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h o o F d S T U k  1

InleIdIng

Onverwerkt verleden,een open zenuw,België is ziek van zijn jaren veertig,1hetzijnmaar

enkeleuitsprakendieaantonendatdeTweedeWereldoorlog,endanvooralde

collaboratieenderepressie,inBelgiëgeenafgeslotenhoofdstukkenzijn.nog

steedsberoerencollaboratieenrepressiedepubliekeopinie.Vlaamsgezinde

politiciwordendoordemediamethunneusophet ‘foute’oorlogsverleden

vanhunfamiliegedruktalsofhunVlaamsgezindheiddaaronlosmakelijkmee

verbondenis.eenparlementairevraagtotheropeningvanhetamnestiedebat

doetwekenlangdepolitiekegemoederenoplaaienenopiniepennenherleven.

de resultaten van een onderzoek dat een bekende striptekenaar tijdens de

oorlogantisemitischeprentenpubliceerde,wordtinallemediauitgesmeerd

en brengt opnieuw columns en opiniestukken teweeg. de schouderopha-

lenderepliekenopdatlaatsteendeongestoeldeverdedigingenals‘hijmoest

zijnkinderentochetenkunnengeven’of‘iedereenwastoenantisemitisch’2

kenmerkennietalleendeVlaamsehoudingtegenovercollaboratiegedurende

de laatste helft van de twintigste eeuw, maar tonen aan dat de vergoelijkte

beeldvormingdiekortnadeoorlogopgangmaakte,nogsteedsdoorleeft.

dieVlaamsebeeldvormingwerdlangetijdgedomineerddooreensterkena-

drukopderepressie,3zozeerzelfsdatdeoorzaakvandierepressie,decolla-

boratie, vaak grotendeels buiten beeld bleef. de beelden van kaalgeschoren

vrouwen,vernieldewoningenencollaborateursindeleeuwenkooienvande

antwerpse dierentuin en de negatieve beeldvorming rond de ‘september-

weerstanders’vermengdenzichmetdeverontwaardigingovereentezware

1 Onverwerkt verledenenEen open zenuwzijndetitelsvantweehistorischewerkenoverrepressieende
beeldvormingoverdeTweedeWereldoorlog.deuitspraak‘Belgiëisziekaanzijnjarenveertig’,is
deopeningszinvanOnverwerkt verleden(blz.9).Huyse,l.enDHonDt,S.,Onverwerkt Verleden, collaboratie 
en repressie in België, 1942-1952,kritak,leuven,1991enDe Keizer,M.enPlomP,M.(red.),Een open zenuw, 
hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren,UitgeverijBertBakker,amsterdam,2010.hoewelditboek
vooraldenederlandseoorlogsherinneringbehandelt,isdetitelevenzeervantoepassingopde
Vlaamse/Belgischeoorlogsherinnering.

2 VerschillendereactiesopdeartikelenvanHumo,Knack,Gazet van Antwerpen,Stripturnhout,Stripinfo.be...
3 erisondertussenalheelwatverschenenoverdebeeldvormingvancollaboratieenrepressie.Zie

vooreenuitgebreidereschetsAerts,k.,‘debestraffingvandecollaboratieinBelgiënadeTweede
Wereldoorlog.Beeldvormingenonderzoek’,in:Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis,nr.21,2009,
blz.55-92,maarookdehiernageciteerdewerken.
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en onrechtvaardige strafrechtelijke vervolging. In Vlaamsgezinde kringen,

dievooreengrootdeelzelfindecollaboratiegestaptwaren,ontstondmeteen

nadeoorlogdeovertuigingdatderepressieeenmiddelwasvandeBelgische

staatommethaarpolitiekevijanden,deVlaams-nationalisten,afterekenen.

Bovendienvondenzedestrafmaatbuitensporighoogenonrechtvaardig.een

van de belangrijkste martelaren was Irma laplasse. deze boerenvrouw uit

oostduinkerkemaaktedeeluitvaneencollaborerendgezin.Tijdensdebe-

vrijdingwerdhaarzoonopgepaktdoorhetlokaleverzet.Irmalaplasseliep

naardeduitsersomdataanteklagen.dieondernamendaaropeenactiedie

hetlevenkostteaanzevenweerstanders.nadeoorlogwerdlaplasseterdood

veroordeeldenterechtgesteld.dearmevrouwdieslechtstroostzochtbijeen

duitse soldaat omdat haar zoon gevangengenomen was, werd door de Bel-

gischestaatvermoord,zoklonkhetverbolgen.die(Vlaamse)rancunetegen

deBelgischestaatgroeideuiteraardeerstincollaboratiekringen.deinterne-

ringskampen, waar duizenden mensen die verdacht werden van collabora-

tie samen zaten, waren broeihaarden voor dit soort ideeën.4 Collaborateurs

gingenoverzichzelfsprekenals‘repressieslachtoffers’,eennietonbelangrijke

begripsverschuiving in de naoorlogse beeldvorming. Vanuit die underdog-

positie groeide als het ware een echte subcultuur. Gewezen collaborateurs

zochten elkaar op inverenigingen, hunkinderengingennaareigen jeugd-

bewegingen, ze hadden eigen tijdschriften en zelfs politieke formaties.5 de

vormingvanzo’nsubcultuurwasgeenVlaamsespecificiteitmaarhetgemak

waarmeezeuithaarbeslotenheidkontredenwasdatwel.6Vanaf1947kregen

desympathieendesteunvoorgewezencollaborateurseenbreedmaatschap-

pelijk en politiekdraagvlak.7onderdegewezen collaborateurs was immers

eenmondigeintellectueleelitediealsneldepenopnamomdebeeldvorming

rondcollaboratieenrepressietemodelleren.Voormaligecollaborateursble-

ven niet aan de zijlijn van de maatschappij staan, maar ze verschenen ook

redelijk snel weer op het politieke toneel. Van collaboratie verdachte of er-

voor veroordeelde personen schopten het al vrij snel tot senator, secretaris-

4 Beyen,M.,‘ZwartwordtvanlangsommeerdeVlaamsgezindemassa’,in:GotovitcH,j.en
Kesteloot,C.(red.),Het gewicht van het oorlogsverleden,Gent,academiaPress,2002,blz.107.

5 vAn GoetHem,h.,‘dehistoricustussenhamerenaambeeld:hetcollectievegeheugeninBelgiëanno
2001,t.a.v.collaboratie,nieuweordeenjodenvervolgingin1940-1944’,in:Bijdragen tot de Eigentijdse 
Geschiedenis,nr.9,2001,blz.238.

6 Beyen,M.,‘ZwartwordtvanlangsommeerdeVlaamsgezindemassa’,blz.108.
7 Beyen,M.,‘ZwartwordtvanlangsommeerdeVlaamsgezindemassa’,blz.109.
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generaalofminister.8ookbinnendegeschiedschrijvingkregen–ofnamen

–oud-collaborateurseenforum.devnv-leiderhendrikeliasschreefnazijn

veroordeling het vierdelige werk Geschiedenis van een Vlaamse gedachte, dat ver-

schillendekerenbekroondwerd,enhijwaseindredacteurvandeEncyclopedie 
van de Vlaamse Beweging.ookverschillendeandereoud-collaborateursverleen-

denhunmedewerkingaanditvrijtendentieuzewerk.Voortsverschenenook

talvanandere(pseudo)historischewerkenoverdeoorlogofderepressievande

handvanoud-collaborateurs.

Gewezencollaborateursslaagdenerdusinhundenkbeeldenenhungecul-

tiveerdezelf beeldvrijsnelenvrijdiepvasttehakeninhetcollectievegeheu-

genén indehistoriografie.dezebeeldvormingwerdbovendiennietalleen

doorhenzelfmaarookdooreenbredesympathiserendebasisvanniet-colla-

borateursgedeeld.

InnederlandenWalloniëwasdesituatieheelanders.hetistekenenddatwat

inBelgië ‘repressie’genoemdwordt, innederland ‘zuivering’heet.Bijonze

noorderburenwerdencollaborateursnadeoorlogbuitendemaatschappijge-

plaatst. het nederlandse volk was tijdens de oorlog voornamelijk ‘goed’ en

‘heldhaftig’geweest,metenkele‘foute’uitzonderingen.nadeoorlogwerden

gewezencollaborateursmonddoodgemaakt.InWalloniëwerdlangetijdniet

overdecollaboratieofderepressiegesproken.daarleefdehetideedatdecol-

laboratieeenVlaamsverschijnselwasgeweestendatdeWalen,endeWaalse

beweging,vooraltothetverzethaddenbehoord.9

ditzelf beeldvanVlaamseoud-collaborateurswasuitermatevergoelijkenden

eenzijdig.Bepaaldeelementenvanhunmotivatiewerdenuitvergroot,andere

geminimaliseerdofzelfsverzwegen,maarhetgeheelkreeg,doorvoortduren-

deherhalingenenvariatiesopdezelfdethema’s,eencoherente,geloofwaar-

digeenaantrekkelijkelogica,ookvoorbuitenstaanders.10

ZowerdcollaboratievooralvanuiteenVlaams-nationalistischoogpuntbeke-

ken.deoorzakenvandecollaboratiegingenterugtotdeeersteWereldoorlog

8 jozefCusterswasin1949alsenatorvoordecvPenlaterministervanVolksgezondheidenGezin,
hectordeBruynewerdsenatorvoordeVolksunieenministervoorBuitenlandsehandel,
Victorleemans(cvP)zeteldeeveneensindeSenaateninheteuropeesParlementenoswaldVan
ootheghemwassenatorvoordeVolksunie.Aerts,k.,‘debestraffingvandecollaboratieinBelgië
nadeTweedeWereldoorlog’,blz.63.

9 Aerts,k.,‘debestraffingvandecollaboratieinBelgiënadeTweedeWereldoorlog’,blz.55-59.
10 Beyen,M.,‘ZwartwordtvanlangsommeerdeVlaamsgezindemassa’,blz.113.
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enhetinterbellum.TijdensdeeersteWereldoorloghaddenVlaamsesoldaten,

onbegrependoorhunFranstaligeofficieren,hunlevengeofferdvooreenBel-

gischestaatdiehengeenrechtengundeenhunoffersnieterkende.

Gedreven door onze idealistische drang naar rechtvaardigheid namen we geestdriftig 
deze idealen [‘nooitmeeroorlog’,‘nationalerechtvaardigheid’en‘sociale

rechtvaardigheid’–volgensdeauteurdeidealenvandefrontsoldaten

uitdeeersteWereldoorlog] over en geloofden we dat het de levenstaak van onze 
generatie zou worden om samen met de oud-strijders en onder hun leiding deze idea-
len te verwezenlijken,11

zoschreefgewezencollaborateurjosVandingenenin1970inBroederband.

ooknadeoorlog, tijdenshet interbellum,bleefBelgiëdenederlandsta-

ligen discrimineren. het was de schuld van de onachtzame Belgische staat

die geen oor had naar de Vlaamse verzuchtingen, dat Vlamingen hun heil

moestengaanzoekenbijdeduitsers.Zekernadatinmei1940Vlaams-natio-

nalistischekopstukkenwarenopgepaktennaarFrankrijkgevoerd,haddende

Vlamingengeenvertrouwen,geenbandmeermetdeBelgischestaat.dehele

collaboratiedoorhaddencollaborateursgehandeldvanuithunliefdevoorhet

Vlaamsevolk.oorlogsburgemeestersenanderevnv-ledendiepolitiekeposten

haddeningenomen,haddenopdiemaniereendamgevormdtegendeéchte

nazi’s.Zehaddeneen‘soortweerstand’gevoerd‘tegenallemogelijkeimperia-

lismen vanwege de duitsers ten einde de zelfstandigheid en de eigen aard

vanhetVlaamsevolkzogoedmogelijktebeveiligenindekonjunktuurvan

eenduitsezegepraal’.12Inherinneringsgeschriftenwerdenkleineconf lictjes

metdeduitsersdanookzodaniguitvergrootalsofdecollaborateurinhoogst-

eigenpersoonhetVlaamsevolkvaneenverschrikkingbehoedde.Zijdiezich

níétterugtrokkenuitdecollaboratienaarmatedeoorlogvorderdeofzijdie

níéttegendeduitsersageerden,werdengeprezenomhunverantwoordelijk-

heidsgevoel:

Staf de Clercq en later zijn opvolger Elias blijven ondanks alles, ondanks alle gevaren 
ook vanwege de Duitsers waarvan zij zich beslist bewust waren, de strijd om het poli-
tieke bestaan zelf voortzetten. Wie nu, zoveel later, over dit onbegrijpelijke nadenkt, 
krijgt ten slotte een diepe en dankbare bewondering voor de trouw waarmee deze lei-

11 vAn DinGenen,j.,‘Waaromwijcollaboreerden’,in:Broederband,nr.11-12,nov-dec1970,blz.4.
12 Vlaamsoud-hoogstudentenverbondantwerpen,Beschouwingen nopens de repressie en epuratie,blz.3-4,

geciteerdin:Beyen,M.,‘ZwartwordtvanlangsommeerdeVlaamsgezindemassa’,blz.114.
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dende mensen op hun post zijn gebleven. [...] Na het overtuigde en betrouwende begin 
der eerste jaren was een terugweg in de eindjaren, waarin men geen uitzicht meer had 
en zich bedrogen voelde, niet meer mogelijk. Maar het feit dat zij, die leiding had-
den gegeven, ook hun verantwoordelijkheid bijna allen hebben gedragen, heeft een 
onschatbare waarde.13

hetenigewatdezeVlamingenverwetenkonwordenwasdatzemisschiente

naïefwarenomhunbelangendoordeduitserstelatenbehartigenofdatze

zichzondertewetenmetwiezezichinlieten,lietenverleidendoordevolkse

retoriekvandeduitsebezetter.datverzekerengewezencollaborateursons

immersookinhunbiografieën:vandekampenwastoennietsbekend.de

geschiedenismagmenniethineininterpretieren.Wewistentoennietwatwenu

weten. het ware gelaat van de nazi’s had zich tegenover deze rechtschapen

collaborateurs niet getoond. de idealistische Vlaming die door de duitsers

indelurenwerdgelegdisdanookeenvaakterugkerendcliché.ookdeoost-

fronters,aanwiewerdbeloofddatzeinVlaamseeenhedenmetVlaamseof-

ficierenzoudenkunnendienen,werdendoordeduitselegerleidingverraden

toenbleekdatzegewoonindeduitseoorlogsmachinewerdeningezet.die

oostfronters grepen na de oorlog vaak terug naar het anticommunisme als

motiefomhundienstnemingteverklaren.datkoninvollekoudeoorlogs-

tijd natuurlijk op begrip rekenen en het katholieke Vlaanderen voelde mee

metdezejongekatholiekendietegenhetgoddelozebolsjewismewarengaan

vechten.opnieuweengevestigdcliché.nationaalsocialistischemotievenof

nieuwe orde-gezindheid werden daarentegen verzwegen. de collaboratie

waseerdereenemotioneleaangelegenheidgeweest,waarbijVlamingenzich

engageerdenuitliefdeentrouwvoorhunVolk;zewasnietgeïnspireerddoor

een ideologisch project.14 Mocht in publicaties of tijdens speeches dan toch

eennationaalsocialistischdiscoursgebezigdworden,danwasdatlouterop-

pervlakkigenopportunistisch,omzichvanduitsesteunteverzekeren.het

had geen invloed op de Vlaamse zaak die door de collaborateurs behartigd

werd.15

In memoires en herinneringsgeschriften werd ook vaak handig met ter-

mengegoocheldenwerdenrollenomgedraaid.dewoorden‘verzet’en‘weer-

13 nemroD,Het feest van de haat: kollaboratie, verzet, repressie, amnestie,Werkgemeenschapvoorrechten
Vrijheid,diksmuide,1966,blz.51-52.

14 Beyen, m.,‘ZwartwordtvanlangsommeerdeVlaamsgezindemassa’,blz.115.
15 De Wever, B., ‘Vanwierooktotgaslucht.debeeldvormingoverdeVlaams-nationalistischecollabo-

ratietijdensdeTweedeWereldoorlogindeVlaamsehistoriografie’,in:Art,J.enFrAnçois,l.(red.),
Docendo Discimus, Liber Amicorum Romain Van Eenoo,Gent, 1999,blz.608.
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stand’werdenzonderaarzelenaancollaborateurstoegedicht.Zijdiezichte-

gendeduitsershaddengekeerd,omVlaanderentebeschermen,kregenhet

aureoolvanverzetsstrijder.debloederigeconfrontatietussenweerstanden

collaborateurswasvolledigdeschuldvandieeersten:

Chronologisch was er eerst de partizanenterreur tegen al dan niet werkelijke ‘zwarten’ 
en al dan niet echte ‘verklikkers’. Het feit dat deze actie pas los kwam na de Duitse op-
mars in Rusland wijst duidelijk op haar typisch communistische inspiratie [ditwerd

geschrevenin1988].Daardoor begon de helse carrousel te draaien. De escalatie 
escaleerde zichzelf. Dat was trouwens de duivelse bedoeling van de communistische 
sluikmoordenaars.16

datlaatstewordtincontrastgezetmetdecollaborateursdiewordenverge-

lekenmet ‘degeüniformeerdesoldaatdieverantwoordelijkheidneemtvoor

zijndaden’.17

Vanafdejarentachtigkwamereenkenteringinhetdebat,dateigenlijkdoor

hetontbrekenvaneentegenstemnietechteendebatgenoemdkanworden.

VanuitdemediakwamdenietonopgemerktetelevisiereeksvanMauricede

Wildediedegemoederenhoogdeedoplaaien.Voor-éntegenstanderskropen

inhunpenenergingenstemmenopdiedevergoelijktebeeldvormingaande

ordestelden.18

Tegelijkertijdkwamindejarentachtigsteedsmeerdenadrukteliggenop

degruweldadenvandejodenvervolging.ditprismavandeholocaustzorgde

ervoordatdeTweedeWereldoorlognietmeeralseenloutermilitairofpolitiek

conf lictgezienwerd,maaralsdeontsporingvaneenideologischverwerpelijk

regime.eengoedpratenvanhandlangersvandatregimelagdaardoormoei-

lijker.19enookdeopkomstvanhetVlaamsBlok,datprobleemloosaanknoop-

tebijgedachtegangenvanhetvnv,20zorgdeermeevoordatermeerafstand

genomenwerdvandevergoelijktebeeldvorming.

Tochlijkthetalsofsindskortdeslingeropnieuwindeandererichtingneigt.

dezelfdelinkseenprogressievekringendieindejarentachtigennegentigde

collaboratieprobeerdentedemoniseren,willennuzokrampachtigníétoor-

16 vAn BoGHout,B.,Mijn collaboratie en repressie,Merksem,1988,blz.45.
17 vAn BoGHout,B.,Mijn collaboratie en repressie,blz.46.
18 Aerts,k.,‘debestraffingvandecollaboratieinBelgiënadeTweedeWereldoorlog’,blz.70.
19 Beyen,M.,‘ZwartwordtvanlangsommeerdeVlaamsgezindemassa’,blz.112.
20 De Wever,B.,‘Vanwierooktotgaslucht’,blz.613.
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delendatzeweerbijnabijvergoelijkinguitkomen.recentetheaterproducties

zoals Sleutelveld, Slachtlam en Scheisseimer21 brengen bijvoorbeeld het verhaal

van collaborateurs zonder kritische context. In Scheisseimer vertelt koenraad

Tinel over de – bijna idyllische – collaboratie van zijn vader en hun vlucht

naarduitslandkortvoordebevrijding.nergenswordtruimtegelatenvoor

eenkritischeref lectieopdiecollaboratieofwordthetgegevengeproblemati-

seerd.klaasTindemansdiemetSleutelveldeensoortgelijkverhaalvertelde,zei

inDe Standaard:‘eindelijkkanjeoverdatsoortachtergrond(hijkomtookuit

eencollaboratiefamilie)sprekenzonderdatjeineenkampingedeeldwordt.

dankzij historici als Bruno de Wever of lieven Saerens is collaboratie een

objectiefhistorischfeitgeworden.daariseengeneratiemoetenovergaan’.22

dezeobjectiviteitlijkteerdertoteenkritiekloosaccepterenteleiden.ookde

alombejubeldeadolescentenromanvanelsBeerten,Allemaal willen we de hemel,23

knooptweeraanbijdestereotypesvandejarenzestig.doordecollaboratieex-

plicietniettewillenveroordelen,belandensommigeauteurs,kunstenaars...–

waarschijnlijkgeheelongewild–weerinhetandereuiterste.decomplexiteit

vandecollaboratiewordtteweinigaangekaart.

Tochmaaktehethistorischonderzoekvanafdejarennegentigeenfermein-

haalbewegingmetkritischereenwetenschappelijkeronderbouwdewerken.

luc huyse en Steven dhondt beten min of meer de spits af met hun stan-

daardwerkOnverwerkt verleden.24 hoeweldeondertitel‘Collaboratieenrepressie

inBelgië’ luidt, ishetvooraleenboekoverderepressie.opeenstatistische

manier gaan beide auteurs de omvang van de collaboratie na, aan de hand

vanderepressiedossiers.Zijbehandelendesoortenrepressie,depolitiekeach-

tergrondendebesluitvorminginverbandmetderepressieendemaniervan

berechting.Zijgaanechternietinopwie decollaborateurswaren.decollabo-

ratiezelfvattenzeindejuridischecategorieënopbasiswaarvandeberechting

gebeurde.

de meer recente en kritische studies over de collaboratie zelf hebben zeker

oogvoordecomplexiteitvandecollaboratieentonenaandatdenieuweorde

endecollaboratieookfascistischeofnationaalsocialistischeinvloedenonder-

ging,maarzebestedenvooralaandachtaandegrotestructuren,decollabo-

21 SleutelveldvanklaasTindemans(TheaterBronks,2009),Slachtlamvanludohoogmartens(BAFF,2009)
enScheisseimervankoenraadTinel(hetPaleis,2009).

22 HillAert,W.,‘eindelijkkanjeovercollaboratiespreken’,in:De Standaard,2/10/2009,blz.88.
23 Beerten,e.,Allemaal willen we de hemel,Querido,amsterdam,2009.
24 Huyse,l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden.



Vo or  V l a a n d e r e n ,  Vol k  e n  F ü h r e r

20

rerendeorganisatiesenhunleidersendenationaleenlokaleoverheden.de

collaboratieinVlaanderenwordtdaarbijsterkgelinktaandeVlaams-natio-

nalistischeorganisaties.StandaardwerkenzoalsBrunodeWeversGreep naar de 
macht25 ennicoWouters’ Oorlogsburgemeesters26 bestedenergveelaandachtaan

bijvoorbeeldhetvnv engaanvooralinopdepolitiekeachtergrondenonder-

grondvandecollaboratie.dejodenvervolgingendeVlaamsejodenjagersvan

dess kregenaandachtmethetonderzoekvanlievenSaerens.27recentonder-

zoekvanhermanVanGoethem28enhet lijvige Gewillig Belgiëvanonderzoe-

kersverbondenaanhetsomA29brachtenaanhetlichtdatantisemitismeechter

geenmonopoliewasvandenieuweordeofdecollaboratieendatookde‘ge-

wone’overheidmeehielpaandejodenvervolging.

In de recente historiografie over de collaboratie wordt echter vaak over de

‘kleinemens’heengekeken(lievenSaerens30enrobbyVaneetvelde31vormen

hieropechteruitzonderingen,metrecentestudiesoverdejodenjagersvande

ss endeantwerpseSipo-sD-agenten,hoewelzijtochopeenergextremevorm

vancollaboratiefocussen).

ditonderzoekwilinzoomenopdekleinemensen,de‘gewone’collabora-

teurs.Collaboratiemagimmersnietalleenbekekenwordenalseengeheelvan

handelingen en de ideologie van een bepaalde partij of (politieke) beweging

enhaarleidinggevendefiguren,maarwordteveneensgeconcretiseerddoorde

handelingenenovertuigingenvanaparteindividuen,elkmethuneigenper-

soonlijkebeweegredenen,dieopsommigepuntenzullenovereenkomenmet

departijpolitiek,maarnooiteenexactekopieervanzijn.

hetonderzoekvertrektvanuitdrie,opheteerstegezicht,eenvoudigevragen:

Wiewasdegewonecollaborateur?Waaromcollaboreerdehij?enbinnenwelk

denkkaderpastedat?

25 De Wever,B.,Greep naar de macht.Vlaams nationalisme en Nieuwe Orde, het vnv, 1933-1945,lannoo,Tielt,
1994.

26 Wouters,n.,Oorlogsburgemeesters 40/44, lokaal bestuur en collaboratie in België,lannoo,Tielt,2004.
27 o.a.sAerens,l.,De jodenjagers van de Vlaamse ss. Gewone Vlamingen?,lannoo,Tielt,2007.
28 vAn GoetHem,h.,‘laconventiondelahaye,lacollaborationadministrativeenBelgiqueetlapersé-

cutiondesjuifsàanvers,1940-1942’,in:Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis,nr.17,Brussel,2007.
29 vAn DoorslAer,r.(red.)e.a.,Gewillig België, Overheid en Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog,

Meulenhoff/Manteau,antwerpen,2007.
30 sAerens,l,De Jodenjagers van de Vlaamse ss.
31 vAn eetvelDe,r.,‘deSicherheitspolizeiundSicherheitsdienst(Sipo-sD)aussenstelleantwerpen,

hetpolitionelerepertoirevaneenlokaleduitsepolitiedienstinbezetBelgië’,in:Bijdragen tot de 
Eigentijdse geschiedenis,nr.19,2008,blz.135-179envAn eetvelDe,r.,‘dewegvanVlaamse“daders”
naardeGestapo.detolkenvandeantwerpseSipo-sD’,in:Bijdragen en mededelingen betreffende de  
geschiedenis der Nederlanden,nr.124,2009,blz.349-367.
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Maar de vraag waarom, is een vraag naar iemands drijfveren, iemands

motivatie. en motivatie is een erg ongrijpbaar begrip. hoe kun je iemands

motivatieonderzoeken,laatstaanempirischvaststellenofbewijzen?eenmo-

tivatiewordtgevormddoorontelbarefactoren,bewusteenonbewuste.Vaak

kunnen we zelf niet eens zeggen wat ons nu juist tot een bepaalde hande-

lingdreef,waaromwededenwatwededen.hoezoujedan,opbasisvange-

schrevenbronnen,drijfverenkunnenonderzoekenvandadendiemeerdan

zeventigjaargeledengesteldwerden?Bovendienisernooitéénmotief,maar

grijpenvelemotievenopelkaarin.

devraagnaariemandsmotivatielaatzichinderdaadnieteenduidigstel-

len.Maardatmaggeenredenzijnomzedanmaarhelemaalniettestellen.

nagaan waarom deze mensen collaboreerden, waarom ze bepaalde keuzes

maaktenenwelkefactorendaarbijeenrolspeelden,lijktmijtotdekernvan

dezaaktegaan.Datiswatonsinzichtenkanverschaffenindieintrigerende

periode die de Tweede Wereldoorlog was. en ook al zullen we nooit precies

devingeropdewondekunnenleggenenhaarfijnuitleggenwaaromiemand

collaboreerde,tochishetmogelijkomeenscalaaanvoorkomendemotieven

optestellenzoalsdievoorkomenindebronnen,nategaanwelkefactoreneen

rolgespeeldkunnenhebbenin iemandscollaboratieenbinnenwelkdenk-

kaderditpaste.Wemoetenpatronenopsporeninhetdenkenvandezemen-

sen die een omgeving creëerden waarin collaboreren een logische stap was.

omdiepatronenoptesporen,moetenweeenomtrekkendebewegingmaken

doornietalleenopzoektegaannaardebeweegredenendieiemandopgeeft

(jekuntimmersnooituitgaanvandeoprechtheid,ofzelfsmaarhetbewuste

vandiemotieven),maarookdesituatie,demaniervandenkenenkijkennaar

dewereld,omgevingsfactoren,familieachtergrond...nategaan.dezeomtrek-

kendebewegingmaakikaandehandvanenkelesubvragendieonsinstaat

moetenstelleneenvolledigerbeeldteschetsenvandezecollaborateurs.

— de eerste reeks vragen spitst zich toe op de beslissing om te collaboreren.

Wanneerbeslistendezemensenomtecollaboreren?ofbetergezegdvanaf

wanneerbegingenzedadendiedoordeBelgischestrafwetondercollabo-

ratiewordenverstaan.Welketijdsfactorenhaddeninvloedopdiebeslissing

(verloop van de oorlog, publieke opinie, gebeurtenissen in het openbaar

leven, persoonlijke gebeurtenissen, verwachtingen...)? In welke mate was

deze‘beslissing’eenbewustbesluitofeeneerderonbewustestapdievoort-

vloeide uit bepaalde omstandigheden? hierbij moet er ook aandacht zijn

voordeeventueleevidentievandadenendenkbeelden.nietelkhandelen



Vo or  V l a a n d e r e n ,  Vol k  e n  F ü h r e r

22

isimmerscausaal.Somshandeltiemandooktotaalwillekeurig,onlogisch,

spontaanenzonderbewusteoorzaakofreden.Wasdestapomtecollabore-

reneenbewustestapofrollenzeerin?enindatlaatstegeval;welkefactoren

droegenbijtotditsneeuwbaleffect?

— Inhoeverrespeeldenbestaandeofnieuwaangelegdenetwerkeneenrol?Wa-

ren familiebanden, sociale contacten... van cruciaal belang bij de stap tot

collaboratie?Werdenzedooranderenoverdestreepgetrokken?Wiewaren

dieanderendan?Gingcollaboratiegepaardmeteenverschuivingvansoci-

alenetwerken?

— de politieke overtuiging van deze collaborateurs is belangrijk, maar hun

ideologische beïnvloeding is nog belangrijker. niet iedereen houdt zich bezig

metpolitiek(indestriktezinvanhetwoord),maarelkepersoonheeftwel

een set van normen, waarden en verwachtingen. de ideologische invul-

ling van de collaboratie is dus een zeer belangrijke component van het

onderzoek.Inhoeverrehandeldendecollaborateursvanuiteenideologie?

en bij welke bestaande ideologie leunden ze aan? Welke ideologische as-

pectennamenzeoverinhunmotivatieeninhundiscours? 

Iserüberhauptsprakevaneenideologischeinvullingvanhundaden?of

zijnerandereredenendiehentotcollaboratiedreven?ofopwelkemanier

zijndezeideologischeenniet-ideologischeaspectenmetelkaarverweven?

— hetbelangvanroeping,plichten engagementiszekerookeenpuntdataange-

stiptmoetworden.hetbeginvandetwintigsteeeuwkenmerktezichdoor

eenuitermategrootplichtsgevoel.Tegenoverdestaat,tegenovereenideolo-

gie,eenbeweging,eenverenigingofwatdanook.Speeldeditplichtsgevoel

ookeenrolbijdecollaboratie?Werdendadenofgedachteningepastbinnen

eengrotergeheel?enwelkgeheelwasdatdan?Voeldendezemensenhun

collaboratieaanalseenmaatschappelijkeofeenpersoonlijkeplicht/roeping?

aldezevragenzoudenhetmogelijkmoetenmakeneenbeterbeeldtekrijgen

vandepatronenenmechanismendietotcollaboratieleiddenendiedesoort,

duur,omvang...vandecollaboratievandezegewonemensenbepaalden.hier-

doorkunnenweeenbeterbegripkrijgenvandecollaboratieophetlaagste

niveau,de impactvanhetVlaams-nationalismeende interiorisatievanhet

nationaalsocialistischeideeëngoed.hetismetdezestudienietdebedoeling

eenwaardeoordeeltevellenoverdezegroepvanmensen,welomhentepro-
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berentebegrijpenenverklaringentrachtenaantebrengendiehundenkenen

handelenenigszinszoudenkunnenverklaren.

omvattekrijgenopdeveelheidaanmotieven,hunonderlingesamenhang

endefactorendiedezemotievenmeebepaalden,zalikeennieuwetypologie

opstellendiecollaborateursindeeltopbasisvanhunmotiefclusters.daarvoor

bekijk ikeerstvandichterbijwíédiegewonecollaborateursnujuistwaren,

welkesocialeachtergrondzehadden(hoofdstuk5)enwelkemotievenuitde

bronnennaarvorenkomen(hoofdstuk6).Inhetzevendehoofdstukzalikdeze

motievenmeercontextualiserenenbekijkenwelkeexternefactoreniemands

collaboratiemeebepaalden;daarnazoomikeveninophetspecifiekeprofiel

vandevrouw,ominhetnegendehoofdstukdecollaborateurstenslotteinte

delenvolgensdenieuwetypologie.

omdezemensenenhundrijfverenechttebegrijpenishetnoodzakelijk

omnategaanbinnenwelkdenkkaderzijhuncollaboratievormenbetekenis

gaven.Inhetderdedeelschetsikdanookaandehandvandediscoursana-

lysehetwereldbeeldvandezecollaborateurszoalsdatinhunbrievenaanbod

komt.datdoeikaandehandvandrieinhoudelijkethema’s:tijd,identiteiten

performativiteit.32

Maareerstgaikindevolgendetweehoofdstukkendieperinopdebron-

nendieikvoordezestudiegebruikteenophetalgemeenkaderwaarbinnen

decollaboratiekiemde.

32 dezetermenwordeninhetinleidendehoofdstukvandeel3uiteraardnaderuitgelegd.
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h o o F d S T U k  2

de bronnen

I.deGeWoneCollaBoraTeUr?

ditonderzoekrichtzichop‘degewone,Vlaamsecollaborateur’,eenomschrij-

vingdiebestaatuitdrieietwatproblematischetermen.hetwoord‘collabora-

teur’issteedseenbeladenbegripgeweest,tijdens,maarvooralnadeoorlog.

BinnendecontextvandeTweedeWereldoorlogwerddetermdanookvaak

vervangendoornietminderbeladensynoniemenals‘zwarte’,‘landverrader’,

‘inciviek’of‘repressieslachtoffer’.delaatstetweetermenverwijzenduidelijk

naar de naoorlogse periode en nemen de aandacht weg van de collaboratie

zelf.deeerstetweetermenwerdenvooraltijdensdeoorlogdoortegenstan-

dersgebruikt.demeestneutraletermlijktmijdanookgewoon‘collabora-

teur’.Maarwatwordtnuonderditbegripverstaan?

1. detaalkundige definitiedieVandalegeeft,zegtdateencollaborateuriemand

isdieineendoordevijandbezetlandmetdebezettersamenwerkt.33deze

definitieistegelijkertijdteruim(cf. infra)enteeng.eenintuïtievedefinitie

vancollaborateurszouimmersmeerelementenbevattendan‘samenwer-

king’.MensendietijdensdeTweedeWereldoorlogsympathiehaddenvoor

deduitsersofvoorhetnazistischegedachtegoedwerdendoordebevolking

ookalscollaborateuraangezien.Iemanddieingesprekkendekantvande

duitserskoos,eenportretvanhitlerinzijnwoonkamerhadhangen,opva-

kantiegingnaarduitslandofvriendschappelijkmetduitsesoldatenom-

ging,werktenietnoodzakelijksamenmetdeduitsers,zoalsdetaalkun-

digedefinitieveronderstelt,maarwerdwelalscollaborateurbeschouwd.

2. deintuïtieve definitiezouduskunnenluidendateencollaborateuriemandis

dietijdensdeoorlogsympathietoondevoordeduitsersofhetnazismeen/

ofsamenwerktemetdebezetter.dezedefinitieisechterteruimentevaag

omwerkbaartezijn.

Teneersteisze,netalsdetaalkundigedefinitie,teruimomdateengroot

33 Zie‘collaborateur’,in:Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal,Utrecht/antwerpen,2005.
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aantal mensen eveneens met de duitsers hebben samengewerkt, zon-

der als collaborateurs te worden beschouwd. heel wat mensen in bij-

voorbeeld overheidsdiensten of bedrijven kwamen tijdens de bezetting

in aanraking met de duitse bezetter en werden ingezet voor het uitvoe-

ren van duitse verordeningen of bestellingen. In die zin werkten zij dus

samen met de bezettende overheid, zonder dat zij tijdens of na de oor-

log a priori als collaborateurs gebrandmerkt werden. de grens tus-

sen samenwerken zonder tot collaboratie over te gaan en samenwerking

diewelalscollaboratiebeschouwdwerd,isechterf linterdun. 

Ten tweede is de intuïtieve definitie ook te vaag. Sympathie is een

heelmoeilijkteomschrijven,laatstaantebeoordelenbegrip. 

hoewel het niet oninteressant is om te weten wat mensen aanvoelen als

collaboratie,volstaatdezeintuïtievedefinitienietalsonderzoeksdefinitie.

3. dederdeomschrijvingvancollaboratievindenweteruginhetStrafwetboek.

dewettelijke definitievaneencollaborateurisiemanddiemisdadenenwan-

bedrijven begaat of begaan heeft tegen de veiligheid van de Staat en die

dusschuldigisaanartikels113tot123deciesvanhetStrafwetboek.dezear-

tikels maken onder andere een onderscheid tussen militaire collaboratie

(art.113),spionage(art.114,116...)economischecollaboratie(art.115),poli-

tiekecollaboratieenhetvoerenvanpropagandavoordevijand(art.118bis),

hetverbergenvanspionnen,vijandelijkesoldatenof ‘incivieken’(art.121)

enverklikking(art.121bis).34dezejuridischedefinitieheefteenbeperktere

reikwijdtedoordat‘medewerking’duidelijkomschrevenwordt:onderan-

dere‘takenvanstrijd,vervoer,werkofbewakingdienormaalopdevijan-

delijkelegersofhundienstenrusten’(art.113).35ambtenarendie–conform

deconventievandenhaag–36opdrachtenvandeduitsersuitvoerden,zijn

hierdoor geen collaborateurs omdat ze opdrachten uitoefenden die, vol-

gensdenhaag,nietopdevijandelijkelegersofdienstenrustten. 

hetisbovendieneenzeeractievedefinitie;sympathiehebbenvoorofzelfs

passieflidmaatschapvaneencollaborerendeverenigingzijnnietvoldoen-

de om veroordeeld te worden. als je die sympathie echter openlijk hebt

34 HorvAt,S.,‘hetverloopvanincivismeprocessenvoordemilitairerechtbankenin1944-1949’,in:
luyten,d.enKesteloot,C.(red.),Repressie en gerechtelijke archieven: problemen en perspectieven,dossierbij
hetsomA-Berichtenbladnr.38,zomer2003,blz.iii.

35 simon,j.,enDe Beus,P.,Belgische Strafwetten, Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en bijkomende wetten met 
verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen, aantekeningen ontleend aan de rechtspraak, lijst van vakwoorden bene-
vens chronologische en alphabetische registers,zesdeuitgave,Brussel,1951,blz.34-42.

36 Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land,art.43,denhaag,18oktober1907,blz.34.
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vormgegeven,hebjepropagandagevoerdof‘detrouwderburgersjegens

koningenStaataanhetwankelengebracht’(art.118bis)enwordjewelals

collaborateurbeschouwd.

dezewettelijkedefinitievoeltmisschienergbeperktaan,maarzeisdeeni-

gewerkbaredefinitievooronderzoek.Wekunnendusnietiedereenonder-

zoekendiesympathiehadvoordeduitsers,maaralleenwiediesympathie

omzette in handelingen of wie – zonder sympathie – meewerkte met de

duitsersopeenmanierdieníétgeregeldwasdoordeconventievanden

haag.

ookuitpraktischeoverwegingenishetverdedigbaardezewettelijkedefi-

nitietevolgen:deveroordeeldecollaborateursvormeneenexhaustievelijst

waaruiteensteekproefgetrokkenkanworden.Voorditonderzoekvolgik

dusdekrijgsauditeurs; iedereendievolgensdewetschuldigwerdgeacht

aanartikels113tot123deciesvanhetStrafwetboekiseencollaborateur.37

IndetweedeplaatsrichtditonderzoekzichuitsluitendopVlaamsecollabora-

teurs.omdat‘Vlaams’eenidentiteitsvraagis,gebruikikdezetermvoorne-

derlandstalig.desteekproefwerdgenomenopbasisvandevoorkeurstaalvan

decollaborateur(i.e.detaaldiehijvoorhetgerechtkoos).38

hetderdebegrip,de‘gewone’collaborateur,ishetmoeilijkstaftebakenen.

het gaat hier om collaborateurs die geen hoge, leidende functie opnamen

binnen collaborerende organisaties. Geen belangrijke politieke of publieke

figuren, maar het voetvolk dat de grote massa van de collaborerende orga-

nisatiesuitmaakte.omdatditnieteenduidigaf te lijnen is,ben ikookerg

voorzichtigmetdezeterm.Indepraktijkkwamheteropneerdatbelangrijke

ofbekendecollaboratiefigurenuitdesteekproefgeweerdwerden.39

37 hoewelerveelkritiekisophetverloopvanderepressie,richtdiekritiekzichvooralopde(tehoge)
strafmaatennietophetaldannietschuldigzijnvanpersonen.Zekerindedossiersvan1944tot
1946warendebewijzenvoorschuldduidelijkaanwezig(waardoorkonwordenovergegaantoteen
snelleberechting).ofdestrafmaatevenredigwasmetdedadenwordtbetwist,maarditisniethet
onderwerpvanditonderzoek.

38 VoorvergelijkingenmetdegeheleVlaamsebevolkinggebruikikdenederlandstaligegemeentes
plusdestadBrussel.(VoorBrusselkangeenonderscheidgemaaktwordentussendetaalvandein-
woners,Brusselechteruitdevergelijkingenhalenzorgtvooreentegrotevertekening.)

39 Uiteindelijkbleekditoverbodig,aangezienergeenbekendefigurenwerdenuitgelootvoorde
steekproef.
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II.keUZeVandeBronnen:derePreSSIedoSSIerS

demeestvoordehandliggendemanieromnaariemandsmotivatietepeilen,

lijktwellichthetgewoontevragen.Tochkoosikvoormijnonderzoekexpli-

cietomgéénmondelingebronnentegebruiken.Zoalsikinhetvorigehoofd-

stukaanhaalde,isdebeeldvormingoverdecollaboratieendebeweegredenen

voordiecollaboratie,eeneigenlevengaanleiden.Collaborateurscultiveerden

eenzelf beelddatergeenzijdigenadrukkenlegdeenheelselectiefbepaalde

zakenuitwiste.

deze beeldvorming kwam deels bewust, maar ook deels onbewust tot

standendeverschillendecontactenmetoud-collaborateursen/ofhunkin-

derenenkleinkinderenbewezendatdezebeeldvormingdienádeoorlogge-

creëerdwerdnogsteedsdiepgeworteldzit.Interviewszoudendusmaaruit

hetzelfdevaatjetappenenslechtsaantonenhoegoeddezeeenzijdigebeeld-

vorminggeïnterioriseerdwerd.

Van de geschrevenbronnen komen egodocumenten wellicht het dichtst bij

degevoelens,gedachtenenhetwereldbeeldvanhetonderzoeksobject.ego-

documentenvande‘gewone’collaborateurzijnechteramperaanweziginde

archieven.dezemensennochhunfamilieledenzagenimmershetnutofde

waarde van deze documenten in, waardoor ze niet naar archieven gebracht

werden, vaak zelfs niet eens bewaard bleven. een moeizame tocht langs de

zoldersvanoud-collaborateursofhunfamilies,langsheemkundigekringen

enanderelokaleverzamelplaatsenleverdedanookweinigop.hetwerdook

vrijsnelduidelijkdatdezezoektochttweegrotetekortkomingenhad:ener-

zijdszouiknooiteenrepresentatiefstaalkunnensamenstellen.nietalleen

washetaantalteklein,sommigefamilieledenwilden,nahetlezen,deegodo-

cumentennietmeerterbeschikkingstellenomdatzijdieals‘bezwarendedo-

cumenten’zagen.aandeanderekantontbrakvaakdecontextvandeegodo-

cumenten.enkelebrievenzondertewetenwatdeschrijverervangedaanhad

ofwaarhijoveralgeweestwas,wiehijgekendhad...geveneenonvoldoende

beeldvandecollaborateurdiejewiltonderzoeken.Bovendienhoorjeineen

egodocumentmaaréénstemenkunjedienietafzettentegenwatanderen

vandiepersoondachtenofvonden.

egodocumenten, context, de mening van andere personen én de mogelijk-

heidtoteenrepresentatievesteekproefboodhetarchiefvanhetauditoraat-

generaal, ofwel: de repressiedossiers. aangezien ik de wettelijke definitie
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hanteerenhetdossiervanélkeveroordeeldecollaborateurnadeoorlogwerd

bijgehouden,steldehetarchiefvanhetkrijgsauditoraatmeinstaateensteek-

proeftenemenuitalleveroordeeldecollaborateurs.Indezedossiersvindenwe

nietalleendeverklaringenvandecollaborateurzelf,maarbovendienookvol-

doendecontextendeverklaringenvangetuigen.Insommigedossierswerden

bovendienookegodocumententeruggevondendiebijhuiszoekingeninbe-

slaggenomenwaren.egodocumentendietijdensdeoorloggeschrevenwaren

enwaardaarnanietsmeeraanveranderdofvanachtergehoudenkonworden.

natuurlijkzijndezedossiersbinneneenzeerspecifiekecontextontstaan

en moet daarmee rekening gehouden worden, maar met een juiste lezing

kunnendezedossiersonsheelwatvertellenoverdemotivatieenhetwereld-

beeldvandeVlaamsecollaborateurs.

III.ConTeXTVandeBronnen:derePreSSIe

nadeoorlogwerdendemensendieopenlijksympathiegetoondhaddenvoor

deduitsersofmethenhaddensamengewerktopverschillendemanierenge-

straft,doorzoweldebevolking,deoverheidalsprivateinstellingen.dezezo-

genaamderepressieuittezichinverschillendevormen.demeestinhetoog

springendeendie,diehetsterkstinhetcollectiefgeheugenisgegrift,wasde

straatrepressie.Tijdensdebevrijdingsdageneneentweedemaalbijdeterug-

keervandepolitiekegevangenenuitdeconcentratiekampeninmei1945,wer-

denechteofvermeendecollaborateurshetslachtoffervandevolkswoede.de

beelden van brandende en geplunderde huizen, ingeslagen ramen, mensen

dievooreenmenigtewordenuitgedreven,vrouwendiebeschimptenverne-

derdworden...zijniedereenbekend.

Behalvedezeongecontroleerdevormvanbestraffing,waserookdeover-

heidsrepressie.diekonviervormenaannemen.Collaborateurswerdenvoor

militairerechtbankenberecht,minderzwarepolitiekecollaborateurswerden

uithetopenbarelevengeweerddoorburgerlijkeepuratie,ambtenarenwerden

dooreenadministratieveepuratieuithunambtontzetentenslottekonden

burgemeesterseenbewijsvanburgertrouwweigerenaanvanincivismever-

dachtepersonenwaardoorzebepaalderechtenverloren.debronnenvoordeze

studiezijndeprocesdossiersdiewerdenopgestelddoordemilitairerechtban-

kenendiedusdeduidelijkereenzwaarderecollaboratiegevallenomvatten.

alvrijvroegindeoorlogwerddoorderegeringinlondeneenCommissie

voordeStudievannaoorlogseProblemenopgericht.Samenmetenkelemi-
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nistersvanhetoorlogskabinet-Pierlot,enkeleexpertszoalsauditeur-generaal

GanshofvanderMeerschenderaadvanadviesbegondezecommissienate

denkenoverdebestraffingvancollaborateursnadeoorlog.op17december

1942werd een besluitwet ondertekend die de reikwijdte van de strafwetten

metbetrekkingtotcollaboratieaanzienlijkuitbreidde.40op26mei1944–nog

voordeinvasieinnormandië–werddeprocedurevoordeberechtingvastge-

legd.Collaborateurszoudenvoormilitairerechtbankenverschijnen.41

nadesnellebevrijdingindeseptemberdagenvan1944begonookdejuridi-

schemachinetedraaien.Indieeerstenaoorlogsemaandenwasdatechter,door

regeringscrisissenensociaaleconomischeproblemendiedeaandachtvroegen,

noggeengeoliedemachine.Iedereenwasheterovereensdatdebestraffingvan

collaborateurs snel en kordaat moest zijn, maar het juridische apparaat was

daarvoornietklaar.Chaos,verwarringenimprovisatiewarenhetgevolg.de

krijgsradenkondendetoevloedvanopgepakteverdachtenimmersnietaan.

huyse en dhondt onderscheiden drie periodes in de repressie. de eerste

looptvanseptember1944totseptember1945.dezefasekenmerktzichdoor

detragevooruitgang,dietewijtenwasaanhetlangzaamopgangkomenvan

eeneffectieverechtspraakendeonervarenheidvandeauditeurs.Inhetvoor-

jaarvan1946namhettempoaanzienlijktoeentotdezomervan1947draai-

dendekrijgsradenoptopsnelheid.dezeversnellingwasvooraltewijtenaan

de krijgsauditeurs die langzaamaan een routine opbouwden, de verhoogde

capaciteitvandekrijgsradenenenkeleaanpassingenindewetgeving.nadeze

tweedefasekwamdelangzameafwikkelingvandeoverblijvendedossiers,die

totindejarenvijftigvoortduurde.

Uiteindelijkwerdenzo’n53000Belgenveroordeeldwegenscollaboratie.dit

betekende dat zij veelal schuldig werden bevonden aan de artikels 113of

118bis42vanhetStrafwetboek,diestellen:

113. Iedere Belg die de wapens tegen België heeft opgenomen, wordt met den dood ge-
straft. Voor de toepassing van deze bepaling geldt als opnemen van wapenen tegen 
België, het wetens vervullen voor den vijand van taken van strijd, vervoer, werk of be-
waking, die normaal op de vijandelijke legers of hun diensten rusten.

40 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.60e.v.
41 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.67e.v.
42 erwarennogenkeleandereartikelsopbasiswaarvancollaborateursveroordeeldkondenworden,

maardezezijndemeestvoorkomende.
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118bis. Wordt met den dood gestraft, al wie aan het vervormen door den vijand van 
wettelijke instellingen of inrichtingen heeft deelgenomen, de trouw der burgers jegens 
Koning en Staat, in oorlogstijd, aan het wankelen heeft gebracht of die wetens ’s vij-
ands politiek of oogmerken heeft gediend.

Wordt insgelijks met den dood gestraft, al wie een propaganda gericht tegen den weer-
stand of diens bondgenooten of strekkend tot de in het vorige lid opgenoemde feiten 
wetens heeft geleid, door eenigerlei middel gevoerd, uitgelokt, geholpen of begun-
stigd.43

hetlaatstedeelvanartikel113werdin1942toegevoegd;hetzorgdeervoordat

nietalleenpersonendiemeegestredenhaddenmetdeduitsersstraf baarwa-

ren, maar ook iedereen die bijvoorbeeld chauffeur geweest was bij het nsKK

(nazionalsozialistischeskraftfahrkorps),alsarbeidergewerkthadvoordeot 

(organisationTodt) ofalsFabriekswachterofVlaamseWachterbewakingsop-

drachtenhaduitgevoerd.

Inartikel118biswerdindecember1942destrafmaatverhoogd(devorige

versie van 1934sprak van levenslange opsluiting)en er werd een moreel be-

standdeeltoegevoegd;dewetvan1934spreektvan‘kwaadopzet’,bijdewetvan

1942moetmenslechts‘wetens’gehandeldhebben.ookbijartikel113werdin

1942‘wetens’toegevoegd.

Behalveeenveroordelingdoordekrijgsraad,kondencollaborateursookge-

straftwordendoorburgerlijke‘epuratie’.dezemaatregelwerdinseptember

1945inhetlevengeroepenensteldedeauditeurinstaatomzondertussen-

komstvaneenrechtbankpersonendiehijverdachtvancollaboratieuithet

openbare leven te verwijderen. deze mensen werden door de auditeur op

een ‘epuratielijst’ ingeschrevenenzo,meestal levenslang,vanenkeleofalle

burgerrechten vervallen verklaard. op deze manier verloor je bijvoorbeeld

je stemrecht, mocht je geen advocaten- of dokterspraktijk hebben, geen les

geven,geenpriesterzijn,geenjournalistiekeactiviteitenuitvoeren,geenbe-

heerderofbestuurderzijnvaneenvereniging.44

dezemaatregelwerdvooralvoorpolitiekecollaboratiegebruikt.Intotaal

werdeninBelgiëtussenseptember1945eneind1947meerdan40000men-

senopde‘epuratielijsten’ingeschreven.Bijna80%vandezemensentekende

echterberoepaantegendezebeslissingenuiteindelijkbleven20652Belgen

43 simon,j.enDe Beus,P.,Belgische Strafwetten,blz.34en38-39.
44 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.27.
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definitiefvanhunburgerrechtenontzetverklaard.InVlaanderenwerdenoor-

spronkelijk23472mensenopde‘epuratielijsten’ingeschreven,watovereen-

komtmet5,6mensenper1000inwoners,tegenover3,3per1000inWallonië.

huyseendhondtwijtendataanhetfeitdatpolitiekecollaboratieinVlaande-

renmeervoorkwamdaninWallonië.45

degreepnaardemachtvanhet vnv (VlaamsnationaalVerbond)hadervoor

gezorgddatheelwatpoliticienambtenarenvanhunpostonthevenwarenen

vervangendoornieuweorde-gezinden.omhiermeekortemettentemaken,

vaardigdedeBelgischeregeringinballingschapindelentevan1944tweebe-

sluitwettenuitdiemoestenvoorkomendat‘onwaardigen’oppostzoudenblij-

ven.eenvandiebesluitwettenherriepallebenoemingenenpromotiesdiedoor

desecretarissen-generaalenhunonderschiktennamei1940warentoegekend.

Maarookpoliticienambtenarendiealvoordeoorlogactiefwarenentijdens

debezettingblijkgegevenhaddenvan‘onvaderlandsgedrag’kondenvanhun

postonthevenworden.deregeringhadhiermeenatuurlijkeenmoeilijkeeven-

wichtsoefeninggecreëerd;enerzijdswildenzeallenieuweorde-gezindenuit

hetstaatsapparaatverwijderen,duszoweluitdeambtenarijalsdemagistra-

tuur,debestendigedeputaties,deschepencolleges,decommissiesvanopen-

bareonderstandenallestaatsinstellingen,anderzijdsmochtergeenmachts-

vacuümgecreëerdwordenenmoestenvooralleontzetteambtenarencapabele

opvolgersgevondenworden.hetisdusooknietverwonderlijkdatdezeambte-

lijke‘epuratie’eenmoeizaamenaarzelendprocesvanlangeademwas.46

eenvierdeenlaatstemanierom(vermeende)collaborateurstestraffen,was

hetweigerenvaneen‘bewijsvanburgertrouw’.eenburgemeester,ofinsom-

mige gevallen de politiecommissaris, kon aan personen die ze verdachten

van‘incivisme’een‘bewijsvanburgertrouw’weigeren.erwarenechtergeen

richtlijnen op basis waarvan deze beslissing genomen werd. Pas op 18 sep-

tember1945kwamereenministeriëleopsommingvangevallenwaarinhet

documentnietuitgereiktmochtworden.Tochbleefzelfsdieopsommingerg

ruim.Zokonbijvoorbeeldiedereendie‘naardekrijgsgerechtenverwezenwas’

eenbewijsontzegdworden,ookalwashunschuldvoorderechtbanknogniet

bewezen.Willekeurwasdusnietuittesluitenentegeneenweigeringkontot

1947nietinberoepgegaanworden.47

45 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.28-29.
46 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.31-32.
47 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.38-39.
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het‘bewijsvanburgertouw’hadjeechternodigvooreenheelaantalza-

ken:vergoedingenvooroorlogsleed,zoalseenschadevergoedingnabombar-

dementen,pensioenenvooroorlogsslachtoffersofnabestaanden,kondenmet

hetbewijsverkregenworden,evenalsbeschermingalshuurder,hetrechtop

eenpremieofeengoedkope leningvoordebouwofaankoopvaneenhuis,

inschrijvingaaneenrijksuniversiteitofdeelnameaanexamensgeorganiseerd

doordestaat,inschrijvinginhethandelsregister...48

kortnadeoorlogwaserbovendieneenwildgroeivaninstantiesenorganisa-

tiesdieeen‘bewijsvanburgertrouw’eisten.dooreengebrekaanjuridische

regelingenkoniedereendiedatwildevragenomeenbewijsvoorte leggen.

doordemisbruikendievoorkwamen,werdhalfweg1947begonnenmetde

afschaffing van het systeem. het ‘bewijs van burgertrouw’ werd samenge-

voegdmethetgetuigschriftvangoedgedragenzeden,watietsmeerrechts-

zekerheid opleverde. Pas op 10 augustus 1951werd het ‘bewijs van burger-

trouw’afgeschaft.49

IV.onTSTaanVandeBronnen:deGereChTelIjke 
 ProCedUre50

debronnenwaaropditonderzoeksteunt,zijndeprocesdossiersdietijdens

de repressie werden aangelegd, voornamelijk dossiers van niet bij verstek

veroordeeldecollaborateurs.Zoalsreedsvermeld,beslootderegeringinmei

1944om‘misdadenenwanbedrijventegendeveiligheidvandeStaat’telaten

vervolgendoormilitairerechtbanken.dezekrijgsradenwarenvoordeinci-

vismedossiersechternietgeheelvolgenshetnormalemodelvandemilitaire

rechtbanken samengesteld, maar ze bestonden uit twee burgermagistraten

endriemilitairen(inplaatsvanéénburgermagistraatenviermilitairen).

Viaeenaangifte,verklikking,dooreenproces-verbaalofeenklachtwerdde

gerechtelijkeoverheidinkennisgesteldvanverdachtefeiten,waarnabeslist

konwordenomeendossierteopenen.hetonderzoekwerdgevoerddoorde

krijgsauditeurenniet,integenstellingtotdegewonemilitairerechtbanken,

dooreengerechtelijkecommissie.dekrijgsauditeurnamdusderolvanon-

48 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.38.
49 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.39-41.
50 ditdeelsteuntvooralopHorvAt,S.,‘hetverloopvanincivismeprocessenvoordemilitairerecht-

bankenin1944-1949’,blz.iii-xxiii.
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derzoeksrechteropzichenvoerdeindiehoedanigheidhetonderzoekzowel

tenlastealstenontlaste.Tijdenshetonderzoekliethijverdachtenengetui-

genverhoren,liethijverslageneninlichtingenbladendoordepolitieopstel-

len, huiszoekingen uitvoeren, stelde hij specialisten aan (dokters, psychia-

ters...totzelfsgrafologen),namovertuigingsstukkeninbeslag...

dekrijgsauditeurtradtegelijkertijdookopalsprocureurdeskoningsenkon

indiehoedanigheidzelfbeslissenwathijmetderesultatenvanzijnonderzoek

deed.hijkondeverdachtenaardekrijgsraadverwijzen,hijkoneenminne-

lijkeschikkingvoorstellenofhijkonhetdossierzondergevolgklasserenofeen

beschikkingvanbuitenvervolgingstellingwijzen.Bijdezelaatstetweeopties

werdhetdossiergeslotenendeverdachtewerdnietvervolgd.alsdeverdachte

daarentegenvoordekrijgsraadmoestverschijnen,werdhetdossieraangevuld

metdeprocesstukken.Tijdensdezittingwerddeverdachteeventueelopnieuw

ondervraagd,evenalssommigegetuigenen/ofexperts.erwerdeenuiteenzet-

tingvandefeitengegevendiewasopgestelddoordekrijgsauditeurenzowelde

verdedigingalsdeeventueleburgerlijkepartijwerdengehoord.nahetberaad

endeuitspraakwerdookhetvonnistoegevoegdaanhetdossier.
alsdeveroordeeldeofdekrijgsauditeurinberoepging,werdendestukken

vanditproces,datvoorhetMilitairGerechtshofkwam,eveneenstoegevoegdaan

hetdossier.diezijnechterbeperktaangezienhethofgrotendeelsoordeeldeop

basisvandebestaandestukken.eenlatereaanvraagtotvervroegdevrijlatingof

hetterugvorderenvanpersoonlijkedocumentenkondeneventueelooknogbij

hetdossiergevoegdworden,maardiezijnminderbelangrijkvoorditonderzoek.

V.SaMenSTellInGVanheTBronnenCorPUS

Vanseptember1944toteind1949legdendekrijgsradenintotaal405067dos-

siersvoorcollaboratieaan.hiervanleidden57254aanklachten(14%)toteen

strafrechtszaak.deoverigewerdenzondergevolggeklasseerdofdraaidenuit

opeenbuitenvervolgingstelling.51Vandezeruim57000strafrechtszaken,re-

sulteerden53000ineenveroordeling.52

51 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.23.Stanislashorvatspreektover57052dossiersdie
aanleidinggaventotvervolgingvoordekrijgsraadopeentotaalvan576562dossiers,watdusneer-
komtop16,5%,zie:HorvAt,S.,‘hetverloopvanincivismeprocessenvoordemilitairerechtbankenin
1944-1949’,blz.xx.

52 mine,j.-y.,‘deraadplegingvandearchievenvanderepressie:procedures,mogelijkhedenenbeper-
kingen’,in:luyten,d.enKesteloot,C.(red.),Repressie en gerechtelijke archieven,blz.xxiv.
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aldezedossierswordenbewaardindearchievenvanhetMilitairGerecht.53

ditbetekentdatweeenvolledigeverzamelinghebbenvandedossiersvanalle

veroordeeldecollaborateurs,waardoorditwaarschijnlijkeenvandebestafge-

bakendeenvolledigebronnencorporaindegeschiedwetenschapis.

Voor dit onderzoek werden 326dossiers van veroordeelde Vlaamse colla-

borateurs54grondigonderzocht.omeenzorepresentatiefmogelijkbeeldte

kunnenschetsen,werdenzijvolgensvooropgesteldecriteriaverzameld.

VanelkvonniswerdeenuittrekselgepubliceerdinhetBelgisch Staatsblad.de

informatieinhetStaatsbladmaakthetmogelijkdedossiersgemakkelijkopte

sporen,maaristeweiniggedetailleerdomeenbepaaldegroepvancollabora-

teurstekunnenuitlichten(erstaatmeestalnietwaaromzezijnveroordeeld,

alleenopgrondvanwelkartikeluithetStrafwetboek;doordatdezeartikelszo

ruimgeïnterpreteerdkondenworden,geeftdatechterweinigconcreteinfor-

matie).aangezienikuitgavandewettelijkedefinitieomdegroepvancolla-

borateurssamentestellen,komenallevonnisseninhetStaatsbladinaanmer-

kingvoordesteekproef.Tochmoestenerbeperkingenopgelegdwordendie

degroepoverzichtelijkmaakten,dekansopeengoededoorsnedevergrootten

enbruikbaredossiersopleverden.

hetgaatindeeersteplaatsalleenomVlaamsecollaborateurs.daaromwerden

uitsluitend collaborateurs gekozen die voor een Vlaamse kamer verschenen

waren.deVlaamse(nederlandstalige)krijgsradenwaren:antwerpen,Gent,

Brugge,hasselt,Mechelen,Turnhout,kortrijk,leuven,Ieper,Tongeren55en

Brussel.dielaatstebestonduiteennederlandstaligekamereneenFransta-

lige.debeklaagdemochtzelfkiezenofzijnproces inhetnederlands of in

hetFransgevoerdzouworden.alszijngekozentaalnietdetaalwasvande

krijgsraaddiehetonderzoekvoerde,moesthetdossierovergemaaktworden

53 dedienstenvanhetMilitairGerechtbewarenmeerdan400000repressiedossiers–dusookdeniet-
veroordeelden–,maarditonderzoekhoudtzichuitsluitendbezigmetde53000dossiersdietoteen
bestraffingleidden.

54 huyserekentuitdatvanallevonnissenenarresten38%Franstaligenwaren.aangezienditonder-
zoekzichuitsluitendrichtopVlaamsecollaborateurs,omvatdetotalepopulatievoordesteek-
proefongeveer32860dossiers(62%van53000).opeentotaalvan32860Vlaamsedossiersbetekent
ditdatdesteekproef1%bedraagtvanhettotaleaantalVlaamsedossierseneenbetrouwbaarheid
oplevertvan93%(meteenfoutenmargevan5%).Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.185.
Berekeningsteekproef:www.journalinks.be/steekproef.

55 kortrijk,leuven,IeperenTongerenkwamenerpasinmei1945bij.deeerstemaandenvandesteek-
proefwerdendusverdeeldoverdeanderekrijgsradenomdatookdecollaborateursdiebijvoorbeeld
inmei1945inleuvengevonnistwerdendaarvoorinBrusselgevonnistgeweestzoudenzijn.
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naareenkrijgsraadvandeanderetaal.56‘Vlaams’wordtinmijnsteekproefdus

gedefinieerdalsvoorkeurstaalnederlands.

detweederestrictiewasdatikalleenvonnissennamuitdestaatsbladenvan

1945endeeerstemaandenvan1946.aangezienhetpublicerenvandevonnis-

senachterlooptopdeuitspraak(somsenkelemaanden),werdenhierdoorde

vonnissenvanafeind1944totongeveerhetvoorjaarvan1946afgebakend.de

keuzevoorvonnissendiekortnadeoorlogwerdenuitgesprokenisbewust.

eind1944washeelVlaanderenbevrijdenderechtspraakbegonoveralopgang

te komen. Personen die zo snel na de bevrijding werden gevonnist, werden

meestalopgepakttijdensofkortnadebevrijdingsdagen.daardoorhadden

ze weinig kans om eventuele bezwarende documenten of bewijsstukken te

vernietigen.dehuiszoekingenbijdezemensen leverdenvaaknogheelwat

interessantmateriaalop,datopgenomenofopgelijstwerdinhetdossier.het

tweedevoordeelvanpersonendiezosnelnaheteindevandeoorlogwerden

opgepaktenberecht,isdatdenaoorlogsebeeldvormingmindervatheeftop

hunverklaringen.

dossiers die relatief snel na de bevrijding gesloten konden worden, zijn

vaakduidelijkedossiers,metvoldoendeaanwijzingenenbewijzenvoorcol-

laboratie.

Tochzijndieeersteveroordelingennietvoldoende.Velemilitairecollabo-

rateurs werden immerspas bij het eindevandeoorlog inmei 1945uithun

dienstontslagenenkeerdenterugnaarBelgië.ookgevluchtecollaborateurs

(meestal mensen die daarvoor in duitsland hadden gewerkt of verbleven)

keerden na mei 1945naar België terug. het is uiteraard belangrijk dat ook

dezemensenvertegenwoordigdzijninhetbronnencorpus.

hetcorpuswerddussamengestelduitdossierswaaringevonnistwasvanaf

oktober1944totapril1946.Vanafdezomervan1946kregendekrijgsradenaf

terekenenmeteengrotetoevloedaandossiers.dekrijgsauditeurswerkten

daardoorvluchtigerenoppervlakkigerengingensnellerovertotberechting

ofvrijspraak,waardoordedossiersmindervolledigzijn.57

Behalve een chronologische af bakening werden ook geografische criteria

opgesteld. om een evenwichtig beeld te krijgen van heel Vlaanderen zijn

degekozendossiersgelijkverdeeldoverdeverschillendekrijgsraden.hetis

56 horvat,S.,‘hetverloopvanincivismeprocessenvoordemilitairerechtbankenin1944-1949’,blz.iv.
57 Huyse, l.enDHonDt,S.,Onverwerkt verleden,blz.179-181.huysegaatookdieperinopderedenvoor

dezetoenamevandossiers,blz.124.
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immersnietdebedoelinghetaantalcollaborateurs tussendeverschillende

stedenofgemeententevergelijken.datzoumetditsoortgegevensookniet

mogelijk zijnaangezien het aantal vonnissen van een krijgsraad niet alleen

weerspiegelt hoeveel collaborateurs er in dat rechtsgebied waren, maar ook

eenindicatieisvandewerkingvandiekrijgsraad.

Metdevastgesteldequotapermaand,jaarenkrijgsraadwerdenuitallevon-

nissenopeenwillekeurigemaniernamengepikt.dearrestenwerdendaarbij

uitgeslotenomdubbeltellingentevoorkomen58enookvonnissenbijverstek

werdennietopgenomenomdatdebeklaagdeindezedossiersnietzelfaanhet

woordkomt.59

degehanteerdedefinitievan‘collaborateur’,namelijkiedereendiedooreen

krijgsraad veroordeeld werd voor collaboratie, impliceert dat alleen de dui-

delijke,‘zwaardere’enstraf baregevallenvancollaboratieinrekeningworden

genomenbijditonderzoek.Sympathiehebbenvoordeduitsebezetteroflou-

terlidmaatschapvaneencollaborerendebeweging,werddoordebevolking

misschienwelbeschouwdalscollaboratie,maarwasnietbegrepenindelijst

vanstraf baredaden.dezepersonenkomendusnietvoorindesteekproef.

VI.InhoUdVandeBronnen

nadatdenamenvoordesteekproefwarenuitgeloot,werdendeprocesdossiers

opgevraagdbijhetarchiefvanhetkrijgsauditoraat.Tochmoetdeontstaans-

context van de bronnen voortdurend voor ogen gehouden worden. hierna

belichtikdeinhoudvandedossiersenwelkemogelijkhedenenbeperkingen

dezebronnenhebbenvoordehistoricusdieonderzoekwildoennaardecol-

laboratie.

58 eenarrestiseenvonnisinberoep.Vandezepersonenwerdookhetinitiëlevonnisgepubliceerd,
waardoorzijautomatischdeeluitmakenvande‘pool’.Indedossierszijnzoweldestukkenvaneer-
steaanlegalsdievandeberoepsproceduresamengevoegd,waardoordedossierswelvolledigzijn.

59 opdezeregelswerdentweeuitzonderingengemaakt,namelijkdedossiersvankarelenGustavh.
dezebroerswerdenbijverstekveroordeeldin1948,respectievelijk1949,maarwegensdeaanwezig-
heidvaneenomvangrijkeenzeerinteressantebrieven-engedichtencollectiewerdendezedossiers
tochtoegevoegdaanhetbronnencorpus.Beidedossierszijnvrijvolledigenwerdendoordekrijgs-
auditeurgrondigonderzocht.
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1.Verklaringenvandeverdachte

aangezienerweinigegodocumentenvancollaborateursbewaardzijngeble-

ven(endiegenedienogbewaardzijn,moeilijkoptesporenennietaltijdcon-

sulteerbaarzijnvoorhistorischonderzoek),zijndeverklaringenendeverho-

renvandeverdachtedemeestvoorkomendebronwaarinwedecollaborateur

zelfaanhetwoordhoren.Tijdensdeverhorenenzijnbijkomendeverklarin-

gentijdenshetproces,gingdeverdachteinopwathijtijdensdeoorloghad

gedaanenwierphijvaakookeenlichtophetwaaromhiervanofdefactoren

diebijzijncollaboratieeenrolgespeeldhebben.dezeverklaringenkunnen

eeneerstelichtwerpenopdebeweegredenenendecontextvandecollaboratie

vaneenwelbepaaldepersoon.

hetdossierbundeltzoweldeverschillendeverhoren–tijdensverschillende

stadiavanhetonderzoekendoorverschillendepersoneneninstantiesafge-

nomen–alsdeverklaringentijdenshetproces.Tegenstrijdigheden,duide-

lijkeleugensenverschoningentekenenzichhierdoorregelmatigaf.ookde

confrontatiemetgetuigenofanderecollaborateursmaakthetmogelijksteeds

dichterbijeengenuanceerdbeeldvandeverdachtetekomen.

Tochmoetsteedsdecontextvandebronneninachtwordengenomen.het

gaathierimmersomuitsprakenineenstrafproces,waarbijdiegenedieaan

hetwoordis,verdachtwordtenduseenstrafriskeert.hijzalzijnuitspraken

danookaandiesituatieaanpassen,dingenverzwijgen,minderofjuistmeer

indekijkerzettenofzelfsliegen.dooreenjuistetechniekvanclosereading

kunnen de processen-verbaal (zowel van verdachten als van getuigen) toch

heelwatwaardevolleinformatieopleveren.

a. Het proces-verbaal als bron
hetproces-verbaaliseendocumentdatwordtopgestelddooreenambtenaar

(inditgevalmeestaleenpolitieagent)endat‘eenchronologisch,nauwkeurig

enobjectief relaasbevatvaneigenvaststellingenenopsporingen,afgelegde

verklaringenenbekomeninlichtingen’.60Inhetdossierzittenzowelvaststel-

lingenvandeagenten (bv. tijdenseenhuiszoeking)alsverklaringenvande

verdachte en/of getuigen die de vorm van een proces-verbaal hebben. deze

processen-verbaal worden tijdens het proces gebruikt als bewijsmateriaal.

derechtermagechtervrijbeslissenwelkewaardehijaandezeoptekeningen

hecht.Tijdenshetopstellenvaneenproces-verbaalishetdeagenterdusom

60 vAn nooten,M.,‘Proces-verbaaltotbewijsvanhettegendeel’,in:Jura Falconis,jg.39,2002-2003,nr.3,
blz.337-377.
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tedoenenerzijdszoveelmogelijknuttigeinformatieteverzamelenoverhet

misdrijf(decollaboratie)enanderzijdsookbewijzentezoekendiedeschuld

vandeverdachtebevestigenofontkennen.

als we het proces-verbaal willen gebruiken als historische bron, moeten

weonsbewustzijnvantweedingen:deprocessen-verbaallezenalseenmo-

noloogvandeondervraagde,maarzijndatgeenszins.devragendiewerden

gesteld,werdenweggelatenuitdetekst.Bovendienbevindtdeondervraagde

zich steeds in een ondergeschikte positie tegenover de ondervragende, wat

zijnantwoordenkanbeïnvloeden.

b. Meerstemmigheid: ‘reading the gap’
hetproces-verbaalkomtmeestaltotstanddoortweepersonen:deverbalisant

diedetekstopsteltendeondervraagdediedeverbalisantdenodigeinforma-

tiegeeftomhetproces-verbaaltekunnenopmaken.hoewelhetproces-ver-

baalzelferuitzietalsofhetdeintegraleenletterlijketekstisvandeverdachte

(ofanderen),mogenwedeinbrengvandeverbalisantnietonderschatten.ju-

lieCarlierspreektinhaarartikeloverstrafdossiersinzedenzakenovermeer-
stemmigheid. ‘another’s speech in another’s language’, citeert ze de russische

filosoofBakthin.61Wemoetendusproberenhetverschilteachterhalentussen

degeschreventaalvandeverbalisantendegesprokentaalvandeverdachte.

enerzijdszaldeverbalisantstukkenweglatendiehemnuttelooslijkenvoor

debewijsvoering,anderzijdszethijdewoordenvandeverdachteominzijn

eigenschrijftaal.dezemeerstemmigheidwordtsomsergduidelijkdooreen

vermengingvanverschillendesoortendiscours.deoorspronkelijkgesproken

tekstwordtformeleren‘juridischbesmet’62metstandaardformuleringendie

thuishoren in een juridische context en die door de ondervraagde wellicht

nietzoverwoordzijn.daarnaastisdeteksttochookvaakdoorspektmetlet-

terlijkecitatenvandeondervraagde.

Wekrijgenduseenkruisbestuivingtusseneenformeeleneeninformeelver-

toog.omdeinvloedvandeverbalisantzoveelmogelijkuitdeteksttefilteren,

moetenweopzoekgaannaargaten(gaps)indetekst,naarbotsingentussen

detweeverschillendestemmen.diebotsingenzijnbijvoorbeeldzichtbaarin

hetwoordgebruik.

61 cArlier,j.,‘dewiltotwetenendelistvandeleugen,methodologischesuggestiesvoordehisto-
rischekritiekvangerechtelijkebronnenmethetoogopdestudievanseksualiteitsbelevingfrom
below’,in:Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,nr.3-4,2008,blz.299.

62 Termgebaseerdop‘geleerdebesmetting’vanCarloGinzburg,geciteerdincArlier,j.,‘dewiltot
wetenendelistvandeleugen’,blz.300.
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eenvoorbeeldvaneenvermengingvanformeelwoordgebruikenletterlijke

citatenvindenweindegetuigenverklaringvanPamphield.indezaakvan

edmondC.:

Op 26 november 1943 als ik mij goed herinner, dit was twee dagen na de aanhouding 
van de veldwachter Pauwels August door de G P P [Geheime Politische Polizei] was 
C. Edmond in mijn inrichting. Hij verklaarde daar in tegenwoordigheid van Vanden-
briele, Ketelaere, Lems en nog andere personen die ik op dit oogenblik niet meer kan 
herinneren: ‘Ik heb de garde dit gelapt (doelende op de veldwachter Pauwels August 
die de vrijdag namiddag 26 november was aangehouden door de GFP (Geheime Feld-
polizei) en zei verder en deze met hun strepen (doelende op de Rijkswachters van Den 
Haan) hebben ook nog niet gedaan met mij, zich richtende tot de gepensionneerde 
veldwachter zeggende: U konfrater (doelende op de veldwachter Pauwels die aange-
houden was) is het gelapt hé.63

de vermenging van formeel taalgebruik (‘inrichting’, ‘in tegenwoordigheid

van’,deaanwijzingenwiebedoeldwordt)endeletterlijkecitatenmakendeze

getuigeniszelfsmoeilijkleesbaar.enerzijdsisdehandvandeopstellerdui-

delijk zichtbaar: deze getuigenis maakt bijvoorbeeld deel uit van een reeks

getuigenissen opgesteld door dezelfde agent waarin voortdurend door ver-

schillendegetuigenwordtgesprokenvan‘deinrichting’inplaatsvanoverhet

caféofdebar...hetisookopvallenddatdemeestegetuigen‘hembekwaam

achten’iemandteverklikken.ookdatiswellichteenformulering(vraag)van

deverbalisant.aandeanderekantneemtdeopstellersommigewoordenvan

edmondC.letterlijkoverzoalsdiedoordegetuigewordenaangehaald.

ookhetgebruikvanspecialistischetermen,dialectwoordenofjargonlatende

taalvandeondervraagdedoorschemeren.deZwarteBrigade-manMichelB.

verklaardebijvoorbeeld:‘Ikwasnietanti-duitschgezind,maarikwasookniet

richtigduitsch.’64hetduitsewoordrichtigiswellichtzijneigentaalgebruik.

nietalleeninzijntaalgebruikoefentdeverbalisantinvloeduitopdeverkla-

ringenvandeverdachte,hijsteltookvragenwaarmeehijhetgesprekbepaalt,

63 auditoraat-generaal,dossiernr.786/45,edmondC.,getuigenverklaringen,dd.10/01/1945.
allecitatenzijnletterlijkovergenomenzoalszeinhetdossierofindebrievengeschrevenwerden,
inclusiefspel-engrammaticalefouten,zonderdatdoor[sic]temarkeren.Waarhetmoeilijkwerd
omwoordenofzinnentelezenoftebegrijpen,hebikvergetenwoordenofcorrectiestussenvier-
kantehakentoegevoegd.

64 auditoraat-generaal,dossiernr.322/45,MichelB.,ondervragingvanverdachte,dd.27/2/1945.
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stuurteninperkt.Inhetproces-verbaalvanantoonr.wordendevragenen

antwoordenwoordelijkweergegeven:

Ik geef mij vrijwillig gevangen omdat ik lid van vnv ben en Vlaamse Wachter. Ik heb 
mij in de Vlaamsche Wacht laten inlijven in de maand November 1942. Ik ben ook lid 
van vnv geworden in het jaar 1938 of 1939 tot einde 1943. Vraag: waarom geeft gij u 
vrijwillig gevangen. A: Omdat ik zal moeten gestraft worden voor het geen ik misdaan 
heb. Ik ben nooit begrepen dat vnv en Vlaamsche Wacht in dienst van den vijand was. 
Vraag: waarom zijt gij daarbij gegaan. A. om mijn eigen volk te dienen.65

ditproces-verbaalisechtereenuitzondering.Meestalwordendevragenweg-

gelaten.Tochishetdoorhetopsporenvangapsmogelijkomdeplaatsensoms

zelfsdeinhoudvandievragenuitdeteksttehalen.eennieuweparagraafof

eenbreukindeverhaallijnvandeondervraagdekunnenbijvoorbeeldwijzen

opeenvraagwaardoorhetgesprekeennieuwerichtingkrijgt.ookexpliciete

ontkenningen of bevestigingen duiden meestal op een vraag. ook verwijs-

woordendienietophunplaatslijkentestaan,duidenvaakopeenvraag.

yvonnea.verklaardetijdenseenondervragingbijvoorbeeld:‘Ikweetdatmen

ermijvanbetichtalsaanwijstertehebbendienstgedaandergestapo’.66daar-

na ontkende ze deze aantijgingen. dit is dus hoogstwaarschijnlijk een ant-

woordopeengesteldevraag.

deze zin markeert bovendien een breuk in haar verklaring. Terwijl het

daarvoor ging over haar man die als vnv’er door het verzet werd vermoord,

gaathetnadezezinvooraloverhaarzelf.

Bijgetuigenvaltookvaakopdatzijdezelfdeinformatiegeven.datbetekent

meestaldatzijantwoordenopdezelfdevragen.doortweerijkswachterswer-

denindezaakvanPetrusB.driegetuigennaelkaar,maarookonaf hankelijk

vanelkaarondervraagd:

Getuige 1: ‘Gedurende de tijd dat B. bij mij gewerkt heeft, heb ik dezen

persoonnooitinuniformofwapensziendragen.hijvoerdenooitpolitieke

gesprekken.’

Getuige2:‘IkhebB.nooiteenuniformofwapensziendragengedurende

dentijddathijhierbijmijwerkteopdezagerij.hijspraknooitoverpolitiek.’

65 auditoraat-generaal,dossiernr.213/45antoon,eduardenemmanuelr.,verhoorvanverdachte,
dd.16/10/1945.

66 auditoraat-generaal,dossiernr.99/45,yvonnea.,ondervragingvandeverdachte,dd.26/9/1944.
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Getuige3:‘IkhebnooitmijngebuurB.inuniformgezienofooknietinhet

bezitvanwapenstijdensdebezetting.Ikhebnooitlastgehadmethemover

politiekekwesties’.67

Verderwistendegetuigenweinigoverdeverdachtetevertellen.Zijhebben

hoogstwaarschijnlijkloutergeantwoordopdevragendiehendoorderijks-

wachterswerdengesteld.

doortezoekennaargapsishetdusvaakmogelijkomteachterhalenwatdeon-

dervraagdeuitzichzelfverteltenwateenantwoordisopeenvraag.destuk-

kendietijdenshetproceswordenopgesteldzijnmeestalvrijkorteantwoor-

denopvragen,terwijldeprocessen-verbaaldietijdenshetonderzoekworden

opgesteld,vakerdeondervraagdevrijerenlangeraanhetwoordlatenendus

meerlatenzienwathijzelfbelangrijkvindtomtevermelden.

c. De ondergeschikte positie van de ondervraagde
Tijdenseenverhoorbevindtdeondervraagdezichsteedsineenondergeschik-

tepositietenopzichtevandeverbalisantenhijzalzichdaarooknaargedra-

gen.deondervraagdekanbijvoorbeelddeverbalisantnaardemondpratenof

proberenzelfzogunstigmogelijknaarvorentekomen.eenverdachtezalnog

meerproberengebruiktemakenvantactiekenomzichzelfteverschonen.Bo-

vendienvertegenwoordigtdeverbalisantdeheersendemoraal.Somszienwe

indedossiersdanookdatdeondervraagdezichprobeertteconformerenaan

de verwachtingen en denkbeelden van de verbalisant. Volgens julie Carlier

komtdatindossiersoverzedendelictenzeervaakvoor.68Indeincivismedos-

sierszienwesomsechtereendiscrepantieoptredentussendemorelecodes

vandeverbalisantendievandecollaborateur.eenmisdrijftegendeveiligheid

vandestaatismoeilijktevattenalsjenietgelooftindiestaatofalsjedacht

datdiestaatnietmeerbestond.Velecollaborateurszijnzichdanooknietten

vollebewustvanhunmisdrijfofverzettenzichtegendediaboliseringdoor

deoverheidendeverbalisantdiedezeoverheidrepresenteert.‘Ikwistnietdat

jegeenuniformmochtdragenvaneenpolitiekevereniging’,verklaardeMi-

chelB.tijdenszijnondervraging.69Integenstellingtotdezedendelictenvan

julieCarlier,proberenzijnietomhundadenteverdraaien,maaruitteleggen

datzeinhunrechtwaren.Zijleggendanhunmotievenblootenkaderendie

indeoorlogscontext.

67 auditoraat-generaal,dossiernr.1410/45,PetrusB.,ondervragingvangetuigen,dd.2/12/1944.
68 cArlier,j.,‘dewiltotwetenendelistvandeleugen’,blz.304.
69 auditoraat-generaal,dossiernr.322/45,MichelB.,ondervragingvanverdachte,s.d.
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Toch maken ook collaborateurs gebruik van excuses, verdraaiingen, leu-

gensenontkenningen.UithetcitaatvanMichelB.valtimmersmoeilijkop

temakenofhijtijdensdebezettingnietdoorhaddathijeenmisdaadbeging

doorinhetuniformvandeZwarteBrigraderondtelopenofdathijzichzelf

probeertvrijtepleitendooronwetendheidteveinzen.datkanalleenachter-

haaldwordendoordeverschillendeverklaringenindeloopvandetijdmet

elkaar te vergelijken en te confronteren met de andere documenten in het

dossier.

2.Getuigenverklaringen

Behalvedeverklaringenvandeverdachte,bevattendedossiersmeestalzowel

verklaringen van getuigen à charge als van getuigen à decharge. Getuigen zijn

vaak buren, dorpsgenoten, de plaatselijke politieagent... Zij kunnen als een

vertegenwoordigingbeschouwdwordenvandepubliekeopinietenaanzien

vandeverdachte.Zijgevenweerofeenverdachteinhetalgemeenalsduits-

gezindwerdaangezienofniet,ofhijeencentralefiguurwasinhetdorpofde

stadwaarhijwoonde,eerdereenteruggetrokkenlevenleidde,anderenhetle-

venzuurmaakte,gevreesdwerddoorzijnmedeburgersofjuistnietalsgevaar-

lijkwerdbeschouwd...dezeverklaringenschetseneenbeeldvanhet imago

endeverhoudingvandecollaborateurmetzijn(meestalniet-collaborerende)

omgeving.

degetuigenissenvanvriendenenfamilievertellenvaakietsoverhetkarak-

tervandeverdachte.Zijkunnendingendiedebuitenwereldopmerkt,nuan-

cerenoftegensprekenmaarookbevestigen.Privateenpersoonlijkedingendie

nietmeteenvoordebuitenwereldzichtbaarzijn,komenvaakaanbodinde

getuigenissenvanintimi(bv.huiselijketwisten,financiëlesituatie,karakter)

Tenslottewordensomsookanderecollaborateursalsgetuigenopgeroepen

ofverhoord.omdatzijdeverdachtekendenbinnenhetmilieuwaarinwehet

meestgeïnteresseerdzijn,vormenzijeen interessanteaanvullingopdean-

deregetuigenissen.

ookgetuigenverklaringenwordenopgetekendinprocessen-verbaalenmoe-

tendusopdezelfdemaniergelezenwordenalsdeverklaringenvanverdach-

ten.Bijgewonemisdrijvenzijnermeestalnietveelgetuigendiehetmisdrijf

gezienhebbenen/ofdaaroveruitgebreidkunnenberichten,maarcollaboratie

isvaneenandereordedanmoordofdiefstal.hetiseenmisdrijfdatvaakeen
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aantaljarenduurdeenzichveelalindeopenbaarheidafspeelde.Indemeeste

dossierskomendusveelenergverschillendegetuigenaanbod,waardoorde

kansopeengenuanceerdencorrecterbeeldgroterwordt.

degeloofwaardigheidvangetuigenverklaringenblijftnatuurlijkeenmoei-

lijkinteschattenfactor.doornategaanwiedegetuigeis,welkerelatiehijtot

deverdachteheefteninhoeverrezijnuitsprakenantwoordenzijnopgestelde

vragenofhijzelfinformatieverstrekt,kunjejeeenbeeldvormenvanwieaan

hetwoordiseninhoeverrehijvoordeelzouhebbenbijhetophangenvaneen

bepaald beeld van de verdachte. juist omdat collaboratie een vrij ‘openlijk’

misdrijfwas,kunnendeverklaringenvanverschillendegetuigenmetelkaar

vergelekenworden.Bovendienkunjeuitsprakenvaneengetuigeooktoetsen

aanonweerlegbaarbewijsmateriaaldatinhetdossiertevindenis.alseenge-

tuigebijvoorbeeldbeweertdathijdeverdachtevoortdurendineenuniform

vandeVlaamsesszagrondlopenendebeklaagdewasslechtslidvandeZwarte

Brigade(dieeveneenseenzwartuniformdroegen),werptdateenbepaaldlicht

opdebetrouwbaarheidvandegetuige.Inzulkegevallengaathetnietapriori

omeenopzettelijkliegen,maarweetdegetuigemisschiennietgoedwaarover

hijpraatofprobeerthijdeverbalisantnaardemondtepraten.

Somsschrevenbuurtbewonerseenbriefnaardekrijgsauditeurofhieldenze

eenpetitiewaarinzehunmeningoverdeverdachteuiteenzetten.ofdateen

spontaneactie isofzedatdoenopverzoekvandeverdedigingvaltmeestal

nietteachterhalen.Zulke‘spontane’getuigenissenmoetenechterinhetach-

terhoofdgehoudenwordenbijhet lezenvande ‘officiële’getuigenissendie

deeluitmakenvanhetonderzoek.nahetvonnisvanlodewijka.vondenzijn

burenhetbijvoorbeeldnodigomdekrijgsauditeuropmerkzaamtemakenop

hetvolgende:

De ondergeteekenden zijn zoo vrij aan de Heeren Rechters die 20 jaar gevangenisstraf 
uitspraken tegen Louis A., Arendonkstraat, te vragen of er nota genomen is bij de uit-
spraak van het volgende:

1) De verklaringen van betichte al zou hij gehandeld hebben uit amroede zijn valsch – 
hij heeft altijd 2 handelszaken uitgebaat. Er was in het geheel geen reden in dit geval 
het woord armoede te gebruiken.

2) Heeft men nota gehouden dat hij 9 maanden aan het Russische front vertoefde en 
dat hij nog 2 andere jongens naar Rusland medelokte. Hij was autobestuurder in 
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dienst der Duitschen. De algemeene opinie is dat er veel bezwarende feiten door be-
tichte zijn verzwegen.70

dezebriefwerdondertekenddoornegenpersonen,vanwiedemeesteninde-

zelfdestraatwoondenalslodewijka.Ineendossiermetweiniggetuigenverkla-

ringenkanzo’nbriefnuttigzijn,hoewelhetmoeilijkblijftomdewaarachtig-

heidvandeuitsprakentetoetsen.anderegetuigennochdeverdachtekunnen

immersopdezeuitsprakenreageren,wattijdenseenprocesvaakwelkan.

3.Brievenvandeadvocaatenverslagenvanexperts

Insommigedossierszijnbrieventerugtevindenvandeadvocaatvandever-

dachteaandekrijgsauditeur.deadvocaatwildemeteenuitgebreidelevens-

loopdedadenvanzijncliëntplaatsenineenbredergeheelenzodesympathie

vandekrijgauditeurwinnenofverzachtendeomstandighedenaanbrengen.

deeenzijdigebenaderingvandeadvocaatmagopheteerstegezichteenhan-

dicaplijken,tegelijkertijdkrijgenwesomseenuitgebreidesituatieschetsdie

ingeenvandeandereverklaringennaarvorenkomt.Zonderdegevolgtrek-

kingenvandeadvocaatovertenemen,kunjealsonderzoekerwelgebruikma-

kenvanfeitendiehijaanhaalt.

eeneventuelemondelingeverdedigingvandeadvocaatophetproceszelfis

meestalnietindedossiersterugtevinden.

Behalvedebrievenvandeadvocaatwordtsomsookeenverslagvaneendokter

of psycholoog bijgevoegd indien de mentale of fysieke toestand van de ver-

dachteeenrolgespeeldheeftbijzijncollaboratie.Vaakgaathethierbijomeen

bewijsvanwatdeverdachtebeweert.

emielP.werdverdachtvanverklikking.dekrijgsauditeurliet,opverzoek

vandeverdediging,eengeneesheer-psychiatereenonderzoekuitvoerenom

vast te stellen ‘of verdachte op het oogenblik der feiten en nu nog lijdt aan

epilepsie,welkeeenverminderdeverantwoordelijkheidvoorzijnedadente-

weegbrengt.’Indiensverslagwordtemielnietalleenfysiekonderzocht,maar

wordt ook een paragraaf gewijd aan zijn familie (in het kader van erfelijk-

heid– ‘zijnvaderpleegdezelfmoorddoorverhangingtengevolgevangees-

tesstoornissen’), zijn sociale voorgeschiedenis (‘hij groeide sukkelachtig op,

abnormaal, dom, ziekelijk...’), pathologische antecedenten (‘verdachte miek

70 auditoraat-generaal,dossiernr.24/44,lodewijka.,briefaandekrijgsauditeur,dd.20/10/1944.
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alle mogelijke kinderziekten door’), neurologisch onderzoek (‘een tonische

krampvandehandenvertoonde’)eneengeestesonderzoek(‘doetzichdwaas

enpuerielvoor’).depsychiaterpleitdanookvooreenverminderdeverant-

woordelijkheid.71

4.overtuigingsstukken

een speciaal soort bron zijn de overtuigingsstukken. dat zijn geen proces-

stukken,maarspullenofpapierendietijdenshetonderzoek–bijvoorbeeld

bijhuiszoekingen–gevondenwordenenalsbezwarend(ofontlastend)ma-

teriaalaanhetdossierwordentoegevoegd.alshetomvoorwerpengaat(uni-

formstukken,wapens,vlaggen...)wordenzeineenlijstopgesomd.alshetom

papierengaatwaarvandeomvangniettegrootis,wordenzebijhetdossier

gevoegd,andersvolgteenopsomming.Behalveeenfysiekbewijsdateenver-

dachte lid was van een bepaalde organisatie (ledenboekjes, lidmaatschaps-

kaarten,uniformstukken...)kunnendezeovertuigingsstukkenookvaakiets

meervertellenoverde ‘foute’ literatuurdiedeverdachte las.nummersvan

dag-enweekbladenzoalsVolk en Staat,De ss ManofDe Nationaal-Socialistwor-

denmeestalvermeldinhetdossier.ookboekjes,pamf lettenofstrooibiljetten

wordenbijhetdossiergevoegd.

deinteressantsteovertuigingsstukkenzijndebrievenendagboekendiebij

het dossier gevoegd worden. Terwijl het hele dossier samengesteld is na de

oorlogendusookalleverklaringenindatlichtgelezenmoetenworden,ho-

renweindezebrievendestemmenvandecollaborateurenzijnbriefpartner

tijdensdeoorlog.Zezijndaardoorniet‘aangetast’doordecontextvanhetpro-

cesofdeaf loopvandeoorlogenbiedeneendirecterekijkophetlevenvan

deverdachtetijdensdebezetting.nietzeldengevendezebrieveninformatie

overideologischebeïnvloedingofovertuigingdieníétalszodaniguitderest

vanhetdossiernaarvorenkomt.nogmeerdanhunverklaringentijdensde

repressie, gunnen deze brieven ons dus een blik in het hoofd van deze col-

laborateurs.

debriefnochhetdagboekisechterzondermeereenvertolkingvannaakte

gedachtenenemotiesvandeschrijver.Bepaalde‘spelregels’vanhetgenrebe-

71 auditoraat-generaal,dossiernr.139/45,emielP.,deskundigmedischverslagvandr.albertde
haene,dd.22/12/1944.
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palen immers de manier waarop de briefof het dagboek geschrevenwordt.

Bovendienwileenschrijvereenbepaaldbeeldvanzichzelfophangen,tegen-

overzichzelfoftegenoveranderen.Wiedeontvangervaneenbriefis,speelt

daarbijgeengeringerol.debriefschrijverhoudtimmersexplicietcontactmet

dezepersoon.naarwiegeschrevenwordt,bepaaltopdiemaniervaakwaten

opwelkemanierergeschrevenwordt.enerzijdszorgtdatnatuurlijkvooreen

beperking,anderzijdsleerthetonsveeloverderelatietussenschrijverenont-

vanger.Voortsmoetenweookinhetachterhoofdhoudendatbrievenonder-

hevigwarenaandeduitsecensuur,endaardoorvaakookalaanzelfcensuur

vandeschrijverdienatuurlijknietwildatzijnbrieftegengehoudenwordt.

aldezeelementenzorgenervoordatbrievenendagboekenopeenandere

manierbehandeldmoetenwordendandeprocesstukken,maarhetmaaktze

wel tot erg waardevolle bronnen die kanten van de collaborateurs laat zien

enonderlingerelatiesblootlegtdienietinanderestukkenaanbodkomen.72

5.Bewijsvoeringkrijgsauditeur

Behalvedeovertuigingsstukkendiebijdeverdachtezelfverzameldwerden,

voert de krijgsauditeur vaak nog formele bewijzen toe die elders gevonden

werden. het gaat hier meestal om papieren van duitse of collaborerende

administratieve diensten. dat kunnen ledenlijsten zijn, invulformulieren,

reistoelatingen...dezebewijzenkunnenverklaringenvanverdachtenenge-

tuigenstavenoftegenspreken.ookgegevensdiegetuigenofverdachtenvaak

daarnanietmeernauwkeurigkunnengeven(zoalsdatavanin-enuitdienst-

treding)zijnterugtevindenindezebewijzen.Formulierendiedeverdachten

hebbeningevuldomlidtewordenvaneenbepaaldeorganisatiegeveneven-

eensinformatievantijdensdeoorlogweer.

6. Inlichtingenblad

elkdossierbevatuiteindelijkookeenstandaardformulierwaaropalgemene

inlichtingen over de verdachten zijn ingevuld, zoals naam, geboortedatum

en -plaats, ouders, woonplaats, beroep, burgerlijke staat, aantal kinderen,

financiële situatie, graad van geletterdheid en talenkennis. aangezien deze

72 Indeel3spitsthetonderzoekzichtoeopdezebrievenenref lecteerikuitgebreideroverdebriefals
bron.
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gegevens min of meer uniform voor iedereen werden ingevuld zijn ze erg

bruikbaaromeenprosopografischoverzichtoptestellenvandeonderzochte

collaborateurs.

deachterkantvanhetinlichtingenbladiseenuitrekseluithetstrafregis-

ter, waarop kan worden afgelezen of de verdachte bijvoorbeeld een geweld-

dadigverledenheeft.

VII.heTPrISMaVandedoSSIerS

deprocesdossierslijkenindeeersteplaatseengoedebronomderepressiete

onderzoeken.Tochzijnzeookheelbruikbaaromdecollaboratieteonderzoe-

ken...alsmendeontstaanscontextvandebronnenmaarinhetachterhoofd

houdt.dedossierszijngeenopenvenstersdieeenongelimiteerdeenvrijekijk

biedenopdehandelingenenhetgedragvandecollaborateurstijdensdeoor-

log.nietalleendeomgevingwaarindebronontstaat(eenrechtsgeding)ook

hetmomentwaaropdebrongecreëerdwerd(nadeoorlogendusnadeduitse

nederlaag)enhetdoel(deverdachtealdannietveroordelen)belemmerendie

vrijekijk.Tochishetookgeenmuurwaardoorjenietnaarcollaboratiekunt

kijken,zoalspostmodernistenzoudendurventebeweren.Wekunnenwelde-

gelijkdoordiespecifiekeontstaanscontextheenkijken,naardeperiodewaar-

overdebroneigenlijkgaatennaardehoudingenhetgedragvandeverdachte

tijdensdeoorlogsjaren.

Carlo Ginzberg vergelijkt in zijn artikel ‘Checking the evidence’ de histori-

cusmeteenrechterdiealleverklaringenenbewijzenmoetonderzoekenen

daaruit een samenhangend geheel moet distilleren.73 de historicus heeft

inderdaadeengelijkaardigewerkwijzealsderechter,maarnietdezelfde fi-

naliteit.netalsderechter,moetookdehistoricusdebetrouwbaarheidvan

deuitsprakentrachtenvasttestellen.Beidenmoetenproberenaantevoelen

watdeagendaisvandemensendieaanhetwoordzijn,bijtegenstrijdighe-

denonderzoekenwelkeversiedemeestplausibeleisendemateriëlebewijzen

dieinhetproceswordenaangedragen,vergelijkenmetdeuitsprakenvande

personendieondervraagdworden.Maarintegenstellingtotderechterheeft

dehistoricusnietdebedoelingomhetprocesopnieuwtevoeren.dehisto-

ricusisgeentweederechterdiedeverdachte,nochhetgerechtelijkapparaat

73 GinzBurG,C.,‘Checkingtheevidence:Thejudgeandthehistorian’,in:Critical Inquiry,vol.18,herfst,
1991,blz.80.
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moetbeoordelen.destrafmaatenhetoordeelvanderechterzijnbovendien

irrelevantvoorditonderzoek.Ikbekijkimmersdeoorlogsjarenennietdere-

pressie.Ikwilnietoordelenofveroordelen,maarslechtsproberentebegrijpen

welkemotieven,welkemechanismeneenrol speeldenbijcollaboratie.niet

oordelenbetekentnochinnegatievenochinpositievezineenstandpuntin-

nemen.Motivatiewasvoorderechterbovendiennietrelevant,hijmoestop

zoeknaarbewijzen,naarstraf baredadenwaarvoordeverdachteveroordeeld

konworden.Motivatieproberentebegrijpenendietrachtenintepassenin

eenbepaaldwereldbeeldiseenheelanderefinaliteit.Begrijpenisechterniet

hetzelfdealsbegripopbrengenvoor.hetiswelhetblootleggenvanterugke-

rendepatronen,contextuelefactorenenmechanismendieduidelijk(er)kun-

nenmakenwaaromdezemensendedenwatzededen.




