de Duitsers. De frontlijn zou
kunnen opschuiven en zo dichter bij een interneringskamp komen
te liggen. In dat geval moest er, net zoals in België, een onderscheid
worden gemaakt tussen de verschillende groepen gevangenen.
Noodzakelijk was om de ‘zeer gevaarlijke’ geïnterneerden, oud-
leden van de Wehrmacht, de ss, sa, Gestapo en Duitse ambtenaren
gevangenen te houden. Deze mensen mochten niet (opnieuw) ten
gunste van de Duitsers bijdragen aan de oorlogvoering. Op één na
hoogste prioriteit kregen de gevangenen die ‘politiek gevaarlijk’
waren, zoals ‘rasechte nsb’ers’. De laagste prioriteit had tot slot de als
groep ‘ongevaarlijk’ bestempelde gevangenen, onder wie bijvoor-
beeld alle vrouwen.266

      Uit de evacuatieplannen blijkt wie er door de Belgische en Neder-
landse overheid als ‘zware’ en als ‘lichte’ gevallen van collaboratie
werden gezien. Ook wordt duidelijk dat de Belgische overheid eind
1944 al volop bezig was met de bestraffing van collaborateurs. In Bel-
gië kwam de rechtsgang sneller van de grond dan in Nederland. In
Londen had de Belgische regering bepaald dat de bestraffing van
collaboratie onmiddellijk moest plaatsvinden. Amnestiemaatrege-
len waren voor de Belgische regering ondenkbaar, de geschiedenis
had immers laten zien dat een streep onder het verleden zetten niets
goeds had opgeleverd.267 Op sommige plaatsen begonnen de in -
specteurs van de staatsveiligheid eind september al aan de verhoren
van de geïnterneerden die zich konden laten bijstaan door een advo-
caat.268 De eerste zittingen van de krijgsraden vonden in minder dan
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drie weken na de bevrijding plaats: op 30 september werden de eer-
ste vonnissen uitgesproken. Binnen een maand tijd werden onge-
veer 370 dossiers behandeld. Toch duurde het door de enorme om-
vang van het aantal zaken een jaar voordat de Belgische militaire
rechtbanken geheel geïnstalleerd waren en op volle snelheid werk-
ten.269

In een vergadering van de Senaat werd geopperd dat het plaatsge-
brek in de strafinrichtingen kon worden opgelost door de ‘lichtere’
gevallen die schuld bekenden, vrij te laten. De socialistische senator
van Ieper Edgard Missiaen stelde voor hun burgerlijke en politieke
rechten te ontnemen, ‘met daarbij de verplichting, zooals de Duits-
chers met de Joden deden, een zeer zichtbaar kenteeken te dragen en
hun den toegang verbieden tot zekere voor het publiek open zijnde
plaatsen’.270 Het dragen van een kenteken zou niet gebeuren, maar
intussen werd wel gewerkt aan de burgerlijke epuratiewet waarmee
leden van de pro-Duitse bewegingen als vnv, Rex en DeVlag buiten
de krijgsraden om gestraft zouden worden door het afnemen van
bepaalde rechten, zoals het stemrecht. Want, zoals de regering-Van
Acker ii in augustus 1945 verklaarde: ‘Het ware onbillijk dat zij, die
twijfel hebben gekoesterd omtrent ’s lands lotsbestemming tijdens
den oorlog, vergunning zouden bekomen zijn toekomst te beïn-
vloeden.’271

De bestraffing in Nederland kwam veel later van de grond dan in
België. Om de druk van de interneringskampen te halen, bleek
snelle berechting echter noodzakelijk. De indruk bestond ook dat er
nogal wat mensen ten onrechte in de interneringskampen zaten.
Volgens Hendrik Johan Kruls, de chef-staf van het Militair Gezag, zat
bijvoorbeeld alleen al in het kamp Reusel 40 procent van de gevan-
genen ten onrechte opgesloten.272 Hij gelastte de kampcomman-
danten midden oktober 1944 de onschuldig opgesloten mensen in
vrijheid te stellen, net als alle vrouwen met baby’s en kinderen. Dit
was echter een moeilijke opdracht omdat de kampcommandanten
door het uitblijven van onderzoeken niet wisten wie er onschuldig
waren. Eind januari wilde Kruls vervolgens dat alle heel lichte geval-
len werden vrijgelaten, maar ook dit bleek in de praktijk moeilijk te
organiseren. 

De onderzoeken naar strafbare feiten en veroordeling of vrijla-
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ting kwamen maar mondjesmaat op gang. De eerste zitting van het
tribunaal in het zuiden (Breda) was pas op 8 mei 1945, de dag waarop
Duitsland capituleerde en de Tweede Wereldoorlog in Europa ten
einde kwam. Hoe komt het dat er voor die tijd niets gebeurde? An-
ders dan het Hoog Commissariaat in België kon het Militair Gezag
niets betekenen inzake de berechtingen, want er was door de Neder-
landse regering in ballingschap gekozen voor civiele en niet voor
militaire rechtbanken. In Londen was in de Bijzondere Rechtspraak
voorzien, onder andere met het Tribunaalbesluit van september
1944. Maar de invoering en toepassing van de besluiten kwamen niet
zomaar van de grond. Anders dan België was Nederland tot mei 1945
slechts gedeeltelijk bevrijd. De minister van Justitie, Van Heuven
Goedhart, moest hierdoor noodgedwongen in Londen blijven. Zijn
afwezigheid maakte de werking van de tribunalen onmogelijk
omdat de minister een zaak aan een tribunaal moest toevertrouwen
voor het deze kon behandelen. Ook de Raad van State, die onder
deze omstandigheden toestemming tot een vonnis kon verlenen 
(fiatexecutie), werd niet ingeschakeld omdat hij in het nog niet be-
vrijde Den Haag zetelde. 

In december 1944 werden er daarom noodzakelijke wijzigingen
aangebracht in het Tribunaalbesluit: er konden nu ook leken als lid
van een tribunaal worden aangesteld. Het was namelijk moeilijk ge-
bleken voldoende juristen voor deze taak te vinden. De fiatexecutie
kwam met de besluiten te liggen bij de president van het tribunaal in
Den Bosch. Toch kwamen de tribunalen ook na deze wijzigingen
niet van de grond. De rechtsprekende leden van de tribunalen had-
den bezwaren tegen het feit dat zij alleen de maatregel van tien jaar
internering konden opleggen. Zo was dat destijds besloten in Lon-
den. Maar konden bij nader inzien wel alle gevallen van ‘landver-
raad’ en collaboratie over één kam geschoren worden? In de discus-
sie die hierover op gang kwam, stonden de grondslagen van de
maatregel voorop: was internering eigenlijk bedoeld als een straf-
maatregel of als een tuchtmaatregel? En hoe moest internering er
dan uitzien? Onder welke voorwaarden en omstandigheden kwa-
men geïnterneerden in de kampen terecht? De beoogde heropvoe-
ding van collaborateurs zorgde ook voor verwarring bij de tribuna-
len, want was heropvoeden eigenlijk wel een straf?273
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Ook in kamp Vught ontstond onder personeelsleden discussie
over welk doel de straf moest dienen. De kamparts, kamppredikant
en kampaalmoezenier schreven begin 1945 een brief aan de chef-staf
van het Militair Gezag Kruls, met hun visie op welk doel de straf van
geïnterneerden moest dienen. Volgens hen was het opsluiten van de
‘staatsgevaarlijken’ en ‘vijanden van het volksleven’ alleen niet vol-
doende. Tijdens de opsluiting moest de voormalige collaborateur
inzicht krijgen in ‘de immoraliteit van zijn houding en handelen’ 
en diende ‘die karaktereigenschappen in hun verderfelijke werking
uit te roeien en om te zetten’. Op die manier moesten voormalige
nsb’ers en andere collaborateurs ‘als burger een medebouwer
word[en] van het Nederlandsche volksleven’. Hieruit klonk het idee
door dat de misdadiger verderfelijk dacht en handelde, maar te ver-
beteren was. Het werd niet reëel gevonden om iedere geïnterneerde
psychiatrisch te onderzoeken, maar om toch binnen te kunnen
dringen in hun leefwerelden, werd aan een steekproef gedacht.274

Het commentaar van het personeel in Vught op de bestraffing van
collaborateurs richtte zich op het morele vlak. ‘Landverraders’
moesten niet uitgestoten, maar ‘heropgevoed’ worden, zodat ze na
de opsluiting als goede vaderlanders weer deel konden nemen aan
de naoorlogse maatschappij. Hiermee liepen deze personeelsleden
uit Vught voor op de discussie die in Nederland na de bevrijding van
mei 1945 en in België vanaf 1946 werd gevoerd over de politieke en
morele ‘heropvoeding’ van collaborateurs. 

In december 1944 was het in Nederland nog altijd niet duidelijk
aan wie de verzoeken tot invrijheidstelling gericht moesten worden.
Officieel moest dit de instantie zijn die de persoon in kwestie inter-
neerde, maar in de meeste gevallen was dit niet meer te achterhalen.
In januari drong de procureur-generaal van Den Bosch erop aan dat
de dossiers over de geïnterneerden zo snel mogelijk opgesteld wer-
den. Pas nadien kon over vrijlating beslist worden. In Vught waren
begin januari twee rechercheurs aan de slag gegaan om de dossiers
op te stellen, maar omdat er geen eten voor hen kon worden voor-
zien, moesten zij hun werkzaamheden in het kamp staken.275

Door deze bureaucratische struikelblokken rondom het vrijla-
tingsbeleid moesten zwangere vrouwen bevallen in het kamp en
stierven er enkele ouderen.276 In maart 1945 was de oudste persoon
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die zich in kamp Vught bevond, 83 jaar.277 Pas eind april werd de
kampcommandant door de chef-staf van het Militair Gezag ge-
machtigd moeders met baby’s en vrouwen die langer dan zeven
maanden zwanger waren uit het kamp te ontslaan. Zij kregen huis-
arrest en een verbod om bezoek te ontvangen opgelegd.278 Het uit-
blijven van de verhoren drukte de stemming in de interneringscen-
tra. De kampcommandant van Vught schreef in zijn rapportage van
maart 1945 hoe sommige verdachten al zes maanden onschuldig
vastzaten. Zij werden niet verhoord, en dit zorgde voor een toene-
mende onrust en verbittering. Vooral onder vrouwen zou de uit-
zichtloze situatie drukkend werken. Zij werden in de ogen van de
kampcommandant ‘nerveus’ en ‘prikkelbaar’.279

Als iemand eenmaal vrij werd gelaten, betekende dit niet dat hij
ook direct naar huis kon. Vaak was er geen vervoer om van het kamp
naar huis te komen. Zo werden 33 meisjes in februari 1945 uit kamp
Vught uit internering ontslagen, maar konden zij door gebrek aan
vervoer niet naar huis. Zij wilden dit zelf organiseren maar het Mili-
tair Gezag kon niet garanderen dat zij zonder begeleiding de brug bij
Grave over zouden komen. De meisjes deden toch een poging maar
werden niet doorgelaten om de Maas over te steken. Hierdoor moes-
ten zij overnachten in een kazerne die bij de brug gelegen was en de
volgende dag weer naar kamp Vught terugkeren.280

Intussen ontstond ook verwarring over de juridische categorie
van de interneringskampen. In nieuwe circulaires had het Militair
Gezag het onderscheid tussen bewarings- en verblijfskampen ge-
handhaafd. Alleen de niet-onbelangrijke toevoeging dat aan de ver-
blijfskampen ‘getracht moet [...] worden [...] zooveel mogelijk het
vernederende en onteerende karakter te ontnemen’281, werd nu ach-
terwege gelaten. Aan het onderscheid probeerden de kampcom-
mandanten vaak tevergeefs vast te houden. De Centrale Adviescom-
missie van de bewaringskampen, bestaande uit voormalige illegale
werkers, liet begin 1945 aan Kruls weten dat zij een duidelijker on-
derscheid wenste tussen geïnterneerden die in bewaring waren ge-
steld, en geïnterneerden die een verblijfplaats toegewezen hadden
gekregen. De laatste groep kon namelijk in hun ogen niet gelijk wor-
den gesteld met nsb’ers en moest dan ook een milder regime krij-
gen. De commissie adviseerde ook om politieke verdachten vrij te
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laten als de openbare orde dat toestond. Dit kon gaan om mensen
die weliswaar lid waren geweest van de nsb maar dit enkel als dek-
mantel hadden gebruikt of onder druk hadden moeten doen. Ook
ten aanzien van jongeren moest milder worden opgetreden. Kruls
stemde in met de zienswijze van de commissie.282

Niet alle personeelsleden deelden het idee dat er verschillende
soorten kampen konden bestaan. Een medewerker van kamp Vught
schreef hierover: 

De leiders hebben gedecreteerd: ‘dit kamp is alleen een bewa-
rings en verblijfkamp’. Nu kan een kamp als dit in Vught alles
zijn behalve een bewarings en verblijfkamp. Men kan konij-
nen in hokken doen ‘verblijven’ en ze zullen niet veel verande-
ren. Men kan een geslacht varken ‘bewaren’ in pekel. Maar hier
zijn mensen, duizenden en duizenden mensen, met mensen-
zielen hoe dan ook. En men kan mensenzielen niet zonder
meer ‘bewaren’ [...] Men kan er op zijn Duits een martelkamp
van maken. Men kan er een strafkamp van maken. En kan er
een werkkamp van maken. Men kan er een hard & streng her-
opvoedingskamp van maken. Maar droog weg een ‘verblijf 
en bewaringskamp’ wie dat uitvindt geeft zichzelf een brevet
van volledige onbekwaamheid, juist voor dit zeer moeilijke
werk.283

Ook in België werden vrijlatingen nodig geacht om de overbevol-
king van de interneringskampen tegen te gaan. De minister van Jus-
titie Antoine Delfosse vond dat met het oog op de naderende winter
van 1944–1945 zieken, zwangeren en bejaarden moesten worden
vrijgelaten. Ook jonge mensen tegen wie de beschuldigingen niet
van zware aard waren, konden op vrije voeten worden gesteld. Door
de minister werden twee officieren van de Veiligheid van de Staat be-
last om naar de interneringskampen te gaan en vrijlatingen te gelas-
ten. Ze konden wanneer nodig huisarrest – wat in feite opsluiting
bleef – opleggen.284 Er was niet alleen haast geboden bij de onder-
zoeken omdat onschuldige mensen opgesloten zaten, ook de slechte
materiële omstandigheden in de kampen en gevangenissen werden
door de Belgische regering als zorgelijk ervaren. F. L. Ganshof rap-
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porteerde in november 1944 dat de angst bestond dat dit niet alleen
bij de geïnterneerden zelf, maar ook onder familie en vrienden op
den duur een gewelddadige reactie tegenover de staat teweeg zou
brengen.285

De geallieerden konden er ook druk op uitoefenen of iemand wel
of niet in (voorlopige) vrijlating werd gesteld. In principe waren zij
van mening dat iedereen die tijdens de bezetting een pro-Duitse
houding had aangenomen, opgesloten moest blijven zolang het nog
oorlog was. Zij waren verontrust dat deze mensen na hun vrijlating
anderen zouden ophitsen tegen de geallieerde strijdkrachten. Gans-
hof van der Meersch deelde deze visie niet en protesteerde hiertegen.
Hij vond dat niet alle ‘petty collaborators’ moesten worden opgeslo-
ten, maar alleen de personen wier gedrag tijdens de bezetting deed
vermoeden dat zij nu een gevaar voor de geallieerde strijdkrachten
vormden.286

Voor de adviezen of iemand wel of niet vrijgelaten moest worden,
richtte minister van Justitie Delfosse op 23 september 1944 in heel
België consultatieve commissies op. Wanneer er door gebrek aan
strafbare feiten geen zaak was voor de krijgsauditeur, nam een con-
sultatieve commissie de zaak over. Die bepaalde wie vrij mocht
komen en wie als verdacht moest beschouwd worden en dus in aan-
merking kwam voor voorlopige hechtenis. Anders dan het Militaire
Gerecht zouden deze commissies niet voor strafrechtelijke maar
voor een administratieve afwikkeling van de internering gaan zor-
gen. De zaken van minderjarigen, bejaarden, zwangere vrouwen en
zieken moesten het eerst door de commissies worden behandeld.
Een commissie bestond uit een magistraat en/of een advocaat.287

Voormalige leden van verzetsbewegingen werden niet als dusdanig
opgenomen, al kon het wel voorkomen dat dienstdoende magistra-
ten tijdens de bezetting een verzetsrol hadden gespeeld.288 Over deze
commissies circuleerden al snel een hoop geruchten en verdacht-
makingen: ze zouden niet snel genoeg werken en waren corrupt.
Vooral het idee dat de leden van de commissies om te kopen waren,
werd veel gehoord.289 In Aalst bijvoorbeeld deden onder de plaatse-
lijke bevolking geruchten de ronde dat leden van de consultatieve
commissie om te kopen waren met 20.000 Belgische frank. Een on-
derzoek van de procureur des konings ontkrachtte deze praatjes
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echter.290 De leden van de commissies werden in de publieke sfeer
dikwijls aan de schandpaal genageld. Het ging hierbij dan om de
vraag in hoeverre deze leden zich tijdens de bezetting als betrouw-
bare, goede vaderlanders hadden opgesteld.291

2.9 Conclusie 

De opsluitingen vanaf september 1944 tot de algehele bevrijding van
Europa in mei 1945 vormden een grootschalige operatie waarbij tal-
rijke mensen betrokken waren. De voorbereidingen die de Belgische
en Nederlandse regeringen hiervoor tijdens de bezetting in Londen
hadden getroffen, werden nu op de proef gesteld. Dat beide landen
gedurende drie kwart jaar nog volop in oorlog verkeerden met
Duitsland, bepaalde in belangrijke mate de contouren van het op-
sluitingsbeleid van beide regeringen. In Nederland compliceerde de
slechts gedeeltelijke bevrijding van het land het een en ander. Omdat
het noorden bezet bleef, kon de regering voorlopig niet terugkeren
en diende zij het opsluitingsbeleid over te laten aan het Militair
Gezag. België werd in het najaar van 1944 wel nagenoeg integraal be-
vrijd. Als gevolg daarvan kon de Belgische regering in september
1944 onmiddellijk terugkeren en het opsluitingsbeleid zelf vorm -
geven. De Belgische regering zag zich echter geconfronteerd met 
enkele ernstige politieke uitdagingen. Ten eerste wantrouwde de re-
gering het communistische en leopoldistische verzet. Door het ge-
bruik van geweld tegen collaborateurs en de Duitse bezetter hadden
zij het legitieme staatsmonopolie op geweld aangetast. Deze groe-
pen waren, in tegenstelling tot de regering in ballingschap, populair
onder de bevolking. Gevreesd werd dat zij het geweldsmonopolie en
het wankele gezag van de regering (verder) zouden ondermijnen,
bijvoorbeeld wanneer zij een rol zouden spelen bij de arrestatie van
collaborateurs. Ten tweede bleef onduidelijk wat de positie van de
koning bij dit alles zou zijn. Die had in mei 1940 stellig geweigerd uit
België te vertrekken, wat tot een breuk met de Belgische regering had
geleid.

Ook het Nederlandse Militair Gezag liep tegen bemoeienis van
voormalige verzetsbewegingen bij het oppakken van verdachten
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aan. De chef-staf van het Militair Gezag besloot deze situatie te for-
maliseren en de irreguliere troepen officieel in te schakelen bij het
arresteren en opsluiten van collaborateurs. De Belgische regering
wilde een dergelijke ontwikkeling daarentegen koste wat kost ver-
mijden; zij stuurde er juist op aan de betrokkenheid van verzets-
groeperingen bij de opsluitingen zo snel mogelijk in te dammen. De
politieke transitie na de bezetting was in België dan ook precairder
dan in Nederland. Omdat de Belgische regering zich ervan bewust
was hoe fragiel haar legitimiteit was, gaf zij prioriteit aan het herstel
van het geweldsmonopolie, een van de centrale grondvesten van de
staatsmacht.

De aanhoudende oorlog leidde intussen tot mei 1945 tot proble-
men in de Belgische en Nederlandse interneringskampen. Met
name aan voedsel en materiaal was als gevolg van de oorlog gebrek.
De distributie van hetgeen er wel was, werd vervolgens ook door de
oorlogvoering belemmerd. Bij de autoriteiten ontbrak het dikwijls
niet aan de wil om dit te veranderen, maar het was niet altijd moge-
lijk de situatie onder de nog doorgaande oorlogvoering te verbete-
ren. In België had het Hoog Commissariaat voor ’s Rijks Veiligheid
de toestand wel sterker in de hand, in het bijzonder door het optre-
den van de auditeur-generaal Walter Ganshof van der Meersch. Des-
ondanks bleven verzetsbewegingen zich, al dan niet gesteund door
de lokale bevolking op straat, nog een tijdje met de interneringen
bemoeien. Zoals substituut auditeur-generaal in Brussel William
Hanssens het later verwoordde: ‘De justitie was toen niet gewapend
om het recht te doen eerbiedigen. De krijgsauditeurs hadden als
enige wapen een vulpen, maar op straat krioelde het van de mitrail-
leurs.’292

Internering als veiligheidsmaatregel illustreert het best in hoe-
verre het voortduren van de oorlog het opsluitingsbeleid bepaalde.
De verdachten moesten immers niet enkel tegen gewelddadige ac-
ties vanuit de bevolking worden beschermd, maar ook wilden de re-
geringen voorkomen dat zij Duitsland zouden bijstaan in de oorlog-
voering. De militaire en ideologische strijd was tussen september
1944 en mei 1945 immers nog niet gestreden, en aan beide kanten
heerste nog onzekerheid over de uitkomst van de oorlog. Dat is ook
terug te zien in de houding van opgesloten collaborateurs in de
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kampen. Na hun opsluiting hing een deel van de gevangenen het 
nationaalsocialisme nog steeds aan, en de hoop op een Duitse over-
winning bleef bij hen bestaan. Velen ervoeren hun opsluiting bo -
vendien als onrechtvaardig. Dat versterkte hun afkeer van de Ne -
derlandse of Belgische regering. Dit was vooral het geval bij de
Vlaams-nationalisten. Zij zagen hun opsluiting als een onderdeel
van een anti-Vlaamse campagne; al in het najaar van 1944 ontstond
in hun milieu het beeld van de Vlaamse martelaren van de Belgische
repressie. 

De opsluiting was niet alleen een veiligheidsmaatregel, maar was
natuurlijk ook als straf bedoeld. In september 1944 was de algemene
verwachting dat er op de bevrijding een snelle bestraffing zou vol-
gen. Het massale oppakken van verdachten van collaboratie symbo-
liseerde de overgang van het oude naar het nieuwe regime. De nog
doorgaande oorlog drukte echter ook een zware stempel op het ver-
loop van de bestraffing. In Nederland belemmerde de gedeeltelijke
bevrijding de slagkracht van de rechtbanken. Gevangenen wisten
hierdoor niet waar ze aan toe waren en zaten lange tijd in een kamp
zonder dat hun zaak in behandeling werd genomen. In België trad
het militair gerecht wel onmiddellijk na de bevrijding in werking;
eind september 1944 werd al de eerste rechtszaak gevoerd. De snelle
bestraffing van de collaboratie bracht met zich mee dat de strafmaat
in het begin hoog was. De oorlog was immers nog bezig en als gevolg
daarvan was het klimaat streng. Daarnaast speelde de eerdere erva-
ring met de Eerste Wereldoorlog duidelijk een rol. Gebleken was dat
de bestraffing na 1918 herhaling niet had kunnen voorkomen. Dat
moest dit keer anders.
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