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‘Het algemeen menselijk falen dat
ons verbindt’
De reclassering van ‘foute’ Nederlanders na de
Tweede Wereldoorlog, 1945-1950
Elske Rotteveel
In dit artikel houdt Elske Rotteveel zich bezig met de vraag wat er gebeurde met vrijgelaten collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog. Deze vrijlatingen werden behandeld door de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD), die een welwillende
houding richting de vrijgelatenen hanteerde. Elske Rotteveel beargumenteert dat dit
voornamelijk ligt aan het gebruik van de externe factoren in de maatschappij die de
STPD wist te gebruiken.
Na de bevrijding werden in Nederland in korte tijd tussen de 120.000 en 150.000 vermeende landverraders opgepakt en in interneringskampen geplaatst.1 Koningin Wilhelmina had deze Nederlandse collaborateurs in 1941 al gekarakteriseerd als ‘de handvol verraders waarvoor in een bevrijd Nederland geen plaats meer zal zijn’ en met die
gedachte werd in Londen de Bijzondere Rechtspleging ontworpen: om ‘landverraders’
te vergelden en hen voor geruime tijd buiten de samenleving te plaatsen.2 De handvol
‘verraders’ waar Koningin Wilhelmina het in 1941 over had bleek echter een grote
groep te zijn en er ontstond een probleem van overbelasting. De interneringskampen
stroomden vol, de leefomstandigheden waren er erbarmelijk en voor de Bijzondere
Rechtspleging was de juridische last te groot.3 In oktober van het bevrijdingsjaar werd
daarom het Besluit Politieke Delinquenten ingevoerd, dat ervoor moest zorgen dat
een groot deel van de geïnterneerde Nederlanders weer in de samenleving terugkeerde
door hen voorwaardelijk in vrijheid en buiten vervolging te stellen.4
Op de naleving van de gestelde voorwaarden bij de in vrijheid- en buiten vervolgingstellingen werd toegezien door de net opgerichte Stichting Politieke Delinquenten
(STPD) en haar toezichthouders. De STPD was ontstaan omdat haar oprichters zich
ernstige zorgen maakten over de sociale ontwrichting die de langdurige internering
voor de politieke delinquenten veroorzaakte. De Stichting predikte juist het opnieuw
opnemen van alle delinquenten in de maatschappij in plaats van hun uitsluiting.5 Deze
houding ten opzichte van de ‘foute’ Nederlanders kon als welwillend, of zelfs ‘mild’
gekarakteriseerd worden en stond lijnrecht tegenover de oorspronkelijke rancune van
de Bijzondere Rechtspleging.6 Maar waarom nam de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten in de eerste naoorlogse jaren (tot 1950) een dergelijke, bijzondere positie
in? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord door onderzoek naar de dossiers van
de afdelingen Eindhoven en Tilburg en het maandelijkse blad voor toezichthouders
genaamd ‘Toezicht’.7
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De houding ten opzichte van ‘foute’ Nederlanders in de jaren waarin de STPD
opereerde werd volgens de historiografie veelal gekenmerkt door onverschilligheid en
rancune. Zowel in recent gepubliceerd werk als in ouder onderzoek wordt die opvatting onderschreven.8 De onmiddellijke internering van de Nederlandse collaborateurs
was in lijn met het tijdens de bezetting heersende ideaal van catharsis en vernieuwing
zoals voormalig hoogleraar Nederlandse geschiedenis Hans Blom dat beschrijft. Eerst
zouden de ‘fouten’ uitgestoten worden, vervolgens zou Nederland opnieuw worden
opgebouwd door de ‘goeden’.9 De bekende Nederlandse historicus Loe de Jong schrijft
in zijn magnum opus zelfs dat er zoveel haat was ontstaan dat het velen eigenlijk
geen zier kon schelen hoe de collaborateurs behandeld werden.10 Ook in de Tweede
Kamer werd onverschilligheid geconstateerd. De Nederlandse politica Wttewaall van
Stoetwegen verwoordde het treffend: ‘De mentaliteit van ons volk is helaas nog zoo
dat men zich neerlegt bij de vrijlating, maar dat men geen hand wil uitsteken om dezen
mensen een kans te geven.’11 Hoe wist de STPD haar bijzondere positie te midden
van de door Wttewaall-van Stoetwegen benoemde mentaliteit van onverschilligheid en
zelfs rancune te handhaven en te legitimeren?

Het maatschappelijk tekort
Direct na de oorlog viel lidmaatschap van de NSB onder het openlijk steunen van de
vijand en was dat dus strafbaar.12 Waarom iemand lid was geworden of in hoeverre
hij of zij actief en overtuigd lid was, maakte voor de arrestaties niet uit: lidmaatschap
was lidmaatschap, collaboratie was collaboratie en iedereen die zich daarmee had ingelaten werd geïnterneerd. Echter niet alleen lidmaatschap van de NSB kon onder de
noemer collaboratie vallen; ook vrouwen die zich met Duitse soldaten hadden ingelaten konden bijvoorbeeld als politiek delinquent worden aangemerkt. Tevens werden
er mensen gearresteerd op aanwijzing van buurtgenoten.13 Uit het recent gepubliceerde
boek Van landverraders tot goede vaderlanders van Helen Grevers blijkt dat het in de
eerste jaren na de bezetting voor velen ondenkbaar was dat de politieke delinquenten
ooit nog zouden terugkeren in de samenleving, omdat zij als groep een grote afkeer
opwekten die breed gedeeld werd.14
De gehanteerde strategie van isolatie toont parallellen met de houding die in de
zorg tegenover ‘onmaatschappelijke gezinnen’ bestond. Deze werden gezien als een
‘haard van sociale infectie’. De isolatie van de politieke delinquenten – eveneens een
mogelijke infectiehaard – stond daarnaast in nauw verband met de ‘morele paniek’ die
na de oorlog bij de bovenlaag van de Nederlandse bevolking heerste.15 Er bestond een
grote bezorgdheid over de gevolgen van de oorlog voor de ‘psychische hygiëne’ van het
Nederlandse volk in zijn geheel en er werd aangenomen dat een goede volksgezondheid noodzakelijk was voor een succesvol herstel van de Nederlandse samenleving.16
De massale arrestaties werden door de oprichters van de STPD echter gezien als
de ‘onverzoenbare geest’ van de bijzondere rechtspleging, waarin het heersende verlangen naar totale bestraffing van het politiek delict kenbaar werd.17 Zij stonden allerminst achter deze gang van zaken en waren juist begaan met het lot van de ‘kleine
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landverrader’.18 Te midden van de ‘morele paniek’ propageerden zij de re-integratie
van collaborateurs en mildheid in hun bejegening. Maar om die houding met succes te
kunnen bepleiten hadden zij verzachtende omstandigheden nodig. Hoeveel schuld en
verantwoordelijkheid was de politieke delinquenten volgens de STPD toe te schrijven?
Hoe waren de ‘pupillen’ volgens de toezichthouders tot hun delict gekomen? Had hun
persoonlijkheid hiertoe geleid of juist de omstandigheden?
In het maandelijkse blad Toezicht schreef de directeur van de STPD Jaap le Poole
dat bij politieke delinquenten zowel met ‘milieufactoren’ als ‘karakterstructuur’ rekening moest worden gehouden in het zoeken van een verklaring voor het delict.19 Maar de
verzachtende omstandigheid die door de STPD feitelijk voor alle delinquenten onder
haar toezicht werd aangevoerd en daarmee de legitimatie voor de milde bejegening
vormde, was het belang van omgevings- en situatiefactoren.20 Voor zowel delinquenten
die een idealistische keuze hadden gemaakt, als delinquenten met een opportunistische inslag was er veel begrip bij de STPD. De verklaring voor dit begrip kan worden
gevonden in de veronderstelling dat beide types geen weloverwogen, principiële keuze
hadden gemaakt. De omstandigheden waarin de delinquent zich voor of tijdens de
oorlog had bevonden, hadden tot de ‘foute’ keuze geleid. Zelfs voor de idealist, die
waarlijk in het programma van de NSB geloofde, werd betoogd dat hij geen beredeneerde keuze maakte, want: ‘idealistische overtuigingen […] plegen echter niet langs
de weg der objectieve rede te ontstaan, maar zijn het resultaat van een aantal factoren
die hoofdzakelijk in de gevoelssector liggen’, zo werd door het bestuur van de STPD
in Toezicht geschreven.21 De collaborateurs werden in het maandblad zelfs nog verder
verexcuseerd. In een ander artikel werd over ‘foute’ organisaties en instellingen het
volgende geschreven:
Er treedt [in deze atmosfeer] onder invloed ook van propaganda, welke alleen
de verheerlijking van het eigene en de verkettering van het andere kent, een bewustzijnsverenging in, waardoor men horende doof en ziende blind wordt en
van de daken schreeuwende feiten der werkelijkheid eenvoudig niet waarneemt.22

De voormalig collaborateurs werden door de STPD beschouwd als een speelbal van
omstandigheden en met dit argument werden de delinquenten zelf grotendeels gevrijwaard van schuld.
De geringe mate van schuld die hen werd toegeschreven verheldert het welwillende standpunt van de STPD, maar dit vormt nog geen complete verklaring voor de
veroordeling van de gehanteerde isolatiestrategie. De STPD zag de oorzaak voor politiek fout gedrag in de irrationele beslissingen die omstandigheden hadden veroorzaakt.
Deze denkwijze kan worden uitgelegd aan de hand van de eerder genoemde ‘morele
paniek’. De wijdverbreide zorgen over de geconstateerde ‘zedenverwildering’ werden
namelijk vooral als urgent beschouwd vanwege het structurele karakter dat er aan de
morele crisis werd gegeven. Het ging niet om problemen die puur vanwege de oorlog
waren ontstaan, maar het ging om problemen die al veel langer bestonden en die in
de roerige oorlogsjaren slechts een vruchtbare voedingsbodem hadden gevonden. Dit
structurele karakter kon een omkering van perspectief veroorzaken: de oorlog werd
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niet meer alleen als oorzaak van sociale ontwrichting en zedenverwildering gezien,
maar was zelfs mede het gevolg daarvan.23
Ook de STPD hing deze tweeledige betekenis van ontwrichting aan. Voor een editie van Toezicht uit 1949 schreef een psychiater bijvoorbeeld in een artikel dat politieke
delinquenten er in een rustige en zekere wereld hoogstwaarschijnlijk wel in geslaagd
zouden zijn om hun evenwicht te bewaren, maar dat de maatschappij de afgelopen tien
jaar verre van rustig en zeker was geweest.24 Ook uit de rapporten die de toezichthouders bijhielden bleek de tweeledige interpretatie van ontwrichting. Om dit aan te tonen
werd bijvoorbeeld in elk rapport de thuissituatie waarin de delinquent was opgegroeid
besproken – ook als desbetreffende delinquent de veertig al was gepasseerd.25
De politicoloog en pedagoog Ido Weijers constateerde in zijn boek Terug naar het
behouden huis dat aansluitend bij de gedachte een persoon te zien als onlosmakelijk
onderdeel van zijn omgeving, de neiging bestaat om ‘onmaatschappelijkheid’ te zien
als een tekort van de maatschappij.26 Dit sluit volledig aan op de ideeën van de STPD.
voorzitter Le Poole schreef dan ook het volgende:
Wat betekent het vervangen van orde door wanorde, van recht door macht in
de samenleving; welke invloeden heeft een dergelijke situatie op een individuele
burger? […] Welke zijn de gevolgen geweest van het weinig verheffende voorbeeld dat menig vooraanstaand man ten beste heeft gegeven?27

Vanuit het oogpunt dat het maatschappelijk klimaat verantwoordelijkheid draagt voor
de foute keuzes van haar deelnemers, is de isolatiestrategie inderdaad een vreemde
oplossing en met dit gedachtegoed kon de werkwijze verschuiven van het saneren
van infectiehaarden, naar het gezond maken van de gemeenschap zelf.28 De STPD had
bovendien nog een troef in handen om haar betoog voor re-integratie kracht bij te
zetten: als de politieke delinquenten geïnterneerd bleven, zouden zij wellicht opnieuw
een groep sociale paria’s kunnen vormen, die gedreven zouden worden tot politiek
extremisme. 29

Eensgezindheid, begrip en zelfdisciplinering
De buitenvervolgingstellingen die onder het Besluit Politieke Delinquenten werden
uitgegeven, waren voorzien van een rij voorwaarden waaraan een delinquent moest
voldoen zolang hij of zij onder toezicht stond. Deze eisen werden in de gaten gehouden
door de 20.000 toezichthouders van de STPD, die contact onderhielden met de aan hen
toegewezen politieke delinquenten. Van de toezichthouders werd ook verwacht dat zij
delinquenten hielpen met de terugkeer in de samenleving. Tot slot hadden deze vrijwilligers nog een derde, zeer belangrijke taak. De toezichthouder was namelijk degene die
de maatschappelijke ban hielp verbreken.30 Deze derde taak laat zien dat er bij de STPD
daadwerkelijk een groot verlangen naar integratie bestond. Daarover schreef één van
de oprichters:
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NSB-ers en kaalgeschoren “moffenmeiden” worden door leden van de
B.S.(Binnenlandse Strijdkrachten) gearresteerd in Deventer (11 april
1945)
Bron: Wikipedia
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Slechts het gemeenschappelijk besef dat wij er allen niet in geslaagd zijn datgene
te verwezenlijken wat ons in onze beste ogenblikken als toekomstverwachting
voor ogen heeft gestaan, zal deze voor onze gemeenschap verderfelijke antithese
kunnen opheffen.31

Binnen de verhouding tussen de toezichthouder en zijn pupil moest er sprake zijn
van een bepaalde harmonie. De toezichthouder moest volgens de richtlijnen zijn pupil
benaderen als gelijke, zijn eigen overwinningen en nederlagen met hem delen, hem een
blik geven in zijn eigen geestelijk leven, ‘maar laat dit nooit preken zijn, laat het altijd
een woord zijn van twee mensen die naast elkaar staan, van wie de een zich niet beter
of meerder voelt dan de ander’.32
Alle delinquenten die voorwaardelijk buiten vervolging en in vrijheid werden
gesteld, moesten gedurende hun periode onder toezicht voldoen aan de voorwaarde
van ‘goed Nederlanderschap’.33 Conform de richtlijn vanuit de overheid betekende dit
dat een delinquent niet opnieuw politiek ‘fout’ gedrag mocht vertonen. Maar de STPD
streefde naar een complete reclassering, waarbij niet alleen de politieke voorkeur van
de delinquent het subject vormde, maar ‘de mens zelf’. De stichting beoogde een delinquent normen en waarden bij te brengen in alle facetten van het leven.34
Het politieke vlak werd echter niet geheel achterwege gelaten bij de reclassering.
Het werd namelijk wel van belang geacht dat de delinquenten gemotiveerd waren om
hun politieke verleden te vergeten en te erkennen dat zij een misstap gemaakt hadden.35 Hierop mocht alleen niet veel druk worden uitgeoefend, want de godsdienstige
en staatkundige vrijheid waren logischerwijs een onaantastbaar goed bij de democratische reclassering van de STPD.36 Als gevolg hiervan werd er een vorm van zelfdisciplinering verwacht van de politieke delinquenten. De verandering die de STPD wenste,
moest uit de delinquent zelf voortkomen.37 Één van de toezichthouders schreef in een
brief over de nieuwe ‘keuzevrijheid’ van zijn pupil in Toezicht:
‘Een tweede punt van bespreking vormde het thema: ieder mens moet de hogere
norm vinden die hem de verantwoordelijkheid van zijn daden doet inzien. Bij
alles wat hij [de delinquent] vroeger meende voor goeds in het Nationaalsocialisme te vinden, heeft hij over het hoofd gezien dat hier voor hem werd uitgedacht
hoe hij te handelen had. Nu moet hij de moed hebben zelf die verantwoording te
aanvaarden.’38

Het lijkt nogal een paradox dat de verandering uit de delinquent zelf moest komen,
terwijl de schuld voor het foute gedrag bij externe omstandigheden werd gelegd.
Maar opnieuw is deze tegenstrijdigheid te verklaren vanuit de ‘morele paniek’ die zo
duidelijk aanwezig was in de eerste naoorlogse jaren. Omdat de oorzaak van politiek
‘fout’ gedrag werd gezien binnen de context van een maatschappelijk tekort, was de
oplossing een vorm van genezing die zorgde dat de delinquent weerbaar genoeg werd
om zelfstandig de juiste keuzes te maken. Zelfstandigheid vormde een bewijs van genezing, binnen de richtlijnen van de STPD. Zo schreef een toezichthouder in zijn rapport:
‘Zij heeft veel toezicht en leiding gehad in deze tijd. Zij is gekomen op het punt dat zij
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zelfstandig moet kunnen zijn. (…) Zij heeft veel geleerd. Zij komt er wel!’39
De STPD hamerde er op dat het toezicht en de reclassering uitgeoefend dienden
te worden met regelmatig persoonlijk contact en op een sterke vertrouwensbasis.40 Het
was expliciet de bedoeling dat de delinquent zich op zijn toekomst richtte, omdat die
houding ervoor kon zorgen dat de delinquent weer een plek in de samenleving wist te
verwerven.41
James C. Kennedy, gespecialiseerd in Nederlandse geschiedenis, beargumenteert
in zijn boek Nieuw Babylon in aanbouw dat veel vooraanstaande Nederlanders in de
jaren waarin de STPD actief was geloofden dat zij op weg waren naar een moderne
toekomst, komend vanuit de verouderde wereld van voor 1940. Die modernisering
werd tevens noodzakelijk geacht voor het kwetsbare land dat Nederland in de oorlog
was gebleken.42 Ook in de geschriften van de STPD komt de noodzaak tot verandering en het geloof in moderniteit duidelijk naar voren, met name als het de eis van begrip voor de delinquenten betreft. De samenleving was immers ‘allerminst gebaat met
het voortwoekeren van een abces dat zonder afdoende behandeling tot een langzame,
maar zekere ondermijning van ons toch al niet gezond volksbestaan leiden moet.’43
Er werd door de STPD binnen de reclassering dan ook veel nadruk gelegd op het
vervullen van een rol binnen kleine gemeenschappen zoals het gezin, de werkomgeving
of een sportclub.44 Het contact van de delinquent met anderen was een belangrijk onderdeel van de reclassering. De delinquent moest namelijk het gevoel krijgen er weer
bij te kunnen horen, zodat hij zich niet als paria aan de rand van samenleving zou
opstellen.45
Onmaatschappelijk gedrag kon volgens de gezaghebbende intellectuelen van
de naoorlogse jaren in de eerste plaats verklaard worden door een tekort van de
maatschappij. Vaak werd dit herleid tot een gebrek aan geborgenheid.46 Het lijkt er
sterk op dat ook de STPD, gezien haar klemtoon op de integratie binnen kleine gemeenschappen, hierin geloofde.47 Hiermee wordt ook meteen de paradox die heerste
duidelijk. Enerzijds was er geloof in de noodzaak tot verandering en moderniteit, anderzijds was er de angst dat de traditionele verbanden binnen de samenleving ondermijnd zouden kunnen worden, terwijl die werden juist belangrijk geacht werden voor
een gezonde maatschappij.48 De STPD geloofde dat de voetbalvereniging, de kerk en
de collega degenen waren die daadwerkelijk reclasseerden. De toezichthouder was er
slechts om dit proces te begeleiden. 49

De alternatieve verzetsmythe
Al in augustus 1945 wordt de eerste groots opgezette herdenking van de oorlog in
Nederland georganiseerd in de vorm van een ‘herdenkingsspel’.50 Hierin werden volgens het Polygoonjournaal van destijds ‘alle dramatische momenten uit de periode
van onderdrukking en verzet symbolisch weergegeven’. De historicus Martin Bossenbroek schreef dat er een opvallend positief zelfbeeld uit dit herdenkingsspel naar voren
kwam.51 Dat positieve zelfbeeld was een illustratie van wat in de historiografie de
‘nationale verzetsmythe’ wordt genoemd. Deze mythe behelsde een manier van terugSkript Historisch Tijdschrift 37.1
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kijken op de oorlog waarbij werd gefocust op het beeld van een natie in verdrukking
en verzet.52 De nadruk lag op de eensgezinde strijd tegen de Duitse bezetter. Met dit
zingevende verhaal kon en wilde het merendeel van de bevolking zich graag vereenzelvigen.53 Daarnaast zorgde deze nationale verzetsmythe ervoor dat de Nederlandse collaborateurs op een effectieve manier buitengesloten werden van de collectieve herinnering.54 Tegelijkertijd probeerde de STPD haar ‘foute’ pupillen weer een plek te laten
vinden in de samenleving, maar paradoxaal genoeg kon het proces van uitsluiting juist
bijdragen aan haar doel van insluiting.
In de nationale verzetsmythe was een duidelijk goed-fout perspectief waar te
nemen en dit perspectief vormde een cruciaal element van deze herinnering. Uit dit
perspectief bleek dat de periode van onderdrukking en verzet niet voor niets had
plaatsgevonden en zo kon het nationale zelfrespect worden hersteld.55 Bovendien had
de mythe dus ook een zalvend en samensmedend effect: zo ontstond het beeld van
het kleine en onverschrokken volk dat in een tragische tijd samen dapper stand had
weten te houden.56 Ook de STPD hanteerde een duidelijk goed-fout perspectief dat
samensmedend kon werken. Zij legde het predicaat ‘fout’ daarin niet bij de voormalig
collaborateurs die zij onder haar hoede nam, maar consequent bij de nationaalsocialistische bezetter.57
Uit de geschriften van de STPD blijkt dat zij uitging van een fundamenteel verschil
tussen de Duitse nationaalsocialistische geest en de Nederlandse geest. Aspecten die
met een typisch nationaalsocialistische mentaliteit werden geassocieerd waren onder
meer morele gebreken, geen eerbied voor de persoonlijke mening van anderen en het
gebruiken van geweld.58 De Nederlandse geest daarentegen hoorde dapper en barmhartig te zijn.59 De STPD concludeerde echter dat de Nederlandse samenleving na de
vijf roerige jaren van Duitse bezetting besmet was geraakt door de nationaalsocialistische geest. De manier waarop politieke delinquenten behandeld werden, was daarvan
volgens haar een bewijs.60 Tijdens de arrestaties en in de eerste periode van de interneringskampen hadden veel misstanden plaatsgevonden waarbij politieke delinquenten
mishandeld en getreiterd werden.61 De toezichthouders verklaarden deze wantoestanden en het ontoelaatbare gedrag van de ‘goede’ Nederlanders met de invloed van vijf
jaren bezetting en contact met de nationaalsocialistische Duitsers.62
Dit sluit aan op wat Blom, de historicus Ivo Schöffer en de jurist Joest ‘t Hart in
hun eindrapport over het opsporings- en vervolgingsbeleid in de affaire Menten schrijven.63 De drie wetenschappers beargumenteerden dat na de eerste chaotische fase van
de bijzondere rechtspleging uiteindelijk een fase van ‘het kwade geweten’ inzette, die
zich richtte op de schaduwzijde van de uitgevoerde zuivering en het leed dat daarbij
was berokkend.64 Voor de STPD had deze fase een belangrijke functie, namelijk het
kweken van begrip voor de politieke delinquenten door hen als slachtoffer te portretteren.65 In een Toezicht uit 1949 werd bijvoorbeeld op een suggestieve manier de vraag
gesteld of de grove mishandelingen na de bevrijding het gevolg waren geweest van opgekropte wraakgevoelens, of dat het Militair Gezag (de instantie die verantwoordelijk
was geweest voor het proces van de arrestaties) wellicht alle gevaren en gebreken van
een dictatoriaal bewind in zich had.66
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Met dit accent op de misstanden zorgde de STPD ervoor dat de onsympathieke
behandeling van politieke delinquenten niet verdedigbaar was. Dit betekende volgens
de psychiater en auteur Aloysius van Hoesel, ‘dat vele Nederlanders onbewust op bedenkelijke wijze zijn genaderd tot een geestelijk niveau waartegen zij zich gedurende
vijf jaren hardnekkig hebben verzet’.67 Ook had dit tot gevolg dat de derde taak van de
toezichthouder, het kweken van begrip, tot een zeer nobele taak verworden was. De
toezichthouder ging als moraalridder voorop in de strijd tegen de onbarmhartige, nationaalsocialistische geest. Uit het concept van deze besmetting kwam dus vooral naar
voren dat enerzijds de Duitse nationaalsocialistische mentaliteit ‘fout’ was, anderzijds
de Nederlandse geest als tegenhanger daarvan ‘goed’ was. De ‘goede’ mentaliteit die
van oorsprong in Nederland aanwezig was, was beïnvloed geraakt door de ‘slechte’
mentaliteit die zich had opgedrongen. Op die manier kon de collaboratie van Nederlanders worden gezien als on-Nederlands, worden weggezet als ‘Duits gedrag’ en
uitgevoerd onder de invloed van de slechte nationaalsocialistische geest.
Deze veronderstelling ondersteunde de opvatting van een dichotomie die de
STPD over politieke delinquenten had. Eerder is aan bod gekomen dat de STPD en
haar toezichthouders geneigd waren hun pupillen niet verantwoordelijk te achten voor
de foute keuzes die zij tijdens de bezetting hadden gemaakt. Dat was mogelijk doordat er veel waarde werd gehecht aan externe factoren. In zekere zin kwalificeerde
elke toezichthouder zijn pupil dus als meeloper.68 Bij de STPD bestond echter wel de
overtuiging dat er ook collaborateurs bestonden die geen meelopers waren, maar ‘rascollaborateurs’, zoals te lezen is in het jaarverslag van de afdeling Eindhoven:
Het gros van onze delinquenten zijn niet de ras-collaborateurs; dezen hebben,
uitgekookt als ze waren, tijdig het zinkende schip verlaten en de domme massa
achtergelaten, met de gevolgen van hún terreur en hún sadisme.69

Uit geen van de gelezen rapporten blijkt echter dat een toezichthouder zijn eigen pupil
als ras-collaborateur omschreef. De ras-collaborateurs lijken er slechts als symbolen
te zijn geweest, als symbolische tegenhanger voor de meeloper en niet als politieke delinquenten onder toezicht van STPD. Deze opvatting van de gehanteerde dichotomie
sluit aan bij de conclusie van Helen Grevers’ artikel ‘Enkel en alleen in dit geval’, waarin zij onderzoek doet naar brieven met gratieverzoeken voor geïnterneerde politieke
delinquenten.70 In deze brieven ziet zij voortdurend pogingen van de schrijvers om de
verdachte los te koppelen van de groep van ‘foute’ Nederlanders. ‘Fout was de ander,
niet degene die zij persoonlijk kenden’.71 Ook in Toezicht werd het verschil tussen de
échte collaborateurs en de meelopers benadrukt met de verwoording dat veel NSB’ers
eigenlijk slechte nationaalsocialisten waren, omdat zij slechts meeliepen met de échte
nationaalsocialisten.72 Binnen deze dichotomie werden alle politieke delinquenten
onder de STPD dus gezien als oorspronkelijk niet-nationaalsocialistisch, maar als een
persoon met een van oorsprong goede Nederlandse geest die beïnvloed was geraakt
door de Duitse mentaliteit. De politieke delinquenten konden op die manier losgekoppeld worden van de Duitse bezetter en daarmee losgekoppeld van het ‘foute etiket’ dat
ze met de nationale verzetsmythe opgeplakt hadden gekregen.
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Met de aanname dat de Nederlandse samenleving besmet was geraakt door de
nationaalsocialistische geest werd duidelijk dat niet alleen de voormalig collaborateurs waren beïnvloed door vijf jaar dictatoriaal bewind. Het slachtofferschap van de
delinquenten dat door de excessen bij de zuivering en arrestaties was ontstaan zorgde
in combinatie met het idee van een universele beïnvloeding voor een zekere gelijkschakeling tussen de delinquenten en de rest van de Nederlandse gemeenschap. Deze
gelijkschakeling oversteeg het goed-fout perspectief zoals dat binnen de verzetsmythe
werd aangenomen en werd door de STPD zelfs nog verder doorgevoerd. Le Poole
was bijvoorbeeld van mening dat ‘in enkele gevallen zelfs de conclusie verdedigbaar
is, dat de SS’er als een potentieel ondergronds strijder mag worden beschouwd, evenals omgekeerd sommige deelnemers aan het verzet als potentiele SS’ers zijn aan te
merken’.73
In de alternatieve verzetsmythe van de STPD stonden de collaborateurs gezamenlijk met de ‘de rest’ van Nederland aan dezelfde kant van het spectrum. Het goed-fout
-perspectief bleef bestaan, maar richtte zich volledig op de nationaalsocialistische geest
die de politieke delinquenten had verleid en die bovendien de gehele Nederlandse samenleving had weten te beïnvloeden. Met deze alternatieve verzetsmythe ontstond
een verhaal waarin de zwakheid van de gemeenschap centraal stond, waarin juist de
gelijkenis in hopeloosheid van alle Nederlandse burgers naar voren kwam. Ook dit
verhaal werkte zingevend, zij het op een hele andere manier. De zingeving van de verzetsmythe voor ‘foute’ Nederlanders maakt van de oorlog geen heldhaftige periode die
noodzakelijk was om saamhorigheid aan te tonen, maar maakt van de oorlog juist de
periode die noodzakelijk was om aan te tonen dat die geborgenheid, eensgezindheid
en saamhorigheid er niet was. In de eerste naoorlogse jaren ontstond echter de kans
om dit allemaal goed te maken: door iedereen op te nemen in de volksgemeenschap en
er gezamenlijk iets beters van te maken. Zoals het bestuur van de STPD in een van de
laatste edities van Toezicht schreef:

Uit de eisen die binnen de reclassering aan de delinquenten werden gesteld blijkt
echter een minder mild standpunt. Binnen de gepropageerde harmonieuze vertrouwensband van de reclassering eiste de STPD zelfdisciplinering van de delinquent binnen
het onzichtbare keurslijf dat zij zelf had uitgetekend. Hier ontstaat een paradox, want
enerzijds achtte de STPD de delinquenten niet verantwoordelijk voor hun keuzes tijdens de oorlog, anderzijds verwachtte zij dat verandering wel uit de delinquent zelf
kwam. De morele ontwrichting, die zo’n grote rol speelde in de beweegredenen van de
STPD, zou alleen volledig kunnen verdwijnen als de delinquent optimaal integreerde
in de naoorlogse gemeenschap.
Een van de achterliggende ideeën van de STPD was haar alternatieve verzetsmythe:
vele goede Nederlanders waren besmet geraakt door de Duitse nationaalsocialistische
geest, en hun collaboratie was dus on-Nederlands. Zij waren eigenlijk meelopers, geen
echte collaborateurs. De nationale verzetsmythe was in de eerste naoorlogse jaren een
factor die leidde tot uitsluiting van politieke delinquenten, maar de alternatieve interpretatie droeg bij aan de legitimatie van insluiting. Zo wist de STPD, ondanks het
verharde klimaat na de oorlog, haar ideaal van insluiting van politieke delinquenten in
de maatschappij te legitimeren en te hanteren.

Elske Rotteveel volgt de onderzoeksmaster geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en houdt zich voornamelijk bezig met (de nasleep van) de Tweede Wereldoorlog. Haar interesse ligt bovenal bij daderschap, processen van in- en uitsluiting en de
escalatie van geweld in deze periode.

Noten
1

Het kan verhelderend werken zich te bezinnen op de gemeenschappelijke achtergrond van dit alles. Slechts langs die weg kunnen wij komen tot de erkenning,
dat naast het tekort schieten in strafrechtelijke categorieën dat ons van de politieke delinquent scheidt, het algemeen menselijk falen staat, dat ons met hem
verbindt.74

2

Insluiting door uitsluiting
De welwillende STPD streefde naar de terugkeer van haar politieke deliquenten in de
samenleving, ondanks dat de maatschappij hen aanvankelijk probeerde uit te sluiten.
Volgens de STPD hadden zij zelf nauwelijks schuld aan hun foute keuzes. Die waren
eerder toe te schrijven aan hun persoonlijkheid en aan de morele ontwrichting, die ook
al voor de oorlog bestond. Hen isoleren van de maatschappij zou de problemen dan
ook niet oplossen.
3
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