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HOOFDSTUK 5 

Verzoening met de natie?

5.1 Inleiding 

In maart 1948 bezocht een medewerker van de Stichting Toezicht
Politieke Delinquenten het mijnkamp Beverlo waar Frans- en Ne-
derlandstalige collaborateurs zaten opgesloten. Hij concludeerde
over de Belgische gevangenen: 

De stemming onder de gedetineerden is ijverig maar gedrukt.
Hun houding is onderdaniger dan in onze kampen, terwijl
anderzijds het schuldbesef minder voorhanden is. De ge-
drukte sfeer is toe te schrijven aan de zware straffen en het
gemis aan Sociale en Geestelijke verzorging zoals wij die ken-
nen. De onderdanigheid is toe te schrijven aan de zware straf-
fen en het zakelijk regiem. Het grote gebrek aan schuldbesef 
is terug te voeren naar het feit dat het geheele probleem van
deze politieke delinquenten verpolitiekt wordt, en men be-
roept zich veel op politieke idealen. De ijver is toe te schrijven
aan het instinct van zelfbehoud.1

De medewerker feliciteerde zichzelf als het ware met de goede gang
van zaken in Nederland. Het is echter maar de vraag in hoeverre 
de genoemde verschillen zich in de praktijk uitten. Eerder was al te
lezen dat het probleem van de bestraffing in België inderdaad was
gepolitiseerd. Het werd direct inzet van partijpolitieke strijd tussen
liberalen, socialisten, communisten en christendemocraten. Maar
zorgde de politieke lading van de bestraffing in België voor een heel
andere uitkomst in de afrekening met collaborateurs dan in Neder-
land, waar de bestraffing niet werkelijk werd gepolitiseerd? In beide
landen was immers direct gebleken dat eindeloos opsluiten van alle
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collaborateurs geen optie was. Al snel was dan ook besloten de grote
meerderheid van deze mensen weer te laten terugkeren in de na -
oorlogse samenleving. Hiervoor werden klassieke middelen van de
rechtsstaat ingezet zoals vervroegde invrijheidstelling en genade.
Ook werden nieuwe regelingen getroffen die ervoor moesten zorgen
dat collaborateurs niet hun volledige straf hoefden uit te zitten. Deze
terugkeer in de samenleving kwam voor de meeste collaborateurs
veel sneller dan het publiek aanvankelijk dacht. Aan het eind van de
jaren veertig zat nog maar een klein deel van de mensen die tijdens
of kort na de bevrijding waren opgesloten vanwege collaboratie,
vast.

Een snelle terugkeer van grote groepen ‘landverraders’ was ech-
ter alleen verdedigbaar als ze tot ‘goede vaderlanders’ heropgevoed
zouden zijn. Zoals uit het voorafgaande hoofdstuk bleek, bestond 
er in België en Nederland in ieder geval geen gebrek aan ideeën over
de morele verbetering van collaborateurs. Maar wat kwam er in de
praktijk terecht van deze beoogde ‘heropvoeding’? Hoe werden zij
voorbereid op het leven na de straf? Volgens de medewerker van de
Stichting Toezicht Politieke Delinquenten werd er door de voorma-
lige Belgische collaborateurs geen schuld erkend. Maar was er in Ne-
derland dan wel schuldbesef onder de voormalige collaborateurs?
Of was erkenning van de fouten in beide landen geen harde voor-
waarde tot verzoening met de natie?

Vrijlating van deze mensen was ook wenselijk om de overbevol-
king in de interneringskampen en gevangenissen tegen te gaan. De
angst bestond dat de massale opsluiting grote sociale gevolgen voor
de opgeslotene en diens familie teweeg zou brengen. Het verblijf in
een interneringskamp zou hen verpauperen. Met name in Neder-
land zaten de kampen eind 1945 overvol. Volgens Belinfante verbe-
terde dit begin 1946 omdat de verantwoordelijkheid voor de inter-
neringskampen en gevangenissen toen werd overgeheveld naar het
directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, dat onder
het ministerie van Justitie viel. Een belangrijke ontwikkeling die
hiermee verband hield, was de formele opheffing van de staat van
beleg in maart 1946. Hiermee verdween ook het Militair Gezag defi-
nitief als interim-regering. 

Het is echter de vraag of de omstandigheden in de Nederlandse
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kampen en gevangenissen na 1946 daadwerkelijk zoveel verbeter-
den. Welk beeld geven de inspectierapporten uit het archief van het
directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging die sinds en-
kele jaren te raadplegen zijn? En waren de omstandigheden in Bel-
gië, waar de kampen en gevangenissen altijd al onder het ministerie
van Justitie vielen, optimaal? Oftewel: betekende institutionalise-
ring daadwerkelijk vervolmaking van de kampen?

5.2 Terug in de samenleving

Eind november 1945 concludeerde de Nederlandse minister van Jus-
titie Kolfschoten dat het beleid ten opzichte van de opgesloten colla-
borateurs ‘volkomen is vastgelopen’.2 De Bijzondere Gerechtshoven
en tribunalen kwamen maar traag op gang: in sommige kampen
zaten mensen al een jaar in voorarrest zonder uitzicht op een snelle
berechting (zie grafiek 5.1 en tabel 5.1). Dat strookte natuurlijk niet
met de principes van de democratische rechtsstaat en moest zo snel
mogelijk worden verholpen. Naast de ideologische bezwaren zorgde
de massale opsluiting zonder berechting ook voor praktische pro-
blemen. Om deze druk te verlichten, was het Besluit Politieke Delin-
quenten in oktober 1945 uitgevaardigd. Hiermee was het in theorie
mogelijk geworden tienduizenden ‘lichte’ gevallen van collaboratie
in (on)voorwaardelijke vrijlating te stellen. 

Grafiek 5.1: Procentuele verdeling van het totaal aantal mensen dat in bewa-

ring is gesteld en gedetineerden/veroordeelden in Nederland.3
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In bewaring            Gedetineerd         Totaal

gesteld                   en veroordeeld

1/01/1947 28355                     5243                      33598

1/02/1947 26235                     5115                      31350

1/03/1947 23778                     5458                      29236

1/04/1947 21588                     5940                      27528

1/05/1947 20699                     4452                      25151

1/06/1947 18270                     4419                      22689

1/07/1947 16799                     4522                      21321

1/08/1947 14854                     4839                      19693

15/09/1947 13470                     4622                      18092

1/10/1947 12701                     4927                      17628

1/11/1947 11101                     4958                      16059

1/01/1948 8040                       4987                      13027

1/02/1948 6899                       5407                      12306

1/03/1948 5972                       5334                      11306

1/04/1948 5153                       5248                      10401

1/05/1948 4287                       4893                      9180

1/06/1948 3308                       4348                      7656

Tabel 5.1: Absolute aantallen van het totaal aantal mensen dat in bewaring is

gesteld en gedetineerden/veroordeelden in Nederland.4

In de praktijk bleven grootschalige vrijlatingen nog enkele maan-
den uit: in januari 1946 zaten er nog altijd bijna 87.000 mensen vast.5

Een half jaar later, in de zomer van 1946, zaten er nog steeds ongeveer
65.000 mensen opgesloten. Vanaf die zomer kregen de vrijlatingen
een massaal karakter. In de regeringsverklaring van het nieuwe
rooms-rode kabinet-Beel i (juli 1946–augustus 1948) werd het voor-
nemen om 40.000 gevangenen vóór 1 oktober 1946 buiten vervol-
ging en dus op vrije voeten te stellen, duidelijk. De nieuwe katho-
lieke minister van Justitie J. H. van Maarseveen startte een politiek
van ‘barmhartigheid’. Hij vond dat de langdurige opsluiting in de
kampen de geïnterneerden verbitterden en ‘hen opnieuw rijp [zou]
maken voor politiek extremisme’. Zo werd het doel van straf om de
misdadiger in eerste plaats te verbeteren volgens Van Maarseveen
voorbij geschoten.6 Tegelijkertijd dacht hij in 1946 al na over de liqui-
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datie van de Bijzondere Rechtspleging in de nabije toekomst. De mi-
nister ging ervan uit dat de Bijzondere Rechtspleging in 1948 geen
kosten meer met zich mee mocht brengen.7

In de regeringsverklaring van het kabinet-Beel i had de nadruk
op barmhartigheid gelegen. Ook de Nederlandse vooraanstaande
rooms-katholieke rechtsgeleerde Willem Pompe refereerde in deze
periode aan de christelijke opvattingen. Voor de radio verklaarde hij:
‘Het hoogste argument voor de vrijlating lijkt mij de barmhartig-
heid, welke steunt op het besef van de eigen tekortkomingen, bene-
vens op de naastenliefde, zonder welke een waarachtige volksbe-
scherming niet kan gedijen.’8 Via radioredes werd de Nederlandse
bevolking door zowel politici als medewerkers van de Stichting Toe-
zicht Politieke Delinquenten voorgelicht over de in hun ogen nood-
zakelijke vrijlating van de ‘lichte’ gevallen van collaboratie. De stpd
legde zich, net als de Belgische dwrv, vanaf haar ontstaan toe op pu-
bliciteitscampagnes om de mentaliteit ten opzichte van collabora-
teurs positief om te buigen. Het is echter niet te achterhalen of deze
mentaliteitsverandering daadwerkelijk door de publiciteitscam-
pagnes van de heropvoedingsdiensten tot stand kwam, het is im-
mers niet te meten hoe mensen van gedachten veranderen. Maar
vaststaat dat de mening onder politici en het bredere publiek over de
bestraffing van collaborateurs inderdaad al in de loop van 1946 ver-
anderde.9

De reactie van de voormalige verzetsbewegingen en de pers op de
vrijlatingsplannen van het kabinet-Beel i was een stuk milder dan
een jaar tevoren, toen de regering-Schermerhorn-Drees voormalige
collaborateurs massaal buiten vervolging had willen stellen. Het
idee dat er voor landverraders geen plek meer was in de Nederlandse
samenleving, leek in korte tijd te zijn verdwenen.10 Dit bevestigde
ook een in augustus 1946 gehouden enquête onder de Nederlandse
bevolking waarin werd gevraagd naar de zienswijze op de vrijlating
van de ‘lichte’ gevallen. Bijna 60 procent vond vrijlating een goede
maatregel. Ook op de vraag of de kerken en de vakbewegingen
moesten helpen bij hun terugkeer in de maatschappij, antwoordde
meer dan 60 procent positief.11 Een meerderheid van de Neder-
landse bevolking was dus in 1946 weer bereid de voormalige colla-
borateurs toe te laten in de samenleving.
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Door het Besluit Politieke Delinquenten werden tienduizenden
mensen in vervroegde (on)voorwaardelijke vrijheid gesteld door
het Openbaar Ministerie. Voor de mensen die door het Bijzonder
Gerechtshof tot een gevangenisstraf waren veroordeeld, bestond
ook de mogelijkheid vervroegd vrij te komen. Voor deze zaken gold
namelijk de bepaling uit het Wetboek van Strafrecht dat het na het
uitzitten van twee derde van de straf mogelijk was voor vervroegde
vrijheid in aanmerking te komen. Alleen de mensen die door een 
tribunaal waren veroordeeld tot een interneringsstraf, vielen op 
dat moment nog buiten de boot als het om vervroegde vrijlating
ging. De Interneringsregeling die eind 1946 werd opgesteld, zou hier
echter in gaan voorzien. Deze regeling bepaalde dat de tribunaal -
gevallen elk jaar opnieuw beoordeeld moesten worden op de moge-
lijkheid voor vervroegd ontslag. Op basis van de houding van de
geïnterneerde en de indruk die de geestelijke en sociale verzorgers
van de hen hadden, gaf de kampcommandant advies om iemand al
dan niet vrij te laten. Na dit advies bepaalde de minister van Justitie
vervolgens of iemand in aanmerking kwam voor vervroegd ontslag.
Deze Interneringsregeling week sterk af van het oorspronkelijke
Londense Tribunaalbesluit, waarin was bepaald dat de maatregel
van internering voor tien jaar werd opgelegd. Volgens Belinfante was
deze drastische aanpassing ook de reden dat koningin Wilhelmina
de nieuwe regeling in 1946 niet onmiddellijk goedkeurde. Want in
plaats van het idee dat deze mensen buiten de Nederlandse samenle-
ving geplaats moesten worden, domineerde de gedachte dat ze er zo
snel mogelijk weer in teruggeplaatst moesten worden.12 Dat stond
haar kennelijk niet aan.

Ondanks alle juridische ingrepen om de voormalige collabora-
teurs sneller vrij te laten, werd pas in mei 1947 het beoogde maxi-
mum van 25.000 mensen in de kampen behaald. Enkele weken
daarna zaten er in Nederland en België ongeveer even veel gevange-
nen vast. In België waren er in de eerste twee jaar na de bevrijding wel
massale vrijlatingen geweest, maar bestond er geen eenduidige vrij-
latingspolitiek. Ministers volgden elkaar snel op en namen enkel ad-
hocmaatregelen. Dit veranderde in augustus 1946 met het aantre-
den van de liberale minister van Justitie Albert Lilar.13 Zoals in het
vorige hoofdstuk naar voren kwam, deelde de minister met de direc-
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teur van de Dienst Wederopvoeding William Hanssens het idee dat
heropvoeding en reclassering niet alleen in het belang van de colla-
borateurs en hun gezinnen was, maar in het belang van de hele Bel-
gische gemeenschap. Vrijlatingsmaatregelen waren hier onlosma-
kelijk mee verbonden. Het gevaar waar de Dienst Wederopvoeding
al die tijd al bang voor was, namelijk het ontstaan van een grote
groep paria’s in de Belgische samenleving, drong nu ook door tot de
politieke sfeer. Daarom zette het ministerie van Justitie genadeverle-
ning en vervroegde vrijlatingen in om grote groepen collaborateurs
uit de kampen en gevangenissen te krijgen. Volgens Huyse verschoof
het beleid vanaf maart 1947 van ‘uitstoting’ naar ‘wederaanpassing’.14

Grafiek 5.2: Verloop in België en Nederland van het totaal aantal gevange-

nen in de kampen en gevangenissen.15

In de Senaat werd in augustus 1946 door cvp-senator Edmond
Ronse aan de minister van Justitie uitleg gevraagd over de toepassing
van de wet-Lejeune, die sinds 1888 voorwaardelijke veroordeling 
en voorwaardelijke invrijheidstelling voor gevangenen mogelijk
maakte. De senator wees erop dat veel voormalige collaborateurs
nog geen gebruik van deze wet konden maken en zo bij een veroor-
deelding van twee jaar hun volledige straf moesten uitzitten. ‘Van
het standpunt van den socialen vrede, het nationale belang en de
herklasseering van personen die strafrechtelijk gefaald hebben en
die vroeger nooit veroordeeld werden, komt het me ongewenscht
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voor dat geen kordate toepassing der wet Lejeune in deze gevallen
gemaakt worde.’16 Hij wees er ten slotte ook op dat gevangenen, ver-
oordeeld voor een politiek misdrijf, toch niet strenger gestraft
mochten worden dan commune delinquenten. 

Dit standpunt paste binnen de visie op bestraffing van collabora-
tie door de Belgische christendemocraten. Zij vonden de bestraffing
te streng en waren voorstander van snelle vrijlating. Maar niet alleen
binnen de cvpwerd gezocht naar manieren om de voormalige col-
laborateurs sneller in de Belgische samenleving te laten terugkeren.
In februari en mei 1946 had de toenmalige udb-minister van Justitie
Marcel Grégoire alle gevangenisbestuurders gewezen op de toepas-
sing van de wet-Lejeune. De toepassing van de wet op collaborateurs
was volgens de minister moeilijk omdat het niet mogelijk was te zien
of ze hun gedrag hadden verbeterd, hetgeen een voorwaarde was 
in de toepassing van de wet-Lejeune. Immers, hun ‘foute’ houding 
gedurende de bezetting kon tijdens detentie niet ongedaan worden
gemaakt. Daarom moest volgens de minister worden gekeken of ze
misschien tijdens de periode 1940–1944 ondanks hun onvader-
landse houding, op een of andere manier toch een bijdrage tot het
verzet hadden geleverd. Ook kon men de omstandigheden waarin
collaboratie was voorgekomen onder de loep nemen. Daarbij gold
dat in sommige omstandigheden opportunisme minder erg was
dan ideologisch gemotiveerd handelen. Had men bijvoorbeeld een
militair uniform van de vijand aangetrokken om er economisch op
vooruit te gaan? Als een van deze bijzondere omstandigheden het
geval was en er voor deze mensen voldoende reclasseringsperspec-
tieven waren, dan kon de wet-Lejeune op hen worden toegepast om
vervroegd vrij te komen.17

In 1947 werd vervolgens onder de liberale minister Albert Lilar de
mogelijkheid tot vervroegde invrijheidstelling verder verruimd. Nu
werd bepaald dat iedereen die veroordeeld was voor misdrijven
tegen de veiligheid van de staat, in aanmerking kwam voor de gunst
van voorwaardelijke invrijheidstelling nadat hij de helft van zijn
straf had uitgezeten. In bijzondere omstandigheden mocht hier-
voor al een voorstel worden gedaan nadat de gevangene een derde
van zijn straf had uitgezeten. Het ging dan om ‘voorbeeldig gedrag
van de betrokkene, zijn oprecht leedwezen over de bedreven fout,
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zijn verdienstelijke en aanhoudende pogingen om zijn schuld uit te
boeten, den bijzonder bezwaarlijken toestand van zijn gezin, enz.’.18

Bij het advies voor voorwaardelijke invrijheidstelling moest het be-
stuur van de gevangenis of het interneringskamp onder andere re-
kening houden met de ‘zin voor burgertrouw [...] het begrip van zijn
schuld en zijn veroordeeling, zijn poging tot verbetering, zijn graad
van beroepsopleiding’ om zijn ‘wederopvoeding, zijn maatschappe-
lijke en beroepswederaanpassing’ mogelijk te maken.19 De vrijwil-
lige arbeid die de gedetineerden in bijvoorbeeld de mijnen vanaf ok-
tober 1946 verrichtten, kon in belangrijke mate bijdragen aan een
positief besluit over het toepassen van de wet-Lejeune. Valorisatie
door arbeid was vanaf februari 1948 tevens mogelijk voor de gedeti-
neerden die actief bijdroegen aan het wederopvoedingsprogramma
van de Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij. Dit gold
dan bijvoorbeeld voor mensen die in de verschillende culturele or-
ganisaties binnen het kamp werkzaam waren, zoals redactieleden
van de kampkranten.20

De opvolger van Lilar, de katholieke minister van Justitie Paul
Struye, zette het vrijlatingsbeleid voor collaborateurs nog verder
door. Hij verruimde de toepassing van de wet-Lejeune, en onder 
zijn bevoegdheid werden de meeste positieve genadebesluiten ge-
nomen.21 Begin april 1946 was voor het eerst een terdoodveroorde-
ling omgezet in een gevangenisstraf.22 In Nederland werden met de
troonsbestijging van Juliana in september 1948 collectieve gratie-
maatregelen afgekondigd. In haar proclamatie bij de troonsbestij-
ging klonk de veranderde houding tegenover ‘landverraders’ door:
‘Het leed aan ons volk in de oorlog en bezetting aangedaan, zullen
wij niet licht vergeten. Begrijpelijk en gerechtvaardigd zijn de daar-
uit ook tegen bepaalde Nederlanders voortspruitende gevoelens.
Wij moeten ons er echter rekenschap van geven, dat ook zij te eniger
tijd weer in onze gemeenschap moeten worden opgenomen.’23 Niet
enkel de ‘lichte’ gevallen van collaboratie kregen dus te maken met
strafverminderingsmaatregelen, na verloop van tijd gold dit ook
voor de ‘zwaardere’ gevallen. Dit geeft sterk aan dat de houding te-
genover collaboratie in korte tijd was gaan schuiven.

De bestraffing van collaborateurs liep in beide landen tegen het
eind van de jaren veertig grotendeels ten einde. Gezien de enorme
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omvang van het aantal dossiers had niemand zo’n snelle afwikkeling
verwacht. Dit was dan ook alleen maar mogelijk door het toepassen
van bestaande en het formuleren van nieuwe maatregelen om deze
delinquenten weer zo snel mogelijk in de Nederlandse en Belgische
samenleving te laten integreren. In mei 1950 zaten er in de Belgische
gevangenissen voor het eerst weer meer gevangenen opgesloten die
op grond van gewoon strafrecht veroordeeld waren dan collabora-
teurs – van de laatsten zaten enkel de ‘zwaarste gevallen’ nog vast.24

Zowel in Nederland als in België ontstond al snel het beeld dat de
bestraffing van collaboratie willekeurig en in het begin onnodig
streng was geweest. De vervroegde vrijlatingen en gratieverlening
droegen vervolgens in beide landen weer bij tot het idee dat de
‘kleine garnalen’ er uiteindelijk het slechtst vanaf waren gekomen.
Zij hadden immers voor een relatief licht vergrijp hun straf dikwijls
volledig moeten uitzitten, terwijl de grotere vissen later van de
maatregelen konden profiteren om eerder vrij te komen. In België
werd er in de directe periode na de bevrijding inderdaad strenger 
gestraft dan in de latere periode.25 Toch werden ook deze strenge
straffen uit de beginperiode al snel gecorrigeerd door het Belgische
strafverminderings- en vrijlatingsbeleid.26 In Nederland hadden
tijdgenoten ook het idee dat de lichte gevallen in het begin veel
zwaarder gestraft werden. Casestudy’s naar de werking van de ver-
schillende gerechtshoven en tribunalen zullen hier uitsluitsel over
moeten geven. Een onderzoek naar de Kamer Groningen van het
Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden toont in ieder geval alvast aan
dat er hier in het begin niet strenger werd gestraft dan later. De ge-
middelde straf in 1946 was 7,8 jaar tegenover 10,8 jaar in 1950.27

De oorzaak hiervan zou kunnen liggen in de volgorde waarin de
dossiers werden behandeld. Zowel onder tijdsgenoten als in de ge-
schiedschrijving heerst de veronderstelling dat de lichtere dossiers
eerder werden behandeld dan de gecompliceerdere dossiers. Die
laatste vroegen immers veel meer tijd. Iemand als Blokzijl zou
daarom als eerste ter dood zijn veroordeeld aangezien het bewijs-
materiaal ten laste van de propagandist voor het oprapen lag. Bij
economische collaborateurs zou meer tijd voor onderzoek nodig
zijn geweest. Ingewikkelde dossiers zouden daarom later zijn be-
handeld, waardoor de verdachten konden profiteren van de inmid-
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dels afgekoelde emoties.28 Toch wordt ook in het onderzoek naar de
Kamer van Groningen geconcludeerd dat de gemakkelijkste zaken
niet het eerst werden aangepakt maar dat in elk onderzocht jaar een-
voudige en moeilijke zaken werden behandeld.29 Het idee dat kleine
vissen hard werden gestraft en de grote de dans ontsprongen, moet
dan ook enigszins worden bijgesteld.

5.3 Modelopsluitingen?

De onderzoeksrapporten die in mei 1946 door de verschillende 
procureurs-generaal waren opgesteld over de dagelijkse gang van
zaken in de Nederlandse kampen, waren kritisch over de algemene
toestand waarin de kampen zich op dat moment bevonden. Zij 
kwamen daarop met allerlei verbeterpunten, maar die waren in de 
ogen van de directeur-generaal van de Bijzondere Rechtspleging Ter
Veer kansloos zolang de bevolkingsdruk niet afnam. Pas als er een
aanzienlijke groep mensen in vrijheid werd gesteld, konden er ‘mo-
delinrichtingen’ ontstaan.30 Zoals uit de grafiek eerder naar voren
kwam, bleef overbevolking zeker tot de zomer van 1946 een groot
probleem in Nederland. Het met overbevolking samenhangende
probleem van materiaaltekort bleef daarom voorlopig nog een van
de voornaamste oorzaken van de moeilijkheden in de kampen. Pas
na midden 1946 werden de omstandigheden waarin mensen opge-
sloten waren, langzaamaan beter. Als gevolg van een afnemende be-
volkingspopulatie werd het tekort aan materiaal immers ook steeds
minder problematisch. Kleinere kampen konden worden opgehe-
ven: op 1 januari 1946 waren van de 130 nog 106 kampen in gebruik.
Een jaar later waren dat er 68.31

Van ‘modelinrichtingen’ was in 1947 in Nederland ondanks de af-
genomen bevolking en verbetering van gebouwen nog steeds geen
sprake. De vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht stelde na on-
derzoek vast dat er nog altijd grote verschillen bestonden in de mate-
riële omstandigheden van de kampen. Ook was er geen uniforme
handhaving van regels.32 Zo mochten in sommige kampen gevange-
nen overdag vrij rondlopen, terwijl in andere kampen de gevange-
nen slechts sporadisch werden gelucht. Hier en daar waren er ook
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nog steeds geen kribben voorhanden en sliepen de gevangenen op
stro. In verscheidene kampen was de hygiënische situatie nog altijd
niet voldoende. Warm water ontbrak soms en in bepaalde kampen
waren geen toiletten maar werd nog met het tonnetjessysteem ge-
werkt. Het Groningse kamp Carel Coenraad Polder had in novem-
ber 1946 nog steeds met overbevolking te kampen. Er waren geen
stoelen en tafels, en gevangenen aten en dronken op hun bed uit be-
schuitblikken. Bij gebrek aan geschikte ruimtes voor bezoek moes-
ten de gevangenen hun familieleden buiten achter een stuk gespan-
nen touw ontvangen.33

Het bestaande idee dat de Nederlandse interneringskampen
vanaf januari 1946 een stuk beter georganiseerd waren, moet dan
ook enigszins worden bijgesteld. Door de overbrenging van de kam-
pen naar het beheer van het directoraat-generaal voor de Bijzondere
Rechtspleging waren de twistpunten tussen het Militair Gezag en de
Binnenlandse Strijdkrachten weliswaar verdwenen, maar de mate-
riële nood in de kampen bleef bestaan. Ook bleek het nog lange tijd
moeilijk een uniforme toepassing van de regelingen te handhaven:
waar en in welk kamp iemand opgesloten zat, was bepalend voor 
de ervaring van de opsluiting. De vaste Commissie voor Privaat- en
Strafrecht was van mening dat de gevangenen qua leefomstandig-
heden en basisvoorzieningen niet achtergesteld mochten worden
op gewone burgers. De strenge bejegening uit de beginperiode,
waarin gevangenen veel was ontzegd, was intussen weliswaar milder
geworden. In het voorjaar van 1947 werd bijvoorbeeld zonnebaden
in de kampen toegestaan zolang dit op een voor de buitenwereld
niet zichtbare plek gebeurde.34 Roken en het ontvangen van dag- en
weekbladen in de kampen werd nu ook officieel toegestaan. 

Sommige Nederlandse gevangenen droegen bij het bezoek van
de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht in zowel 1946 als 1947
nog altijd hun oude Duitse militaire uniformen, wat volgens de
commissie een ‘bijzonder onaangenaamen indruk’ maakte.35 Ook in
België was het niet uitzonderlijk dat sommige gevangenen drie jaar
na de bevrijding nog altijd in hun Duitse uniformen rondliepen.
Deze mensen konden van thuis geen nieuwe kleding ontvangen. Het
ministerie van Justitie zag graag dat hier een einde aan gemaakt
werd door iedereen in strafkledij te steken.36 Maar hier was in 1947
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nog altijd gebrek aan door de omvangrijke populatie. Alleen de ge-
vangenen die buiten de omheining van de gevangenis werkten, kre-
gen werkkleding.37

In de Belgische kampen en gevangenissen was evenals in Neder-
land de hygiënische situatie niet altijd verbeterd ten opzichte van de
periode vlak na de oorlog. Over het Klein Kasteeltje berichtte de Bel-
gische krant Het Nieuws van den Dag in oktober 1947 en maakte
gewag van overbevolking, vuiligheid en wandluis in de kazerne.38 In
een maandelijkse rapportage over het Klein Kasteeltje werd dit beeld
in mei 1948 bevestigd: er was te weinig (werk)kleding om alle gedeti-
neerden fatsoenlijk te kleden, het eten was niet voldoende, er was
geen wc, de stromatrassen waren al een half jaar niet ververst en de
kamers moesten dringend ontsmet worden vanwege de wandlui-
zen. Het rapport noemde de behandeling van de gevangenen dan
ook vernederend.39

België was in de eerste naoorlogse jaren duidelijk welvarender
dan Nederland, maar ook daar bestonden in 1947 nog tekorten aan
voedsel, schoeisel en kleding in verschillende kampen, zoals in
mijnkamp Beverlo.40 Dit hield verband met de moeilijke financiële
situatie waarin de achtergebleven gezinnen konden raken. De kost-
winner was immers gevangen en de echtgenote kreeg niet veel
steun. Hoe langer de opsluiting duurde, hoe moeilijker het gezin
thuis het vaak kreeg. De gezinsleden konden op hun beurt dan weer
moeilijk kleding en voedselpakketten naar de opgesloten echtge-
noot in het kamp brengen

Een andere voorwaarde om tot ‘modelinrichtingen’ te komen,
was de concentratie en klassering van de gevangenen. Mannen en
vrouwen werden in aparte kampen ondergebracht of werden, als
dat niet al het geval was, binnen een kamp van elkaar gescheiden. De
‘lichte’ en ‘zware’ gevallen werden ook zo veel mogelijk uit elkaar ge-
haald. Zoals eerder al naar voren kwam, werden gevangenen naar de
ernst van hun collaboratie behandeld. De ‘zware’ gevallen van colla-
boratie kwamen daarom veel vaker in de strafgevangenis terecht in
plaats van in een kamp. Cellulaire opsluiting belemmerde immers
contact met medegevangenen. In België was al vroeg begonnen met
het inrichten van aparte interneringskampen of gevangenissen
voor elk type collaboratie. Dit gebeurde met het oog op de beheers-
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baarheid van de groepen en ter voorbereiding van hun terugkeer in
de samenleving. Voor mannelijke collaborateurs werd het interne-
ringskamp Breendonk gereserveerd (tot 31 december 1946). Hierin
kwamen mensen terecht die voor verklikking waren veroordeeld of
hiervan werden verdacht. Wapendragers, zoals ss’ers, werden zo
veel mogelijk ondergebracht in het mijnkamp Beverlo. In het fort
van Hoei (tot 31 december 1946) en in de gevangenis van Merksplas
kwamen de economische collaborateurs terecht. De gevangenis van
Sint-Gillis leende zich voor een celregime voor de zwaarste gevallen.
Vrouwelijke collaborateurs werden in Vilvoorde, Dinant of Brugge
opgesloten. Jongeren (onder de 25 jaar), werden geconcentreerd in
de Nederlandstalige strafschool van Hoogstraten en het Franstalige
straflandbouwcentrum Marneffe.41 Voor ‘incivieke’ jongens werden
tevens aparte afdelingen geopend in de jeugdinstellingen van Mol
en Ruiselede.42

Ook in Nederland was het de intentie om afzonderlijke kampen
voor mannen, vrouwen, wapendragers, jongeren en zieken op te
richten. Voor de (her)opvoeding van jongeren (geboren na decem-
ber 1922) werd het door het directoraat-generaal voor de Bijzondere
Rechtspleging nuttig geacht deze te scheiden van de oudere gedeti-
neerden. Door ruimtegebrek waren er eind 1946 echter nog altijd
geen kampen opgericht voor ‘jeugdige politieke delinquenten’.43

Volgens de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten was het op
haar aandringen dat er uiteindelijk jeugdkampen kwamen.44 In
Marum bij Groningen werden vanaf 1947 jeugdige ex-wapendragers
van 18 tot 23 jaar in een oud arbeidsdienstkamp geconcentreerd. Het
kamp werd afgesloten met prikkeldraad en de inrichting van het
kamp was nog lange tijd primitief.45 Maar niet alle jongeren kwamen
achter prikkeldraad. Net als voor volwassen collaborateurs werd in
Nederland rond dezelfde tijd ook met ‘open’ kampen voor jongeren
geëxperimenteerd. Op initiatief van het Bijzonder Gerechtshof te
Leeuwarden startte Justitie in het voorjaar en in de zomer van 1948
een proef met vierenveertig jonge collaborateurs in de Westpolder
(provincie Groningen). In een voormalig kamp van de Dienst Uit-
voering Werken werden deze jongeren in de lokale landbouw te-
werkgesteld omdat in die sector indertijd een groot tekort aan arbei-
ders bestond. De groep werd geselecteerd op basis van ervaring in de
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landbouw en naar psychische geschiktheid. De officier-fiscaal stelde
de jongens buiten vervolging op voorwaarde dat ze anderhalf jaar
lang in de Westpolder werkzaam zouden zijn. Wanneer tijdens de
wintermaanden de landbouwwerkzaamheden stillagen, was er aan-
dacht voor vakopleidingen. De jongeren ontvingen loon waarvan
hun kost en inwoning werden afgetrokken en elke maand kregen ze
drie dagen verlof om naar huis te gaan.46

Na afloop blikte de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten te-
vreden terug op de tewerkstelling, al waren volgens de rapportage
niet alle jongeren ‘geheroriënteerd’: sommigen hadden nog geen af-
stand genomen van de nationaalsocialistische ideologie. Maar het
besef opnieuw ‘nuttige leden van de maatschappij’ te zijn, was vol-
gens de stpd door dit experiment wel doorgedrongen.47 Naast dit
experiment was begin 1947 ook in een jeugdkamp Eese bij Steenwijk
(Overijssel) geëxperimenteerd met onbewaakte tewerkstelling.48 El-
ders werden jongeren op weekends gestuurd waar zij in het kader
van de ‘heropvoeding’ in contact moesten komen met de vrije sa-
menleving, bijvoorbeeld met andere jongens uit de padvinderij.49 In
België vroeg een groep jeugdige gevangenen van het Klein Kasteeltje
in 1949 aan Hanssens of zij naar het voorbeeld van andere landen in
contact mochten komen met de vrije maatschappij om zo ‘nationale
verzoening’ tot stand te brengen.50 Voor zover bekend werd dit ver-
zoek niet ingewilligd.

Bij deze experimenten met jeugdige gevangenen was het ideaal
van het buitenleven van belang. Ook in België maakte de blik naar
buiten opmars. De penitentiaire landbouwcentra voor jongeren in
Marneffe en Hoogstraten waren bewust niet in de ‘bekrompen at-
mosfeer’ van de stad geplaatst maar in de buitenlucht, ‘gunstig ge-
schikt voor hun gezondheid en voor hun arbeid’.51 De jongeren wer-
den in de inrichtingen waar een gemeenschapsregime heerste,
geobserveerd door de ‘opvoeders’, zodat er een gepaste ‘behandeling’
werd ingezet. Het milieu waarin de jongeren waren opgegroeid en
de opvoeding die zij hadden gekregen, werden als verklarende facto-
ren voor hun ‘afwijkend’ gedrag tijdens de bezetting gezien.52 Ook in
Nederland zag Le Poole, de directeur van de stpd, de jonge collabo-
rateurs als slachtoffers van hun opvoeding.53

Hierboven was sprake van ‘jongeren’, maar het ging doorgaans
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alleen over jongens en jonge mannen. Zowel in Nederland als in Bel-
gië werden de meisjes en jonge vrouwen onder de jeugdige collabo-
rateurs niet alleen beoordeeld vanuit het perspectief van ‘fout’ ge-
weest zijn, maar ook vanuit het indertijd seksistische perspectief van
vrouw-zijn. De stpd beoordeelde in haar publicaties opgesloten
jonge meisjes fundamenteel anders dan de jongens. Het tijdschrift
van de stichting vermeldde dat slechts bij een ‘zeer klein percentage’
van de meisjes de nationaalsocialistische ideologie aanvankelijk het
motief voor collaboratie was geweest. Maar als ze eenmaal in de nati-
onaalsocialistische wereld ondergedompeld waren geweest, bij-
voorbeeld door het verblijf in Duitsland als verpleegster, bleken de
jonge vrouwen volgens de reclasseringsstichting fanatieker dan hun
mannelijke leeftijdsgenoten in het aanhangen van de nazi-ideolo-
gie. De naoorlogse opsluiting zorgde er vervolgens voor dat de meis-
jes veel meer dan de jongens hun lot aan elkaar verbonden. Daarbij
komt dat de reclasseringsstichting hun ook de veronderstelde om-
gang met Duitse soldaten kwalijk nam – zij schilderde hen af als
meisjes met een ‘zwakke zedelijke ruggegraat’ en ‘zwak van karak -
ter’.54

In de inspectierapporten van het directoraat-generaal voor de
Bijzondere Rechtspleging is ook te lezen hoe het samenbrengen van
grote groepen vrouwen in de ogen van de autoriteiten problemen
opleverde. Volgens ir. Mentrop, hoofd van de kampen onder het Mi-
litair Gezag en daarna werkzaam voor het directoraat-generaal voor
de Bijzondere Rechtspleging, was dat niet verwonderlijk, want zo
verklaarde hij voor het personeel van het directoraat-generaal voor
de Bijzondere Rechtspleging: ‘Het vrouwelijk element is onderhevig
aan tal van andere aandoeningen en reflexen dan het mannelijke
element’.55 Naast het feit dat justitie in het algemeen veel minder er-
varing had met vrouwen in de gevangenis, was hier ook duidelijk
sprake van genderstereotypen. De opsluiting van mannelijke colla-
borateurs werd door justitie en door de samenleving als veel minder
problematisch ervaren dan de opsluiting van vrouwelijke collabo-
rateurs. 

Net als mannen konden vrouwen tijdens de bezetting op ver-
schillende manieren collaboreren. Zij konden lid zijn van een natio-
naalsocialistische vrouwenorganisatie en uit ideologische overtui-
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ging samenwerken met de bezetter, op militair gebied collaboreren
of zich schuldig maken aan verklikking. Daarachter stak een duide-
lijk politiek-ideologisch motief, wat bij de zogenaamde ‘horizon-
tale’ collaboratie niet het geval hoefde te zijn, want die betrof seksu-
ele relaties met Duitsers. Na de bezetting bleek hoe moeilijk de
meestal mannelijke rechercheurs en rechters konden aannemen dat
vrouwen in staat waren een eigen politieke overtuiging te hebben. In
de processen-verbaal die in het kader van de naoorlogse rechtsple-
ging werden opgesteld, lag de nadruk dan ook doorgaans niet op po-
litiek, maar veel meer op de beschuldiging van onzedelijk gedrag.56

Het ‘vrouw-zijn’ overschaduwde daarmee de achterliggende reden
van collaboratie. In de jaren veertig moest de vrouw een kuise en fat-
soenlijke huisvrouw en moeder zijn. Vrouwen die tijdens de bezet-
ting hadden gecollaboreerd, waren van de norm afgeweken en
moesten daarom worden gestraft. Hun gedrag werd niet geaccep-
teerd en als een schending en verraad van de maatschappelijke orde
bestempeld. Zij golden als ‘hoeren’ die onzedelijk en immoreel had-
den gehandeld. Voor vrouwen die niet werden beschuldigd van (sek-
suele) relaties met de vijand, gold een ander stereotype. In de direct
na de oorlog afgelegde verklaringen in de strafdossiers werden zij in
verband gebracht met verklikking en als ‘gevaarlijke vrouwen’ be-
schreven, voor wie men bang moest zijn.57

Dat vrouwelijke collaborateurs anders werden bejegend dan
mannelijke collaborateurs, is ook terug te zien in de beschrijvingen
van deze groep in de inspectierapporten van het directoraat-gene-
raal voor de Bijzondere Rechtspleging. In het interneringskamp de
Hoefslag in Rotterdam, waar midden 1946 zeshonderd vrouwelijke
gedetineerden zaten, zouden volgens de inspectiecommissie bij-
voorbeeld ‘balorige toestanden’ plaatsvinden. Met toestemming
van de kampcommandant, die de vrouwen aansprak met ‘lieve
kind’, vonden er feesten plaats waar de vrouwen Duitse liederen zon-
gen en op een ‘ondoenlijke manier met opgeschoven kleeren’ zon-
nebaadden. Het kamp leek in de ogen van de bewaakster die rapport
uitbracht wel op een ‘vacantie-kamp’.58 Een voormalig gedetineerde
wiens vrouw in een kamp te Zeeland zat, schreef in de zomer van
1946 een brief aan het directoraat-generaal voor de Bijzondere
Rechtspleging waarin de genderstereotypering maar al te duidelijk
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werd: ‘Het is mij bekend, dat onder meer voorwerpen werden gebe-
zigd, uit watten en linnen samengesteld, die als surrogaat dienden
voor sexuele bevrediging [...] en dat deze voorwerpen door meerde-
ren werden gebruikt.’ De briefschrijver beoordeelde de vrouwelijke
interneringskampen als ‘poefs en hoerenkasten’. Een groep vrouwen
die bekendstond als de ‘kittelploeg’, zou volgens de brievenschrijver
mannelijke bewakers ‘afleiden, opwinden en inpalmen’. Op hun
beurt stelden de bewakers zich ook ‘onfatsoenlijk’ op.59 Door deze
praktijken aan te kaarten, hoopte de man misschien dat zijn vrouw
eerder vrijkwam. Respectabele vrouwen hoorden immers in de
heersende opvatting niet thuis in inrichtingen waar zulk onzedelijk
gedrag voorkwam.

De bezorgdheid over de seksuele moraal in de kampen waar
vrouwelijke gevangenen verbleven, werd gedeeld door de vaste
Commissie voor Privaat- en Strafrecht die alle kampen in 1946 en
1947 inspecteerde: ‘Vooral in de vrouwenkampen geeft het tot aller-
lei ongewenschte toestanden aanleiding, dat “Moffenmeiden” en
andere vrouwen, op wie op zedelijk gebied veel aan te merken is, zich
bevinden midden tusschen fatsoenlijke vrouwen, die alleen maar
op politiek gebied verkeerd gehandeld hebben en op een geheel
ander peil staan, hoe haar handelswijze ook geweest moge zijn.’60 In
eerdere hoofdstukken kwam al naar voren dat dit beeld ook in de
Belgische interneringskampen onder zowel de gevangenen als het
personeel alom aanwezig was: goede katholieke huisvrouwen en
moeders mochten niet met onfatsoenlijke types worden opgeslo-
ten. 

Volgens ds. Bardeloos, geestelijk verzorger van kamp Westerbork,
waren de vrouwen door de langdurige opsluiting ‘desperado’s en
asocialen’ geworden ‘van wie weinig of niets meer te verwachten is’.61

De dominee uitte zijn bezorgdheid over de reclasseerbaarheid van
vrouwen in 1947. Op dat moment waren de meeste vrouwen in zowel
België als Nederland echter alweer op vrije voeten gesteld. In het al-
gemeen kwamen de vrouwen veel eerder vrij dan mannen omdat zij
zoals gezegd veel minder geassocieerd werden met (politieke) delin-
quentie. Vrouwen hoorden niet in een gevangenis of internerings-
kamp, maar thuis bij hun gezin. De heropvoedingsexperimenten in
Nieuw-Guinea en de mijnen waren dan ook niet voor vrouwelijke
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gevangenen bedoeld. De arbeid gold in beide gevallen als te zwaar
voor vrouwen. In België werden er ongeveer 6800 vrouwen veroor-
deeld, zo’n 12 procent van het totaal aantal veroordelingen. Daar-
naast kregen 7100 vrouwen te maken met de burgerlijke epuratie.62

Toch hebben er meer vrouwen in een interneringskamp of gevange-
nis gezeten dan bovenstaande cijfers doen vermoeden. Geïnter-
neerde vrouwen werden in België namelijk vaker dan mannen uit-
eindelijk niet gestraft. In de Gentse Wollestraat bijvoorbeeld werd
een meerderheid van de vrouwen niet gestraft tegenover drie kwart
van de mannen die wel werden gestraft.63 Voor Nederland zijn geen
soortgelijke gegevens bekend. Wel bekend is dat van de 90.000 ge-
vangenen midden 1945 er ruim 22.000 vrouwen op verdenking van
collaboratie werden opgesloten.64 Waarschijnlijk waren toen al een
hoop vrouwen vrijgelaten, waardoor het totale aantal opgesloten
vrouwen hoger heeft gelegen. De behandeling van vrouwen op
straat was dus doorgaans strenger dan de behandeling van vrouwen
door de staat, wat opnieuw duidelijk maakt dat, in de perceptie van
toen, vrouwen niet in een gevangenis of kamp thuishoorden.

De seksuele omgang tussen mannelijke bewakers en vrouwelijke
gevangenen was niet het enige probleem met het personeel in deze
periode. In eerdere hoofdstukken was te lezen dat het gebrek aan
professioneel personeel moeilijkheden met zich meebracht. Het te-
kort aan personeel werd minder prangend toen het aantal gevange-
nen afnam. In februari 1946 waren er in Nederland bijvoorbeeld
17.366 mensen werkzaam in de kampen en gevangenissen, en in ja-
nuari 1947 waren dat er 17.525.65 Het aantal gevangenen was toen al
met ongeveer 50.000 afgenomen. Een belangrijke ontwikkeling in
Nederland was dat de Binnenlandse Strijdkrachten die belast waren
met de buitenbewaking van de kampen, in de loop van 1946 werden
teruggetrokken. Vanaf dat moment organiseerde het directoraat-
generaal voor de Bijzondere Rechtspleging zelf alle personeelsaan-
gelegenheden. Hiermee maakte het militaire karakter van de kam-
pen en gevangenissen langzaam plaats voor een civiel karakter.66

De houding van het personeel bepaalde in sterke mate het regime
van een gevangenis of kamp. Het waren medewerkers van de gevan-
genissen en kampen die het (ideologische) beleid van bovenaf in de
praktijk vorm gaven. Soms pakte dit anders uit dan de beleidsma-
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kers graag zagen. Directeur Hanssens van de Belgische dwrv was
het niet eens met de gevangenisbestuurder van Merksplas die de ge-
detineerden door een regime van dwang onder de duim probeerde
te houden. Volgens Hanssens werkte dit averechts: de gedetineerden
voelden zich aangevallen en trokken daarom een schild op. In de
ogen van Hanssens stond dit de re-integratie van deze groep na de
vrijlating in de weg.67

De visie van de bewaking op de gevangenen en vice versa beïn-
vloedde de stemming onder de gevangenen. In Sint-Gillis veran-
derde begin 1947 de houding van het personeel tegenover de colla-
borateurs na de komst van een zesentwintigjarige paviljoenoverste.
Deze man was de mening toegedaan dat de naoorlogse bestraffing
van collaborateurs niet streng genoeg was: in zijn ogen moesten alle
ter dood veroordeelden daadwerkelijk gefusilleerd worden. Hij
wilde dan ook een strenger beleid voeren in Sint-Gillis. Hij spoorde
het overige personeel aan een onvriendelijke houding tegenover de
collaborateurs aan te nemen. Gevangenen mochten niet langer tijd-
schriften ontvangen, mochten de muren in de cellen niet meer ver-
sieren en hun horloges en vulpennen moesten weer worden ingele-
verd. Het gerucht deed vervolgens de ronde dat de collaborateurs
binnenkort hetzelfde uniform als de gemeenrechtelijke gevangenen
moesten aantrekken. Dit kwam niet overeen met het uitgestippelde
beleid. Een bestuurssecretaris van de dwrvbeklaagde zich hierover
tegen Hanssens: ‘Er moet op gewezen worden dat in St. Gillis vele
vooraanstaande intellectuelen zitten die ten minste op een normale
behandeling aanspraak maken.’68 Uit dit voorbeeld blijkt opnieuw
dat medewerkers van de kampen of heropvoedingsdiensten zich in
bepaalde mate identificeerden met de opgesloten intellectuelen. Dit
resulteerde erin dat die een voorkeursbehandeling ten opzichte van
de gewone gevangenen kregen.

Uit een inspectierapport van het Gerechtshof Arnhem bleek dat
ook in Nederland het regime in het kamp sterk afhing van de organi-
satie van de bewaking. Als een kampcommandant aan het kamp op
de juiste wijze leiding gaf, waren er volgens de inspectie geen klach-
ten. Een ‘slappe’ leiding zorgde daarentegen voor geweld, ontsnap-
pingen, smokkel door zowel gevangenen als personeelsleden en het
houden van feestjes in de kampen.69 Ook diefstal door het personeel

275



was na 1945 nog steeds niet verdwenen. Aan de Amsterdamse Le-
vantkade werden vijfhonderd enveloppen waarin geld en andere 
eigendommen van de gedetineerden zaten, door personeelsleden
ontvreemd. Tussen oktober 1945 en april 1946 werden in dit kamp 33
personeelsleden oneervol en 55 personen eervol ontslagen.70 De al-
gemene verslagen van het directoraat-generaal voor de Bijzondere
Rechtspleging maakten ook melding van corruptie. In een Amster-
dams interneringskamp bijvoorbeeld kon je volgens een gevangene
eind 1946 voor vijfentwintig gulden een dag en voor vijftig gulden
een weekend naar huis.71 Ook smokkel bleek op sommige plaatsen
midden 1948 nog steeds een onopgelost probleem. Ter Veer liet in
een aantal gevallen een strafvervolging instellen waardoor sommige
bewakers tot enkele maanden gevangenisstraf werden veroor-
deeld.72 Voor België zijn dergelijke klachten op dat moment echter
niet meer terug te vinden, misschien als gevolg van de snellere pro-
fessionalisering van het personeel. 

Zoals eerder al aangekaart, maakten de autoriteiten zich in België
vóór 1946 vaak zorgen over de houding van de communisten onder
de bewakers. In stemmingsrapporten werd de angst geuit dat zij de
gevangenen indoctrineerden met hun ideologie. Dit veranderde in
1946. Communisme werd niet of nauwelijks meer genoemd in de
dossiers waarin de (politieke) houding van het personeel en de gede-
tineerden werd gemonitord. Uit een rapport over kamp Beverlo
kwam bijvoorbeeld naar voren dat de uitslag van een handbalwed-
strijd de gevangenen meer interesseerde dan de situatie in Berlijn op
dat moment. Zij waren politiek apathisch geworden en interesseer-
den zich ook niet voor het communisme. Wel verklaarden zij bang te
zijn om bij een eventuele Russische inval door de Russen te worden
geëxecuteerd. Mocht er een oorlog uitbreken, dan zouden zij als sol-
daat het nationale grondgebied willen verdedigen.73

De katholieke en patriottische krant La Libre Belgique plaatste in
december 1948 een bericht over vermeende communistische propa-
ganda in de gevangenissen. Naar aanleiding van dit artikel schreef
Hanssens een brief naar de krant dat zij roddels verspreidde en op
die manier bijdroeg aan de verdeeldheid in het land.74 Hanssens
schreef vaker naar de pers die, in zijn ogen, op een onheuse manier
over de gedetineerde collaborateurs rapporteerde.75
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In Nederland was de chronologie net omgekeerd. Hier kwam
communisme pas vanaf 1946 aan de orde in de verslagen van de 
Nederlandse autoriteiten. Een greep uit de dossiers laat zien dat de
angst voor het ‘rode gevaar’ in de naoorlogse jaren steeds verder toe-
nam. In de Nederlandse mijnstreek zouden ‘opvallend veel extre-
mistische georiënteerde bewakers zijn’.76 Het contact van deze com-
munistische bewakers met de geïnterneerden werd als gevaarlijk
gezien. Volgens een rapport van het gerechtshof in Amsterdam zou
de commandant in de Rijkswerkinstelling te Hoorn een communist
zijn, evenals achtendertig van de zeventig man binnenbewaking. ‘Zij
zijn allen volgelingen van Stalin en moeten beschouwd worden als
de 5e colonne van Rusland.’ De communistische krant De Waarheid
zou in het kamp worden gelezen en het kamp zou al met al een ‘niet
ongevaarlijke haard’ van het communisme zijn.77 Ook in kampen
binnen het district Utrecht werd volgens de officier van justitie in
Utrecht De Waarheid ‘gretig’ gelezen. De Communistische Partij Ne-
derland (cpn) werd ervan verdacht betrokken te zijn bij ontsnap-
pingen uit het kamp omdat zij relaties onderhield met het personeel
en de gevangenen.78 Ook in Maastricht zou de kampcommandant
communistische propaganda voeren en de gevangenen hulp en
steun bij bekering tot het communisme in het vooruitzicht stellen.
Bij een bezoek aan het kamp kwam het een rijksrechercheur ter ore
dat diegenen die begrip toonden voor het communisme, meerdere
voorrechten in het kamp genoten.79 In Vught maakten bewakers
propaganda voor de communisten in het kamp. Dit zorgde voor ge-
schillen met bewakers die niet-communistisch waren. De rijksre-
cherche had het vermoeden dat alleen nog communistisch gezinde
bewakers werden aangesteld.80 Ook in het kamp Standaardbuiten
deden geruchten de ronde dat de voormalige collaborateurs tijdens
het werk door leiders van de cpn werden aangesproken. Als zij lid
werden, konden ze op snelle invrijheidstelling rekenen.81

Zulke meldingen van communisme hoeven niet te betekenen
dat, zoals in België het geval was, de verslagen een waarheidsgetrouw
beeld gaven van de potentiële aanhang hiervan in de gevangenissen
en interneringskampen. Net als in België lieten de communisten in
Nederland zich kennen als tegenstanders van het (vervroegd) vrijla-
ten van collaborateurs. De Belgische regering was tijdens en vlak na
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de bevrijding in september 1944 bang geweest dat het communis-
tisch geïnspireerde verzet van een eventueel machtsvacuüm ge-
bruik kon maken. De Nederlandse regering was tijdens de bevrij-
ding niet bang geweest voor de dreiging van het communisme. Pas
in 1946 begon men onder invloed van internationale spanningen
het ‘rode gevaar’ te vrezen.

Het veronderstelde oprukkend communisme in de kampen gold
voor sommigen juist als een goed argument voor eerdere vrijlating
van de collaborateurs. De dominee van het Groningse kamp in de
Carel Coenraadpolder schreef in zijn rapport: 

In dezen hoek van ons vaderland heeft het nationaal-socia-
lisme veel voet aan den grond gehad. Het is een harde bevol-
king en zooals het voor de bevrijding hard tegen hard ging, is
dit nu bij omgekeerde verhoudingen voortgezet. Hier is veelal
sprake van persoonlijke wraakneming. Verder is het kamp-
personeel gerectruteerd uit den groep landarbeiders ed, waar-
onder zeel veel communisten voorkomen, gezien de groote
tegenstelling in deze buurt tusschen rijke boeren en arme
landarbeiders. Deze communistische bewakers hebben de ge-
legenheid gezien en gegrepen om hun gram te halen op een
aantal vroeger boven hen geplaatsten, die thans gedetineerd
zijn. Bovendien kennen deze lieden geen ander systeem van
gezagshandhaving dan de vuist en de gummistok. De kamp-
bevolking zal dit kamp ongetwijfeld in een zeer verbitterde
stemming verlaten en van heropvoeding is eenvoudig geen
sprake. In dit opzicht is de invloed van dit kamp zeer slecht.82

5.4 Het heropvoedingsexperiment in de praktijk 

In de heropvoeding lag in zowel België als Nederland de nadruk op
zinvolle arbeid. Dat was een gevolg van het nieuwe denken over
strafvoltrekking. In Nederland was in zowel het Tribunaalbesluit,
het Besluit Politieke Delinquenten en in de al reeds bestaande Ge-
vangenisregeling bepaald dat alle gedetineerden moesten werken.
De Interneringsregeling van 1946 maakte werken vervolgens ver-
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plicht. Voordat werken in het kader van resocialisatie officieel beleid
werd, gingen de gevangenen her en der al aan de slag. In Londen was
besloten dat gevangenen hun dag moesten besteden aan werk. Vol-
gens een inspecteur van het Militair Gezag was er sprake van ‘den
heelen dag rondhangen’ door de gevangene wanneer er geen werk-
objecten voorhanden waren.83 Dit kwam het moreel en de discipline
volgens de inspectierapporten niet ten goede, want het zou voor een
gedeprimeerde houding zorgen.84 Ook de gehoorde gevangenen
verklaarden zelf dat ze graag iets te doen hadden. Fysieke inspanning
zorgde er immers voor dat er minder gepiekerd werd over de situatie
waarin men terecht was gekomen. Dat de nadruk in de beginperiode
sterk op arbeid lag, bleek ook uit het feit dat kampen opgeheven
werden als er in de buurt geen werk te vinden was. Volgens het Mili-
tair Gezag moesten gevangenen gecentraliseerd worden ‘in grote
kampen op plaatsen waar door den geïnterneerden nuttig werk
voor de gemeenschap kan worden verricht’.85 De kampcomman-
dant van Leeuwarden onderstreepte in zijn dagboek ook het belang
van arbeid: 

In ’n verwoest Europa is werk de enige mogelijkheid tot her-
stel. En dat werk is nodig voor allen in ’t bijzonder voor de
kampbevolking. Leven moet het, kloppend als ’n menschen-
hart en alle sombere gedachten zullen worden opgelost in 
arbeid.86

Er werd geprobeerd om zo veel mogelijk werkplaatsen buiten het
kamp te vinden. In kamp Westerbork werkte in de zomer van 1945
iedereen op de zieken en invaliden na. De collaborateurs deden dat
in de werkplaatsen van het kamp en in de landbouw in de nabije
omgeving van het kamp.87 Tijdens de oorlog waren Joodse gevange-
nen ook bij de boeren in de omgeving tewerkgesteld. Daarbij komt
dat er in de zomer van 1945 een groot tekort aan werkkrachten in de
landbouw was. Gevangenen werden waar dat kon, ingezet bij de
oogst. Buiten het kamp werken was niet altijd mogelijk als er niet ge-
noeg buitenbewaking was. Dan moest er binnen het kamp gewerkt
worden. Ook hier was genoeg werk te doen zoals schoonmaken, het
bereiden van eten, onderhoudswerken aan de barakken of admini-

279



stratief werk. Particulieren konden ook werk aanbieden dat door ge-
vangenen in de kampen kon worden verricht. In een Gronings
kamp waar overwegend vrouwen zaten, werden bijvoorbeeld pop-
pen gemaakt.88 In het interneringskamp Vliegveld in Leeuwarden
was een munitieploeg actief en in Veendam werkten geïnterneerden
in een werkplaats waar geweren werden gemaakt en munitie aanwe-
zig was. Het personeel van Veendam vond blijkbaar dat de gevange-
nen geen gevaar vormden wanneer ze met wapens werkten, maar
het Militair Gezag zag dat anders en gaf na inspectie de opdracht
deze werkplaats te sluiten.89 Zware gevallen mochten in het belang
van het lopende onderzoek niet in contact komen met andere ge-
vangenen.90

Anders dan in het voorbeeld van Westerbork werkte een groot
deel van de Nederlandse gevangenen begin 1946 nog altijd niet. Dit
was onder andere te wijten aan het feit dat veel mensen nog altijd
niet veroordeeld waren en daarom voor het onderzoek in de buurt
van de plaatselijke Politieke Recherche Afdeling moesten blijven.
Daar was niet altijd voor iedereen werk voorhanden. Daarnaast
waren de ongewenste gevolgen van tewerkstelling buiten de kam-
pen groot gebleken. Er vonden ontsnappingen plaats, er werd vol -
op gesmokkeld en de behandeling van de gedetineerden door het
personeel of de omgeving liet soms te wensen over. Zo ontving het 
directoraat-generaal klachten dat sommige werkgevers extra eten
aan de tewerkgestelde gevangenen gaven. Een ander veel gehoorde
klacht was dat gevangenen van de situatie gebruikmaakten om in
contact te komen met de buitenwereld: mannen knepen er bijvoor-
beeld op de werkplaats even tussenuit om bij hun vrouw te zijn. De
bewaking zou in deze gevallen, al dan niet tegen betaling, een oogje
dichtknijpen. Bij de vrouwen zou volgens het directoraat-generaal
voor de Bijzondere Rechtspleging onvoldoende toezicht zijn, wat
‘onzedelijkheid’ bevorderde.91 Opnieuw gold ook hier weer de dub-
bele standaard waarmee mannelijke en vrouwelijke gevangenen
werden beoordeeld. 

Het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging bleef
desondanks pogingen ondernemen alle gevangenen aan het werk te
krijgen. De geestesgesteldheid van de mensen in de kampen zou im-
mers beter zijn als zij aan het werk gingen. Een betere stemming zou
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vervolgens de terugkeer in de maatschappij ook ten goede komen.
Daarnaast kon de opbrengst van de werkzaamheden de kosten van
de kampen drukken. Zo droeg de tewerkstelling in de ogen het van
het directoraat in belangrijke mate bij aan de wederopbouw van Ne-
derland.92 De dringende behoefte aan landbouwkrachten zorgde er-
voor dat Ter Veer eind april 1946 iedereen die kon werken, in de land-
bouw tewerkstelde. Via een collectieve arbeidsovereenkomst kwam
een vergoeding tot stand.93 Voedselvoorziening en energie werden
de voornaamste takken van tewerkstelling van collaborateurs in Ne-
derland. Toch bleek in het voorjaar van 1947 dat er nog altijd gedeti-
neerden waren die niet werkten en hun tijd doorbrachten met niets-
doen.94 Er bestonden ook op dit vlak grote regionale verschillen
tussen de kampen. Waar in sommige Hollandse kampen niets te
doen was, werd in Limburg het interneringskamp van Weert uitge-
breid omdat de plaatselijke dakpannenindustrie moeite had met
het aantrekken van vrije arbeiders. Het dakpannenbedrijf draaide
op voor de kosten van de kampuitbreiding in ruil voor de tewerk-
stelling van de collaborateurs.95

Net als in België was er vlak na de oorlog ook in Nederland veel
werk in de mijnen. Onder het Militair Gezag had er al mijnarbeid op
kleine schaal plaatsgevonden. Het directoraat-generaal voor de Bij-
zondere Rechtspleging breidde dit uit en vanaf oktober 1946 werden
voormalige collaborateurs hier op vrijwillige basis tewerkgesteld.
Mijndirecties wilden verplichte tewerkstelling bewust vermijden
omdat dit nadelige gevolgen zou hebben voor de kolenproductie.96

Er dreigden ook problemen met de reguliere werknemers, die hun
positie zagen verzwakken door de toestroom van goedkope arbeid
door gevangenen. Medio 1947 waren er 2500 mannelijke collabora-
teurs werkzaam in de Limburgse mijnen. Kolennood in Nederland
zorgde ervoor dat de vraag naar arbeiders in de kampen bleef be-
staan. In maart 1948 werden er nog elke week aspirant-mijnwerkers
geworven.97 De voorwaarden werden zo aantrekkelijk mogelijk ge-
maakt. Het regime in de mijnen van Nederlands Limburg was beter
dan in andere kampen. Net als in België was er in deze kampen meer
contact met familie mogelijk en was het toegestaan extra pakketten
te ontvangen. Ook het loon was er gunstiger in vergelijking met
ander werk: er gold een volledige betaling volgens dezelfde voor-
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waarden als bij vrije arbeiders. Een deel van het loon kon naar het
gezin worden opgestuurd, en de gezinsleden konden ook van bijko-
mende sociale verzekeringen gebruikmaken.98

In het jeugdkamp Marum moesten de jongeren, net als de mijn-
arbeiders in België, een verklaring tekenen voordat ze aan het werk
gingen.99 Daarin moesten ze verklaren het geschonken vertrouwen
niet te willen beschamen. Door het werken in de fabriek, kantoor of
werkplaats zou de gedetineerde ‘aan het Nederlandse volk bewijzen,
dat het mij ernst is de schade die ik eens, bewust of onbewust aan ons
Volk toebracht, zoveel mogelijk te herstellen’.100 In België ging het
om het ‘herstellen van de vergissing’ en de ‘bevordering van de een-
heid van het land’.101 Het ondertekenen van dergelijke contracten
was vooral symbolisch. Het is niet erg waarschijnlijk dat de kampbe-
stuurders de ondertekenaars daadwerkelijk allemaal op hun woord
geloofden.

Het is goed mogelijk dat Nederlandse tewerkstellingen in bij-
voorbeeld de mijnen geïnspireerd werden door de manier waarop
de zuiderburen dat hadden georganiseerd. Omdat verschillende po-
gingen om alle gevangenen aan het werk te zetten steeds op niets uit-
liepen en de arbeidsprestaties ondermaats bleven, informeerde de
Nederlandse minister van Justitie Van Maarseveen in de zomer van
1947 naar het Belgische travail par rachat-systeem. Dit hield in dat
voor het werken in de mijnen of werk aan het spoor positief advies
voor strafvermindering kon worden gegeven.102 Om zich te verdie-
pen in deze methode, bezocht Van Maarseveen in 1947 samen met
Hanssens de Belgische kampen Beverlo en het Klein Kasteeltje. De
Nederlandse beleidsmakers zagen zich met het invoeren van een tra-
vail par rachat-stelsel echter geconfronteerd met obstakels. In tegen-
stelling tot België, waar uitsluitend de krijgsraden de bevoegdheid
hadden voor de berechting, waren er in Nederland verschillende
vormen van berechting mogelijk. Een grote groep collaborateurs
was bijvoorbeeld nog niet veroordeeld maar wel opgesloten (zie de
tabel op p.///), een andere groep kreeg door een tribunaal de maatre-
gel van internering opgelegd en de laatste, kleinste, groep werd
daadwerkelijk veroordeeld door een Bijzonder Gerechtshof. Er wer-
den moeilijkheden voorzien in een eenduidige toepassing van het
regime op deze verschillende groepen. Andere problemen zagen de
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Nederlandse beleidsmakers in het onderhoud van de kampen, de le-
vering van (extra) voeding en de kosten. Het was ook niet duidelijk
onder wiens beheer het experiment zou moeten vallen, want er was,
ook in tegenstelling tot België, geen overkoepelende instantie voor
alle gevangenissen en kampen.103

In België was mijnarbeid de belangrijkste poot geworden van de
heropvoedingspolitiek. In de ogen van de beleidsmakers konden de
Belgische collaborateurs hun schuld tegenover België inlossen en op
die manier hun waardigheid terugvinden. Een gedetineerde man in
het Limburgse mijnkamp Beringen ontving eind februari 1947 een
brief van een goede vriend die de draak stak met deze politiek:

Besef jij werkelijk Jos dat jij in een instituut van ‘nationaal’ be-
lang zit? Kolenmijnen! Kolen! De klok slaat niks anders tegen-
woordig. Als je van kolen spreekt tegen iemand, wit of zwart,
het is om ’t even, dan zijn ze dadelijk je vriend, wel te verstaan,
als die zwarte brokken goed in ‘hun’ kelder leggen. Het werk
dat de incivieken in de kolenmijnen doen, overtreft al het an-
dere, het is dus het werk van het hoogste nationaal (?) belang
Joske dat je doet, ze zullen het zover drijven he Joske met die
kolenkwestie dat de incivieken van gisteren, de nationalisten
van morgen zullen genoemd worden.104

Stemmingsverslagen uit de mijnkampen lieten ook een minder vro-
lijk beeld zien. Over de mijnwerkers werd geconcludeerd: ‘Door hun
maandenlange, zware arbeid zijn deze jongens onverschillig en lus-
teloos geworden. Niets kan hen nog interesseeren en wat de zaak nog
erger maakt, is dat zij de andere jongens ook aantasten.’105 Toch pre-
fereerde een groep gevangenen het werken in de Limburgse mijnen
boven tewerkstelling in de Belgische Ardennen. Een groep mannen
die vanuit Beverlo naar Saint-Hubert was gestuurd om daar op het
vliegveld werkzaamheden te verrichten, beklaagde zich bij de be-
stuurder. Zij wilden niet in deze afgelegen streek maar tussen de
mensen zitten. Een gevangene dreigde dat hij het personeel in Saint-
Hubert het dusdanig moeilijk zou maken dat ze hem wel terug
moesten sturen.106

De geïnterneerde nsb’er Harterink ervoer de tewerkstelling als
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dwang. Hij moest in de zomer van 1946 op het Groningse platteland
in de oogstvoorziening aan de slag. Hij vond dat er ‘wederrechtelijk’
gebruik van de situatie werd gemaakt. Hij was tot één jaar en negen
maanden internering veroordeeld: niet tot werkkamparbeid.107 El-
ders werd ook geklaagd over de arbeid. Een man die gevangen zat in
een kamp van de Dienst Uitvoering Werken in Zeeland, waar grond-
werk werd verricht, maakte ook de vergelijking met dwangarbeid. In
een brief aan de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten deed hij
zijn beklag en vroeg hij of het directoraat-generaal voor de Bijzon-
dere Rechtspleging hiertoe wel gerechtigd was.108 De stpd liet weten
liever niet over ‘dwangarbeid’ maar over ‘zeer zware arbeid’ te spre-
ken. Iets wat deze mensen niet gewend waren, vooral de schrijver
van de brief, die meende ‘als ingenieur niet op zijn plaats te zijn tus-
sen gewone mensen’.109 In België liet een gewezen provinciaal vnv-
leider ook weten dat hij te goed was voor het type werk dat ze hem
lieten doen: ‘Het eenige verwijt dat wij beslist niet verdienen is: dat
wij a-sociale elementen zijn. Zakskens plakken en adressen schrij-
ven aan 0,10 fr. per uur, tot goede Belgen. Alles wijst op het tegen-
deel.’110

Om mensen zoals Harterink mentaal te ondersteunen en te zorgen
dat zij niet verbitterd uit het kamp zouden terugkeren, werd er in
Nederland sociale en geestelijke verzorging tijdens gevangenschap
georganiseerd. Deze verzorging was in handen van het directoraat-
generaal voor de Bijzondere Rechtspleging. De stpd die hier in
theorie niet voor bevoegd was, had dikwijls kritiek op de aanpak van
de sociale problemen van de gevangenen. In haar eindverslag con-
cludeerde de stichting dat er pas in de loop van 1947 aandacht voor
sociale en geestelijke verzorging was gekomen.111 In inspectieversla-
gen van het directoraat is inderdaad te lezen dat in 1946 aan sociale
verzorging nog weinig concreets tot niets werd gedaan.112 Pas in de
Interneringsregeling van november 1946 werd officieel bepaald dat
in kampen aan heropvoeding gedaan moest worden. Waar kwam dit
streven in de praktijk op neer? Was er een wezenlijk verschil in het in-
zicht in schuld in België en Nederland? 

De sociale verzorging vond in Nederland op zowel het individu-
ele als het collectieve vlak plaats. De sociaal verzorgers ontvingen de
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collaborateurs tijdens spreekuren, waar gedetineerden hun proble-
men konden voorleggen. Deze problemen hadden dikwijls betrek-
king op de achtergebleven gezinnen. Het was de taak van de sociaal
verzorger om de gezinsbelangen te behartigen en extra correspon-
dentie of bezoek te organiseren. Ook werd samengewerkt met de
stpd om bijvoorbeeld reisgeld ter beschikking te stellen voor be-
hoeftige families.113 Een grote bron van zorg voor zowel de Neder-
landse als de Belgische autoriteiten was dat de langdurige scheiding
van mannen en vrouwen op vele echtscheidingen uitliep. Om 
hoeveel echtscheidingen het precies ging, is niet met zekerheid te
zeggen. In de maandelijkse rapportages van de afdeling sociale en
geestelijke verzorging is met regelmaat te lezen dat huwelijken ver-
broken werden. Men verklaarde de leus voor nationale wederop-
bouw ‘Gezinsherstel is volksherstel’ daarom dus ook van toepassing
op de collaborateurs.114

In het vorige hoofdstuk was al te lezen hoe de Stichting Toezicht
Politieke Delinquenten vreesde dat hele gezinnen op het verkeerde
pad kwamen door de opsluiting van een echtgenoot. In het dagboek
van Harterink is te lezen hoe zijn houding tegenover zijn vrouw na
verloop van tijd veranderde. Wanneer hij ongeveer een jaar gevan-
gen is, wil hij zijn echtgenote niet meer op bezoek ontvangen. Hij
schrijft dat ze van elkaar vervreemd waren en hij liever had dat zij de
herinnering aan hun liefdevolle relatie van vroeger koesterde in
plaats van deze strijd nu.115 Een strijd die hij in zijn beleving overi-
gens zonder haar voerde – hierdoor waren ze juist uit elkaar ge-
groeid. Het was in zijn ogen beter geweest als zij destijds ook was ge-
arresteerd, want ‘dan hadden wij geestelijk aan één kant gestaan en
had zij ook haar vijand onderkend’.116

      Naast individuele begeleiding werd ook aandacht besteed aan ge-
zamenlijke activiteiten binnen de kampen. Op momenten dat er
niet gewerkt hoefde te worden, was er in zowel de Belgische als Ne-
derlandse kampen ruimte voor ontspanning. Die moest op het col-
lectieve niveau worden beleefd. Zo werd op een conferentie van Ne-
derlandse sociaal verzorgers in 1947 de vrees geuit dat de individuele
problemen ten koste gingen van het gemeenschapsgevoel: ‘In het
kamp gaat het individu gebukt onder tal van zorgen, onder een gees-
telijke, morele en materiële depressie, waardoor juist die elementen
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ontbreken, wier aanwezigheid van elementair belang is te achten
voor de vorming van gemeenschapsmensen.’117 Daarom werd on-
derwijs georganiseerd en werden gevangenen gestimuleerd aan cul-
turele ontwikkeling en ontspanning te doen. Met name culturele
vorming moest ervoor zorgen ‘kampbewoners uit te heffen boven
de sfeer van het prikkeldraad’.118

Hierbij werd de methode van zelfwerkzaamheid gehanteerd: ge-
vangenen werden actief bij culturele ontwikkeling en ontspanning
betrokken en gestimuleerd om te participeren. Het ging volgens
leden uit de Nederlandse commissie voor sociale en geestelijke ver-
zorging dan ook niet zozeer om ‘heropvoeding’ en ‘heroriëntering’
in de strikte zin van het woord: ‘De methode van den opvoeder is
niet die van het injecteeren van de opvoeding met wat hij (de opvoe-
der) meent, dat goed en noodig is voor zijn pupil. Nog minder, het
van buiten af inpompen van zekere begrippen of zelfs beginselen.’
Integendeel: ‘De taak van den opvoeder is: hen als persoonlijkheid te
activeeren.’119 Maar die activering van het individu moest in de ogen
van de ‘opvoeders’ dan wel plaatsvinden binnen de nationale ge-
meenschap.

Zelfwerkzaamheid kwam binnen het kamp vooral tot uiting in
sportcommissies, studiegroepen en culturele clubjes. Ook de aan-
kondigingen van de activiteiten die binnen de centra plaatsvonden,
maakten de gevangenen zelf. Vooral op het vlak van culturele activi-
teiten werden de gedetineerden gestimuleerd zelf wat te onderne-
men. Vooraanstaande figuren die voor hun internering in de cultu-
rele sector actief waren, vervulden op dit vlak in de kampen een
voortrekkersrol. Cabaretier Paul Duval bijvoorbeeld, die tijdens de
bezetting lid was van de nsb, had in het interneringskamp Fort Erf-
prins in Den Helder de leiding over ‘Ontwikkeling en Ontspanning’.
Onder zijn leiding werden toneel- en muziekvoorstellingen georga-
niseerd in het kamp.120 Ook de geïnterneerde voormalige leider van
het orkest van de Jeugdstorm werkte in verschillende kampen mee
aan muziekuitvoeringen. Van de kampcommandant kreeg hij toe-
stemming zich te wijden aan de muziekstudie op het orgel of piano
van het kamp.121

In tegenstelling tot Nederland werden er in de Belgische interne-
ringskampen en gevangenissen geen sociaal verzorgers aangesteld.
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De zelfwerkzaamheid ging hier nog verder door de sociale dienst
volledig in handen van de collaborateurs te geven. In België werden
er animatoren onder de gedetineerden aangesteld die een leidende
rol speelden en dichter bij de directeur van een kamp stonden. Zij
moesten de belangstelling voor de ‘heropvoedende’ activiteiten op-
wekken en gedetineerden stimuleren hieraan actief mee doen. De
animatoren konden op verschillende vlakken actief zijn: in de bibli-
otheek, in het opstellen van de muurkranten, in het organiseren van
praatgroepen, het maken van een radioprogramma of in het thea-
ter, het koor en orkest, de bioscoop enzovoort.122 Net als de sociaal
verzorgers in Nederland behartigden de uit gedetineerden be-
staande Belgische sociale diensten de belangen van de gedetineer-
den binnen en buiten het kamp of gevangenis. Zij schoten vooral te
hulp wanneer iemand onvoldoende of geen steun van hun familie
ontving. De sociale dienst kon bijvoorbeeld kleding en schoenen
verstrekken aan gevangenen die hier zelf geen geld voor hadden. Zij
verzamelden deze artikelen via collectes of uit overschotten van an-
dere kampen en gevangenissen. Er werden in de kampen en gevan-
genissen door de sociale dienst ook verkopen georganiseerd van
handwerkjes die de gedetineerden tijdens hun vrije tijd maakten in
het kamp, zoals sieraden of houten speelgoed. Die werden dan tij-
dens de bezoekuren verkocht, en de opbrengst belandde in de kas.
Deze vorm van self-government versterkte ongetwijfeld de solidari-
teit onder de opgesloten Belgische collaborateurs.

Ook de ‘Welfare’, de organisatie voor culturele activiteiten in het
kamp waar bijvoorbeeld de animatoren onder vielen, bestond volle-
dig uit gedetineerden. Zij boden op moreel gebied hulp en zorgden
voor ontspanning. De Belgische staat betaalde niet mee aan de acti-
viteiten die door de Welfare werden georganiseerd. Het waren de ge-
detineerden zelf die hiervoor een deel van hun loon afstonden. Ook
werd geld verzameld door het heffen van entree op bioscoopbezoek
en abonnementsgeld op kampkranten. Deze zelfwerkzaamheid
ging in België een stap verder dan in Nederland en werd gezien als
een belangrijk deel van de ‘heropvoeding’. Zelfbestuur van gevange-
nen was een belangrijk experiment van de studiegroep Dupréel, die
vanaf september 1945 bijeenkwam om te kijken hoe de strafuitvoe-
ring van diegenen die door een militaire rechtbank waren veroor-
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deeld, eruit moest zien. Zelfbestuur was natuurlijk deels ook nood-
zakelijk omdat er te weinig personeel beschikbaar was. Maar de in-
voering van self-government kwam bij de studiegroep Dupréel en de
Dienst Wederopvoeding vooral voort uit het idee dat een dergelijk
systeem de collaborateurs zou voorbereiden op actief en democra-
tisch burgerschap.123

In België werd er voor de collaborateurs ook geen aparte geeste-
lijke verzorging opgericht. Zowel in de kampen als gevangenissen
viel men terug op de al bestaande praktijken van de gevangenisaal-
moezeniers die de kerkdiensten verzorgden. De rooms-katholieke
kerk speelde in België dan ook geen rol in de heropvoeding van col-
laborateurs. In tegenstelling tot de actieve houding van de verschil-
lende kerkgenootschappen in Nederland hield de katholieke kerk
zich over het algemeen afzijdig in het publieke en politieke debat
over de bestraffing en behandeling van verdachten van collaboratie
in de kampen en gevangenissen. In de ogen van de Belgische kardi-
naal Van Roey was het niet de taak van de kerk om zich met derge-
lijke zaken in te laten.124 Hier was het niet de kerk die het volk moest
opvoeden, maar was het de Belgische staat die ‘civisme’ onder de
burgers moest bevorderen. Kerk en staat waren in België dan ook
sterker gescheiden dan in Nederland het geval was.125

Op individueel niveau sprongen Belgische geestelijken wel in de
bres voor de gevangenen. Zo stuurde een aalmoezenier een brief
met drie verzoeken voor de vrijlating van armlastige families op
naar sociaalassistent De Vreught van de Dienst Wederopvoeding Re-
classering en Voogdij: ‘Het zou me veel genoegen doen, moest U iets
voor deze familie kunnen doen. Het beste evenwel nog was dat ze
onmiddellijk zouden mogen naar huis gaan. Het zijn allen lichte ge-
vallen. Sommigen hadden enkel een pro-deo-advokaat. Mijn hart
bloedt als ik al deze dingen overdenk...’126 Directeur van de Dienst
Wederopvoeding Hanssens was niet gediend van enige bemoei-
zucht van de kant van de kerk. Dit bleek bijvoorbeeld toen een aal-
moezenier uit Heusden zich inzette voor de vrijlating van een van
zijn beschermelingen en Hanssens hem er beleefd maar dringend
aan herinnerde dat de kerk hiertoe niet bevoegd was. Alleen de ge-
rechtelijke overheid bepaalde wie er in aanmerking kwam voor ver-
vroegde invrijheidstelling.127
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Geheel anders was de rol van de kerken in de heropvoeding van
de Nederlandse collaborateurs. In het algemeen stelden de kerken
zich als vriend van de voormalige vijanden op en bemoeiden zij zich
openlijk met deze problematiek. De Stichting Toezicht Politieke De-
linquenten vond al vroeg steun bij de Nederlandse kerken voor het
vrijlaten en begeleiden van de ‘lichte’ gevallen. Volgens de stpd kon
men aannemen ‘dat het toch de Kerken zijn geweest, welke de kente-
ring hebben doen ontstaan in de absolute afweerhouding van ons
volk’.128 De Nederlandse kerken hadden zich tijdens de bezetting al
laten kennen als voorstander van een milde behandeling van colla-
borateurs.129 Net als de stpd wezen de kerken ter verklaring van de
collaboratie op de jaren dertig. Door gebrek aan steun van de kerken
hadden mensen hun heil gezocht bij het nationaalsocialisme. Na de
bevrijding lieten geestelijken in de openbaarheid hun afkeer en zor-
gen om de overvolle interneringskampen blijken, zoals de vooraan-
staande Nederlands-hervormde predikant Krijn Strijd en de geeste-
lijke M.C van Wijhe dat in hun publicaties deden. 

Geestelijken namen ook de rol van ‘heropvoeder’ op zich in de
Nederlandse kampen. Dit deden ze door bijvoorbeeld met de gevan-
genen te discussiëren over de bezettingsperiode. In het interne-
ringskamp Wezep zou de dominee volgens de inspectie van het mi-
nisterie van Justitie deze zaak ‘kordaat’ hebben aangepakt door het
organiseren van debatavonden. Hier liet hij een voormalige vor-
mingsleider van de ss de beginselen van deze militaire organisatie
uiteenzetten, waarna de dominee deze ‘belachelijk maakt en af-
kraakt’, aldus het rapport.130 De kerken vervulden ook een belang-
rijke rol in de totstandbrenging van de inhoud van Uitzicht, een
kampkrant die gedurende 1946 het hele jaar door werd uitgegeven
door het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging.
Uitzicht was lange tijd de enige toegestane lectuur in de kampen,
naast bijvoorbeeld kerkelijke (dag)bladen als het katholieke Sursum
Corda en De Hervormde Kerkbode.131 In de rubriek ‘Stem der kerken’
spraken geestelijken in Uitzicht tot de geïnterneerden en maakten
duidelijk dat de kerken zich ‘barmhartig’ opstelden tegenover colla-
borateurs en hun gezinnen. In de kampkrant brachten zij de gevan-
genen op de hoogte van hun herderlijk schrijven en de kanselbood-
schap van 23 juni 1946, waarin zij de bevolking hadden opgeroepen
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zich tegenover de voormalige collaborateurs te laten leiden door ‘ge-
voelens van liefde en gerechtigheid’.132

Geestelijken spraken de gevangenen in Uitzicht moed in. Zo werd
toegegeven dat de gevangenen door de opsluiting veel was ontval-
len: na de bevrijding waren hun kinderen in een tehuis of jeugd-
kamp geplaatst en waren vrouwen berooid achtergebleven. Maar 
dit was volgens de geestelijken geen reden tot wanhopen, want zo re-
deneerde de kerk: ‘Beste vriend, ge hebt nog altijd een Vader in den
hemel, een Vader die machtiger is dan Uw aardsche Vader, een vader
die milder is dan Uw aardsche Moeder, een Vader, die wel tuchtigen
kan, maar niemand boven zijn krachten beproeft, een Vader, die nie-
mand ooit in den steek liet, die zich niet ’t eerst van Hem terug-
trok.’133 De boodschap was dat mensen moesten vasthouden aan of
terugkeren naar het christendom: daar lagen het antwoord en de
oplossing wanneer men zich onzeker voelde over de toekomst. 

Lezersbrieven die de boodschap van de kerken onderschreven,
werden ook in Uitzicht geplaatst. Een geïnterneerde man uit de
Harskamp schreef in juni 1946: ‘Deze steun, de eenige die door alle
stormen heen stand houdt, is Jezus Christus. Heusch lezer, ik werd
vroeger ook wat kregelig als ik de naam van Christus hoorde.
Waarom eigenlijk?’134 In dergelijke brieven werd de terugkeer naar
het christendom als een noodzakelijke voorwaarde voor integratie
in de Nederlandse maatschappij voorgesteld. Sociale en geestelijke
verzorgers beaamden dit maar al te graag in de kampkrant. Voor 
de opbouw van het vaderland was een ‘op christelijke beginselen 
gebaseerde levenshouding’ nodig, aldus een sociaal verzorger in Uit-
zicht.135 In hoeverre de briefwisseling tussen gedetineerden en gees-
telijk en sociaal verzorgers in Uitzicht over het christendom als
nieuw begin was geënsceneerd, is niet meer te achterhalen. Het zou
in ieder geval naïef zijn te veronderstellen dat de brievenschrijvers
die schreven wat de kerken wilden horen, een representatief beeld
gaven van hoe gevangenen tegenover het geloof en de geestelijke
verzorgers stonden. Een inspecteur van het directoraat-generaal
voor de Bijzondere Rechtspleging bracht in de zomer van 1947 ver-
slag uit van onoprechte godsdienstige interesse van voormalige col-
laborateurs. Volgens de inspecteur werden zij enkel uit berekening
lid van godsdienstclubjes.136 Ook gevangenisdirecteur H. Stouten
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noemde het aanvankelijke godsdienstige reveil in zijn kamp vals. Er
was maar weinig aandacht voor de diensten en bijbelclubjes van de
kerken. De bijeenkomsten werden in zijn ogen strategisch door ge-
vangenen gebruikt om in aanmerking te komen voor voorwaarde-
lijke invrijheidstelling.137

De sociale en geestelijke verzorgers schreven immers mee aan het
adviesrapport voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en de ge-
vangenen waren zich hier dikwijls van bewust. Naast deze officiële
weg konden geestelijken ook op eigen initiatief een goed woordje bij
de gerechtelijke instanties doen. Dit kon in de vorm van een geschre-
ven rapport aan de kampcommandant of als brief à decharge aan de
gerechtelijke instanties. Het idee bestond dat het mobiliseren van de
omgeving om brieven ten faveure van iemands zaak te schrijven zou
helpen om eerder vrij te komen. In een aantal gevallen schreven
geestelijken, ook buiten het kamp, daadwerkelijk brieven. Een gees-
telijke stuurde in juli naar procureur-fiscaal in Den Haag een getuig-
schrift dat een voormalige mannelijk nsb-lid het nationaalsocia-
lisme al in april 1944 had verworpen. Een door de voormalige nsb’er
ondertekende brief moest bewijzen hoe hij de nationaalsocialisti-
sche ideologie verfoeide en deze strijdig zag met de christelijke be-
ginselen. De man had beloofd zich in de toekomst onvoorwaardelijk
aan de leiding van de hervormde kerk te onderwerpen. De man werd
eind maart 1946, een klein jaar na de brief à decharge, voorwaarde-
lijk buiten vervolging gesteld.138 Op 22 december 1945 schreef de
voorzitter van een kerkenraad van de Nederlands-hervormde ge-
meente te Simonshaven een brief aan dezelfde procureur-fiscaal om
te pleiten voor een vrouw die lid was geweest van de nsb. Hij schreef:

Ook de kerkraad is van meening, dat de werkelijk schuldigen
op politiek gebied, gestraft worden. In dit zeer lichte geval
voelt hij zich evenwel gedwongen bij U op vrijlating van bo-
venbedoelde vrouw aan te dringen, zoo noodig gepaard
gaande met oplegging van huisarrest e.d.139

Deze vrouw werd een week na deze brief onvoorwaardelijk buiten
vervolging gesteld. 

Of er een verband bestaat tussen die twee gebeurtenissen, is
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moeilijk te bepalen. De strafdossiers laten niet zien of dergelijke
brieven effect hadden op de strafmaat. Wat de brieven echter wel
laten zien, is hoe betrokken de omgeving was bij de strafrechtelijke
behandeling van collaboratiezaken. Gerechtelijke instanties ont-
vingen vele brieven van personen die een goed woordje wilden doen
voor hun familielid, vriend, collega of kennis die verdacht werd van
collaboratie. De laatste verklaring van de voorzitter van de kerken-
raad van de Nederlands-hervormde gemeente is treffend voor de ar-
gumentatie die in vele brieven is terug te zien. Er werd wel degelijk
erkend dat alle landverraders straf hadden verdiend, maar voor de
persoon die zij kenden, vroegen zij een uitzondering te maken. De
verdachten werden in de brieven geïndividualiseerd en niet be-
schouwd als deel van de groep die als ‘fout’ werd bestempeld. Fout
was de ander, niet degenen die zij persoonlijk kenden. Ook lijkt het
van belang dat de persoonlijke relatie voor de brievenschrijver be-
langrijker was dan de handelingen van de verdachten tijdens de oor-
log.140

Het hoofd van het directoraat-generaal voor de Bijzondere
Rechtspleging Ter Veer waarschuwde de sociaal en geestelijk verzor-
gers in oktober 1946 echter dat zij de gedetineerden niet te veel
mochten helpen om in aanmerking te komen voor vervroegde vrij-
lating. Het zou ertoe leiden dat ‘de gedetineerden worden gestijfd in
hun gevoel, ten onrechte gedetineerd te zijn, waardoor de kloof tus-
schen hen en het Nederlandsche volk eerder wordt verbreed dan
overbrugd’.141 Ter Veer had hiermee een vooruitziende blik gehad, al
is het twijfelachtig of de latere kloof tussen voormalige collabora-
teurs en de rest van de Nederlandse samenleving daadwerkelijk was
ontstaan alleen door de tussenkomst van de geestelijken in de kam-
pen.

Om iets van het isolement van de opgesloten collaborateurs te door-
breken, was regelmatige nieuwsvoorziening van groot belang. In het
kader van de ‘wederopvoeding’ verschenen in België en Nederland
verscheidene kampkranten. Onder het Nederlandse Militair Gezag
was het ontvangen of lezen van dag- en weekbladen en het versprei-
den van kampkranten officieel verboden. Dit betekende echter niet
dat er geen werden gemaakt. Er waren meerdere lokale initiatieven
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zoals De Kampkoerier in Fort Erfprins te Den Helder. De Kampkoerier
bracht nieuwsfeiten en verscheen zo mogelijk elke dag. Deze kamp-
krant werd pas eind januari 1946 verboden en vervangen door Het
Journaal, opnieuw een bloemlezing van nieuwsfeiten maar zonder
de persoonlijke noot van De Kampkoerier. Voor de ontspanning en
interne berichtgeving verscheen vanaf februari 1946 de krant Con-
tact.142 Aan de Amsterdamse Levantkade maakten gevangenen we-
kelijks het weekblad de Loodskrant, waarvan in totaal 75 edities ver-
schenen. De krant was opgezet door nationaalsocialist Jan van Dam,
voormalige secretaris-generaal van het departement van Opvoe-
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming. Van Dam organiseerde
bovendien een leesclub en cursussen voor zijn medegeïnterneerden
en beheerde de bibliotheek in het kamp. Het Militair Gezag vond dit
niet juist, maar de Levantse kampcommandant had geen proble-
men met deze activiteiten van Van Dam.143 Ook op andere plekken
werden eind 1945 al kampkranten opgezet, een beweging die in 1946
goed op gang kwam. Zo verscheen in november 1945 in Amersfoort
de eerste kampkrant om een einde te maken aan alle roddels die er
de ronde deden. De kampkrant moest de geïnterneerden voorlich-
ten over de bestraffing en een brug vormen tussen de kampen en de
buitenwereld.144 De Marumse kampkrant Kop Op had tot doel de
voormalige jeugdige collaborateurs aan te zetten zichzelf te blijven
ontwikkelen, hun verleden en heden te blijven overpeinzen en
vooral geen passieve houding aan te nemen maar juist de gemeen-
schap te dienen.145

In België mochten mensen die in preventieve hechtenis waren,
zich in tegenstelling tot de Nederlandse gevangenen abonneren op
een dagblad.146 Het oprichten van bibliotheken in kampen was vanaf
30 oktober 1945 al landelijk beleid geworden.147 Het censureren van
de kranten, waartoe sommige bestuurders van de interneringscen-
tra blijkbaar overgingen, werd niet door de minister van Justitie ge-
tolereerd. Er mocht geen wantrouwen onder de gedetineerden wor-
den gewekt.148

Omdat het lezen en ontvangen van dag- en weekbladen in de Ne-
derlandse interneringskampen tot januari 1947 officieel was verbo-
den door het ministerie van Justitie, verscheen vanaf maart 1946 de
al eerder genoemde kampkrant Uitzicht. Die krant werd uitgegeven

293



door het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging en
telde steeds drie tot zes bladzijden. De redactie bestond uit mede-
werkers van het directoraat. Tot juni verleende de Stichting Toezicht
Politieke Delinquenten haar medewerking aan de krant, maar door
een verschil in visie op de heropvoeding werd de samenwerking al
snel stopgezet en verdween de vermelding van de stpdvan de voor-
pagina. Zoals in hoofdstuk 4 naar voren kwam, vond de stichting dat
de krant te weinig oog had voor het sociale aspect van de collabora-
tie en internering. De krant gaf een selectie van nieuwsberichten uit
binnen- en buitenland en informeerde over de Bijzondere Rechts-
pleging. Verder wilde Uitzicht ontspanning bieden door op de ach-
terpagina een schaak- of damprobleem of een kruiswoordpuzzel te
plaatsen. De ruimte voor de kerkelijke boodschap was zoals gezegd
groot. Er werden bijdragen van aalmoezeniers en predikanten afge-
drukt en verhalen uit de Bijbel kwamen aan de orde. De kampkrant
besteedde vanaf oktober 1946 ook bijzondere aandacht aan vrou-
wen. Het ideaalbeeld van de vrouw als moeder stond centraal. In de
vrouwenrubriek werden zij voorgelicht over handarbeid, zoals het
breien van een kaboutermutsje en het huishouden, ‘het mooiste be-
roep dat elke vrouw te wachten staat!’, aldus Uitzicht. Er werden tips
gegeven over het goed verzorgen van de ontbijttafel voordat de man
naar zijn werk vertrok. Van een kantoorbaan werden vrouwen vol-
gens de kampkrant niets wijzer, enkel ‘eischender’. Een goede huis-
vrouw zijn was nodig voor de ‘welstand van ons land’, want deze
steunde ‘op het goede gezin en de huisvrouw is de spil van het
gezin’.149

In de Belgische kampen en gevangenissen verschenen ook ver-
schillende tijdschriften die moesten bijdragen tot de ‘wederopvoe-
ding’ van de gedetineerden.150 De Welfare hield zich bezig met de
productie, wat paste binnen het voorgestane heropvoedingsbeleid
van actief burgerschap. Met toestemming en onder censuur van de
Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij werden de tijd-
schriften door de gevangenen geschreven, gezet en gedrukt. De pro-
ductie van kampkranten was in vergelijking met Nederland vele
malen groter. Er verschenen veel meer titels die omvangrijker waren
dan de Nederlandse uitgaven.151 In Brugge werd het Weekbulletin van
de gevangenis te Brugge verspreid. Het interneringskamp het Klein
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Kasteeltje in Brussel had vanaf 1947 een eigen krant die in het Frans
en Nederlands verscheen: Het Klein Kasteel / Le Petit Château. Vanaf
1950 werd deze vervangen door Relais, die in alle gevangenissen en
kampen werd verspreid. Voor de Franstalige gedetineerden in Be-
verlo verscheen Le Journal sans titre, waarin eerdere krantjes zoals Le
Pic uit het mijnkamp te Beringen opgenomen werden. De Snavel was
de Nederlandstalige kampkrant voor en door gedetineerden van het
mijnkamp Beverlo. De Snavel had als doelstelling ‘stemming en mo-
reel bij onze kameraden hoog te houden, en de averechtse invloed
van het beknotte leven achter prikkeldraad of tralie zoveel mogelijk
tegen te gaan’.152 De krant verscheen van 1946 tot hij in de zomer 
van 1947 opgenomen werd in Opbouw, het tijdschrift dat door de ge-
vangenen van de gevangenis van Sint-Gillis werd geredigeerd. Een
bekend redactielid was onder anderen de wegens collaboratie ver-
oordeelde schrijver Filip De Pillecyn, die in Sint-Gillis ook verant-
woordelijk was voor de taal- en literatuurrubriek in het radiopro-
gramma.153 Opnieuw een voorbeeld van vooroorlogse activiteiten
die tijdens de gevangenschap werden doorgezet.

Alle gedetineerden konden zich op het tweemaandelijkse tijd-
schrift Opbouw abonneren. Aan de ene kant was het een informatief
tijdschrift. Er kwamen dezelfde onderwerpen aan bod als in Het
Klein Kasteel en Le Petit Château. Gedetineerden schreven over ge-
schiedenis, bijvoorbeeld die van Bourgondië, en over de Belgische
koloniën. Een jurist verzorgde een juridische kroniek waar kwesties
die betrekking hadden op collaborateurs werden behandeld, zoals
genadeverlening, het verval van rechten en de toepassing van de
wet-Lejeune. Met het oog op beroepsheroriëntatie werden bepaalde
beroepen uitgelicht. Het werk dat de collaborateurs in de mijnen
verrichtten, werd dikwijls onder de aandacht gebracht. Voor de
vrouw was er een speciale rubriek waar veelal korte verhalen werden
afgedrukt. De oproep om vooral een goede huisvrouw te zijn zoals
die in het Nederlandse Uitzicht werd gedaan, kwam hier niet voor.
Ook was er ruimte voor wiskundige problemen, schaken, sport -
verslagen uit de kampen en gymnastiekoefeningen die in de cel of
barak gedaan konden worden. 

Opbouw besteedde verder veel aandacht aan wetenschap, kunst
en letteren. Van belangrijke schrijvers en kunstschilders werden
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portretten gemaakt. Aan Het Klein Kasteel werden soms kleurrijke
linoprenten bijgesloten van personen of gebouwen, waarschijnlijk
met de bedoeling dat gedetineerden die in hun cel of barak konden
ophangen. Opvallend in Opbouw was de aandacht voor folklore,
zoals heksen, kermissen, weerwolven en legendes. Hierbij lag de na-
druk veelal op Vlaanderen: er werd geschreven over Vlaamse auteurs
zoals Felix Timmermans en René De Clercq, over Vlaamse steden,
over de oorsprong en betekenis van Vlaamse spreekwijzen. In de
Franstalige bladen, zoals Le Journal sans titre, was er nauwelijks aan-
dacht voor volkscultuur of folklore. Een alternatief volks, franco-
foon of Waals nationalisme was al tijdens de oorlog niet toonaange-
vend onder francofone collaborateurs: zij identificeerden zich veel
meer met België.154 De inhoud van de Franstalige bladen verschilde
dan ook aanzienlijk van die van de Nederlandstalige bladen. De na-
druk lag veel meer op het leven in het kamp en de dagelijkse arbeid
in de mijnen. Anders dan in Opbouw werden er jolige cartoons afge-
drukt.

Dergelijke Vlaams en volks georiënteerde artikelen in Opbouw
kwamen blijkbaar zonder problemen door de censuur van de Dienst
Wederopvoeding Reclassering en Voogdij. Terwijl de dwrv in haar
beleid altijd sterk de nadruk op Belgisch staatsburgerschap legde,
kwam het woord ‘België’ in Opbouw niet of nauwelijks voor. Waar-
schijnlijk kon of wilde de dwrv niet zoveel doen tegen de belang-
stelling die bestond voor de Vlaamse volkscultuur. Het waren
Vlaamse-nationalistische intellectuelen, zoals onderwijzers en
schrijvers, die voor Opbouw stukken schreven en zolang zij niet over
politiek schreven (en de Vlaamse identificatie zich niet in een anti-
Belgisch programma uitte), werd er geen probleem van gemaakt.

Dit betekende niet dat het Vlaamse volkse karakter van de tijd-
schriften bij de beleidsmakers onopgemerkt bleef. Dat was in ieder
geval in 1946 precies het commentaar van bestuurssecretaris van
kamp Beverlo op de inhoud van De Snavel. Na het lezen van de eerste
twaalf nummers stelde hij vast dat ‘de naam zoowel als het begrip
“België” doodgezwegen zijn’. Er moest in het blad ‘meer aan positief-
pro Belgische vorming’ worden gedaan. ‘De incivieken werden er
nog aan herinnerd, dat zij in de fout waren... En niet het Belgisch ge-
recht. Afkeuring van Duitschland is evenmin waar te nemen. In deze
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richting kan ons inziens nog heel wat gepresteerd worden.’155 Ook op
het eerste nummer van 1947 had de bestuurssecretaris kritiek. Er
waren te veel verwijzingen naar de Nieuwe Orde, zoals het aandui-
den van de maand januari als ‘louwmaand’, een benaming die door
nationaalsocialistische bewegingen tijdens de bezetting werd ge-
bruikt. Ook de gekozen namen voor de voetbalploegen die actief
waren in het interneringskamp, vond de bestuurssecretaris onge-
lukkig gekozen. ‘De Geuzen’ was immers een groep in het Nationaal-
Socialistisch Jeugd Verbond, ‘De Blauwvoeters’ verwees dan weer
naar de eerste Vlaamse studentenvereniging, ‘De Vikingers’ deed te
veel denken aan de ss-divisie ‘Wiking’ en de naam ‘De Kaproenen’
was de vermeende naam van een Frankische volksstam in de
Vlaamse gewesten. Ook de behandeling van Vlaamse literatuur
stuitte hem tegen de borst. Bepaalde besproken en bejubelde schrij-
vers zoals de eerder genoemde Timmersmans en De Clercq waren
immers activisten uit de Eerste Wereldoorlog. Ook collaborerende
schrijvers uit de Tweede Wereldoorlog werden in het tijdschrift te
pas en te onpas genoemd, zoals de Vlaamse nationaalsocialist Ferdi-
nand Vercnocke.156

Hanssens had soortgelijke kritiek op het artikel ‘Réconciliation’
(‘Verzoening’) dat in de winter van 1947 bij de redactie van Le Journal
sans titre was ingediend door een gedetineerde uit Merksplas. Hans-
sens zette in het novembernummer van Le Journal sans titre en het
decembernummer van Opbouw uiteen waarom dit artikel niet door
de censuur was gekomen. De schrijver van het stuk had zich volgens
Hanssens te veel opgesteld als slachtoffer en niet als dader. Hanssens
herinnerde de gedetineerden er nogmaals aan dat zij niet voor niets
gevangenzaten. Dit hadden zij te danken aan hun eigen ‘delicate 
afdwalingen’. Het gebruik van woorden als ‘herstel’ en ‘verzoening’
was in zijn ogen daarom ongepast, ‘daar dit veronderstelt dat het
gaat om personen die beiden in het ongelijk zijn en zich wederzijds
verwijten mogen toesturen en deze elkander vergeven’. Dat was niet
het geval.157

Uit het dagboek van voormalig vnv’er Lambert Swerts bleek ook
dat er binnen de gevangenismuren onder de Vlaams-nationalisti-
sche gevangenen geen verbintenis was met België: ‘Buiten jubelen
de kranten dat de repressie volkomen gelukt is. Hier besluit één van
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de brullers met de roep “België...” en unisono klinkt het antwoord
oorverdovend alsof er hun ziel mee gemoeid ware: “Verrek...!” De
repressie is gelukt, jawel...’158 De gewenste identificatie met België
bleef bij deze groep gevangenen dus achterwege. Maar begrepen zij
waarom de Belgische staat hen had opgesloten? En hoe zat dat bij de
gewezen Nederlandse collaborateurs?

5.5 Boete en schuld 

Het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging ha-
merde er in Uitzicht op dat de collaborateurs schuldig waren. Het
hekelde diegenen die zich achter excuses verscholen: tijdens de be-
zetting hadden zij als leden van de nsb of ss het bezettingsregime
gesteund dat vele slachtoffers had gemaakt. Door hun lidmaat-
schap, waren zij in de ogen van het directoraat medeverantwoorde-
lijk voor het leed dat gedurende 1940–1945 was veroorzaakt. 

In de rubriek ‘Brieven uit de kampen’ kwam het thema boete en
schuld aan de orde. Sommige geïnterneerden schreven wat het di-
rectoraat wilde horen. Zoals een man uit het kamp Crailo te Laren
die in zijn brief ‘Een biecht’ schreef dat zij als nsb’ers schuld droegen
omdat zij het naziregime ‘met daad of moreel gesteund’ hadden. Zij
hadden geen protest aangetekend en het was daarom hun eigen
schuld dat ‘we ons hebben laten bedonderen’. Hij schreef dat hij de
op dat moment al ruim dertien maanden durende internering niet
had willen missen omdat die hem tijd gaf over de problematiek na 
te denken.159 De redactie van Uitzicht liet een reactie op deze brief
achterwege. Dat was een week later anders bij de brief ‘Goed en niet
goed’ van een geïnterneerde Unterscharführer van de Waffen-ss.
Deze man vergeleek de Duitse concentratiekampen met de Neder-
landse naoorlogse interneringskampen. Vervolgens betoogde hij
dat ss’ers niets te verwijten viel: zij hadden enkel de ‘Aziatische hor-
den’ buiten Europa gehouden en gevochten voor het vaderland. Hij
kon het verder niet verkroppen dat Uitzicht eerder had geschreven
dat de redactie van de krant niets van nationaalsocialisme wilde af-
weten en elk dialoog hierover bij voorbaat afwees. Het nazisme werd
in zijn ogen onterecht gelijkgesteld met de moord op de Joden. 
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Deze man zag niet in wat hij fout had gedaan en waaraan hij nu
precies schuldig was: ‘De strijd tegen elke vorm van een “internatio-
nale”; tegen de “Indië los van Holland”-gedachte; tegen de schotjes-
geest en klassenstrijd; tegen het kapitalisme; tegen de geest van “pro-
letariër” zijn; de strijd voor een natie waarin elk lid daarvan zich
geborgen voelt; voor een krachtig staatsbestuur [...].’ En zo ging hij
nog een tijdje door. In een reactie liet de redactie van de kampkrant
weten dat zij de vergelijking tussen Duitse concentratiekampen, die
tot doel hadden mensen te vermoorden, en de Nederlandse interne-
ringskampen onbegrijpelijk vond. De voormalige ss’er droeg vol-
gens de krant wel degelijk schuld. ‘De enkeling is aansprakelijk voor
de daden van het geheel, wanneer hij, daarvan kennis hebbende,
deze accepteert. Het geheel is omgekeerd aansprakelijk voor de
daden van de enkeling, indien het van die daden kennis heeft en deze
tolereert.’160

Volgens het directoraat moesten de voormalige collaborateurs
hun schuld inzien en de gemaakte fouten erkennen. Pas dan kon er
vergeving plaatsvinden en was re-integratie in de naoorlogse maat-
schappij mogelijk.161 Zij moesten afstand nemen van de ‘foute’ iden-
titeit.162 Maar werd er echt mea culpa verwacht? In eerste instantie
leek het daar in Nederland wel op. Zo vond er een schuldbelijdenis
plaats op 13 juli 1947 van een groepje prominente nsb’ers, onder wie
de voormalige partijvoorzitter en rechterhand van Mussert, C.J.
Huygen. Op dat moment was een groot deel van de gevangenen al
vrijgelaten en waren de ‘zware’ gevallen in de kampen en gevange-
nissen achtergebleven. De schuldbelijdenis kwam tot stand nadat
Huygen vanuit de strafgevangenis in Utrecht contact had gezocht
met de vooraanstaande Nederlands-hervormde predikant C. Gun-
ning. In zijn eerste religieus gemotiveerde brief aan Gunning schreef
de voormalige nsb’er dat hij het nationaalsocialisme intussen ver-
wierp. Hij wees er tegelijkertijd op dat er een hoop goede mensen wat
in de nsbhadden gezien en dat zij waren misleid door de Duitsers.163

Hij kreeg vervolgens een sympathieke brief terug van Gunning,
waarna blijvend contact tussen beiden ontstond. Gunning schreef
later aan zijn ouders hoe hij naar aanleiding van de brief van Huygen
en de hele problematiek van de bestraffing van collaboratie ‘het in-
tense belang’ had gevoeld om ‘op deze wijze zo mogelijk een brug te
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slaan in ons zieke volksleven – een kankergezwel uit te snijden dat
ons volkslichaam verwoest’.164

Samen met andere vooraanstaande geestelijke verzorgers kwam
hij tot het idee van een schuldbelijdenis. Met steun van de katholieke
minister van Justitie Van Maarseveen, die een beleid van ‘barmhar-
tigheid’ tegenover de voormalige collaborateurs voorstond, werd
voor het opstellen van de belijdenis in het interneringskamp Wezep
een samenkomst van een groep van dertig vooraanstaande nsb’ers
georganiseerd om vrijuit van gedachten te wisselen over boete en
schuld. Die belijdenis werd vervolgens voorgelezen in de kerken. De
voormalige collaborateurs verklaarden dat zij hun nsb-lidmaat-
schap tijdens de bezetting niet hadden opgegeven omdat zij juist
hadden gedacht Nederland op die manier tegen nazi-Duitsland te
beschermen. Hun lidmaatschap moest daarom als een vorm van va-
derlandsliefde worden gezien en zeker niet als landverraad. Het was
echter, zo verklaarden de nbs’ers, een ‘noodlottige dwaling’ geweest
te denken dat de nsb Nederland zou ‘redden’. Deze ‘schuldverkla-
ring’, waarin zij hun goede bedoelingen naar voren brachten, sloot
aan bij de visie die Mussert na de bevrijding over zijn rol had gehad.
Ook hij had alleen het beste met het ‘zieke’ Nederland voorgehad en
door samen te werken met de Duitsers had de nsb het Nederlandse
volk slechts willen genezen.165 In feite namen de vooraanstaande
nsb’ers dus geen verantwoordelijkheid voor wat ze gedaan hadden
en erkenden zij ook geen werkelijke schuld. De belijdenis was meer
een poging tot toenadering naar het Nederlandse volk.166

Ongeveer tegelijk met de belijdenis van de nsb schreven voor-
malige leden van het Waals Legioen op 21 juli 1947 – niet toevallig de
Belgische Nationale feestdag – een brief aan de Belgische minister
van Justitie.167 Het Waals Legioen had tijdens de bezetting als deel van
de Waffen-ss tegen de Sovjet-Unie gestreden. De meeste leden van
deze militaire eenheid waren Rex-militanten. De brief was in 1947
geschreven door een klein groepje gedetineerden in Beverlo dat pre-
tendeerde namens alle voormalige Waalse legionairs te spreken. De
schrijvers wisten dat zij bewust uit de Belgische gemeenschap waren
gestoten en zij zochten toenadering om hier weer in opgenomen te
worden. Dat deden zij in hun ogen al door zich vrijwillig in te zetten
in de mijnen en zo bij te dragen aan het herstel van het land. Nu wil-
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den zij ook uitleggen waarom zij zich destijds bij het Waals Legioen
hadden aangesloten. Zij zagen zichzelf als ‘des citoyens abusés’ (‘mis-
bruikte burgers’). Hun intenties waren tijdens de bezetting immers
altijd goed geweest. Met hun vertrek naar het Oostfront hadden zij
de Belgische natie willen beschermen tegen het Russische gevaar.168

Door het Duitse imperialisme en de evolutie naar het extremisme
van de Rex- leiding waren hun idealen echter onbedoeld in een radi-
caler daglicht komen te staan en waren zij misleid. Zij schreven ver-
volgens te begrijpen dat hun goede wil als verraad werd gezien. Hun
internering en veroordeling was daar logischerwijs een uitvloeisel
van en had dan ook niets afgedaan aan hun respect voor België. Zij
aanvaardden kortom hun lot en hoopten via hun brief en goede
daden tijdens gevangenschap weer toenadering te vinden tot de Bel-
gische gemeenschap. 

De brief werd op verzoek van de minister van Justitie volledig af-
gedrukt in de kampkrant Le Journal sans titre. Hanssens schreef er
een begeleidende noot bij, waaruit blijkt dat de brief zowel de minis-
ter als de directeur van de dwrv tot tevredenheid strekte. De voor-
malige soldaten erkenden niet zozeer hun schuld, ze noemden col-
laboratie enkel een ‘erreur’ (‘fout’), maar dit was in het kader van de
‘heropvoeding’ waarschijnlijk genoeg. Immers, zij presenteerden
zichzelf als goede Belgen en toonden goede wil om (opnieuw) tot de
Belgische gemeenschap toegelaten te worden. 

Volgens een (Nederlandstalig) verslag uit het tweetalige kamp
Beverlo zag de doorsnee Waal zich als een goede patriot. Anders was
dit bij de intellectuelen, die zich wel Belg noemden maar weinig op
hadden met Belgisch patriottisme: ‘Het komt er voor hen op aan
goede burgers te worden, niet in de zin van vaderlandslievende maar
in de zin van degelijk. Ze willen zich zelf door studie en opleiding in
staat stellen zo goed mogelijk als eerlijke burgers door het leven te
komen.’ Er werd niet gedacht over emigreren naar het buitenland
maar ze zouden volgens het verslag wel te vinden zijn voor aanslui-
ting bij Frankrijk of ‘minstens althans voor een doorgevoerde sepa-
ratie van Vlaanderen en Wallonië’.169

Een ander groepje oud-legioensoldaten uit kamp Beverlo schreef
in juli 1947 een soortgelijke brief aan de bisschop van Luik, die eerder
die maand een bezoek aan het kamp had gebracht. Ook deze man-
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nen legden uit dat hun toetreding tot het Waals Legioen vanuit
christelijke motieven begrepen moest worden. Ze omschreven zich-
zelf als ‘purement idéalistes’ (‘pure idealisten’), voor de verdediging
van de christelijke beschaving zouden zij destijds naar het Oostfront
zijn gegaan. Het anticommunisme was hun naar eigen zeggen im-
mers bijgebracht op de katholieke colleges en hun jonge geesten
waren beïnvloed door beelden van bijvoorbeeld de Spaanse Burger-
oorlog. Er had zich echter naar verloop van tijd een ‘déviation’ 
(‘afwijking’) voltrokken in hun nobele ideaal. Degrelle had hun on-
voorwaardelijke toewijding geëxploiteerd. De mannen wilden De-
grelle achteraf niet verloochenen, maar ze benadrukten dat hun ver-
bintenis aan de voormalige voorman van Rex was verdwenen. In het
kamp Beverlo hielp het geloof hen nu door deze moeilijke periode.
Ze schreven aan de bisschop hoe de goede moederlijke zorg van de
kerk hen deed terugkeren naar de puurste vorm van het christelijk
humanisme. Zij spraken vervolgens de wens uit dat de kerk hen kon
helpen om een nationale verzoening tot stand te brengen.170

Anders dan de brief aan de minister van Justitie die door de an-
dere groep oud-soldaten was geschreven, ging het hier dus niet om
een politieke uitleg van de collaboratie. Zij omschreven zichzelf niet
als goede patriotten maar als goede katholieken. Aan de oorsprong
van hun ‘afwijking’ gaven zij geen politieke maar een sociale en spiri-
tuele uitleg. Hun toekomstige re-integratie was ook op dit niveau
gelegen: door terug te keren naar de puurste vorm van het christelijk
humanisme hoopten zij op clementie en verzoening. Dit kwam
overeen met wat het Nederlandse directoraat-generaal voor de Bij-
zondere Rechtspleging voor ogen had met de Nederlandse collabo-
rateurs. Door morele bekering en erkenning, of tenminste toch 
inzicht in schuld, zou het weer mogelijk zijn in de Nederlandse sa-
menleving te integreren.171

Het is echter een illusie te denken dat dergelijke openlijke belijde-
nissen destijds de standaard waren. Degenen die openlijk schuld be-
kenden, vormden een minderheid onder de opgesloten collabora-
teurs. Tijdens een vergadering van de stpd in 1948 verklaarde een
dominee: ‘In de kampen zijn er lieden die komen tot inzicht, inder-
daad. De meerderheid is m.i. toch nog wel anders. [...] men moet
zich niet voorstellen dat er een “bekeringsrage” in de kampen
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gaande is. Wij hebben vaak te doen met verstokte lieden die denken
dat zij schandalig behandeld zijn.’172 De meeste verscholen zich ach-
ter passief zwijgen, anderen bleven achter hun nationaalsocialisti-
sche ideeën staan. Zo concludeerde de algemene inspectie van het
directoraat in september 1947 dat een grote groep Nederlandse ge-
detineerden nog nationaalsocialistisch dacht en handelde. Zij zou-
den alleen de nadelen van de democratie willen inzien en niet de
voordelen.173

Grote groepen van gedetineerden zien volstrekt niet in, dat zij
onjuist gehandeld hebben. Zij hebben naar hun eigen inzicht
alleen maar gevochten voor hun ideaal en zijn zich niet be-
wust daarbij iets onbehoorlijks gedaan te hebben. Dat zij
thans gevangen zitten beschouwen zij als een onrechtvaardig-
heid, waarover zij verbitterd zijn. Natuurlijk stoken zij in deze
gedachten elkaar op. Indien er hier en daar misdaden begaan
zijn, hebben zij het niet gedaan en het niet geweten. In elk
geval niet goedgekeurd.174

Zo bleek ook uit een brief die een man vanuit kamp fort Rhijnauwen
aan zijn vrouw schreef: ‘Je weet toch hoe ik de Russen en de Commu-
nisten haat. Morgen aan den dag zou ik weer aan het Oostfront staan
[...]’.175 In het artikel ‘Zijn er nog nationaal-socialisten in ons land?’
kaartte Le Poole bij de medewerkers van de Stichting Toezicht Poli-
tieke Delinquenten aan dat de voormalige ss-soldaten in de kam-
pen niet inzagen wat zij verkeerd hadden gedaan. Zij zagen zichzelf
als overwonnenen en martelaren voor de goede zaak.176 Volgens de
stpdwas de bewering van collaborateurs dat ze bij het Duitse leger
gingen om anticommunistische redenen, zelfbedrog achteraf.177

Dat werd ook zo verwoord in Elseviers Weekblad. Journalisten van
dat tijdschrift hadden in het voorjaar van 1946 interneringskamp de
Harskamp bezocht en de collaborateurs als onverbeterlijk omschre-
ven. Hierop schreef een gevangene uit het kamp de redacteur van El-
seviers Weekblad, Godfried Bomans, een brief. De twee kenden elkaar
persoonlijk. De gevangene noemde zichzelf en zijn medegevange-
nen ‘gewone Nederlanders zooals ieder ander’. Zij hadden alleen een
politieke vergissing gemaakt. De ware daders waren diegenen die
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hen naar het front hadden gelokt. Bomans reageerde hierop door te
schrijven dat het niet om een politieke fout ging, maar om een ka-
rakterfout: ‘Zeg niet, “Ik deed zelf die dingen niet.” Je deed het wel.
Want je droeg het kleed van hen die het deden, je steunde hen, door
je tijd en moeite te geven aan deze jammerlijke beweging. Je was me-
deplichtig.’178

Er was ook een groep collaborateurs die zich niet verschool ach-
ter het anticommunisme, maar het nationaalsocialisme openlijk
bleef steunen. Volgens ir. Mentrop, hoofd van de kampen onder het
Militair Gezag en daarna werkzaam voor het directoraat-generaal
voor de Bijzondere Rechtspleging, was een groot aantal nsb’ers
midden 1946 nog niet bekeerd en zou het ‘heel wat voeten in de aarde
[...] hebben om ze tot andere gedachten te brengen’.179 Zo verzochten
enkele gedetineerden in kamp Amersfoort de kampcommandant
om tijdens de executie van Mussert op 7 mei 1946 vijf minuten stilte
te mogen houden. De kampcommandant reageerde verontwaar-
digd en zou iedereen die op die dag georganiseerd of uit eigen bewe-
ging stilte in acht zou nemen, bij de procureur-fiscaal aangeven. Zij
zouden dan als ‘niet-lichte’ gevallen behandeld worden, waardoor
hun vrijlating langer op zich zou laten wachten.180 In kamp Wester-
bork werd na de executie van Mussert tijdens het appel wel daadwer-
kelijk een minuut stilte ter nagedachtenis aan de voormalige leider
gehouden. Het zaalhoofd (ook een collaborateur) van een barak had
hiertoe opdracht gegeven en alle gedetineerden van de barak had-
den hieraan gehoor gegeven. Als straf moesten deze gedetineerden
in de houding staan, op water en brood leven, werden de onruststo-
kers in de bunker gezet en werd iedereen kaalgeknipt.181 Ook Harte-
rink bleef Mussert in het dagboek dat hij tijdens de kampperiode bij-
hield, nog als ‘de Leider’ betitelen.182 In België vonden soortgelijke
voorvallen plaats, zoals in de jeugdinstelling van Mol waar jonge
mannelijke collaborateurs zaten opgesloten. Enkele van hen had-
den op 15 februari 1947 een herdenkingsbijeenkomst voor een geval-
len officier van Rex aan het Oostfront georganiseerd.183

Volgens een inspectierapport van het directoraat-generaal voor
de Bijzondere Rechtspleging zouden voormalige nationaalsocialis-
tische kopstukken in de cellenbarakken van Scheveningen nog
steeds leidende figuren zijn en vanuit hun cel ‘opdrachten’ geven
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naar buiten. Volgens de inspecteur wilden sommigen helemaal niet
in vrijheid worden gesteld omdat ze ‘nergens anders zoo rustig kun-
nen werken!!!’.184 Het is echter maar de vraag in hoeverre deze be-
richten kloppen. In december 1945 deden bijvoorbeeld verhalen de
ronde dat er in het interneringskamp Schoorl wapens het kamp in
werden gesmokkeld. Tweehonderd mannen van de marechaussee
hielden hierop in het kamp een zoekactie maar er werd niets gevon-
den.185 In dezelfde periode meldde de kampcommandant van De
Vergulde Hand in Vlaardingen een ophanden zijnde aanval op de
kampen door de Weerwolf, een Duitse terroristische eenheid die
vanaf de zomer van 1944 tegenaanvallen moest uitvoeren. Een voor-
malig ss’er zou hem die informatie hebben gegeven.186 Een derge-
lijke aanval bleef echter uit. Het was hoe dan ook zowel binnen als
buiten de kampen nog een roerige tijd en zulke geruchten vonden
snel gehoor. 

Een andere zorg voor de autoriteiten was de eventuele (her)groe-
pering van de voormalige collaborateurs in de gevangenis of in het
kamp. Dit zou de re-integratie van deze groep volgens de beleidsma-
kers bemoeilijken en was daarom niet gewenst. Toch was het, juist
door het gemeenschappelijk opsluiten van grote groepen gelijkge-
stemden, onvermijdelijk dat een dergelijke aaneensluiting plaats-
vond. Het directoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
constateerde in september 1947 dat de collaborateurs zich in de
kampen en gevangenissen groepeerden als gevolg van hun interne-
ring. Zij zouden zich verstoten voelen uit hun vroegere kennissen-
kring en andere maatschappelijke betrekkingen.187 Er kan zelfs 
gezegd worden dat door de gezamenlijke opsluiting een nieuw
groepsbewustzijn ontstond. Tijdens de bezetting waren deze men-
sen verbonden omdat zij aan de kant van de Duitsers stonden, nu
waren zij verbonden omdat zij achter het prikkeldraad zaten. ‘Door-
dat zij voortdurend verkeren in een gelijkgezinde omgeving, wor-
den zij in hun opvattingen nog versterkt.’188 In het jeugdkamp
Marum bijvoorbeeld, waar veel voormalige ss’ers zaten, bleef de
oude hiërarchie bestaan. Er was sprake van een kampsamenleving
met een militair karakter en een ‘vitale, stoere sfeer’. Door deze groep
oud-soldaten die het idee hadden het juiste gedaan te hebben door
tegen het bolsjewisme te strijden, werd in het kamp fanatiek sport
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beoefend. Hun discipline als soldaat kwam ook naar voren in hun
onberispelijke verzorging en het vlekkeloze verloop van de appels.189

De scheidslijnen die in de samenleving tijdens de bezetting tus-
sen collaborateurs en niet-collaborateurs waren ontstaan, verdwe-
nen na de bevrijding niet zomaar. De gedetineerde collaborateurs
stonden nog altijd tegenover de vrije samenleving, dit keer versterkt
door prikkeldraad. Naarmate de opsluiting voortduurde, versterkte
deze tegenstelling. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het dagboek
van nsb’er Harterink. Dacht hij in het begin nog snel vrij te komen,
na verloop van tijd realiseerde hij zich dat zijn opsluiting niet van tij-
delijke aard was, waardoor hij zich steeds meer ging afzetten tegen
de buitenwereld die hem in zijn ogen klein wilde krijgen.190

Ook voor België zijn er aanwijzingen dat de opsluiting gedeti-
neerden deed volharden in hun ideeën en dat die de onderlinge soli-
dariteit versterkte. Een lied dat door voormalige collaborateurs in
het interneringskamp van Sint-Kruis werd gezongen, getuigt daar-
van: 

Deelen wij stroozak en soep, kameraad! 
Dan deelen wij vreugde en smarte. 
Omsluit men dit kamp ook met prikkeldraad. 
Vrij blijft de droom in ons harte! 
Vrij stijgt de droom, maar moeder, naar huis. 
Eens de dagen vervliegen, de weken. 
Wij waken en dulden in St Kruis. 
Maar ’t leed zal ons harte niet breken! 

Zingen wij samen een lied, kameraad. 
Wij deelen ook kommer en zorgen. 
En als een illusie verloren gaat. 
Wij dromen een nieuwe, voor morgen! 
Zingen wij samen naar huis kameraad! 
Wij drukken elkander de handen. 
Dat nooit deze vriendschap verloren gaat. 
Dat eeuwig St. Kruisvuur blijft branden.191

306



Oversteeg dit groepsgevoel ook de Belgische taalgrens? Volgens een
verslag uit het tweetalige kamp Beverlo was de verstandhouding
tussen Nederlandstalige en Franstalige Belgen niet optimaal. De
doorsnee Waal zou zich als een ‘goede patriot’ willen laten kennen en
keek daarom ‘verachtelijk neer op de Vlamingen die ze dan toch
maar als landverraders beschouwen’.192 Ook zouden de Walen – vol-
gens de Nederlandstalige opsteller van het verslag – zich achterge-
steld voelen op de Vlamingen in het kamp en daar dikwijls over kla-
gen. Met betrekking tot de tweetalige school te Merksplas berichtte
de katholieke en Vlaamsgezinde krant De Standaard over achterge-
stelde Vlamingen. Er zouden grote spanningen bestaan tussen het
onevenredig grote aantal Franstalige docenten en de Vlaamse leer-
lingen, die op hun beurt in de meerderheid waren. Volgens de krant
zouden de Franstalige leraren zich daarbij arrogant opstellen tegen-
over de Nederlandstalige leerlingen.193 In het Klein Kasteeltje, dat
ook een tweetalige school binnen het wederopvoedingsprogramma
omvatte, zouden er daarentegen geen problemen tussen de Neder-
lands- en Franstalige gedetineerden zijn. Integendeel: de leerlingen
wilden zich juist bekwamen in beide talen. Talrijke leerlingen dron-
gen aan op een paar extra lesuren Frans of Nederlands in de week.194

Het gevangenispersoneel probeerde de stemming min of meer sys-
tematisch in kaart te brengen. In dergelijke verslagen valt op dat de
stemming in grote mate werd bepaald door de actualiteit van de
vrijlatingen. De vrijlatingspolitiek was in zowel Nederland als België
voortdurend aan verandering onderhevig. De mensen in de kam-
pen en gevangenissen waren hiervan dikwijls op de hoogte. De 
publieke opinie en overheidsbeslissingen over de strafuitvoering
waren belangrijk voor het moreel onder de gedetineerden. In mijn-
kamp Beverlo werd in juni 1947 spanning veroorzaakt door de ver-
wachte gunstmaatregelen inzake vrijlatingen. De verwachting was
dat als deze niet binnen korte tijd kwamen, de ‘depressie des te die-
per’ zou zijn.195 In de gevangenis van Dinant heerste volgens de ge-
vangenisdirecteur een ‘grande dépression’ (‘diepe neerslagtigheid’)
nadat de gevangenen in de krant hadden gelezen hoe het vrijlatings-
beleid van minister Paul Struye onder vuur had gelegen196

Wanneer er uitzicht was op collectieve vrijlatingen, waar het Be-
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sluit Politieke Delinquenten in Nederland voor was bedoeld, dan
was de stemming onder de gedetineerden duidelijk opgetogen. Een
rapportage over de sfeer in het Nederlandse interneringskamp
Wezep berichtte midden 1946 over een goede stemming onder de
gevangenen aangezien zij dachten vóór 1 oktober vrij te komen
omdat zij ‘lichte’ gevallen waren. De kampcommandant en de gees-
telijke verzorging waren echter bang voor teleurstellingen: zij gin-
gen ervan uit dat veel van de gevangenen hiervoor nog niet in aan-
merking kwamen. Inspelend op een gedeprimeerde stemming en
eventuele zelfmoorden, werden alle geneesmiddelen in het kamp
opgeborgen.197 Al in de zomer van 1946 keken gevangenen in het
Overijsselse Steenwijkerwolde bijvoorbeeld, uit naar de verwachte
gratie van 1948.198 Wanneer gratie uiteindelijk niet doorging, kon dit
voor een grote desillusie zorgen, zoals het geval was onder een groep
jongeren in het Groningse Marum.199 Dat het uitblijven van de ver-
wachte vrijlatingen felle reacties teweegbracht onder de gevange-
nen, werd duidelijk in de zomer van 1946 in kamp Duindorp. In de
kampkrant Uitzicht had in juli 1946 het bericht gestaan dat er op
korte termijn grootschalige vrijlatingen zouden plaatsvinden. Toen
deze uitbleven, braken er rellen uit. Volgens onderzoek van het di-
rectoraat-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging zouden op-
standige gevangenen stenen naar de bewaking hebben gegooid die
daarop gericht op de gevangenen hadden geschoten. Eén gedeti-
neerde werd geraakt en overleed korte tijd later aan zijn verwondin-
gen. De gevangenen stichtten vervolgens brand en plunderden het
magazijn van de technische dienst. Ook de volgende dag was het on-
rustig in het interneringskamp en vielen er meerdere gewonden. De
opperwachtmeester en algemeen inspecteur zagen het feit dat de 
gevangenen nodeloos lang opgesloten zaten, als oorzaak van de rel-
len.200

De opsluiting die dikwijls langer duurde dan men verwachtte of
hoopte, kon het gevoel van onrecht aanwakkeren. Vrouwen in de
cellenbarak van Scheveningen hadden het gevoel dat soortgelijke
gevallen verschillend werden berecht.201 In het ressort Leeuwaren
was in 1946 ook enkele malen onrust ontstaan in verschillende inter-
neringskampen nadat er zogenaamde ‘zware’ gevallen waren vrijge-
laten. Volgens de geruchten ging het om ss’ers en leden van de sd.202
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Volgens nsb’er Harterink was het gevoel voor recht in Nederland
verloren gegaan. ‘Hoe durven mensen, die hieraan meedoen, iets
van anderen te zeggen, of aan de bezetting te herinneren? Zij zijn dus
in geen enkel opzicht beter.’203 En een paar dagen later: ‘Ik kan niet
begrijpen dat er nog mensen in Nederland zijn, die durven spreken
van wat er in Duitsland gebeurd is. Moeten zij zich niet met
schaamte stilhouden na wat ons aangedaan is?’204 Naast de duur van
de straf, werden de bijkomende straffen waar sommigen mee te
maken kregen ook als een groot onrecht ervaren. Volgens een lokale
afdeling van de stpd werd de vervallenverklaring van pensioen-
rechten altijd als een onverdiende straf beschouwd. Het ontslag als
gevolg van de opsluiting kon men nog wel verkroppen, maar het
wegvallen van het pensioen, waarvoor men jarenlang premie had
betaald, niet. Het verliezen van de Nederlandse nationaliteit zou bij
de meeste collaborateurs het zwaarst wegen.205

In Nederland werden de meeste ontsnappingspogingen on-
dernomen nadat gevangenen vernomen hadden dat hun zaak
zwaarder werd beoordeeld dan ze hadden verwacht: bijvoorbeeld
wanneer ze hoorden dat niet het tribunaal maar het Bijzonder Ge-
rechtshof hun zaak zou behandelen.206 Vanaf 1948 werden in de
kampen extra maatregelen tegen ontsnappen genomen; er mocht
nu ook zonder waarschuwing op de gevangenen die probeerden 
te ontsnappen worden geschoten. Wanneer iemand werd gepakt,
volgde overplaatsing naar een kamp met strengere tucht.207

Met name in Nederland was de kritiek op de Bijzondere Rechts-
pleging niet mals.208 Het idee dat er vergissingen werden gemaakt,
heerste niet alleen onder de mensen in het kamp of gevangenis. Ook
buiten het kamp bestond discussie over het functioneren van de Bij-
zondere Rechtspleging. Het zou allemaal te traag gaan, kleine vissen
werden hard gestraft terwijl de grote snel vrijkwamen en de mishan-
delingen werden als ‘on-Nederlands’ beschreven. In zekere zin ver-
anderden de wraakgevoelens die tegen collaborateurs onder de be-
volking tijdens de bezetting en bevrijding leefden, in gevoelens van
wantrouwen in het justitieel apparaat. Er zou tijdens de berechting
te weinig oog zijn voor sociale omstandigheden van de verdachten,
en de lichte gevallen zouden te hard worden gestraft in vergelijking
met de zware. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren kwam, had de bro-
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chure van dominee Van der Vaart Smit over het geweld in de kampen
en gevangenissen ook een groot maatschappelijk en politiek effect.
Dergelijke berichten bereikten ook de interneringskampen en ver-
sterkten de gevangenen in hun gevoel dat hun onrecht werd aange-
daan.

In België drukte de vrijlatingspolitiek eveneens een stempel op
de stemming in de kampen en gevangenissen. In rapporten van de
Dienst Wederopvoeding Reclassering en Voogdij werd het uitblijven
van vrijlating dikwijls als de grootste oorzaak van een bedrukte sfeer
aangewezen. Net als in Nederland bestond het idee onder de gevan-
genen dat de vrijlatingen willekeurig geschiedden. Met name de
Vlaams-nationalisten zagen de naoorlogse berechting als de ul-
tieme poging van de Belgische staat om hen te onderdrukken. Aan
de andere kant van de taalgrens bestond ook het idee dat er regionale
verschillen in de berechting bestonden, maar dan in de omgekeerde
richting. Een dochter schreef begin februari 1948 aan haar vader: 

U zegt me dat in de streek ginder alle kleine gevallen reeds op-
gelost zijn. ’k Geloof het want in het Vlaamse land bestaan er
praktisch gezien geen gevallen meer van 5 jaar en minder. Wij
zitten echter in Wallonië...!!! Ik hoop, zoals u, vlug naar huis te
komen want het is groot nodig ’k maak me echter geen illusies
meer en wacht geduldig de dag der verlossing af. Ondertussen
gaat de heropvoeding verder. [...] Het leven is eentonig en elke
dag is dezelfde.209

In Belgisch Limburg, waar in de mijnkampen na verloop van tijd de
meeste Franstalige en Nederlandstalige collaborateurs zaten opge-
sloten, bestond onder de gedetineerden begin 1947 het idee dat zij
achtergesteld bleven in de vrijlatingen. In hun ogen zouden mede-
gevangenen in andere districten sneller vrijkomen omdat hun
zaken eerder werden behandeld.210 In het mijnkamp Beverlo was
volgens een medewerker van de Dienst Wederopvoeding in decem-
ber 1947 het moreel verder gezonken nadat er in de voorafgaande
periode veel strafrechtelijke executies waren voltrokken. Op 10 no-
vember waren er 27 mannen gefusilleerd. De gedetineerden in Be-
verlo vonden dat deze terdoodveroordeelden, die dikwijls terreur
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tegen het verzet op hun geweten hadden, verantwoordelijk waren
voor het feit dat alle wapendragers hoge straffen opgelegd hadden
gekregen. Ook waren de gevangenen in Beverlo geschrokken van het
in hun ogen hoge aantal geëxecuteerden.211 In Beverlo hadden gede-
tineerden begin 1948 niet het gevoel dat hun vrijwillige arbeid in de
mijnen hun kansen op vervroegde vrijlating vergrootte.212 Het feit
dat gewone gevangenen wel en zij niet in aanmerking kwamen voor
de toepassing van de wet-Lejeune, vonden zij ‘een pijnlijke ongelijk-
heid die, het rechtsgevoel diep kwetst’.213 De collaborateurs hadden
dus geen moeite de schuld bij een ander te leggen, terwijl zij die bij
zichzelf niet zagen. Dit zorgde er automatisch voor dat zij zich be -
nadeeld voelden ten opzichte van de rest.

Over andere Belgische inrichtingen werden evenmin rooskleu-
rige stemmingsrapporten opgesteld. In de gevangenis van Merks-
plas zouden de mensen verbitterd en ontevreden zijn. Door de be-
richtgeving in de media over een mogelijke nieuwe oorlog met de
Sovjet-Unie voelden zij dat hun keuze voor de strijd van de Waffen-
ss aan het Oostfront gerechtvaardigd was geweest.214 In het Klein
Kasteeltje was in de zomer van 1948 het moreel ook laag, wat volgens
De Vreught, sociaalassistent van de Dienst Wederopvoeding, kwam
dit doordat veel gratieverzoeken waren afgewezen en vrijlatingen
zich onverwachts en zonder logica aandienden. Ook bestond er
onder de gedetineerden van het Klein Kasteeltje het idee dat er te
streng werd gestraft.215

Wat naast het vrijlatingsbeleid een negatieve invloed op de stem-
ming had, waren de ontberingen als gevolg van de winter en de
slechte materiële omstandigheden in de kampen en gevangenissen.
Ook maakten de gevangenen zich zorgen over hun achtergebleven
families. Wie geen echtgenote of kinderen had, was vaak een stuk op-
timistischer. Jongeren maakten zich in het kamp minder zorgen dan
ouderen. In vergelijking met de volwassen collaborateurs waren
hun toekomstperspectieven ook dikwijls een stuk beter.216 Zij vrees-
den niet dat hun jeugdige misstap hun verdere leven zou achtervol-
gen.

Omdat gevangenen hun achtergebleven gezin misten, ontstond
er aan de Amsterdamse Levantkade in maart 1946 een flinke rel. In
de vrouwenloods brak onrust uit toen een bewaakster van een opge-
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sloten vrouw een foto van haar kind had afgepakt en verscheurd.
Hierop ontstond onenigheid en deden de vrouwen een poging uit
de barak te ontsnappen. Er werd geschoten door de bewaking, waar-
door in de mannenbarak onrust en brand uitbraken. Vier geïnter-
neerden raakten gewond van wie er een in het ziekenhuis over-
leed.217 Wanneer het gevangenisbestuur de gevangenen in hun ogen
unfair behandelde, kwamen zij hier gemakkelijk tegen in opstand.
Niet alleen aan de Levantkade maar ook in het vrouwenkamp Erica-
dorp ontstond ruzie tussen een commandante en een groepje vrou-
welijke gevangenen omdat het hun werd verboden te dansen en te
kaarten in de barak na afloop van hun werk.218 In het Nederlandse
gevangenisregime van de jaren veertig was het ondenkbaar dat
kaartspelletjes en dansen aan gevangenen zouden worden toege-
staan. Maar de ‘politieke’ delinquent voelde zich geen crimineel en
wenste ook niet zo behandeld te worden.

Het gevangenispersoneel en de Nederlandse en Belgische autori-
teiten maakten zich over de slechte stemming zorgen. Gedetineer-
den gingen er minder hard door werken, waardoor de productie 
terugviel. Dat moest worden voorkomen.219 Ook zouden de gevan-
genen zich in deze omstandigheden van de kerk afkeren en steun
zoeken bij het communisme, zoals een gevangen man in Naarden 
in een brief aan dominee Gravemeyer schreef: ‘Als paupers leven 
de menschen hier [...]. Is het een wonder, dat velen geestelijk en li-
chamelijk te gronde gaan, en langzaam maar zeker in de armen van
het communisme gedreven worden? Anderen worden door onder-
vonden leed nihilist en staan totaal onverschillig tegenover God en
Zijn gebod’220 Het was volgens een medewerker van de Belgische
‘heropvoedingsdienst’ dan ook niet verwonderlijk dat sommige
mannen alleen hoop zagen in het uitbreken van een nieuwe oor-
log.221

Invrijheidstellingen konden ineens plaatsvinden. Zo werd naar een
jongeman van de Nederlandse Arbeidsdienst pas na twintig maan-
den onderzoek ingesteld. Een week later kreeg hij bericht dat hij per
direct naar huis mocht: met een kwartje voor de tram kon hij kamp
Duindorp verlaten, nog altijd gekleed in zijn oude uniform.222 In een
brief die een gevangene in april 1946 van een voormalige kamp -
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genoot ontving en die niet door de censuur van het kamp kwam, is
verwondering over de plotselinge invrijheidstelling te lezen: 

Beste Leo. [...] Ik ben gewoon losgelaten, nooit iets gehoord en
weer gewoon naar huis gestuurd, het is fraai. [De schrijver
schetste vervolgens een positief beeld over de toekomst.] Zeg
ouwe kerel, ik hoop dat je spoedig thuis bent en nsb’ers heb-
ben ze hier graag, ze zijn eerlijk, hebben begrip van vader-
landsliefde, hadden een ideaal, wat de meeste anderen nooit
hebben gehad. Op enkele uitzonderingen na – en dat zijn de
fabrieken waar de leiding het hardst geheuld heeft met de
Duitschers – daar weigeren ze. Ik kon op 5 plaatsen in dezelfde
week aan de gang en heb het beste uitgepikt en als er iemand
durft te schelden op mij, dan wordt hij er uit geknikkerd, dus
maak je geen zorgen. Ik ben er trots op dat ik gezeten heb.
[...]’223

Inspecteur Snouck Henkemans raadde aan om deze vrijgelaten per-
soon nog eens door de Politieke Recherche Afdeling te laten bekij-
ken, het was immers duidelijk dat deze man nog niet was ‘bekeerd’.

In België kwam een brief met positieve toekomstgeluiden wel
door de censuur: ‘Mijn thuiskomst is schitterend geweest. Ongeveer
een maand is er verloopen vooraleer ik overal op visite geweest was.
Was er bij ons thuis geen koffiefeest dan moest ik bij kennissen of ka-
meraden op diner of souper gaan. Jef, ik was zo vet als een varken.
Nooit in mijn leven ben ik zoo dik geweest’.224 Een jaar later schreef
hij: ‘Ik kom dagelijks in aanraking met verschillende incivieken en ik
heb ondervonden dat de meesten daarvan die aan ’t werk zijn, dit
werk gevonden hebben met dag- of weekbladen te doorsnuffelen en
de interessantste aangeboden betrekkingen aan te schrijven, of te
bezoeken. [...]225

Deze brieven geven een positief beeld over de toekomst die de
vrijgelaten collaborateurs in Nederland of België te wachten stond.
Zij bleken in de naoorlogse samenleving te kunnen terugvallen op
bestaande netwerken of op connecties die in het interneringskamp
waren opgedaan. Hierdoor konden zij vaak weer snel aan het werk.
Toch was er ook een groep voor wie het er allemaal niet zo rooskleu-
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rig uitzag. Bij terugkeer uit het kamp werden zij, met name in Neder-
land, geconfronteerd met de algemene woningnood. Als tijdelijke
oplossing werden zij soms in een doorgangshuis opgevangen. Dit
kon het vinden van een nieuwe baan bemoeilijken. De stpdbemid-
delde zowel voor de werkzoekende oud-gevangenen als voor werk-
gevers die met vacatures zaten.226 Maar de stichting hield in 1950 
volledig op te bestaan, waardoor de voormalige collaborateurs ver-
dwenen in de reguliere overheidskanalen.227

5.6 Conclusie 

Aan de bestraffing van collaboratie kwam veel sneller een einde dan
oorspronkelijk was gedacht. Begin jaren vijftig waren de meeste in-
terneringskampen alweer opgedoekt en waren de nog gedetineerde
collaborateurs overgebracht naar de gevangenissen. In januari 1950
zaten er in België nog 5858 collaborateurs gevangen en 3252 in Ne-
derland. Tien jaar later waren daar in België ruim honderd van over-
gebleven en in Nederland zestig.228 De snelle afwikkeling van de 
bestraffing was deels ingegeven door pragmatische gronden: het
project drukte op de begroting. Ook de achtergebleven gezinnen
vervielen door de opsluiting van de kostwinner in armoede, wat een
bijkomende zorg betekende. 

Tegen het einde van de jaren veertig was de noodzaak van de mas-
sale opsluiting ook verdwenen. De Belgische en Nederlandse over-
heid hadden de collaborateurs tijdens de bevrijding moeten opslui-
ten in het belang van politieke normalisering en sociale stabiliteit.229

Die werden snel bereikt. De naoorlogse opsluiting van collabora-
teurs heeft daarmee een sterk symbolisch karakter gekregen. Ook de
‘heropvoeding’ van deze grote groep mensen was symbolisch. Het
experiment had in beide landen bij voorbaat weinig kans van slagen.
Door de schaal van de opsluitingen, de politieke emoties, de materi-
ële nood en de (financiële) tijdsdruk om de zaak op te lossen, stond
het experiment steeds onder druk. Daar kwam bij dat zowel de ver-
antwoordelijke autoriteiten als de gevangenen steeds in onduide-
lijkheid verkeerden. Bij de verantwoordelijke autoriteiten bestond
die over de doelen en middelen, over de eisen die ze aan de gevange-
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nen moeten stellen om vrijlating en terugkeer in de samenleving
mogelijk te maken en over de faciliteiten die daarvoor nodig waren.
Bij de gevangenen bestond fundamentele onduidelijkheid over de
toekomst, over het bestraffingstraject dat hun te wachten stond,
over het gewenste gedrag en over de wereld buiten het kamp. Daar
kwam bij dat hoe langer de opsluiting duurde, hoe verbitterder de
gevangenen raakten. 

Een pragmatisch ‘heropvoedingsbeleid’ was het gevolg. In zowel
België als Nederland kon de voormalige collaborateur worden ‘ver-
geven’ en zich weer verzoenen met de natie wanneer hij zijn fouten
zou erkennen en tot ‘inkeer en zelfreflectie’ kwam. De grootschalige
snelle vrijlatingen lijken te impliceren dat dit het geval was, dat de
voormalige landverraders inderdaad ‘heropgevoed’ waren tot goede
vaderlanders. Maar zoals al uit hoofdstuk 4 bleek, was de invulling
van goed burgerschap niet zo eenduidig. Er werd in ieder geval geen
politieke uitleg aan gegeven en de voormalige collaborateurs moes-
ten vooral met daden aantonen weer volwaardig lid van de maat-
schappij te zijn om te kunnen terugkeren. Voor de meeste mensen
moet het erkennen van hun ‘fouten’ dan ook niet meer dan een lip-
pendienst zijn geweest om sneller vrij te komen. De verantwoorde-
lijke autoriteiten waren zich hier vast van bewust. Maar op het mo-
ment dat voor de meeste mensen de noodzaak van de massale
opsluiting was verdwenen, was dit goed genoeg.

315


