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HOOFDSTUK 4 

Ideeën over de ‘morele verbetering’ 
van collaborateurs

4.1 Inleiding

In de ogen van de Belgische en Nederlandse regering was opsluiting
van alle (vermeende) collaborateurs bij de bevrijding noodzakelijk
omwille van de staatsveiligheid. Alleen op die manier kon de open-
bare orde worden gehandhaafd. Vervolgens rees echter de vraag wat
er met al die tienduizenden mensen in de kampen moest gebeuren.
Een groot aantal van hen zou zonder veroordeling tot gevangenis-
straf weer worden vrijgelaten. Het deel dat achterbleef in de kam-
pen, moest in de ogen van de Belgische en Nederlandse regering
worden ‘heropgevoed’. Nederland en België zouden het probleem
van de ‘heropvoeding’ echter anders gaan aanpakken. In Nederland
werd al in de zomer van 1945, toen er zo’n honderdduizend mensen
in de interneringskampen zaten, de Stichting Toezicht Politieke De-
linquenten (stpd) opgericht. In België kwam ruim een jaar later de
Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij (dwrv) voor de
reclassering van ‘incivieken’ tot stand. Op dat moment was een
meerderheid van de verdachten die tijdens de bevrijding waren 
opgepakt, echter al vrij. Zij zouden buiten het Belgische heropvoe-
dingsprogramma vallen. Voor de initiatiefnemers van de Neder-
landse en Belgische dienst lag het vast dat de collaborateurs gereso-
cialiseerd, ofwel ‘heropgevoed’ moesten worden in het belang van
de staatsveiligheid. Het grootste doel van zowel de Stichting Toezicht
Politieke Delinquenten als van de Dienst Wederopvoeding Reclasse-
ring en Voogdij was te voorkomen dat er een klasse van ‘paria’s’ in de
naoorlogse samenleving zou ontstaan. Hoe dit precies ter hand
werd genomen, hing af van de visie op collaboratie, van ideeën over
‘goed’ burgerschap, tradities in de reclassering en de veronderstelde
rol die de overheid hierbij moest spelen. 
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Achteraf is over de heropvoeding van collaborateurs dikwijls be-
argumenteerd dat deze zou zijn mislukt. ‘Hen wederopvoeden was
een hachelijke onderneming met weinig kansen op een goede af-
loop,’ schreven Kris Hoflack en Luc Huyse over België.1 Vlaams-nati-
onalisten zouden door de ervaring van de internering versterkt zijn
in hun ideeën dat de Belgische staat het slecht met hen voorhad. In
Franstalig België verdwenen voormalige collaborateurs net als in
Nederland in de anonimiteit. Want in Nederland verliep het volgens
vele waarnemers niet veel beter: voormalig nsb’ers integreerden
niet in de naoorlogse Nederlandse maatschappij en zouden verbit-
terd achtergebleven zijn. Ook hun kinderen zouden op hun beurt
vervolgens de erfenis van de collaboratie gedragen hebben.2

Met de vraag of heropvoeden wel of niet is gelukt, wordt veron-
dersteld dat heropvoeding ook daadwerkelijk mogelijk is. Het is ech-
ter maar de vraag of de reclassering delinquenten kon omvormen
tot brave burgers en goede vaderlanders. Zoals de Nederlandse soci-
oloog Willem Schinkel opmerkt, zijn ‘eenmaal gesocialiseerde cate-
gorieën [...] niet met een cursus metaalbewerking te vervangen’.3

Destijds was ook vanuit de penitentiaire wereld kritiek op het idee
van heropvoeden te horen. Zo zou heropvoeden niet thuishoren in
een democratisch systeem en in strijd zijn met liberale beginselen
zoals de vrijheid van meningsuiting.4 Voor dit argument was men 
na de jarenlange repressie van de Duitse bezetter extra gevoelig. De
Nederlandse gevangenisdirecteur H. Stouten, die eind jaren veertig
(jeugdige) politieke delinquenten onder zijn hoede had, had ge-
mengde gevoelens bij de naoorlogse heropvoeding. Hij vond de 
heropvoeding enerzijds getuigen van een optimisme over de moge-
lijkheid gevangenen in kampen en gevangenissen te heropvoeden.
Anderzijds getuigde het van een overname van totalitaire methodes,
immers ‘deze hadden als middel om politieke tegenstanders om te
vormen gekozen voor een harde “opvoeding” in hun concentratie-
kampen.’5

In dit hoofdstuk wordt niet geprobeerd de vraag te beantwoor-
den of de heropvoeding van collaborateurs gelukt of mislukt is,
want dit zou niet veel meer dan een morele beoordeling opleveren.
In plaats daarvan wordt het vertoog weergegeven over heropvoe-
ding zoals dat in de eerste naoorlogse jaren bestond. Waarom werd
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er überhaupt een politiek van heropvoeding gevoerd en wie was
daarbij betrokken? Op welke manier dachten de medewerkers van
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten en Dienst Wederop-
voeding Reclassering en Voogdij de voormalige collaborateurs weer
op het pad van ‘goed’ burgerschap te krijgen? Het zal blijken dat de
accenten van goed vaderlandschap in Nederland en België in de eer-
ste naoorlogse jaren zowel treffende overeenkomsten als opvallende
verschillen kenden. Waar de ideeën over heropvoeding in de praktijk
op neerkwamen en hoe gevangenen en personeel het heropvoe-
dingsbeleid ervoeren, zal vervolgens in het volgende hoofdstuk aan
bod komen.

4.2 Bijzondere gevangenen, bijzondere reclassering

In Nederland was vanaf oktober 1945 met het Besluit Politieke Delin-
quenten massale invrijheidstelling mogelijk geworden. Met deze
vrijlatingen rees tegelijkertijd de vraag wat er met al die mensen
moest gebeuren die op vrije voeten kwamen. Ook met de nog tien-
duizenden verdachten van collaboratie die vooralsnog achterbleven
in de Nederlandse kampen en gevangenissen zou iets moeten ge-
beuren ter voorbereiding op hun toekomstige vrijlating. Het Besluit
Politieke Delinquenten probeerde ook hierop een antwoord te
geven. Besloten was dat aan vrijlating bepaalde voorwaarden zou-
den worden verbonden, waarvan als de opvallendste dat iemand
zich als ‘goed Nederlander’ zou moeten gedragen. Als bijzondere
voorwaarde gold verder dat iemand onder toezicht kon worden ge-
plaatst. Wanneer de voorwaardelijk vrijgelatene zich bijvoorbeeld
niet aan de voorwaarde hield zich als een goede burger te gedragen,
kon herinternering door de reclassering worden bevolen.

Omdat vrijlating en reclassering van voormalige collaborateurs
niet los van elkaar werden gezien door de ontwerpers van het be-
sluit, werden er tevens voorbereidingen getroffen voor de ‘herop-
voeding’ van deze groep. Een belangrijke voortrekker hierin was de
katholieke Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Frans Duynstee. Hij
nam in de zomer van 1945 het initiatief voor de oprichting van de
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (stpd), een reclasse-

195



ringsorganisatie speciaal bedoeld voor voormalige collaborateurs.
Duynstee, die voorzitter van de stichting werd, was tot augustus als
jurist werkzaam geweest bij de Politieke Opsporingsdienst in Den
Haag en was daardoor goed op de hoogte van de problematiek die 
de massale interneringen teweeg hadden gebracht. Het probleem
met de Bijzondere Rechtspleging lag volgens hem in het feit dat er
geen differentiatie in de rechtspraak mogelijk was. In Londen was
immers beslist dat de tribunalen de maatregel van internering altijd
voor tien jaar zouden opleggen. In plaats van alle gevallen over één
kam te scheren, bepleitte de katholieke jurist een schifting tussen
‘lichte’ en ‘zware’ gevallen. Alle ‘lichte’ gevallen moesten volgens
hem via het Besluit Politieke Delinquenten vrijkomen. Belangrijk
voor Duynstee was dat er in de bepaling van de strafmaat oog kwam
voor individuele omstandigheden. Rechters moesten bijvoorbeeld
laten meewegen wat de achterliggende reden was geweest voor nsb-
lidmaatschap. Want volgens Duynstee waren niet de leden maar de
beginselen van de nsb misdadig geweest en hadden de leden veelal
de ware doelstellingen van de beweging niet begrepen.6 Deze men-
sen werden door hem als ‘lichte’ gevallen gezien. Voor deze ‘lichte’
gevallen was het vervolgens noodzakelijk dat zij snel weer opgeno-
men zouden worden in de ‘Nederlandse staatsgemeenschap’. Voor
de ergste collaborateurs bepleitte hij echter levenslange gevangenis-
straf of, in sommige gevallen, de doodstraf.7

Duynstee maakte zich grote zorgen over de ‘sociale en morele
ontwrichting’ van de maatschappij die de massale arrestatie van de
leden van de Nationaal-Socialistische Beweging en andere collabo-
rateurs teweeg zou kunnen brengen.8 Meer in het algemeen ken-
merkte het denken van Duynstee zich als cultureel pessimisme. Hij
zag de nsb als een uiting van een algemenere desintegratie van de
westerse beschaving, ‘blijkende uit een gebrek aan saamhorigheid,
aan normatieve tradities, aan gemeenschappelijke doeleinden voor
mens en maatschappij’. 9 In zijn ogen was het hele Nederlandse volk
verantwoordelijk geweest voor de opkomst van de nsb in de jaren
dertig, omdat het ‘te tolerant [was] geweest tegenover datgene, wat
de zedelijke beginselen onzer samenleving belaagde’.10 In de visie
van Duynstee ging het dus niet zozeer om individuele schuld, maar
was de Nederlandse samenleving in haar geheel verantwoordelijk
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geweest voor het kunnen ontstaan van collaboratie tijdens de bezet-
ting.

De katholieke jurist werd in zijn visie dat collaboratie een maat-
schappelijk verschijnsel was geweest en met oog voor de sociale om-
standigheden beoordeeld moest worden, gesteund door de sociaal-
democraat Jaap le Poole. Le Poole had Indisch recht gestudeerd in
Leiden en was tijdens de bezetting als verzetsman onder meer secre-
taris van het College van Vertrouwensmannen, een groep die de te-
rugkeer van de regering uit Londen moest voorbereiden. In 1945
werd hij lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap,
vanaf 1946 Partij van de Arbeid) en trad hij toe tot de Tweede Kamer.11

Hij werd directeur van de stichting en voelde zich ook buiten kan-
tooruren betrokken bij de reclassering van voormalige collabora-
teurs. Treffend is hoe hij in 1946 de zoon van voormalig nsb’er Ro-
bert van Genechten, die tijdens de bezetting procureur-generaal bij
het gerechtshof in Den Haag was geweest, persoonlijk onder zijn
voogdij nam. Frits van Genechten was na de zelfmoord van zijn
vader vrijgekomen, waarop Le Poole hem onder zijn hoede nam tot
Van Genechten drie jaar later noodlottig om het leven kwam bij een
storm. Een dakpan van het Bijzonder Gerechtshof kwam op zijn
hoofd terecht.12

Een derde oprichter en vicevoorzitter van de stpd was Ferdi-
nand Hollander, advocaat-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in
Den Haag. Net als Le Poole had hij Indisch recht in Leiden gestu-
deerd. Als Joodse Nederlander had hij tijdens de oorlog ondergedo-
ken gezeten.13 Samen met Duynstee had hij aan het Besluit Politieke
Delinquenten gewerkt, en hij was met het idee van de buitenrechte-
lijke afhandeling door het Openbaar Ministerie gekomen. 
      De initiatiefnemers van de Stichting Toezicht Politieke Delin-
quenten waren dus op dat moment allemaal al op een of andere 
manier betrokken bij de Bijzondere Rechtspleging. Ook hadden zij
een (gedeelde) juridische achtergrond. Wat betreft hun ideologie
vormden ze wel een meer heterogeen gezelschap. Dat Duynstee en
Le Poole respectievelijk lid waren van de Katholieke Volkspartij
(kvp) en de Partij van de Arbeid (pvda) maakte hun samenwerking
bijzonder, maar sloot ook aan bij de naoorlogse Nederlandse
rooms-rode politieke stemming. 
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De oprichting van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten
was geen overheidsinitiatief geweest. Verwonderlijk was dat niet,
want op dat moment was de reclassering in Nederland nog steeds
geen overheidstaak. Tot 1947 bleef de reclassering een private en ver-
zuilde onderneming en viel zij niet onder de verantwoordelijkheid
van de overheid.14 Na de Tweede Wereldoorlog werd van overheids-
wege echter wel besloten de bestaande private reclasseringsinstel -
lingen niet te betrekken bij de reclassering van de voormalige 
collaborateurs. Het feit dat de bestaande instellingen eerst zelf nog
gezuiverd moesten worden en daardoor niet direct van start konden
gaan, werd als problematisch ervaren. Ook maakte de verzuilde
structuur van de reclasseringsorganisaties het lastig de voormalig
nsb’ers, die losstonden van de zuilen en deze hekelden, op te
nemen. Ten slotte was het niet zeker of de bestaande reclassering zich
wel raad zou weten met de massale aantallen te behandelen geval-
len.15 Daarom werd de initiatiefnemers van de Stichting Toezicht Po-
litieke Delinquenten van overheidswege geen strobreed in de weg
gelegd en kregen zij een subsidie voor twee jaar toegekend. Op 20
september 1945 werd een notariële akte verleden waardoor de stpd
een juridische basis kreeg. Vooropgesteld was dat na deze periode de
stichting haar taken zou overdragen aan de reguliere reclassering. In
de praktijk zou dit pas na ruim vijf jaar plaatsvinden. 

Omdat de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten een particu-
lier initiatief was, had zij geen officiële bevoegdheid in het beheer
van de interneringskampen en de gevangenissen. Dit zou vanaf 1946
een taak zijn van het directoraat-generaal voor de Bijzondere
Rechtspleging dat onder het ministerie van Justitie viel. De liquida-
tie van het Militair Gezag was in de zomer van 1945 in gang gezet, en
in maart 1946 werd deze interim-regering definitief opgeheven. Eer-
der al waren de bevoegdheden over de interneringskampen overge-
heveld naar het ministerie van Justitie. Het directoraat-generaal
voor de Bijzondere Rechtspleging was verantwoordelijk voor de be-
waring en vervolging van collaborateurs. Het had tevens de taak te
voorzien in de sociale en geestelijke verzorging van collaborateurs in
de strafinrichtingen. Het hoofd van het directoraat-generaal voor
de Bijzondere Rechtspleging Ter Veer, kantonrechter in Den Haag en
eerder souschef van het Militair Gezag, gaf aan alle kampcomman-
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danten en gevangenisbestuurders de opdracht om aan de Stichting
Toezicht Politieke Delinquenten volledige medewerking te verle-
nen.16 Dit nam echter niet weg dat er spanningen tussen het directo-
raat-generaal en de stpd bestonden die veelal betrekking hadden
op de uitvoering van de sociale en geestelijke verzorging in de straf-
inrichtingen.17 Bijvoorbeeld als het ging om de kampkrant Uitzicht
die van maart tot december 1946 namens het ministerie van Justitie
in de interneringscentra werd verspreid. Een lokale medewerker van
de stpd noemde Uitzicht een ‘zielige kampkrant’ omdat zij enkel
lange kolommen met juridische uiteenzettingen gaf en zo de aan-
dacht van de politieke delinquenten niet zou krijgen. In zijn ogen
was Uitzicht een krant zonder inzicht.18 Ook de Haarlemse afdeling
van de stpd laakte de krant, bijvoorbeeld omdat er verkeersregels
en vakantiegangers in afgebeeld werden. Zij vroegen zich af waarom
de gevangenen ‘herinnerd moeten worden aan geneugten, die hun
stellig zullen worden ontzegd’.19

Van een particulier initiatief voor de reclassering van collabora-
teurs is in België nooit sprake geweest omdat in tegenstelling tot in
Nederland de staat hier de regie over de strafvoltrekking volledig in
handen wilde houden. Belangrijk was dat anders dan in Nederland
de reclassering in België al in 1930 een overheidstaak was geworden.
Het lag vervolgens in de lijn van deze ontwikkeling dat ook de reclas-
sering voor collaborateurs, samen met het beheer van de kampen en
gevangenissen, onder de verantwoordelijkheid van het Belgische
ministerie van Justitie zou vallen. Ook lijkt het erop dat de Belgische
staat zichzelf in de eerste naoorlogse jaren een grote rol toebedeelde
in het (her)opvoeden van zijn burgers. In Nederland daarentegen
was de rol van de overheid na de Tweede Wereldoorlog veel beperk-
ter als het ging om ‘staatsopvoeding’. 

Het van overheidswege versterken en bevorderen van ‘civisme’,
dat zoveel betekende als vaderlandsliefde ofwel goede burgerzin,
was direct na de Tweede Wereldoorlog in België opvallend aan -
wezig.20 In de zomer van 1945 werd bijvoorbeeld het Congrès national
du civisme gehouden. De achtergronden van het civisme werden uit-
eengezet, en behandeld werd op welke manier ‘goede Belgische bur-
gerzin’ kon worden bijgebracht.21 Volgens historica Els Witte werd
het Belgische regeringsbeleid de eerste naoorlogse jaren geken-
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merkt door heroïsering en moralisering. Het Belgisch patriottisme
was hierbij een belangrijke richtlijn. Civisme werd door links ge-
oriënteerde partijen en bij progressieve christenen ook steeds meer
verbonden aan democratisch burgerschap. Om bevordering van de
democratie en herhaling van fascisme te voorkomen, moesten col-
laborateurs worden heropgevoed en diende er geïnvesteerd te wor-
den in de patriottistische opvoeding van jongeren. Ook werden jon-
geren op school op actief burgerschap voorbereid om collaboratie
in de toekomst te voorkomen en de democratische gezindheid te 
bevorderen.22 Volgens Witte had civisme in deze eerste naoorlogse
jaren een symbolische waarde: het gaf aan wat wel en wat niet onder
goed burgerschap werd verstaan. De aanduiding van collaborateurs
als ‘incivieken’ impliceerde volgens hoogleraar en substituut krijgs-
auditeur te Brussel, Jean Dupréel ‘individuen waarvan de meeste,
vanuit strikt juridisch oogpunt, politieke delinquenten zijn’.23

De ervaring met de Eerste Wereldoorlog en de aard van de colla-
boratie waren bepalend voor de grotere rol die de Belgische staat in
vergelijking met de Nederlandse staat speelde in de ‘heropvoeding’
van zijn burgers. Net zomin als de nsb zich anti-Nederlands had op-
gesteld, had Rex zich als anti-Belgisch laten kennen. Deze collabore-
rende bewegingen werden door het Nederlandse en Belgische poli-
tieke establishment na de oorlog dan ook niet direct als een groot
gevaar voor de staatseenheid gezien. Bewegingen echter die sterk
anti-Belgisch waren en het voortbestaan van de natie in twijfel had-
den getrokken, zoals de Vlaams-nationalistische en Groot-Duitse
bewegingen, vormden in de ogen van de heersende Belgische poli-
tieke elites wel een directe bedreiging voor de eenheid van het land.
Na de oorlog was het daarom voor de politieke stabiliteit van België
van groot belang deze bewegingen voorgoed in de kiem te smoren.
De ervaring met collaboratie en anti-Belgisch nationalisme tijdens
1940–1944 was immers niet nieuw. Ook tijdens de Grote Oorlog was
een minderheid van de Vlaams-gezinden overgegaan tot samenwer-
king met de Duitsers. Doordat de Vlaams-nationalistische collabo-
ratie tijdens de Tweede Wereldoorlog opnieuw had plaatsgevonden,
werd de bestraffing na 1918 als een mislukking beschouwd. Daarom
wilde de Belgische staat koste wat kost een nieuwe mislukking van de
huidige ‘repressie’ voorkomen. Om diezelfde reden kregen collabo-
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rateurs na de Tweede Wereldoorlog geen amnestie. De ervaring na de
Eerste Wereldoorlog had uitgewezen dat zelfs activisten die amnes-
tie hadden gekregen, opnieuw in de collaboratie stapten. Hiermee
waren ze in de ogen van de Belgische regering onverbeterlijk geble-
ken.

Voor de reclassering van voormalige Belgische collaborateurs
werd, gezien de massaliteit en de bijzondere aard van het delict, een
speciale dienst binnen het ministerie van Justitie opgericht. De
Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij trad in november
1946 in werking en viel onder het Beheer van het Bestuur van het Ge-
vangeniswezen. De speciale reclassering voor collaborateurs kreeg
in België ruim een jaar later dan in Nederland concreet vorm en dat
terwijl België al langer dan Nederland was bevrijd. Dit verschil in tijd
valt toe te schrijven aan het feit dat de reclassering van collabora-
teurs in België een overheidsinitiatief was en daardoor meer tijd in
beslag nam. Voordat het ministerie van Justitie aandacht kon geven
aan de ‘wederopvoeding’ van collaborateurs, was het eerst van be-
lang dat dringender zaken, zoals de bestraffing van collaborateurs,
in goede banen liep. Voorwaarde daarvoor was volledig herstel van
de gerechtelijke macht. In Nederland was een volledig herstelde
rechtsstaat minder dringend nodig omdat de heropvoeding van
collaborateurs buiten de overheidskanalen om georganiseerd werd.
Op die manier hoefde het Nederlandse ministerie van Justitie geen
personeel en materiaal beschikbaar te stellen. Het enige wat het aan
hulp verleende, was de toekenning van een eenmalige subsidie. 

Daarnaast zou het tijdsverschil ook kunnen worden toegeschre-
ven aan de verschillende visies die in beide landen op internering,
bestraffing en heropvoeding bestonden. In België werd internering
altijd als een tijdelijke veiligheidsmaatregel beschouwd om de soci-
ale en politieke orde te kunnen handhaven. Wie op den duur geen
bedreiging meer vormde voor de Belgische samenleving, kwam snel
vrij. Door de Belgische regering werd internering altijd als een maat-
regel voor tijdelijke verwijdering beschouwd. Door de Nederlandse
regering in ballingschap was internering in het Tribunaalbesluit van
17 september 1944 juist als een langdurige tuchtmaatregel omschre-
ven: op basis van dit besluit kon iemand voor een periode van tien
jaar worden geïnterneerd. Daarnaast moest de internering, zo was in
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Londen besloten, ‘voor zoover mogelijk, tevens strekken tot opvoe-
ding en opleiding der geïnterneerden tot nuttige leden van het Ne-
derlandsche volk’.24 Opsluiting en heropvoeding waren in Neder-
land dus wel en in België niet al vanaf het begin met elkaar
verbonden. Ook had de Nederlandse regering in Londen een schat-
ting van het aantal geïnterneerden gemaakt die er niet ver naast
bleek te zitten. Volgens Huyse was dit voor de Belgische regering in
ballingschap niet het geval en kwam de ‘ontnuchtering’ in de laatste
maanden van 1945, toen bleek hoeveel mensen bestraft waren door
de krijgsraden.25 Hoe de strafuitvoering van al deze mensen er ver-
volgens uit moest zien, zou volgens Huyse op dat moment nog niet
zijn ingevuld.

Het feit dat de reclassering van ‘incivieken’ in België later van de
grond kwam, impliceert echter niet, zoals Huyse suggereert, dat er
ook pas in een later stadium werd nagedacht over hun heropvoe-
ding. Al voor de oprichting van de speciale reclassering waren Belgi-
sche penitentiaire professionals bezig met de voorbereiding hier-
van. Vanaf september 1945 kwam een studiegroep van het Beheer
van het Bestuur van het Gevangeniswezen onder leiding van hoog-
leraar en substituut-krijgsauditeur te Brussel Jean Dupréel, bijeen
om te kijken hoe de strafuitvoering van diegenen die door een mili-
taire rechtbank waren veroordeeld eruit moest zien.26 Net als zijn
Nederlandse collega’s van de stpd was Dupréel de mening toege-
daan dat een juiste bestraffing van collaboratie van groot belang was
voor het ‘morele’ nationaal herstel.27 Zo werden door het Belgische
ministerie van Justitie begin 1946 aan de Nederlandse rechtsgeleerde
Willem Pompe, die nauw betrokken was bij de reclassering van poli-
tieke delinquenten in Nederland, inlichtingen gevraagd over de or-
ganisatie van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten ter inspi-
ratie voor de eigen reclassering.28

De Belgische studiegroep bekommerde zich erom hoe de ‘herop-
voeding’ van collaborateurs eruit moest zien om hen zo goed moge-
lijk voor te bereiden op hun leven na de straf. Een van de eerste maat-
regelen die de studiegroep van Dupréel in de zomer van 1945
voorbereidde, was dat de voor collaboratie veroordeelden niet alle-
maal hun straf in de gevangenis hoefden uit te zitten, maar ook in de
nog overgebleven interneringskampen konden blijven.29 De studie-
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groep werd destijds in penitentiaire kringen omschreven als ‘een re-
volutionaire nieuwigheid’.30 Voorzitter Dupréel was tussen 1948 en
1968 directeur-generaal van het gevangeniswezen en tevens profes-
sor in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ulb). Ook an-
dere leden van de studiegroep, zoals Paul Cornil, de directeur-gene-
raal van het gevangeniswezen tot 1948, substituut auditeur-generaal
John Gilissen en adjunct-directeur van de gevangenis van Sint-Gillis
Marcel Van Helmont, waren afkomstig van deze universiteit. De
substituut auditeur-generaal in Brussel William Hanssens zou de
energieke, betrokken directeur van de Dienst Wederopvoeding Re-
classering en Voogdij worden.31 Ook hij had rechten aan de ulb ge-
studeerd. Professoren van de ulb speelden van oudsher een belang-
rijke rol in het Belgische gevangeniswezen. De ulbontstond ooit als
tegenhanger van de katholieke universiteit en kenmerkte zich door
vrijzinnigheid en links engagement.32 De grote rol die de Belgische
staat toebedeeld kreeg in de bestraffing van collaborateurs, werd
ideologisch door deze studiegroep gestoeld.

Dit was anders in Nederland. Hier bestond op ideologisch vlak
geen duidelijke gemene deler tussen de mannen van de Stichting
Toezicht Politieke Delinquenten. Gezien de politieke polarisatie in
België was het op dat moment waarschijnlijk ook niet denkbaar ge-
weest dat een politiek gevarieerd gezelschap zoals in Nederland zich
had ontfermd over de bestraffing van collaborateurs. De bestraffing
was in België vanaf het prille begin al veel meer inzet van partijpoli-
tieke strijd dan in Nederland het geval was. In Nederland was er im-
mers een brede consensus tot stand gebracht. De legitimiteit van de
Belgische ministers was door hun vlucht naar Londen aangetast, de
koningskwestie zorgde in de directe naoorlogse jaren voor een rege-
ringscrisis en de politieke besluitvorming rond de repressie zorgde
dikwijls voor botsingen tussen socialisten, liberalen, communisten
en christendemocraten.

4.3 Visie op misdaad en straf

De oprichters van de Nederlandse Stichting Toezicht Politieke De-
linquenten en de Belgische Dienst Wederopvoeding, Reclassering en
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Voogdij hadden allemaal een achtergrond in de juridische professie.
Zij waren bekend met de debatten die binnen deze kring over mis-
daad en straf werden gevoerd en namen hier actief aan deel, bijvoor-
beeld door bijdragen te leveren aan vakbladen. Het debat van de
professionals op dat ogenblik was levendig: ideeën over misdaad en
de misdadiger waren vanaf het einde van de negentiende eeuw
volop in beweging gekomen. Onder invloed van de Italiaanse crimi-
noloog Cesare Lambroso was de aandacht verschoven van de mis-
daad naar de persoon van de misdadiger. De Italiaanse Bio-Antro-
pologische School van Lambroso stond voor het idee dat het
belangrijkste doel van de rechtspraak niet vergelding maar bescher-
ming van de samenleving moest zijn. Om dat te bereiken moest de
bestraffing op de persoon van de dader worden afgestemd en niet,
zoals tot dan toe gebruikelijk, op de ernst van de misdaad. Herop-
voeding ging daarmee een groter onderdeel uitmaken van de straf-
voltrekking en reclasseringsmedewerkers werden vanaf dat mo-
ment ook betrokken bij de uitvoering van de straf.

Deze nieuwe straftheorieën bereikten destijds ook de Lage Lan-
den. Onder Jules Lejeune, die van 1887 tot 1894 Belgisch minister van
Justitie was, groeide het idee dat opsluiting als enige vorm van be-
straffing de misdadiger en de maatschappij geen goed deed. Er 
was behoefte aan voorbereiding op het leven van de delinquent na
de straf. Daarom werd in 1888 de wet-Lejeune ingevoerd waarmee
voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling
mogelijk werden.33 Tegelijkertijd deed, met steun van Adolphe Prins,
hoogleraar aan de ulb, de doctrine van het sociaal verweer haar in-
trede in het penologisch discours. Volgens deze leer moest de sa-
menleving beschermd worden tegen misdaad door delinquenten
niet enkel op te sluiten maar ook (her) op te voeden. De staat moest
zowel bij de strafuitvoering als in de voorkoming van misdaad actie-
ver gaan ingrijpen, bijvoorbeeld wanneer ouders hun kinderen ver-
waarloosden. Straf kwam met de doctrine van het sociaal verweer in
het teken te staan van maatschappelijk belang: bescherming van de
dader en de samenleving werden nu belangrijker geacht dan vergel-
ding. Er kwam tevens aandacht voor de invloed van biologische en
sociale factoren van menselijk gedrag op criminaliteit. 

Opsluiting mocht niet langer nutteloos zijn; arbeid en ‘herop-

204



voeding’ werden geïntroduceerd binnen de gevangenismuren.34

Voor deze ‘heropvoeding’ werden vrijwillige Beschermingscomités
in het leven geroepen. Vrijwilligers die voor de Beschermingscomi-
tés werkten, hadden de opdracht de gevangenen ‘moreel’ te verbe -
teren. Delinquenten werden door de vrijwilligers voorbereid op 
het leiden van een goed gezinsleven. Als gedacht werd dat een ge -
vangene hiertoe in staat was, maakte de wet-Lejeune vervroegde 
in vrijheidstelling mogelijk. Tijdens het Interbellum werd de opvoe-
dingsgedachte vervolgens verder uitgewerkt. In deze periode pro-
fessionaliseerde de reclassering. In België ontstond in 1920 de Sociale
Penitentiaire Dienst waarmee maatschappelijk werkers in de gevan-
genissen werden aangesteld.35 Een belangrijke bijkomstigheid hier-
van was de oprichting van de Antropologische Diensten in de ge-
vangenissen, waar gevangenen psychosociaal werden onderzocht
en begeleid. België liep met deze laboratoria voorop en dit bezorgde
het Belgische gevangeniswezen internationale roem.36 Tevens werd
de arbeidsdiscipline als basis van de ‘heropvoeding’ geïntroduceerd
in het Belgische gevangeniswezen: arbeid was niet langer een bijko-
mende straf, maar werd steeds meer als een gunst aangereikt. Een
ontwikkeling die daarmee verband hield, was de regeling van 1937
(de reclassering was inmiddels een overheidsaangelegenheid ge-
worden) die bepaalde dat achtergebleven gezinnen van gevangenen
niet aan hun lot overgelaten mochten worden. Sociaal-assistenten
werden ingeschakeld om na de (voorwaardelijke) vrijlating werk
voor de voormalig gedetineerde te zoeken, zodat hij zijn gezin kon
onderhouden.37

De invloed van Lambroso was eind negentiende eeuw ook in Ne-
derland merkbaar. Het idee dat criminaliteit een sociale afwijking
was, werd in de rechtswetenschap uitgedragen door de zogenoemde
Nieuwe Richting. Zij vond niet alleen dat de samenleving be-
schermd moest worden tegen misdaad, maar dat de misdadiger te-
gelijkertijd tegen zichzelf moest worden beschermd. In dezelfde
strafrechtelijke vernieuwingsgolf ontstond het idee dat cellulaire
opsluiting, tot dan de gebruikelijke manier van de strafuitvoering,
niet altijd de juiste oplossing was.38 Ofschoon de eenzame opsluiting
waarschijnlijk uit financiële overwegingen nog lange tijd gehand-
haafd zou blijven als belangrijkste strafvorm, leidde de kritiek van de
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Nieuwe Richting net als in België wel tot de introductie van alterna-
tieve strafmaatregelen. Zo werd in 1915 de voorwaardelijke straf in-
gevoerd en werden de mogelijkheden voor de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling verruimd. De achterliggende gedachte was dat het
voor een blijvende verandering van de delinquent en daarmee als
bescherming van de samenleving, zinvoller was om iemand onder
dreiging van opsluiting te laten terugkeren in de samenleving. Bo-
vendien kon als voorwaarde worden gesteld dat iemand onder toe-
zicht van een van de particuliere reclasseringsdiensten kwam te
staan.39

Vergelijkbaar met de Belgische doctrine van het sociaal verweer
deed in Nederland de bestrijding van ‘onmaatschappelijkheid’ haar
intrede. Vanaf 1914 werd met name door sociaaldemocratische ge-
meentebesturen en door particuliere organisaties die zich van ouds-
her ontfermden over verheffing van de arbeidersklasse, actief opge-
treden tegen ‘ontoelaatbare gezinnen’. Hieronder werden mensen
verstaan die volgens de heersende maatschappelijke normen niet in
het gareel liepen. Om hun heropvoeding te bewerkstelligen, werden
speciale, tamelijk geïsoleerde, heropvoedingscomplexen in bijvoor-
beeld Den Haag, Amsterdam en Utrecht gebouwd. De gemeente
wees ‘ontoelaatbare’ gezinnen huizen toe in deze wijken. Hier kwa-
men de gezinnen onder toezicht te staan en werden zij ‘heropge-
voed’, zodat zij na verloop van tijd in staat zouden zijn er zelf een
goed huishouden op na te houden.40 ‘Onmaatschappelijke’ gezin-
nen moesten volgens de Amsterdamse psychiater Arie Querido ge-
ïsoleerd worden van de rest van de gemeenschap. In zijn ogen was
onmaatschappelijkheid, of ‘asociaalheid’, een ziekte en konden de
‘onaangepasten’ alleen ‘genezen’ wanneer zij uit de samenleving
werden gehaald om heropgevoed te worden. Geestelijke afwijkingen
hingen in de visie van Querido samen met sociale omgevingsfacto-
ren en dus niet met erfelijke factoren zoals de eugenetici dachten.41

Deze visie impliceerde tevens de gedachte dat elke delinquent indi-
vidueel te verbeteren was zolang zijn sociale omgeving maar veran-
derde. 

Na de Tweede Wereldoorlog drong de visie van deze Amster-
damse psychiater bij een groter publiek door. In die tijd bestond er
ook een grote occupatie met het herstel van fatsoen en goede
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zeden.42 De reclassering van de ‘asociale gezinnen’ in heropvoe-
dingscomplexen had volgens de betrokkenen niet geholpen in de
‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’. De heropvoeding van deze ge-
zinnen moest daarom dit keer systematischer en ‘buiten de maat-
schappij’ worden aangepakt. Het idee van Querido dat zieke gezin-
nen alleen te behandelen waren wanneer je hen zou isoleren, kreeg
steeds meer bijval. De ervaring met de Rijksevacuatiekampen tij-
dens de bezetting droeg hiertoe bij. Door de ontstane woningnood,
bijvoorbeeld in Rotterdam als gevolg van het bombardement, wer-
den ‘asociale’ gezinnen niet bij particulieren ondergebracht maar
door het ministerie van Binnenlandse Zaken naar Rijksevacuatie-
kampen voor Oorlogsslachtoffers overgebracht. Deze kampen wer-
den na de Tweede Wereldoorlog al snel omgedoopt tot ‘Gezinsoor-
den voor Maatschappelijk Onaangepaste Gezinnen’. Een commissie
onder leiding van Querido – een van de vele commissies die na de
oorlog bestudeerden hoe het verblijf van ‘asocialen’ in deze kampen
wettelijk kon worden gegrondvest – deed de suggestie voor de op-
richting van drie soorten ‘pedagogische kampen’ voor deze gezin-
nen: kampen ter observatie, opvoeding en straf.43

De naoorlogse aanwending van kampen om mensen in op te
sluiten die (tijdelijk) als maatschappelijk ongewenst werden gezien,
onderstreept opnieuw het idee dat de twintigste eeuw de ‘eeuw der
kampen’ was.44 Het laat zien hoe gebruikelijk het was ‘ongewenste’
burgers in opsluiting te resocialiseren, zodat ze weer in het gareel
zouden lopen, al was de schaal natuurlijk niet te vergelijken met de
opsluitingen tijdens en direct na Tweede Wereldoorlog. Voor de bui-
tenwereld bestond er in ieder geval niet veel verschil tussen een
nsb’er die in een kamp zat of iemand die het stempel ‘asociaal’ had.
Een jongen uit een gezin dat na de oorlog als ‘asociaal’ werd bestem-
peld en in een Drents heropvoedingskamp terechtkwam, getuigde
hiervan:

Er stond prikkeldraad om het kamp heen, maar ja, dat was ter
bescherming tegen de boeren, zeiden ze. Nou, je kan het om-
draaien zo je wilt en wij zaten er wel tegenaan te kijken natuur-
lijk. We werden daar op een boerenschool gedouwd vanwege
het leren. Zeven kilometer was die school, maar dat was nog
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niet zo erg. Erger was dat die boerenmensen dachten dat je een
N. S. B.-er was, of een of andere misdadiger. Dus op school gin-
gen ze je ook nog eens uitschelden voor kamphond of kam-
pluis.45

Querido stelde de onmaatschappelijke gezinnen voor als een een-
heid die ziek kon worden. Heropvoeden alleen was daarom niet ge-
noeg, de ‘zieke’ gezinnen moesten eventueel onder dwang geïso-
leerd worden en vervolgens werk voor de gemeenschap verrichten.
Op die manier kon besmetting van ‘onmaatschappelijkheid’ wor-
den voorkomen.46 Wanneer men sprak over asocialen en crimine-
len, werd in de beeldspraak gebruikgemaakt van de metafoor van
het lichaam. In dit zogenaamde organicistisch denken wordt de
maatschappij als een lichaam gezien dat bestaat uit delen die samen
een geheel vormen. Wanneer een deel ‘ziek’ wordt, werkt dit bedrei-
gend voor de eenheid, dus voor de rest van het lichaam. Het zieke
deel moet dan apart genomen worden, zodat het kan ‘genezen’. Aso-
cialen en misdadigers werden als een ziekte in de gezonde samenle-
ving beschouwd, en voor de eenheid van de samenleving moest het
zieke deel beter gemaakt worden.47 Het was deze retoriek die ook
Mussert tijdens zijn naoorlogse berechting gebruikte om uit te leg-
gen dat hij alleen het beste met Nederland had voorgehad. In zijn
visie was Nederland ernstig ziek geweest en door samen te werken
met de Duitsers had de nsbhet Nederlandse volk willen genezen.48

Het organicistische denken dat zich vanaf eind negentiende
eeuw ontwikkelde, is ook duidelijk terug te zien in de beeldspraak
over collaborateurs. Net als asocialen en criminelen werd ook deze
groep als een ziek onderdeel in de gezonde samenleving beschouwd.
Zo werden de Nederlandse collaborateurs door vicevoorzitter van
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, Hollander, omschre-
ven als een ‘ziektegeval’, als een ‘enorm kankergezwel [...] in het li-
chaam van de Nederlandse natie’. Er moest voorkomen worden dat
er een klasse van uitgestoten paupers ontstond, want de ‘volksge-
zondheid zou er ernstig onder lijden’, aldus Hollander.49 De direc-
teur van de stpd, Le Poole, waarschuwde in een van zijn radioredes
dat de vrijgelaten collaborateurs geen ‘rotte plek in de samenleving’
mochten worden. Belangrijk was dat zij direct weer aan het werk
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gingen, want permanente werklozen vormden een ‘kwaad gezwel 
in de maatschappij’.50 Volgens gevangenisdirecteur Stouten ging het
bij jonge wapendragers om een ‘infectie’ door het nationaalsocia-
lisme.51 Gelijkaardig werd in België door de medewerkers van de
Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij over ‘infecties’ ge-
sproken. Directeur William Hanssens had het over ‘kanker van het
incivisme’ en over de collaborateur als ‘de zieke leden’.52 In een rap-
port dat over de begroting van Justitie in 1946 handelde, omschreef
de christendemocraat Henri Lambotte de verbetering van de colla-
borateur als een voorwaarde voor een gezonde samenleving:

De kwestie, waarbij de toekomst van het land op het spel staat,
is de vraag of overgegaan dient de worden tot het afsnijden
van het ziek lidmaat zonder zich te bekommeren om de af-
sterving die het gevolg kan zijn van zulke slecht verzorgende
verminking, ofwel dient gepoogd het te genezen, na tusschen-
komst van het ontleedmes.53

Het achterliggende idee bij deze beeldspraak was dat collaborateurs
en hun gezinnen geen groep ‘paria’s’ in de naoorlogse samenleving
mochten worden. Als hun resocialisatie zou mislukken, zo betoogde
Hanssens, zouden zij een gevaar voor de samenleving en staats -
veiligheid vormen.54

Volgens Hanssens kon de collaborateur heropgevoed worden
door ‘hem van zijn gebreken, zijn dwalingen of zijn zwakheden te
genezen en door van hem een moreel beter wezen te maken, ge-
schikt om zijn plaats in de nationale gemeenschap te hernemen’.55

Collaboratie werd in de lijn van de doctrine van het sociaal verweer
en de onmaatschappelijkheidsbestrijding gezien als iets wat tot
stand was gekomen door omgevingsfactoren en dus als iets wat kon
worden hersteld, iets wat kon worden genezen. Nederlandse gezin-
nen waarin collaboratie was voorgekomen, werden als ‘politiek be-
smet’ bestempeld, en de kinderen uit dergelijke gezinnen werden
‘besmette jeugd’ genoemd.56 Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten collaboratie dikwijls
een maatschappelijk verschijnsel noemde.57 Belangrijk in de visie
van de stpdwas dat de vooroorlogse persoonlijke omstandigheden
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en de economische crisis van de jaren dertig mede bepalend waren
geweest voor waarom iemand in de collaboratie was gestapt. Door
hun omstandigheden hadden veel mensen geen weerstand kunnen
bieden aan het nationaalsocialisme.58 Voor mensen als Pompe, een
boegbeeld van de Nieuwe Richting en betrokken bij de stichting,
waren collaborateurs niet alleen verdachten van een misdrijf, maar
tegelijk ook producten van ‘hetzij [...] hun ongunstige psychischen
toestand, hetzij van hun economische ongunstige omstandighe-
den, hetzij, hetgeen ook meermalen voorkwam, van beide’.59

Ook in België werden door medewerkers van de reclassering voor
collaborateurs verwijzingen naar de jaren dertig gemaakt. Hier werd
collaboratie echter niet zozeer als een achterliggend sociaal-maat-
schappelijk, maar veeleer als een staatsburgerlijk politiek probleem
gezien: volgens sommige betrokken professionals lag de schuld voor
het ontstaan van collaboratie bij het tekort aan of het ontbreken van
burgerlijke opvoeding tussen beide wereldoorlogen.60Volgens audi-
teur-generaal Ganshof van der Meersch kon men de Belgische staat
de collaboratie ten dele verwijten. Tijdens een zitting van de krijgs-
raad in september 1946 verwoorde hij dit als volgt: 

Is het zelfs niet noodig, den moed te hebben zich af te vragen
of, onder de omstandigheden die het incivisme in de hand
hebben gewerkt, naast de machtige en behendige methoden
van den vijand, naast de lafheid en het belang, niet het in ge-
breke blijven diende gerekend van den Staat wat het onderwijs
in de burgerlijke en zedelijke opvoeding betreft: gebrek aan
leerstelling, gebrek aan eenheid in de beginselen die er de lei-
ding van zouden moeten hebben en die nochtans gemeen zijn
aan allen die zich beroepen op nationaal bewustzijn...61

Zowel de Nederlandse als Belgische visie impliceerde dat collabore-
ren met de Duitsers niet altijd een rationele politieke overweging
was geweest. Het waren dus niet alleen de collaborateurs zelf die di-
rect na de bezetting een eenzijdig beeld van hun eigen slachtoffer-
schap tot stand brachten: ook de overheden droegen vlak na de be-
vrijding bij tot het ontstaan van dit discours.

Net als Querido zijn ‘onmaatschappelijken’ als zieken zag, werd
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collaboratie ook vanuit een pathologisch vraagstuk bekeken. Deze
visie had steeds meer invloed op het denken over delict en straf. In
Nederland werd onder invloed van de Nieuwe Richting psychiaters
vanaf begin twintigste eeuw steeds vaker om advies gevraagd in de
rechtszaal. Deze ontwikkeling is ook waar te nemen bij de berech-
ting van collaborateurs. Bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch
bijvoorbeeld werd bij de behandeling van zaken tegen Waffen-ss’ers
in 10 procent van de gevallen om psychiatrisch advies gevraagd.
Rechters zochten via deze weg naar psychische afwijkingen die op
een vermindering van schuld konden wijzen.62 Over het gebruik van
de psychiatrische rapportage is voor België minder bekend. In de
strafdossiers van Vlaamse collaborateurs komen dergelijke rappor-
tages in ieder geval maar sporadisch voor.63

Wanneer in een zaak advies nodig was om te bepalen of iemand
in aanmerking kwam voor voorwaardelijke invrijheidstelling, kon-
den inlichtingen over de misdaad en persoonlijke achtergrond
doorslaggevend zijn. Verzachtende omstandigheden konden tot
verminderde schuld leiden. Naast de psychiater kon ook de stpd in
de procesgang op verzoek van de rechter een voorlichtingsrapport
leveren. In het adviesrapport zelf speelde de aard of de ernst van het
misdrijf feitelijk een ondergeschikte rol. Van gewicht waren vooral
de geestelijke toestand van de collaborateur (vooral de verwachting
of hij weer terug zou vallen in zijn oude gedrag) en de omstandighe-
den waarin hij zou terugkeren (werk, huisvesting, familie).64 Zo
stuurde de directeur van het kamp Marum voor jeugdige collabora-
teurs een advies aan de minister van Justitie: ‘Zou het thuiskomen
van de man inderdaad goede invloed hebben op de vrouw en aldus
het gezin, mits behoorlijk gehuisvest, weer bijeen kunnen worden
gebracht, dan zou alles te zeggen zijn voor vi [voorwaardelijke in-
vrijheidstelling].’65

Voor een gunstig advies tot voorwaardelijke invrijheidstelling
was de beantwoording van de vraag of iemand ‘heropgevoed’ was
veel moeilijker. Want hoe kon dat worden gemeten? Gevangenis -
directeur Stouten wist zich hier in ieder geval geen raad mee en
vroeg zich af: ‘Moet hij een soort schuldbekentenis afleggen en belij-
den dat hij het bij het verkeerde eind had?’ In de visie van Stouten
was dit niet verenigbaar met het democratische principe dat iemand
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vrij was in zijn politieke denken en alleen voor verkeerde politieke
daden kon worden bestraft. In het geval van een gedetineerde man
die nog altijd uiting gaf van antisemitisme, gaf Stouten destijds een
positief advies voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Immers, zo-
lang deze man zijn gedachten niet omzette in daden, was er voor
Stouten geen reden hem langer dan nodig gevangen te houden.66

Ook in België was het vanaf het begin van de twintigste eeuw de
gewoonte geworden gevangenen antropologisch en medisch te on-
derzoeken om de ‘zedelijke en maatschappelijke waarde’ van de ge-
detineerden te peilen. Om dit te bepalen werd naar de persoonlijke
en psychologische toestand van de misdadiger gekeken. Op die ma-
nier moest de strafuitvoering geïndividualiseerd worden.67 Antro-
pologisch onderzoek leek echter niet standaard te worden uitge-
voerd bij veroordeelde collaborateurs. Alleen als dit de directeur van
de strafinrichting nuttig leek, kon een gedetineerde naar een van de
laboratoria worden doorgestuurd.68

       Het denken over misdaad en straf zoals zich dat eind negentiende
eeuw had gevormd, werd dus vlijtig toegepast op collaborateurs. Toch
waren er ook uitzonderingen. Het idee was, anders dan bij commune
delinquenten, dat het bij de meeste collaborateurs niet om psychi-
sche afwijkingen of normvervaging ging. Volgens een medewerker
van de plaatselijke stpd-afdeling in Zwolle hadden de Nederlandse
collaborateurs wel degelijk normen, maar waren die niet de gang-
bare. Hij neigde ertoe 

het conflict tussen den politieken delinquent en ons, te herlei-
den tot de rang van een meningsverschil, zij het er dan ook één
van catastrophale aard, dat door de oorlog en de wijze waarop
ons land daarin betrokken is, veel meer de harstochten heeft
gewekt, dan dat in de regel politieke geschillen plegen te doen
en tot een wederzijds wantrouwen aanleiding gaf, dat schier
weergaloos is.69

In Nederland werd al snel een onderscheid tussen twee categorieën
gemaakt, namelijk licht en zwaar. De zware gevallen kwamen niet op
korte termijn vrij en de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten
richtte zich in haar werk om die reden veel minder op die groep. In
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het publieke debat werd hier dikwijls op gewezen. De stpd hield
zich veel meer bezig met de lichte gevallen, een categorie die Hollan-
der omschreef als ‘meelopers, de brood-N.S. B.-ers, de idealisten, de
onevenwichtigen, de kankeraars, de menschen met een minder-
waardigheidscomplex, de wereldhervormers in zakformaat, de laf-
aards, de egoïsten, die met hun allen het legertje volgelingen van
Mussert en Blokzijl vormden’. Zij hadden zich volgens Hollander
‘onnederlands’ gedragen. De zware gevallen waren volgens hem
‘wapendragers, zooals ss-lieden, verraders, leidende functionaris-
sen, zware collaborateurs’.70

Daarnaast was er ook een groep die als onverbeterlijk werd be-
schouwd. G. De Vreught, als sociaalassistent betrokken bij de Belgi-
sche Dienst Wederopvoeding, waarschuwde dat diegenen die te veel
‘besmet waren met de nazi-politiek en -ideologie [...] te immoreel
of te verdorven waren’. Zij waren volgens haar ‘zodanig slecht van in-
borst en van een zodanig laagstaand intellectueel peil, dat men mag
aannemen, dat geen enkele opvoedkundige methode doeltreffend
genoeg is om ze nog ooit te verbeteren’. Zij werden om die reden dan
ook uitgesloten van het Belgische ‘heropvoedingsprogramma’.71

Deze collaborateurs die als de gevaarlijkste werden beschouwd,
dienden net als commune delinquenten geïsoleerd opgesloten te
worden van de andere collaborateurs. Voor deze groep werd in zowel
Nederland als België de doodstraf als maximumstraf weer toege-
past. Hanssens vond het verraden van het vaderland een van de erg-
ste misdaden die gepleegd konden worden tegen de staat die in oor-
log verkeerde. Volgens hem hadden deze mensen hun belangrijkste
plicht nagelaten: ‘De Rechten van de Mens en de Burger impliceren
ook plichten, waarvan de belangrijkste de plichten zijn jegens de
Natie.’72 Zo’n ernstig misdrijf verdiende volgens Hanssens de dood-
straf. Ook de voorzitter van de Stichting Toezicht Politieke Delin-
quenten Duynstee eiste voor de ‘leidende personen der nsb, de mis-
dadigers, verraders, vrijwillige collaborateurs op grote schaal [...] de
doodstraf of levenslange opsluiting’.73 Om haar visie kracht bij te zet-
ten, herinnerde de stpd het publiek eraan dat het deze mensen
waren die koningin Wilhelmina had bedoeld toen zij tijdens de be-
zetting had gesproken over een ‘handvol landverraders, waarvoor 
in een bevrijd Nederland geen plaats meer zal zijn’.74
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Het gros van de collaborateurs werd dus door het gevangenisbe-
stuur (en henzelf) niet op eenzelfde niveau als commune crimine-
len beoordeeld.75 De (meeste) collaborateurs werden door de ‘her-
opvoeders’ niet als een gevaarlijke criminele klasse gezien omdat zij
er enkel een andere politieke mening op na hielden. Op het morele
en sociale vlak werden zij in tegenstelling tot de gewone delinquent
in principe als gelijken beschouwd.76 Volgens een Nederlandse in-
specteur van de reclassering waren de opgesloten collaborateurs
geestelijk sterker ontwikkeld dan gewone gevangenen. Detentie
moest volgens hem benut worden om ‘hen tot sociale menschen op
te voeden’.77 Een hogere positie op de sociale ladder betekende ook
dat zij een gunstiger regime kregen. Zo hoefden zij zich niet stan-
daard in gevangenistenue te steken, werden zij minder streng be-
waakt en mochten zij bezoek in vrije ruimtes ontvangen. In België
werden de gevangenen hier in hun eigen muurkranten ook aan her-
innerd, bijvoorbeeld wanneer bleek dat sommigen tijdens bezoek
van dit voorrecht misbruik maakten door verboden voorwerpen
aan te nemen van hun families. Zo was te lezen: 

Wij hebben deze maatregel beschouwd als een bevestiging
van onze waardigheid en dat men ons niet langer verwisselt
met ‘gemeen recht’. Bewaren wij dus genoeg fierheid om nog-
maals onze waardigheid te bevestigen en geen gebruik te
maken van dit grootmoedig en menselijk gebaar om ons over
te leveren aan overtredingen van de reglementen.78

4.4 Heropvoeding tijdens en na de straf

Na de oprichting van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten
werden in de zomer van 1945 regionale afdelingen met plaatselijke
besturen opgezet. Binnen een jaar waren er vijfentwintig stedelijke
afdelingen met verschillende onderafdelingen. De accenten konden
per regio verschillen. Overal in het land had men te kampen met
grote schaarste die als gevolg van de bezetting was ontstaan, en ook
de stpdmoest roeien met de riemen die ze had. Het gebrek aan kan-
toorartikelen was in het begin een grote belemmering voor het goed
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functioneren van de besturen. De afdeling Friesland bijvoorbeeld
moest alle verslagen tot de zomer van 1946 bij gebrek aan een type-
machine met de hand schrijven.79 In januari 1947 kreeg de stpdver-
volgens ook de verantwoordelijkheid over de jeugdige politieke de-
linquenten via het Bureau Bijzondere Jeugdzorg, die tot die datum
onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie
waren gevallen.80 Er werden acht plaatselijke bureaus voor Jeugdza-
ken opgericht.81

De Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij was centra-
ler gereorganiseerd dan de Stichting Toezicht Politieke Delinquen-
ten omdat de dwrvonder het ministerie van Justitie in Brussel viel.
Directeur Hanssens was de spil van de organisatie. Onder hem vie-
len de sociaalassistenten die de kampen en gevangenissen bezoch-
ten. De reclassering had de taak om zowel de voogdijschap na de
straf als ontspanning en onderwijs tijdens de straf te organiseren.

Net zoals de Belgische Dienst Wederopvoeding wilde de Stichting
Toezicht Politieke Delinquenten de voormalige collaborateur en
diens gezin zowel tijdens als na de straf begeleiden. Voor toezicht tij-
dens de straf was contact met hen in de kampen en de gevangenissen
nodig. In Nederland was dit moeilijker omdat het beheer over de
centra niet in handen was van de stpdmaar in handen van het mi-
nisterie van Justitie, terwijl in België beide samenvielen. De stpd
was niet verantwoordelijk voor de begeleiding van de gedetineerden
tijdens de straf, zij kon alleen proberen daar invloed op uit te oefe-
nen. Zoals al naar voren kwam, was dit niet altijd gemakkelijk. De
grootste kritiek op het Militair Gezag van de stpd was dat er onder
dat bewind geen aandacht was geweest voor de sociale problemen
van geïnterneerden in de kampen en heropvoeding achterwege was
gebleven. Veel geïnterneerden waren in deze periode door de opslui-
ting in het kamp verbitterd geraakt. In de ogen van de stpd droeg
het leven in de kampen daarom helemaal niet bij tot de ‘heropvoe-
ding’ van deze mensen. Het tegendeel was eerder het geval: door de
onzekerheid en eenzaamheid verbitterden de mensen. Zij verloren
volgens de stpd het vertrouwen in de bevolking en voelden zich
miskend. De afdeling Geestelijke en Sociale Verzorging die daarna
onder het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
tot stand kwam, was in de ogen van de stpd pas efficiënt geworden
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op het moment dat de meeste mensen uit de kampen alweer huis-
waarts waren gekeerd. 

Op welke manier probeerde de stpd de voormalige collabora-
teurs tijdens de straf te begeleiden? Een belangrijk onderdeel was het
afleggen van (cel)bezoeken. De stichting vond het belangrijk om een
contact- en vertrouwenspersoon voor de voormalige collaborateur
te worden. De (cel)bezoeker moest een schakel tussen de gesloten in-
richting en de vrije maatschappij vormen. De stpd liep hiermee
voorop in de gedachte dat elke gevangene bezoek van de reclasse-
ringsambtenaar moest ontvangen, een idee dat in 1947 geïnstitutio-
naliseerd werd in de Reclasseringsregeling. Met deze regeling werd
vastgelegd dat reclassering een taak van de overheid was en alle re-
classeringsinstellingen – op de stpd na – onder het ministerie van
Justitie vielen. De stpd organiseerde ook culturele avonden in de
strafinrichtingen, zoals concerten. Verder zorgde zij voor een ge-
vulde gevangenisbibliotheek en voor dag- en weekbladen op de ta-
fels in de kampen en gevangenissen. De stpdwas de mening toege-
daan dat in het belang van de reclassering de collaborateur niet
afgesneden mocht worden van de vrije maatschappij.82

Net als de geestelijke verzorging in de interneringscentra zou 
de sociale verzorging van de collaborateurs pas echt goed op gang
komen vanaf januari 1946. Vóór die tijd was er geen sprake van een
landelijk beleid en hing veel af van lokaal initiatief. In Nederland
waren nog onvoldoende sociaal werkers beschikbaar. Het belang
van sociale verzorging werd echter niet onderkend, integendeel. Het
Militair Gezag zag een verbeterde stemming onder de gevangenen
op plekken waar de sociale verzorging wel goed geregeld was (bij-
voorbeeld in de kampen van Laren, Wezep en Ericadorp).83 Soms 
organiseerden gevangenen zelf lessen en cursussen. De kampcom-
mandant gaf hier toestemming voor zolang de lezingen niet over
politieke onderwerpen gingen. De kampcommandant van Arends -
tuin in Leeuwarden moedigde de voormalige collaborateurs aan 
om aan zelfstudie te doen, en vanaf oktober 1945 werden er lessen ge-
organiseerd.84 In de jeugdgevangenis in Zutphen organiseerde het
personeel voor de jongeren een concert, wat vervolgens in de pers
bekritiseerd werd.85 Soms hielden gevangenen zich niet aan de af-
spraken: de sociale verzorging in Harderwijk werd eind september
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1945 teruggedraaid omdat er op een cabaretavond Duitse liederen
waren gezongen.86

      Ook kon het personeel een lezing organiseren voor de kampbe-
volking. In kamp Nieuwersluis werd eens per week een lezing ge-
houden door personeel over onderwerpen van ‘politiek-opvoeden-
den’ aard. Hiervoor zou onder de gedetineerden veel belangstelling
bestaan.87 In kamp Duin en Bosch bij Castricum hadden ze een eigen
opvatting over sociale verzorging. Volgens een geïnterneerde werd: 

een stuk voorgelezen over het leven in de kampen in Duits-
land; dit is misschien wel goed, maar er ligt soms wel iets hate-
lijks in. [...] Het voorlezen vindt men onaangenaam, want het
gevoel wordt geroepen alsof wij hieraan schuldig zouden zijn.
En de idealisten hebben nooit de bedoeling gehad dergelijke
toestanden in het leven te roepen. De idealisten wenschten
voor de arbeiders een beteren toestand. In Duitschland heb ik
gezien hoe vreselijk de menschen in kampen daar behandeld
werden en dat keur ik af. Dat is echter in Duitschland gebeurd.

En een andere gevangene in Duin en Bosch verklaarde: ‘Het voorle-
zen over Duitse kampen acht ik onaangenaam en ook niet juist. Ik
apprecieer het niet, dat men ons dit voor de voeten werpt. Een oor-
log leidt altijd tot excessen en dat is diep treurig, maar daar kunnen
wij niets aan doen.’88

Regelmatig werden er sprekers de kampen in gestuurd die naast
juridische uiteenzettingen over de Bijzondere Rechtspleging ook
moeilijke thema’s zoals antisemitisme en totalitarisme behandel-
den.89 Deze methode verliep volgens de vaste Commissie voor Pri-
vaat- en Strafrecht die in 1946 de kampen en gevangenissen inspec-
teerde, niet op alle plaatsen even goed. Zo zouden in Castricum
gedetineerden elke dag een stuk uit een boek over de gruwelen van
de Duitse concentratiekampen moeten lezen. Elders zouden lezin-
gen of toespraken over de verderfelijkheid van het nationaalsocia-
lisme worden gegeven. De commissie vond dit een ‘ongelukkige me-
thode’. Zolang de voormalige collaborateurs in kampen van de
buitenwereld afgesloten zaten, zouden zij de nationaalsocialistische
ideologie niet verwerpen. Volgens de commissie zouden de ‘natio-
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naal-socialisten [...] eerder in de vrije maatschappij dan in een inter-
neringskamp genezen kunnen zijn’.90 Tijdens de inspecties van het
Militair Gezag in de zomer van 1945 waren over de heropvoedme-
thodes ook klachten te horen geweest. Een geïnterneerde aan de
Plompentorengracht in Utrecht verklaarde voor de inspectiecom-
missie dat hij kerkdiensten niet wilde bijwonen omdat de dominee
er steeds aan refereerde dat hij tijdens de bezetting in een concentra-
tiekamp had gezeten.91 Ook een opgesloten man in Steenbergen ver-
klaarde dat hij zich door de politiek getinte preek op zondag bele-
digd voelde.92

In de Belgische kampen en gevangenissen werden door de Dienst
Wederopvoeding eveneens voordrachten georganiseerd. Opnieuw
lijkt deze invulling van de heropvoeding in België meer politiek en
meer patriottistisch te zijn geweest dan in Nederland het geval was.
Opvallend is de nadruk die op de Belgische natie werd gelegd. Vol-
gens Albert Luyckx, directeur van kamp Beverlo en betrokken bij de
Dienst Wederopvoeding, was het de taak

deze mensen te helpen bewust te worden van de nationale
waarden, ze te helpen het vaderland weer te vinden, in hen te
doen herleven de gewoonten, alsook de tradities die deel uit-
maken van dit patrimonium, zo lastig te bepalen en dat noch-
tans samengesmolten is met het vaderland.93

Hoe moest dat in de praktijk gebeuren? Het nationale vraagstuk
werd in de kampen behandeld aan de hand van bijvoorbeeld voor-
drachten over de Belgische landschappen, de natuurlijke rijkdom
van België, de dialecten in België, de Belgische nijverheid, de eco -
nomische evolutie, de Belgische expansie in het buitenland, de 
oorsprong van België, het kunstleven van België en de nationale ge-
schiedenis vanaf 1830.94 Met het onderwijzen van de nationale ge-
schiedenis moest een inhaalslag worden gemaakt met de in het In-
terbellum achterwege gebleven staatkundige opvoeding. Dit beleid
sloot aan bij het naoorlogse optreden van de Belgische staat om 
actiever op te treden in de burgerlijke opvoeding vanuit het idee dat
een voormalige collaborateur alleen weer een ‘goede’ Belg kon wor-
den door zijn vaderland beter te leren kennen. 
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Net als in Nederland werden in de Belgische kampen en gevange-
nissen culturele evenementen georganiseerd die soms een uitge-
sproken ‘opvoedend’ karakter hadden, zoals de vertoning van de
Amerikaanse documentaire The True Glory over de bevrijding van
Europa. Deze film werd vertoond in het kamp bij Eisden waar veel
voormalig wapendragers zaten. Zij hadden de oorlogvoering van
september 1944 van de andere kant meegemaakt en de bevrijding
had destijds voor hen het einde van hun vrijheid betekend. Deson-
danks was de belangstelling voor de documentaire groot: vele gede-
tineerden kochten een kaartje om de voorstelling bij te wonen. In de
documentaire komt een scène van de bevrijding van het Duitse con-
centratiekamp Bergen-Belsen voor, waar tijdens de oorlog zeventig-
duizend gevangenen om het leven kwamen. Op de fragmenten zijn
uitgemergelde overlevenden en massagraven van omgekomen ge-
vangenen te zien. Volgens de directeur van het kamp reageerden de
voormalige wapendragers met afkeur op de bewuste scène: mede-
plichtig voelden zij zich niet, want zij wisten naar eigen zeggen niet
van het bestaan van deze kampen.95

Voor de Belgische dienst werd onderwijs ook een belangrijke tak
in de heropvoeding. Al vanaf het begin ontstonden er lokale initia-
tieven in de kampen en gevangenissen. Gedetineerden onderwezen
andere gedetineerden, bijvoorbeeld in Nederlands, Frans of Spaans.
Op het moment van hun opsluiting waren sommige jongeren nog
niet in de gelegenheid geweest met een studie te beginnen of een op-
leiding af te ronden. Ook waren er mensen die als gevolg van het ver-
liezen van het bewijs van burgerdeugd hun beroep niet langer kon-
den uitoefenen, zoals leraren of journalisten. Voor deze groep was
het moeilijk werk te vinden en daarom richtte de Dienst Wederop-
voeding voor deze mensen vakopleidingen op.96

Net als de Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij
maakten sommige Belgische politici zich ook zorgen over de re-in-
tegratiemogelijkheden van voormalige collaborateurs als zij geen
bewijs van burgertrouw hadden. Het bestaan van dit bewijs zorgde
al vanaf het begin voor politieke spanningen. De afgifte ervan zou
willekeurig zijn en talloze mensen onnodig sociale of materiële
schade toebrengen.97 De socialist Piet Vermeylen (minister van Bin-
nenlandse Zaken 1947–1949) liet zich ook kennen als een tegenstan-
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der van het certificaat en waarschuwde in 1947 dat de instandhou-
ding van dit systeem kon bijdragen aan het ontstaan van een groep
paria’s in de Belgische samenleving. Net als Hanssens was hij bang
dat als veel mensen geen bewijs van burgertrouw zouden ontvan-
gen, re-integratie massaal zou mislukken en een groep staatsvijan-
den zou ontstaan.98

Door de gevangenen te herscholen wilde de dwrv voorkomen
dat zij na hun vrijlating in de bijstand of in illegale circuits terecht-
kwamen.99 Vooral aan jongeren moest tijdens de strafvoltrekking
een opleiding worden meegegeven.100 Om meer kans te maken op
arbeidsparticipatie was het belangrijk dat iemand een vak leerde. In
muurkranten werden de gedetineerden in de barakken hier ook aan
herinnerd, zoals in kamp Beverlo: ‘werkt – onderwerp u aan
de arbeidsdiscipline – studeert – stelt alles in het
werk om een beroep aan te leren.’101 De nadruk op werk past
in de liberale visie van de ulb-professoren die bij de dwrv betrok-
ken waren. Een gevangene kon individuele vervolmaking bereiken
via materiële voorspoed. De dwrv geloofde dat geen mens sociale
stabiliteit kon bereiken zonder beroepsstabiliteit te hebben. Daarbij
gold arbeid als een ‘tegengif voor politieke avonturen’.102 Het Rechts-
kundig Weekblad, het in 1931 opgerichte eerste Nederlandstalige juri-
dische weekblad in België, beoordeelde het beleid van Hanssens als
‘baanbrekend, durvend en zeer humanitair’.103

De eerste school werd gesticht in 1947 in het Klein Kasteeltje te
Brussel. Er werden onder andere handelswetenschappen en talen
gedoceerd. In januari 1948 werden vervolgens vakopleidingen in
Merksplas en Saint-Hubert geopend. Op 1 maart 1948 waren er 320
studenten verspreid over deze opleidingen.104 Alle docenten in de
vakopleidingscentra waren tevens wegens collaboratie veroordeel-
den die in het bezit waren van een diploma hoger onderwijs. Een
vierde school die bijvoorbeeld de opleiding automechanica aan-
bood, opende in september 1948 te Beverlo haar deuren. In de loop
van dat jaar zouden er nog meer vakopleidingen in het leven worden
geroepen. Er kwamen speciale opleidingen voor vrouwen in de ge-
vangenis van Sint-Andries te Brugge. Vrouwen werd zowel huishou-
delijke taken als het beroep van kleermaakster, kapster of bloemist
aangeleerd tijdens de detentie.105 Niet iedereen kwam echter in aan-
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merking voor een vakopleiding. Alleen gedetineerden die tot straf-
fen tussen de zes en acht jaar waren veroordeeld en diegenen die nog
geen derde van hun straftijd bereikt hadden, konden zich inschrij-
ven om een vak te leren.106 Het onderwijs bleef bedoeld om patriot-
tisme aan te wakkeren. Zoals Cornil het verwoordde:

Voor ieder van die onderwijsvakken zullen deze programma’s
worden aangevuld met gesprekken en gedachtenwisselingen
welke ten doel hebben de gedetineerden beter bekend te
maken met België, met zijn instellingen, zijn rijkdommen,
zijn verleden, zijn rol in de beschaving en zijn toekomstmoge-
lijkheden ten einde hun de redenen tot gehechtheid aan en
hun plichten jegens hun land beter te doen beseffen.107

Volgens Hanssens moesten cursussen en gesprekken over België ‘de
verkleefdheid aan het land op [...] wekken’.108

De behaalde diploma’s werden plechtig uitgereikt. In oktober
1949 bijvoorbeeld woonden verschillende belangrijke figuren uit
het gevangeniswezen zoals Dupréel, Cornil en Hanssens de uitrei-
king bij. In de zaal waren de Belgische kleuren aangebracht en het or-
kest speelde het Belgische volkslied waarvoor alle aanwezigen in de
houding gingen staan. Hiermee leek de plechtigheid op een rite de
passage. Hanssens sprak de gedetineerden toe: 

Door te vragen dat deze plechtigheid zou aanvangen met de
uitvoering van ons Nationaal Lied, heb ik willen laten blijken
dat ik bij voorbaat gerust was over uw reaktie. Bij voorbaat was
ik overtuigd dat de tonen van het Vaderlands Lied u zouden
ontroeren. Ik heb gewild dat deze Brabançonne u als het
doopwater zuiverde.109

Het bevestigde als het ware de overgang van ‘ inciviek’ naar ‘goede
Belg’.
De opleidingen hadden in het begin moeite om in de noodzakelijke
materialen te voorzien. Hanssens probeerde dit gedeeltelijk op te
lossen door een verzoek om materiaal aan particulieren en bedrij-
ven te doen. Dit had niet altijd succes: de Vlaamse Ingenieurs Vereni-
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ging bijvoorbeeld was van mening dat de Belgische staat in deze
middelen moest voorzien, maar soms kon Hanssens wel rekenen 
op welwillendheid.110 Het betrekken van de vrije maatschappij in 
de reclassering was volgens beide diensten noodzakelijk voor de re-
integratie. Die kon alleen succesvol zijn wanneer de Belgische en 
Nederlandse naoorlogse samenleving openstonden voor de terug-
gekeerde collaborateurs en hun families. Het herstellen van het ge-
schonden vertrouwen moest van beide kanten komen: zowel de
voormalige collaborateurs als de publieke opinie moesten omge-
vormd worden om (opnieuw) tot wederzijds vertrouwen te komen.
De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten probeerde de publieke
opinie te overtuigen van de noodzaak om de voormalige collabora-
teurs een plek in de samenleving te geven. Verschillende functiona-
rissen van de stpd hielden radiolezingen over de integratie van
voormalige collaborateurs. Jaap le Poole bijvoorbeeld vroeg de luis-
teraars de vrijgekomen collaborateurs een kans te geven om te be-
wijzen dat zij een plek in de samenleving verdienden. Deden zij dit
niet, dan waren zij medeverantwoordelijk voor de creatie van ‘tal-
loze paupers, van a-socialen’.111 Hollander waarschuwde voor het
ontstaan van een ‘bijzondere groep oorlogsslachtoffers’ als de voor-
malige collaborateurs en hun gezinnen niet werden opgenomen in
en door het Nederlandse volk. Er moest, volgens de ‘aloude Neder-
landsche deugd der verdraagzaamheid’ aan ‘deze dwalende scha-
pen, deze schipbreukelingen op de politieke zee [...] een reddende
hand worden toegestoken’.112

In België bleek al snel dat de samenleving als geheel de vrijgelaten
incivieken niet met open armen ontving. Dit was natuurlijk niet
waar de Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij naar
streefde. De reclassering ging moeizaam en dat kwam niet alleen
door onwelwillende vrijgelaten collaborateurs. Volgens een interne
rapportage over de werkzaamheden van de dwrv stelde de meer-
derheid van de Belgische bevolking zich niet voor hen open: ‘Deze
weigert te erkennen dat, eenmaal de straf uitgezeten is, de veroor-
deelde zijn plaats in de Nationale Gemeenschap dient te kunnen
hernemen, door zijn werk, en zijn brood moet kunnen verdienen op
een eerlijke manier, en zijn familie waardig moet kunnen opvoeden
met respect voor het Land en zijn instituties.’ Echtgenote en kinde-
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ren werden hier ook nog al te vaak het slachtoffer van.113 In een brief-
wisseling met Hanssens gaf J. Gits, een raadgever van de minister van
Buitenlandse Zaken, aan dat deze afwijzing in zijn ogen niet iets was
om bezorgd over te zijn. De afkeer tegen collaborateurs die vooral
vanuit de arbeidersbevolking kwam, gaf volgens Gits aan hoe vader-
landsgezind deze Belgen waren, hoe zij van hun land ‘hielden’. Hans-
sens vond troost in deze gedachte, maar keurde de opstelling van de
Belgische (arbeiders)bevolking tegelijkertijd af. Ze moest zich her-
derlijk opstellen tegenover haar medeburgers. De bestaande hou-
ding getuigde van een weinig christelijke opstelling.114

Na het uitzitten van de straf kon de (voorwaardelijk) vrijgelaten
collaborateur onder toezicht van de stpd of onder voogdijschap
van de dwrv komen te staan. In Nederland was ondertoezichtstel-
ling een bijzondere voorwaarde die werd opgelegd tijdens de voor-
waardelijke invrijheidstelling. Wanneer iemand onder toezicht
werd geplaatst, werd een medewerker of vrijwilliger van de stpd als
toezichthouder aangesteld. Die zou de vrijgelatene in de regel twee
keer per maand moeten bezoeken. Voor het vrijwillige toezichthou-
derschap werd er een beroep gedaan op kerkelijke en maatschappe-
lijke verenigingen. Sommige organisaties waren graag bereid hun
hulp te verlenen aan de stpd, zoals de Nederlandse Vaticaan Missie,
die in opdracht van het Vaticaan de geestelijke belangen behartigde
van vermiste Nederlanders, krijgsgevangenen en geïnterneerden.115

Tussen 15.000 en 20.000 mensen werden zo (vrijwillig) bij het werk
van de stpd betrokken.116 Op 1 januari 1949 stonden 41.847 mensen
onder toezicht van 17.388 toezichthouders.117

De stpddeed bij de opvang van vrijgelaten politieke delinquen-
ten naast kerkelijke en maatschappelijke verenigingen ook een be-
roep op de Nederlandse bevolking, in het bijzonder op de voorma-
lige verzetsbewegingen.118 Le Poole, die tijdens de bezetting zelf
verzetsman was geweest, probeerde naar eigen zeggen steeds steun
voor de stpd bij voormalig verzetsbewegingen te vinden.119 In het
eindverslag van de stpd staat echter te lezen dat het betrekken van
de leden van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers was mislukt
omdat zij een ‘onverzoenbare geest’ hadden gehad tegenover de re-
integratie van voormalige collaborateurs.120 Plaatselijk leek men dit
probleem wel te kunnen overwinnen. De lokale afdeling Haarlem
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concludeerde: ‘In de kringen van de voormalige illegaliteit en meer
linkse organisaties is de persoonlijke weerzin tegen de nationaal-
 socialisten veelal zo groot, dat weinigen zich tot deze reclasserings-
arbeid aangetrokken voelen. Desondanks werd medewerking uit
deze groepen noodzakelijk geacht, aangemoedigd en verkregen.’121

De stpd wilde graag dat de toezichthouders een doorsnede van
de Nederlandse bevolking vormden. Dit had tot gevolg dat deze
mensen niet allemaal maatschappelijk werkers waren die precies
wisten wat hun te doen stond. Via een inleidende folder en regel -
matige bijeenkomsten werden de vrijwillige toezichthouders op de
hoogte gehouden. Vanaf 1948 verscheen er ook een tijdschrift voor
en door de medewerkers, Toezicht. Hierin werden de toezichthou-
ders van verschillende aspecten van het toezichthouderschap op de
hoogte gebracht, werd achtergrondinformatie over de collaboratie
in Nederland en de Bijzondere Rechtspleging gegeven en versche-
nen ingezonden vragen van toezichthouders met antwoord van het
hoofdbureau. Ter illustratie werden sommige gevallen uitgelicht. In
deze omschrijvingen stonden de economische en sociale achter-
grond en de huidige situatie van de delinquenten en hun familie
dikwijls voorop. Van de toezichthouder werd verwacht dat hij elk
kwartaal een rapport indiende. 

Het was de bedoeling dat de toezichthouders de voormalige 
collaborateurs controleerden en stimuleerden. Volgens het hoofd-
bureau moest het toezicht

in de eerste plaats worden gezien als een bijdrage tot het doen
vervagen en allengs verdwijnen van de tijdens de bezetting
ontstane scheidingslijn in ons volk, welke voortbestaan ten-
slotte tot een maatschappelijke en geestelijke verpaupering
van een omvangrijke groep medeburgers en daarmee tot het
ontstaan van een voortdurende bron van onrust in onze sa-
menleving zou leiden.122

Het toezicht moest niet alleen controlerend en stimulerend zijn
maar ook leidinggevend.123 De toezichthouder moest bemiddelend
optreden bij het zoeken naar werk en een woning. Veel voormalige
collaborateurs hadden hun baan verloren door de internering.
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Sommigen bedrijven schreven de stpd zelf aan met het aanbod hen
op te nemen in hun fabriek.124 Woningen konden in beslag genomen
en toegewezen zijn aan dakloze oorlogsslachtoffers. Ook konden in-
boedels van families onder beheer zijn gesteld waardoor deze men-
sen berooid waren achtergebleven. Hierover maakte de stpd zich
zorgen: zij vond een minimum aan bestaanszekerheid noodzakelijk
om sociaal verval te voorkomen. In de meest schrijnende gevallen
probeerden toezichthouders bij de rechter als bemiddelaar op te 
treden, zodat de opgelegde boete werd verminderd. 

Van de toezichthouders werd verder verwacht dat zij hergroepe-
ring van voormalige collaborateurs hielpen voorkomen. Zij moch-
ten geen buitenstaanders in de maatschappij worden: zij moesten
opgaan in de samenleving en er niet buiten staan met eigen vereni-
gingen. Het liberale principe van vrijheid van vereniging gold in dit
geval voor deze groep dus niet. Onder het mom ‘liever geen sport
dan een sportclub die bestaat uit politieke delinquenten’ wilde de
stpddat dit scherp in de gaten werd gehouden.125

De toezichthouder moest controleren of iemand zich aan de
voorwaarden hield die bij de voorwaardelijke invrijheidstellingen
hoorden. Dit betekende onder andere controleren of iemand zich
wel als een ‘goed Nederlander’ gedroeg. Wat betekende dat? Volgens
de stpdwas een goede Nederlander iemand die ‘de nodige zorgvul-
digheid in acht [neemt] ten aanzien van de maatschappelijke orde
en alles [nalaat] wat de opbouw van ons land schaadt’. Volgens het
ministerie van Justitie was er sprake van een overtreding van het
ware vaderlandschap als iemand een strafbaar feit beging dat sa-
menhing met het politieke verleden van de persoon in kwestie.126 In
de praktijk kwam het er doorgaans op neer dat veroordeelden geen
openlijke uiting meer mochten geven aan sympathieën voor het 
nationaalsocialisme.127 Bij overtreding moest de toezichthouder
herinternering aanbevelen, maar dit kwam zelden voor.128

Hoe intensief het stpd-toezicht was, hing sterk af van de toe-
zichthouder en van de voormalige collaborateur. Sommigen had-
den behoefte aan veelvuldig contact, anderen zagen elkaar alleen
wanneer nodig en in die gevallen was de toezichthouder niet meer
dan een vangnet.129 Van grootse plannen als die van W. H.C. Klein, de
officier-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Arnhem, om de
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voormalig collaborateurs na de invrijheidstelling een twee jaar du-
rende verplichte heropvoedingscursus te laten volgen in zijn woon-
plaats, kwam in ieder geval niets terecht.130

Ook de Belgische Dienst Wederopvoeding stelde (voorwaarde-
lijk) vrijgelatenen onder haar toezicht. Door de latere start van het
dwrvwerd voor het toezicht na de straf eerst een beroep gedaan op
reeds bestaande instellingen.131 De Beschermingscomités die vanaf
eind negentiende eeuw in elk gerechtelijk arrondissement beston-
den, werden erbij betrokken. Deze comités waren vanaf de wet-Le-
jeune actief in België en bestonden uit mensen uit de gegoede burge-
rij. Ook de in 1922 opgerichte Werken der Wederaanpassing (Brussel,
Antwerpen, Luik) ter voorkoming en opvang van landloperij, gin-
gen vlak na de Tweede Wereldoorlog vrijgekomen collaborateurs
opvangen. Verder stonden ook de Centrale Maatschappelijke Dienst
en speciaal opgerichte voogdijraden in deze beginperiode gereed
om zich met de opvang van collaborateurs te bemoeien. 

Het was echter niet gemakkelijk de reclassering van ‘incivieken’
via de bestaande kanalen te laten lopen. Het aantal veroordeelden
bleek al snel te groot om door de bestaande diensten alleen te wor-
den opgevangen. De middelen ontbraken en de aandacht ging ten
koste van de gewone veroordeelden. Daarnaast betrof het een ander
soort voogdijschap waar traditionele instellingen niet op berekend
waren. Volgens een sociaalassistent ging het in het geval van collabo-
rateurs minder om maatschappelijke wederaanpassing en meer om
burgerlijke heropvoeding.132 In het arrondissement Hasselt ver-
wachtten de voorzitters van de voogdijraden niet dat ze het werk ge-
daan zouden krijgen, want er zouden niet genoeg mensen bereid
zijn om toezicht uit te oefenen op voormalige collaborateurs. Ook
vonden ze dat de interneringskampen, met name de mijnkampen,
nogal afgelegen waren waardoor de voogden (te) veel tijd kwijt zou-
den zijn met reizen. Maar de voorzitters waren vooral sceptisch te-
genover de resultaten die behaald konden worden met de reclasse-
ring van deze bijzondere groep delinquenten.133

Overtuigd van de noodzaak voormalige collaborateurs en hun
gezinnen weer op te nemen in de Belgische samenleving, nam de
dwrvdeze taak vervolgens vanaf november 1946 op zich. Er moest,
overeenkomstig het streven van de stpd in Nederland, voorkomen
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worden dat er een groep paria’s in de Belgische samenleving zou
ontstaan. Volgens Hanssens: 

Want de huidige en toekomstige vrijwaring hiervan vereist
dat de repressie van de veroordeelde incivieken, hun echtge-
noten of echtgenotes, hun kinderen en hun ouders, van die
duizenden – en ongetwijfeld honderdduizenden – geen pa-
ria’s en opstandelingen maakt. Uitgestotenen die om te over-
leven verplicht zouden worden om hun toevlucht te zoeken
tot de ergste listen, en die als gevolg van hun buitensporig lij-
den ertoe gebracht zouden worden, te hopen op of bij te dra-
gen tot de omverwerping van de Staat. De Staat die na hen te
hebben getroffen, niets gedaan zou hebben om hun de moge-
lijkheid te geven zich te rehabiliteren.134

Bestaande instellingen voor gewone delinquenten werden aange-
vuld met speciaal aangestelde voogden (in Nederland toezichthou-
ders genoemd). Voor de incivieken die vóór november via de be-
staande diensten aan een voogd waren gekoppeld, veranderde er
niets.135 Anderen kregen een voogd toegewezen via de dwrv. Deze
voogden werden rechtstreeks door de dienst aangesteld. Niet ieder-
een kwam hier zomaar voor in aanmerking. Iemand werd pas tot
voogd aangesteld wanneer hij of zij de reputatie had een goed vader-
lander te zijn.136 De steun van mensen die zich hadden onderschei-
den door patriottische daden, was in de ogen van directeur Hans-
sens van groot belang om het werk van de dwrv te kunnen laten
slagen.137 Bij uitstek waren dit mensen die zich tijdens beide wereld-
oorlogen als ‘ware’ Belgen hadden getoond. Om onder deze groep
voogden te rekruteren, plaatste de dwrv onder andere een oproep
in een nummer van Vétéran Belge, een tijdschrift voor oud-strijders
uit beide wereldoorlogen. De dienst kreeg hierop, tot teleurstelling
van Hanssens, nauwelijks reacties.138 Hanssens ging ook zelf actief op
zoek naar potentiële voogden en schreef geschikte kandidaten per-
soonlijk een brief. Uit de correspondentie van Hanssens blijkt dat hij
dikwijls per veroordeelde een voogd uitzocht.139

In maart 1948 telde de Voogdijdienst 15.755 dossiers en 12.100
voogdijen die effectief werden uitgeoefend.140 Op 31 december 1949
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waren er 25.890 dossiers: 18.814 voogdijen werden dan nog effectief
uitgeoefend, 6.080 voogdijen waren beëindigd en 996 dienden nog
te worden ingericht.141 Daarmee lag het aantal voogdijen lager dan in
Nederland. In de opgestelde richtlijnen werd helder geformuleerd
waaruit het voogdijschap moest bestaan: ‘De voogd zal medewerken
aan de staatsburgerlijke wederopvoeding en de reclassering der per-
sonen voor wie een gebrekkige staatsburgerlijke vorming een der
oorzaken van hun misstap werd.’142 Het accent lag hiermee net an-
ders dan in Nederland, waar de toezichthouders een meer sociaal
begeleidende en minder staatsburgerlijke onderwijzende taak had-
den. Maar de ‘heropvoeding’ werd in beide landen van nationaal be-
lang gezien. Ook de dwrvwilde net als de stpd voorkomen dat de
mensen die onder toezicht waren gesteld verbitterd raakten en ‘vij-
and en verworpeling van de nationale gemeenschap’ werden.143

Om de Belgische ‘staatsburgerlijke wederopvoeding’ mogelijk te
maken was het van belang dat de voogd inzicht kreeg in omstandig-
heden en oorzaken van de collaboratie, hier en daar ook wel ‘de ver-
gissing’ genoemd. Hanssens deelde voogden aan het begin mee wat
de opdracht inhield: ‘takt en een klare psychologische zienswijze en
uiteindelijk het geloof in de morele waarden en de volmaakbaarheid
van het menselijk wezen’.144 Net als in Nederland kon de Belgische
voogd worden aangesteld voor veroordeelden en voor (voorwaarde-
lijk) vrijgelatenen. Wanneer het penitentiair voogdijschap betrof,
moest de taak van de voogd er volgens Hanssens uit bestaan: 

de veroordeelde aan te moedigen om zijn fouten te begrijpen
en te erkennen; de wil om zich weder nuttig te maken voor de
maatschappij en het besluit, om door zijn gedrag en zijn werk,
een eerlijke en waardige plaats in de Nationale gemeenschap
in te nemen, in de mate zijner verdiensten.145

Het begeleiden van de collaborateur tijdens de straf kon door mid-
del van ongecensureerde briefwisseling en bezoek. Er moest een ver-
trouwensband ontstaan tussen de voormalige collaborateur en de
voogd, zodat de voogd zijn ‘pupil’, zoals Hanssens de ondertoezicht-
gestelde noemde, kon helpen bij de ‘inwendige strijd die hij moet
uitvechten tegen zichzelf en zijn omgeving, om de overwinning te
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behalen op zijn fouten, de rechtstreekse en onrechtstreekse oorza-
ken zijner afdwalingen’.146 De veroordeelde moest, kortom, zijn plek
in de maatschappij, met behulp van zijn voogd, weer terugwinnen. 

Het voogdijschap na de straf was vergelijkbaar met het toezicht-
houderschap zoals dat in Nederland bestond. De vrijgekomen colla-
borateurs werden geholpen bij het zoeken naar werk of met bureau-
cratische aangelegenheden zoals het aanvragen van een paspoort.
De voogden rapporteerden vervolgens over hoe het met zijn of haar
pupil ging en of er ‘afwijkingen’ in het gedrag te melden waren. De
dwrvverwachtte elke drie maanden zo’n rapport te ontvangen. 

In het maandblad van een voormalige Luikse verzetsgroep ver-
scheen in juni 1947 kritiek op het werk van de dwrv. Volgens de
schrijvers mislukte het aanwakkeren van het loyalisme tegenover 
de Belgische staat en het versterken van democratische gevoelens
omdat het bij loze woorden bleef. De grote meerderheid van de col-
laborateurs bewees de reclassering in de interneringskampen een
lippendienst en bleef in de praktijk rancuneus tegenover België. Dit
was volgens deze voormalige verzetsleden niet verwonderlijk. Het
kampleven droeg bij tot de verspreiding van de totalitaire ideologie.
Door kleine collaborateurs, de zogenoemde ‘lampistes’, samen met
intellectuelen op te sluiten werden zij sterker dan voorheen besmet
met verkeerde denkbeelden. Fundamenteler was de kritiek van de
Luikse verzetsbeweging op het hele idee dat je met dwang een kriti-
sche geest goed burgerschap kunt opleggen. Dit was in hun ogen on-
mogelijk: 

Het is absoluut zinloos om te trachten de geesten van de ‘inci-
vieken’ te sussen door hen te overladen met grote woorden
waarvan niemand onder hen de betekenis nog kent, en een
vrijheid te verdedigen die zich voor hen vertaalt in verdruk-
king en vervolging.

In plaats daarvan moest de ‘heropvoeding’ pragmatischer zijn:

In plaats van de civieken te overstelpen met redevoeringen
over de democratie, de geschiedenis van België, zou het ver-
standiger zijn om hun de realiteit te tonen, meer in het bijzon-
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der hun illusoire hoop op een geruïneerd, verarmd en ont-
manteld Duitsland te ontnemen. Men moet realisten van 
hen maken door hun duidelijk te maken dat hun enige kans
op redding de re-integratie in de Belgische gemeenschap is
[...].147

Door gemeenschappelijke opsluiting in de kampen zouden zij al-
leen maar verder van de realiteit verwijderd raken en zou in de ogen
van de voormalig Luikse verzetsgroep het communisme alleen
maar heviger om zich heen grijpen. Arbeid waartoe de gedetineer-
den vanaf september 1946 massaal aangespoord werden, hielp niet
volgens de Luikse voormalige verzetsleden. Door te werken werden
zij bij hun familie vandaan gehouden terwijl het contact met de fa-
milie juist een belangrijk element moest zijn in de ‘heropvoeding’.
Het was beter de ‘incivieken’ een verplichte woonplaats en tewerk-
stelling dicht bij de familie op te leggen.148 De Belgische overheid had
echter andere plannen.

4.5 Travail par rachat in de Belgische kampen

Op 16 september 1946 kondigde de Belgische liberale minister van
Justitie Albert Lilar aan hoe het programma voor de heropvoeding
van voormalig collaborateurs er in de toekomst moest uitzien. In
het heropvoedingsprogramma, zoals was uitgewerkt door de stu-
diegroep-Dupréel, die enkele weken later officieel zou uitmonden
in de Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij, was mijnar-
beid het centrale uitgangspunt geworden. De repressie zoals die tot
dusver had plaatsgevonden, was onhoudbaar. Het moment was
aangebroken voor incivieken

door de door hen begane fouten oprecht en volledig goedma-
ken en zich door deze vrijwillige boetedoening waardig
tonen, door binnen de nationale gemeenschap de plaats te
hernemen die hun zal kunnen toegewezen worden in het na-
tionale belang.149
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Lilar deelde dus met Hanssens het idee dat het niet alleen in het be-
lang van de collaborateurs en hun gezinnen was, maar in het belang
van de hele nationale gemeenschap dat heropvoeding en reclasse-
ring plaatsvond. Ganshof van der Meersch hield een dag later de-
zelfde oproep, en ook in het parlement klonk deze visie door.150

De minister verkondigde dat het nieuwe beleid erop gebaseerd
moest zijn de gedetineerden te vertrouwen. Het vertrouwen was niet
vanzelfsprekend, maar werd geleidelijk toegekend door goed ge-
drag. Familiale verbanden waren volgens Lilar door de repressie
ontwricht en moesten weer hersteld worden. De Belgische collabo-
rateurs moest de hoop worden geboden dat ze opnieuw ‘goede’ va-
derlanders konden worden:

Diegenen die zwaktes vertoonden, moeten kunnen hopen dat
ze op een dag binnen de gemeenschap een eervolle plaats kun-
nen terugvinden. Voor zover ze, natuurlijk, het bewijs hebben
geleverd van de oprechtheid van hun verbetering en van hun
wil om bij te dragen tot de wederopbouw van België. Ik nodig
u uit om mee te werken aan deze taak, door deze vanzelfspre-
kendheid voor ogen te houden: ‘Men zal geen burgerzin in het
hoofd kunnen prenten van mannen aan wie men iedere hoop
ontzegt om op een dag weer burgers te worden.151

Werken moest vrijwillig zijn en in dienst staan van het algemeen be-
lang. Heel België zou er voordeel mee hebben wanneer de collabora-
teurs ingezet werden in de ‘kolenslag’, het succesvolle project van
Van Acker voor het naoorlogse Belgisch economisch herstel. In Bel-
gië bestond na de Tweede Wereldoorlog een tekort aan kolen en het
inzetten van voormalige collaborateurs in de Limburgse kolenmij-
nen zou aan de ene kant de broodnodige kolen opleveren en aan de
andere kant de gedetineerde in staat stellen hun goede wil te tonen.

Voordat de grootschalige inschakeling van Belgische ‘incivieken’
in de mijnen van start ging, waren er al eerder initiatieven geweest
om hen aan het werk te zetten. De minister van Justitie Marcel Gré-
goire (Union Démocratique Belge; udb) stelde in het najaar van 1945
al voor om de ‘incivieken’ in de duinen landmijnen te laten ruimen.
Collaborateurs werden vervolgens bij opruimings- en herstelwerk-
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zaamheden ingezet. Gevangenen van het interneringskamp Sint-
Kruis bij Brugge werden bijvoorbeeld vanaf 1946 ingezet bij herstel-
werkzaamheden aan de kust. Daar werd samen met het leger explo-
sief materiaal in de duinen onschadelijk gemaakt.

Tewerkstelling groeide al snel uit tot de belangrijkste poot in de
Belgische heropvoeding. Werken werd gezien als een goede leer-
school en als de beste voorbereiding op het vrije leven. Collaboratie
was volgens directeur van de mijncentra Albert Luyckx een ‘afwij-
king die [...] recht te trekken is door werk’ en volgens hem was het zo
dat ‘het werk de waardigheid verhoogt, dat de dagelijkse inspanning
der arbeiders ook heldendom is en dat het bestaan ook bij een een-
voudige maar productieve loopbaan de mens adelt’.152 Werken werd
door de betrokken Belgische professionals gezien als een overgang
van het passieve gevangenisleven naar het actieve vrije leven en een
aanpassing aan het burgerleven. Werken tijdens detentie kon vanaf
midden 1946 helpen om, gebruikmakend van de wet-Lejeune, eer-
der in (voorwaardelijke) vrijheid te worden gesteld.153

Op de langgestraften na, die als te gevaarlijk voor zo veel bewe-
gingsvrijheid werden gezien, kon iedere veroordeelde collaborateur
zich vrijwillig opgeven om tijdens detentie te werken buiten de ge-
vangenismuren. Om door het gevangenis- of kampbestuur geselec-
teerd te worden, moesten zij het idee hebben dat de kans op ont-
snappen zo klein mogelijk was. De gedetineerde moest hiervoor
over bepaald inzicht beschikken in zijn veroordeling. Tijdens een ge-
sprek om te bepalen of iemand geschikt was om buiten de gevange-
nismuren te werken, werd hem gevraagd naar zijn handelen tijdens
de bezetting. Uit het antwoord moest blijken dat hij niets slechts
voor had gehad met België. Mensen die verbitterd waren over hun
veroordeling, al een strafblad hadden of mensen met een slecht ka-
rakter, pessimisten, ophitsers, ruziemakers en avonturiers werden
gewantrouwd om buiten de gevangenismuren aan het werk te wor-
den gezet.154

Eind april 1946 waren 7254 gedetineerden werkzaam, van wie on-
geveer de helft binnen de strafinrichtingen en de andere helft buiten
de gevangenismuren in de private sector. Het aantal werkende gede-
tineerden steeg vervolgens snel: eind oktober gingen er al dubbel zo
veel mensen aan de slag.155 De meerderheid van deze mensen was op
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dat moment werkzaam in de Limburgse kolenmijnen. Hiertegen
bestonden in het begin bezwaren van onder meer de vakbonden: zij
vonden het beroep van mijnarbeider te ‘waardig’ om door ‘onwaar-
digen’ te laten uitvoeren. De Belgische regering liet zich hierdoor
echter niet tegenhouden.156

Het werken buiten de gevangenis was op dat moment nieuw in
het Belgische gevangenissysteem en gold nog niet voor veroordeel-
den van gemeen recht. Het was een privilege dat voorlopig alleen
aan de voormalige collaborateurs werd voorbehouden. Voordat 
hij aan het werk ging, sloot de gedetineerde een akkoord af met de
Dienst Wederopvoeding:

Een dergelijk accoord sluit in zich de erkenning van de vergis-
sing door mij begaan en de wil om ze te herstellen. Dit accoord
betekent insgelijks dat ik mij zal inspannen om het land te die-
nen door een gunstige geest te scheppen ter vereniging van
alle burgers en ter bevordering van de eenheid van het land.157

In de verklaring was opgenomen dat de gedetineerde de voordelen
die de verbintenis met zich meebracht, weer zou verliezen als hij het
contract niet naleefde. Als hij zich wel aan de gemaakte afspraken
zou houden, was vervroegde vrijlating een reële mogelijkheid. Het
principe van travail par rachat was hierop van toepassing: voor het
werken in de mijnen of aan het spoor kon positief advies worden ge-
geven voor strafvermindering.158 Toch was het ondertekenen van het
contract vooral symbolisch en niet meer dan een drukkingsmiddel.
Luyckx schreef in 1947 dat het naïef zou zijn de mannen ook daad-
werkelijk op hun woord te geloven.159

De inzet van collaborateurs bij opruimwerkzaamheden en in de
kolenslag kwam de Belgische regering op dat moment goed uit.
Want wie kon voor het herstel van het land beter worden ingezet dan
diegenen die medeverantwoordelijk waren geweest voor de geleden
verliezen? Het is de vraag wat de inzet van collaborateurs dan eigen-
lijk nog met reclassering te maken had. Huyse en Dhondt trekken
het verband tussen arbeid en de ‘heropvoeding’ daarom in twijfel.160

Volgens hen zouden de motieven voor de Belgische juristen enkel
economisch zijn. De auteurs gaan ervan uit dat de gevangenis een
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machtsmiddel van de elites is om sociaaleconomische relaties te be-
heersen.161 Deze interpretatie van Huyse en Dhondt over de motie-
ven van de naoorlogse professionals in het recht is echter wellicht al
te economisch-reductionistisch. Want dat het om meer ging dan
noeste arbeid alleen, blijkt uit de bijkomende gunstige voorwaarden
die rond de tewerkstelling werden gecreëerd. Het ging hier niet om
dwangarbeid of, zoals de flamingante-katholieke krant De Stan-
daard het verwoordde, ‘gedetineerde politieke slaven van de staat’,
maar om vrijwillige arbeid die voorgesteld werd als een gunst. Vol-
gens De Standaard konden alleen liberalen een dergelijk materialis-
tisch project bedenken.162 Die geringschattende ideologische dis-
kwalificatie maakte de materiële voordelen voor de gedetineerden
niet minder reëel. Een gedetineerde die zich vrijwillig opgaf kon
hierdoor veel eerder vrijkomen en in de tussentijd ontving hij soci-
ale zekerheid en hetzelfde loon als de vrije arbeiders. Hiermee kon
hij deels zijn achtergebleven familie onderhouden die vanaf novem-
ber 1946 ook profiteerde van de kinderbijslag waar iedere arbeider
sinds 1930 recht op had. Met een ander deel van het verdiende loon
kon de gedetineerde uitgaven doen in de kantine van het kamp of de
gevangenis. 

Vrijwillige arbeid garandeerde de Belgische collaborateurs naast
valorisatie ook een algemeen beter gevangenisklimaat. Al vanaf het
Interbellum was in België geprobeerd het gevangenisregime op
sommige punten aanzienlijk te verbeteren. Na de Tweede Wereld-
oorlog werden deze plannen definitief doorgevoerd. In Nederland
werd om het bestaande gevangeniswezen te hervormen in maart
1946 de commissie-Fick opgericht, die onderzocht welke mogelijk-
heden er bestonden voor de vernieuwing van het gevangeniswe-
zen.163 De impuls in beide landen om het gevangeniswezen te ver-
nieuwen, werd om te beginnen ingegeven door de verschrikkingen
van het nationaalsocialisme, in het bijzonder door de manier
waarop de nationaalsocialisten hun tegenstanders behandeld had-
den. De Belgische elite wilde zich hier niet mee identificeren en een
humanistischer beleid voeren. Zo werd al snel de hygiënische situa-
tie in de inrichtingen aangepakt door de cellen beter te ventileren en
toiletten te plaatsen. Het idee ontstond dat opsluiting als straf al erg
genoeg was: verdere vernederingen moesten achterwege gelaten
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worden. Volgens historici Spierenburg en Franke, geïnspireerd door
de civilisatietheorie van Norbert Elias, kenmerkte de ontwikkeling
van het gevangeniswezen zich door een toenemende emancipatie
van gevangenen die werd ingegeven door een steeds sterker wor-
dende afkeer van het menselijk lijden.164 De naoorlogse ontwikke-
ling van een milder gevangenisklimaat paste hierin.

Daarbij werd het doorvoeren van vernieuwingen gestimuleerd
door de overvolle gevangenissen en interneringskampen en het te-
kort aan personeel na de bevrijding. De gewoonte om gevangenen
niet met elkaar in aanraking te laten komen, kon niet langer gehand-
haafd worden. Zo verdween noodgedwongen de regel van het stil-
zwijgen en werden de zogenaamde ‘leeuwenkooien’ in de gevange-
niskerken waarin gevangenen gescheiden de diensten moesten
bijwonen, weggehaald. Toch profiteerden de voormalige collabora-
teurs veel meer en eerder van deze vernieuwingen dan gewone ge-
vangenen. Zij kregen al snel het recht op een uitgebreidere bezoek-
en correspondentieregeling en mochten dagbladen ontvangen. An-
ders dan de commune delinquent die zijn familie alleen achter tra-
lies en minder vaak mocht ontvangen, werd het familiebezoek voor
collaborateurs in een gemeenschappelijke ruimte zonder traliewerk
georganiseerd. De professionals van het gevangeniswezen zagen in
het bezoek een belangrijk onderdeel van de morele wederopvoe-
ding. Het ontvangen van vrouw en kinderen moest vertrouwelijk en
opbeurend zijn voor zowel de gedetineerden als voor hun familie.
Aan kleine tafeltjes moesten zij in de gelegenheid worden gesteld in
een gemoedelijke sfeer hun kinderen te omhelzen.165 Hiervoor was
een aanpassing in de inrichting van de gevangenissen nodig. Zo
werd in het Belgische kamp Winterslag voor elk tafeltje in de barak-
ken een tafelkleedje in toile cirée aangekocht, werd de ziekenzaal ge-
verfd en werden buiten bloemperkjes aangelegd.166

      Het feit dat al deze verbeteringen wel voor de voormalige colla-
borateurs en niet voor gewone delinquenten golden, impliceert op-
nieuw dat zij een voorkeursbehandeling kregen. Het kamp- en ge-
vangenisbestuur wilde dit type delinquent bovendien vertrouwen.
Het werd daarom ook niet als bezwaarlijk gezien dat deze mensen, 
in eerste instantie ook noodgedwongen door ruimtegebrek en te-
kort aan personeel, in een gemeenschapsregime terechtkwamen.
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Op de invoering van het gemeenschapsregime volgde in zowel Bel-
gië als Nederland al snel het self-government systeem: de gevangenen
moesten zichzelf in zekere mate besturen. De invoering en vervol-
making van self-government kwam voort uit het idee dat een derge-
lijk systeem de collaborateurs zou voorbereiden op actief burger-
schap.
       Zelfbestuur kwam met name in de mijnkampen voor collabora-
teurs voor. In januari 1946 werd het eerste penitentiair mijnkamp bij
Zwartberg geopend. Daar kwamen later andere kampen in Limburg
bij zoals Beringen, Zolder, Houthalen, Winterslag, Waterschei en Eis-
den. Er werd een speciale Dienst Penitentiaire Mijncentra in het
leven geroepen. Het centrale kamp voor de mijnarbeid werd kamp
Beverlo bij Leopoldsburg.167 Hier werden alle gedetineerden gecen-
traliseerd die zich hadden opgegeven voor de vrijwillige mijnarbeid.
In Beverlo werden medische keuring uitgevoerd en wanneer ie-
mand geschikt was bevonden, werd hier het contract met de Dienst
Wederopvoeding Reclassering en Voogdij getekend. 

Beverlo was een negentiende-eeuws militair kamp, bestaande uit
barakken waarin de gevangenen leefden en sliepen. Op het terrein
waren een sociale dienst, de ‘Welfare’-organisatie die voor ontspan-
ning zorgde, een kapel, wasgelegenheid, een toneelzaal en biblio-
theek aanwezig. Een gedetineerde kreeg een lidmaatschapskaart van
de bibliotheek als hij een boek aan de bibliotheek schonk: op die ma-
nier waren er geen kosten voor het ministerie aan verbonden.168 In
1948 verbleven er ongeveer drieduizend mensen in Beverlo. Het per-
soneel bestond uit enkele bedienden, een dokter, een aalmoezenier,
een hoofdbewaker en bewakers. De administratie was in handen
van gedetineerd personeel.

De gedetineerden kregen in de mijnkampen meer vrijheid dan in
andere interneringskampen of gevangenissen. Hier konden ze be-
zoek ontvangen zonder tussenkomst van prikkeldraad, mochten ze
vrij roken en in de kantine bier met elkaar drinken. Volgens direc-
teur van de mijnkampen Albert Luyckx was deze mate van vrijheid
belangrijk voor de reclassering: ‘Het individu heeft alleen maar be-
tekenis wanneer het de vrijheid geniet zichzelf te zijn. De mogelijk-
heid van een dergelijke vrijheid bestaat in een mijncentrum. Juist
daarom vinden er tal van veroordeelden hun moreel evenwicht
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terug.’169 De gedetineerden in Beverlo waren zich bewust van deze
gunstige voorwaarden. Een man die overgeplaatst werd van Beverlo
naar Sint-Kruis, schreef weemoedig aan zijn achtergebleven broer
dat hij in een minder gunstig regime terecht zou komen en het
goede eten in Beverlo en de geboden ontspanning zou gaan missen.
Ook mocht hij in het nieuwe kamp minder vaak naar huis schrijven
en was de bewegingsvrijheid op het kampterrein beperkt.170 Volgens
Luyckx zorgde het arbeidsleven in de mijnkampen voor solidariteit
onder de mannen. Dit kon weliswaar vanuit politiek oogpunt ge-
vaarlijk zijn, maar de voordelen wogen voor hem op tegen de na -
delen. Arbeid was in zijn ogen de beste vorm van reclassering: op 
die manier vond iemand zijn waardigheid weer terug. De mannen
werkten in de mijnen samen met krijgsgevangenen en vrije arbei-
ders. Tussen deze drie groepen bestond een duidelijke scheidslijn en
er werd als groep eer mee behaald om de grootste productie te leve-
ren. De vrije burgers stonden hiermee dikwijls bovenaan, gevolgd
door de incivieken en tot slot de krijgsgevangenen. 

Begin 1948 bezocht een delegatie van de Stichting Toezicht Po -
litieke Delinquenten kamp Beverlo. Volgens de Nederlandse afge-
vaardigden was de stemming onder de gedetineerden in het kamp
‘ijverig maar gedrukt’. Tevens werd opgemerkt dat de Belgische inci-
vieken onderdaniger waren dan de politieke delinquenten in Neder-
land. Dat zou komen door het zakelijker regime en de zwaardere
straffen. Door de afwezigheid van een sociale en geestelijke verzor-
ging zou de sfeer bedrukt zijn. De stpd sprak in haar verslag ook
over 85 procent echtscheidingen in Beverlo.171 Of dit getal met de
waarheid overeenkwam, is niet duidelijk maar directeur Luyckx
sprak in ieder geval zelf ook over ‘te veel’ familiebreuken. In zijn
ogen lag de oplossing deels in het toestaan van bezoek. In het mijn-
kamp mochten gedetineerden twee keer dertig minuten of een keer
een uur per maand bezoek ontvangen.172 In augustus 1948 werd ge-
sproken van 33 procent echtscheidingen in Beverlo.173

Ook in de maandelijkse berichten over de stemming onder gede-
tineerden kwam geen rooskleurig beeld naar voren. Begin 1948 was
in een weekrapport van Beverlo te lezen:
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In ons kamp zelve zijn de mannen eer moedeloos daar de lang
verwachte invrijheidstellingen maar niet komen. Hoewel met
de beste gevoelens bezield tegenover het Vaderland vragen zij
zich af wat er van hen, na het bekennen van hun misstap, nog
meer kan gevraagd worden. De meeste hadden zich vrijwillig
voor de mijn gemeld, waar zij dan ook een zekere tijd verble-
ven. Zij die van de mijnen terugkeerden, melden zich meestal
terstond voor een andere mijn. Allen willen door hun arbeid
bewijzen dat zij terug in de gemeenschap kunnen ingescha-
keld worden.174

Ondanks deze berichten bestond tevredenheid bij de bestuurders
over de productie van de mijncentra.175 Hierdoor werd besloten dat
het valorisatiesysteem ook van toepassing moest zijn op alle voor-
malige collaborateurs. Ook hun zou de mogelijkheid gegeven moe-
ten worden ‘de fouten die zij jegens België hebben bedreven, uit te
boeten onder meer door de taken van algemeen belang, die hun
worden toevertrouwd, vrijwillig uit [te] voeren.’176

4.6 ‘Open’ strafkoloniën in Nederland 

Ook in Nederland werd nagedacht over de inzet van collaborateurs
bij herstelwerkzaamheden. Rechtsgeleerde Willem Pompe zag in te-
werkstelling niet enkel economisch gewin:

Belangrijk is reeds het economische nadeel, daar-in-be-
staande, dat in een tijd, waarin zoveel werkkrachten tekort
komen, nog verschillende tienduizenden in gevangenissen en
kampen opgesloten zitten en aan het nationale werk voor een
herstel van een nieuw Nederland niet of nauwelijks kunnen
medewerken, maar het belangrijkste en doorslag gevende ar-
gument ligt naar mijn overtuiging in de geestelijke en zede-
lijke gezondheid van ons volk.177

Voor mensen als Pompe moesten voormalige collaborateurs op een
of andere manier weer deel gaan uitmaken van een ‘gezonde’ sa-
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menleving. De manier waarop dit volgens de Stichting Toezicht Po-
litieke Delinquenten moest gebeuren, verschilde met de visie van de
Belgische collega’s. In Nederland werden de collaborateurs niet zoals
in België massaal onder de grond tewerkgesteld, maar moesten ze in
een in de buitenlucht gelegen ‘open’ kamp zelfstandig werken. Een
open kamp met een volledig zelfbestuur was iets waar ook Albert
Luyckx in België van droomde; hij dacht aan een heel dorp voor ge-
detineerde collaborateurs. In dit kamp moest geen prikkeldraad of
bewaking meer zijn, hadden mensen vrij verkeer van en naar hun
werk en stond het hun vrij hun familie te bezoeken.178 Waar dit een
ideaalbeeld bleef in België, werd het in Nederland gerealiseerd. 
      De interneringskampen zoals ze op dat moment bestonden, wer-
den door de stpd als plekken van verderf gezien. Tot de zomer van
1946 bestond het idee dat er geen reclassering tijdens de gevangen-
schap had plaatsgevonden. De kampen hadden juist een tegenover-
gesteld effect teweeggebracht: nihilisme, onzekerheid en rancune
waren doorgaans aan te treffen onder de gedetineerden.179 De voor-
malige collaborateurs vonden dat zij slecht behandeld waren in de
kampen. Slechte voeding, tekort aan materialen, gebrek aan hygiëne
en het soms hardhandig optreden van het personeel hadden in het
algemeen veel invloed uitgeoefend op de gemoedstoestand van de
gevangenen. Hier moest wat aan veranderen. Aan de ene kant werd
zo de vrijlating van een grote groep ‘lichte’ gevallen gerechtvaardigd
en aan de andere kant werd experimenteel nagedacht over de inter-
nering van achtergebleven politieke delinquenten.
      Het waren in de ogen van de medewerkers van de stpd niet de
voormalige collaborateurs alleen die door de opsluiting op het 
verkeerde pad kwamen, volgens hen werden hele gezinnen hierin
meegesleept. Zij vervielen door de opsluiting van de kostwinner in
armoede, huwelijken liepen stuk en kinderen zouden als gevolg
hiervan verwilderen. Het totaal aantal betrokkenen werd door
Duynstee op een half miljoen geschat.180 Ook Pompe wees op de ge-
zinnen als slachtoffers. De grootschalige ‘zuivering’ zorgde voor ver-
bittering die het volk ‘verziekte’ en dat op het moment dat ‘onze
krachten moeten aangewend worden om tot herstel en vernieuwing
in Nederland te komen’.181 Volgens dominee H. Bardeloos, als geeste-
lijk verzorger verbonden aan interneringskamp Westerbork, lag het
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aantal echtscheidingen op 20 procent en het aantal huwelijkspro-
blemen op 45 procent. Dagelijks zouden buitenechtelijke kinderen
worden geboren.182

In september 1947 schreef de Commissie van Geestelijke en Soci-
ale Verzorgers van kamp Vught een brief aan de koningin. Ook deze
commissie waarschuwde voor de verderfelijke invloed die de kam-
pen na verloop van tijd op de opgeslotene hadden: 

De kampen zijn verworden tot verzamelplaatsen van poli-
tieke verwarde, langzaam maar zeker verbitterde mensen, 
gedeeltelijk frontsoldaten, gedeeltelijk sociaal-achterlijke en
disharmonische naturen, die zich nu nog meer dan vroeger
bondgenoten voelen in een hard lot en elkaar steeds verder
ophitsen en daardoor voortdurend meer verwijderd raken
van de gezonde opvatting, behorende bij een goed geordende
samenleving, waarin het overgrote deel van hen toch vroeger
of later zal moeten terugkeren.183

Volgens de personeelsleden van kamp Vught lag de oorzaak niet zo-
zeer bij de misstanden in de kampen – die kwamen volgens hen nog
slechts sporadisch voor – maar was deze houding het gevolg van
rechtsonzekerheid en een nihilistische levensopvatting onder de ge-
detineerden. De remedie hiertegen was in hun ogen heropvoeding
in vrijheid, zodat een volledig herstel van de gezinnen mogelijk was.

De meeste betrokkenen waren het er dus over eens dat isoleren
achter tralies en prikkeldraad slecht voor de ‘heroriëntering’ van
collaborateurs en hun gezinnen was. In 1947 kwamen er meerdere
projecten van de grond die internering en tewerkstelling in de bui-
tenlucht moesten bevorderen. Deze ideeën vertrokken vanuit de ge-
dachte dat het platteland beter was tegenover de stad, die een giftige
invloed kon hebben. Regeneratie door buitenlucht had begin ne-
gentiende eeuw een opmars gemaakt als oplossing voor bijvoor-
beeld arme, verzwakte kinderen uit de arbeidersklasse. Op het plat-
teland werden gezondheidskolonies ingericht met het idee deze
stadskinderen te versterken en ze te disciplineren. Het tijdelijk (ge-
dwongen) wegsturen van mensen uit de stad om hen lichamelijk en
sociaal te verbeteren gold niet alleen voor kinderen. Hele gezinnen
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die als ‘a-sociaal’ gecategoriseerd waren, werden tijdens en direct na
de bezetting naar Drenthe en Overijssel gestuurd om daar in Rijks-
evacuatiekampen, later als gezinsoorden aangeduid, te werken. Het
isoleren van deze mensen op het platteland werd als noodzakelijk
voor hun heropvoeding gezien.184

In de zomer van 1946 werden ongeveer drieduizend Nederlandse
collaborateurs tewerkgesteld in de Noordoostpolder. Dit gebied
werd vanaf 1940 langzaam drooggelegd om ruimte te bieden voor
landbouwgronden en boerderijen. In ruil voor arbeid werd hun
eten en verzorging vergoed. Naast de stpd was ook de Gemeen-
schap Oud Illegale Werkers een voorstander van deze tewerkstelling
in de Noordoostpolder. Werken zou niet alleen een prikkel tot goed
gedrag inhouden, de tewerkstelling maakte het mogelijk dat de col-
laborateurs zelf mee zouden betalen in de kosten voor internering.
Een restbedrag van het loon moest naar de familie gaan. Isolering
was volgens de oud-verzetslieden wel noodzakelijk.185 Al snel ont-
stonden er echter problemen. De polder bood geen mogelijkheden
tot afzondering en de aanwezigheid van de collaborateurs maakte
de komst van vrije arbeiders onmogelijk. De directie van de Noord-
oostpolder zat dan ook niet te springen om de komst van de groep
collaborateurs. Door de grote oppervlakte van het gebied moest er
veel personeel en vervoer aan te pas komen waar op dat moment
nog gebrek aan was. De directie wilde ook niet dat de polder op een
strafkolonie ging lijken.186 Eind 1946 werden de politieke delinquen-
ten daarom weer naar andere kampen overgebracht.187

In juni 1948 werd een nieuwe poging ondernomen en werd kamp
‘Westvaart’ in de Noordoostpolder ingericht. De fantasieën die de
Belgische kampdirecteur Luyckx had over een open kamp, werden
in Westvaart voor voormalige collaborateurs verwezenlijkt. In het
voormalige interneringskamp werd de kampbewaking naar huis
gestuurd, prikkeldraadafzetting verwijderd, was het toegestaan zich
buiten het kamp vrij te bewegen, bestond maandelijks weekendver-
lof om naar huis te gaan en hadden de kampbewoners recht op vrije
correspondentie. 

De mannen die zich vrijwillig hadden opgegeven om in West-
vaart te komen werken, kwamen uit verschillende Nederlandse in-
terneringskampen. Er werd op voorhand geselecteerd door de
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kampcommandant van Westvaart, een inspecteur van het directo-
raat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging en een arts. Er wer-
den gesprekken gevoerd over de persoonlijke en gezinsomstandig-
heden, en een sociaal verzorger keek of de gezinsomstandigheden
van een gedetineerde goed genoeg waren voor het maandelijkse 
verlof. In dit vooronderzoek werd in slechts drie gevallen negatief
geoordeeld, de overige 422 gedetineerden mochten in Westvaart
blijven. Bij opname in het kamp moest elke kampbewoner de be-
lofte doen geen misbruik van de gegeven vrijheid te maken. Alle
mannen die met verlof gingen, keerden uit eigen beweging weer
terug naar het kamp. De geest zou ook na de terugkeer volgens de
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten ‘zeer opgewekt’ zijn ge-
weest.188

De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten noemde ook dit 
experiment met het ‘open’ kamp geslaagd.189 Het onderschreef haar
beleid van heropvoeding in plaats van vergelding. Alleen door men-
sen een perspectief te bieden, zoals werk en een herenigd gezin, kon
reclassering volgens de stpd succesvol zijn. De stichting hoopte 
dan ook dat de experimenten met de ‘open’ kampen de voorloper
van een nieuw gevangenissysteem kon zijn en dus ook kon worden 
toegepast op commune delinquenten.190 Met de opheffing van het
kamp op 1 december 1948 werd de proef met collaborateurs voortge-
zet in de nabijgelegen Rijkswerkinstelling in Veenhuizen.191 Deze in-
richting was ook ‘open’: er waren geen tralies en de deuren gingen
niet op slot. Net als in Westvaart konden de gedetineerden zelfstan-
dig naar hun werk en op zondag naar de kerk gaan, was de corres-
pondentie onbeperkt en mochten de mannen eens per maand een
bezoek aan huis brengen. Van de honderden die met verlof gingen,
keerden er slechts twee niet meer uit vrije wil terug naar Veen -
huizen.192

Naast de experimenten met de ‘open’ kampen in de Nederlandse
polder werd door de stpd een soortgelijk project opgezet op weste-
lijk Nieuw-Guinea, een onderdeel van de toenmalige kolonie Neder-
lands-Indië. Tussen 1947 en 1949 zouden meer dan tweehonderd
voormalig collaborateurs naar deze kolonie worden gestuurd in het
kader van hun heropvoeding. In deze periode stond Nederland in-
ternationaal onder druk om afstand te doen van Nederlands-Indië.
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Dit gebeurde in 1949, maar Nieuw-Guinea bleef ook nadien een Ne-
derlandse kolonie. Gedurende de Tweede Wereldoorlog had Japan
Nieuw-Guinea nooit volledig weten te veroveren maar het eiland
had wel veel oorlogsschade opgelopen. Na de bevrijding werden de
achtergebleven dumps van het Amerikaanse leger voor een groot
deel overgenomen door de Nederlands-Indische regering. Het le-
germateriaal, waaronder talrijke vliegtuigen, moest ter plekke her-
steld worden voordat het weer in gebruik kon worden genomen.
Voor deze reparatie werden speciale werkplaatsen ingericht en
moesten arbeidskrachten aangetrokken worden. Rekrutering op de
Nederlandse arbeidsmarkt werd uitgesloten met het oog op de we-
deropbouw en de Poolse oud-strijders die het ministerie van Sociale
Zaken in gedachten had, bleken geen belangstelling te hebben voor
het uitvoeren van deze overzeese werkzaamheden.193

De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten zag vervolgens een
mogelijkheid om de collaborateurs naar Nieuw-Guinea te sturen en
adviseerde het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen mannen uit
de interneringskampen te rekruteren die voor een periode van twee
jaar in Hollandia de voormalige dumps van het Amerikaanse leger
zouden opruimen. De nog altijd overvolle interneringskampen
zouden op die manier worden verlicht en tewerkstelling van de
voormalige collaborateurs sloot aan bij de ideeën van Le Poole dat zij
aan de bekostiging van de dure interneringskampen op een of an-
dere manier zelf moesten bijgedragen.194 Het directoraat-generaal
voor de Bijzondere Rechtspleging, de minister van Justitie, de Stich-
ting Toezicht Politieke Delinquenten en het Commissariaat voor In-
dische Zaken kwamen in februari 1947 vervolgens overeen om een
groep collaborateurs te sturen.195

De keuze om voormalige collaborateurs naar Nieuw-Guinea uit
te zenden, was op z’n minst ironisch. De Nederlandse regering had
tot dat moment nooit veel interesse getoond in de kolonie Nieuw-
Guinea. Steun aan migranten was altijd tot een minimum beperkt
gebleven en de aandacht ging voornamelijk uit naar Java. Tijdens
het Interbellum waren bewegingen in Nederland ontstaan die het
eiland wel verder wilden koloniseren, zoals de Vereeniging tot Kolo-
nisatie van Nieuw-Guinea. Zij hadden utopische plannen om terug
te keren naar het gemeenschapsleven en een meer eenvoudige le-
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vensstijl.196 Deze Nieuw-Guineabewegingen hadden in het over-
brengen van hun wensen nooit veel succes bij het politieke esta-
blishment. De nsb had destijds echter wel interesse in de nog te ko-
loniseren kolonie.197 Onder leiding van enkele nsb’ers werd voor de
realisatie hiervan de Nationale Nieuw-Guinea Vereeniging opge-
richt. Mussert verklaarde op de Landdag in oktober 1935 na zijn te-
rugkomst uit Nederland-Indië: ‘Nederlandsch Indië zal eerst dan
waarlijk Nederlandsch Indië zijn, wanneer Nieuw Guinea bevolkt
zal zijn door mannen en vrouwen van Nederlandschen stam!’198

Tijdens de bezetting waren er vervolgens in Nederland stemmen
te horen voor het deporteren van alle collaborateurs naar een van de
Nederlandse koloniën. Eerder al bleek dat de verzetskrant Het Parool
bijvoorbeeld had opgeroepen groepen ‘landverraders’ na de bevrij-
ding op Nieuw-Guinea of Suriname voor straf dwangarbeid te laten
verrichten. Ook na mei 1945 waren er geluiden uit de hoek van de
Nieuw-Guineabewegingen te horen om collaborateurs naar het ei-
land te sturen. De achterliggende reden was voor deze bewegingen
echter niet zozeer bestraffing: zij zagen in de zending veel meer een
mogelijkheid voor de nog altijd gekoesterde kolonisatie van het ei-
land. In november 1946 verscheen bijvoorbeeld het artikel ‘Verban-
ning van de Nederlandse ss-troepen’ in het pro-kolonisatietijd-
schrift Nieuw-Guinea. Hierin werd beargumenteerd dat 

de wapendragers zijn geen gewone crimineelen. Indien zij
den stoot kunnen geven – hetgeen voor hen allerminst een
genoegen zal zijn – voor een Nederlandse volksplanting, dan
zal zulk een, door hen in eersten aanloop tot cultuur gebracht
deel van het rijk, al even zeer een normaal deel van de be-
schaafde wereld worden.199

Volgens de auteur van het artikel bood verbanning naar Nieuw-Gui-
nea de voormalige ss’ers de kans ‘positief werk [te] verrichten, voor
het land, dat zij met hun daad in den rug vielen’. Ook G. Tichelman,
oud-bestuursambtenaar in Nederlands-Indië, schreef een brochure
waarin hij zijn deportatieplan voor nsb’ers uiteenzette. Hij zag de
voormalige nsb’ers en andere collaborateurs als een ‘boosaardig
kankergezwel’ dat uit het zuivere vaderland verwijderd moest wor-
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den. Gedwongen kolonisatie zou hun een laatste kans bieden om
een nieuw, menswaardig bestaan op te bouwen.200

De Indische regering stond in eerste instantie niet te springen om
een groep voormalige collaborateurs op het eiland te ontvangen.
Door de bestaande personeelsnood werd echter al snel over de be-
zwaren heen gestapt en stemde zij in met de plannen mits gegaran-
deerd werd dat er alleen ‘lichte’ gevallen van collaboratie naar het 
eiland zouden worden gestuurd.201 Ook de stpd wilde een selectie-
procedure. De collaborateurs die in vrijheid of buiten vervolging
waren gesteld, waren volgens Le Poole niet geschikt omdat bleek dat
deze mensen na hun vrijlating weer gemakkelijk aan het werk kwa-
men. Zij konden hun kansen daarom beter in Nederland zoeken.
Gedetineerden die tot een gevangenisstraf waren veroordeeld, kwa-
men ook niet in aanmerking omdat de bestaande gevangenisrege-
ling dit niet toeliet. De delinquenten die door het tribunaal waren
berecht, werden daarom als het meest geschikt gezien. De geselec-
teerde mensen konden door de Interneringsregeling 1946 voor-
waardelijk in vrijheid worden gesteld waardoor uitzending naar
Nieuw-Guinea mogelijk werd. Gezien het zware werk dat verricht
moest worden, kwamen alleen mannen en geen vrouwen in aan-
merking voor uitzending. Intellectuelen werden om deze reden ook
uitgesloten. Jonge delinquenten kwamen in principe ook niet in
aanmerking omdat zij te weinig ervaring hadden en voor hen moest
‘een volledige rehabilitatiemogelijkheid binnen onze Nederlandse
volksgemeenschap [...] liggen’.202

Belangrijk was dat de uitzending naar Nieuw-Guinea op vrijwil-
lige basis plaatsvond. Vanaf april werd in alle interneringskampen
de oproep voor uitzending verspreid. De Stichting Toezicht Politieke
Delinquenten was, gezien de werkzaamheden die op de dumps zou
moeten plaatsvinden, in eerste instantie geïnteresseerd in geïnter-
neerden die geschoold waren in metaalbewerking. Maar er waren
ook koks, kappers en verplegers nodig. In een circulaire aan alle
kampcommandanten werd gevraagd om alle namen van geïnteres-
seerden aan de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten door te
geven.203 Volgens de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten be-
stond er bij sommige kampcommandanten echter tegenzin om
mee te werken omdat zij bang waren de goede werkkrachten uit hun
kampen kwijt te raken.204
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De oproep van de stpd bleek al snel een succes, in korte tijd
meldden zich 388 mannen die via het tribunaal een internerings-
straf hadden opgelegd gekregen, en veertien die al in vrijheid waren
gesteld. Onverwacht was de interesse in uitzending niet, de voor-
waarden om naar Nieuw-Guinea te gaan waren immers aantrekke-
lijk. De Stichting Toezicht Politieke Delinquenten had de indruk dat
‘de mogelijkheid van rehabilitatie en lotsverbetering van het gezin’
voor de meeste mensen de reden was om zich vrijwillig aan te mel-
den. Vertrek naar Nieuw-Guinea was bovendien een goede moge-
lijkheid om te ontsnappen uit het interneringskamp, waar de ge-
moedstoestand onder de geïnterneerden slecht was. Net zoals in
België voor de mijnarbeid gold, was ook hier de reciprociteit van de
tewerkstelling belangrijk: wie uitgezonden werd naar Nieuw-Gui-
nea, kreeg in ruil voor twee jaar (vrijwillige) arbeid zijn vrijheid
terug. Dit werd vastgelegd in een arbeidsovereenkomst die voor ver-
trek getekend moest worden. Eenmaal op de boot zouden de colla-
borateurs dan hun vrijheid terugkrijgen.205

In Nieuw-Guinea zou in het levensonderhoud van de mannen
worden voorzien en zouden zij maandelijks dertig gulden zakgeld
ontvangen. Verder werd gegarandeerd dat de achtergebleven gezin-
nen niet onverzorgd achterbleven: het loon werd volledig uitbetaald
aan het gezin. Dit was een aantrekkelijke regeling, want veel gezin-
nen van collaborateurs waren na de bevrijding berooid achtergeble-
ven. Een man verklaarde dat het onderhoud van zijn gezin de be-
langrijkste reden voor hem was om zich op te geven. Daarnaast
dacht hij dat vertrek naar Nieuw-Guinea hem de beste kans gaf om
te laten zien dat hij nog moed had voor een nieuwe toekomst. Ook
had de man het idee dat hij na terugkeer uit Nieuw-Guinea beter
door zijn omgeving zou worden ontvangen dan wanneer hij uit het
interneringskamp zou terugkeren.206

Wat wilde de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten bereiken
met de uitzending naar Nieuw-Guinea? Het moest natuurlijk in
economische zin nut hebben, maar de stpdhoopte ook dat geeste-
lijke en maatschappelijk heroriëntering tijdens het leven aan de an-
dere kant van de wereld zou plaatsvinden om te voorkomen dat deze
mensen ‘ontredderd’ na hun straf in de maatschappij zouden terug-
keren.207 Het idee dat deze mensen in de kampen alleen nog maar
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meer verbitterd zouden raken, lag ook aan de basis van de uitzen-
ding. Een medewerker van de stpd schreef in Toezicht: 

Het is moeilijk te bewijzen, maar ik houd mij ervan overtuigd,
dat deze man, buiten zijn gewone sfeer gebracht, niet alleen
beïnvloedbaar bleek, maar ook een ruimte heeft gevonden,
waarin zijn verbittering kan vervloeien en plaats maken voor
zelfkritiek en het inzicht, dat het prikkeldraad in het meren-
deel van de gevallen vasthaakt.208

Volgens de stpd zouden de collaborateurs die twee jaar in de kolo-
nie werkten en zich daar netjes gedroegen, meer karakter tonen dan
zij tijdens de bezetting hadden gedaan.209 Door de stichting werd een
groot vertrouwen gelegd in de groep. Het was volgens Le Poole

principieel onjuist voorop te stellen, dat voor hen gedacht en
gezorgd moet worden. Integendeel, zij moeten bewijzen ver-
antwoordelijkheidsbesef te bezitten en op eigen benen te kun-
nen staan. Dankzij eigen kracht en houding zullen zij in de ge-
meenschap op Hollandia moeten worden opgenomen. Ik heb
vooralsnog het vertrouwen, dat zij hierin zullen slagen, ver-
vuld als zij zijn van de wens daartoe en door ons voorbereid op
de moeilijkheden en weerstanden, welke overwonnen moe-
ten worden.210

De gevangenen die zich hadden opgegeven voor uitzending naar
Nieuw-Guinea, werden in de loop van april 1947 in het nabij Utrecht
gelegen interneringskamp Fort Honswijk gecentraliseerd. Door de
afgelegen ligging had het oude fort een slechte reputatie, wat door
delinquenten onderstreept werd met de leuze ‘Liever een lijk dan
naar Fort Honswijk’.211 In het fort werd met iedereen die zich had
aangemeld, een individueel gesprek gevoerd. De burgerlijke staat,
beroep en opleiding, motief van aanmelding, politieke voorkeur en
het strafblad werden nagetrokken. Tevens werd er een vertrouwens-
persoon onder de delinquenten aangesteld die de stpd zou inlich-
ten wanneer een geïnterneerde bijvoorbeeld obscene taal of antise-
mitische uitspraken deed en zich daarmee (alsnog) diskwalificeerde
voor uitzending. 
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      In totaal werden 119 mannen geselecteerd voor uitzending, van
wie 11 mannen al in vrijheid waren gesteld. In deze groep waren 61
mannen getrouwd en 11 gescheiden. Het merendeel was tussen de 
24 en 40 jaar oud. De meesten van hen waren ongeschoold. Tijdens
de selectie was er op de samenstelling van de groep gelet, want de in-
vloed van de groep moest op iedereen ‘verheffend’ werken. De een-
maal geselecteerde mensen werden vervolgens klaargestoomd voor
vertrek. Er werden twee lezingen gegeven. Op de laatste dag vóór het
vertrek organiseerde de stpdook een ontmoeting met hun families
met wie daarvoor al meer contact had mogen plaatsvinden.212 Op 
28 mei voer de boot vervolgens uit de haven van Amsterdam. De 
verwachtingen waren hoog gespannen. Een man verklaarde: 

De geest onder de groep was zeer goed te noemen bij ons ver-
trek, en zo niet allen dan toch het grootste gedeelte was met
zeer goede bedoelingen bezield bij hun vertrek. De meesten
bezielde toch slechts een ding, n.l. te laten zien dat wij nog zeer
goed te gebruiken waren in de maatschappij en hiervoor wil-
den zij hun uiterste krachten geven.213

De scheepvaartmaatschappij die voor het transport gecharterd was,
stond aanvankelijk huiverig tegenover de collaborateurs en dwong
bij de stpd af dat enkele militairen de politieke delinquenten tij-
dens de reis in de gaten zouden houden. Ondanks deze wantrou-
wende houding van de directie was de stemming onder de delin-
quenten aan boord goed en waanden zij zich in ‘een weelde die ons
trof daar wij die in die 2 jaren ontwend waren’.214 Namens de stpd
voeren secretaris Jan Woestenburg en Jaap le Poole mee. Woesten-
burg zou bij de groep op Nieuw-Guinea blijven, Le Poole keerde
weer huiswaarts nadat hij alle delinquenten op het schip hun invrij-
heidstelling had overhandigd. Vanaf dat moment waren alle man-
nen voorwaardelijk vrij. Als clausule was in het arbeidscontract op-
genomen dat bij overtreding van goed gedrag iemand direct weer
naar huis gestuurd zou worden. Alle verworvenheden zouden in dat
geval komen te vervallen. In het geval van de Nieuw-Guineagangers
werd de invrijheidstelling teruggedraaid (deze was immers voor-
waardelijk geweest) en werd iemand opnieuw in een internerings-
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kamp in Nederland vastgezet. In enkele gevallen zou de stpd hier-
toe inderdaad overgaan.

In juli kwam de boot aan op Nieuw-Guinea. De doorreis naar
Hollandia werd echter geweigerd door de procureur-generaal
omdat hij niet op de hoogte was van de komst. Na onderhandelin-
gen door Woestenburg kon de groep terecht op Biak, een eiland in de
Geelvinkbaai waar het Japanse en Amerikaanse leger in de zomer
van 1944 hevig hadden gevochten. De aankomst op Biak zorgde bij
velen voor een teleurstelling. Er waren hier geen voorbereidingen
getroffen en de accommodatie, een oud Japans krijgsgevangen-
kamp, was verre van bewoonbaar.215 Een man verklaarde dat Biak
nog slechter was dan de meeste interneringskampen in Neder-
land.216 Lange tijd bleven de voorzieningen schaars. Volgens een
voormalig collaborateur waren de inlanders veel beter gekleed en
kregen zij beter te eten.217

Onder leiding van Woestenburg gingen de voormalige collabo-
rateurs aan de slag om het leven op het eiland zelf te organiseren. Ze
bouwden huizen waar ze in kleinere groepen in gingen wonen. Een-
maal terug in Nederland ontving Woestenburg een brief van de sa-
menwonende uitgezonden jongeren. Zij schreven ronduit enthou-
siast over hun woning en de onderlinge stemming. Aan het leven op
Biak waren zij inmiddels gewend. Naast het werken op de werkplaats
hadden zij tijd over voor sport en toneel. Ze gingen niet om met de
andere mannen uit de groep, waar de stemming in tegenstelling tot
bij de jongeren, bedrukt was. Volgens de jongens waren de mannen
gedesillusioneerd.218

Op Biak moesten de voormalige collaborateurs samenwerken
met de Nederlandse militairen die al eerder werkzaam waren op de
Amerikaanse legerbasis. De militairen stonden aanvankelijk vijan-
delijk tegenover de groep, want zij waren in de veronderstelling dat
deze mannen tijdens de bezetting in Duitse concentratiekampen
hadden gewerkt. Na enkele weken verbeterde het contact tussen
beide groepen en ontstond er een vriendschappelijke omgang: de
voormalig collaborateurs gingen na verloop van tijd zelfs samen
met de militairen naar de plaatselijke bioscoop. De lokale Indo-Eu-
ropese gemeenschap op Biak protesteerde echter tegen de aanwezig-
heid van de voormalige collaborateurs en dwong af dat die enkel nog
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met de Papoea’s naar de film gingen. Uit eerdere reacties van de
Indo-Europeanen in Indonesië was al af te leiden geweest dat zij niet
zaten te wachten op de aanwezigheid van collaborateurs. Bij de eer-
ste geluiden over de mogelijkheid deze groep naar de kolonie te 
sturen, had de Indo-Europese gemeenschap duidelijk gemaakt dat
zij niet wilde dat de kolonie als afvalputje voor ‘rijksvuil’ werd ge-
bruikt.219 Zij vroeg zich af:

Moet de traditie van weleer, toen dronkaards en mislukkelin-
gen in het zog der specerij-vaarders naar de Oost trokken,
toen men slappelingen goed genoeg vond voor de Indische
bureau’s, toen kolonialen van twijfelachtig allooi de Indonesi-
sche kazernes bevolkten – moet die traditie weer herleven?220

Ook vanuit justitiële kringen in Nederlands-Indië klonk commen-
taar nadat de uitzending eenmaal had plaatsgevonden. Zij hadden
destijds als voorwaarde gesteld dat er alleen ‘lichte’ gevallen naar
Nieuw-Guinea gestuurd zouden worden. Nu was echter gebleken
dat er onder de tribunaalgevallen ook mensen waren die helemaal
niet zo ‘licht’ bleken te zijn. Mr. A. Gieben, de directeur van Justitie in
de Indische regering schreef: ‘Het is bepaald onaanvaardbaar om
aan personen van het allooi der thans uitgezondenen een plaats in
de Indische samenleving in te ruimen.’221 Hij wilde eventuele nieuwe
uitzendingen in de toekomst dan ook afraden.

Ondanks de bestaande bezwaren tegen de aanwezigheid van de
voormalige collaborateurs op Biak, verzocht het Nederlands-In-
disch Gouvernement de Nederlandse regering in november 1947
een tweede groep arbeiders naar Nieuw-Guinea te sturen.222 Aan dit
verzoek werd gehoor gegeven, en begin 1948 kondigde de stpd aan
de commandanten van de interneringskampen een tweede expedi-
tie aan.223 Dit keer kwamen naast diegenen die door een tribunaal
waren veroordeeld, ook gevallen die voor een Bijzondere Gerechts-
hof hadden gestaan in aanmerking, de ‘zwaardere’ gevallen.224 De
belangstelling voor de uitzending was opnieuw groot onder de ge-
vangenen. Ook mensen die al vrij waren, stuurden brieven naar
Woestenburg en Le Poole met het verzoek mee te mogen. Een man
schreef wanhopig aan Woestenburg: 
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Aangezien mij is gebleken, na mijn invrijheidstelling op 6 juni
1947, dat er inderdaad geen plaats meer voor ex-politieke de-
linquenten is, en ik er niet aan denk om mijn verdere leven een
soort vierde rangs burger te blijven met alle gevolgen van dien
voor mijn kinderen, zou ik graag naar Indië gaan om daar, be-
vrijd van de moreel zeer drukkende geest die hier heerscht,
opnieuw te beginnen.225

De man wilde samen met zijn vrouw, ook een voormalig politiek de-
linquent, naar de Oost worden gestuurd. Voor vrouwen was er ech-
ter opnieuw geen plek in Nieuw-Guinea en of de man een van de in
totaal 99 geselecteerde mannen was die in maart 1948 aankwamen in
Hollandia, is niet duidelijk. Ook deze tweede groep zou onder de-
zelfde voorwaarden aan het werk worden gezet op de militaire basis.
In Den Haag ontstond het idee dat de tweede groep zich minder
goed kon schikken in het leven in de tropen dan bij de eerste groep
het geval was geweest. De aanpassing in Hollandia bleek ook moei-
lijker te zijn dan op Biak. Door de grote Europese nederzetting was er
in Hollandia een andere sfeer dan op Biak. De Europeanen in Hol-
landia hadden een negatieve houding tegenover de voormalige col-
laborateurs. H. van de Wall, de inspecteur van de stpddie de tweede
uitzending begeleidde, schreef hierover: 

Bij aankomst in Hollandia bleek mij, dat er mensen waren, die
het als een zwart moment in hun leven beschouwden, mij een
hand te moeten geven, toen ik aan hen werd voorgesteld. Ie-
mand, die zich als leider van ‘zo’n stelletje gajus’ (letterlijk)
meende te moeten opwerpen, daar kon je niet mee omgaan.226

Er was onder de Europese inwoners van Hollandia op voorhand al
besloten dat de voormalige nsb’ers en andere collaborateurs in
geen geval lid mochten worden van de Europese sociëteit noch ge-
bruik mochten maken van de bioscoop. Later werd geprotesteerd
omdat de voormalige collaborateurs te veel contact zouden hebben
met de inlanders: door dit contact zou de reputatie van de Europea-
nen in Nederlands-Indië naar beneden worden gehaald.227 Precies
om deze reden werden in België de incivieken nooit naar de Belgi-
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sche kolonie Congo gestuurd. De aanwezigheid van de collabora-
teurs zou tot reputatieschade van de blanken in de kolonie kunnen
leiden.228

Ondanks de tegenvallende resultaten bij de tweede groep werd in
juli 1948 voor een derde en laatste keer besloten een groep veroor-
deelde collaborateurs naar Hollandia te sturen. Opnieuw mochten
ook de gevallen van de Bijzonder Gerechtshoven mee naar ‘het Be-
loofde Land’, zoals een jongen Nieuw-Guinea vlak voor vertrek
noemde. Zijn verwachting was hoog: 

Slechter dan hier kan het nooit worden, en men is daar ten-
slotte vrij man. [...] Als wij nu tonen dat wij met alle kracht en
energie ons willen inzetten voor de wederopbouw van ons Va-
derland, dan zal ook in de vrije maatschappij het oordeel over
ons na terugkeer uit de Oost gunstiger, zo niet geheel en al an-
ders zijn, in tegenstelling met de opinie na de capitulatie.229

Na de bekendwording van deze uitzending ontving de stpd een
brief van een Indische Nederlander waarin hij zijn teleurstellingen
niet onder stoelen of banken stak over het feit dat hij niet maar poli-
tieke delinquenten wel naar Nieuw-Guinea mochten: 

En wij – Indos – die willen gaan, die ons daar blijvens willen
vestigen, die loyaal bleven onder alle druk, wij mogen niet
naar Nieuw-Guinea. Deze politieke delinquenten, die niet ge-
schroomd hebben hun land en volksgenoten te verraden, zij
mogen zich daar met Regeringshulp voor zich en hun gezin-
nen een nieuw bestaan verschaffen.230

De man verwees hiermee naar de wens die onder bepaalde groepen
nog steeds bestond om Nieuw-Guinea verder te koloniseren. De Ne-
derlandse regering werkte hier echter niet aan mee.231 Deze man
vond duidelijk dat de collaborateurs in dit opzicht bevooroordeeld
werden ten opzichte van de Indische Nederlanders. Het is een inte-
ressante vraag of de voormalige collaborateurs in de ogen van de Ne-
derlandse regering hoger op de ladder van het ware burgerschap
stonden dan Nederlanders van Indische afkomst.
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Vanaf het begin af aan waren er geen uitspraken gedaan of het
mogelijk was na afloop van het twee jaar durende arbeidscontract
op Nieuw-Guinea te blijven.232 De optie werd daarmee dus niet di-
rect uitgesloten, en onder de groep ex-delinquenten koesterden
sommigen de hoop in de kolonie te kunnen blijven. Zo schreef de
jongerengroep op Biak al in november 1947 aan Woestenburg dat zij
stuk voor stuk van plan waren om in Indië te blijven als hun die kans
werd gegeven.233 Wie er achterbleef, is niet duidelijk maar dat er en-
kele mannen voorlopig niet meer terugkeerden, staat vast. 

4.7 Conclusie 

Vanaf 1950 werden alle activiteiten van de Belgische Dienst Weder-
opvoeding Reclassering en Voogdij gecentraliseerd in de strafinrich-
ting van Merksplas, en op 31 december 1952 werd de dwrv opgehe-
ven. De Nederlandse Stichting Toezicht Politieke Delinquenten was
eerder op 1 januari 1950 al opgeheven en ging op in bestaande reclas-
seringsinstellingen. In de visie op de collaboratie van zowel de Ne-
derlandse als Belgische professionals klonk het idee door dat ver -
reweg de meeste collaborateurs, de ‘lichte’ gevallen, slachtoffer van
hun tijd waren geweest. Samenwerken met de bezetter was niet altijd
een rationele overweging geweest. Over de achterliggende oorzaak
van de collaboratie verschilden de dwrv en de stpd wel van me-
ning. In België werd collaboratie als een politiek en staatsburgerlijk
probleem gezien. Collaboratie was voorgekomen omdat de Belgi-
sche staat zijn burgers niet goed had opgevoed. Daar moest de na-
oorlogse heropvoeding verandering in brengen. Het idee bestond
dat als de voormalige collaborateurs onderwezen werden over Bel-
gië, ze hun land vanzelf zouden liefhebben. In Nederland was de in-
vulling van de heropvoeding na 1945 veel minder patriottisch. De
nadruk lag hier veel meer op de sociale context: mensen hadden
geen weerstand kunnen bieden aan ‘fout’ gedrag vanwege sociale en
economische factoren.

Zowel de Nederlandse als Belgische diensten vonden het noodza-
kelijk de mensen te heropvoeden. Alleen dan kon voorkomen wor-
den dat er een groep paria’s in de naoorlogse samenleving zou ont-
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staan. Kenmerkend is de sociaal-hypochondrische benadering van
die samenleving. De samenleving werd als een organische eenheid
beschouwd en collaborateurs als zieke onderdelen daarvan. In het
belang van het naoorlogse maatschappelijke en politieke orde
moest daarom snel een genezingsproces plaatsvinden. De stpd en
dwrv deelden hiermee het gemeenschapsdenken. Hieruit blijkt
hoe wijd verbreid deze manier van denken destijds was. 

De invulling die door de naoorlogse betrokkenen van de Belgi-
sche reclassering aan de gemeenschap werd gegeven, was liberaal en
‘Belgisch’. De medewerkers van de dwrv zagen zichzelf als patriot-
ten en wilden ‘vaderlandsliefde’ bijbrengen om een anti-Belgisch
gezinde gemeenschap binnen hun land te voorkomen. Dit hoopten
zij via scholing en arbeid te bereiken. Hiermee gaven zij een materia-
listische duiding aan ‘goed’ burgerschap. Door te werken kon een
voormalige collaborateur zijn fouten uitboeten en individuele
voorspoed binnen de Belgische gemeenschap bereiken. Dit sluit aan
bij wat ‘Belgisch-zijn’ volgens Conway in deze periode karakteri-
seerde: ‘Belgium patriotism also took other less obviously political
forms, such as the repeated reference to the qualities of hard work, indivi-
dualism and common sense.’234

In Nederland was de invulling van de ‘heropvoeding’ na 1945 veel
minder patriottistisch. De nadruk lag hier veel meer op de sociale
context: mensen hadden geen weerstand kunnen bieden aan ‘fout’
gedrag vanwege sociale en economische factoren. Voorop stond in
ieder geval dat de voormalige collaborateurs weer deel moesten uit-
maken van de Nederlandse samenleving. Dit gebeurde echter niet
zozeer praktisch door mensen structureel weer aan het werk te zet-
ten of te onderwijzen, maar veel meer ideologisch via een wederzijds
herstel van het geschonden vertrouwen. 

De kampen en gevangenissen werden gebruikt als plekken om de
mensen te ‘verbeteren’. Maar door hun ervaring met internering
keerden vele voormalige collaborateurs en hun gezinnen zich juist
tegen de staat. Hoe gunstig de aanpassingen in het gevangenisre-
gime ook voor deze groep mochten zijn, zij bleven van hun vrijheid
beroofd en ervoeren dit als onrechtvaardig. Zoals een man aan zijn
broer die gevangenzat in Sint-Kruis schreef:
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Want ze moeten mij niet komen wijsmaken dat België een de-
mokratie is. Uwe interneringskampen zijn niets dan concen-
tratie kampen. Net gelijk die van Belsen, en die van Siberië.
Geen mensch met een spark deftigheid in zijn lijf, kan daar
een tijd in gefolterd worden zonder zich verlaagd te voelen.
Dat is een schande voor België en gelijk welk Belgisch be -
stuur.235

Voor Nederland zijn soortgelijke uitspraken te vinden en door deze
getuigenissen is de naoorlogse heropvoeding door historici achteraf
als een mislukking aangeduid. In het volgende hoofdstuk wordt die-
per ingegaan op de eigenlijke ervaringen in de kampen en gevange-
nissen.
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