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ALGEMEEN BESLUIT

Zo goed als iedereen werd uiteindelijk blind in de roman van Sara-
mago. De quarantaine had besmetting niet kunnen voorkomen. De
massale opsluiting bracht wel grote problemen met zich mee. Facili-
teiten ontbraken nagenoeg in het psychiatrisch ziekenhuis waar de
blinden waren opgesloten. De voedselvoorziening schoot ook al
snel tekort. De gevangenen probeerden in deze noodtoestand te
overleven, en de honger zorgde voor onderlinge strijd. Maar net zo
plotseling als de mensen destijds blind waren geworden, kwam het
zicht bij iedereen geleidelijk aan weer terug. Twee hoofdpersonen
van het boek zoeken naar een verklaring:

Waarom zijn we eigenlijk blind geworden, Weet ik niet, mis-
schien wordt de oorzaak ooit gevonden, Wil je weten wat ik
denk, Ja, wat, Ik denk dat we niet blind zijn geworden, ik denk
dat we blind zijn, Blinden die zien, Blinden die ziende niet
zien.1

Net zo onverwacht als de blindheid in de roman van Saramago ver-
dween, kwam in België en Nederland binnen enkele jaren na de
Tweede Wereldoorlog al een einde aan de massale opsluiting. De
noodzaak om hen allemaal ‘buiten de samenleving’ te houden, was
ogenschijnlijk verdwenen. In januari 1950 zaten er in België nog 5858
collaborateurs en 3252 in Nederland opgesloten. Tien jaar later
waren daar in België ruim honderd van overgebleven en in Neder-
land zestig.2 Collaborateurs waren in organische beeldspraak als een
‘ziek’ onderdeel van de samenleving beschouwd. Hun vrijlating im-
pliceert dat zij in het toen heersende vertoog, net als de blinden,
ineens zouden zijn ‘genezen’. Toch bleef België volgens Luc Huyse
uyse ‘ziek van zijn jaren veertig’.3 Er zou sprake zijn van een ‘neurose
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van chronische aard’, in tegenstelling tot Nederland, waar ‘het pro-
bleem aan malaria doet denken: jaren van stille rust worden gere-
geld gevolgd door momenten van hoge koorts’.4 In Nederland blijft
de herinnering eerder een ‘open zenuw’.5 Hoe is dit verschil tussen
beide landen te verklaren? Waarom hebben de collaboratie en be-
straffing daarvan zo’n uiteenlopend effect gehad op de op het eerste
gezicht zo goed vergelijkbare Belgische en Nederlandse naoorlogse
samenlevingen? 

Voor het verschil in de naoorlogse impact van de collaboratie in
beide landen is dikwijls gewezen op de uiteenlopende aanpak van de
bestraffing. De conclusie luidt dat dit proces in België minder suc-
cesvol zou zijn geweest dan in Nederland en dat België daarom ‘ziek
van zijn jaren veertig’ bleef. Uit de vergelijking van de Belgische en
Nederlandse casussen blijkt echter dat deze conclusie te snel is ge-
trokken. Het proces in beide landen verschilde namelijk niet wezen-
lijk van elkaar. Tussen eind jaren dertig en eind jaren vijftig volgden
in zowel België als Nederland drie fasen elkaar op. In eerste instantie
werden de nationaalsocialisten vanaf midden jaren dertig in toene-
mende mate in een politiek en sociaal isolement gedreven, al zou-
den de gradaties van isolering in diversen contexten variëren. Dat
proces zou aanhouden tot aan het einde van de bezetting. Bij de be-
vrijding begon vervolgens de overgangsfase. In deze transitie wer-
den alle verdachten van collaboratie tijdelijk opgesloten. Die mas-
sale opsluiting werd in de laatste fase afgestemd op de herintegratie
in de ‘gezuiverde’ samenleving. ‘Heropvoeding’ werd hiertoe een ge-
schikt middel bevonden.

Gezien het feit dat het opsluitingsproces gelijkaardig verliep,
moet voor de verklaring van de verschillende uitkomsten niet zo-
zeer gekeken worden naar de opsluitingspraktijken als wel naar de
uiteenlopende processen van betekenisgeving achteraf. In beide
landen bepaalden de nationale politieke omstandigheden namelijk
de omgang met de erfenissen van de collaboratie. De afwijkende be-
tekenisgeving van de bestraffing van de collaboratie door Vlaams-
nationalisten springt daarbij in het oog. 

Opvallend is dat ondanks het gelijklopende karakter er tussen
beide casussen op het niveau van de regeringen, de beleidsmakers,
de pressiegroepen, het gevangeniswezen, de reclassering en de opge-
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sloten groepen geen interactie van enige betekenis voorkwam. Er
was nauwelijks transfer tussen beide landen in praktijken, terwijl de
gebeurtenissen toch zoveel op elkaar leken.

Isoleren

Het isoleren van ‘zieke’ mensen in het ‘gezonde lichaam’ begon eind
jaren dertig. Het nationaalsocialisme werd als vreemd ervaren en
vormde in de ogen van de heersende elites een gevaar voor de maat-
schappelijke orde en de staatsveiligheid. Op politiek niveau werd
deze mensen steeds meer participatie ontzegd. Ook op sociaal vlak
ontstonden tegenstellingen. Met name leden van Rex en de nsb
waren – in sterkere mate dan vnv’ers – aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog in een marginale positie terechtgekomen. De
toenemende agressie van nazi-Duitsland creëerde vervolgens in
zowel Nederland als België angst voor een binnenlandse ‘vijfde co-
lonne’. Beide regeringen voelden zich daarom genoodzaakt om
voorbereidingen te treffen voor de internering van de ‘binnenlandse
vijand’ bij het uitbreken van een oorlog.

Die interneringen van mei 1940 duurden niet lang. Vanaf het mo-
ment dat beide landen waren bezet, konden de nationaalsocialisten
zich weer vrij bewegen. Samen met de Duitsers streefden zij vervol-
gens naar waar de heersende elites altijd al bang voor waren geweest,
namelijk de omverwerping van de bestaande en installatie van een
nieuwe orde. Deze collaboratie met de Duitsers ontketende een col-
lectieve afkeer van ‘landverraders’. Op persoonlijk niveau bleven re-
laties tussen collaborateurs en niet-collaborateurs misschien wel
voortbestaan, maar het was als groep dat collaborateurs grote afkeer
wekten. Als geweld een indicator is voor de mate waarin een samen-
leving is gepolariseerd, dan valt op dat de tegenstellingen in België
groter waren dan in Nederland. In België was de interactie tussen de
nationaalsocialisten en de rest van de samenleving al vroeg tijdens
de bezetting een stuk gewelddadiger. Collaborateurs werden met
name in het zuidoosten van het land tot de dood erop volgde, be-
laagd door de verschillende verzetsbewegingen. De strijd was hier
intenser dan in Nederland ooit het geval zou worden. Waar de Belgi-
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sche collaborateur de banden met niet-collaborateurs grotendeels
verloor, kreeg de Nederlandse nsb’er niet te maken met volledig ge-
sloten sociale netwerken. 

Toch resulteerde in België de vroegere radicalisering in de om-
gang met collaborateurs er niet in dat er na de bevrijding meer Bel-
gen dan Nederlanders werden gearresteerd. Opvallend genoeg wer-
den in Nederland bijna twee keer meer mensen op verdenking van
collaboratie naar een interneringskamp of gevangenis gebracht. Dit
is misschien te verklaren uit het feit dat het laatste bezettingsjaar in
vooral Noord-Nederland zeer zwaar was geweest. Dat resulteerde in
een grote, collectieve euforie. Alle ‘landverraders’ werden uitgeslo-
ten. Ook staken de neuzen in Nederland dezelfde richting uit, name-
lijk alle collaborateurs uit de samenleving verwijderen en bestraf-
fen. In België bestond er anders dan in Nederland politieke
verdeeldheid, bijvoorbeeld als gevolg van de positie van de koning.
Dit had effect op de vraag of en hoe collaborateurs bestraft moesten
worden.

Transitie 

Toch zorgde de politisering van het bestraffingvraagstuk in België
niet voor een volledig andere uitkomst van de bestraffing van colla-
boratie dan in Nederland. In beide landen kwamen verdachten van
collaboratie in eerste instantie in groten getale in interneringskam-
pen en gevangenissen terecht. Vervolgens werden er snel maatrege-
len getroffen om deze mensen weer in vrijheid te stellen. Wel zegt 
de wijze waarop de Belgische en Nederlandse regering vorm gaven
aan de opsluitingen veel over de manier waarop beide staten op dat
ogenblik functioneerden. Voor de Belgische regering in balling-
schap stapelden de uitdagingen zich vanaf mei 1940 snel op. De Bel-
gische regering wantrouwde het communistische en leopoldisti-
sche verzet. Door het gebruik van geweld tegen collaborateurs en de
Duitse bezetter hadden zij het legitieme staatsmonopolie van ge-
weld aangetast. Bovendien waren die groepen, in tegenstelling tot de
regering in ballingschap, populair onder de bevolking. De regering
vreesde dat zij tijdens de bevrijding in een eventueel machtsvacuüm
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de macht naar zich toe zouden trekken. Onduidelijk bleef voorals-
nog wat de positie van de koning bij dit alles zou zijn.

Voor Nederland zag de politieke situatie er anders uit. Ook hier
waren de tegenstellingen tussen het verzet enerzijds en de Duitsers
en hun Nederlandse geestverwanten anderzijds geëscaleerd. Het
verzet echter was, verenigd onder de vlag van Oranje en de legitimi-
teit van de Nederlandse regering in ballingschap, in vergelijking met
die van België, veel minder aangetast als gevolg van de bezetting. Er
was geen ernstige uitdager van de te herstellen politieke orde. Het
naoorlogse perspectief op de erfenis die de collaboratie zou nalaten,
was in Nederland dan ook niet zozeer verbonden met de politieke
problemen in de overgangstijd als wel met moreel en sociaal herstel.
Ook in België was er weliswaar een zekere preoccupatie met fatsoen
en de goede zeden, maar de grootste angst was gelegen in de poli-
tieke problemen.

Dit verschil in legitimiteit van de uit ballingschap terugkerende
overheid had effect op de urgentie die de regeringen voelden om
hun macht te herstellen. Zo was het in de ogen van de Belgische rege-
ring, gezien de politieke uitdagingen die haar te wachten stonden,
absoluut noodzakelijk bij de bevrijding het gezag direct te herstel-
len. Het klassieke en ultieme middel hiervoor was het geweldsmo-
nopolie van de staat. Hiervoor ontmantelde de regering het verzet
en nam zij al snel de regie over de bestraffing van de collaboratie in
handen. Binnen korte tijd trad een imposant militair gerecht in wer-
king, en eind september 1944 werd de eerste rechtszaak gevoerd.
Deze snelle werking bracht met zich mee dat de straffen hoog waren. 
      In Nederland daarentegen duurde het veel langer vooraleer er
recht werd gesproken. De gefaseerde bevrijding van het land bracht
problemen met zich mee en ook moest anders dan in België een heel
nieuwe vorm van rechtspleging opgetuigd worden. Hierdoor ver-
keerden de Nederlandse verdachten van collaboratie veel langer in
onzekerheid in een van de vele de kampen. Dit leidde al snel tot ca-
paciteitsproblemen. Tijdens de bevrijding van het zuiden werd de
politie gewantrouwd bij het uitvoeren van de arrestaties, daarna was
er te weinig materiaal beschikbaar om interneringskampen in te
richten en geen personeel om de gearresteerden te bewaken. In deze
omstandigheden viel de Nederlandse regering noodgedwongen
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terug op de Binnenlandse Strijdkrachten, de naoorlogse bundeling
van verzetsbewegingen. Deze irreguliere troepen speelden in de be-
ginperiode daarom een grote rol. Zij waren echter slecht voorbereid
en vaak niet gekwalificeerd om dergelijke taken uit te voeren, waar-
door al snel van alles misging in de kampen. De periode van impro-
visatie duurde langer dan in België. In Nederland vielen de diverse
gerechtelijke instanties weliswaar onder de hoede van het Militair
Gezag, maar werden niet eenhoofdig werden geleid. Dat was anders
in België, waar de regie in handen was van de auditeur-generaal
Ganshof van der Meersch. Dit had tot gevolg dat het opsluitingsbe-
leid veel minder ad hoc werd gevoerd dan lange tijd in Nederland het
geval was.

Integratie

Verwijdering van alle verdachten van collaboratie was vanuit het or-
ganische perspectief tijdelijk nodig geweest om vervolgens weer in
de ‘gezuiverde’ naoorlogse samenleving terug te kunnen keren. De
‘heropvoeding’ in de kampen en gevangenissen moest bijdragen tot
een succesvolle terugkeer als ‘goed vaderlander’. Ook dit proces vol-
trok zich in België en Nederland opvallend gelijkaardig. Wel ver-
schilden de inhoud en aanpak van de ‘heropvoeding’. Net als bij de
arrestatie en bewaking van collaborateurs in de kampen nam de Ne-
derlandse regering de zaak niet volledig in eigen handen, maar
sprong opnieuw een derde partij bij. De ‘heropvoeding’ werd al snel
overgelaten aan particulieren en kerkelijke instellingen die op zoek
gingen naar een oplossing voor de overvolle kampen. Ook wilden zij
de negatieve houding onder grote delen van de Nederlandse bevol-
king tegenover de voormalige collaborateurs ombuigen. Het door-
schuiven van de ‘heropvoeding’ naar derden paste binnen de voor-
oorlogse traditie van particuliere reclassering, maar geeft ook aan
dat de Nederlandse regering het niet noodzakelijk vond de ‘herop-
voeding’ in eigen hand te houden. Geheel anders was dat in België,
waar de ‘heropvoeding’ een exclusieve staatsaangelegenheid was en
bleef. Hier was het ondenkbaar dat iemand anders dan de Belgische
staat zich met de bestraffing en opsluiting van collaborateurs zou
inlaten. 
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Zowel de Nederlandse als Belgische diensten vonden het nood-
zaak de collaborateurs te heropvoeden om te voorkomen dat er een
groep paria’s in de naoorlogse samenleving zou ontstaan. Volgens de
Nederlandse en Belgische ‘heropvoeders’ waren verreweg de meeste
collaborateurs slachtoffer van hun tijd: collaboratie was niet altijd
een bewuste keuze geweest, maar kon zijn voortgekomen uit de om-
standigheden. Op de achterliggende oorzaak van de collaboratie be-
stond in beide landen echter een andere kijk. In België werd collabo-
ratie als een politiek probleem gezien dat was voortgekomen uit
gebrekkige staatkundige opvoeding. In Nederland werd collabora-
tie minder als een politiek en meer als een sociaal probleem gezien:
mensen hadden geen weerstand kunnen bieden aan samenwerking
met de Duitse bezetter vanwege sociale en economische factoren. 

De invulling van de ‘heropvoeding’ laat vervolgens zien waar de
prioriteiten lagen en welke uitdagingen de collaboratie aan de staat
had gesteld. In België was de heropvoeding georiënteerd op het
staatsburgerschap als gevolg van het bestaan van een anti-Belgisch
nationalisme. De collaborateur moest binnen de eenheid van de
Belgische natiestaat herintegreren. In Nederland was de resocialisa-
tiepolitiek qua conceptie van burgerschap minder eenduidig. De
‘heropvoeding’ was minder patriottistisch; de nadruk lag niet zo-
zeer op het politieke als wel op het sociale en morele vlak. In de na-
oorlogse beeldspraak werd in Nederland met eenheid ook meer dan
alleen de natiestaat bedoeld. Vlak na de bevrijding probeerde de Ne-
derlandse regering halsstarrig vast te houden aan Nederlands-Indië.
De eenheid van het koloniale imperium werd bedreigd. De positie
van de nsb’ers was hierbij van geringe betekenis waardoor ze poli-
tiek gesproken al snel tot het verleden gingen behoren. 

Het nationaalsocialisme kon in de directe naoorlogse periode
nog steeds op aanhangers rekenen in de Nederlandse en Belgische
kampen en gevangenissen. Velen ervoeren hun opsluiting boven-
dien als onrechtvaardig. Dat versterkte nog eens hun afkeer van de
Nederlandse of Belgische regering. In dit opzicht had opsluiting in
de kampen niet de beoogde ‘genezende’ werking. De voorbeelden
van de eerbiedige stilte die verschillende Nederlandse gevangenen
naar aanleiding van de executie van Mussert wilden houden, laten
zien dat deze mensen een jaar na de bevrijding nog achter hun poli-
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tieke idealen stonden. Zulke uitingen van gevangenen sterkten de
Belgische en Nederlandse regering in het idee dat deze mensen niet
vrij rond konden lopen. Ook de vaak nog afwijzende reacties vanuit
de bevolking in de directe naoorlogse periode op zowel de terugkeer
van individuele gevallen als op het idee dat grote groepen collabora-
teurs weer vrijgelaten zouden worden, was een argument om deze
mensen voorlopig opgesloten te houden. 

De geesten ombuigen van de voormalige collaborateurs was in
de ogen van de beleidsmakers noodzakelijk voor succesvolle re-in-
tegratie, maar het heropvoedingsexperiment kon op de langere ter-
mijn alleen maar slagen als de voormalige collaborateurs daarvoor
open zouden staan. Er bestond een verschil in ontvankelijkheid tus-
sen de nsb’ers en Franstalige collaborateurs enerzijds en de Vlaams-
nationalisten anderzijds. De eerste groepen vonden altijd al dat zij
goede vaderlanders waren geweest. Zij hadden naar eigen zeggen het
beste met Nederland of België voor gehad. Bij de Vlaams-nationalis-
ten lag dat anders: zij hadden zichzelf nooit als goede vaderlanders
gezien en zouden dat ook nooit gaan doen. Zij erkenden dat vader-
land immers niet. In tegenstelling tot de Nederlanders en de Frans-
talige Belgen hadden zij een alternatief voor het opgaan in de natie-
staat, namelijk de creatie van een onafhankelijke Vlaamse staat.

Dat verschil in ontvankelijkheid uitte zich vervolgens in de ma-
nier waarop de collaborateurs in de gevangenissen en kampen zich
al dan niet strategisch – in de hoop op vervroegde vrijlating – naar
het voorgeschreven beleid voegden. Sommige collaborateurs in Ne-
derland keerden als verloren schapen terug naar de kerk. Op die ma-
nier konden zij zich in de ogen van de ‘heropvoeders’ moreel en
daarmee ook sociaal rehabiliteren. In België claimden Franstalige
collaborateurs altijd al ware patriotten te zijn geweest. Hun inzet in
de naoorlogse kolenslag moest dit onderschrijven. Vlaams-nationa-
listen maakten zich sterk op het vlak van het voorgeschreven ‘actieve
burgerschap’ door kampkranten vol te pennen. De invulling hier-
van liet weliswaar doorschemeren dat zij een andere visie op België
hadden dan wat de ‘heropvoeders’ voor ogen hadden, maar meer
dan dit signaleren konden de Belgische beleidsmakers niet doen. De
‘heropvoeding’ was dan ook niet veel meer dan een symbolisch on-
derdeel van het bestraffingritueel.
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