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HOOFDSTUK 3

Collectieve uitsluiting na de bevrijding

3.1 Inleiding

In mei 1945 capituleerde Duitsland en kwam de Tweede Wereldoor-
log in Europa definitief tot een einde. Ook Nederland werd nu, na
een zwaar laatste bezettingsjaar, in zijn geheel bevrijd. De collabora-
teurs vormden op het moment dat het nationaalsocialisme defi -
nitief was verslagen, geen bedreiging meer. Toch werden toen de
oorlog ten einde was in beide landen in korte tijd nog eens tiendui-
zenden verdachten van collaboratie opgepakt. De collectieve wens
om deze mensen uit de samenleving te verwijderen, was nog niet
verdwenen. Integendeel, overal in West-Europa liepen de gemoede-
ren tijdens de bevrijding hoog op, wat opnieuw voor gewelddadige
acties tegen verdachten van collaboratie zorgde. Om de openbare
orde te handhaven, was het nodig al deze duizenden verdachten on-
middellijk te arresteren en in een kamp onder te brengen. De context
waarin deze arrestaties en interneringen plaatsvonden, was nu ech-
ter veranderd: de oorlog was immers voorbij. Het is de vraag of met
de algehele bevrijding ook de tot dan toe meer lokale aanpak van de
interneringen veranderde in een centrale aanpak. Het tempo en de
manier waarop België en Nederland op sociaal, economisch en poli-
tiek vlak zouden herstellen, was hierbij van belang. De strafrechte-
lijke behandeling van de gevangenen in de kampen en gevangenis-
sen hing sterk samen met de naoorlogse reconstructie. Waren de
Belgische en Nederlandse overheden in staat het probleem van de
behuizing en berechting van collaborateurs aan te pakken?

Tijdens de oorlog hadden sommige geïnterneerden nog op een
uiteindelijke overwinning van nazi-Duitsland gehoopt. In die peri-
ode hadden zij daarom de strijd nog niet opgegeven. Na de oorlog
had het voor de collaborateurs echter geen zin meer hun lot in han-
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den van de Duitsers te leggen: ze waren verslagen en de rollen waren
nu blijvend weer omgekeerd. Zorgde het definitief verliezen van de
oorlog ervoor dat de houding van de gevangenen veranderde? Hoe
beïnvloedde de bevrijding de stemming in de kampen en de manier
waarop gevangenen terugkeken op het nationaalsocialisme? En hoe
ging het personeel in de kampen nu met de gevangenen om? Ver-
plaatste het geweld van de straat zich naar de Belgische en Neder-
landse kampen? 

Na de massale opsluiting in mei 1945 begon men zich al snel af 
te vragen wat er met alle verdachten van collaboratie moest gaan ge-
beuren. Konden de gevangenen in deze omstandigheden op lange
termijn wel in het interneringskamp blijven? Het waren misstanden
in de kampen die in Nederland door een groep jonge juristen wer-
den aangegrepen als argument voor massale vrijlating van ‘lichte’
gevallen van collaboratie. Eind oktober kwam de regeling Besluit
Politieke Delinquenten tot stand waarmee dit mogelijk werd. Eerder
al kwam een soortgelijk besluit in België tot stand. In september 1945
werd de burgerlijke epuratie uitgevaardigd waarmee een grote
groep collaborateurs aan gevangenisstraf zou ontsnappen. Hoe kon
het dat slechts enkele maanden na de bevrijding, toen de roep om
alle collaborateurs uit de samenleving te verwijderen zo hard had
geklonken, de Londense wetten al werden aangepast om zo grote
groepen mensen uit de kampen of gevangenissen te halen? Bete-
kende dit dat de houding tegenover collaborateurs al direct milder
was geworden? 

3.2 Wie wind zaait, zal storm oogsten

In het Belgische Aalst verscheen op 7 mei, de dag voor de Duitse capi-
tulatie, een plakbrief met de volgende tekst:

Waarde Medeburgers, 
De oorlog is ten einde. Na lange jaren van terreur en lijden
onder het juk van het nazibeest zijn diegenen die het Hitler-
monster hebben gesteund met al zijn krachten, nog steeds in
volle vrijheid. Nu is het genoeg.1
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De onvrede over het arrestatiebeleid ten aanzien van collaborateurs
klonk duidelijk door in de brief. Het regionale comité van het com-
munistisch georiënteerde Onafhankelijkheidsfront waarschuwde
dat wanneer het recht niet snel geschiedde, het front het heft in eigen
hand zou nemen. In Londen had de Belgische regering zich eerder
voorgenomen dat eigenrichting koste wat kost moest worden voor-
komen. Vanuit de staat bekeken was het voor de handhaving van de
lokale orde en voor de veiligheid van verdachten van collaboratie
van belang hen direct te interneren of huisarrest op te leggen. Op 
die manier wilde de Belgische overheid voorkomen dat er net als in
september 1944 ruimte ontstond voor eigenrichting van verzetsbe-
wegingen en de lokale bevolking. In april 1945 was de Belgische rege-
ring daarom begonnen met het voorbereiden van nieuwe interne-
ringen.2 Toch kon eigenrichting ook dit keer niet helemaal worden
voorkomen.
In de maanden na september 1944 was publieke onvrede over de 
bestraffing van collaborateurs ontstaan. Het ging in de ogen van
brede lagen van de bevolking allemaal te traag en de straffen waren
niet in alle gevallen zwaar genoeg. Verzetsbewegingen lieten duide-
lijk weten dat zij een snellere en strengere rechtspraak voor collabo-
rateurs eisten. In mei 1945 werden op allerlei plaatsen strooibriefjes
van verzetsbewegingen verspreid waarin de onvrede over het niet
oppakken van collaborateurs duidelijk werd gemaakt. Het Onaf-
hankelijkheidsfront in Charleroi schreef: ‘De gezonde bevolking
van het land eist de onmiddellijke arrestatie van de verraders en col-
laborateurs. Als ze de Duitse overwinning gewenst of bevorderd
hebben, dat ze dan samen met Duitsland ten onder gaan.’3 In andere
briefjes werden collaborateurs aangeklaagd, soms compleet met
namen en adressen. Gewraakte gezinnen werden op sommige plaat-
sen aangespoord hun woonplaats zo snel mogelijk te verlaten. 

Het rumoer dat in mei 1945 in België op straat ontstond, was een
herhaling van september 1944. Het definitief eindigen van de oorlog
en de daarmee gepaard gaande terugkeer van landgenoten uit het
verslagen Duitsland zorgde voor gewelddadige acties tegen colla -
borateurs.4 Enerzijds keerden nieuwe verdachten van collaboratie
terug naar België, zoals Waffen-ss’ers. Anderzijds kwamen in deze
maanden vele politieke gevangenen uit Duitsland terug naar huis.
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Zij konden nu pas vertellen over wat zij hadden meegemaakt in de
concentratiekampen. De ontberingen waaraan deze mensen had-
den blootgestaan, drongen nu pas door in de openbaarheid. Ook het
besef dat vele anderen niet meer thuis zouden komen, resulteerde 
in verslagenheid die zich dikwijls omzette in woede tegenover plaat-
selijke collaborateurs. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor
het leed dat talloze families was aangedaan. De emoties die onder de
Belgische bevolking in de maanden daarvoor enigszins waren afge-
koeld, bereikten nu een nieuw hoogtepunt. Het idee dat deze ‘land-
verraders’ met de politieke gevangenen en andere slachtoffers van
de Duitse repressie samen moesten leven, werd voor onmogelijk 
gehouden. Zoals het Onafhankelijkheidsfront dit in een plakbrief
verwoordde: ‘Wij willen dat onze gemartelde medeburgers uit de
concentratiekampen verlost, in een gezuiverde stad kunnen rond-
wandelen.’5 Net als in september 1944 klonk daarom opnieuw de eis
dat iedereen die verdacht werd van landverraad en collaboratie, uit
de samenleving verdween. 

De teruggekeerde politieke gevangenen uit Duitsland wezen ook
nieuwe verdachten van collaboratie aan. Een nieuwe golf van geweld
op straat kwam hierdoor op gang. Net zoals in september 1944 wer-
den huizen van gezinnen die bekendstonden als pro-Duits, beklad
met leuzen en vernield. Volgens de krijgsauditeur van Gent was het
vernielen van de eigendommen van ‘anti-vaderlandsche gezinden’
door de lokale bevolking een ‘onvermijdelijke’ reactie geweest op de
terugkeer van de gevangenen uit de Duitse concentratiekampen.6

De collaborateurs zelf werden ook aangevallen, soms met fatale af-
loop. Zo werd een Waffen-ss’er in Oostende herkend toen hij van
het front terugkeerde. De lokale bevolking gooide hem vervolgens
in de dokken waar hij verdronk.7 En in Maaseik werd een voormalig
lid van de Gestapo door de lokale bevolking dusdanig mishandeld
dat hij overleed.8 Op allerlei plaatsen kwamen die dagen honderden
actievoerders samen. In Hasselt bijvoorbeeld wilde een groep men-
sen die zichzelf het ‘volksgerecht’ noemde, een verbod op de bijstand
van advocaten voor ‘onwaardigen’. Ook zouden de collaborateurs
verhoord moeten worden volgens dezelfde methodes die de Ges -
tapo destijds had toegepast.9

Voor deze mensen gold het principe van oog om oog, tand om
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tand. Bekeken vanuit het perspectief van de openbare orde was het
daarom noodzakelijk mensen die al eerder in vrijheid waren gesteld,
door de politie en Rijkswacht opnieuw te laten interneren. Op dat
moment hadden 15.000 van de bijna 44.000 gevangenen het inter-
neringskamp immers alweer verlaten en ook zij waren doelwit van
nieuwe gewelddadige aanvallen door de lokale bevolking. De minis-
ter van Justitie Du Bus du Warnaffe beval daarom op 11 mei 1945 alle
krijgsauditeurs tot ‘het weder-interneeren van alle personen, wier
behoud op vrije voeten van aard is schandaal te verwekken’.10 Enkele
dagen daarvoor hadden de minister van Justitie en de minister van
Binnenlandse Zaken in radiotoespraken bekendgemaakt dat iedere
‘verrader’ opnieuw moest worden geïnterneerd. In deze radiobood-
schappen werd het militair gerecht verweten dat het mensen op een
onverantwoordelijke manier eerder had vrijgelaten. De verschil-
lende gerechtshoven reageerden verbolgen op deze beschuldigin-
gen. Auditeur-generaal Ganshof van der Meersch liet weten niets te
herkennen in de beschuldigingen. Immers, niet de krijgsauditeurs
maar de verschillende consultatieve commissies waren verantwoor-
delijk geweest voor de vrijlatingen. Door de beslissingen die zij had-
den genomen, was er rumoer op straat ontstaan.11

Deze radioboodschappen deden het vertrouwen van de Belgi-
sche bevolking in de krijgsraden geen goed en van op de straat klonk
de roep om een strengere rechtspraak. Er heerste onvrede over de in-
vrijheidstellingen en het niet onmiddellijk uitvoeren van de dood-
straf nadat deze was uitgesproken. Ook het door de complexiteit van
de dossiers uitblijven van vonnissen tegen grote collaborateurs deed
het vertrouwen in de krijgsraden geen goed.12 Maar de oproep tot
nieuwe interneringen zorgde er wel voor dat de frequentie van de
gewelddadige acties op straat vanaf midden mei flink afnam.13

In Nederland brak de feestvreugde pas echt los toen Duitsland op
8 mei onvoorwaardelijk capituleerde. De geallieerde troepen waren
in de herfst van 1944 niet verder gekomen dan de grote rivieren. De
laatste bezettingsmaanden waren vervolgens de zwaarste van de
Duitse overheersing in Nederland geweest. De Hongerwinter in het
westen van het land, de toenemende Duitse terreur tegen de bevol-
king en de gedwongen deportatie van arbeiders naar Duitsland had-
den nog vele duizenden slachtoffers gemaakt. Onder deze omstan-
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digheden was het wettelijk en bestuurlijk gezag verder gedesinte-
greerd, en onder het mom van ‘alles of niets’ waren veel overgeble-
ven leden van de nsb zich steeds meer met de Duitsers gaan vereen-
zelvigen en nog radicaler gaan optreden.14 De tegenstellingen tussen
collaborateurs en niet-collaborateurs waren als gevolg hiervan nog
intenser geworden.

De bevrijdingsfeesten zoals die in België vanaf september 1944
waren gevierd, vonden nu pas plaats in grote delen van bevrijd Ne-
derland. De nationale euforie was groot, en overal werden de ver-
dachten van collaboratie massaal opgepakt. Onder grote belangstel-
ling werden de collaborateurs op straat ritueel bijeengedreven en
bespot. In Amsterdam moesten de collaborateurs onder belangstel-
ling van een grote menigte de matten van de synagoge op elkaar uit-
kloppen.15 Elders werden mensen die als pro-Duits bekendstonden,
ten overstaan van een groot publiek gedwongen het Wilhelmus te
zingen. Vrouwen die beticht werden van seksuele betrekkingen met
Duitsers, werden kaalgeknipt.16 In Amersfoort werd een pop opge-
hangen die een beruchte Landwachter moest voorstellen. Om zijn
nek hing een bord met de tekst ‘Vaak hebben we voor je moeten
lopen, nu zullen we je opknopen.’17 In Putten werden de voormalige
nsb’er en burgemeester F. Klinkenberg en de beruchte nsb-groeps-
leider Piet Goedvree aangevallen door de lokale bevolking toen zij
van het bureau van de Politieke Opsporingsdienst (pod) terug naar
het interneringskamp in Harderwijk werden gebracht. Klinkenberg
en Goedvree werden verantwoordelijk gehouden voor de razzia 
die de Duitsers op 1 oktober 1944 in het Gelderse dorp hadden uit -
gevoerd. Toen waren honderden huizen in brand gestoken als ver-
gelding op een aanslag door het verzet op de Höherer ss-und Polizei-
führer Hanns Rauter. Alle mannen van Putten van zeventien tot
vijftig jaar waren gedeporteerd naar dwangarbeiderskampen in
Duitsland. Van deze 589 gedeporteerden keerden er na de bevrijding
maar 48 terug naar Nederland, wat een enorme verslagenheid onder
de bevolking van Putten teweegbracht.18 Over het onthaal van deze
de beruchte nsb’ers door de bevolking verklaarde het hoofd van de
lokale Opsporingsdienst later: 
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Er stonden wel 300 personen te wachten, toen Klinkenberg en
Goedvree op de laadbak van die auto plaats hadden genomen,
stortten de aanwezige Puttense bevolking zich op de auto en
ranselden beide nsb’ers af. Zij sloegen Klinkenberg met ste-
nen en stokken. Diegenen die belast waren met de bewaking
der beide nbs’ers stonden tegen deze woedende mensen-
 lawine volkomen machteloos.19

Het voorbeeld van Putten geeft duidelijk aan dat er een nauwe relatie
bestond tussen de intensiteit van geweld tijdens en na de bezetting. 

In Nederland was de bevoegdheid tot het arresteren van collabo-
rateurs officieel nog steeds in handen van het Militair Gezag. De Bin-
nenlandse Strijdkrachten hadden als gevolg van de conflicten die
zich in het bevrijde zuiden hadden afgespeeld, hierin echter een
steeds grotere rol gekregen. Tijdens de bevrijding in mei 1945 werd
de synthese duidelijk tussen legaal en illegaal in de nieuwe arresta-
tieregeling.20 Hierin was bepaald dat de arrestatie van collaborateurs
in vier fases zou moeten plaatsvinden. De voormalige verzetsbewe-
gingen speelden in bijna alle fases een grote rol.21 In de eerste fase was
de nog niet gezuiverde politie uitgeschakeld en lagen de arrestaties
in handen van de Binnenlandse Strijdkrachten. In de tweede fase
zou de Politieke Opsporingsdienst, de overheidsinstelling die vanaf
februari 1945 belast was met het opsporen van oorlogsmisdadigers,
de bevoegdheid tot arresteren hebben. In de praktijk bleven vele
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten echter betrokken bij de
arrestaties in deze fase omdat zij ondertussen waren toegetreden tot
een van vele afdelingen van de Politieke Opsporingsdienst. Leden
van de Politieke Opsporingsdienst bepaalden ook welke politie-
mannen bij de opsporing van collaborateurs werden betrokken. Op
het moment dat het lokale politieapparaat was gezuiverd, trad de
derde fase in werking. Hierin fungeerde de politie als het normale
hulpapparaat van het Militair Gezag. In de laatste fase ten slotte zou
de Politieke Opsporingsdienst in de politieapparaten opgaan. Pas
dan zouden de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten geen rol
meer spelen bij het arresteren van collaborateurs. 

Het Militair Gezag had bepaald wat arrestanten mochten meene-
men naar het interneringskamp: een of twee dekens, rantsoen voor

134



48 uur, een koffer of rugzak, een paar werklaarzen, twee paar sokken,
twee onderbroeken, twee hemden, een werkpak, een pullover, een
eetnap, drinkbeker en lepel, twee handdoeken, zeep en toiletartike-
len. Op papier zouden de verdachten zelf in hun eerste levensbe-
hoeften voorzien. In de praktijk kwam daar niet veel van terecht. De
verdachten werden onder veel belangstelling opgehaald, en er werd
hun dikwijls geen tijd gegeven om hun benodigdheden nog te pak-
ken. Als ze hiervoor wel de kans kregen, waren hun spullen soms bij
aankomst in het interneringskamp al verdwenen. Het Militair Gezag
had ook bepaald dat voor de achtergebleven kinderen maatregelen
genomen moesten worden, zodat ze niet onverzorgd achter bleven.
Dat kwam vaak neer op hulp van het particulier vangnet. Andere fa-
milieleden, kinderbescherming of kerkelijke instellingen namen de
zorg voor de achtergebleven kinderen op zich.22

Onder deze omstandigheden werden in Nederland meer men-
sen gearresteerd dan op de arrestatielijsten stonden. Iedereen die
enigszins verdacht was, werd meegenomen naar het bureau van de
Politieke Opsporingsdienst of naar het plaatselijke internerings-
kamp. Het kwam ook voor dat sommige mensen zich vrijwillig
meldden bij het lokale interneringskamp. De kampcommandant in
Leeuwarden bijvoorbeeld schreef in zijn dagboek dat nsb’ers zich-
zelf kwamen aangeven.23 Dit kon zijn uit angst om het slachtoffer te
worden van de acties van de lokale bevolking, of om te vermijden
onder publieke belangstelling uit huis te worden gehaald. Ook
waren er mensen die dachten dat hun niets te verwijten viel maar
toch bang waren dat hun gedrag tijdens de bezetting verkeerd geïn-
terpreteerd zou kunnen worden. Zij legden daarom preventief een
verklaring over hun gedrag af in het plaatselijke kamp. Dat ze vervol-
gens in het kamp moesten blijven, kwam als een donderslag bij hel-
dere hemel.24

Door deze massale, ongecontroleerde arrestaties wordt de peri-
ode na de bevrijding in Nederland ook wel de ‘wilde fase’ genoemd:
pas na januari 1946, toen het Militair Gezag opgeheven werd, zou er
sprake zijn van een ‘ordelijke fase’.25 De regie van de Nederlandse
staat, al dan niet in de vorm van het Militair Gezag, ontbrak in de
wilde fase. Het Nederlandse bestuursapparaat was door het vernieti-
gende laatste bezettingsjaar dusdanig aangetast dat het gezag ervan
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sterk was gedesintegreerd. Dat was anders in België waar de Belgi-
sche staat in deze periode veel meer de controle had over de bestraf-
fing van collaborateurs. In tegenstelling tot september 1944 waren
de verzetsbewegingen inmiddels ontwapend, en zonder wapen
konden zij bij de arrestaties een minder grote rol spelen. Het was aan
de politie en de Rijkswacht om de verdachten op te pakken, en de
Belgische regering had de zaak dit keer wel volledig in handen. In
Nederland daarentegen belichaamde het Militair Gezag tijdelijk de
regeringsmacht en het Militair Gezag had de arrestatiebevoegdheid
overgeheveld naar de voormalige verzetsbewegingen die verenigd
waren in de Binnenlandse Strijdkrachten. Deze bepalingen hadden
effect op de omstandigheden binnen de kampen en gevangenissen
en op de behandeling van gevangenen door het personeel.

3.3 Opsluiting na de bevrijding

De bevrijding van mei 1945 zorgde in Nederland pas echt voor mas-
sale opsluiting van collaborateurs, en in België was sprake van een
tweede interneringsgolf. Volgens een berekening van het Militair
Gezag waren er eind september 1945 in Nederland 139 kampen en
ruim 86.000 geïnterneerden.26 Als ook de collaborateurs in de ge-
vangenissen erbij worden gerekend, moet het totaal aantal mensen
dat was opgesloten echter veel hoger hebben gelegen. De meeste stu-
dies gaan uit van ongeveer 120.000 tot 150.000 gevangenen. Van hen
was in januari 1946 ongeveer een kwart weer vrijkomen. In België
schoot het aantal gevangenen in mei 1945 door de herinterneringen
weer omhoog van ongeveer 40.000 naar 70.000 mensen. Tegen het
einde van het jaar was dat aantal reeds gehalveerd. De exacte cijfers
zijn echter niet meer te achterhalen en dus kan niet met precisie
worden vastgesteld hoeveel mensen korte of langere tijd werden op-
gesloten als gevolg van (vermeende) collaboratie. Wat de grafiek, on-
danks het gebrek aan exactheid, laat zien, is hoe de opsluiting in Ne-
derland en België min of meer evolueerde. De bevolkingsaantallen
in beide landen waren op dat ogenblik ongeveer hetzelfde (ruim
acht miljoen). 
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Grafiek 3.1: Nominale weergave van het aantal mensen opgesloten op ver-

denking van collaboratie in Nederland en België.27

De grafiek laat zien dat in Nederland tot mei 1945 veel minder men-
sen werden gearresteerd dan in België. Dit kwam doordat Nederland
nog voor een groot deel bezet was. Bovendien hadden de opgesloten
mensen in Zuid-Nederland weinig kansen om in die periode weer
vrij te komen. Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, was de Neder-
landse gerechtelijke macht in deze periode volkomen lamgelegd en
vonden er geen rechtszaken plaats. In België daarentegen werkten de
militaire rechtbanken en de consultatieve commissies op dat mo-
ment al wel op volle toeren en waren voor mei 1945 ongeveer 15.000
mensen vrijgelaten. Daar komt het belangrijke verschil bij dat inter-
nering in België altijd als een tijdelijke maatregel werd gezien, terwijl
in Nederland speciaal opgerichte tribunalen collaborateurs een
straf van tien jaar internering in een kamp konden opleggen. De
evolutie van de opsluitingen verschilde dus aanzienlijk in Neder-
land en België in de periode na september 1944. In beide landen
piekte het aantal vervolgens weer in mei 1945, waarbij opvalt dat er in
Nederland in korte tijd mensen massaal werden opgesloten. In to-
taal werden er in Nederland bijna twee keer zo veel mensen op ver-
denking van collaboratie opgesloten als in België. Dit is een opmer-
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kelijk gegeven omdat de mate van collaboratie in beide landen gelijk
was geweest. 

Hoe is het mogelijk dat in Nederland zoveel meer mensen in een
interneringskamp terechtkwamen? Het kan zijn dat er hier veel
meer mensen door de lokale bevolking werden aangegeven, bij-
voorbeeld als gevolg van de laatste zware oorlogsmaanden die veel
slachtoffers hadden gemaakt. Het is niet ondenkbaar dat de haat
tegen ‘landverraders’ en collaborateurs als gevolg hiervan in Neder-
land op dat ogenblik veel sterker was dan in België. Ook kwam de be-
vrijding, anders dan in België, gefaseerd en de uiteindelijke bevrij-
ding resulteerde in een grote, collectieve euforie. Daarbij waren de
aantallen van collaboratie misschien wel gelijkaardig, de normen
voor de zuivering in Nederland waren strenger geformuleerd dan in
België. Onder zowel de Nederlandse regering in ballingschap, de Ne-
derlandse bevolking als de verschillende verzetsbewegingen was er
een consensus dat collaborateurs massaal uit de samenleving moes-
ten worden gezet. Ook na de bevrijding heerste er in de politiek een
consensus. De politieke verdeeldheid zoals die in België voorkwam,
bestond in Nederland niet.

In België werden de eerder opgedoekte interneringskampen op-
nieuw aangewend voor de opsluiting van duizenden verdachten. Er
werd nog steeds geïnterneerd in kampen die destijds ook door de
Duitsers werden gebruikt. Dat er nu in Breendonk collaborateurs
zaten, lag bij sommigen gevoelig. Volgens het Front, de krant van het
communistische Onafhankelijkheidsfront, was het internerings-
kamp Breendonk een ‘lustoord der incivieken’.28 Geïnterneerden
zouden de gelegenheid hebben om er te zonnebaden. Dit deed geen
eer aan de politieke gevangenen die tijdens de bezetting in Breen-
donk hadden gezeten: ‘Het is de grootste schande, de grootste oneer
ooit onze Mannen van den Weerstand aangedaan.’ Front noemde het
een ‘hemeltergend schandaal’. Het pleitte ervoor dat Breendonk een
symbool en gedenkplaats zou worden en geen ‘lustoord voor de
moordenaars onzer bevolking, voor de handlangers van de nazi-
honden’. De krijgsauditeur van Antwerpen was door een voormalige
gevangene van Breendonk op de hoogte gebracht van de situatie. Hij
schreef: ‘Het is dus niet te verwonderen dat een dergelijke vaderlan-
der [...], destijds in hetzelfde kamp van Breendonk gefolterd door
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den bezetter, zijn rechtmatige verbazing uitdrukt over de wijze
waarop plichtigen tegen het vaderland, in een Belgische Staatsinstel-
ling van het Gevangeniswezen, beheerd worden.’29

Ook in Nederland werden voormalige kampen van de Duitsers
gebruikt voor de internering van nsb’ers en andere collaborateurs.
Daarnaast gebruikte het Militair Gezag allerlei mogelijke andere
plaatsen als interneringskamp zoals centrale noodziekenhuizen,
kampen van de Nationale Arbeidsdienst, religieuze gebouwen zoals
katholieke missiehuizen in Limburg en Duitse barakkenkampen. Er
werd ook geïnterneerd in kampen van de Dienst Uitvoering Werken
(duw), een organisatie opgericht door het Militair Gezag om on-
vrijwillig werklozen weer aan het werk te krijgen. Ook minder voor
de hand liggende locaties werden bij gebrek aan alternatieven aan-
gewend. In Scheveningen werden in de woonwijk Duindorp ver-
dachten van collaboratie ondergebracht. Tijdens de bezetting was
deze stadswijk ontruimd vanwege de bouw van de Atlantikwall, de
verdedigingslinie van de Duitsers. Na de bevrijding moesten de be-
woners wachten tot ze weer in hun huizen konden zolang verdach-
ten hier werden geïnterneerd. 

Net als in de periode van september 1944 tot mei 1945 werden de
geïnterneerden binnen het ‘web of detention’ veel overgeplaatst van
het ene naar het andere kamp.30 Het kwam voor dat iemand gedu-
rende elf maanden in zeven verschillende kampen zat.31 Voor mei
1945 was de doorgaande oorlogvoering nog een argument geweest
voor verplaatsingen: de gevangenen mochten vanuit veiligheids-
overwegingen niet te dicht bij het front opgesloten zitten. Na mei
1945 was dit argument vervallen. Nu was er sprake van verplaatsing
omdat een kamp van tijdelijke aard was en al snel werd opgeheven.
Ook kon de verdachte voor het lopende onderzoek op een andere
plek gewenst zijn voor verhoor. In België was op 14 september 1945
besloten dat veroordeelden hun straf konden uitzitten in interne-
ringskampen en dus niet altijd overgeplaatst moesten worden naar
een gevangenis.32 Mensen konden door die maatregel dan blijven
waar ze zaten, waardoor er minder overplaatsingen plaatsvonden.

Met het oog op de scheiding van ‘lichte’ en ‘zware’ gevallen in de
centra kon de bevolking van een kamp of gevangenis ook steeds
worden herschikt. De gevangenen moesten namelijk, zoals was be-
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paald in het bestaande Belgische en Nederlandse gevangenisbeleid,
per categorie (man, vrouw, licht, zwaar) worden opgesloten. In Bel-
gië was hier tussen september 1944 en mei 1945 al een aanvang mee
gemaakt, in Nederland was dit door plaatsgebrek en vervoerspro-
blemen nog onmogelijk geweest. Als er al vervoer was, was er door de
enorme schaarste die er heerste, niet altijd benzine voorhanden. Dit
leidde tot ongewone situaties: in Veendam zag de kampcomman-
dant zich bijvoorbeeld genoodzaakt een auto van een inmiddels
ontslagen gevangene te huren.33 Door de toestroom van nieuwe
geïnterneerden in mei 1945 kwamen echter ook in België verschil-
lende categorieën bij elkaar in de barakken en gevangeniscellen te-
recht. Zo moesten in de overvolle gevangenis in Antwerpen minder
zware gevallen hun cel noodgedwongen met ter dood veroordeel-
den delen.34 Dit was in de ogen van de bestuurders een ongewenste
situatie omdat van de ter dood veroordeelden (net als van ss’ers)
werd gedacht dat ze een slechte invloed zouden hebben op het mo-
reel en houding van minder zware gevallen. Het opsluiten van meer-
dere mensen in een cel was voor de autoriteiten tevens ongewenst
omdat het volgens hen homoseksualiteit kon bevorderen.35 Ook
werd gevreesd voor meer ontsnappingen onder ter dood veroor-
deelden en ss’ers. De bewaking moest daarom eveneens strenger
zijn.36 Met het oog hierop werd in 1945 een kamp in Leopoldsburg in
de Kempen opgericht dat speciaal bedoeld was voor ss’ers en andere
wapendragers. Een dergelijk kamp was nu gewenst omdat, met het
definitief eindigen van de oorlog, groepen ss’ers terugkeerden van
het front. 

Zoals in België de gevangenen een behandeling naargelang de
ernst van hun collaboratie kregen, werd ook in Nederland direct ge-
probeerd verschillende categorieën, zoals mannen en vrouwen en
verschillende typen van collaboratie, in het kamp of in de gevange-
nis van elkaar te scheiden.37 Hoewel in de praktijk allerlei verschil-
lende verdachten bij elkaar in een kamp terechtkwamen, bleef het
door de Nederlandse regering in Londen gemaakte onderscheid tus-
sen bewarings- en verblijfkampen in theorie gehandhaafd. Zo
schreef kolonel H. Snijders van het Militair Gezag eind juli 1945 aan
alle kampcommandanten dat het voor de zwaardere gevallen in de
bewaringskampen verboden was sigaretten te ontvangen ‘zoo lang
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de burgerij nog practisch hiervan verstoken is’, terwijl de lichtere ge-
vallen in de verblijfkampen wel hetzelfde rantsoen als de burgerbe-
volking mochten ontvangen.38

Met de zware gevallen werden vooral voormalig ss’ers, verra-
ders/verklikkers, sd-agenten en Landwachters bedoeld. Voor deze
groep waren een goede afrastering van het kamp en strenge bewa-
king nodig. Er kwamen daarom, net zo als in België, speciale kam-
pen voor wapendragers, zoals legerplaats Harskamp op de Veluwe.
Een inspecteur van het Militair Gezag merkte hierover op: ‘Het lijdt
geen twijfel, dat voor deze lieden, met het oog op onderzoek en evtl.
berechting, andere normen dienen te worden gesteld voor hun be-
waring.’39 Dit betekende in de praktijk dat de bewaking van deze
mensen strenger moest zijn. Omdat zij als soldaat ontberingen aan
het front gewend waren, mochten de omstandigheden waarin ze
opgesloten werden ook minder goed zijn dan voor andere gevange-
nen. Fort Honswijk in Utrecht aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie
vond het Militair Gezag vanwege de primitieve omstandigheden
dan ook alleen geschikt voor de interneringen van ‘oorlogsmisdadi-
gers’ en ‘zware jongens’.40

De mensen in de interneringskampen hadden tussen september
1944 en mei 1945 net als de vrije bevolking te maken gehad met
schaarste. Er werd honger geleden en er was te weinig materiaal om
alle gevangenen een behoorlijk onderkomen te garanderen. Door
de vele inspecties waren het Belgische Hoog Commissariaat en het
Nederlandse Militair Gezag op de hoogte van deze nijpende tekor-
ten. De nog voortdurende oorlog zorgde er echter voor dat vrijwel
iedereen met schaarste te kampen had. Er moesten daarom keuzes
worden gemaakt, en mede onder druk van de lokale bevolking lag
bij de verdeling van voedsel en materiaal de prioriteit niet bij de ge-
vangenen. Met het definitief eindigen van de oorlog veranderde er
niet direct iets aan de schaarste. Met name in Nederland had het laat-
ste bezettingsjaar een spoor van vernieling achtergelaten in het hele
land. Ook was er weinig voedsel voorradig en was de distributie nog
lange tijd moeilijk te regelen. Het vervallen interneringscentrum
aan de Grote Looiersstraat in Maastricht bijvoorbeeld was na een
jaar nog steeds niet opgeknapt omdat er nog altijd geen materiaal
was.41
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Door het gebrek aan voedsel en materiaal begon het Militair
Gezag zich zorgen te maken over hoe de overvolle interneringskam-
pen de komende winter moesten doorkomen. In de zomer van 1945
werd een vliegende colonne samengesteld die alle honderddertig
kampen moest inspecteren op hun winterbestendigheid. Deze rap-
porten werden opgesteld in een periode waarin aan personeel, pa-
pier en vervoer gebrek was. Het was daarom een grote opgave voor
het Militair Gezag om deze inspecties uit te voeren. In de inspectie-
rapporten werd herhaaldelijk aangedrongen op de terbeschikkings-
telling van meer materiaal zoals dakbedekking, kachels en dekens.
Dan zouden ook meer verdachten in de kampen geïnterneerd kun-
nen worden.42 Uit de rapporten blijkt dat er gebrek bleef aan schoe-
nen, kleding en dekens. Meermalen werd gewezen op de tekortko-
mingen en werd gewaarschuwd voor het feit dat geïnterneerden
zonder behoorlijke kleding en schoenen de komende winter niet in
staat zouden zijn om te gaan werken.43

Dat de geïnterneerden in de kampen het minstens even moeilijk
hadden als mensen in de vrije samenleving, drong aan beide kanten
niet altijd even goed door. Als er een aanwijzing was om te denken
dat geïnterneerde collaborateurs het beter hadden dan mensen bui-
ten het kamp, werd er in zowel Nederland als België door de plaatse-
lijke bevolking bij de autoriteiten geprotesteerd. Een inwoner van
Muntendam (Groningen) schreef aan de plaatselijke commandant
van het Militair Gezag dat hij het ergerlijk vond dat nsb’ers vanuit
het kamp met auto’s naar hun werk werden gebracht en op de werk-
plaatsen koffie en brood kregen. De kampcommandant liet weten
dat het vervoer per auto de enige manier was om deze mensen naar
hun werk te brengen omdat ze geen schoenen hadden om op te
lopen. Volgens de briefschrijver was dit echter geen enkele reden om
de nsb’ers schoenen te geven, want ook sommige vrije burgers had-
den er geen en moesten op blote voeten naar hun werk.44

Uit de inspecties kwam naar voren dat niet in alle barakken ban-
ken of tafels aanwezig waren en er niet overal een onderscheid tus-
sen een dag- en nachtverblijven bestond. Met een beetje pech moes-
ten de gevangenen, bij gebrek aan stapelbedden, tafels en stoelen, op
hun strozak slapen en eten. Ook dit was een ongewenste situatie in
de ogen van het Militair Gezag. De eerder bestelde kribben in Enge-
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land lieten echter door vervoersproblemen maanden op zich wach-
ten en eenmaal gearriveerd, bleken ze door ontbrekende onderdelen
niet te kunnen worden gebruikt.45 Het Nederlandse Militair Gezag
plaatste daarom in de zomer van 1945 een bestelling voor 75.000
strozakken. Die moesten uit België komen.46

In België waren tegen deze tijd de problemen in verband met ma-
teriaaltekort grotendeels opgelost. Anders dan in Nederland waren
de omstandigheden in de kampen en gevangenissen hier verbeterd
ten opzichte van de eerste maanden na september 1944. De herinter-
neringen van mei 1945 hadden wel gezorgd voor een tijdelijke over-
bevolking in de kampen. Het aantal gevangenen schoot in mei 1945
omhoog van 40.000 naar 70.000. Maar in juni hadden 25.000 van
hen de kampen alweer verlaten, zodat het aantal mensen in inrich-
tingen in oktober 1945 ongeveer gelijk was aan het aantal in april
1944, namelijk 39.000. Ook was tegen deze tijd de voedingssituatie
in België in vergelijking met Nederland een stuk beter.47 De in Sint-
Kruis geïnterneerde Watthy schreef in juni 1945 hoe het voedsel was
verbeterd: hij at nu stukken spek en hij kreeg pap als toetje.48 Anders
dan in Nederland was het ontvangen van pakketten in België wel
landelijk beleid. Gevangenen mochten om de vijftien dagen een
voedselpakket van vijf kilogram van thuis ontvangen.49

Eerder was het voor de families van collaborateurs door de
schaarste nog moeilijk geweest voedselpakketten samen te stellen.
Na de algehele bevrijding in mei 1945 werd dit steeds minder een
probleem omdat de voedselpositie verbeterde.50 Na de winter van
1944–1945 was het economisch herstel van België snel gegaan – het
verliep veel sneller dan in Nederland. In 1947 was in België het voor-
oorlogse economisch peil alweer bereikt, terwijl dat in Nederland
pas in 1949 zo was. De positie van België was gunstiger door de Ant-
werpse haven die in november 1944 weer open was en als doorvoer-
haven van voedsel en andere producten voor de geallieerden in
Noord-Europa fungeerde. Ook konden grondstoffen, zoals ura-
nium, uit Belgisch Kongo aan de geallieerden worden verkocht.
Daarmee beschikte België in de directe naoorlogse jaren over devie-
zen waarmee voor het land weer snel voedsel en grondstoffen kon-
den worden aangekocht.51 Het feit dat België eerder dan Nederland
was bevrijd, droeg natuurlijk ook bij tot een eerder economisch her-
stel.
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In Nederland waren de voedselvoorraden door de Hongerwinter
van 1944–1945 uitgeput en hadden de oorlogshandelingen gedu-
rende het laatste oorlogsjaar veel materiële schade in het land ver-
oorzaakt. Als gevolg hiervan was de gezondheid van de mensen
slecht. Het kampleven droeg voor de opgesloten collaborateurs niet
bij tot een snel herstel. De inspecties die vanaf september 1945 door
de vliegende colonne van het Militair Gezag werden gehouden,
brachten aan het licht dat ondervoeding en dysenterie in de kampen
voorkwamen. De voedselpositie hield de gevangenen dan ook flink
bezig. In augustus 1945 werd het rantsoen voor de interneringskam-
pen gelijkgesteld aan dat van de burgerbevolking, maar in de prak-
tijk bleek er in de kampen over de kwaliteit en de hoeveelheid van
het eten nog grote onvrede te bestaan.52 Zo was het in het Limburgse
kamp Spekholzerheide volgens sommige geïnterneerden niet dui-
delijk of het avondeten soep of stamppot was.53 Schaarste en proble-
men in de rantsoenering zorgden voor problemen in de bevoorra-
ding van de kampen. Ook de verplaatsing van grote groepen
gevangenen van het ene naar het andere kamp, zonder dat dit van te-
voren was aangekondigd en zonder dat er was gekeken of er in het
nieuwe kamp ruimte was, gaf geregeld problemen in de verdeling
van voedsel in de kampen.54

Na mei 1945 werden de interneringskampen in Nederland nog
steeds niet centraal aangestuurd. In tegenstelling tot België was er
geen landelijk systeem, maar was er nog steeds sprake van een lokale,
ad-hocaanpak. Officieel moest er een duidelijke administratie zijn,
maar in de praktijk was niet bekend wie er allemaal gearresteerd was
en hoeveel mensen er in welk kamp zaten.55 Zo was er op sommige
plaatsen in Nederland ondervoeding, terwijl er elders geen pro-
bleem waren. In de inspectierapporten van de vliegende colonne
werd door gevangenen in de Noordoostpolder bijvoorbeeld hele-
maal niet geklaagd over voedsel en in Leeuwaren werd de voeding als
‘zeer goed’ omschreven. Vanaf september 1945 merkten bijna alle ge-
vangenen in heel Nederland een verbetering in het voedselpatroon
op toen de problemen met de distributie en bevoorradingskantoren
grotendeels waren opgelost.56

Naast de tekorten aan materiaal en voedsel liet de hygiënische si-
tuatie in de Nederlandse kampen volgens de inspectierapporten
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ook te wensen over. Sanitaire voorzieningen waren dikwijls slecht.
Aan zeep bestond nog steeds een tekort. Kleding moest naar huis
worden gestuurd om gewassen te worden. Dit was voor mensen die
ver van hun woonplaats waren opgesloten of van wie de hele familie
in een kamp zat, onmogelijk. In een kazerne in Haarlem groeiden
paddenstoelen in de verblijfplaats van de gevangenen.57 Ratten- en
muizenplagen kwamen dikwijls voor. Als hygiënische maatregel om
verspreiding van luizen en ziekten tegen te gaan, moesten vele ge-
vangenen hun haren laten afknippen of scheren. Het afscheren van
het haar in de interneringskampen gold in dit geval dus niet als een
straf, maar kon wel zo worden ervaren. Een geïnterneerde nsb’er in
kamp Laren verklaarde desgevraagd aan het Militair Gezag dat hij
‘het kaalknippen van het hoofd [...] vervelend; een beleediging’
vond.58

Ondanks de preventieve maatregelen braken ziektes uit, soms
met fatale afloop. Tussen november 1944 en september 1945 stierven
in Vught 68 mensen als gevolg van tbc, diarree, uitputting of long-
ontsteking.59 Een in de tijd opgestelde lijst geeft inzicht in de oorza-
ken van de 46 sterfgevallen die hier tussen 25 mei en 17 september
1945 plaatsvonden.60 Bij 21 van deze mannen was ziekte (zoals tbc) 
de oorzaak. De daarop grootste groep, 13 mannen, stierf tussen juli
en augustus ten gevolge van het ontploffen van mijnen, die zij daar
tezamen met oorlogsvrijwilligers en Duitse krijgsgevangenen op-
ruimden. Van de rest van de sterfgevallen, 12 mannen, was de oor-
zaak onbekend. Tot eind 1945 stierven in totaal 93 mensen. In verge-
lijking met de 189 sterfgevallen in deze periode onder de Duitse
evacués die in Vught verbleven, is dit aantal betrekkelijk klein.61

Ook in de legerplaats Harskamp, waar voormalig Waffen-ss’ers
met oorlogsverwondingen opgesloten zaten, kwamen veel ziektes
voor, zoals nieraandoeningen, ondergewicht en darmstoornissen.
Daarnaast krioelde het in de barakken van luizen, ratten en muizen.
De conclusie van het Militair Gezag was dat het ‘medisch niet ver-
antwoord [was], om dit kamp, zooals het nu is, voor den winter te
gebruiken, daar dan gerekend moet worden met een sterfpercentage
der gedetineerden van meer dan 30 procent’.62 Het Militair Gezag
verwachtte het ontstaan van een ‘groot schandaal’ als het kamp niet
voor de winter werd opgeheven. Het kamp zou echter pas in het
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voorjaar van 1946 geleidelijk aan ontruimd worden. De koude win-
ter zou geen doden tot gevolg hebben. Wat uiteindelijk wel tot een
schandaal leidde, waren schietpartijen in het kamp. Enkele leden
van de Binnenlandse Strijdkrachten schoten op de geïnterneerden,
met verschillende doden tot gevolg. Hier wordt later nog op terugge-
komen.

Het tekort aan materiaal en voedsel en de slechte hygiënische
omstandigheden zorgden ervoor dat het voor het personeel moei-
lijk werken was. Zowel het personeel binnen als buiten het kamp
moest roeien met de riemen die het had. Er was gebrek aan geweren,
schoenen en uniformen: de Binnenlandse Strijdkrachten maakten
noodgedwongen gebruik van oude Duitse legerjassen waarvan ze de
onderscheidingstekens af haalden.63 In een kamp in Castricum zag
de kampcommandant zich genoodzaakt de jassen van de geïnter-
neerden aan de bewaking te geven: anders kon die ’s nachts niet de
wacht houden.64 In Nederland kwamen problemen op het gebied
van het personeel voort uit de nog altijd moeizame relatie tussen de
Binnenlandse Strijdkrachten en het Militair Gezag. In de loop van
september 1944 hadden de Bewakingstroepen van de Binnenlandse
Strijdkrachten een grote rol in de binnenbewaking van het kamp ge-
kregen, en de Stoottroepen in de buitenbewaking van het kamp.
Problematisch was dat de binnenbewaking onder het gezag van de
kampcommandant viel en de buitenbewaking onder het gezag van
de militair commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Deze
situatie zou tot mei 1946 zo blijven bestaan en zorgde voor frictie.
Commandanten van de Binnenlandse Strijdkrachten en comman-
danten die onder het Militair Gezag vielen, moesten de verantwoor-
delijkheid over een kamp dus met elkaar delen. Dit kon aanleiding
tot conflict geven. Het Militair Gezag vond dat de Stoottroepen, die
een zelfstandig commando vormden, zich respectloos opstelden te-
genover het Militair Gezag.65

In de Harskamp bijvoorbeeld, waar veel ss’ers opgesloten zaten,
zou de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten zich niets
aantrekken van de door het Militair Gezag aangestelde kampcom-
mandant.66 Er werd onderzoek naar de buitenbewaking van de
Stoottroepen in het interneringskamp de Harskamp ingesteld naar
aanleiding van hun gedrag tijdens het bezoek van de plaatselijke
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commissaris Gelderland van het Militair Gezag. De auto van de
commissaris was tijdens dit bezoek door de Binnenlandse Strijd-
krachten beklad en zijn reservebenzine was gestolen. De buiten-
wacht van de Stoottroepen had de commissaris niet willen groeten
zoals wel van haar werd verwacht.67 Ook zouden de Stoottroepen
volgens het Militair Gezag in de Harskamp zich allerlei spullen uit
het kamp toe-eigenen:

[Zij] blijven echter het kamp als een zeker doorgangscentrum
beschouwen en gebruiken, spotten [...] met de elementairste
begrippen van militaire discipline en fatsoen en nopen de
kampleiding alles, maar dan ook alles, achter slot en grendel te
bewaren.68

Het Militair Gezag zag de Stoottroepen daarom liever vandaag dan
morgen vertrekken uit de Harskamp. Maar net als de Belgische rege-
ring eerder zou ook het Militair Gezag tegen personeelsgebrek oplo-
pen wanneer voormalig verzetsmensen volledig uit de kampen wer-
den geweerd. Gezien het aantal interneringen kon er niet enkel een
beroep worden gedaan op professionals uit de penitentiaire inrich-
tingen, en sowieso moest het personeel daar eerst nog worden ge-
zuiverd. Iedereen die zich aandiende voor een baan in een kamp,
werd daarom ingezet.69 Een juiste houding tijdens de bezetting was
voldoende om aangesteld te worden. Wat een ‘goede’ houding pre-
cies was, bleek voor verschillende interpretaties vatbaar. Het kwam
voor dat een voormalig lid van de Nederlandse Arbeidsdienst (nad)
vanwege zijn lidmaatschap in een interneringskamp terechtkwam
waar een mede-nad’er intussen dienst deed als bewaker.70 Gebrek
aan personeel betekende echter niet dat er nooit ontslagen vielen.71

Een bewaker die in een kamp te Wolvega een geïnterneerde vrouw
zwanger had gemaakt, werd direct ontslagen.72 Voor seksuele be-
trekkingen met vrouwelijke geïnterneerden werden bewakers elders
ook gestraft: in Vught kreeg een bewaker veertien dagen streng ar-
rest wegens ‘wangedrag met een gedetineerd meisje’.73

Ook in België was in de zomer van 1945 het personeelsgebrek nog
steeds een grote zorg. Eerder dan in Nederland lag hier de nadruk op
professionalisering van het personeel en oud-verzetslieden waren
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opzettelijk geweerd. Het was echter niet gemakkelijk om genoeg
mensen uit de penitentiaire wereld aan te trekken. Björn Rzoska liet
voor het interneringskamp van Lokeren zien dat het personeelsver-
loop in het kamp hoog was. Een baantje in het kamp bleek vooral op
financieel vlak niet erg aantrekkelijk te zijn. De personeelsleden
zagen de functie daarom vaak als een tijdelijke oplossing voor hun
werkloosheid.74 In Nederland was dit niet anders. Het Militair Gezag
probeerde een baantje in het kamp aantrekkelijk te maken door ho-
gere salarissen dan gebruikelijk te geven. Door het tijdelijke karakter
van de functie bleef onzekerheid over de toekomst echter bestaan,
waardoor men liever bedankte.75

Een ander aanhoudend probleem was de corruptie onder het
personeel. In juli 1945 waren in de gevangenis van Antwerpen ver-
scheidene bewakers in bezit van clandestiene brieven en voedsel dat
bestemd was voor gevangenen. Hoewel het voor de geïnterneerden
verboden was over geld te beschikken in een kamp of gevangenis,
bleken sommigen dit toch te hebben. Op die manier konden zij het
personeel in het kamp betalen om diensten aan hen te verlenen.76 In
de Wollestraat in Gent smokkelden sommige personeelsleden brief-
jes naar buiten in lege vulpennen. Deze personeelsleden stonden
volgens een verslag van de Veiligheid van de Staat in dienst van eco-
nomische collaborateurs die hun wekelijks geld toestaken.77 Ook in
kamp Vught was ruilhandel tussen het personeel en de geïnterneer-
den aan de orde van de dag.78 Maar niet alle bewakers deden aan der-
gelijke praktijken mee. Volgens L. H. Cotvooghel, die in verschil-
lende kampen en gevangenissen opgesloten zat vanwege zijn rol als
propagandist in de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen,
‘waren er [toch] die onvermurwbaar bleken. Onomkoopbaar,
plichtsbewust en stoer in dienst van ’t Vaderland, beletten zij alle
kontakt met de bevolking, pakten nauwgezet alle smokkelwaar af en
maakten rapportjes bij de vleet. Zo’n spelbreker moest je kwijtgera-
ken als je het gevangenisbestaan draagelijk wou houden.’79
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3.4 Geweld in de interneringskampen

De relatie tussen de gevangenen en de personeelsleden was dus van
wisselende aard. Wat in Nederland de herinnering aan de omgang
tussen het personeel en de gevangenen zou gaan domineren, waren
de gewelddadigheden die in de kampen en gevangenissen zouden
plaatsgevonden hebben. In het bevrijde zuiden van Nederland werd
door bijvoorbeeld de Gemeenschap Oud Illegaal Werkers Neder-
land begin 1945 melding gemaakt van mishandeling van gevange-
nen in de kampen. Er zouden ‘rospartijen’ en ‘middeleeuwse metho-
den’ in kamp Vught voorkomen en zij concludeerde: ‘Er hangt nog
menig Duitsch geintje!’80 Daarmee impliceerden zij dat de behande-
ling in kamp Vught van de verdachten van collaboratie niet veel
beter was dan destijds van de politieke gevangenen van de Duitsers.
Vergelijkingen van de Nederlandse interneringskampen met de
Duitse kampen werden ook al snel door anderen gemaakt. In maart
1945 werd in een Maastrichts dagblad de slechte omstandigheden in
het plaatselijke interneringscentrum besproken onder de kop ‘Da-
chau in Maastricht’.81 Net als Arnold Meyer in zijn geschrift Pruisische
practijken in herrijzend Nederland maakte de hervormde predikant
Krijn Strijd de vergelijking met Duitse kampen in zijn brochure Wat
moet er met de N.S.B.-ers gebeuren?82 Hierin waarschuwde hij over het
toepassen van Duitse methoden in de interneringskampen. De pre-
dikant maakte zich ook zorgen over de sociale gevolgen van de 
opsluiting voor de collaborateur en diens familie. Ook de geestelijk
verzorger M.C. van Wijhe sprak in Het kamp te Vught in 1945 over ‘na-
aperij van de duitsers’.83 In een rapport uit juli 1945 sprak hij namens
de kampcommissie uit Vught dat ‘de Nederlandse geest besmet is
met de barbarij-bacterie uit het Oosten’. Het bewakend personeel in
kamp Vught mishandelde gevangenen volgens Van Wijhe op ‘duit -
sche wijze’.84

Het Interkerkelijk Overleg (iko) waarschuwde in een kansel-
boodschap in oktober 1945 over externe besmetting van het Neder-
landse volk met het Duitse nationaalsocialisme: 

De kerken achten het een smaad voor ons volk, wanneer na
vijf jaren strijd tegen rechtsverkrachting en vijf jaar lijden
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onder de gruwelijkste methoden van het Duitse barbarisme
een dergelijke booze geest vat op ons zou hebben gekregen
[...]. De kerken doen een beroep op het Nederlandsche volk, in
zijn gedragingen ten opzichte van politieke gevangenen en
hun kinderen te toonen, door den boozen Duitschen geest
niet te zijn besmet, maar blijk te geven van het besef, dat ook
bij strikte handhaving van het recht de barmhartigheid van
Christus moet worden betracht.85

Ook enkele kranten maakten de vergelijking met de Duitse concen-
tratiekampen. De interneringskampen en de misstanden die daar
heersten, werden als on-Nederlands ervaren. Zo schreef een lokale
krant: ‘Zeker, het zijn maar N.S. B.-ers. Maar ook zij mogen door
slofheid en onverschilligheid geen honger en kou lijden. Wie verant-
woordelijk is [...] lijdt aan dezelfde misdadige grofheid als de S.S.-
man die vond, dat ‘het maar Joden waren’.86

De gevangenen zelf maakten ook vergelijkingen met Duitse
kampen. A. D. Belinfante, die destijds als medewerker van het direc-
toraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging de kampen van
dichtbij meemaakte, schreef hierover dat ‘de politieke delinquenten
de misstanden in de kampen aangrepen als een soort rechtvaardi-
ging voor de partij die men tijdens de bezetting had gekozen: duitse
kampen onmenselijk? akkoord, maar de nederlandse zijn niet beter
en men heeft ons dus niets te verwijten’.87 Deze redenering is inder-
daad terug te zien in het dagboek van nsb’er F.J. Harterink wanneer
hij schrijft: 

Is het niet droevig, dat er mensen zijn, die haarfijn weten hoe
het in Buchenwald en Belsen toeging – alhoewel zij er niet ge-
weest zijn – doch die de toestanden in concentratiekampen
van nu kennen, maar deze niet willen zien? Die toestanden tij-
dens een meedogenloze oorlog door vreemden teweegge-
bracht, nu in volle vrede, door eigen Nederlanders. Als wij als
nationaal-socialisten aan het Nederlandse volk 1/10 hadden
aangedaan, tijdens de verlopen vijf jaar, van wat wij en de
onzen nu hebben moeten verduren, zo ware er geen Neder-
lands volk meer geweest.88
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In de brochure Kamptoestanden die in 1949 werd gepubliceerd door
de voor collaboratie veroordeelde ex-dominee dr. H.W. van der
Vaart Smit werden de Nederlandse interneringskampen opnieuw
met de Duitse concentratiekampen vergeleken. Dit geschrift zou
een grote rol gaan spelen in de beeldvorming over de kampen.89 Met
veel oog voor detail beschreef hij het geweld tegen collaborateurs in
de kampen en gevangenissen. Bewakers werden ervan beschuldigd
honderden mensen op brute wijze te hebben vermoord en talloze
vrouwen te hebben verkracht. Zwangere vrouwen zouden door
mishandeling een miskraam hebben gekregen. Bij andere vrouwen
werd de borst eraf gedraaid. Omschreven werd verder hoe de bewa-
kers geïnterneerden aan elkaar vastklonken, sadistische spelletjes
met hen deden en hen martelden tot de dood erop volgde. Van der
Vaart Smit suggereerde dat deze mishandelingen structureel en in
alle interneringskampen plaatsvonden tot 1949. Verkrachting, mar-
teling en moord zouden kortom tot de alledaagse praktijken hebben
behoord.

Van der Vaart Smit was voor het uitbreken van de oorlog hoofd
van het Nederlandsch Christelijke Persbureau (ncp) en werd in 1935
lid van de nsb. Tijdens de bezetting werd hij hoofd van het Alge-
meen Nederlandsch Persbureau (anp) en collaboreerde hij in die
functie met de Duitsers. Ook verraadde de voormalige dominee in
1943 de Utrechtse gereformeerde classis en enkele studenten bij de
Sicherheitsdienst omdat zij een kritische circulaire hadden rondge-
stuurd over de verplichte tewerkstelling.90 Na de oorlog werd Van
der Vaart Smit hiervoor veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf
met als bijkomende sanctie dat hij voor twintig jaar niet als jour -
nalist mocht werken. Tijdens zijn gevangenschap (die uiteindelijk
negen jaar zou duren) begon hij met het verzamelen van getuigenis-
sen over de geweldsdelicten in de verschillende strafinrichtingen.
Van der Vaart Smit stuurde de getuigenissen vervolgens naar de mi-
nister van Justitie en publiceerde in april 1949 tevens de brochure
voor een groter publiek. Hierbij kreeg hij hulp van de Nijmeegse
buitengewoon hoogleraar in belastingrecht en belastingpolitiek
George Russel. Russel stond bekend als een tegenstander van de be-
sluiten inzake het bijzondere strafrecht die genomen waren door de
Nederlandse regering in ballingschap. Van de brochure verschenen
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in korte tijd drie herdrukken en een totale oplage van veertigdui-
zend exemplaren.

In 1949 verscheen ook een andere brochure, getiteld Witboek be-
treffende het gebeurde in de Nederlandse internerings- en bewakings-
kampen in de jaren na de bevrijding.91 Deze brochure deed het relaas
van Van der Vaart Smit nog eens dunnetjes over. Zij verscheen in een
eerste oplage van tienduizend exemplaren en was al snel aan een
tweede druk toe. De samenstellers van de brochure waren mede -
werkers van het kritische sensatieweekblad De Nieuwe Post, een
voorzetting van De Ochtendpost die zich eerder al negatief uitliet
over de interneringskampen. De redactie noemde haar brochure
‘kieskeuriger en voorzichtiger’ qua samenstelling dan die van Van
der Vaart Smit.92 De Joodse hoofdredacteur van het blad L.A. Rodri-
gues Lopes was politiek veel minder verdacht dan Van der Vaart
Smit. Hij voorzag het Witboek van een voorwoord. Hoewel beiden
dezelfde boodschap hadden, wilde Rodrigues Lopes zich met zijn
aanklacht duidelijk distantiëren van Van der Vaart Smit. Hij voelde
zich al snel ‘beschimpt en belasterd’ door zijn collega-journalisten
omdat zij hem afschilderden als een ‘nsb-vriend’.93 Dit ergerde Rod-
rigues Lopes, want hij had niet gecollaboreerd met de Duitsers en
kon ook niet van nationaalsocialistische sympathieën worden be-
schuldigd. 

Van der Vaart Smit had destijds met zijn brochure aangegeven
een streep te willen trekken onder de interneringskampen, ofwel ‘de
zaak door een afdoende grondige zuiverende, algemene amnestie
beëindigen’.94 Het pleidooi van Van der Vaart Smit had daarmee dus
een verregaande politieke inhoud: amnestie hield immers in dat via
de wetgevende macht de strafbare feiten van de collaboratie werden
opgeheven. Boete en schuld zouden zo worden uitgewist. Rodrigues
Lopes streefde in tegenstelling tot Van der Vaart Smit niet naar am-
nestie of rehabilitatie van de collaborateurs, maar stelde het Witboek
samen omdat hij ervan overtuigd was dat tot 1946 de meeste geïnter-
neerden geen nsb’ers of andere collaborateurs waren, maar slechts
onschuldige mensen. Hij droeg het Witboek op aan de ‘bona-fide 
illegaliteit’ en verzocht hun na te denken over de consequenties van
het doen opsluiten van zo veel onschuldige mensen onder erbarme-
lijke omstandigheden. De echte schuld lag in zijn ogen bij de rege-
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ring: er was volgens hem sprake van een systematisch ‘bederf ’ van
bovenaf door de ‘Londense ophitsing’, waarmee hij verwees naar
uitspraken van koningin Wilhelmina tijdens de bezetting dat er na
de bevrijding in Nederland geen plaats meer zou zijn voor nsb’ers.95

Uit de artikelen van Rodrigues Lopes blijkt dat hij geen vertrouwen
in het Nederlandse rechtsstelsel had. Hij omschreef zijn werk als een
‘campagne tegen de verkrachting van het Nederlands recht’.96 Dit
paste binnen de bredere kritiek die hij al jarenlang uitoefende op de
overheid. Als journalist en als medewerker van de Engelse geheime
dienst had hij tijdens de bezetting de regering gewezen op corrupte
praktijken.97 Hiervoor werd hij tijdens de oorlog geïnterneerd op het
in de Ierse Zee gelegen eiland Man en na de bevrijding nog eens tij-
delijk in kamp Vught, een ervaring waarnaar hij in zijn stukken soms
teruggreep.98

Beide brochures wilden de misstanden in de interneringskam-
pen onder de aandacht brengen. De media en de publieke opinie
reageerden wisselend op de brochures. Aan de ene kant was er ver-
ontwaardiging en een zeker schaamtegevoel over de gang van zaken.
Aan de andere kant klonken geluiden dat een voorzichtige beoorde-
ling noodzakelijk was. De voormalige verzetskrant Vrij Nederland
schreef onder de kop ‘Schandelijke opwinding’ dat de ongerechtig-
heden ellendig, maar onvermijdelijk waren.99 De gezaghebbende
katholieke rechtsgeleerde Willem Pompe waarschuwde dat 

de misrekening [...] niet zozeer [ligt] in de weergave der mis-
bruiken zelf, maar in het weglaten van andere feiten, waar-
door deze misbruiken eerst hun ware verhouding in het ge-
heel krijgen. [...] Hetgeen weggelaten is, daarmede bedoel ik
in de eerste plaats de vijf jaren gruwelen der bezetting, welke
hoe langer hoe meer onbewust in de vergetelheid geschoven
worden, en in de tweede plaats de uitzonderlijke moeilijke 
positie waarin, tengevolge van de bezetting, Nederland op het
ogenblik der bevrijding verkeerde.100

De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, belast met de reclasse-
ring van voormalig collaborateurs noemde de brochure een ‘beden-
kelijke en onwaarachtige poging tot geschiedvervalsing’.101
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De brochures maakten ook op politiek vlak veel los. Eind 1949
werd door mr. M. van Tuyll van Serooskerken, afgevaardigde van de
hervormde kerk voor het contact met de overheid, in het kader van
de Parlementaire Enquête Commissie ‘Regeringsbeleid 1940–1945’
een onderzoek ingesteld naar de door Van der Vaart Smit opgete-
kende mishandelingen. Ook enkele klachten over geweld van
kamppredikant ds. Moll van Charante uit de Harskamp werden
meegenomen in het onderzoek. De mishandelingen die de brochu-
res en de kamppredikant hadden aangekaart, konden door Van Tuyll
van Serooskerken ten dele worden bevestigd. Uit de onderzoeken
bleek dat er met name in de directe periode na de bevrijding in mei
1945 op sommige plaatsen incidentele mishandeling van gevange-
nen had plaatsgevonden.102 Het onderzoek bevestigde dat in leger-
kamp Harskamp op de Veluwe elf geïnterneerden tussen juni 1945 en
maart 1946 om het leven waren gekomen toen enkele leden van de
Binnenlandse Strijdkrachten in het wilde weg op de barakken had-
den geschoten. Van bovenaf was er te weinig controle geweest: de
schoten waren gelost door troepen van het buitencommando, waar
de kampcommandant feitelijk niets over te zeggen had. Het onder-
zoek toonde verder aan dat geïnterneerden in Vlaardingen in 1946
aan een ketting hadden vastgezeten en dat in de gevangenis van
Scheveningen leden van de Binnenlandse Strijdkrachten geweld
tegen gevangenen hadden gebruikt. Vele andere klachten, zoals sek-
sueel geweld tegen vrouwelijke geïnterneerden in Westerbork, kon
het onderzoek van Van Tuyll van Serooskerken echter niet bevesti-
gen. Politieonderzoek in 1948 had deze geruchten eerder ook niet
kunnen verifiëren.103

Volgens het eindrapport konden niet alle aanklachten onder-
zocht worden omdat veel slachtoffers niet te vinden waren of niet
meer op de zaak in wilden gaan. Verder bleek dat de getuigenissen uit
de brochure veelal uit tweede of derde hand kwamen: Van der Vaart
Smit en Rodrigues Lopes hadden zelf nooit iets gezien en konden
niets bevestigen. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat som-
mige omschrijvingen sterk overdreven of in het geheel niet waar
waren. Een treffend voorbeeld hiervan is het feit dat een geïnter-
neerde uit Leeuwarden tot zijn verbazing had gemerkt dat hij in de
brochure van Van der Vaart Smit ter sprake kwam. Hij schreef aan
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zijn vrouw: ‘Er wordt inderdaad over mij gesproken, ik zou n.l. mis-
handeld zijn op de “Levantkade”, ik ben nooit op de Levantkade 
geweest en zou zelfs niet weten waar die te vinden is. Begrijp je
zoiets?’ 104 Volgens de man ging het om het verspreiden van geruch-
ten. Inderdaad deden vanaf september 1944 geruchten over mis -
handelingen de ronde in de interneringskampen. Geïnterneerden
verklaarden dikwijls het een en ander gehoord te hebben over de
mishandelingen maar zelf nooit iets te hebben gezien of geweld aan
den lijve te hebben ondervonden.

De onderzoeken die in opdracht van de Parlementaire Enquête
Commissie eind 1949 werden uitgevoerd, hebben in de geschied-
schrijving de meeste aandacht gekregen. Dit was echter niet het
enige onderzoek dat naar de klachten over mishandelingen heeft
plaatsgevonden. Al vóór 1949 werden mishandelingen onderzocht.
Het eerste structurele onderzoek naar misstanden vond in de zomer
van 1945 plaats en speelde in op de geruchten die onder geïnterneer-
den en in de pers de ronde deden over mishandelingen. Op verzoek
van de Nederlandse regering inspecteerde in de zomer van 1945 een
vliegende colonne van het Militair Gezag bijna alle kampen en som-
mige gevangenissen. Minister van Justitie H. Kolfschoten gebood
Kruls, de chef-staf van het Militair Gezag, dat als de klachten over
ernstige mishandelingen bleven aanhouden, de daders strafrechte-
lijk ter verantwoording moesten worden geroepen.105 Vervolgens
onderzocht het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtsple-
ging dat vanaf januari 1946 het beheer over de gedetineerden van het
Militair Gezag overnam, de mishandelingen. Het directoraat kreeg
een algemene inspectie die de interneringscentra bezocht en rap-
porteerde over klachten. Daarnaast stelden de verschillende procu-
reurs-generaal in mei 1946 en november 1947 op verzoek van de pro-
cureur-generaal mr. E. Speyart van Woerden rapporten op over de
toestand in de kampen tussen 1945 en 1946. 

Uit al deze inspectierapporten en verslagen bleek dat er inder-
daad geweld had plaatsgevonden in een aantal interneringskampen
en gevangenissen. De beschrijvingen van dat geweld worden hier
niet herhaald. In plaats daarvan wordt gekeken naar wat de docu-
menten zeggen over de context waarbinnen dat geweld plaatsvond
om zo tot een beter begrip ervan te komen. Uit de onderzoeken bleek
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ten eerste dat geweld met name in de eerste maanden na de bevrij-
ding voorkwam. Tijdens de verhoren in het najaar van 1945 verklaar-
den de meeste geïnterneerden dat mishandeling op dat ogenblik
niet of nauwelijks meer voorkwam. Ten tweede bleek dat, anders
dan Van der Vaart Smit in zijn brochure schreef, geweld niet overal
plaatsvond. Uit de inspectieverslagen van het Militair Gezag blijkt
dat er duidelijke verschillen bestonden tussen de kampen. Tijdens
deze inspecties van de vliegende colonne in de interneringskampen
verklaarden de meeste ondervraagden nooit iets van mishandelin-
gen gezien of gehoord te hebben. Een geïnterneerde in de Noord-
oostpolder noemde de behandeling zelfs ‘schitterend’.106 In Wezep
noemde een geïnterneerde nsb’er de behandeling ‘heel goed’.107 Bel-
infante waarschuwde destijds al dat er gevaar schuilt in generalise-
ren naar tijd en plaats.108

Binnen een maand tijd konden de getuigenissen een andere toon
aannemen, wat bijvoorbeeld terug te zien is in de diverse verslagen
die over de Leidse Doelenkazerne werden opgesteld. Tijdens een in-
spectie van de vliegende colonne in september 1945 klaagden de on-
dervraagde gevangenen in dit kamp niet over mishandeling. Een
opgesloten ss-frontarbeider noemde de behandeling zelfs ‘zeer
goed’.109 Deze positieve of neutrale verklaringen staan in contrast
met de ‘geheime’ rapporten over mishandeling die Felix Guljé uit de
Doelenkazerne, waar hij op verdenking van economische collabo-
ratie in augustus en september geïnterneerd was, smokkelde. Deze
‘geheime’ verslagen werden naderhand in verband gebracht met de
moord die op 1 maart 1946 op Guljé plaatsvond. De voormalige di-
recteur van de Hollandse Constructie Werkplaatsen zou in opdracht
van bovenaf vermoord zijn om de mishandelingen in de interne-
ringskampen in de doofpot te laten verdwijnen.110 Later zou echter
blijken dat Guljé het slachtoffer was geweest van een zeldzame na-
oorlogse afrekening door een lokale verzetsbeweging die hem ver-
dacht van economische collaboratie.111

De verslagen uit de Doelenkazerne geven aan dat er onder de
noemer ‘mishandeling’ of ‘misstanden’ meer werd verstaan dan fy-
siek geweld alleen. Van de dertien getuigenissen schrijven er twee
mannen daadwerkelijk klappen te hebben gekregen: de een werd op
het hoofd en de ander op zijn handen geslagen. Het merendeel van
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de schrijvers klaagt echter over heel andere zaken. Het gaat om hun
algehele indruk van de behandeling die zij moeten ondergaan en als
schandalig bestempelen. Een man noemt het een ‘mensonterende,
weerzinwekkende behandeling’.112 De opstellers van de rapporten
schrijven over het slechte en te schaarse eten. Zo beklaagt een geïn-
terneerde man zich erover dat zij bruinbrood kregen terwijl er in de
stad alweer goed witbrood te krijgen was. Ook wordt in de rapporten
geklaagd over de slechte medische verzorging en hygiëne, de karige
strozaken om op te slapen en de afwezigheid van meubilair in de
kampen. Verder handelden de verslagen over onderlinge diefstal, de
tekortschietende regelingen voor bezoek en correspondentie, het
uitblijven van veroordeling of contact met advocaten en het onge-
hoorde taalgebruik van leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 

Met misstanden en mishandeling werd dus meer dan geweld al-
leen bedoeld. Maar dat fysiek geweld plaatsvond, staat vast. Wat tot
nog toe echter minder de aandacht heeft gekregen, is de vraag
waarom bewakers dan op sommige plaatsen in de eerste maanden
na de bevrijding gewelddadig optraden. Een bewaker van het kamp
‘De Heuvel’ in Velp, waar in mei 1945 mishandelingen waren voorge-
komen, verklaarde zelf voor de rijksrecherche in 1949: 

Waarom wij [...] sloegen weet ik eigenlijk niet. In de eerste
dagen van de bevrijding was het een abnormale tijd en een
chaos. Het dusdanig optreden tegenover politieke delinquen-
ten geschiedde hoofdzakelijk tengevolge van de bevrijdings-
roes waarin wij leefden en waardoor wij niet voldoende de ge-
volgen konden overzien. Practisch alle bewakers waren er
zodanig aan toe dat zij politieke delinquenten sloegen.113

De verregaande verklaring dat ‘practisch alle bewakers [...] sloegen’,
is bedoeld om de individuele geweldpleging bij de bevrijding te rela-
tiveren. De verwijzing naar de ‘abnormale tijd en [...] chaos’ past bij
het wijdverspreide idee dat er tijdens de machtsovergang van oorlog
naar vrede een vorm van anomie, ofwel wetteloosheid, heerst. In de
roes van de herwonnen vrijheid zouden mensen loskomen van de
bestaande wetten en regels. Volgens Huyse en Dhondt waren colla-
borateurs in België tijdens de bevrijding ‘de allereerste en vaak ook
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de enige slachtoffers van het wegvallen van wet en orde’.114

De mensen die op straat of later in de kampen acties tegen colla-
borateurs ondernamen, zagen hun handelingen echter niet als ille-
gitiem. Zoals eerder uit de beschrijving van de acties op straat tegen
collaborateurs bleek, was dit geweld een voortzetting van de geweld-
dadigheden tijdens de bezetting en bedoeld om de groep normover-
treders buiten te sluiten. De verhoudingen die tijdens de bezetting
verstoord waren, moesten nu zo snel mogelijk weer worden her-
steld. Dit hield in dat mensen die als gevolg van collaboratie een be-
tere sociale of economische positie hadden verworven, deze status
met veel (gewelddadig) vertoon weer moesten inleveren, vervolgens
werden verstoten en symbolisch ‘buiten de samenleving’ werden ge-
plaatst door hen op te sluiten in een kamp. Met name de Binnen-
landse Strijdkrachten vonden dat zij het recht hadden om de lokale
‘zuivering’ volgens eigen inzichten uit te voeren. De politie was in
hun ogen immers niet te vertrouwen voordat daar ook flink de
bezem was doorgehaald. Mensen die uit Londen kwamen, zoals de
militair commissarissen van het Militair Gezag, hadden de bezetting
niet in het land meegemaakt en konden volgens de Binnenlandse
Strijdkrachten daarom ook niet weten wie landverraad had ge-
pleegd. De lokale bevolking en verzetsbewegingen wisten dit wel en
vonden daarom dat zij degenen waren die deze mensen konden aan-
pakken en oppakken. 

Dat de Binnenlandse Strijdkrachten hun eigen optreden als legi-
tiem beschouwden, blijkt bijvoorbeeld uit hun ongehoorzame en
tegendraadse opstellingen tegenover het Militair Gezag en de poli-
tie. Zij weigerden bevelen van de militair commissarissen uit te voe-
ren of voor hen in de houding te gaan staan. Zij waren in theorie ook
alleen verantwoording schuldig aan prins Bernhard, die het bevel
over de Binnenlandse Strijdkrachten voerde. Deze situatie zorgde er
echter voor dat de Binnenlandse Strijdkrachten zich in de praktijk
vrij bewogen en zelf de plaatselijke regels opstelden. Ondanks het
bestaan van richtlijnen domineerden individuele initiatieven bij de
arrestaties en in de behandeling van gevangenen. Eigenrichting ver-
plaatste zich vervolgens van de straat naar de kampen. In de ogen
van justitie ontwikkelden zij zich tot gesloten instituten: 
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waarin politie en justitie niet kunnen doordringen, ondanks
hun besef dat daarbinnen delicten worden gepleegd die zij
hebben te achterhalen en berechten; zij zien ontstaan, ook in
justitiële en politioneele kringen, het gevoelen, dat zich ont-
wikkelt een staat in den staat, met eigen gezagsorganen, met
eigen normen, met eigen begrippen van recht en onrecht,
staande naast en los van den rechtstaat Nederland en dat bij
deze ontwikkeling, wellicht onbewust, eene mentaliteit met
erfelijke belasting uit den bezettingstijd de interpretatie en
uitvoering van in zich goed bedoelde en gerechtvaardigde
voorschriften bepaalt of beïnvloedt. 115

Controle op het gedrag van bewakers in penitentiaire inrichtingen is
niet alleen in tijden van crisis een heikele kwestie: ‘Wie bewaakt de
bewakers?’ is een aloude vraag.116 In dit geval ontglipte de controle
op de bewaking de Nederlandse justitie volledig. Eerst had het Mili-
tair Gezag de kampen niet onder controle, en toen de kampen vanaf
januari 1946 eenmaal onder het directoraat-generaal voor de Bij-
zondere Rechtspleging vielen, bleek dat de gang van zaken nog altijd
sterk afhing van de houding van het personeel en de kampcom -
mandant.117 De directeur-generaal van de Bijzondere Rechtspleging, 
Bernardus ter Veer, was in eerste instantie tegen de bemoeienis van
‘gewone’ justitie met de interneringskampen. Onder het directo-
raat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging kwam een interne
recherche tot stand en daarmee was in zijn ogen de rijkspolitie over-
bodig. Pas eind 1946 gaf Ter Veer toestemming aan alle procureurs-
generaal om de kampen te bezoeken in het kader van onderzoek
over geweldplegingen.118

Dat de Binnenlandse Strijdkrachten zich heer en meester in de
kampen voelden, betekende intussen niet dat de gevangenen dit
gezag automatisch erkenden. Zoals eerder naar voren kwam, identi-
ficeerden zij zich niet met de lagere groepen die in normale tijden
het overgrote deel van het gevangenisregime uitmaakten. Mensen
waren zich bewust van hun sociale status en probeerden deze bin-
nen het kamp te behouden. Ook tussen de collaborateurs onderling
werd dit onderscheid gemaakt. Het viel de inspecteur van het Mili-
tair Gezag bij een bezoek aan het interneringskamp in Schiedam op
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dat ‘gedetineerden, afkomstig uit de z.g. “betere kringen” [...] zeer
gestoord [waren] over het feit dat ze tezamen waren gebracht met
een bevolking, waarvoor ze den term “minderwaardig publiek” ge-
bruikten’.119 Door nsb’ers in de Nederlandse kampen werd geklaagd
dat de economische collaborateurs, ofwel de ‘hoge heren’, zich ver-
heven voelden boven nsb’ers.120

Uit de Leidse verslagen over misstanden blijkt ook hoe de gevan-
genen de opsluiting en behandeling als een vernedering ervoeren.
Een man verklaarde: ‘Nog nimmer, ik ben 59 jaar, heb ik kennis ge-
maakt met politie of cel, zoodat u begrijpen kunt dat ik me zeer
zwaar gekrenkt gevoelde in zoo’n vuil, vies stinkend kot gestopt te
worden.’121 Soms ondergroef de bewaking bewust de sociale status
van een gevangene door hetgeen wat op een betere maatschappe-
lijke positie wees, in te zetten in een vernederend spel. Zo werd een in
de Doelenkazerne geïnterneerde man door leden van de Binnen-
landse Strijdkrachten vernederd toen hij de ontlasting die uit een
emmer op de grond was gelekt, met zijn fantasiedoekje uit het borst-
zakje van zijn kostuum moest opdweilen.122

Sommige gevangenen van betere komaf voelden zich sociaal ver-
heven boven de bewaking. In zijn dagboek schreef nsb’er Harte-
rink: ‘Vernederend werd men daar behandeld. Als ik alleen maar
denk dat mannen van 60 jaar voor knaapjes van 17 en 18 jaar in de
houding moeten staan.’123 Over het personeel aan de Levantkade in
Amsterdam verklaarde een andere geïnterneerde in 1946: ‘Daarbij
zijn meerdere bewakers en bewaaksters uit een milieu voorgeko-
men, waardoor onmiddellijk had kunnen vastgesteld, dat zij niet
deugen, om orde en tucht te kunnen handhaven.’124 In de schrifte-
lijke verslagen uit het Leidse interneringskamp blijkt ook hoe laag zij
over de bewaking dachten. Zo noemde iemand de bewaking een
‘zeer laag volkje’ en volgens een ander waren zij gerekruteerd ‘uit de
onderlagen van de bevolking’.125

Het ontging de bewakers van het kamp natuurlijk niet dat er
door sommige gevangenen op hen werd neergekeken. Geweld kon
dan een middel zijn om het betwiste gezag af te dwingen bij de ge-
vangenen. De sociale achtergrond en de aard van de collaboratie van
de groep gevangenen bepaalden in sterke mate hoe de internering
werd beleefd en hoe de interactie met het personeel was. Zo was de
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omgang met een groep ss’ers of Landwachters heel anders dan met
een groep vrouwen wier man bij de nsbhad gezeten. Een voormalig
bewaker van kamp Vught verklaarde dat de bewaking die bestond
uit jonge en onervaren soldaten, totaal geen indruk maakte op de
ss’ers die als brutale, keiharde soldaten bekendstonden.126 Bewakers
zouden voor schut staan tegenover de andere gevangenen en col-
lega’s als zij niet doortastend genoeg tegen de gevangenen optraden.
Zo kwam in de Hulpgevangenis Hillevliet te Rotterdam een gevan-
gene in conflict met een bewaker omdat hij de krant als wc-papier
gebruikte terwijl dit van de bewaker niet mocht. Toen de gevangene
dit conflict door de chef wilde laten beslechten, werd hij door de be-
waker geslagen. Deze bewaker accepteerde niet dat deze gevangene
zijn autoriteit in twijfel trok.127

Een poging tot ontsnapping kon een gevangene duur komen te
staan. Door te vluchten onttrok hij zich immers helemaal aan het
gezag van de kampcommandant en bewakers. Het in de Parlemen-
taire Enquête Commissie onderzochte vastklinken van gevangenen
in Vlaardingen bleek een strafmaatregel te zijn geweest voor een
vluchtpoging. Toen een geïnterneerde man in kamp Avegoor tijdens
het werk een ontmoeting met zijn vrouw had geregeld, werd hij
vastgelegd aan de ketting. De bestraffing van deze man moest ver-
volgens met veel rumoer gebeuren en indruk maken op de andere
gevangenen.128 Een man die een mislukte poging tot ontsnappen uit
een Amsterdams kamp had gedaan, werd bij terugkomst mishan-
deld door de bewaking. De kampcommandant zorgde ervoor dat
alle geïnterneerden getuige waren van dit spektakel op het binnen-
terrein van het kamp, zodat ze wisten wat er zou gebeuren met men-
sen die ontsnapten.129

De interactie tussen personeel en gevangenen werd verder in be-
langrijke mate bepaald door de plaatselijke aanpak van de opsluitin-
gen. Met name in de periode tussen september 1944 en januari 1946
zorgde de lokale aanpak van de interneringen en het gebrek aan ver-
voer ervoor dat het personeel van een kamp vaak uit de buurt kwam.
Het personeel kende sommige gevangenen persoonlijk en de reden
waarom iemand in het kamp zat was bekend. Vooral van publieke-
lijk bekende personen was het doen en laten tijdens de bezetting be-
kend. Er waren genoeg mannen in uniform die de bevolking schrik
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hadden aangejaagd. Het waren dan ook bij het publiek bekende 
figuren die in de interneringskampen werden mishandeld, zoals 
politiemannen, burgemeesters en leden van bewakende milities of
ss’ers. Met name Landwachters, die in het laatste jaar van de bezet-
ting nauw hadden samengewerkt met de sd om onderduikers op te
sporen, werden in de noordelijke provincies mishandeld.130 In
Amersfoort werden politiemannen die verzetsstrijders en zwar-
thandelaren tijdens de bezetting hadden opgespoord, mishandeld.
Ook de voormalig kampbeulen van kamp Amersfoort Joseph Ko-
tälla en Berend Westerveld die nu zelf als gevangene in hetzelfde
kamp zaten, kregen met gewelddadigheden te maken.131

Een publiekelijk bekend figuur bij uitstek was de burgemeester.
De nsb-burgemeester van Putten, Frits Klinkenberg, werd samen
met nsb-groepsleider Piet Goedvree vanwege hun rol in de razzia
van Putten meerdere keren mishandeld. Zij werden op weg naar het
verhoor in de zomer van 1945 door de lokale bevolking aangevallen.
Vervolgens werden zij verhoord door leden van de Politieke Opspo-
ringsdienst. Eenmaal in de verhoorkamer op het politiebureau in
Putten zou volgens Klinkenberg iemand van de Politieke Opspo-
ringsdienst (het opsporingsorgaan van het Militair Gezag waar met
name leden van de Binnenlandse Strijdkrachten deel van uitmaak-
ten) het startsein voor mishandeling hebben gegeven met de op-
merking: ‘Nu moet het er maar eens uitgeslagen worden, wie van
jullie hier de gijzelaars heeft aangewezen.’ De voormalige burge-
meester en nsb-groepsleider werden naar eigen zeggen mishandeld
terwijl ze onder schot werden gehouden. Ook Goedvree verklaarde
dat met name Klinkenberg erg mishandeld was, volgens hem omdat
ze ‘waarschijnlijk niet voldoende naar de zin van de personen die
ons hoorden’ hun verklaringen over de razzia van Putten aflegden.132

Uit het proces-verbaal dat de Parlementaire Enquête Commissie
opstelde naar aanleiding van deze mishandelingen, bleek hoe per-
soonlijk betrokken sommige aanwezigen in de verhoorkamer
waren bij deze zaak. Een lid van de opsporingsdienst was bijvoor-
beeld als gijzelaar in een kamp terechtgekomen tijdens de bezetting.
Hij wilde van Goedvree en Klinkenberg weten wie zijn naam op de
lijst had geplaatst. De nsb’ers gaven elkaar de schuld. Het hoofd van
de Politieke Opsporingsdienst verklaarde:
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Omdat men aannam, dat beide nsb’ers stonden te liegen en
elkander de schuld gaven, wat betreft het aanleggen van de gij-
zelaarslijst, ontstaken de Puttenaars in woede en ranselden zij
Klinkenberg en Goedvree af. Zij sloegen en schopten deze
nsb’ers. Als gekken vlogen zijn op de beide politieke delin-
quenten, zij sloegen met geweerkolven – gummiknuppels en
een stuk gevlochten touw.133

Eenmaal in het interneringskamp in Harderwijk gingen de mishan-
delingen van de twee door. Slachtoffers van de razzia die geen lid 
van de Politieke Opsporingsdienst waren, werd de mogelijkheid ge-
boden oog in oog met Klinkenberg te komen. Een man die door 
toedoen van Klinkenberg tijdens de bezetting door de Duitsers was
gearresteerd en onder andere in Vught terecht was gekomen, ver-
klaarde: 

Na de bevrijding las ik een advertentie in een courant inhou-
dende, dat een ieder die klachten had tegen de nsb’er Klin-
kenberg hiervan melding moest doen in de Jan van Nassauka-
zerne te Harderwijk. Ik heb aan deze oproep gehoor gegeven
en ik heb mijn klachten mondeling meegedeeld aan een mij
onbekend rechercheur in de [kazerne] te Harderwijk. Daarna
werd Klinkenberg gehaald. Hij gedroeg zich zéér arrogant
tegen mij. Ik kon mij toen niet bedwingen en ik heb hem met
mijn blote hand een draai om zijn oren gegeven.

Een voormalige lid van de nsb dat samen met Klinkenberg was op-
gesloten, vertelde hoe erg de voormalig burgemeester eraan toe was
maar relativeerde dit door over Klinkenberg op te merken dat hij:

een onuitstaanbaar mens is, die zijn mede gevangenen voor
sigaretten etc. verraadde. Ik zou niet graag willen, dat er nu
nog personen last zouden krijgen voor deze Klinkenberg,
want deze laatste is een ploert en heeft wel iets verdiend.134

De suggestie dat Klinkenberg de mishandelingen door zijn gedrag
misschien wel had uitgelokt, kwam ook naar voren in de verklaring
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van een aanwezig lid van de Binnenlandse Strijdkrachten dat hij ‘op
arrogante wijze’ tijdens het verhoor zou hebben gelogen. ‘Dit is de
oorzaak geweest dat hij een klap heeft gekregen.’135 De kampcom-
mandant van de Koudehornkazerne Haarlem die een gevangene
twee keer in zijn gezicht had geslagen, had dit naar eigen zeggen ge-
daan omdat de gevangene een ‘zeer uitdagende en plagende hou-
ding’ had aangenomen. Hiermee had hij hem ‘het bloed onder de
nagels gehaald’.136

Meerdere gevangenen verklaarden voor de vliegende colonne in
de zomer van 1945 dat er bij ‘normaal gedrag’ niets gebeurde. Een ge-
vangene die in kamp Avergoor zat wegens nsb-lidmaatschap en
omdat hij voor de Duitsers had gewerkt, verklaarde voor de inspec-
tie van het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
dat geweld nooit zomaar plaatsvond maar alleen gebeurde als men-
sen het ernaar maakten. In zijn opinie hoefden geïnterneerden die
zich ‘normaal’ gedroegen, niet bang voor bestraffing te zijn.137 Een
bewaker van Avegoor deelde de veronderstelling dat geïnterneerden
het er zelf naar maakten wanneer zij slecht behandeld werden: ‘Een
aanleiding kon bijvoorbeeld zijn wanneer geïnterneerden opmer-
kingen maakten in de geest van “Onze tijd komt wel weer” e.d.’138 Een
andere bewaker in dat kamp ging nog een stap verder door te zeg-
gen: ‘Er zijn daar gevangenen geweest die nog veel meer klappen
hadden moeten hebben en van geluk mogen spreken dat zij niet
dood geslagen zijn.’139

De kampcommandant van Arendstuin in Leeuwaren sprak in
zijn dagboek ook over twee groepen in het kamp: aan de ene kant
mensen die brutaal en onhandelbaar waren en onafgebroken klaag-
den over hun behandeling, en aan de andere kant mensen die pro-
beerden er het beste van te maken en geen last veroorzaakten.140 Har-
terink, die ook een tijdje in Arendstuin opgesloten zat, schreef in zijn
dagboek dat hij klappen kreeg nadat hij geen papieren had willen
ondertekenen omdat hij geen tijd had gekregen om deze te lezen.
Ook hij bracht dit in verband met zijn gedrag: ‘Wellicht was ik wat
dwars door deze ontvangst en ik heb het gemerkt. Met klappen op
mijn hoofd en schouders moest ik aan hun verzoek voldoen.’141

In alle gevallen waar geweld werd gebruikt, ging het om een vorm
van genoegdoening voor het leed aangedaan tijdens de bezetting.
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Door de vijf jaren van onderdrukking en terreur voelden veel men-
sen zich betrokken bij de bestraffing van collaborateurs. De tegen-
stelling tussen mensen die wel en mensen die niet aan de kant van 
de Duitser hadden gestaan, was groot. Een voormalig bewaker ver-
klaarde:

De haat tegen de collaborateurs, want ik kan het niet anders
omschrijven, was groot. Daarvoor hadden we, zo jong als we
waren tijdens de Duitse bezetting, te veel meegemaakt. Er
waren vernederingen, scheldpartijen en enkele excessen die
niet door de beugel konden. Maar het gebeurde en het was
nauwelijks controleerbaar. Men redeneerde: ook zij hebben
het Nederlandse volk vernederd, bedrogen, bestolen, opge-
pakt en vermoord.142

‘Landverraders’ werden persoonlijk verantwoordelijk gehouden
voor al het leed dat de bevolking was aangedaan tijdens de bezetting.
Als zij hiervoor na de oorlog werden geslagen, moesten ze hier niet
over klagen, zo luidde het. Een man die wegens lidmaatschap van de
nsbgeïnterneerd was, verklaarde aan de vliegende colonne: 

Bij het werk te Amsterdam ben ik door den korporaal-consta-
bel [...] zodanig geschopt, dat ik mij een week onder dokters-
behandeling moest stellen. [...] Toen ik me hierover beklaagde
bij den schipper-adjudant gaf deze mij ten antwoord: je moest
de rug van mijn neef, die uit Duitschland gekomen is maar
eens zien. Drijf dit niet op de spits, anders zal ik je leren wat
slaan en schoppen is.143

Geweld speelt in de herinnering aan de Belgische interneringscentra
in vergelijking met Nederland een veel geringere rol. In de herinne-
ring en geschiedschrijving ligt de nadruk veel meer op de geweldda-
dige acties tegen collaborateurs door de bevolking en verschillende
verzetsbewegingen op straat tijdens de bevrijdingsperiode. Volgens
de ter dood veroordeelde vnv’er Brouns was het geweld op straat
van een dusdanige aard geweest dat hij dit met het gedrag in Duitse
kampen vergeleek: ‘Hoe durft men dan te spreken over Buchenwald,
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als men ziet welke beestachtige, onmenselijke feiten hier gebeurd
zijn!’144 Over deze zogenaamde ‘straatrepressie’ verschenen van
Vlaams-nationalistische zijde al snel talloze getuigenissen.145 Hierin
werd met veel oog voor detail beschreven hoe collaborateurs door
leden van verzetsbewegingen werden vernederd, bespot en licha-
melijk mishandeld. Treffend zijn de illustraties in Het boek der
schande uit 1950, waarin geallieerde soldaten en verzetsleden als
grote, beestachtige, donkere mannen werden afgebeeld en de aange-
vallen vrouwen als timide, mooi en omgeven met wit licht. Derge-
lijke brochures beoogden Vlaams-nationalisten als onschuldige 
repressieslachtoffer af te schilderen. Door hier de aandacht op te ves-
tigen, verdween de vraag waarom deze mensen überhaupt bestraft
werden na de oorlog naar de achtergrond.

In de Belgische pers verschenen destijds, net als in Nederland,
sensationele artikelen over mishandelingen in de kampen. Het arti-
kel Tortures ou Justice? verscheen bijvoorbeeld in het rechtse en leo-
poldistische weekblad Vrai van de hand van de senator van Charle-
roi Réne de Dorlodot. Op basis van de situatie in Merksplas schreef
hij een schrikbarend relaas.146Volgens het krijgsauditoraat in Hasselt
waren er in september 1944 tijdens de arrestaties door de verzetsbe-
weging Belgische Nationale Beweging en de Partizanen, inderdaad
mishandelingen van collaborateurs voorgekomen. De interne-
ringskampen De Witte Nonnenkazerne in Hasselt en Het Weezen-
huis in Tongeren waren na de arrestaties volledig in handen van de
verzetsbewegingen gekomen. Geruchten deden de ronde dat geïn-
terneerde vrouwen er waren aangerand. De krijgsauditeur rap -
porteerde hierover dat de vrouwen dit waarschijnlijk zelf hadden
uitgelokt, het waren immers ‘moffenmeiden’.147 Hier speelde de
overtuiging mee dat vrouwen die tijdens de bezetting ‘onzedelijk’
waren geweest, dit ook na de bezetting bleven. Ondanks de kijk van
het krijgsauditoraat op deze vrouwen werden twee bewakers hierop
met een korte gevangenisstraf bestraft. Voor het achterhouden van
voedsel werd een andere bewaker veroordeeld tot een lichte straf.
Andere feiten kwamen in het onderzoek niet aan het licht.148

Op het moment dat de kampen in november 1944 volledig onder
controle van het Hoog Commissariaat waren gekomen, waren er
volgens de krijgsauditeur van Hasselt geen mishandelingen meer
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voorgekomen. Mensen die dit wel beweerden, werden als onbe-
trouwbaar gezien. Want waarom waren de geïnterneerden of hun
familieleden met deze klachten niet naar de gerechtelijke overheid
gestapt, zodat in hun eigen belang en dat van hun medegevangenen
een onderzoek had kunnen plaatsvinden om herhaling in de toe-
komst te voorkomen?149 Het was niet de enige keer dat van over-
heidswege het beeld naar voren werd gebracht dat er enkel door ver-
zetsbewegingen geweld was gebruikt. De magistraten en auditeurs
werden er in de Senaat op 3 oktober 1945 door de katholieke senator
Paul Orban van beschuldigd de verdachten van collaboratie te heb-
ben overgeleverd aan een gewelddadige behandeling. Tijdens de 
verhoren zouden zij zijn ‘afgeranseld’.150 De verschillende krijgs -
auditeurs gingen op verzoek van Ganshof van der Meersch in op de
beschuldigingen. Ze erkenden dat verzetsbewegingen tijdens de be-
vrijdingsdagen in september 1944 en mei 1945 geweld hadden ge-
bruikt op straat en in de kampen. Dit was echter opgehouden op het
moment dat de Belgische regering de zaak onder controle kreeg.151

Betekende dit dan dat op het moment dat de interneringskam-
pen eenmaal onder de bevoegdheid van het Hoog Commissariaat
vielen, mishandelingen van gevangenen inderdaad helemaal niet
meer voorkwamen? In de rapportages van het Hoog Commissariaat
zijn enkele gevallen van mishandeling terug te vinden. Wat opvalt in
deze verslagen, is dat de onderzochte gewelddadigheden net als in
Nederlandse kampen plaatsvonden tegen mensen die bekend
waren door hun openbare, herkenbare rol tijdens de bezetting. Zo
kwam er een uitgebreid onderzoek naar het voorval waarbij een
voormalig (ter dood veroordeeld) Gestapolid tijdens zijn verhoor in
het gezicht zou zijn geslagen door een getuige.152 Dergelijke confron-
taties gebeurden niet zonder achterliggende reden. In december
1945 bijvoorbeeld werden twaalf leden van de Sicherheitsdienst ver-
hoord door de Rijkswacht. Bij dit verhoor waren voormalige poli-
tieke gevangenen aanwezig die allen slachtoffer waren geweest van
de voormalige sd-leden. Sommigen onder hen waren tijdens de be-
zetting ter dood veroordeeld, in een concentratiekamp terechtgeko-
men of mishandeld door de sd-agenten. Volgens het proces-verbaal
zochten de voormalige sd-leden de confrontatie tijdens het verhoor
op door ‘een misprijzende en uitdagende houding’ aan te nemen te-
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genover de voormalige politieke gevangenen.153 Net als in de verkla-
ringen van Nederlandse bewakers werd ook hier het argument ge-
bruikt dat de gevangenen enkel mishandeld waren als ze het zelf
hadden uitgelokt.

Dergelijke gevallen van geweld waren in België veel minder be-
kend dan de mishandelingen die tijdens de bevrijdingsdagen op
straat en in sommige interneringskampen hadden plaatsgevonden.
Al snel was het beeld ontstaan van een gewelddadig verzet dat het
voorzien had op collaborateurs. Deze voorstelling van zaken kwam
het militair gerecht en de Belgische overheid niet slecht uit. Het
toonde immers aan dat het noodzakelijk was dat het monopolie op
geweld volledig bij de Belgische overheid kwam te liggen. De redene-
ring was dat als het verzet zich met de bestraffing van collaboratie
zou bemoeien, de rechtvaardige behandeling van geïnterneerden
niet was gewaarborgd. 

De Belgische overheid kreeg in de zomer van 1945 het gewelds-
monopolie snel weer in eigen handen. In tegenstelling tot Neder-
land had zij de volledige controle op de behandeling van de gevange-
nen in de kampen en gevangenissen. Dit verklaart in grote mate
waarom geweld wel in de Nederlandse en bijna niet in de Belgische
kampen plaatsvond. In Nederland had de regering in de vorm van
het Militair Gezag veel meer moeite dan de Belgische regering om
greep te krijgen op de voormalig verzetsbewegingen. Dit kwam
omdat deze bewegingen verenigd in de Binnenlandse Strijdkrach-
ten werden erkend als een legale macht die zich mocht inlaten met
de bestraffing van collaboratie en niet werd ontwapend zoals in Bel-
gië. Vervolgens maakten de Binnenlandse Strijdkrachten echter ge-
bruik van de ruimte die tijdens de overgangsperiode van oorlog
naar bevrijding was ontstaan om de ‘landverraders’ naar hun eigen
normen te behandelen. 

3.5 Verloren idealen?

De Nederlandse en Belgische autoriteiten vonden het toepassen van
censuur en verbieden van bezoek noodzakelijk om de mogelijke
staatsvijandelijke ideeën of activiteiten van de gevangenen te kun-
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nen inschatten en eventueel in te dammen. De Belgische en Neder-
landse regering wilden op de hoogte zijn van wat er leefde onder de
gevangenen. Ook na de gehele bevrijding van Nederland werd de
correspondentie- en bezoekregeling niet uniform toegepast. Het
hing van de lokale kampcommandant af of dit verbod wel of niet
werd nageleefd. In principe was briefverkeer één keer per maand
toegelaten, maar in Westerbork en Vught bijvoorbeeld mocht dit
niet. Bezoek was nergens toegestaan zolang de Politieke Opspo-
ringsdienst met het onderzoek bezig was. Een verbod op bezoek 
tijdens het lopende onderzoek gold ook in België. Het versturen en
ontvangen van brieven was hier in principe net als in Nederland één
keer per maand toegestaan. Het censureren van alle brieven be-
zorgde het personeel extra veel werk. Een aparte groep van buiten de
gevangenis of het kamp kon dit doen, maar dit leidde tot ontevre-
denheid onder het personeel. Dat wilde immers zelf op de hoogte
blijven van wat er zoal leefde onder de gevangenen.154 In de Dossin-
kazerne Mechelen hadden de gevangenen in ieder geval een klas-
sieke manier om de censuur te omzeilen. Er werd ontdekt dat zij er
enkele postduiven hielden.155

In België mochten alle gedetineerden vanaf 30 oktober 1945 een
abonnement op een krant nemen.156 In Nederland ontbrak het ook
in dit opzicht aan een nationaal beleid. Het ontvangen van kranten
was in principe niet toegestaan, maar in Friesland bijvoorbeeld wer-
den in een aantal kampen in de zomer van 1945 al kranten toegela-
ten.157 In Groningen mochten gevangenen plaatselijke dagbladen
van thuis ontvangen.158 In het vrouwenkamp Ericadorp bij Leeu-
warden waren kranten niet toegestaan, maar werden er door de
kampleiding wel krantenknipsels met de geïnterneerden bespro-
ken.159 Als er een verbod op het ontvangen van kranten en tijdschrif-
ten in het kamp bestond, was het voorlezen van krantenknipsels een
manier om de gevangenen op de hoogte te brengen van de actuali-
teit. 

Over de (ideologische) houding van Nederlandse geïnterneer-
den is voor de periode september 1944 tot mei 1945 in vergelijking
met België weinig bekend. Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren
kwam, had Nederland op dat moment nog nauwelijks middelen om
de houding en het gedrag van geïnterneerden in de centra te moni-
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toren. In het bevrijde Zuid-Nederland zat de regering, in de vorm
van het Militair Gezag, er dan ook veel minder bovenop en was zij
veel minder aanwezig dan het Hoog Commissariaat in België. Daar-
naast werd er al even op gewezen dat er bij de nsb, in tegenstelling
tot bij de Vlaams-nationalisten, geen traditie bestond om zich tegen
de staat te verzetten. Dit is een belangrijk verschil in de houding van
beide groepen en de reactie van de overheid hierop. Dit betekent
echter niet dat de politieke houding en stemming van de geïnter-
neerden in de Nederlandse kampen na mei 1945, toen de middelen
hiertoe eenmaal voorhanden waren, niet werden gecontroleerd
door het Militair Gezag.

Tijdens de inspecties van de vliegende colonne van het Militair
Gezag werd naast de vraag hoe gevangenen behandeld werden, ook
geprobeerd een overzicht van de stemming in de kampen te krijgen.
Uit de rapporten komt een gevarieerd beeld naar voren. Op som-
mige plaatsen zou er sprake zijn van een goede sfeer, in de Noord-
oostpolder bijvoorbeeld heerste volgens de geïnterneerden een 
‘uitstekende’ en ‘optimistische’ stemming.160 Toch lijkt het eerder
uitzondering dan regel te zijn geweest in de Nederlandse interne-
ringskampen. Het weinige en eenzijdige eten, onzekerheid over de
achtergebleven gezinnen, over de toekomst en de rechtspraak zorg-
den voor een bedrukte stemming onder de geïnterneerden. In zijn
dagboek schreef nsb’er Harterink hoe sommige ‘kameraden’ haast
aan het leven in gevangenschap ten onder gingen. De druk was voor
hen te groot en sommige van zijn medekampgenoten zagen het he-
lemaal niet meer zitten en spraken over sterven of ontsnappen.161

Wat, onder andere in het dagboek van Harterink, opvalt, is dat de
duur van de internering veel invloed had op de ontwikkeling van de
stemming. De goede hoop die hij had bij aankomst, sloeg na verloop
van tijd om in pessimisme.162 Mensen als Harterink hadden waar-
schijnlijk niet gedacht dat zij voor langere tijd zouden worden opge-
sloten en begonnen zich zorgen te maken. Zij hoorden verhalen over
vrijlating en zagen andere mensen huiswaarts keren terwijl nog
niets bekend was over hun eigen lot. Ook maakten mensen zich zor-
gen over de achtergebleven familie die hoe langer de opsluiting van
de kostwinner duurde, in de problemen kon komen. Vooral opge-
sloten moeders maakten zich zorgen over hun achtergebleven kin-
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deren. In Rotterdam was de stemming onder de vrouwen hierdoor
down en geprikkeld. Het was volgens de inspecteur van het Militair
Gezag ‘een stemming, die massale huilbuien verwekte’.163 Een voor-
malig nsb-lid verklaarde tijdens een inspectie van het kamp: ‘De
wanhoop over mijn kinderen is erg groot.’164 Ook in het Utrechtse
vrouwenkamp Fort De Bilt dachten veel moeders aan hun kinderen.
Zij vroegen aan de kampcommandante geregeld naar de situatie
van de achtergebleven kinderen, want ze wisten vaak niet wat er met
hen was gebeurd. De commandante van het kamp verklaarde later
dat de gezamenlijke opsluiting van deze vrouwen tegelijkertijd een
verademing teweeg kon brengen. Na de onzekere jaren dertig, de 
bezetting, Dolle Dinsdag, de vlucht naar Duitsland en de arrestaties
tijdens de bevrijding hoefden zij nu immers geen huishouden
draaiende meer te houden: 

Nu zaten ze met elkaar op Fort De Bilt babykleertjes te breien.
Ze zaten met elkaar te praten, ze zaten gedachten uit te wisse-
len en maakten afspraken over wat te doen als ze vrij zouden
komen. Het was een dramatische tijd met veel verbittering
maar tegelijk vonden veel vrouwen ook rust.165

In allerlei kampen in België en Nederland maakten mensen ook
plannen voor de toekomst, bijvoorbeeld om samen een bedrijf of
handelsonderneming op te zetten.166 De gedeelde ervaring van de
bezetting en internering, de vertrouwensband die was ontstaan
door de gezamenlijke opsluiting en de tijd om over dit soort kwesties
na te denken, werkte dit in de hand. Zo schreef een geïnterneerde
vrouw aan haar man dat zij zo prettig samenwerkte met een andere
vrouw in het Amsterdamse kamp De Levantkade dat zij besloten
hadden na hun vrijlating samen een naaiatelier op te zetten.167

Anderzijds werd de toekomst met onzekerheid tegemoet gezien.
Door de massale internering was het duidelijk dat het collaboratie-
verleden iemand als een ‘onwaardig’ persoon bestempelde. De col-
lectieve verwijdering uit de samenleving en het kwijtraken van be-
paalde rechten deden vermoeden dat het sociale en economisch
leven na de vrijlating niet gemakkelijk zou zijn. Daarom werden, net
zoals eerder al in de Belgische centra was gebeurd, onder sommige
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geïnterneerden voorzichtig plannen gemaakt voor emigratie naar
Zuid-Amerika of Zuid-Afrika.168 In België werd volgens dagboek-
schrijver Watthy in Sint-Kruis eind mei al Spaanse en Engelse les ge-
organiseerd door de gevangenen zelf.169 De populatie van de inter-
neringskampen was uiterst geschikt om elkaar bij te scholen. Een
opgesloten ex-ss’er schreef in zijn dagboek over de Harskamp: ‘Les-
sen werden er gegeven op allerlei gebied. Er werd wel gezegd dat het
de grootste universiteit van Europa was. Er zat ook van alles in dit 
ss-kamp. Hoogleraren, doctoren en heel wat leerkrachten en we
hadden de hele dag de tijd.’170

In het kamp had men ook veel tijd om na te denken over het re-
cente verleden. Hoe keken collaborateurs tijdens hun opsluiting
terug op de bezetting? Uit inspectieverslagen en egodocumenten
blijkt dikwijls dat zij het idee hadden dat hun met de internering
door de Nederlandse of Belgische staat groot onrecht werd aange-
daan. Deze mensen zagen niet in waarom zij überhaupt geïnter-
neerd waren. Over Westerbork schreef een inspecteur van het Mili-
tair Gezag: 

Nog nergens is zoo sterk gebleken, een volkomen gebrek aan
besef van hetgeen ze gedaan hebben, met het gevolg, dat velen
te kennen geven, dat hen, hoewel ze toegeven lid van de
N.S. B., Landwacht en derg. te zijn geweest door hun detentie
van Overheidswege een groot onrecht wordt aangedaan.171

De meeste geïnterneerden in Westerbork zouden zich van geen
kwaad bewust zijn noch zich schuldig voelen. Een voormalig nsb’er
verklaarde: ‘Wij weten niet waarom wij hier vastgehouden worden.
Wij voelen ons niet schuldig, omdat wij lid van de nsb zijn ge-
weest.’172 In Vught, waar ruim tweehonderd ss’ers in het kamp stren-
ger behandeld werden dan de nsb’ers, klaagde een voormalig ss’er
tegen het Militair Gezag: 

Ik heb bezwaar dat men mij als lid van de ss strenger behan-
delt dan de gewone nsb’ers. Iemand die tegen het commu-
nisme strijdt laat men toch niet gevangene nemen; een jon-
gen van 20 jaar kan men m.i. niet als gemeen aanzien.173
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En een voormalige Oostfronter die ook in Vught geïnterneerd was,
verklaarde: 

Ik heb geen Nederlander kwaad gedaan en daarom voel ik mij
ook niet schuldig. Ik was soldaat en kan niet vinden politiek
iets misdaan te hebben. Ik zag gevaar in Rusland en daarom
heb ik dienst genomen bij de Waffen-ss dit was het leger dat
voor het welzijn van Europa streed. Mijn opname in dit kamp
is absurd.174

Collaboratie werd door betrokkenen na de bevrijding al snel in ver-
band gebracht met de strijd tegen het bolsjewisme. Die veronder-
stelling werd ook buiten België en Nederland door veel voormalige
nationaalsocialisten gedeeld. Zij verdedigden hun handelen door
erop te wijzen dat zij het vaderland niet verraden hadden, maar juist
hadden verdedigd door tegen het ‘rode gevaar’ uit het Oosten ten
strijde te trekken.175

Maar niet iedereen verdedigde de collaboratie. ‘De stemming is
gedeprimeerd, men praat niet veel over politiek, doch ik kan U ver-
zekeren, dat velen berouw hebben van hun politieke misstap,’ aldus
een inspecteur over de bevolking van een Limburgs kamp in Neder-
land.176 Onduidelijk is waarover velen dan precies berouw hadden:
van de gevolgen van hun politieke misstap voor anderen of van de
gevolgen van hun politieke misstap voor zichzelf. Volgens de kamp-
predikant in Vught zouden de geïnterneerden geen spijt hebben van
hetgeen ze tijdens de bezetting hadden gedaan. Ze zouden alleen
spijt hebben dat ze ‘zoo stom geweest’ waren.177 Anderen verklaarden
misleid te zijn geweest. Een geïnterneerde in Wezep zei: ‘We beseffen
wel, wat de Duitsers misdaan hebben. Als we dat geweten hadden,
waren we nooit lid der nsb geworden.’ En een ander verklaarde zich
bedrogen te voelen door de nsb: er zou door de beweging veel zijn
beloofd, maar niets zijn gedaan.178

Er was een groep die ook na de nederlaag van Duitsland achter de
nationaalsocialistische ideologie bleef staan. Het aanspreken van 
elkaar met ‘kameraden’ in de interneringskampen wijst op een ge-
deelde identiteit die nog niet afgelegd was. De processen tegen lei-
dende nsb-figuren werden, voor zover dat kon, op de voet gevolgd
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en bijvoorbeeld Harterink bleef Mussert – die de nsb tot aan zijn
executie bleef verdedigen in zijn dagboek ‘de Leider’ noemen.179 Een
onderschept briefje uit de gevangenis van Groningen toont hoe
sommige gevangenen voor hun daden wilden instaan: 

Als ik werkelijk een straf verdiend heb, dan ben ik ten volle be-
reid die te dragen. Het komt toch alles zoals het komen moet.
Zo moet jij het ook denken, en ik weet dat je voor je daden wilt
en kunt staan.180

Ook voor België lieten sommige gevangenen blijken nog altijd ach-
ter hun daden te staan. Een brief die Brouns in zijn cel ontving, kan
dit illustreren. Vlak voordat hij door het militair gerecht ter dood
werd veroordeeld voor onder andere de terreur waarmee hij tijdens
de bezetting tegen de partizanen was opgetreden, ontving Brouns
steunbriefjes van medegevangenen waarin ze schreven zijn trotse
volgelingen te zijn: 

Wij ook hebben u gevolgd voor het welzijn van ons volk, en
hebben hoegenaamd niemand kwaad gewild. Want ons stre-
ven was en is de rechtvaardiging zelve, jammer dat onze me-
deburgers het niet willen begrijpen. Hebben wij gefaald, dan
zouden wij niet weten in welke zin.181

Het Hoog Commissariaat bleef net als in de voorgaande periode
waakzaam voor het ontstaan van een gezamenlijke actie van gevan-
genen tegen de Belgische regering, ofwel een ‘vijfde colonne’. Het
was niet geheel ondenkbaar dat de interneringskampen in ‘conspi-
ratiecentrums’ zouden ontaarden, zoals de socialistische senator
Missiaen de kampen in maart 1945 had genoemd.182 Verschillende
rapporten die het Hoog Commissariaat opstelde, bespraken de mo-
gelijkheid van samenzweringen. In de Wollestraat in Gent zouden
‘de fanatieksten’ over ‘wreekwraak’ spreken.183 In Breendonk zouden
enkele gevangenen met hulp van buiten het auditoraat in Antwer-
pen in brand willen steken. Als voorzorgsmaatregel werd extra be-
waking ingezet.184 In het interneringscentrum van Hemiksem werd
in de nacht van 21 op 22 juni 1945 daadwerkelijk brand gesticht door

174



gevangenen. De brand bracht onrust teweeg bij de autoriteiten. De
veiligheid van de staat bleek bij nader onderzoek niet in gevaar te
zijn geweest, maar er werden wel extra voorzorgsmaatregelen ge-
troffen.185 In het Klein Kasteeltje zouden incivieken bijeenkomsten
beleggen met een politiek karakter. Zo zongen zij Duitse liederen en
eerden zij Rex-leider Léon Degrelle, leider van het vnv Hendrik
Elias, DeVlag-frontman Jef van de Wiele en Hitler.186 Verontrusten-
der voor het Hoog Commissariaat was dat in de gevangenis van
Sint-Gillis onder sommige gevangenen wapens werden aangetrof-
fen.187 Het gemak waarmee gevangenen hier blijkbaar over konden
beschikken, werd enkele weken later bespot in een cartoon in Le
Mors aux dents, waarop een gevangene in zijn luxe cel zich verslikt in
een van de vele broden die op tafel liggen en tegen zijn medegevan-
gene zegt: ‘Ik moet mijn vrouw absoluut schrijven en zeggen dat ze
geen kogels meer in de boter stopt. Ze moet maar een postpakket
versturen.’188

In de Belgische centra had het definitieve einde van de oorlog 
invloed op de stemming van de geïnterneerden. Watthy schreef op 
7 mei: 

Er wordt nog wat gebazeld en geschertst over het einde van 
de oorlog: velen kunnen het maar niet geloven, anderen zijn
dolblij terwijl nog anderen alles doodgewoon ondergaan en
trachten het beste voor de toekomst te hopen.189

De hoop die de voormalige collaborateurs eerder nog koesterden
dat de kansen zouden keren, was nu vervlogen. Een maand na de 
definitieve overwinning op nazi-Duitsland verklaarde een bewaker
van de Antwerpse gevangenis Begijnenstraat dat dit een omslag in
de houding van de gevangenen teweeg had gebracht. Op het mo-
ment van het offensief van Von Runstedt, vijf maanden tevoren, was
er onderling nog een opbloei van pro-Duitse propaganda geweest.
Door de ramen van hun cellen hadden de voormalige collabora-
teurs geroepen dat de Duitse aanval vergevorderd was. Na de capitu-
latie van Duitsland hielden deze gevangenen volgens de bewaker
plots op met hun openlijke steun aan het nationaalsocialisme en
‘beweerden ze dat ze enkel Vlaamsch gezind waren’.190 Zoals in het
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vorige hoofdstuk al naar voren kwam, hadden de Vlamingen een al-
ternatief waar ze zich op konden heroriënteren. Leden van Rex en de
nsb beschikten daarentegen niet over zo’n redmiddel, waardoor de
solidariteit en het groepsgevoel onder deze groepen (na verloop van
tijd) voor een groot deel ophield. Hun gezamenlijke ideologisch an-
kerpunt was weggevallen en er kwam, in tegenstelling tot bij de
Vlaams-nationalisten, niets anders voor in de plaats. Zoals Chris van
der Heijden in Grijs Verleden opmerkt, wilde het gros van de mensen
dat zich aan de kant van de bezetter had geschaard, na de bevrijding
in de openbaarheid hier geen verantwoording voor afleggen, en was
in Nederland ‘in mei 1945 [...] het fascisme niet alleen verslagen. Het
viel als bij donderslag ook stil.’191

Na het wegvallen van de Duitse nationaalsocialisten diende in
België vanaf mei 1945 een nieuwe drager van hoop zich aan: de te-
rugkeer van koning Leopold iii naar België. De koning was in mei
1940 niet met de ministers mee naar respectievelijk Frankrijk en
Londen gevlucht maar in België gebleven. In plaats van de strijd
voort te zetten vanuit Engeland, had hij zich als krijgsgevangene van
de Duitsers beschouwd. Tijdens de bezetting verbleef hij in Laken,
totdat de koninklijke familie in juni 1944 naar Duitsland werd ge-
bracht waar zij in mei 1945 nog steeds verbleef. In het bevrijde België
rees vervolgens de vraag of de koning wel en zo ja onder welke voor-
waarden mocht terugkeren naar het land. Dit vraagstuk zorgde voor
een fel politiek debat. Omdat de koning zich tijdens de oorlog had
overgegeven aan Hitler, vreesden de socialisten, liberalen en com-
munisten dat de koning bij terugkomst in België begrip voor de 
collaborateurs zou opbrengen en dit de vrijlatingen positief zou
beïnvloeden.192 Ook bij de opgesloten collaborateurs leefde deze
voorstelling van zaken. Zo schreef Brouns herhaaldelijk in zijn dag-
boek dat hij hoopte dat de terugkeer van Leopold iii gunstig voor
hem zou uitpakken.193 Ook in het interneringskamp van Kortrijk
verwachtten de collaborateurs, volgens een verslag van de Veiligheid
van de Staat, verbetering van hun positie door de terugkomst van de
koning.194 In Sint-Kruis organiseerden de gevangenen op 15 novem-
ber 1945 een mis voor Leopold iii.195

De regering van nationale eenheid (Van Acker i) viel in juni 1945
over de controverse rond de koning. De samenstelling van de
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nieuwe regering zou bepalend zijn voor de vraag of Leopold iii wel
of niet naar België mocht terugkeren en voor het verdere verloop
van de repressie. Uit een verslag van de Veiligheid van de Staat in au-
gustus 1945 bleek dat gevangenen in Gent dachten amnestie te krij-
gen als de koning terugkwam. Deze gevangenen legden hun hoop
bij de christendemocraten.196 De Christelijke Volkspartij (cvp) was
immers voorstander van rehabilitatie van de koning en was ook de
partij die al vroeg voor een milder repressieklimaat pleitte. Bij de for-
matie van een nieuwe regering in augustus 1945 werden de christen-
democraten echter buitenspel gezet. De nieuw gevormde regering-
Van Acker ii nam vervolgens een negatief besluit over de terugkeer
van de vorst. De koningskwestie bleef daarmee onopgelost en zou
tijdens de komende verkiezingen van februari 1946 een groot strijd-
punt worden.197

De katholieken boden niet alleen houvast voor de Belgische col-
laborateurs in het politieke debat, meer in het algemeen fungeerde
de kerk in de kampen en gevangenis als een plek waar ze gehoor von-
den. In beide landen bestond de mogelijkheid voor gevangenen om
kerkdiensten bij te wonen. Deze werden druk bezocht en zorgden
voor afleiding van het dagelijkse eentonige bestaan. Gevangenen
konden tijdens de dienst de laatste nieuwtjes uitwisselen, al was dat
niet in alle gevangenissen mogelijk. In de gevangenis van Brugge bij-
voorbeeld moesten de diensten in de directe naoorlogse periode
nog in afzonderlijke hokken worden bijgewoond en mochten de ge-
vangenen niet met elkaar praten. Deze maatregel stamde uit de ne-
gentiende eeuw, toen in de Belgische en Nederlandse gevangenissen
het cellulaire stelsel werd ingevoerd. Bijkomende maatregelen van
cellulaire opsluiting, zoals de afzonderlijke kerkhokken, het dragen
van een gevangeniskap, de regel van het stilzwijgen en aparte lucht-
kooien, moesten zorgen voor het beoogde proces van depersonifi-
catie.198 Dergelijke maatregelen konden veel indruk maken op de ge-
vangenen. Irma Laplasse, die in de gevangenis van Brugge verbleef,
schreef in haar dagboek dat ze tijdens de diensten het gevoel had le-
vend in een doodskist te zitten en dat ze daarom tijdens de kerkdien-
sten alleen maar kon huilen.199

Kerkbezoek kon ook pragmatisch zijn. Sommige gevangenen
hoopten dat de kerkbezoeken hun kans op vrijlating zouden vergro-
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ten. In Vught werd door sommige geïnterneerden bij de dominee
spijt betuigd in de hoop dat hij een gunstig woordje voor hen kon
doen bij de gerechtelijke macht.200 De Nederlandse kerken waren in
deze periode in het algemeen belangrijke pleitbezorgers van een
mildere houding ten opzichte van collaborateurs. De besmetting
met het nationaalsocialisme moest ongedaan worden gemaakt en
mensen moesten terug naar de kerk. De moeilijke omstandigheden
in de interneringskampen zorgden er vervolgens ook voor dat de
kerken in de zomer van 1945 pleitten voor een snellere vrijlating van
de ‘lichte’ gevallen. Zij drongen hier bij de regering op aan en ver-
klaarden in het najaar in een gezamenlijke kanselboodschap dat Ne-
derland niet met de Duitse boze geest besmet moest zijn. Zij wilden
zich niet langer hoeven schamen voor de Bijzondere Rechtspleging
en bepleitten in de kanselboodschap barmhartigheid.201

In de maanden voor mei 1945 bleek al dat in België in bepaalde
Vlaamse interneringscentra de geestelijken zich veel meer aan de
kant van de geïnterneerden schaarden dan de autoriteiten graag
zagen. Geestelijken konden het geïnterneerden makkelijk maken
door voedsel en brieven voor hen te smokkelen, wat mensen na-
tuurlijk naar de kerk trok.202 Maar ook op ideologisch vlak kon er be-
moeienis zijn. In Sint-Kruis werd de aalmoezenier van het kamp
aangehouden ‘onder verdenking van betrekking te hebben met een
organisatie van verdachte personen’. Hij mocht echter kort daarop
weer aan de slag. Bij een huiszoeking werd echter een briefwisseling
bij hem gevonden die voor het kamp bestemd was. Er werd besloten
hem niet opnieuw aan te stellen in het kamp.203 De socialistische
krant Vooruit stelde de aalmoezeniers naar aanleiding hiervan voor
als ‘verbindingsagenten van de vijfde colonne’.204 Andere geestelij-
ken die dienst deden in Sint-Kruis, werden verdacht van het voeren
van propaganda voor de Nieuwe Democratische Partij, een partij
opgericht door dissidente christendemocraten. Daarnaast gingen
sommige geestelijken door met het verspreiden van duizenden
pamfletten in de kampen met titels als ‘Vlaanderens nood’, ‘Gebed
der Vlaming’ en ‘Gebed voor het lijdende Vlaanderen’.205 Dit waren,
zoals in het vorige hoofdstuk al bleek, gebeden die anti-Belgische ge-
voelens aanwakkerden door de geïnterneerden erop te wijzen welk
‘onrecht’ hun werd aangedaan door ‘het gepeupel’ en de Belgische
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staat.206 De steun van katholieke geestelijken voor voormalige colla-
borateurs ging ook in de jaren daarna verder. Uit het dagboek van
voormalige vnv’er Lambert Swerts bleek dat op 23 maart 1949 pater
Juvenalis een mis opdroeg voor de drie jaar eerder geëxecuteerde
Theo Brouns. Ook las hij voor uit de brieven die hij aan Brouns
schreef tijdens zijn studententijd. Enkele dagen later herdacht de
dienstdoende pater Brouns tijdens de hoogmis met een lied.207

Dergelijke steunbetuigingen aan Vlaamse collaborateurs sterk-
ten hen in het idee dat zij ten onrechte waren opgesloten en konden
hen aanmoedigen in opstand te komen. De collaborateur onder-
ging zijn opsluiting dan ook niet passief. In juni 1945 brak in Gent,
waar op dat moment 2600 gevangenen werden gehuisvest, opstand
uit als gevolg van de voedselpolitiek. Door gevangenen werden
Duitse en Vlaamse strijdliederen gezongen zoals Bomben auf Enge-
land en Kempenland. Ook werd er Heil Hitler geschreeuwd en werden
rijkswachters door de voormalig collaborateurs met de rechterarm
vooruit in de lucht gegroet.208 Het personeel kreeg de opstandige ge-
vangenen die alsmaar riepen dat zij meer eten wilden, niet onder
controle en sloeg vervolgens op de vlucht. Pas door versterking van
de Rijkswacht die de wapens inzette, keerde de rust in het interne-
ringscentrum weer terug.209 Ook in het interneringskamp van Loke-
ren brak in augustus 1945 een opstand onder de gevangenen uit. Zij
rammelden aan de poort van het kamp terwijl zij om eten riepen. De
Rijkswacht moest uiteindelijk ingrijpen om de gemoederen te beda-
ren. Toen de Rijkswacht door de poort kwam en de gevangenen
beval achteruit te gaan, was er een opstandeling die dit weigerde. Hij
riep dat hij bij de ss had gezeten en dat iedereen die achteruit ging
een lafaard was. De Rijkswacht kreeg deze man uiteindelijk ook
onder controle. Gevangenen kregen tijdens de rellen klappen met
geweerkolven en gummiknuppels, waardoor 74 gevangenen zware
verwondingen opliepen.210

In kampen konden geïnterneerden door de opsluiting in geza-
menlijke ruimtes en de relatief grote vrijheid die zij hier hadden,
sneller in opstand komen dan in gevangenissen. Toch werd ook in de
gevangenissen in deze periode door gevangenen onvrede geuit over
het regime. Eind juni kwam in de gevangenis van Charleroi ge-
schreeuw uit de cellen die op de straat uitkeken. Terwijl toeschou-
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wers zich verzamelden, maakten de gevangenen hun ongenoegen
over de kwaliteit van het eten duidelijk door het demonstratief weg
te gooien. De mensen op straat reageerden verontwaardigd en rie-
pen de gevangenen toe dat terwijl zij pakketten vol etenswaren ont-
vingen, de mensen buiten de gevangenis honger leden. De gevange-
nen riepen daarop tegenstrijdige leuzen als ‘Leve de koning! Weg
met de regering! Leve de communistische revolutie! Weg met de ko-
ning! Dat ze ons te eten geven!’ waarop de mensen buiten op straat
hun toeschreeuwden dat zij criminelen en bandieten waren aan wie
de regering geen aandacht moest schenken.211 In dezelfde gevange-
nis in Charleroi zaten naast collaborateurs ook gewone gevangenen.
De commune gevangenen vonden dat zij slechter werden behan-
deld dan de ‘incivieken’. Het tijdelijk verbod van de minister van Jus-
titie in mei 1945 op het ontvangen van pakketten in de gevangenis-
sen en kampen gold ook voor de commune gevangenen.212 Zij
sloegen uit protest tegen dit beleid ramen kapot en hamerden op de
deuren.213

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat de gevangenen de au-
toriteiten met hun gedrag wilden provoceren. Door het zingen van
vijandige strijdliederen, de Hitlergroet te brengen of de communis-
tische revolutie te verkondigen, dreigden zij met datgene waar de
Belgische regering het meest bang voor was. Zij hield immers op dat
moment nog steeds rekening met het bestaan van een vijfde co-
lonne, en de dreiging van het nationaalsocialisme was in haar ogen
nog niet geweken. Ook na mei 1945 werd in het communisme nog
een groot gevaar gezien. Communistische uitlatingen in de interne-
ringskampen werden door het Hoog Commissariaat scherp in de
gaten gehouden. Zowel de gevangenen als de bewakers werden ge-
monitord. Volgens de verslagen zouden op verschillende plaatsen
communistisch gezinde personeelsleden propaganda maken voor
de Kommunistische Partij.214 Ook in Nederland zag het Militair
Gezag het communisme als een bedreiging. Door de vliegende co-
lonne werd onderzoek gedaan naar de aanhang onder geïnterneer-
den. De communistische krant De Waarheid werd volgens verklarin-
gen van geïnterneerden in Utrecht in grote hoeveelheden het kamp
binnengesmokkeld.215 Ook een geïnterneerde in Scheveningen ver-
klaarde dat velen de communistische krant lazen.216 In een clandes-
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tiene brief aan huis schreef een geïnterneerde man dat de commu-
nisten in Groningen geen idee hadden van de aanhang die ze onder
de opgesloten collaborateurs hadden.217 De aanhang voor het com-
munisme onder de Nederlandse en Belgische gevangenen werd
waarschijnlijk overdreven. Het waren immers de communisten die
inzetten op een zware bestraffing van collaboratie.

3.6 Vrijlatingen en straffen

‘In Nederland is de toestand veel beter voor de N.S. B.-ers dan hier
voor ons,’ schreef Brouns op maandag 3 september 1945 in zijn dag-
boek.218 Als Brouns hiermee doelde op snellere en mildere recht-
spraak, dan had hij het bij het verkeerde eind. In Nederland werden
op 12 juni 1945 de vijf bijzondere gerechtshoven officieel ingesteld en
begonnen de meeste van de negentien tribunalen te werken. In de
zomer gingen vervolgens de eerste processen van start. Dat was bijna
een jaar nadat de eerste arrestaties in Zuid-Nederland waren ver-
richt. De Londense belofte van snel straffen werd hiermee niet waar-
gemaakt. De rechtspraak beloofde in ieder geval wel streng te gaan
worden. De procureur-fiscaal N. Sikkel verklaarde bij de installatie
van het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam: ‘De landverraders
hebben zich van hun volk afgescheiden, zij zullen er nooit meer in
terugkeren.’219

In België waren de eerste rechtszaken tegen verdachten daarente-
gen al binnen een maand na de bevrijding in september 1944 begon-
nen. Zoals eerder bleek, had de vertraging in Nederland te maken
met de oorlogvoering en kon België, omdat het land eerder in zijn
geheel was bevrijd, al starten met de bestraffing. Voor de bevrijding
in mei 1945 beslisten de ruim tachtig consultatieve commissies in
snel tempo wie er in aanmerking kwam voor vrijlating en wie er nog
als verdachte moest worden beschouwd. Het aantal dossiers slonk
als gevolg hiervan snel en maakte een einde aan de rechtsonzeker-
heid waarin geïnterneerden verkeerden.220 Zoals in de Londense
wetgeving was bepaald, mochten geïnterneerden ook elke maand
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling doen. John Gilissen,
rechtshistoricus en tussen 1945 en 1952 substituut auditeur-gene-
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raal, berekende dat hier 33.589 keer gebruik van werd gemaakt. In 28
procent van de gevallen werd het verzoek tot voorlopige invrijheid-
stelling toegekend.221

Anders dan in België kwamen de vrijlatingen in Nederland maar
traag op gang. Eind april 1945 werden de kampcommandanten door
de chef-staf van het Militair Gezag gemachtigd om moeders met ba-
by’s en vrouwen die langer dan zeven maanden zwanger waren uit
het interneringskamp te ontslaan. De afwikkeling van de aanvragen
duurde echter lang en in juli vonden er in bijvoorbeeld kamp Vught
nog altijd bevallingen plaats en stierven ouden van dagen in het
kamp.222 Ook in kamp Fort Haerlem te Hellevoetsluis waren in sep-
tember 1945 nog altijd kleine kinderen en een zeven maanden zwan-
gere vrouw geïnterneerd.223 Ook in het Amersfoortse kamp Laan
1914 bevond zich in september 1945 een groot aantal kinderen224 In
Groningen waren hoogzwangere vrouwen, ernstig zieken, kinderen
en ouderen nog niet met huisarrest naar huis gestuurd zoals de be-
doeling was. Na een inspectie en ingrijpen van het Militair Gezag
werden ze uiteindelijk huiswaarts gestuurd.225

De vertraging in de vrijlatingen was volgens het Militair Gezag te
wijten aan de moeizame medewerking die de Politieke Opsporings-
dienst verleende. Deze dienst was begin 1945 in werking getreden en
moest de zaken tegen de vermeende collaborateurs onderzoeken.
Op 1 juni 1945 waren er honderd plaatselijke afdelingen door het Mi-
litair Gezag opgericht.226 Door het grote aantal dossiers en het tekort
aan personeel bleek het echter een helse taak om alle zaken te behan-
delen. Kolonel Snijders van het Militair Gezag concludeerde eind
juli 1945 ook dat er nog steeds veel mensen in de kampen zaten zon-
der proces-verbaal, inbewaringstelling of interneringsbevel. Een
groot aantal mensen was nog altijd niet verhoord. Hij stelde een
kampcommissie in die de verhoren moest gaan afnemen.227

De onzekerheid onder de opgesloten collaborateurs over hun
vrijlating zorgde volgens de inspectiecommissie van het Militair
Gezag voor ‘speculatie en onrust’.228 Geïnterneerden wisten niet
hoelang ze nog in het interneringskamp moesten blijven en voelden
zich aan hun lot overgelaten. Volgens een voormalig nsb’er in 
Groningen stond de afkorting pod voor ‘Pesten is Ons Doel’.229 Pas
eind juli 1945 was het contact met raadspersonen voor geïnterneer-
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den toegestaan.230 Deze rechtsonzekerheid had grote invloed op de
stemming in de kampen. Dit was anders in België, waar gevangenen
veel sneller wisten waar ze aan toe waren. Vanaf augustus 1945 kwam
volgens Huyse en Dhondt de bestraffing van collaboratie op ‘kruis-
snelheid’. Het tempo van de veroordelingen steeg. Op dat moment
waren er al tienduizend dossiers behandeld.231

In Nederland klonken intussen geluiden dat er snel iets aan de
overvolle kampen gedaan moest worden. In augustus pleitte Van
Bemmelen, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Leiden en
hoofd van de interneringskampen onder het Militair Gezag, voor
het vrijlaten van een grote groep mensen uit de kampen. Er was voor
veertigduizend mensen plek terwijl er al ruim honderdduizend op-
gesloten zaten. Hij wilde commissies oprichten die snel zouden on-
derzoeken wie er voor vrijlating in aanmerking kwam, vergelijkbaar
met de Belgische consultatieve commissies. Volgens Van Bemmelen
moesten de ‘lichtere’ gevallen van collaboratie worden vrijgelaten.
Daaronder verstond hij arbeiders die op economische gronden had-
den samengewerkt met de Duitsers (bijvoorbeeld nskk-leden);
leden van de nsb wie verder niets te verwijten viel; mensen die een
politiek vergrijp zonder daadwerkelijke actie hadden gepleegd;
mensen die een licht politiek vergrijp hadden gepleegd en hier spijt
van hadden; vrouwen die omgang hadden gehad met Duitsers;
Duitsgezinden wie in feite niets te verwijten viel en de mensen die
inmiddels wel genoeg tijd in een kamp hadden doorgebracht in ver-
houding tot de ernst van hun collaboratie.232 Het ging in deze defini-
tie van ‘lichte’ gevallen dus om mensen die tijdens de bezetting geen
daadwerkelijke actie hadden ondernomen waar andere mensen last
van hadden ondervonden. 

Van Bemmelen verklaarde voor de Parlementaire Enquête Com-
missie in 1950 dat zijn voorstel bij de top van het Militair Gezag maar
weinig bijval kreeg. Hij verklaarde: ‘Men zag wel in, dat dit zou moe-
ten gebeuren, maar men was er nog niet aan toe.’233 Niet iedereen was
immers enthousiast om nsb’ers vrij te laten. De Groote Advies-
Commissie der Illegaliteit was tegen, en ook in de pers werd afwij-
zend gereageerd op de plannen. De publieke opinie had wel oog voor
de gradaties van collaboratie maar het stond voorop dat de meesten
van hen gestraft moesten worden. In een enquête uit 1945 werd aan
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de Nederlandse bevolking gevraagd of bij de berechting van nsb’ers
rekening gehouden moest worden met de reden van toetreding.
Hierop antwoordde 71 procent dat dit zo moest zijn. Op de vraag of
de lichte gevallen onder toezicht moesten worden vrijgelaten zon-
der berechting, was 45 procent het hiermee eens, vond 52 procent
dat de voormalig collaborateurs eerst moesten worden berecht en
had 3 procent geen oordeel. Maar op de vraag of de ergste politieke
misdadigers met de dood moesten worden bestraft, antwoordde 73
procent positief.234 De houding van de Nederlandse bevolking ten
opzichte van de zware gevallen van collaboratie bleef dus overwe-
gend streng. Deze negatieve houding werd door de Politieke Opspo-
ringsdienst in Heerlen als reden gebruikt om verzoeken voor vrijla-
tingen van zieken, ouderen van dagen, zwangere vrouwen en ‘lichte’
gevallen af te wijzen.235 Het Militair Gezag kon zich niet vinden in
deze beslissing, maar de bezorgdheid van de Politieke Opsporings-
dienst bleek niet helemaal ongegrond. Zo werden in Groningen vrij-
gelaten ouderen, die als ‘lichte’ gevallen werden beschouwd, in hun
dorp door de plaatselijke bevolking met hooivorken aangevallen en
het dorp uitgedreven terug naar het interneringskamp.236 Als bleek
dat de plaatselijke bevolking de aanwezigheid van de vrijgelatenen
niet kon tolereren, was herinternering mogelijk.237

Typerend voor de strenge houding onder de Nederlandse bevol-
king was het bedreigen van de advocaten van de verdachten van col-
laboratie.238 Ook in België ging het bedreigen en fysiek lastigvallen
van advocaten en hun families door. Sommige advocaten wilden
hierdoor niet meer pleiten voor verdachte collaborateurs. Derge-
lijke praktijken werden door de Belgische gerechtelijke macht niet
getolereerd. In Tongeren waarschuwde de voorzitter van de krijgs-
raad in juni 1945 via een bekendmaking aan de bevolking dat bedrei-
gingen van advocaten niet langer geduld werden. Hij wees erop dat
alle burgers het recht hadden op verdediging en dat het voor advo-
caten een plicht was dit te doen. Wanneer de bevolking niet zou stop-
pen met deze ‘barbaarse praktijken, onwaardig van een beschaafd
volk’, zou de krijgsraad de werkzaamheden staken.239 Dergelijke
dreigementen van de Nederlandse overheden zijn niet bekend.

Van Bemmelen nam na de slechte ontvangst van zijn voorstel om
tienduizenden ‘lichte’ gevallen vrij te laten, ontslag als hoofd van de
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kampen en opsporingsdienst van het Militair Gezag. Zijn ideeën
over het vrijlaten van de lichte gevallen verdwenen daarmee ech -
ter niet. Het Militair Gezag en de politiek bleven bezorgd over de
overvolle kampen en de trage rechtsgang als gevolg van de onder-
zoeksdossiers die zich maar bleven opstapelen. De politieke elite dis-
cuteerde verder over mogelijke snelle oplossingen, waarbij groot-
schalige vrijlating de meest logische leek. Volgens Peter Romijn was
dit een pragmatische houding. Minder bewakers in de internerings-
kampen betekende meer inzet van soldaten in de strijd die op dat
moment in de koloniën werd gevoerd.240

Een groep betrokken jonge juristen maakte zich daarbij ook 
ongerust over de sociale gevolgen die de internering teweegbracht
voor de opgeslotene en diens familie als er niets veranderde aan de
strenge Londense wetgeving. Een werkgroep van onder anderen Van
Bemmelen, de katholieke Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Frans
Duynstee en Ferdinand Hollander, advocaat-fiscaal bij het Bijzon-
der Gerechtshof in Den Haag, stelden vervolgens een wetsbesluit
voor dat de voorwaardelijke invrijheid- en buitenvervolgingstelling
moest regelen. Om sneller recht te kunnen spreken, werd het Besluit
Politieke Delinquenten 1945 op 26 oktober 1945 uitgevaardigd. Het
besluit maakte het mogelijk dat de vijf procureurs-fiscaal van de bij-
zondere gerechtshoven de bevoegdheid kregen te beslissen niet tot
verdere strafvervolging over te gaan en iemand (on)voorwaardelijke
buitenvervolging te stellen. Dit betekende dat een groep mensen
niet voor het tribunaal of Bijzonder Gerechtshof hoefde te verschij-
nen; haar zaak zou door het Openbaar Ministerie worden afgehan-
deld. 

Alle ‘lichte’ gevallen kwamen in aanmerking voor een beslissing
van het Openbaar Ministerie wanneer zij tijdens de bezetting de be-
langen van de staat niet hadden geschaad of hun medeburgers in ge-
vaar hadden gebracht. Aan deze vrijlating kon een aantal voorwaar-
den worden opgelegd. Belangrijkste was dat de invrijheidgestelde
zich als een ‘goed Nederlander’ moest gaan gedragen. Verder konden
als bijzondere voorwaarden gelden dat iemand onder toezicht
kwam te staan; zich niet met bepaalde personen zou inlaten; be-
paalde vergaderingen bij zou wonen of van bepaalde verenigingen
lid zou zijn; verplicht arbeid moest verrichten; op een aangewe-
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zen verblijfplaats moest verblijven; afstand van bepaalde goederen
moest doen of een boete moest betalen. Bij een voorwaardelijke bui-
tenvervolgingstelling werd iemand (en bij een huwelijk gold dit au-
tomatisch ook voor de echtgenote) uit bepaalde rechten ontzet. Hij
of zij mocht niet langer een ambt bekleden, de gewapende macht
dienen, kiezen of verkiesbaar zijn of als raadsman of gerechtelijk be-
windvoerder optreden.241

      In België was rond dezelfde tijd een wet in de maak die het verval
van politieke en burgerlijke rechten omvatte. De Besluitwet kwam
onder de regering-Van Acker ii (augustus 1945–maart 1946) tot
stand en leverde de nodige politieke controverses op tussen de chris-
tendemocraten enerzijds en de socialisten, liberalen en communis-
ten anderzijds. Met deze zogenoemde epuratiewet zouden de ge-
sanctioneerde collaborateurs onder andere hun actief en passief
stemrecht verliezen. De koningsgezinde cvp, die voor een milder
repressieklimaat pleitte, was tegen deze maatregel omdat dit hun
electoraat betrof. Zonder steun van de christendemocraten werd de
Besluitwet op 19 september 1945 uitgevaardigd. Hierin werd bepaald
dat verdachten van collaboratie ‘die, tijdens de vijandelijke bezet-
ting, aan hun burgerplichten te kort gekomen zijn’,242 niet door de
krijgsraden maar door een eenvoudige inschrijving op de lijsten van
de krijgsauditeur gesanctioneerd zouden worden. Dit betekende in
de praktijk geen veroordeling tot gevangenisstraf maar een levens-
lang of tijdelijk, volledig of gedeeltelijk verval van politieke en bur-
gerlijke rechten. Huyse en Dhondt suggereren dat de maatregel een
burgerlijke dood betekende en een ‘collectieve uitstoting van de
zondaars’.243 Aerts toonde in zijn onderzoek echter aan dat deze
voorstelling te radicaal is. Een burgerlijke dood impliceert volgens
hem namelijk ook dat goederen verbeurd werden verklaard, erfe-
nissen openvielen, huwelijken werden ontbonden enzovoort. Maar
dat was niet het geval.244

De Besluitwet kwam tegemoet aan de eisen van brede lagen van
de bevolking om collaborateurs uit het maatschappelijk leven te
weren. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de opstand van de lo-
kale bevolking tegen de pakketten die voor het interneringskamp
van Sint-Kruis waren bedoeld. Eerder werd beschreven hoe vanaf
september 1944 in sommige kampen relletjes uitbraken over de
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voedselvoorziening. Ook na de bevrijding van mei 1945 waren er op-
standen. De Belgische bevolking was het ook nu nog niet eens met de
voedselbedeling van de gevangenen in de kampen. Opnieuw was dit
in kranten een terugkerend thema. Om het beeld dat de gevangenen
in de Gentse Wollestraat weinig voedsel kregen te relativeren, verge-
leek het socialistische Vooruit in september 1945 hun rantsoenen
met die van de gevangenen destijds in Buchenwald.245 Bij verschil-
lende interneringskampen werd voor de ingang door de plaatselijke
bevolking geprotesteerd tegen de voedselpakketten die binnen wer-
den gebracht. Dit ontging de geïnterneerden natuurlijk niet. Uit
angst dat hun vrouwen werden afgerammeld, gaven de mannen in
Antwerpen in hun briefjes aan huis bijvoorbeeld opdracht voorlo-
pig niets te komen brengen: ‘Breng toch geen pakjes meer, hoor,
men zou u halfdood kunnen kloppen.’246 Begin juni 1945 werden
mensen die voedsel en linnenpakketten naar het interneringscen-
trum Sint-Kruis brachten, aangevallen door uit Duitsland terugge-
keerde politieke gevangenen. Ze namen de goederen af. In de krant
verschenen foto’s waar de lokale bevolking trots poseert bij de in be-
slag genomen zakken en koffers.247 Bij het interneringskamp Four-
cault te Dampremy bij Charleroi vertrapte de menigte de voedsel-
pakketten en werd er gestolen.248 In Sint-Kruis werd de inhoud van
de pakketten door de voormalige politieke gevangenen uit de bezet-
tingstijd aan gerepatrieerde gevangenen en liefdadigheidsinstellin-
gen gegeven. De mensen die de pakjes afnamen, protesteerden op
deze manier tegen de luxeartikelen en producten van de zwarte
markt die de geïnterneerden volgens hen via deze weg zouden ont-
vangen.249

De opstandelingen eisten niet alleen dat de collaborateurs in het
interneringskamp Sint-Kruis minder voedsel kregen, zij wilden ook
dat de Belgische regering het afnemen van burger- en politieke rech-
ten sneller regelde.250 Het ging er hier dus duidelijk om dat zij deze
groep mensen als minderwaardige burgers wilden rangschikken.
Door hun houding tijdens de bezetting, konden zij in de ogen van de
wetgever en van diegenen die zich als ‘ware’ Belgen zagen, minder
aanspraak maken op de elementaire rechten en principes van de li-
berale staat. Voormalige collaborateurs waren het niet meer waardig
om deel uit te maken van de politieke gemeenschap die de Belgische
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staat voorstond. Er was geen sprake (meer) van gelijkwaardig bur-
gerschap.

Naar schatting betrof de vervallenverklaring 74.000 tot 77.000
personen.251 In Nederland zouden 60.000 mensen hun Nederlan-
derschap zijn verloren.252 Op hetzelfde moment dat ‘lichte’ gevallen
van collaboratie gedegradeerd werden tot minderwaardige burgers
door het ontnemen van bepaalde rechten, werden de ‘zwaarste’ ge-
vallen van collaboratie definitief uit de samenleving gesloten door
het toepassen van de doodstraf. In België werden door de militaire
rechtbanken in totaal 2940 doodstraffen uitgesproken, waarvan er
242 tot uitvoer kwamen. In Nederland werden er 152 doodvonnissen
uitgesproken waarvan er 39 werden voltrokken. In dit opzicht had
Brouns dus wel gelijk met zijn opmerking dat de situatie in Neder-
land voor collaborateurs een stuk beter was dan in België. De dood-
straf was in België in 1863 in het civiele recht in onbruik geraakt en in
Nederland in 1870 afgeschaft. In het militaire strafrecht bleef de straf
echter wel bestaan en kon ook toegepast worden op burgers die zich
schuldig hadden gemaakt aan een misdrijf tegen de veiligheid van
de staat.253 De doodstraf betrof de ernstigste misdrijven, waarmee
moord en verraad werden bedoeld. Deze mensen werden als gevaar-
lijk en onverbeterlijk gezien. Het waren deze mensen die koningin
Wilhelmina had bedoeld toen zij tijdens de bezetting had gesproken
over een ‘handvol landverraders, waarvoor in een bevrijd Nederland
geen plaats meer zal zijn’.254

Waarom werd de doodstraf na de oorlog weer toegepast op bur-
gers? Een gangbaar idee is dat oorlog de normen en waarden in een
samenleving zou devalueren waardoor de toepassing van de dood-
straf als minder extreem werd gezien.255 In een geheim rapport van
de minister van Justitie begin 1946 is inderdaad te lezen dat de dood-
straf na de oorlog werd toegepast als reactie op de extreme terreur
tijdens de bezetting. Het Nederlandse volk zou zich onbevredigd
voelen als de ergste daden niet met de doodstraf werden bestraft. De
naoorlogse toepassing van de doodstraf speelde dus in op sentimen-
ten die onder de bevolking leefden. Ook moest de doodstraf tegelij-
kertijd een afschrikwekkende functie hebben: ‘Zij eischt, dat aan het
tegenwoordig geslacht en aan de toekomstige generaties volkomen
duidelijk worde gemaakt, hoe afschuwwekkend de misdrijven zijn
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geweest, welke in den tijd van den huidigen oorlog aan ons volk zijn
begaan. Dat kan enkel geschieden door het opleggen en het uitvoe-
ren van een aantal doodstraffen.’256 In Nederland werd nsb-propa-
gandist Max Blokzijl op 16 maart 1946 als eerste ter dood gebracht.
Hij had in september 1945 als eerste de doodstraf gekregen en zijn
cassatieverzoek had daarin niets veranderd. De leider van de nsb
Mussert werd een maand later geëxecuteerd.

Voordat Blokzijl als eerste Nederlandse collaborateur ter dood
werd gebracht, waren er in België al 76 mensen in de openbaarheid
door een vuurpeloton geëxecuteerd.257 Al op 13 november 1944 werd
de eerste doodstraf voltrokken. De historici Aerts en Vrints beargu-
menteren voor de Belgische casus dat niet enkel het grootschalige
geweld tijdens de bezetting voor de naoorlogse toepassing van de
doodstraf zorgde. De Belgische staat was verzwakt als gevolg van de
bezetting. Het nationaal leger was in mei 1940 snel verslagen, het
hele land was vervolgens bezet geweest, er was een conflict tussen de
regering en de koning ontstaan, de sterk bewapende verzetsbewe-
gingen stelden zich niet loyaal op tegenover de Belgische regering en
er was bijna een burgeroorlog ontstaan als gevolg van de tegenstel-
lingen tussen verzet en collaboratie. Door de doodstraf na de bevrij-
ding toe te passen als ultiem repressiemiddel zou de Belgische staat
zijn autoriteit weer pogen te herstellen.258

De bedreigingen van de bewapende communisten, de konings-
kwestie en de Vlaams-nationalisten met wie de Belgische regering te
kampen had, waren in Nederland afwezig. Het Nederlandse leger
was weliswaar ook direct verslagen in mei 1940 en ook hier was het
land vervolgens in korte tijd bezet, maar het grote verschil met Bel-
gië was dat de strijd tegen de Duitse bezetter vanuit Londen door de
Nederlandse regering samen met de vorstin was gevoerd. Ook de
verzetsbewegingen hadden zich achter regering en vorstin in Lon-
den geschaard. Maar de bedreigingen die voor de Belgische regering
op de loer lagen, impliceren niet direct dat de staat was verzwakt. De
Belgische regering dwong acceptatie van de staatsmacht juist af via
een sterke arm der wet, wat onder meer het hoge aantal uitgespro-
ken en uitgevoerde doodstraffen kan verklaren. De doodstraf werd
in België niet gebruikt om de staatsmacht te herstellen, maar om de
acceptatie van die macht af te dwingen.
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3.7 Conclusie

De ‘zuivering’ van het maatschappelijk en politiek leven werd in de
directe naoorlogse maanden in absolute termen verwoord. Door de
antivaderlandse houding die collaborateurs tijdens de bezetting
hadden aangenomen, hoorden zij volgens de teruggekeerde over -
heden en het grootste deel van de publieke opinie niet thuis in 
het bevrijde Nederland of België. Tijdens de machtsovergang van de
autoritaire naar democratische staat werd deze groep massaal gear-
resteerd en geïnterneerd. De manier waarop de interneringen
plaatsvonden, was tussen september 1944 en mei 1945 door de door-
gaande oorlogvoering bepaald. Na mei 1945 veranderde de interne-
ringspraktijk voor Nederland niet meteen. Het zou nog tot in 1946
duren vooraleer de lokale ad-hocaanpak van de interneringen
plaatsmaakte voor een landelijke, gecentraliseerde aanpak van de
opsluiting. De periode van improvisatie duurde langer dan in Bel-
gië. In Nederland was de keuze gemaakt om de leiding over het voor-
onderzoek, de kampen en het op gang brengen van de berechting
aan diverse instanties toe te wijzen. Zij vielen weliswaar onder de
hoede van het Militair Gezag, maar werden niet centraal geleid. Het
Militair Gezag bleef, zoals Reitsma in 1950 voor de Parlementaire
Enquête Commissie concludeerde, een ‘onsamenhangend geheel’,
en er was ‘in het geheel geen organisatie’.259 Het ontbrak aan een
sterke uitvoerende macht. Van Bemmelen verklaarde voor diezelfde
commissie: ‘De stemming was, dat er geen hoofd was. Zelfs in Den
Haag wenste men zich niet aan de leiding van het Militair Gezag te
onderwerpen.’260 In België daarentegen was de regie in handen van
een sterke figuur met uitgebreide bevoegdheden, de auditeur-gene-
raal Ganshof van der Meersch. Hij voelde zich verantwoordelijk
voor de opsluitingen en waakte over de behandeling van gevange-
nen. 

In Nederland voerden de leden van de Binnenlandse Strijd-
krachten onder deze omstandigheden de ‘zuivering’ grotendeels
naar eigen inzichten uit. Zij hadden een steeds grotere macht ge -
kregen en waren nu officieel bij de arrestaties en bewaking van 
geïnterneerden in de Nederlandse kampen betrokken. Die kampen
onttrokken zich aan de controlerende macht van justitie en ontwik-
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kelden zich vervolgens als gesloten instituten waar geïnterneerden
op sommige plaatsen gewelddadig werden behandeld. De lokale
omstandigheden van tijdens de bezetting, de heersende ideeën over
‘goed’ en ‘fout’, en interactie tussen gevangenen en bewakers bepaal-
den de mate waarin dat geweld plaatsvond. De mishandelingen
tonen aan dat Nederland in deze periode nog geen gestabiliseerde,
liberale, democratische rechtsstaat was. Die reconstructie ging in
België op gerechtelijk, economisch en politiek vlak sneller. De om-
standigheden in de interneringskampen en gevangeniskampen
waren weliswaar in deze periode ook hier nog niet optimaal, maar
aanzienlijk minder problematisch dan in Nederland. 
      Een (verdachte) collaborateur wist na mei 1945 in België sneller
waar hij aan toe was dan in Nederland. De rechtspraak was hier 
vlotter hersteld en de consultatieve commissies behandelden al 
vele dossiers. In totaal zouden deze commissies 40.000 tot 45.000
dossiers behandelen.261 Deze snellere berechting had natuurlijk 
ook nadelen. Het klimaat was, met name op het moment dat de 
oorlogvoering nog volop aan de gang was, een stuk strenger. Ook de
ervaring van de Eerste Wereldoorlog vormde een stimulans om
mensen die zo’n twintig jaar later opnieuw hadden gecollaboreerd
(zoals Borms), te executeren. Mogelijk verklaart een strenge recht-
spraak in het begin ook waarom er in Nederland minder dood -
straffen werden uitgesproken én voltrokken. De emoties waren
tegen de tijd dat de rechtbanken in Nederland goed functioneerden,
een stuk milder geworden. De roep om bloed klonk toen niet meer
zo luid. 

Niets van dit alles in Nederland. Voor consultatieve commissies
zoals in België was de stemming nog niet rijp. Toch drong al het idee
door dat er iets met mensen in de overvolle kampen moest gebeur-
den. Hiertoe werd het Besluit Politieke Delinquenten opgesteld: 
gevangenen zouden onder bepaalde voorwaarden worden vrijlaten.
Ook in België zorgde een gelijkaardig besluit ervoor dat het voor
grote groepen gevangenen mogelijk was onder bepaalde voor -
waarden vrij te komen. De voorwaarden voor vrijlating hadden 
echter verstrekkende gevolgen voor de collaborateurs. Zij konden
weliswaar ‘terugkeren in de samenleving’, maar bleven vooralsnog
uitgesloten van het volwaardig burgerschap. Het deel van de colla-
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borateurs dat achterbleef in de kampen, moest in de ogen van de
Belgische en Nederlandse regeringen vervolgens worden ‘heropge-
voed’. 
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