
  

 
FACULTEIT LETTEREN EN  

WIJSBEGEERTE 
 
 
 
 

 
 
 
 

Academiejaar 2009 - 2010 
 
 
 
 

 
 

 

Kinderen van de collaboratie. 
Ervaringen en getuigenissen van nakomelingen van collaborateurs in 

de Tweede Wereldoorlog. 

 
 
 
 

Suzanne Lambert 
Master in de geschiedenis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor:  Prof. dr. Bruno De Wever 
   Vakgroep Geschiedenis 
 
Decaan:  Prof. dr. Freddy Mortier 
Rector:   Prof. dr. Paul van Cauwenberghe 

 
 



II 
 

Woord Vooraf 
 

 

Deze thesis vormt het sluitstuk van vier jaar geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hierop 

terugkijkend is het bijna onmogelijk snel gegaan. Het was een goede tijd die ik voor een groot 

deel te danken heb aan mijn ouders, Eddy en Miriam. Zij hebben mij de mogelijkheid 

gegeven hier te studeren en me altijd in alles gesteund. Ook mijn zus Michelle was vanaf de 

eerste dagen op de banken van de Blandijn tot op het afprinten van deze thesis een onmisbare 

steun. Mijn warme dank gaat verder uit naar mijn vriend, Bas, die me in dit thesisonderzoek 

zowel praktisch als moreel heeft gesteund.  

 

Wanneer ik terugkijk op het project rond deze thesis denk ik aan een aantal mensen zonder 

wie ik het niet had kunnen volbrengen. Mijn eerste en heel grote dank gaat uit naar mijn 24 

respondenten. Zij hebben mij allen zeer hartelijk in hun omgeving ontvangen om hun soms 

pijnlijke en intieme verhalen met mij te delen. Het was een ervaring die ik nooit had willen 

missen. 

 

Speciale dank gaat ook naar Martine van Asch van de Kunsthal van de Sint-Pietersabdij. Zij 

heeft mij op verschillende interessante sporen gezet. Dit geldt ook voor dr. Bram Enning, 

werkzaam aan het NIOD, en Lieve vanden Kerchove, een respondente die me vanuit haar 

psychologische expertise een schat aan inzichten gaf. Natuurlijk gaat ook dank uit naar Prof. 

dr. Bruno de Wever, die me als promotor de kans heeft gegeven dit onderzoek te ondernemen. 

Ten slotte wil ik Stijn Demuynck bedanken met wie in het kader van deze thesis een vlotte 

samenwerking en uitwisseling van ideeën heeft plaatsgevonden. 

 
 
 
 
 
 



III 
 

 
Lijst met afkortingen 

 
ADJV  : Algemeen Diets Jeugdverbond 
ADVN  : Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme 
AES  : Algemeen Enkelvoudig Stemrecht 
AKVS  : Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond 
AVNJ  : Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
BBJ  : Bureau Bijzonder Jeugdzorg 
BJV  : Blauwvoet Jeugdverbond 
B.S.  : Belgisch Staatsblad 
BWP  : Belgische Werklieden Partij 
CEGESOMA : Studie en Documentatie centrum voor Oorlog en Maatschappij 
COO  : Commissie van Openbare Onderstand 
CPN  : Communistische Partij Nederland 
DBV  : Dietsche Blauwvoetvendels 
DMS  : Dietsche Meisjesscharen 
DeVlag  : Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap 
DMO  : Dietse Militante Orde 
DWRV  : Dienst voor wederopvoeding reclassering en voogdij 
EJON  : Europese Jongeren op Nationale Grondslag 
GAG  : Gerechtelijk arrondissement Gent 
GL  : Germaans Landdienst 
HJ  : Hitlerjeugd  
HJ.V  : Hilterjeugd Vlaanderen 
KAJ  : Katholieke Arbeidersjeugd 
KLV  : Kinderlandverschickung 
KSA  : Katholieke Studentenactie 
KP  : Kommunistische Partij 
MO  : Militaire Organisatie 
NEJO  : Nationaal-Europese Jongeren Organisatie 
NESB  : Nationaal Europese Sociale Beweging 
NEVB  : Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 
NIOD  : Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
NJG  : Nederlandse Jeugdgemeenschap 
NJV  : Nationaal Jeugdverbond 
NSB  : Nationaal-Socialistische Beweging 
NSJV  : Nationaalsocialistische Jeugd (in) Vlaanderen 
NSKK  : Nationalsozialistisches Kraftfarkorps 
N-VA  : Nieuw-Vlaamse Alliantie 
ONI  : Ontspanning na Inspanning 
Rex  : Christus Rex 
SS  : Schutsscharen of Schutz-Staffeln 
STPD  : Stichting Politieke Delinquenten 
SWB  : Strafwetboek 
VAVV  : Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen 
Verdinaso : Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen 
VJ  : Vlaamse Jeugd 
VNV  : Vlaams Nationaal Verbond 
VVKSO : Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs 
VU  : Volksunie 
VUB  : Vrije Universiteit Brussel 
VZW  : Vereniging Zonder Winstoogmerk 

 



IV 
 

 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding ..................................................................................................................................... 7 

Status Quaestiones en Methodologie ......................................................................................... 9 

Status Quaestiones ............................................................................................................................... 9 

Methodologie en verantwoording ..................................................................................................... 15 

Deel 1: kinderen, collaboratie  en repressie ............................................................................. 20 

1.1 De periode voor de oorlog, langdurige evoluties in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog ..... 20 

1.2. De ‘Nieuwe-Orde’ ...................................................................................................................... 25 

1.2.1. De ‘Nieuwe-Orde’ en de jeugd............................................................................................ 27 

1.3 Collaboratie ................................................................................................................................. 30 

1.3.1 Politieke collaboratie ............................................................................................................ 31 

1.3.2 Verklikking ........................................................................................................................... 32 

1.3.3 Militaire collaboratie ............................................................................................................ 33 

1.3.4 Economische collaboratie ..................................................................................................... 34 

1.3.5 Collaboratie in het meervoud ............................................................................................... 36 

1.3.6 Combinatie van militaire en politieke collaboratie ............................................................... 36 

1.3.7 Politieke collaboratie onder verzwarende omstandigheden ................................................. 37 

1.3.8 Militaire collaboratie onder verzwarende omstandigheden .................................................. 37 

1.3.9. Politieke en militaire collaboratie onder verzwarende omstandigheden ............................. 37 

1.4 De collaborerende bewegingen tijdens de oorlog ....................................................................... 38 

1.4.1 Vlaams Nationaal Verbond .................................................................................................. 38 

1.4.2 Het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen ............................................................... 41 

1.4.3 Duits-Vlaamse Arbeidersgemeenschap ................................................................................ 43 

1.4.4 Rex ....................................................................................................................................... 44 

1.5. Collaborerende jeugd ................................................................................................................. 45 

1.6 De jeugd in de oorlog .................................................................................................................. 47 

1.6.1 Het Jong Dinaso ................................................................................................................... 48 

1.6.2 Het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond .................................................................. 48 

1.6.3 De Vlaams(ch)e Jeugd .......................................................................................................... 49 

1.6.4 De Nationaalsocialistische Jeugd Vlaanderen ...................................................................... 50 

1.6.5 Kinderlandverschickung ....................................................................................................... 52 

1.6.6 Germaanse Landdienst (GL) ................................................................................................ 53 

1.6.7 Hitlerjeugd Vlaanderen ........................................................................................................ 54 



V 
 

1.7. September ‘44 ............................................................................................................................ 55 

1.7.1. ‘Repressie in het zesvoud’ ................................................................................................... 57 

Deel 2: Kinderen van de collaboratie getuigen over hun ervaringen ....................................... 72 

2.1 Integratie van kinderen van collaborateurs in de burgerlijke samenleving ................................. 73 

2.1.1 Het moment van de bevrijding ............................................................................................. 73 

2.1.2 De eventuele vlucht .............................................................................................................. 80 

2.1.3 De veranderende gezinssituatie ............................................................................................ 90 

2.1.4 De noodzaak van verhuizen, problemen in de leefomgeving ............................................. 100 

2.1.5 Materiële situatie ................................................................................................................ 105 

2.1.6 Schoolervaringen ................................................................................................................ 115 

2.1.7 Professionele hinder ........................................................................................................... 121 

2.1.8 Steun van Kerk en/of overheid ........................................................................................... 125 

2.1.9 Contact met lotgenoten ....................................................................................................... 130 

2.1.10 Engagement in de samenleving ........................................................................................ 155 

2.1.11 Legerdienst ....................................................................................................................... 159 

2.1.12 Bevrijdingsfeesten ............................................................................................................ 161 

2.1.13  Hinder over de generaties heen, actualiteit van het oorlogsverleden .............................. 166 

2.1.14 Verzoening ....................................................................................................................... 171 

2.1.15 Conclusie integratie in de burgerlijke samenleving ......................................................... 181 

2.2 Traumavorming en psychologische mechanismen bij kinderen van collaborateurs ................. 183 

2.2A Traumavorming ...................................................................................................................... 183 

2.2A.1 De interne sfeer in de familie .......................................................................................... 200 

2.2B Psychologische mechanismen ................................................................................................ 210 

2.2B.1 Verzwijgen en/of verloochenen van identiteit ................................................................. 210 

2.2B.2 Loyaliteit aan de ouders ................................................................................................... 218 

2.2B.3 Gedwongen volwassen worden ....................................................................................... 232 

2.2B.4 Rebels .............................................................................................................................. 235 

2.2B.5 Een gezinsleven van zichzelf ........................................................................................... 237 

2.2B.6 Verwerking ...................................................................................................................... 239 

2.2.7 Conclusie traumavorming (A) en psychologische mechanismen (B) ................................ 240 

2.3 Proeve van vergelijking met Nederland .................................................................................... 242 

2.3.1 Beleid ................................................................................................................................. 243 

2.3.2 Subcultuur .......................................................................................................................... 245 

2.3.3 Slachtoffergroepen ............................................................................................................. 250 

2.3.4 Trauma’s ............................................................................................................................. 253 

2.3.5 Conclusie ............................................................................................................................ 256 



VI 
 

Algemene Conclusie .............................................................................................................. 257 

Bibliografie ............................................................................................................................. 262 

Bijlagen ....................................................................................................................................... I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Inleiding 

 
 

Zeven mei 1945 bracht het einde van de Tweede Wereldoorlog aan het Westelijk front. Dit 

was de dag dat Duitsland capituleerde. Vanaf deze dag zou de strijd van de Tweede 

Wereldoorlog tot de geschiedenis behoren. De wapens zwegen, de mensen echter niet. Er was 

af te rekenen met de vele herinneringen die het collectief geheugen nog lange tijd zouden 

beheersen. Men moest een manier zien te vinden om om te gaan met de erfenis van de 

Tweede Wereldoorlog. Er werd in de naoorlogse maatschappij een poging gedaan om 

betekenis te geven aan de oorlog. Marnix Beyen stelt dat men dit deed door het in een 

verhalend kader te plaatsen met een manicheïstisch discours. In de populaire cultuur en 

literatuur  kwam een scheiding tussen slecht aan de ene kant en goed aan de andere kant. Er 

was in de periode net na de oorlog een tendens om het nieuwe (het goede) warm te 

verwelkomen en het oude (het slechte) uit te drijven, te verbannen. De categorie van het 

nieuwe behelsde alles wat met de bevrijding en het einde van de oorlog te maken had. Het 

oude daarentegen stond voor alles wat in contact stond met de oorlogsellende. Het kon dus 

ruwweg gezien worden als een tegenstelling tussen de bevrijders, de geallieerden enerzijds en 

de Duitsers en de collaborateurs anderzijds. Met tal van rituele en symbolische handelingen 

werd het oude en zijn vertegenwoordigers uit de morele gemeenschap verstoten. Deze 

handelingen bestonden ondermeer uit het kaalscheren van “foute” vrouwen, rituele 

begrafenissen van Hitler en collaborateurs opsluiten in de Antwerpse zoo.1  

 
De hoofdpersonages van deze paper vielen in de ongenuanceerde naoorlogse periode voor 

velen onder de oude categorie. De kinderen van collaborateurs werden namelijk vaak 

aangekeken op het verleden van hun collaborerende ouders. De intrede van het nieuwe met de 

bevrijding was voor veel van deze kinderen het moment van besef dat zij en hun families tot 

de oude categorie behoorden, tot de categorie van de “interne vijand”.  Deze personen zijn 

echter niet aan te duiden als vijanden, als daders, ze zijn voor een deel ook als slachtoffers te 

zien. Slachtoffers van een stigmatisering vanwege het collaboratieverleden van hun ouder(s). 

Deze problematiek van dader-slachtoffer is zeer complex in het geval van kinderen van 

collaborateurs. In de ogen van vele mensen is een kind hèt symbool van onschuld, wanneer 

                                                 
1 M. Beyen, Hoe vermoord je de levende doden? Het voorleven van de Wereldoorlogen tijdens de naoorlogse 
periodes in België, lezing gevolgd op het SOMA colloquium “War and Society”, Brussel, 10.12.2009. 
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het om een kind van collaborateurs gaat lijkt dit echter niet op te gaan. In hoeverre het leven 

van kinderen van collaborateurs negatief is beïnvloed door het verleden van hun ouders is in 

België een relatief onderbelicht vraagstuk. Deze thesis zal proberen de tot nu toe relatief 

stilgezwegen groep van nakomelingen van collaborateurs een stem te geven. Het is een 

onderzoek vanuit bottom-up perspectief, met een persoonlijke invalshoek om de gevoels –en 

ervaringswereld van kinderen van collaborateurs te achterhalen. In een eerste deel zal een 

literatuurstudie “het oude” behandelen, namelijk de collaboratie en repressie met een focus op 

de jeugd. In het onderzoeksdeel van deze thesis zal dan onderzocht worden in hoeverre de 

kinderen van collaborateurs als dader zijn aanzien door de maatschappij, als 

vertegenwoordigers van “het oude.” Er zal afgewogen worden in hoeverre een nieuwe 

generatie hinder blijft ondervinden van “het oude.” Dit zal gekoppeld worden aan de 

mogelijkheid van slachtofferschap. Er zal geanalyseerd worden in hoeverre de maatschappij 

het slachtofferschap van deze kinderen onderkent en in hoeverre ze slachtoffer zijn van het 

verleden. Als afsluiter wordt de casus van België op enkele interessante punten vergeleken 

met Nederland.  

 

Het is een complex onderzoek, temeer vanwege het ontbreken van degelijk bronnenmateriaal. 

Het onderzoeksdeel van deze thesis zal dan ook in hoofdzaak vertrekken vanuit persoonlijke 

verhalen. Het is een zeer uitgebreid onderwerp gebleken, met allerlei verschillende facetten 

waar rekening mee gehouden moeten worden. Binnen het relatief korte tijdsbestek van een 

thesis en met de beperkte (bronnen)middelen waarmee gewerkt kan worden is het dan ook 

geen sinecure om een samenhangend geheel te creëren. Compleet zal het in ieder geval nooit 

kunnen zijn, maar de grootste compleetheid is nagestreefd. Het resultaat is een analyse van 

het verhaal van kinderen van collaborateurs en hopelijk een aanzet tot diepgaand en 

gevarieerd onderzoek.  
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Status Quaestiones en Methodologie 

 

Status Quaestiones 
 
De beeldvorming over collaboratie en repressie was in België geen deel van een nationaal 

discours. Zo stelt Koen Aerts in een artikel over de beeldvorming en geschiedschrijving ten 

aanzien van de bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog. De beeldvorming 

van deze bestraffing werd toegeëigend door de Vlaamse nationalisten. Zo werd de kennis en 

het debat rond de repressie deel van de Vlaamse identiteitsclaim, van communautaire twisten. 

Het verhaal over de repressie moest de breuk met België gaan dienen. Dit leidde tot een 

publicatiestroom waarin de nadruk lag op de “misleide Vlaamse idealist als slachtoffer van 

een wraakzuchtig België.” Aerts noemt dit de Klaagcultuur, deze heerste van 1944 tot een 

stuk in de jaren ‘80. In vergelijking met Wallonië, waar weinig aandacht was voor de 

(bestraffing van) collaboratie, ontstond er een beeldvorming van de Vlaamse collaboratie 

tegenover het Waalse verzet. Dit soort beeldvormingen werd dominant en heeft lange tijd 

duchtig academisch onderzoek in de weg gestaan. Uiteindelijk heeft de academische 

geschiedschrijving dit discours kunnen doorbreken. De laatste tien jaar zijn Frans –en 

Nederlandstalige academici bovendien meer naar elkaar toe gegroeid wat betreft themakeuze.2  

 

Pas in de jaren 1980 kon de Vlaams(-nationalistische) Klaagcultuur doorbroken worden. 

Mede dankzij de reeks van Maurice de Wilde rond de ‘Nieuwe Orde’ en feiten over de 

Holocaust,3 maar ook via geschiedschrijving. In 1984 publiceerde Bruno de Wever 

bijvoorbeeld zijn werk over de Oostfronters. Een werk van onschatbaar belang in dit 

doorbreken kwam volgens Aerts in 1991: ‘Onverwerkt Verleden’ van Luc Huyse en Steven 

Dhondt.4 Het werk is gemeengoed geworden en kan als standaard uitgangspunt dienen voor 

publicaties over de periode van de (bestraffing van de) collaboratie. Huyse en Dhondt baseren 

zich voor een groot deel op cijfers van Gilissen die reeds in 1951 een statistische studie over 

collaboratie en repressie publiceerde.5 Deze cijfers van Gilissen werden gecombineerd met 

                                                 
2 K. Aerts, “De bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog. Beeldvorming en 
onderzoek”, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 21, (2009), pp. 2-12. 
3 M. Beyen, “ ‘Zwart wordt van langs om meer de Vlaamsgezinde massa’. De Vlaamse beeldvorming over 
bezetting en repressie, 1945-2000”, in: Het gewicht van het oorlogsverleden, (2003), pp. 111-112. 
4 L. Huyse en S. Dhondt, Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België, 1945-1952, Leuven, Kritak, 
1991. 
5 J. Gilissen, “Étude statistique sur la répression de l’incivisme”, in: Revue de droit pénal et de criminologie, 
1951, 31. 
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eigen steekproeven om het credo van de anti-Vlaamse repressie te ontkrachten.  In 1993 

publiceerde Frank Seberechts zijn ‘Ieder zijn Zwarte’, een kwalitatieve in plaats van een 

kwantitatieve analyse. Seberechts geeft aan dat het doel hier het analyseren van het menselijk 

en maatschappelijk fenomeen van de repressie was.6 Op deze standaardwerken volgden en 

volgen nog steeds verschillende studies over het oorlogsverleden, ook op Belgisch nationaal 

niveau. In 2008 brachten Frans –en Nederlandstalige historici nog samen de ‘Dictionnaire de 

la Seconde Guerre Mondiale en Belgique’ uit, een status quaestiones in encyclopedievorm.7  

 

Wat betreft collaboratie en de bestraffing ervan zijn er dus standaardwerken voorhanden en is 

het onderzoek in een gevorderde status. Om de collaboratie en repressie en algemene situaties 

in België voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog te beschrijven was er dan ook geen 

gebrek aan literatuur. Wat betreft onderzoek naar kinderen van collaborateurs kan dit echter 

niet gesteld worden. De studies als die van Huyse en Dhondt en Seberechts en hun opvolgers 

(zoals algemene werken rond de Tweede Wereldoorlog) kunnen enkel gebruikt worden als 

kadering. Wanneer men probeert om de vinger te leggen op de jeugd in de oorlog wordt dit 

moeilijk. Werken als die van Huyse en Dhondt, Bruno de Wever of de NEVB8 gaan (de één 

wat meer dan de ander) wel in op de jeugdbewegingen tijdens de oorlog en jeugdcollaboratie, 

maar gespecialiseerde, academische, literatuur hieromtrent is bijna onbestaande. Scripties als 

die van Ellen Waterschoot9 of Eva Kongs10, behandelen de bestraffing van minderjarigen. 

Wanneer het echter gaat om kinderen van collaborateurs, om kinderen die zelf niets met 

collaboratie te maken hebben gehad is het bijna tevergeefs zoeken. Meer algemene werken als 

dat van Seberechts of ‘Vrouwen in de repressie’ gaan iets dieper in op het menselijke aspect 

van de repressie en op de moeilijke situaties voor gezinnen en dus ook kinderen. Directe en 

diepgaande informatie wat betreft kinderen van collaborateurs is echter nauwelijks 

beschikbaar. Er zijn wel enkele getuigenissen, egodocumenten en aanzetten tot analyses.  

 

Er bestaan enkele memoires zoals die van Adriaan Verhulst11, Mark Grammens12 en Emmy 

Swerts.13 Een belangrijk initiatief van het SOMA is dat van Isabelle Ponteville en Chantal 

                                                 
6 F. Seberechts, Ieder zijn zwarte. Verzet collaboratie en repressie, Leuven, Davidsfonds, 1994. 
7  K. Aerts, art. cit., p. 12. 
8 Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 
9 E. Waterschoot, Jonge collaborateurs: een onderzoek naar de repressie ten aanzien van minderjarigen, Gent, 
(onuitgegeven licenciaatsverhandeling Universiteit Gent), 2005. 
10 E. Kongs, De misleide generatie. De bestraffing van jeugdcollaborateurs na W.O.II (gerechtelijk 
arrondissement Gent, 1944-1949), Gent, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1996. 
11 A. Verhulst, Zoon van een foute Vlaming, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 2000. 
12 M. Grammens, Herinneringen aan oorlog en repressie, Brussel, Uitgeverij Grammens, 1985. 
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Kesteloot. Zij stelden op basis van getuigenissen een dossier samen over kinderen van 

verzetslui of collaborateurs. Het aantal getuigen van kinderen van ouders in het verzet is hier 

echter wel in de meerderheid.14 De bestaande interviews van de hand van Patrick Médart in de 

Humo en van Veerle Van Beel in De Standaard dienden verder van enige informatie, evenals 

de Canvasdocumentaire ‘Kinderen van de rekening’ waarin verschillende kinderen van 

collaborateurs aan het woord kwamen. Verder bestaat er een thesis van Dries Meuleman die 

ingaat op de beoordeling van het oorlogsverleden door de tweede generatie.15 Ook Dirk 

Musschoot heeft met twee publicaties aandacht besteed aan kinderen van “zwarten.”16 

 

Buiten dit handjevol initiatieven is er een grote stilte rond kinderen van collaborateurs in 

België. Dit kan veroorzaakt worden door de instelling van de kinderen zelf. Vaak willen 

mensen het verleden namelijk niet oprakelen, niet alleen omdat ze er niet meer aan herinnerd 

willen worden. Maar ook omdat ze bang zijn voor schadelijke gevolgen voor zichzelf en hun 

familie. Dit bleek ook uit de moeilijke zoektocht naar getuigen voor dit onderzoek.17  

 

Wanneer de Belgische bronnensituatie tegenover de internationale context wordt gezet valt 

echter op dat de buurlanden al verder staan.  Diepgaande analyses op basis van getuigenissen 

zoals ze in Nederland bestaan ontbreken in België. Dit is iets wat het internationale bulletin 

van Werkgroep Herkenning18 uit 1995 reeds bevestigt. Omliggende landen hadden in die 

jaren 1990 reeds meer onderzoek over kinderen van collaborateurs.19 Dit werd in België zelf 

ook opgemerkt, in de interviewreeks in De Standaard van 1994: “onderzoek naar de 

gevoelswereld en de trauma’s van tweede generaties in collaboratiefamilies gebeurde in B. 

nauwelijks. Nederland is een flink stuk voor: daar zijn praat –en zelfhulpgroepen voor 

kinderen van “zwarten”.20 

 

                                                                                                                                                         
13 E. Swerts, Mijn tienerjaren in oorlog en repressie, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 1994. 
14 C. Kesteloot en I. Ponteville, “Kinderen van verzetslui of collaborateurs: opgroeien zonder vader of moeder”, 
in: Berichtenblad Cegesoma, (2002), 37. 
15 D. Meuleman, De beoordeling van het collaboratieverleden van de ouders door de tweede generatie: de 
schuldvraag, Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U. Leuven), 1996. 
16 D. Musschoot, België bevrijd: verteld door de mensen die er toen bij was, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2004. & 
D. Musschoot en Rita Audenaert, En toen kwam de vijand, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2003.  
17 Interview met O.O., afgenomen op 15.12.2009 & interview F.F., afgenomen op 12 maart 2010  
18 Werkgroep Herkenning is de Nederlandse praat –en zelfhulpgroep voor kinderen van collaborateurs. 
Opgericht in 1981.  
19 G. Scheffels-Baars,  “France and Belgium”, in: International Bulletin, Werkgroep Herkenning, (1995) 1, p. 9. 
20 V. Van Beel, “Het was de tijd die vol haat zat. Kinderen van de repressie (1). ‘Ik was lijdend voorwerp_tout 
court’ ”, in: De Standaard Magazine, 2 (1994), 11, p. 12. 
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De verklaring voor de ‘achterstand’ van België ten aanzien van de buurlanden kan gezocht 

worden in de hierboven beschreven evolutie van de historiografie rond de Tweede 

Wereldoorlog en vooral de bestraffing van de collaboratie. De Vlaamse Klaagcultuur en de 

communautaire beeldvorming rond een Vlaamse collaboratie en een Waals verzet heeft een 

eengemaakt nationaal discours lange tijd in de weg gestaan. Pas in de jaren ’80 kreeg het 

wetenschappelijk onderzoek grip op de periode en pas met het werk van Huyse en Dhondt in 

1991 werd het credo van de anti-Vlaamse repressie wetenschappelijk weerlegd. Zoals 

vernoemd zijn de twee landsdelen in het laatste decennium naar elkaar toegegroeid wat betreft 

onderzoek rond het verleden van de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk won het 

wetenschappelijk onderzoek dus het pleit, maar de vertraging was reeds opgelopen. Daar waar 

men in België praktisch nog moest starten met degelijk onderzoek naar collaboratie en 

repressie in de jaren 1980, publiceerde Pierre Rigoulôt in Frankrijk reeds op het einde van de 

jaren 1980 zijn ‘Les enfants de l’épuration’.21 Rigoulôt wilde, aan de hand van een tachtigtal 

getuigenissen, achterhalen hoe de nakomelingen van collaborateurs staan ten opzichte van de 

daden van hun vader of moeder. Aan de hand van hun verhalen wilde hij nieuwe inzichten 

verkrijgen over de periode van de Tweede Wereldoorlog.22 Het lijvige werk gaat in op 

verschillende psychologische mechanismen die aan het werk kunnen zijn bij de beoordeling 

van de daden van de ouders door de getuigen. Historisch gezien besteedt Rigoulôt aandacht 

aan de invloed van de collaboratie van de ouder(s) op het leven van zijn respondenten. Zonder 

een bestaand nationaal beeld van de Tweede Wereldoorlog en de repressie lijkt zo’n 

onderzoek onmogelijk. Rigoulôt geeft dit zelf aan en stelt dat de historiografie in Frankrijk er 

klaar voor was, er bestond ten tijde van zijn onderzoek reeds een nationaal discours. Ook in 

Nederland was in de jaren 1980 reeds een gemeenschappelijk discours ontstaan: “Wat 

Nederland te veel had, had België helemaal niet: een doorwortelde gemeenschappelijke 

consensus over het oorlogsverleden.” Of zo’n consensus goed is voor wetenschappelijke 

dialectiek is te betwijfelen, maar het maakt wel de weg vrij voor nieuwe invalshoeken zoals 

die van kinderen van collaborateurs.23  

  

In Nederland hebben dan ook al verscheidene studies over kinderen van collaborateurs 

plaatsgevonden. De meest recente analyse kwam van Ismee Tames24, verbonden aan het 

                                                 
21 P. Rigoulôt, Les enfants de l’épuration, Parijs, Plon, 1993. 
22 P. Rigoulôt, Les enfants de l’épuration, Parijs, Plon, 1993, pp. 1-19. 
23 K. Aerts, art. cit., p. 23.  
24 I. Tames, Besmette jeugd: Kinderen van NSB’ers na de oorlog, Amsterdam, Balans, 2009. Andere studies 
waren bijvoorbeeld de volgende: B. Kromhout, Fout geboren. Het verhaal van kinderen van foute ouders, 
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NIOD. Tames analyseerde de ervaringen van kinderen van collaborateurs in de Nederlandse 

samenleving van 1945-1960.  De verschillende onderwerpen die ze aanroert hebben als één 

van de richtlijnen gediend binnen dit onderzoek en zullen later besproken worden, ondermeer 

in een vergelijking met Nederland.  

 

Uit bovenstaande weergave van de situatie in België, Nederland en Frankrijk blijkt  het belang 

van de maatschappelijke context voor de ontwikkeling van geschiedschrijving. De verwerking 

van collaboratie en repressie lijkt in België moeilijker te verlopen dan in omringende landen. 

Jaap Kruithof stelt in ‘Voorwaarts maar niet vergeten’ dat dit samen kan hangen met de 

onzekere toekomst van het staatsbestel in België. Verschillende stromingen zijn werkzaam 

binnen het publiek debat, van federalisme tot confederalisme tot de wens van een autonoom 

Vlaanderen. Er zijn verschillende pogingen geweest tot amnestie en/of verzoening, maar tot 

nu toe is er geen vorm van amnestie gekomen, in tegenstelling tot in Frankrijk en Nederland.25 

Het is moeilijk te verklaren waar deze moeizame omgang met het oorlogsverleden aan ligt, 

misschien zit het hem inderdaad in het staatsbestel met tegenstellingen tussen Vlaanderen en 

Wallonië.26 Meuleman stelt dat het probleem ligt bij de schulderkenning. In Nederland 

hebben de collaborateurs schuld erkend, maar in België niet. De ideologische Vlaamse 

collaborateurs hebben niet het gevoel iets verkeerd gedaan te hebben. De repressie was 

foutief, niet zij. Hun idealen zijn met de federalisering niet zo slecht gebleken, ze komen nu 

uit. Het probleem hierbij is dat wie geen schuld bekent ook geen vergiffenis kan krijgen. 

“Zolang de beide partijen blijven vasthouden aan hun standpunt, is een uitweg uit deze 

impasse onmogelijk.”27 

 

Zoals gebleken is was de tegenstelling van Vlaanderen-Wallonië sowieso bepalend voor de 

geschiedschrijving. De geringe aandacht voor kinderen van collaborateurs kan dus verklaard 

worden door de vertraging die de professionele geschiedschrijving opgelopen heeft doordat 

deze onderwerp werd van communautaire twisten.  Maar misschien was er ook geen vraag 

                                                                                                                                                         
Amsterdam, Contact, 2004. & P. Berserk, De tweede generatie. Herinneringen van een NSB-kind, Utrecht, 
Spectrum, 1985. & J. Hofman, “Het lot van NSB-kinderen. Een oud, maar actueel probleem”, in: MGV, 1984, 
39. G. Scheffels-Baars,  “France and Belgium”, in: International Bulletin, Werkgroep Herkenning, (1995), 1, p. 
9. 
25 J. Kruithof, “Ethische, filosofische en politieke aspecten van het vergeten, vergeven en verzoenen,” in: 
Voorwaarts maar niet vergeten. Acta van de studiedag op 9 juni 2001 in het Vlaams Parlement over collaboratie 
& repressie, (2001), pp. 51-53. 
26 G. Scheffels-Baars,  “France and Belgium”, in: International Bulletin, Werkgroep Herkenning, (1995), p. 9. 
27 D. Meuleman, De beoordeling van het collaboratieverleden van de ouders door de tweede generatie: de 
schuldvraag, Leuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U. Leuven), 1996, p. 52. 
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naar onderzoek over kinderen van collaborateurs. In Nederland kwamen zelfhulp –en 

praatgroepen, iets wat in België niet bestaat. Er zijn enige initiatieven geweest tot het 

oprichten van zulk soort praatgroepen, maar deze zijn niet door kunnen gaan vanwege het 

lage aantal inschrijvingen.28 Ook waren er geen Belgen aanwezig op de Europese conferentie 

in het Finse Oulu in 2004 over ‘kinderen van de oorlog’29 Op het eerste gezicht lijkt de groep 

van kinderen van collaborateurs het gebrek aan aandacht niet te willen doorbreken. Het 

merendeel van de respondenten van dit onderzoek geeft echter aan dat het tijd is dat er 

onderzoek rond hun ervaringen gedaan wordt. Toch is dit er nog niet geweest. Dhr. F.-J. 

Verdoodt stelt dat dit ook komt door de houding van de nakomelingen van collaborateurs zelf, 

meer bepaald door diegenen die deel uitmaken van de subcultuur van lotgenoten die in 

Vlaanderen gevormd is: Die subcultuur is nog zeer stevig, onderschat het niet. Veel mensen 

worden binnen die subcultuur geboren, verwetenschappelijken hun onderzoek en studies. Er 

komen tamelijk veel wetenschappers uit het milieu van de repressie.  Maar die hebben nog 

een soort respect voor die subcultuur, voor hun milieu. Dus een verklaring is de pudeur.30  

 

Later in dit onderzoek zal blijken wat deze subcultuur precies inhoudt en dat ze als groepering 

van nakomelingen van collaborateurs ten dele te vergelijken is met Werkgroep Herkenning. 

Een verschil kan echter gezien worden in de actieve roep om (h)erkenning die in de groep van 

de subcultuur lijkt te ontbreken. De lotgenoten in de subcultuur trekken zich meer terug in 

hun eigen kring. Het ontbreken van deze actieve roep om aandacht zou een verklaring kunnen 

zijn voor het uitblijven van grootschaligere projecten rond kinderen van collaborateurs.  

 

Dhr. Verdoodt ziet ook een verklaring in de ontstane tegenstellingen en in het gebrek aan 

financiering:  

De tweede verklaring ligt erin dat de wetenschappers die aan de veroordelende kant hebben 

gestaan nu moeilijk terug kunnen. Zij kunnen nu moeilijk gaan aangeven dat de meesten grijs 

zijn, dat ze te veel in het “foute” hebben gedacht. Dat is voor hen nog een hele stap die ze 

nodig hebben om dat te doen. De derde oorzaak zal waarschijnlijk wel liggen in de overheid 

die daar nog onvoldoende middelen voor vrijmaakt. Ik begrijp die overheid ook. Over een 

museum zoals in Mechelen over de wegvoering van de Joden zal geen mens protesteren. Maar 

als men morgen zegt dat we nu is eindelijk 5 miljoen euro moeten voorzien voor een grondige 

                                                 
28 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
29 “European conference of children of war in Oulu Finland 13-15.6.2003”, in: Internationaal Bulletin, 
Werkgroep Herkenning, 2003, 17, pp. 2-3. 
30 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
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studie van repressie en collaboratie zal dat er nooit doorkomen. Terwijl de getuigen er nu nog 

zijn.31 

 

Er zijn dus verschillende verklaringen mogelijk voor het feit dat de aandacht voor kinderen 

van de  collaboratie in België geringer was dan in de omringende landen. Recente werken 

geven echter wat hoop.  In 2009 verscheen nog de publicatie van een door het SOMA 

ondersteund onderzoek van Gerlinda Swillen naar kinderen van Duitse soldaten en Belgische 

moeders, ‘Koekoekskind’. 

 

Methodologie en verantwoording 
 

Voor het eerste deel van deze thesis werd gebruikt gemaakt van de bestaande 

wetenschappelijke algemene literatuur rond collaboratie en repressie. Voor het 

onderzoeksdeel lag dit moeilijker. Zoals hierboven bleek is de geschiedenis van kinderen van 

collaborateurs namelijk redelijk onderbelicht gebleven. Met dit onderzoek zal gepoogd 

worden een begin te maken met en tegelijk een aanzet te geven tot diepgaand onderzoek naar 

de ervaringen en belevenissen van deze groep in de samenleving. Bij de totstandkoming van 

deze thesis heeft nauwe samenwerking plaatsgevonden met Stijn Demuynck. Samen met hem 

is het eerste deel over collaboratie en repressie geschreven. Het onderzoeksdeel verschilt 

echter. Daar waar hij het verhaal van kinderen van collaborateurs vanuit een eventueel 

overheidsbeleid zal benaderen, zal het hier draaien om de persoonlijke ervaringswereld van 

nakomelingen van incivieken. Vanwege het grote gemis aan diepgaand en analyserend 

bronnenmateriaal werd geopteerd voor een combinatie van de weinige bestaande algemene 

werken, egodocumenten en getuigenissen met zelf afgenomen interviews. Tevens vanwege 

het feit dat dit onderzoek handelt rond een persoonlijk perspectief en persoonlijke verhalen en 

ervaringen werd geopteerd voor persoonlijke getuigenissen. Stijn Demuynck zal dus meer 

vanuit een top-down perspectief werken en dit onderzoek vanuit een bottom-up perspectief. 

 

Hiertoe was een verdieping in de mechanismen van mondelinge geschiedenis geboden. Er 

diende een vragenlijst, een contract en een identificatiefiche opgesteld te worden. Het contract 

en de identificatiefiche werden opgesteld met behulp van de colleges van Bruno de Wever 

                                                 
31 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
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over mondelinge geschiedenis. Voor de vragenlijst is hier gebruik gemaakt van de 

verschillende getuigenanalyses in Nederland zoals deze van Ismee Tames en Bas Kromhout.  

De grootste moeilijkheid bij het ondernemen van dit project van mondelinge geschiedenis was 

het vinden van respondenten. Hiertoe is in eerste instantie gebruik gemaakt van het lopende 

project in de Kunsthal van de Sint-Pietersabdij rond de komende tentoonstelling ‘Familie in 

oorlog, gekleurd verleden’. De eerste getuigen zijn via dit project gecontacteerd. De beste 

weg om getuigen te vinden bleek via reeds gecontacteerde respondenten. Andere manieren 

zoals het verkrijgen van contacten via verenigingen zijn ook geprobeerd. Maar dat gaf meestal 

geen succes. Van het Davidsfonds is bijvoorbeeld nooit een reactie gekomen. Één respondent 

is gecontacteerd via een theatervoorstelling van hemzelf.32 Dirk Musschoot, een auteur die 

reeds publicaties aan getuigenissen van ondermeer kinderen van collaborateurs heeft gewijd, 

is ook gecontacteerd. Verder is het ADVN om hulp gevraagd, maar deze instelling kon niet 

van dienst zijn daar het verboden is om persoonlijke (contact)gegevens te verstrekken. 

Archieven doorzoeken was dus geen optie, daar de persoonlijke gegevens veelal niet vermeld 

of niet toegankelijk zijn. Bovendien handelen archieven (en standaardwerken) in de meeste 

gevallen om de collaborateurs zelf en niet om de kinderen. Persoonlijke verhalen van 

collaborateurs, zoals interviews waarin iets gezegd zou kunnen worden over het gezinsleven, 

bleken ontoegankelijk. Zelfs voor één van mijn respondenten bleek dit bijna onmogelijk, 

terwijl zij een dochter van de geïnterviewde was.33  

 

De respondenten zijn dus hoofdzakelijk via andere respondenten gevonden. Deze manier van 

contacteren is echter niet zonder risico. Zo zul je namelijk snel een respondentenbestand 

krijgen dat ongeveer hetzelfde verhaal vertelt, in dit geval het Vlaamsgezinde verhaal. 

Wanneer contacten namelijk verkregen worden via een respondent die zeer Vlaamsgezind is, 

zullen andere respondenten dit ook zijn. Het betreft dan respondenten van de zogeheten 

subcultuur van lotgenoten die later omschreven zal worden. Deze respondenten leggen de 

nadruk op een anti-Vlaamse repressie, waarbij het zeer moeilijk is om het persoonlijke 

verhaal te achterhalen. Trauma’s worden dan ook vaak ontkend. Er is getracht om mensen te 

vinden die niet tot deze (Vlaamse) subcultuur behoren en dus andere ervaringen hebben. Dit 

bleek zeer moeilijk. Er zijn een aantal mensen afgehaakt, vanwege angst voor gevolgen voor 

de familie en vanwege angst voor oprakelen van het verleden. Vanzelfsprekend zijn deze 

weigeringen steeds gerespecteerd. Maar voor de veelzijdigheid van het onderzoek was het 

                                                 
32 K. Tinel, Scheisseimer, Antwerpen, Het Paleis.  
33 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010  
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belangrijk om mensen te vinden die wel getraumatiseerd zijn en andere ervaringen hebben. 

Dit bleek niet gemakkelijk. Verschillende keren werd mij duidelijk gemaakt dat men niets 

over dat verleden wist te zeggen, terwijl ik op dat moment van familie van de gecontacteerde 

wist dat deze persoon wel zeer getraumatiseerd was. 

 

Het blijft dus voor velen een delicaat onderwerp, iets wat het verkrijgen van een representatief 

respondentenbestand niet vanzelfsprekend maakt. Natuurlijk zal gehele representativiteit hier 

ook niet nagestreefd kunnen worden. Met een uiteindelijk totaal van 24 respondenten kan niet 

gesteld worden dat alle kinderen van collaborateurs gerepresenteerd zijn. Een belangrijk deel 

van de respondenten komt uit de subcultuur van lotgenoten, maar er zijn gelukkig voor dit 

onderzoek ook voldoende respondenten gevonden die een heel ander verhaal vertellen.  

 

Vanwege het feit dat gehele representativiteit onmogelijk haalbaar is binnen het bestek van 

een thesisonderzoek is geopteerd voor diepgaande verhalen. Elke respondent is eenmaal 

bezocht, sommige nog een tweede of derde maal en de lengte van de interviews varieerde van 

een uur tot drieënhalf uur. Steeds vond het gesprek plaats bij de respondent thuis, met 

uitzondering van een tweetal respondenten die liever op hun werk afspraken. Hieronder volgt 

een kort profiel van de 24 respondenten, verdere patronen zullen uit het onderzoeksdeel 

blijken. 

 

De respondenten zijn afkomstig uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, 

Limburg en Vlaams Brabant, twee getuigen hebben (gedeeltelijk) roots in Wallonië, anderen 

zijn afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Van de 24 respondenten is de helft 

universitair geschoold. Zes respondenten zijn geboren in de jaren 1920, tien in de jaren 1930, 

vier in de jaren 1940, één in de jaren 1950 en één in de jaren 1960.  Zes respondenten zaten in 

het AVNJ en NSJV tijdens de oorlog, één respondent in de Rex Jeugd. Zeven respondenten 

vervoegden na de oorlog een nationalistische jeugdvereniging als het ADJV. Slechts twee 

respondenten zagen hun moeder veroordeeld tot een gevangenisstraf van enkele maanden. Bij 

twee andere respondenten werd vader ter dood veroordeeld, in beide gevallen niet uitgevoerd. 

Van vijf respondenten zat vader enkele maanden tot een jaar gevangen wegens collaboratie en 

vijftien respondenten moesten vader langer dan een jaar missen, dit kon lopen van drie tot 

twintig jaar. Van de andere respondenten is vader niet bestraft (één respondent) of is hij zijn 

straf ontvlucht. Twee respondenten zagen hun vader vertrekken zonder dat ze zelf mee 

mochten, zeven respondenten vergezelden vader op zijn vlucht. Drie respondenten wensten 
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anoniem te blijven, dit is dan ook gerespecteerd. Er is geopteerd om de rest van de 

respondenten enkel met hun initialen weer te geven in de voetnoten, in de lopende tekst zult u 

soms hun volledige namen terugvinden. Als algemene noemer zullen verschillende 

verwijzingen gehanteerd worden, zoals “kinderen/nakomelingen van collaborateurs/ van 

incivieken/ van repressieslachtoffers”. De respondenten verwijzen zelf het liefst naar hun 

ouder(s) als ‘repressieslachtoffers’, waarschijnlijk vanwege de pejoratieve bijklank van het 

woord ‘collaborateur.’  

 

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van persoonlijke getuigenissen. De bedoeling van 

een getuige bij het vertellen van zijn of haar verhaal moet altijd in ogenschouw genomen 

worden. Wat wil hij of zij hiermee bereiken? Een (on)bewuste verdraaiing van de feiten is 

altijd mogelijk. Het is zaak om zo dicht mogelijk bij het originele verhaal te komen. Dat is 

niet altijd gemakkelijk omdat mensen hun eigen geschiedenis vaak herschrijven, in veel 

gevallen niet zonder mythes. In de analyse moest dit zoveel mogelijk doorprikt worden. Er 

kon in de transcripties van de interviews worden gezocht naar gelijkenissen en interessante 

verschillen, maar altijd met voorzichtigheid. Het was geboden om de getuigenissen zoveel 

mogelijk te confronteren met geschreven bronnen, bijvoorbeeld wat betreft subthema’s als de 

straatrepressie. Dit is in grote mate toegepast, om te voorkomen dat het onderzoek vervalt in 

tendentieus taalgebruik. Wat betreft het tweede thema over psychologische gevolgen van het 

oorlogsverleden voor de respondenten is gebruik gemaakt van algemene werken rond 

ontwikkelingspsychologie en meer specifieke inzichten van Bram Enning, psycholoog 

werkzaam bij het NIOD, en Lieve vanden Kerchove, een psychologe die zelf heeft getuigt 

voor dit onderzoek.  

 

In combinatie met de bestaande bronnen en getuigenissen is getracht met behulp van de 24 

verhalen een zo compleet mogelijk verhaal te vertellen. De verschillende onderwerpen 

waarnaar gevraagd is werden ingedeeld in drie thema’s. Het eerste thema handelt over een 

meer historisch vraagstuk, namelijk dat van de mogelijkheid voor kinderen van collaborateurs 

om te integreren in de burgerlijke maatschappij. Hiertoe zijn verschillende facetten van deze 

burgerlijke maatschappij behandeld. Het tweede thema handelt rond een meer psychologisch 

vraagstuk, namelijk dat van de mogelijkheid van traumavorming bij kinderen van 

collaborateurs. Dit tweede thema behandelt ook de manier waarop de getuigen zich verhouden 

tot en oordelen over de daden van hun vader (en moeder). In een derde, kleiner, thema zal een 

korte vergelijking met Nederland aangestipt worden.  Elk thema is weer opgedeeld in eigen 
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kleinere subthema’s. Er is naar gestreefd het overvloedige bronnenmateriaal van de interviews 

zo goed mogelijk op te delen in deze subthema’s. Tussen de verschillende subthema’s is 

echter vaak een nauwe samenhang, daarom zal er regelmatig gebruik worden gemaakt van 

kruisverwijzingen. Bovendien blijft elk persoonlijk verhaal uniek, iets wat opdelen in 

subthema’s niet altijd makkelijk maakte. Er is toch getracht een duidelijk verhaal te creëren, 

maar tegelijkertijd zijn de persoonlijke ervaringen van de getuigen zoveel mogelijk 

gerespecteerd, dit door ze regelmatig zelf aan het woord te laten. Het geheel zal hopelijk een 

aanzet tot het broodnodige verdere en diepere onderzoek naar persoonlijke ervaringen van  

kinderen van de collaboratie zijn.  
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Deel 1: kinderen, collaboratie  en repressie 

 
 

1.1 De periode voor de oorlog, langdurige evoluties in aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog 
 

In het interbellum zijn er een aantal evoluties waar te nemen die België veranderden in de 

aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en al haar aspecten, ondermeer de collaboratie.  

 

België moest in de jaren na de Eerste Wereldoorlog herstellen van de geleden schade. Tot 

1926 was er dan ook sprake van politieke en sociaaleconomische problemen. In de tweede 

helft van de jaren 1920 kwam er economisch herstel. In die periode kwam ook de Vlaamse 

kwestie steeds meer op de voorgrond, verschillende Vlaamse eisen werden ingewilligd.34  

 

De naoorlogse problemen werden aangevuld met problemen aangaande de invoering van het 

Algemeen Enkelvoudig Stemrecht.35 Er kwamen stromingen in de samenleving die de 

democratie als de veroorzaker van de problemen van die tijd gingen aanwijzen. In de jaren 

1918-1925 verspreidden antiparlementaire en antidemocratische gevoelens zich.36 

Antidemocratische gevoelens dateren reeds van het Ancien Régime toen de democratische 

beginselen van volkssoevereiniteit en dergelijke meer nog niet bestonden. In 1919 was in 

België het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor mannen doorgevoerd. Deze massificatie 

van het democratisch systeem was een bron van antidemocratische gedachten, de massa zou 

teveel macht krijgen. De jaren dertig met haar crisis in de financiële wereld en hevige 

internationale politieke ontwikkelingen was nog een bevestiging van de antidemocratische 

standpunten. De liberale democratieën die euforisch uit de Eerste Wereldoorlog kwamen 

konden de economische malaise door de beurscrash van Wallstreet in 1929 niet tegengaan. 

Extremen zoals fascisme en communisme leken steeds meer de opties voor de toekomst. In 

Europa ziet men de opkomst van (extreem)rechtse dictaturen. In België zal de liberale 

                                                 
34 F. Seberechts, Ieder zijn zwarte. Verzet collaboratie en repressie, Leuven, Davidsfonds, 1994, pp. 21-22. 
35 Ibidem, p. 20. 
36E. Gerard, “De democratie gedroomd, begrensd en ondermijnd. 1918-1939,” in: Nieuwe geschiedenis van 
België 1905-1950, (2006), pp. 980-81. 
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democratie overeind blijven maar toch te maken krijgen met de internationaal groeiende 

tegenstelling tussen links en rechts.37  

 

Het aan de macht komen van Hitler en de vestiging van zijn dictatuur in het Duitsland van 

1933 is een grote stap in de opmars van autoritair rechts die de Europese linkerzijde begint te 

verdringen. Het leidt tot buitenlandse spanningen die in België niet onopgemerkt blijven. Één 

van de reacties van de West-Europese socialisten is het zoeken naar nieuwe bondgenoten. Ze 

zoeken samenwerking met de communisten of antiklerikale liberalen, iets wat de katholieke 

en conservatieve zijde af zou schrikken. Het zou leiden tot een verdere polarisering tussen 

links en rechts.38  

 

Katholiekliberale regeringen proberen in de jaren 1930-1935 het hoofd te bieden aan de 

economische neergang terwijl de parlementaire democratie steeds meer aan draagvlak 

verliest.39 De notie van “structuurhervorming” wordt populairder door de malaise van de 

economische crisis en de buitenlandse antidemocratische evoluties.40 Het is de vitale Nieuwe 

Orde, “de revolutie van rechts” die de bewondering van velen weg kan dragen. Met Hitlers’ 

nazisme als toonaangever, heerst er binnen een breed spectrum aan politieke bewegingen 

aanhang voor de Nieuwe Orde, tegen het Marxisme en de liberale democratie. Ook in België 

kregen de ideeën van de “nieuwe orde” aanhang, dit was te zien in verschillende nieuwe 

politieke initiatieven zoals Rex.41  Rex, de partij van Léon Degrelle, stond  antidemocratisch 

gedachtegoed voor. Dit zou later evolueren naar de fascistische kant.42 Het VNV en 

Verdinaso gingen ook richting fascisme, de Nieuwe Orde- ideeën werden voor velen in de 

(rechtse) katholieke wereld aanlokkelijk.43 Het Nieuwe Orde- ideeëngoed vond, met haar 

nadruk op orde en autoriteit, ook haar weg binnen de traditionele partijen. De katholieke 

kringen begonnen bijvoorbeeld te voelen voor een corporatistische nieuwe staatsinrichting en 

de katholieke partij werd onder Hubert Pierlot hervormd met de nadruk op orde en tucht. In de 

BWP kwam dan vernieuwing met Hendrik de Man die een herstelprogramma moest opzetten 

                                                 
37E. Gerard, art. cit., p. 1031. 
38 E. Gerard, art. cit., pp. 1036-7. 
39 Ibidem, p. 1056. 
40 Ibidem, p. 1063. 
41 Ibidem, pp. 1056-1057. 
42 B. De Wever, “De collaboratie in Vlaanderen,” in: Het gewicht van het oorlogsverleden, (2003), pp. 40-42. 
43 E. Witte, Politieke geschiedenis van België: van 1830 tot heden, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, pp.  
221-222. 
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en tegelijkertijd de invloed van het Marxisme en de Internationale uit de BWP wilde 

verwijderen.44  

 

De parlementaire democratie kwam dus ook in België onder druk te staan en men gaat zich 

richten op de autoritaire en fascistische stromingen die de toekomst leken te zijn.45 Ondanks 

enige economische verbetering onder de regering-Van Zeeland vanaf 1935 blijft er politiek 

ongenoegen. De verkiezingen van 1936 zorgden voor een grote verandering in de Belgische 

politiek.46  De katholieken verloren tien procent van hun kiezers en ook de liberalen en 

socialisten kregen geen waardering voor hun regeringswerk. Rex behaalde echter in één klap 

21 zetels en het kartel rond het VNV47, het Vlaams Blok, verdubbelde haar aantal zetels naar 

16.48  In de verkiezingen van 1936 zag men de opkomst van extreem links (KP)49 en extreem 

rechts (Rex, VNV).50 Nu was bijna een vierde van de Kamerzetels in handen van de drie 

partijen die het Belgisch parlementaire systeem afwezen.51 Toch ontstond een regering van 

socialisten, liberalen en katholieken. Deze constellatie strookte echter niet met de situatie in 

het land waarin stakingen een voorbeeld waren van de dreigende situatie.52 De tegenstelling 

tussen rechts en links werd in 1936-1939 weer aangewakkerd door de zelfstandigheidspolitiek 

die België internationaal aanhangt. De linkerzijde van socialisten, communisten en links-

liberalen wilde namelijk actief zijn op de internationale scène en de kant kiezen van de 

Europese democratieën tegen de fascistische dictaturen.53 

 

De Spaanse Burgeroorlog van 1936 tot 1939 verscherpte dan nog de tegenstellingen tussen 

links en rechts in de publieke opinie. De gebeurtenissen in Spanje, zoals het geweld tegen de 

kerk, wakkerden een grote verspreiding van fervent anticommunisme aan.54 Ook de jongeren 

werden hiervan doordrongen, dat blijkt uit de getuigenis van een toen 12-jarige jongen: 

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog stond de kerk vierkant achter generaal Franco en tegen de 

roden: de socialisten en communisten. De film Alcazar van Toledo werd afgedraaid, zeer 

emotioneel. En men toonde in de nieuwsberichten vermoorde priesters, verkrachte nonnen in 

                                                 
44 E. Gerard, art. cit., pp. 1061-1062. 
45 E. Gerard, art. cit., p. 1038. 
46 E. Gerard, art. cit., p.1070. 
47 Vlaams Nationaal Verbond 
48 E. Gerard, art. cit., p. 1079. 
49 Kommunistische Partij 
50 E. Witte, op. cit., p. 205. 
51 E. Gerard, art. cit., p. 1079. 
52 Ibidem,  p. 1083. 
53 Ibidem, p. 1087. 
54 E. Witte, op. cit., pp. 209-210. 
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Spanje. Kloosters en abdijen die werden afgebrand, kerken… dus wij hadden natuurlijk al 

van voor de oorlog sympathie voor Franco. En toen wij nog op het St.-Barbaracollege bij de 

Jezuïeten waren in de tijd van de Spaanse Burgeroorlog moesten wij met bussen geld 

inzamelen voor Finland, Stalin was Finland namelijk binnengevallen. Dat was nog voor de 

Tweede Wereldoorlog. En de Finnen hebben zich zeer dapper verzet tegen de Russische beer. 

Dus in de tijd van die Russisch-Finse oorlog en de Spaanse Burgeroorlog waren wij eigenlijk 

al door de paters-dominicanen en door de paters-jezuïeten voorbereid op een heilige 

kruistocht tegen het goddeloze Bolsjewisme. Dat was er bij ons al ingepompt.55 

 

De Spaanse burgeroorlog werd een “symbool van de internationale polarisatie tussen links en 

rechts”. In België sympathiseerden de katholieken en conservatieven met Franco terwijl de 

BWP56 meer naar de communistische fleur van de Spaanse kameraden neigde. Er kwam geen 

Belgische interventie, maar niet zonder onenigheden. In 1939 werd Franco uiteindelijk 

erkend, maar dan is de burgeroorlog reeds afgelopen. 57 

 

Desondanks het begin de Spaanse burgeroorlog en de hierboven aangegeven impact op 

nationaal niveau, zou het turbulente jaar 1936 zijn titel vooral verdienen door de verschillende 

stakingen en gebeurtenissen omtrent de verkiezingen van.58 Het was het jaar waarin een 

akkoord werd gesloten tussen Rex en VNV, iets wat vooral bij de katholieke partij angst voor 

verlies van kiezers deed rijzen. De nederlaag van Degrelle bij de tussentijdse verkiezingen 

van 11 april 1937 toont echter aan dat de paniek voor niets was.59 Verder  was 1936 de start 

van een fase van unieke regeringsinstabiliteit die concreet vertaald werd door het gegeven van 

zes regeringen op vier jaar tijd. De oorzaken hiervoor lopen erg nauw samen met het 

breuklijnen model dat … uittekende voor België: onenigheid over het te voeren economische 

beleid,60 tegenstellingen tussen links en rechts61 en communautaire spanningen. Deze 

(politieke) instabiliteit zou de bewondering voor sterke regimes (zoals Duitsland) enkel nog 

versterken.62  

 

                                                 
55 Interview A.E., afgenomen door S. Lambert op 15 februari 2010 
56 Belgische Werklieden Partij 
57 E. Gerard, art. cit., pp. 1087-1088. 
58 E. Witte, op. cit., p. 221. 
59 E. Gerard, art. cit., pp. 1092-1094. 
60 E. Witte, op. cit., p. 210. 
61 E. Gerard, art. cit., p. 1097. 
62 E. Witte, op. cit., p. 210. 
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Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, na de verkiezingen van 2 april 1939, kwam 

er uiteindelijk een coalitie tot stand tussen katholieken en liberalen, die bij het uitbreken van 

de oorlog vervoegd zou worden door de socialistische partij. Ondanks het feit dat de grote 

partijen de handen in elkaar sloegen, bleven zowel rechts, in de persoon van het VNV, als 

links, via de communisten, sterk aanwezig. 63 

 

De Nieuwe Orde-ideeën bleven voor velen in de (rechtse) katholieke wereld aanlokkelijk. Dit 

in combinatie met de trage inwilliging van de Vlaamse eisen, zorgde ervoor dat een groot deel 

van de Vlaamse intellectuele jeugd haar toevlucht zocht in het radicaal Vlaams-

nationalisme.64  Het Vlaams-nationalisme vond haar bakermat in de Vlaamse beweging. Het  

was feitelijk de meer radicale vleugel van de Vlaamse beweging met de eis voor een 

zelfstandige Vlaamse staat, daar waar de Vlaamse beweging gelijkberechtiging van de 

Vlamingen nastreefde. De doelstelling van de Vlaamse beweging kon rekenen op een steeds 

groeiende meerderheid van de civiele maatschappij in Vlaanderen en die van het Vlaams-

nationalisme werd gedragen door een minderheid. Deze minderheid heeft de combinatie 

gemaakt tussen hun eis tot een Vlaamse staat en antidemocratie. Die antidemocratische 

gevoelens deelde de Vlaamse beweging en dus de Vlaamse civiele maatschappij niet. 

Hierdoor vervreemdde ze van het Vlaams-nationalisme. Ondanks taalwetten ten voordele van 

de Nederlandstalige civiele maatschappij binnen de Belgische staat, bleef het Vlaams-

nationalisme de Belgische staat als de vijand zien. Een vijand die eerst weggewerkt moest 

worden zodat de zelfstandige Vlaamse staat kon ontstaan. Dit vijandbeeld is mede 

veroorzaakt door de tegenstellingen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog en door de 

houding van het Franstalige establishment dat de verwezenlijking van de Nederlandstalige 

eisen tegenging. In de overtuiging van de politieke vertegenwoordigers van het Vlaams-

nationalisme, zoals het VNV, dat zij de enige legitieme vertegenwoordiging van het Vlaamse 

volk vormden, schuilt de antidemocratische gedachte. Hiermee keerden ze zich ook meteen 

van de civiele maatschappij af. Deze civiele maatschappij, gedragen door de Vlaamse 

beweging, was namelijk de massa die haar macht van het democratisch bestel moest hebben.65  

 

De groeiende populariteit van Nieuwe Orde-ideeën en de heersende ontevredenheid zou velen 

in de collaboratie drijven. Men keek met bewondering naar Duitsland en haar correcte 

                                                 
63 E. Gerard, art. cit., p. 1099. 
64 E. Witte, op. cit., pp. 221-222. 
65 B. De Wever, “De collaboratie in Vlaanderen,” p. 42. 
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soldaten. Bij velen heerste de overtuiging dat Duitsland de oorlog reeds gewonnen had en dat 

het het begin was van een nieuw tijdperk met Duitsland aan de top. Het idee van bij de 

overwinnaar te willen horen en zo bij te dragen tot een Nieuwe (betere) Orde zou sterk 

bijgedragen hebben aan de collaboratie.66  

1.2. De ‘Nieuwe-Orde’  
 
“Both Belgian liberal democracy and the nation state itself came under pressure from two 

movements looking for a position within the mass democracy initiatied after the First World 

War.”67 

De ‘Nieuwe-Orde’ wordt vaak in één adem vermeld met het fascisme dat in het interbellum 

de Belgische politieke wereld en op een bredere schaal de internationale ruimte penetreerden. 

Het idee van een ‘Nieuwe-orde’ was, althans in de Belgische casus, een reactie op het 

‘nieuwe’ concept van de massademocratie die na de Eerste Wereldoorlog via het AES ingang 

vond in de maatschappij.  De doorgedreven democratie viel vooral in (rechts) katholieke 

kringen in slechte aard.  

“De kerk gaat onder paus Pius XI in de tegenaanval en beperkt zich niet langer tot het 

afschermen van seculariserende tendensen, maar wil stemmen heroveren van de 

massaorganisaties. Pius XI lanceert de Katholieke Actie…Er gaat veel aandacht naar jeugd- 

en volwassenenorganisaties.”68 

De intrede van de massademocratie had binnen de kerk kwaad bloed gezet. Het strookte niet 

met de maatschappijvisie van de conservatief rechtse stroming binnen de kerk. De 

‘Katholieke Actie’ dient in eerste instantie dan ook gezien worden als conservatieve revolutie 

en een dam tegen het ‘rode gevaar’, “with the aim of bringing about a Catholic mass 

movement that would epitomise the supremacy of the church and Catholicism.”69 De 

kerkelijke hiërarchie proclameerde een ‘derde weg’ die los stond van zowel de liberale 

democratie als het fascisme. De manier van handelen en de gebruikte retoriek, maakten een 

onderscheid met dat fascisme evenwel vaak moeilijk.  

Bij het duiden van de positie van de katholieke kerk en de ‘Nieuwe-Orde’ is het belangrijk dat 

er niet wordt uitgegaan van een monoliet blok. De eerste fascistische opstoten, kort na 

Wereldoorlog Een, dienen geplaatst worden binnen geradicaliseerde Frans-sprekende 

                                                 
66 Interview L.D., afgenomen door S. Lambert op 24 februari 2010 
67 B. De Wever, “Catholicism and Fascism in Belgium”, in: Totalitarian Movements and Politcial Religions. 
2007, 8, 2, p. 344. 
68 F. Coussée, De pedagogie van het jeugdwerk,  Gent, Academia press, 2006, p. 85. 
69 B. De Wever, “Catholicism and Fascism in Belgium”,  p. 345. 
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katholieke kringen, die vooral ingang vond bij conservatieven en oorlogsveteranen. Centraal 

stond een sterk Belgisch ultra-nationalisme en vooral de strijd tegen democratie en het AES. 

Het gedachtegoed strookte in grote mate met fascisme in Italië. Binnen de kerkelijke 

hiërarchie werd, zolang deze katholieke eenheid niet in gevaar bracht, de aanwezigheid van 

dergelijk ideeëngoed gedoogd en kon het zelfs op de nodige sympathie rekenen binnen 

bisschoppelijke kringen. Tot haar veroordeling als schismatische beweging door de kerk in 

1937, was het Rex van Degrelle hiervan de belangrijkste exponent.70 

Buiten de kerkelijke hiërarchie zien we een ander verhaal. Op het niveau van de lagere clerus 

zou vooral het Vlaams-nationalisme ingang vinden. Al moet hierbij de nuance gemaakt 

worden dat het hier maar om een deel van de lagere clerus ging.71  Deze Vlaams-

nationalistische stromingen mogen op een orthodox niveau niet gezien worden als puur 

katholiek. Ze zagen het katholicisme wel als een deel van de Vlaamse identiteit, maar er was 

vrijheid van godsdienst. Wel zien we dat na het akkoord tussen Rex en VNV er gesprek 

opgang kwamen tussen de Vlaamse vleugel van de inmiddels opgesplitste katholieke partij en 

het VNV. Het gaat hierbij niet om een politiek akkoord maar wel om de erkenning van de 

positie van het katholicisme binnen die Vlaamse identiteit en een corporatistische 

wereldopvatting gesteund op pauselijke encyclieken.72 

Hoewel erg simplistisch en de rol van de christendemocratie voor een groot stuk buiten 

beschouwing gelaten, is er sprake van twee grote stromingen binnen dat ‘Nieuwe-Orde’ 

gedachtegoed in de katholieke kerk. De relatie tussen de kerkelijke hiërarchie en de 

geradicaliseerde lagere clerici was dan ook van gespannen. Laatstgenoemden weigerden de 

samenwerking met de katholieke partij en droegen de mening uit dat de kerkelijke overheid 

niets te zoeken had in politieke kringen. Zelf stonden ze in vele gevallen, zoals eerder 

aangegeven, niet onverschillig ten aanzien van de Vlaamse zaak. 

Dat Vlaams-nationalisme vond haar bakermat in de Vlaamse beweging. Het Vlaams-

nationalisme was feitelijk de meer radicale vleugel van de Vlaamse beweging met de eis voor 

een zelfstandige Vlaamse staat, daar waar de Vlaamse beweging gelijkberechtiging van de 

Vlamingen nastreefde. De doelstelling van de Vlaamse beweging was die van een steeds 

groeiende meerderheid van de civiele maatschappij in Vlaanderen en die van het Vlaams-

nationalisme werd gedragen door een minderheid. Deze minderheid heeft de combinatie 

gemaakt tussen hun eis tot een Vlaamse staat en antidemocratie. Die antidemocratische 

                                                 
70 B. De Wever, “Catholicism and Fascism in Belgium”,  p. 344. 
71 “Cyriel Verschaeve”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998). 
72 B. De Wever, “Catholicism and Fascism in Belgium”,  p. 348. 
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gevoelens deelde de Vlaamse beweging en dus de Vlaamse civiele maatschappij niet. 

Hierdoor vervreemdde ze van het Vlaams-nationalisme. Ondanks taalwetten ten voordele van 

de Nederlandstalige civiele maatschappij binnen de Belgische staat, bleef het Vlaams-

nationalisme de Belgische staat als de vijand zien. Een vijand die eerst weggewerkt moest 

worden zodat de zelfstandige Vlaamse staat kon ontstaan. Dit vijandbeeld is mede 

veroorzaakt door de tegenstellingen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog en door de 

houding van het Franstalige establishment dat de verwezenlijking van de Nederlandstalige 

eisen tegenging. In de overtuiging van de politieke vertegenwoordigers van het Vlaams-

nationalisme, zoals het VNV, dat zij de enige legitieme vertegenwoordiging van het Vlaamse 

volk vormden, schuilt dan de antidemocratische gedachte waarmee ze zich ook meteen van de 

civiele maatschappij afkeren. Deze civiele maatschappij, gedragen door de Vlaamse 

beweging, was namelijk de massa die haar macht van het democratisch bestel moest hebben.73  

1.2.1. De ‘Nieuwe-Orde’ en de jeugd  

 
Zoals hierboven aangegeven speelde een hervorming van de jeugdbeweging een centrale rol 

binnen de ‘Katholieke Actie’ van Pius XI. 

Sinds het begin van de 20ste eeuw stond het ‘Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond’ 

de toonaangevende instelling.74 Waar het AKVS zich al van bij haar stichting inzette voor een 

vernederlandsing van het middelbaar onderwijs, zou de beweging  na de Eerste Wereldoorlog, 

onder invloed van de Leuvense afdeling en enkele radicale lokale geestelijken, al maar meer 

afdrijven richting een anti-Belgisch Vlaams- nationalisme. Het Algemeen Katholiek Vlaams 

Studentenverbond raakte in de jaren na de oorlog al maar sterker betrokken bij de ‘Vlaamse 

zaak’ waardoor de beweging terechtkwam in anti-Belgische, Vlaams-nationalistische kringen.  

Hierbij moet evenwel de nuance gemaakt worden dat het om een actieve en een passieve 

vleugel ging. Laatstgenoemde zou zich vooral inzetten binnen het studentenwezen, terwijl de 

meer radicale vleugel zich dieper en dieper engageerde in het Vlaams nationalistische 

gedachtegoed. Illustrerend hiervoor waren de nauw, evenwel clandestiene, contacten met de 

                                                 
73 B. De Wever, “De collaboratie in Vlaanderen”, p. 42. 
74 Het AKVS werd in 1903 opgericht als ‘jeugdvereniging’ binnen de katholieke zuil. In het interbellum zouden 
twee stromingen ontstaan. De ene gaat zich vooral richten op vorming en studie, terwijl een tweede, radicalere 
groep in het anti-Belgisch Vlaams-nationalisme terechtkwam. Er wordt nauw aangesloten bij methodes uit de 
Duitse jeugdbewegingen. Vanaf het einde van de jaren ’20 komt de beweging in botsing met de kerkelijke 
hiërarchie en zou uiteindelijk haar vooraanstaande positie kwijtraken aan de jeugdbewegingen van de Katholieke 
Actie, KSA op kop. 
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‘Vlaamse Vlagge’75, een tijdschrift dat uitging van onder andere Cyriel Verschaeve en sterk 

Vlaams-nationalistisch getint was. 

Dit gegeven zou het AKVS uiteindelijk in conflict brengen met de kerkelijke hiërarchie, die 

zich zoals aangegeven vooral binnen het Franse establishment bevond. Het ging hierbij niet 

enkel om de Vlaams nationalistische inslag binnen het AKVS, maar ook het zich al maar 

meer afzetten tegen het bisschoppelijke gezag.76 Met de opkomst van de ‘Katholieke Actie’ 

rees dan ook de vraag in welke mate het AKVS nog een plaats had binnen de kerkelijke 

werking. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de KSA, eerst in West-Vlaanderen, 

maar daarna snel verspreid over heel het land  

“Ook in andere diocesen wordt in 1928 besloten dat het AKVS plaats moest ruimen voor 

initiatief dat beter geïntegreerd is in de katholieke zuil en beter aansluit binnen de zich 

ontwikkelende Katholieke Actie.”77 

De KSA ging nauwer aanleunen bij de kerkelijke hiërarchie en stond bovendien in vele 

gevallen onder de leiding van lokale geestelijken. Waar binnen het AKVS vooral de Vlaamse 

strijd centraal stond, streefde de KSA naar een doorwerking van de door Pius XI 

gepropageerde vernieuwing. We zien evenwel dat onder invloed van het AVKS de KSA niet 

zelden beide concepten zou incorporeren.  

Hiernaast vallen vooral bepaalde tendensen op die op een meer algemene schaal (ook binnen 

de jeugdbeweging van de socialistische zuil) merkbaar zijn. In eerste instantie vindt er een 

verruiming plaats. Hiermee wordt in de eerste plaats bedoeld dat ook jongere kinderen bij de 

werking worden betrokken. Daarnaast gaat het hier vooral in het geval van de katholieke 

partij om de stichting van specifieke jeugdbewegingen voor de landbouwers- en arbeidsjeugd. 

In tweede instantie worden pogingen ondernomen om de jeugdbewegingen aan het politieke 

te ontrekken. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren de ideologische denkbeelden van de zuil 

worden aangeleerd, maar het verboden was zelf actief actie te ondernemen. Wat een verschil 

was met de vroegere werking van de AKVS en de socialistische jeugd.78  

Hieruit blijkt voor het eerste de dubbele houding ten aanzien van de ‘Nieuwe-Orde’ 

denkbeelden inzake de jeugdwerking. Er werd geijverd om de jongeren weg te houden van de 

politieke wereld, maar anderzijds werden de het gedachtegoed van de ‘Nieuwe-Orde’ voor 

een stuk net via de jeugdbewegingen verspreid. Illustrerend hiervoor zijn de acties van 

                                                 
75 De Vlaamse Vlagge zou later verboden worden. 
76 F. Coussée, op. cit., p. 98. 
77 F. Coussée, op. cit., p. 99. 
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Hendrik de Man, die felle pogingen zou ondernemen om de jeugdbeweging binnen het 

denkkader van de BWP te integreren en uit de ‘Internationale’ weg te krijgen, terwijl 

omgekeerd actief werk werd gemaakt van het ontzeggen van enige politieke actie aan de 

socialistische jeugd. 

In de katholieke leefwereld zien we eenzelfde tendens. De KSA werd beter ingepast binnen 

het concept van de ‘Katholieke Actie’ en de ‘Nieuwe-Orde’ die Pius XI voor ogen had. We 

zien bovendien de intrede van zaken als vlaggengroet, het uniform en het marcheren, 

waarvoor inspiratie werd gehaald bij de Duitse jeugdbewegingen.79 

Ook in het kader van het Vlaams-nationalisme zouden de acties van de katholieke wereld naar 

de jongeren toe tweeledig blijken. In eerste instantie werden actief pogingen ondernomen om 

kinderen zoveel mogelijk uit dat Vlaams-nationalistische milieu weg te halen. 

“Niettegenstaande berispingen en verordeningen van kant van de Katholieke Actie, waren 

duizenden lid gebleven van Vlaams nationalistische jeugdorganisaties.”80  

Aan de andere kant zal vooral de rol van lokale geestelijken die vaak aan het hoofd stonden 

van de jeugdbewegingen niet te onderschatten geweest zijn. Deze affiniteit die delen van de 

lagere clerus met de Vlaamse zaak hadden, ontgaat bovendien ook Robrecht Boudens niet in 

zijn studie rond de houding van kardinaal Van Roey ten aanzien van repressie en collaboratie. 

81  

“Onder de geestelijke leiders voor de oorlog waren er niet weinigen die ertoe bijgedragen 

hadden bij de jeugd het wantrouwen jegens de hiërarchie en het gemeenschappelijke 

vaderland in stand te houden.”82 

Bij het uitbreken van de oorlog en na de bezetting van België door Duitsland werden de 

jeugdbewegingen van de ‘Katholieke Actie’ samen met de meeste andere al snel verboden. In 

paragraaf 1.6. zullen de verenigingen die wel nog gedoogd werden uitgebreid aan bod 

komen.83 

De Nieuwe-Orde ideeën bleven voor velen in de (rechtse) katholieke wereld aanlokkelijk. Dit 

in combinatie met de trage inwilliging van de Vlaamse eisen, zorgde ervoor dat een deel van 

de Vlaamse intellectuele jeugd haar toevlucht zocht in het radicaal Vlaams-nationalisme.84 

 

                                                 
79 R. Boudens, Kardinaal van Roey en de Tweede Wereldoorlog. Averbode, Altiora, 1997, p. 117. 
80 R. Boudens, op.cit., p. 154. 
81 R. Boudens, op.cit., p. 161. 
82 Ibidem. 
83 L. Schmucker, Kracht, Leven, Vreugde : de Kinderlandverschickung in Duitsland en België (1940-1945). 
UGent, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, 2003, p. 54. 
84 E. Witte, op. cit., pp. 221-222.  
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1.3 Collaboratie 
 
Bij het raadplegen van het ‘Van Dale’ woordenboek, wordt de term ‘collaboratie’ beschreven 

als ”de; v het samenwerken met de vijand”.85 ‘Collaboratie’ draagt in België een wrange 

naklank met zich mee. Het woord wordt vereenzelvigd met een veelal donkere passage uit het 

‘recente’ verleden, waar mensen tot op vandaag met enige huiver aan terugdenken. Dit 

gegeven blijkt uniek te zij aan de Belgische casus. In landen als Frankrijk en Engeland dragen 

‘collaboration’ en ‘collaborer’ een veel neutralere waarde met zich mee en slaan ze terug op 

zaken als ‘samenwerken’, ‘deelnemen aan’ en ‘bijdragen tot’. 

Een kleine minderheid van de bevolking heeft tijdens de oorlog, al dan niet moedwillig, de 

kant van de vijand gekozen. Reeds aangegeven is dat er gedurende het interbellum 

verschillende evoluties gaande waren die vele mensen rijp maakten voor het gedachtegoed 

van de ‘Nieuwe-Orde’. De directe redenen voor de keuze voor collaboratie zijn tot op heden 

eigenlijk nooit echt onderzocht. De oorzaken die hier naar voor worden geschoven zijn 

algemene vaststellingen, maar een echte wetenschappelijke onderbouw hiervoor is er niet. 

Mogelijk kan een studie van de persoonlijke strafdossiers de motivatie van verschillende 

collaborateurs blootleggen en kunnen hieruit verschillende conclusies getrokken worden. Wat 

evenwel blijkt is dat de redenen die aanzette tot collaboratie erg uiteenlopend waren. In het 

publieke discours na de oorlog werd in eerste instantie vooral de Vlaamse zaak als 

belangrijkste motief naar voor geschoven. Verschillende aanhangers gaven Vlaanderen een 

grotere kans in een groot Duits rijk dan in België. Hierbij ging het echter om een kleine 

minderheid. Toch leidde dit laatste al snel tot een stigmatisering van de volledige Vlaamse 

gedachte, dit niet enkel in de publieke opinie maar vooral in de hoofden van de Vlamingen 

zelf.86 Daarnaast was de teleurstelling in de parlementaire democratie een belangrijke oorzaak 

voor het succes van het communisme en het nationaals socialisme. Het was ook net de afkeer 

en de schrik voor datzelfde communisme die vele mensen in het Duitse kamp lokte. 

Naast politieke overtuiging en idealisme was er ook sprake van economische collaboratie. 

Economische collaboratie was verre van monoliet. Sommigen deden het uit lucratieve 

overwegingen, terwijl anderen een politiek van het minste kwaad nastreefden en de Belgische 

economie op een laag pitje draaiende wilden houden. Voor een laatste groep was 

                                                 
85<http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands
&searchQuery=collaboratie>, geraadpleegd op: 16.07.2010. 
86 K. Aerts, “De bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog. Beeldvorming en onderzoek”, in: 
BEG-CHTP, 2009, 21, p. 72. 
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samenwerken met de vijand waarschijnlijk de enige uitweg uit een vaak uitzichtloze 

(financiële) situatie. 

Het woord collaboratie dekt evenwel verschillende ladingen. Het samenwerken met de vijand 

kon op verschillende manieren gebeuren en zou ook door de bevolking door een andere bril 

bekeken worden. Zoals reeds eerder vermeld werd, zal bij het behandelen van de 

verschillende aspecten van collaboratie, de onderverdeling van Huyse en Dhondt voor een 

groot stuk gevolgd worden. (cf.supra) Hierbij aansluitend wordt het fenomeen van kinderen 

binnen de collaboratie behandeld. Als basis hiervoor dienen de werken van Kongs87 en 

Waterschoot88, die een casestudy deden naar collaborerende jeugd in Gent en Antwerpen. 

1.3.1 Politieke collaboratie 

In zijn kwantitatieve studie naar repressie en collaboratie, telde Gilissen niet minder dan 

177.217 dossiers die als aanklacht politieke collaboratie hadden.89 De oorzaak hiervoor was 

een reeks wetten die de noemer ‘politieke collaboratie’ te breed afbakenden. Een centrale rol 

hierin werd gespeeld door artikel 118swb van de wet van 22 maart 1940, dat ‘politieke 

collaboratie’ definieerde als “het dienen van de politiek of de plannen van de vijand, het 

deelnemen aan de vervorming door de vijand van de wettelijke instellingen, het aan het 

wankelen brengen van de trouw van de burgers jegens de koning en de staat en het voeren 

van propaganda gericht tegen de weerstand.”90 

In de praktijk ging het om een groep die erg breed geïnterpreteerd kon worden: VNV-leden, 

Duitsgezinden, leden van de (nieuwe) Orde der geneesheren, lidmaatschap van de  

Formations de Combat van Rex…Daarnaast werden ook bestuursfunctie, het uitoefenen van 

een schepenambt toegekend onder Duits bewind en activiteiten binnen de collaborerende pers 

(o.a. De Standaard, Le Pays Réel) als politieke collaboratie bestempeld.91 Velen zagen in het 

verdwijnen van het oude politieke establishment de kans om hun eigen politieke programma 

na te streven. Dat ze daarvoor nauw moesten samenwerken met de Duitse bezetter leek in dat 

opzicht een politiek van het minste kwaad. Dit laatste impliceert evenwel ook dat de mate 

van- en de mogelijkheid tot politieke collaboratie bepaald werd door Duitsland zelf. De 

privilegies die de bezetter aan ‘Nieuwe-Orde-partijen’ als het VNV schonk betekende ook dat 

                                                 
87 E. Kongs, op.cit. 
88 E. Waterschoot, op.cit. 
89 J.Gilissen, “Étude statistique sur la répression de l’incivisme”, in: Revue de droit pénal et de criminologie, 
1951, 31, p. 540. 
90  L. Huyse en S. Dhondt, Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België, 1945-1952, Leuven, 
Kritak, 1991, p. 195. 
91 Ibidem, p. 197. 
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deze werden meegesleurd in het propageren en verspreiden van de nationaal socialistische 

ideologie. 

De berechting van de politieke collaboratie was een moeilijk hoofdstuk. Velen hadden niet 

meer misdaan dan het aankopen van een lidkaart van het VNV (Rex, DeVlag), waren eerder 

onbewust in de collaboratie terechtgekomen of hadden louter Duitse sympathieën. Dat de 

bepaling van wat politieke collaboratie inhield zeer moeilijk lag blijkt uit de reeks 

omzendbrieven die Ganshof rondstuurde met betrekking tot het onderwerp.92  

Het feit dat de politieke collaboratie sterk onderwerp geweest is van discussie is boven alles 

het gevolg van de ongelijke verdeling van het aantal veroordeling binnen het land. 67% Van 

de veroordelingen gebeurde in Vlaanderen. Dit is evenwel niet abnormaal gezien in 

Vlaanderen het aantal aanhangers van de ‘Nieuwe-Orde’ partijen veel groter was. Van de 

ruim 55 000 veroordeelden zou in 24 000 gevallen politieke collaboratie een van de 

aanklachten geweest zijn. Bij 10 000 hiervan was politieke collaboratie de enige aanklacht. 

Daarnaast zouden via de burgerlijke epuratie nog ruim 8000 VNV’ers, 2800 leden van 

DeVlag en 2800 Rexisten uit het openbare leven verwijderd worden.93  

1.3.2 Verklikking 

Een tweede vorm van collaboratie was ‘verklikking’. Hoewel dit bij Huyse en Dhondt niet het 

geval is, moet in het geval van ‘verklikking’ onderscheid gemaakt worden tussen 

persoonlijke- en institutionele ‘verklikking’. In eerste instantie ging het om het aangeven van 

personen door individuen. In tegenstelling tot politieke collaboratie had deze verklikking in de 

meeste gevallen niets te maken met ambitie of overtuiging. Zaken als winstbejag en wraak 

waren de voornaamste drijfveren. Waar er bij politieke collaboratie nog enige vorm van 

begrip aanwezig kon zijn voor de beweegredenen van de dader was deze er bij verklikking 

zeker niet. 94 

In het geval van institutionele verklikking gaat het veeleer om het opstellen van lijsten van 

hoger uit van mogelijke leden van het verzet, joden, mensen die openlijk kritiek uitte op de 

politiek van de bezetter… Vooral in het geval van de deportatie van joden speelden de 

burgemeesters en hun instellingen een grote rol.  

                                                 
92 Zie in dit kader onder andere de omzendbrief van 23 november 1944 (niet vervolgen van  personen die louter 
lid waren van het VNV, maar voor de rest geen andere misdrijven op hun geweten haddden.); 17 mei 1945 
(gelijkschakeling bepalingen 23 november 1944 voor Rex-leden)… 
93 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 197. 
94 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., pp. 204-205. 
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De bestraffing op basis van ‘verklikking’ zag er enigszins anders uit dan dat dit het geval was 

bij politieke collaboratie.  

“Op louter aangifte, zonder verdere consequenties voor de verklikte, stond opsluiting. 

Wanneer het slachtoffer eens vrijheidsberoving van meer dan één maand had opgelopen, 

werd de sanctie verhoogd tot dwangarbeid tien tot vijftien jaar. Was het gevolg ziekte, 

verminking of dood dan kon de verklikker de doodstraf krijgen.”95 

Volgens de cijfers van Gilissen zijn er in totaal 32 845 dossiers aangelegd waar verklikking de 

enige reden was. Uiteindelijk zou men slechts in 5830 gevallen overgaan tot het opstarten van 

een proces en werden finaal 4101 Belgen op basis van verklikking veroordeeld.96 

Het lage cijfer effectief veroordeelden is op het eerste zicht verrassend, gezien verklikking erg 

vaak als een veel ernstiger delict werd gezien dan onder andere politieke collaboratie. 

De reden hiervoor heeft alles te maken met het feit dat het bij verklikking erg moeilijk aan te 

tonen was dat de aanklacht van het slachtoffer wel degelijk het gevolg was van een actie van 

de verklikker. 

Daarnaast dient ook opgemerkt te worden dat verklikking vaak samen voorkwam met andere 

collaboratie (mis)daden en niet als dergelijk opgenomen werd in de cijfers van Gilissen. 

Ten slotte is het opmerkelijk dat in tegenstelling tot gevallen van politieke en militaire 

collaboratie, de strafmaat voor verklikking in 1945 niet daalde. Huyse en Dhondt zien een 

verklaring hiervoor in het feit dat het artikel 121 SWB (cf.supra) reeds zelf de mogelijkheid 

bood om een onderscheid te maken tussen zware en minder zware gevallen van verklikking, 

terwijl dit in andere gevallen vooralsnog niet mogelijk was.97 

1.3.3 Militaire collaboratie 

Van de verschillende hier besproken deelaspecten van collaboratie, was de militaire variant de 

opvallendste. Op een banaal niveau was de oorzaak hiervoor het dragen van een uniform of 

andere uiterlijke kentekens. Daarnaast waren vooral het bekleden van politionele functies en 

het deelnemen aan operaties gericht tegen het verzet en ‘werkongewilligen’, de hoofdredenen 

hiervoor.  

De militaire collaboratie had verschillende gezichten. In eerste instantie was er het 

lidmaatschap van militaire formaties zoals de Waffen-SS, Het Vlaams- en Waals Legioen, de 

Kriegsmarine…Een tweede groep waren de paramilitaire formaties waarvan de Vlaamse 

                                                 
95 E. Waterschoot, Jonge collaborateurs: een onderzoek naar de repressie ten aanzien van minderjarigen. Gent, 
(onuitgegeven licenciaatsverhandeling Universiteit Gent), 2005. 
96 J. Gilissen, art.cit., p. 606. 
97 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 205. 
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Wacht en de Garde Wallone de voornaamste waren. Vervolgens waren er ook groeperingen 

van politieke aard als de VAVV. Bij een laatste groep ten slotte, ging het om politionele 

diensten als de Feldgendarmerie en de Geheime Feldpolizei.98 

Binnen de Vlaamse ‘Nieuwe-Orde-partijen’ heerste het idee dat een deelname aan de strijd 

tegen het communisme de plaats van Vlaanderen binnen de nieuwe wereldorde die Hitler voor 

ogen had zou bestendigen. Deze notie werd versterkt door de aversie die reeds lang heerste 

binnen rechts-conseratieve, Vlaams-nationalistische en katholieke milieus. 

In het hoofdstuk over het NSJV en de HJ.V zal duidelijk gemaakt worden hoe onder de 

invloed van de Vlaamse ‘Nieuwe-Orde-partijen’, leden van de beide jeugdbewegingen in 

lokale en Duitse (para) militaire formaties terecht kwamen. (cf.supra) 

Bovendien spoorde de Duitse bezetter jongeren zelf aan naar het Oostfront te trekken. Als 

tegenprestatie voor het zich vrijwillig melden voor het Oostfront, konden leerlingen van 

instellingen van het voortgezet onderwijs een einddiploma behalen zonder een examen af te 

leggen.99 Van dergelijke beloningssystemen werd op ruime schaal gebruik gemaakt. 

Gilissen telde 76 740 zaken waarvan militaire collaboratie de aanklacht was. Daarvan zou iets 

meer dan de helft een burgerlijk- of strafrechtelijke sanctie opgelegd krijgen. 

Opvallend hierbij is de zeer jonge leeftijd. 57% van de gevallen was leeftijd van de beklaagde 

ten hoogste 24 jaar. Desondanks de leeftijdsvereiste die op minimum 16 jaar stond, ging het 

hier ook om minderjarigen.100  

1.3.4 Economische collaboratie 

Een vierde luik binnen de typologie van Huyse en Dhondt is de economische collaboratie. 

Een belangrijke beginopmerking bij dit hoofdstuk is dat de houding van de Belgische 

economie ten aanzien van de bezettende macht gedurende de Tweede Wereldoorlog geheel 

anders was dan tijdens Wereldoorlog Een. Het grote verschil tussen beide oorlogen was dat 

tijdens de Tweede Wereldoorlog de bedrijfswereld wel degelijke ging samenwerken met de 

Duitse bezetter. De voornaamste reden hiervoor was het vermijden van economische 

plundering door Duitsland. Ook de zakenwereld verbond zich aan een voorwaardelijke 

samenwerking. Leveringen aan Duitsland werden bijgevolg niet afgewezen, wel was het 

produceren van oorlogsmaterialen aan de bezetter niet bespreekbaar. De economie in bezet 

België stond onder toezicht van het Galopin comité. Het comité werd op aanvraag van Paul 

                                                 
98 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 210. 
99 J. Hofman, De collaborateur. Een sociaal-psychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de 
Duitse bezetter, Meppel, Boom, 1981, p. 63. 
100 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 207. 
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Henri Spaak al reeds voor de overgave ingeroepen om in geval van bezetting in te staan voor 

de financiering van de openbare instellingen en op een moreel niveau als gezagsinstantie op te 

treden.101 

De koerswijziging die het Galopin comité instelde ten opzichte van het beleid tijdens de 

Eerste Wereldoorlog had verschillende oorzaken. De veranderde internationale verhoudingen 

hadden er voor gezorgd dat België in tegenstelling tot 1914-1918, na de overgave niet konden 

rekenen op voedseltransporten uit andere landen. De eerste zorg van de Galopin groep was 

dan ook de economische productie draaiende houden om zo te voorzien in de 

voedselvoorziening. Daarnaast moest een economische medewerking er ook voor zorgen dat 

er zo weinig mogelijk arbeidskrachten gedeporteerd zouden worden naar Duitsland. Een 

laatste drijfveer van het comité was het vermijden dat de bezetter zelf de leiding over de 

belangrijke ondernemingen zou overnemen. Galopin en zijn medestanders zouden in twee van 

de drie gevallen falen. Enkel het behouden van het patrimonium om de nationale 

ondernemingen bleek een relatief succes. Samen  met de uitlatingen van Spaak over de 

twijfelachtige autoriteit die aan het comité werden toegekend, zorgde dit er voor dat de 

legitimiteit van de ge Galopin groep en hun goeie intenties na de oorlog door de publieke 

opinie en in mindere mate het politieke landschap in vraag werden gesteld.102 

Daarnaast gingen ook ruim 10 000 Belgen vrijwillig in Duitsland werken. Bij de meerderheid 

van deze groep was vooral gebrek aan geld om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien 

de drijfveer. Een veel kleinere groep ging uit ideologische overtuiging in het land van Führer 

werken. Gilissen schatte het aantal veroordelingen louter op economische basis tussen 1000 

en 1100.103 Ook Dirk Luyten telde in zijn meer gedetailleerde studie 1089 gevallen. Hoewel 

het totaal aantal veroordeelden in vergelijking met politieke en militaire collaboratie 

aanzienlijk lager ligt, werd economische collaboratie aldus Luyten, relatief  zwaar bestraft.104 

Over de bestraffing van de economische collaboratie was heel wat te doen, mede omdat een te 

zware aanpak nefaste gevolgen zou hebben voor de heropbouw van het land. De juridische 

onderbouw voor de repressie was ook hier in eerste instantie het artikel 115 SWB. Zowel 

overheid als rechterlijke macht zagen evenwel in dat de inhoud hiervan te omvattend was 

voor een groep economische collaborateurs. Dat auditeur generaal Ganshof in de clinch ging 

                                                 
101 Na de oorlog is over het al dan niet plaats vinden en de boodschap van dit gesprek tussen Galopin en Spraak 
een ernstige controverse ontstaan . Achteraf bleek dat de woorden van Gutt en Spaak ‘verkeerd geïnterpreteerd’ 
waren door het later. 
102 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit.,p. 224. 
103 L. Gilissen, art.cit.  
104 D. Luyten “De vervolging van de economische collaboratie”, in: Het gewicht van het oorlogsverleden, 
(20003). 
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met de regering Van Acker omtrent de verzachting van de bestraffing van de economische 

collaboratie had meer te maken met het feit dat de rechterlijke macht werd omzeild dan met 

de inhoud van de nieuwe besluitwet.105 

De regering en  het auditoraat-generaal zorgden er voor dat de repressie ten aanzien van 

economische collaboratie geen heksenjacht werd op kleine garnalen. Dat kleine collaborateurs 

toch vervolgd werden had vaak te maken met het feit dat de economische samenwerking met 

de vijand een militair karakter aannam of dat het tot aanstootgevend gedrag leidde.  

1.3.5 Collaboratie in het meervoud 

Huyse en Dhondt spreken in hun typologie over collaboratie in het achtvoud. Deze laatste vier 

categorieën van samenwerking zijn telkens een combinatie van de hierboven besproken 

vormen van collaboratie. “Om en bij de twintigduizend veroordeelde collaborateurs bevonden 

zich in dit geval.”106  

Gezien het hier vooral om een combinatie van de reeds vermelde vormen van collaboratie 

gaat, zullen deze laatste stukken beperkt worden tot het strikt noodzakelijk. 

1.3.6 Combinatie van militaire en politieke collaboratie 

In eerste instantie was  er een combinatie van militaire en politieke collaboratie. Het 

overwegend militaire aspect van deze vorm heeft te maken met het feit dat dergelijke acties 

erg vaak verbonden waren met een ideologische verbondenheid met de Duitse natie. “Velen 

hebben eerst enige tijd gemiliteerd in een pro-Duitse beweging (VNV, DeVlag, Rex) om 

nadien de stap te zetten naar een militaire of paramilitaire foramtie.”107  

Opmerkelijk, maar enigszins te verwachten is de grote groep jongeren binnen deze groep. Bij 

de streekproef van Huyse en Dhondt bleek meer dan de helft jonger te zijn dan 25.  

Deze vorm van collaboratie werd, gezien de combinatie van beide aspecten, zwaar bestraft. In 

55% van de gevallen werd een criminele straf uitgesproken. Daarvan ging het in 20% van 

gevallen om de doodstraf of een minimumstraf van 20 jaar. Een opvallend fenomeen is dat de 

strafmaat voor de combinatie van militaire en politieke collaboratie pas in het voorjaar van 

1946 daalde, terwijl dit voor andere types collaboratie reeds in het tweede deel van 1945 

gebeurde. Toch hebben de meeste veroordeelden van deze mildere houding kunnen profiteren 

                                                 
105 De besluitwet van 25 mei 1945; beperking van economische collaboratie tot een aantal welomschreven 
categorieën. 
106 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 233. 
107 Ibidem, p. 234. 
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gezien de bestraffing voor deze categorie collaborateurs erg traag op gang kwam. Eind 1945 

waren slechts 20% van het aantal veroordelingen uitgesproken.108 

1.3.7 Politieke collaboratie onder verzwarende omstandigheden 

Politieke collaboratie onder verzwarende omstandigheden was een combinatie van politieke 

samenwerking met de vijand en economische collaboratie, verklikking of andere misdrijven. 

Ook hier werd streng geoordeeld. Van de 3800 door Gilissen getelde personen, kreeg 53% 

een criminele straf opgelegd. Bijna 20% hiervan werd tot de doodstraf veroordeeld. 

Een belangrijke opmerking voor deze groep collaborateurs is dat het vooral om een apolitieke 

vorm van collaboratie ging. Het was niet zozeer de politieke samenwerking met de vijand die 

de kern uitmaakte van de zaak, maar wel gemeenrechtelijk misdrijf of een combinatie met 

verklikking. Dit verklaart meteen ook het relatief hoge aantal gevallen in Wallonië (48%) 

waar de politieke collaboratie nochtans een stuk lager lag dan in Vlaanderen. De vaak 

moeilijke aantoonbaarheid van politieke collaboratie en verklikking zorgden er bovendien 

voor dat één jaar na de oorlog slechts 6% van de vonnissen geveld waren.109 

1.3.8 Militaire collaboratie onder verzwarende omstandigheden 

Naar analogie met de vorige categorie gaat het hier om een vorm van militaire combinatie, 

meestal wapendracht, in combinatie met economische samenwerking, verklikking of andere 

misdrijven. Ook hier is gezien de combinatie van verschillende vormen van collaboratie de 

strafmaat streng: 5600 veroordelingen, waarvan in 63% van de gevallen een criminele straf 

werd opgelegd. Bij 20% ging het om een levenslange gevangenisstraf. Bovendien is het 

opvallend dat er van een echte daling in de strafmaat geen sprake was. Er is wel een verschil 

op te merken in de bestraffingen tussen mei en december ’45, maar daarna bleef de strafmaat, 

in tegenstelling tot andere vormen van collaboratie, relatief gelijk. Een belangrijk 

slotopmerking is dat het in 4500 gevallen ging om soldaten van de Belgische krijgsmacht die 

onder Duitse vlag gediend hadden en dus veroordeeld werden wegens verraad.110 

1.3.9. Politieke en militaire collaboratie onder verzwarende omstandigheden 

Deze laatste vorm van collaboratie  wordt door Huyse en Dhondt de “donkere kern van de 

collaboratie”111 bestempeld. De veroordeelden hadden  alle vormen van collaboratie 

                                                 
108 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 234. 
109 Ibidem, p. 236. 
110 Ibidem, p. 239. 
111 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 240. 
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gecombineerd: politiek, wapendracht, verklikking, economische hulp en vaak ook andere 

gemeenrechterlijke misdrijven. Van de ruim 4000 veroordeelden kreeg 82% een criminele 

straf opgelegd, waarbij het in 1/3e van de gevallen om een levenslange straf ging of de 

doodstraf. Van een verzachting van de strafmaat is maar sprake vanaf het tweede deel van 

1946. Toch is dit niet onbelangrijk gezien 78% van de straffen op dat moment nog 

uitgesproken moesten worden. 112 

 

1.4 De collaborerende bewegingen tijdens de oorlog 
 

Na de bovenstaande schets van verschillende vormen van collaboratie zal hier dieper worden 

ingegaan op de evolutie, organisatie en uitgangspunten van de verschillende bewegingen 

binnen de politieke collaboratie. Volgens E. Waterschoot waren deze bewegingen in een 

concurrentie verwikkeld waarin de jeugd een sterke troef was.  Jongeren konden belangrijk 

zijn voor het voortbestaan van de bewegingen en de relaties met de bezetter. Op de positie van 

de jeugd zal later ingegaan worden.113 

 

1.4.1 Vlaams Nationaal Verbond  

Op 7 en 8 oktober 1933 werd de stichtingsproclamatie van het VNV in de pers verspreid.114 

Na de onderhandelingen tussen de fascistische, de gematigde en de democratische stromingen 

binnen de Vlaams-nationalisten waren het eigenlijk de fascistischgezinden die het pleit 

wonnen. De democratische stroming stapte eruit en de gematigde assimileerde. 115  Het VNV 

wilde in één beweging alle Vlaams nationale krachten bijeenbrengen om te ijveren voor een 

solidaristische Dietse staat, voor een Groot-Nederland waarin Vlamingen en Nederlanders 

samen verenigd zouden leven116. Verder was men kritisch ten overstaan van de ontaarde 

liberale, parlementaire democratie en ook tegen het economisch liberalisme. Er werd 

bovendien gewaarschuwd voor het communisme. Net voor de verkiezingen van 1936 had het 

VNV zich in heel Vlaanderen verspreid en er waren ook jeugd-, vrouwen-, en 

vakbondsorganisaties. In het programma was invloed van de gematigde vleugel merkbaar, 
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maar de doelstellingen waren radicaal en er kwam een fascistische stijl. Na de 

verkiezingswinst van 1936, leverden de verkiezingen in 1939 slechts één zetel winst op.  

 

In 1936 had het VNV zich nog geprofileerd als een partij tegen de oorlog en voor vrijwillige 

neutraliteit. De Clercq had echter geheime contacten met Duitse instanties. Zijn geheime 

politiek werd bedreigd door de stroming binnen het VNV die tegen het nationaalsocialistische 

Duitsland was. Deze stroming stond tegenover de extremere nationaalsocialistische leden die 

een meer openlijke steun aan Duitsland voorstonden. Ideologisch was er dus sprake van 

interne tegenstellingen wat betreft wel of geen sympathie voor de Duitsers en hun 

nationaalsocialisme. Met het begin van de oorlog luidde De Clercq een nieuwe fase in zijn 

geheime politiek in, de oprichting van de Militaire Organisatie (MO).117 De in het leger 

opgerichte MO ondermijnde de werking van het Belgisch leger tijdens de mobilisatie en de 

achttiendaagse veldtocht. Dit stipte Staf de Clercq aan als bewijs van het vertrouwen dat 

Duitsers en Vlamingen in het VNV konden hebben.118 Meerdere VNV-ers zagen de Duitse 

bezetting nu als een kans om de Belgische staat te laten verdwijnen.119 In de eerste meidagen 

van 1940 waren veel leden van de VNV-leiding gearresteerd en weggevoerd in een zweem 

van xenofobie en angst voor een vijfde colonne. Dit heeft veel van de laatste twijfelaars 

meegetrokken in de collaboratie. Op 3 juni bood De Clercq zijn partij reeds ter beschikking 

van de bezetter. 120 Het VNV had dus, mede op aansturen van De Clercq, de kant van de 

Duitsers gekozen. Dit alles vanuit de overtuiging de Vlaamse belangen te dienen. In een 

ontmoeting tussen Von Falkenhausen en Reeder en Staf de Clercq en Jeroom Leuridan bleek 

echter al snel dat de Führer pas na de oorlog zou beslissen over de toekomst van Vlaanderen, 

propaganda voor een Dietse staat was dan ook verboden.121 De Clercq wenste machtsposities 

voor het VNV in ondermeer gemeente, provincie, ministeries en Rijkswacht.122 In de context 

van de Flamenpolitik gaf de bezetter hier gehoor aan.123 In september 1940 werd de 

Algemene SS Vlaanderen opgericht, die met haar Grootduitse inslag een bedreiging vormde 

voor het VNV. Deze laatste zocht dan ook toenadering tot het Militaire Bestuur. Om 

concurrentie met de Algemene SS Vlaanderen op politiek vlak te bezweren onderstreepte De 

                                                 
117  Voorafgaande passage is gebaseerd op: B. De Wever, Greep naar de macht, pp. 170-341. Hier is gekozen 
voor deze verkorte weergave ter vermijding van grote onduidelijkheid en op advies van prof. dr. Bruno De 
Wever. 
118 F. Seberechts, op. cit., p. 37. 
119 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 342. 
120 Ibidem, p. 386. 
121 M. De Wilde, “De kollaboratie,” in: België in de Tweede Wereldoorlog, (1985), 5, pp. 56-57. 
122 M. De Wilde, op. cit., p. 57. 
123 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 386. 



40 
 

Clercq in november 1940 dat het VNV pertinent voor de Duitsers koos. De volgende stap 

werd al snel gezet: de erkenning van het VNV als nationaalsocialistische eenheidspartij werd 

gevraagd.124  

 

Het militair bestuur had alle politieke bewegingen van voor 1940 verboden behalve het VNV, 

Rex-Vlaanderen en Verdinaso. Hiermee kreeg het VNV dus te maken bij het vormen van de 

Eenheidsbeweging. Rex-Vlaanderen was geen sterke tegenstander, maar de onderhandelingen 

met het Verdinaso lagen lastiger.125 In juli-augustus 1940 werd de vooroorlogse militie van 

het VNV, de Grijze Brigade geleid door Herman van Ooteghem, omgevormd tot de Zwarte 

Brigade onder leiding van Reimond Tollenaere. Hun militie moest namelijk met die van de 

andere bewegingen zoals het Verdinaso kunnen concurreren.126  

 

Begin mei 1941 werd de Eenheidsbeweging VNV een feit. Rex Vlaanderen en het Verdinaso 

werden opgeslokt. De militie van het Verdinaso (Dinaso Militanten Orde) zou samengaan met 

de Zwarte Brigade onder leiding van Reimond Tollenaere. Toch had het VNV geen politiek 

monopolie. Er was nog concurrentie van de Algemene SS Vlaanderen. Doordat deze 

Algemene SS Vlaanderen niet opgenomen kon worden en doordat er afscheuringen waren van 

ondermeer oud-Dinaso’s, kan de Eenheidsbeweging een mislukking genoemd worden.127 

Verder kwam er concurrentie van de DeVlag, die de bescherming van de SS genoot.128 In de 

concurrentie en strijd om de gunst van de bezetter werd overgegaan op verdere (militaire) 

collaboratie en daarmee ook ronseling voor de Waffen-SS en voor het Oostfront in het kader 

van het Vlaams Legioen. De beloftes zoals dat het Vlaams Legioen een zelfstandig leger zou 

zijn werden niet nagekomen en de ontgoocheling bij de soldaten door de misleiding door hun 

leiding was groot.129  

 

Begin 1942 had het VNV ongeveer 42.000 leden, bijna het dubbele van wat het voor de 

oorlog telde aan ledental. Op 22 oktober van datzelfde jaar stierf Staf de Clercq, welke 

opgevolgd werd door Hendrik Elias. Elias zette de medewerking met de bezetter voort. De 

verregaande (militaire) collaboratie in de concurrentiestrijd werd bekritiseerd, mede door de 

voorstanders van de Groot-nederlandse gedachte. Men wilde afstand van de DeVlag/SS. Er 
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was onrust en op 14 augustus 1943 kondigde Elias daarom een radicale breuk met alle SS-

instanties af. Er werd niet meer gerekruteerd voor de Waffen-SS.130  

 

In 1944 stond het VNV ten opzichte van de bevolking in een geïsoleerde positie en werd het 

slachtoffer van politiek geweld. Bovendien waren er interne tegenstellingen die Elias niet kon 

overbruggen. Ondermeer de Groot-nederlandse stroming was ontevreden en Elias werd 

gebrek aan daadkracht verweten. Het dienen van de Vlaamse belangen werd door het VNV 

steeds meer verwezenlijkt door meer diensten aan de bezetter aan te bieden. Hierdoor werd de 

Vlaamse civiele maatschappij dus eigenlijk ondermijnt en werd de Vlaming ingezet voor 

Duitse oorlogsdoeleinden. Dit is iets wat lijnrecht tegen de bewering van contra verduitsing 

en pro Vlaamse belangen lijkt in te gaan. Uiteindelijk werden de mensen zich hiervan bewust 

en dat is ten koste gegaan van de kracht van het VNV. Het geloof in het VNV verminderde en 

er kwam tegenstand. Dit leidde er uiteindelijk toe dat men op het einde van de oorlog het 

VNV, en met haar ook de andere collaborerende bewegingen, ging beschuldigen van alle 

oorlogsellende, als zijnde een gehate minderheid.131  

 

Elias zelf geloofde niet in het Groot-Nederlands rijk en zag enkel nog heil in toenadering tot 

de SS. Wanneer de Reichsführer SS hem behoud van de Vlaamse cultuur en taal zou kunnen 

garanderen en de DeVlag en de Hitlerjeugd Vlaanderen zouden worden ontbonden zou Elias 

samen willen werken. Himmler stemde echter met niets in, enkel met het behoud van de 

Nederlandse taal, Vlaanderen zou wel geannexeerd worden. Toch zette Elias de medewerking 

voort. Op 12 juli 1944 besliste Hitler dan eindelijk over de politieke toekomst van België. 

Vlaanderen werd een Reichsgau onder Joseph Grohé die samen zou werken met DeVlag. Het 

VNV en haar doelstellingen werden op geen enkele wijze tegemoetgekomen. Een politiek 

monopolie was al helemaal onbestaande. Veel invloed zou dit niet meer hebben, anderhalve 

maand na deze gebeurtenis zou de bezetter België moeten verlaten.132 Veel leden van de VNV 

(-leiding) vluchtten begin september 1944 naar Duitsland. 

 

1.4.2 Het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen 

Het Verdinaso werd door Joris van Severen in 1931 opgericht. Van een extreem Vlaamse 

nationalist evolueerde Van Severen naar iemand die de Walen zag als volksgenoten, als zijnde 
                                                 
130 B. De Wever, Greep naar de macht, pp. 547-549. 
131 B. De Wever, “De collaboratie in Vlaanderen,” p. 45.  
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Franstalige Dietsers.133 Er zou een eenheid kunnen zijn van de zeventien provinciën van het 

‘Dietse Rijk der Nederlanden’. Ieder zou er zijn eigen taal kunnen spreken.134 Het Verdinaso 

was gekant tegen separatisme.135 Toch werd Van Severen 10 mei 1940 aangehouden door het 

Belgisch gerecht en naar Frankrijk gebracht. In Abbeville werd hij 20 mei vermoord. De dood 

van de leider zou het Verdinaso verzwakken.136 Het zou veel Dinaso’s de separatistische en 

collaborerende richting op duwen. Bruno de Wever stelt dat dit ook te verklaren is door het 

Vlaams-nationalisme dat al die tijd nog gedeeld werd met het VNV.137 Het Verdinaso kreeg 

concurrentie van het VNV in het bereiken van een leiderspositie in de Eenheidsbeweging die 

gevormd zou worden in  bezet (politiek)Vlaanderen. Wat het Verdinaso hierin als voordeel 

had tegenover het VNV was hun Dinaso Militanten Orde (DMO) onder leiding van Jef 

François.138 Interne tegenstellingen vormden echter een zwakte van het Verdinaso. De nieuwe 

leider, Emiel Thiers, kon deze niet overwinnen. Er waren twee tegengestelde groepen. De 

eerste werd geleid door Paul Persijn en wilde de antidemocratische en antipartij ingesteldheid 

van Van Severen ombuigen. Ze wilden met Verdinaso deelnemen aan de verkiezingen en zo 

een Zetel in het parlement behalen. Deze groep (de burgerlijke vleugel) nam het op tegen de 

groep van Jef François en Pol le Roy, die sterk gekant was tegen het Belgicisme van de eerste 

groep en de onvoorwaardelijke collaboratie voorstond.139 Na een openlijke machtsstrijd won 

de groep van Jef François het pleit en lag de weg naar collaboratie open. Nu was er enkel nog 

het probleem van de te vormen Eenheidsbeweging-VNV. In eerste instantie dacht het 

Verdinaso nog de spil te kunnen worden in deze Eenheidsbeweging, maar François werd 

gedwongen tot onderhandelingen met Staf De Clercq. Op 5 mei legde de Militärverwaltung 

een definitief akkoord op en François ging ermee akkoord om aan te sluiten bij het VNV.140  

 

Zo ontstond de Eenheidsbeweging-VNV. Het Verdinaso kwam dus zelfs niet in de naam voor. 

Het Verdinaso speelde geen politieke rol meer en de DMO ging op in de Dietsche Militie-

Zwarte Brigade onder Reimond Tollenaere. De politiek van het Verdinaso was niet die van 

het VNV en feitelijk waren ze ook geen gelijkwaardige partners. Een aantal ontgoochelde 
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Dinaso’s verliet het VNV en probeerde nog zelfstandig een eigen beweging te organiseren, 

maar ze mislukten daarin.141  

 

1.4.3 Duits-Vlaamse Arbeidersgemeenschap 

De DeVlag was vanaf 1935 gegroeid in Vlaamse en Duitse studentenmilieus. Voor de 

Tweede Wereldoorlog was het een culturele organisatie om de uitwisseling en banden tussen 

Vlaamse en Duitse studenten te versterken.142 Gedurende de bezetting werden sommige leden 

ervan ingezet in het bezettingsregime en in bepaalde gevallen was er sprake van 

samenwerking met het VNV.143 De leden van het bezettingsregime wilden van de DeVlag een 

beweging maken die het Nationaalsocialisme zou aanhangen in Vlaanderen.144 Er waren 

ontwikkelingen die aantoonden dat de DeVlag ging expanderen en zich ging uiten als 

concurrent van het VNV. In februari 1941 noemde Van de Wiele zich reeds “leider”. Verder 

werd besloten tot een samenwerkingsakkoord met de SS, waardoor de DeVlag kon rekenen 

op toelages. Hoe Jef van de Wiele precies leider werd van een politiek geworden project is 

niet geheel duidelijk.145 De concurrentie met het VNV werd echter wel duidelijk. In 

tegenstelling tot het VNV was de DeVlag niet Vlaams-nationalistisch van opzet, maar Duits-

nationalistisch. Zij stond voor de invoeging van Vlaanderen in het Duits-Germaanse Rijk. 

Vanaf 1942 was er sprake van een breuk met het VNV146 dat niet achter de verduitsing  en 

zaken als de Anschluss kon staan.147 Het VNV stond hiertegenover naar eigen zeggen voor 

het dienen van de Vlaamse belangen. 148  Er ontstond nu een concurrentiestrijd om in de gunst 

van de bezetter te komen.149 De DeVlag verkreeg snel steun van de Duitsers omdat hun 

doelstelling aansloot bij het Nationaalsocialistisch imperialisme. De beweging stond onder het 

patronaat van de SS, onder Heinrich Himmler.150 Speciaal werd ze opgenomen in de 

structuren van de Algemene SS Vlaanderen.151 Het VNV vroeg aan haar beschermheer, het 

militair bestuur, om de DeVlag in te dammen maar dat leidde tot de Abgrenzung, een 

maatregel die de DeVlag juist veel werkterrein gaf. Het verhoogde enkel de concurrentie met 
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het VNV dat zich als “enige werkelijke macht in het collaborerende kamp” wilde etaleren.152 

De macht van de SS en de DeVlag nam in Vlaanderen toe, de Duitsers hadden in hen een 

bondgenoot om Vlaanderen in Duitsland te laten opgaan. Op 12 juli 1944 besloot Hitler dan 

ook tot samenwerking met de DeVlag. Na de bevrijding van België zou de DeVlag een 

belangrijke rol spelen in de Landsleiding, de tijdelijke regering die door de vluchtelingen in 

Duitsland gevormd werd. Met de mislukking van het Ardennenoffensief eindigde ook het 

bestaan voor de landsleiding en de DeVlag.153 

 

1.4.4 Rex 

In Brussel en Wallonië was er de Rexpartij van Léon Degrelle, gesticht in 1935. Voor de 

bezetting was de partij een belangrijke uiting van antidemocratie.154 Degrelle beweerde korte 

metten te maken met de corruptie van de gevestigde kringen in België en met de bindingen 

tussen politiek en financiën. Deze stellingen gaven Degrelle succes. In 1936 haalde Rex 21 

Kamerzetels bij de parlementsverkiezingen. Ook in Vlaanderen had Rex een electoraat (7 %) 

en richtte Degrelle  Rex-Vlaanderen op. In 1936 kwam het tot een geheim akkoord met het 

VNV. In hetzelfde jaar begon echter de leegloop van Rex. De samenwerking met het VNV 

stootte ondermeer francofone Vlamingen en Belgisch-nationalisten af. In 1937 werd het 

akkoord geschorst, ondermeer vanwege het ontbreken van een organisatie bij Rex-

Vlaanderen. Van Rex-Vlaanderen bleef niet veel meer over en in 1939 haalde Rex in heel 

België nog slechts vier zetels. Tijdens de bezetting sloot Rex-Vlaanderen zich aan bij de 

Eenheidsbeweging-VNV155 Degrelle moest zich als Waals collaboratieleider gaan profileren 

en ging steeds meer het fascisme als model hanteren. Met de Flamenpolitik en het weinige 

vertrouwen dat het militair bestuur had in Degrelle had Rex weinig aanknopingspunten. In de 

oorlog tussen Duitsland en de Sovjetunie kreeg Degrelle toestemming om een Franstalig 

Belgisch antibolsjewistisch legioen op te richten. Degrelle zag hierin zijn kans om erkenning 

te krijgen van de Duitsers. Hierin slaagde hij, de geloofwaardigheid van Rex steeg en Rex 

kreeg kans op benoemingen. Mede door het verloop van de oorlogsomstandigheden en het 

verminderende ledental konden de verschillende posten echter niet ingevuld worden. Eind 

1943 waren er nog slechts achtduizend leden. Voor Degrelle telde enkel nog de militaire 
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inzet, de druk op jonge Rexistische militanten om militair te collaboreren steeg. Degrelle 

zocht ook steeds meer toenadering tot de SS en het legioen integreert midden 1943 in de 

Waffen-SS. Ondertussen stortte Rex aan het thuisfront ineen, de gematigde Rexisten verlieten 

de partij.156 Rex werd een gehate groep met gewelddadige collaboratie. Dit zou het naoorlogse 

collectieve geheugen in Wallonië schaden en amnestie blokkeren.157  

1.5. Collaborerende jeugd 
 
De achtvoudige typologie van Huyse en Dhondt, die tot op heden algemeen aanvaard is, lijkt 

geen oog te hebben voor de aanwezigheid van kinderen binnen de collaboratie. De enige 

verwijzing naar het aandeel van collaborerende ‘jeugd’ is statistische analyse van een groep 

collaborateurs jonger dan 25 jaar binnen de thema’s militaire- en politieke collaboratie. 

De eerder aangehaalde onderzoeken van Eva Kongs en Ellen Waterschoot hebben een eerste 

licht op deze problematiek geworpen. Beide historica voerden in hun masterscriptie een 

casestudy uit naar de berechting van jeugdcollaboratie in de gerechtelijke arrondissementen 

Gent en Antwerpen. De eerdere opmerking aan het adres van Huyse en Dhondt in 

beschouwing nemende, blijkt ietwat ironisch, dat de collaboratie van jongeren vooral binnen 

de militaire- en politieke subcategorie dient gezocht te worden. Zo blijkt uit Kongs’ 

onderzoek naar het Gerechtelijk arrondissement Gent dat 65% van de jongeren zich 

engageerde in de politieke collaboratie, veelal via het lidmaatschap van een jeugdbeweging. 

10 % bevond zich in de militaire collaboratie en in 17%  van de gevallen ging het om een 

combinatie tussen beide. De overige 6% diende gezocht te worden binnen de ‘verklikking’.158  

Brosse merkt in dit kader op dat zeer weinig jongeren uit eigen beweging gecollaboreerd 

hebben.159 Veelal was het de beslissing- of op zijn minst een zeer sterke aanmoediging van de 

ouders, die de kinderen overhaalde. Dit laatste zien we ook bevestigt bij Eva Kongs, waar in 

63% van de gevallen de kinderen uit een collaborerend gezin kwamen.160 Daarnaast zou een 

kleine minderheid ook collaboreren uit idealisme, opportunisme en ambitie. Het Vlaams-

nationalisme was regelmatig een motivatie voor collaboratie, veelal via een Vlaams-

nationalistische opvoeding.  Nieuwsgierigheid en begeestering door de Duitse propaganda 

trok ook een deel van de jongeren over de streep. Vooral de doortocht van het goed 
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georganiseerde en correcte Duitse leger maakte op heel wat van die jongeren een blijvende 

indruk.161 Een vrouw kan zich het veilige gevoel dat ze had bij het Duitse leger nog 

herinneren:  

“De Duitsers voerden geen oorlog om te verwoesten, ze hebben niets kapot gemaakt… wij 

voelden ons enkel veilig op straat als er Duitsers liepen. Met de Belgische soldaten was je niet 

veilig op straat, absoluut niet. De Belgische soldaten waren bang, een groter contrast met de 

Duitse soldaten was niet mogelijk. Wij hadden een groot vertrouwen dat de Duitsers ons niets 

zouden doen. Wij waren het gewend om van onze moeder te horen dat Duitsers deftige 

mensen waren.  En we zagen dan het contrast met de Belgische soldaten.”162 

Duitsland bood de kansen om aan de toenmalige slechte situatie in België te ontvluchten en 

daar kans te maken op zowel een goeie opleiding als zaken als sport en stevigere 

jobzekerheid.163 Met de grote invloed van omgeving en ouders en de verleiding door de 

Duitse propaganda en correctheid164 kan de vraag naar de verantwoordelijkheid van 

jeugdcollaborateurs gesteld worden.165 Eva Kongs geeft aan dat de jeugdcollaborateurs vooral 

misleid zijn door hun leeftijd, onervarenheid en afhankelijkheid van hun ouders.166 

Het medium dat jongeren binnen de collaboratie bestendigde was de jeugdbeweging. In haar 

onderzoek naar jeugdcollaboratie in het gerechtelijke arrondissement Gent, stelt Eva Kongs 

dat het NSJV167 zo’n 10 000 leden telde.168 Over een exact ledenaantal van de jeugdbeweging 

van het VNV bestaat er geen consensus. Reeder heeft het in dit verband over een 13 000 

leden, maar deze cijfers lijken overdreven.169 Het  staat evenwel vast dat enkele duizenden 

jongeren tijdens de oorlog het kamp van de bezetter gekozen hebben en dat een aanzienlijk 

aantal hiervan verbonden waren aan het NSJV of de Hitlerjugend Vlaanderen.170 Een jongere 

kon soms via het partijlidmaatschap van vader bijna automatisch in de hierboven beschreven 

met de collaboratie verbonden jeugdbewegingen terechtkomen.171 
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164 Ibidem. p153. 
165 Ibidem. p146. 
166 Ibidem. p170. 
167 Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen 
168 M. Van Hoorebeeck, Oranjedassen 1944-1961. Geschiedenis van het Algemeen Diets Jeugdverbond. 
Antwerpen, De Nederlanden, 1986. p18.  
169 B. De Wever, Greep naar de macht. p502. 
170 In het gerechtelijk arrondissement Gent kwam was ruim 65% van de veroordeelden afkomstig uit één van 
beide jeugdbewegingen. 
171 E. Kongs, op.cit., pp. 146-147. 
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1.6 De jeugd in de oorlog 
 

Zoals hierboven is weergegeven was de jeugdbeweging het medium via dewelke veel 

jongeren in de collaboratie verzeild raakten. Lidmaatschap van een jeugdbeweging die 

aanhing bij een collaborerende beweging kon in de repressie gezien worden als een 

collaborerende daad op zich.172 Uit het onderzoek van Eva Kongs blijkt echter grote 

arbitrariteit in de aanpak van kinderen. Passend hiervoor is de vergelijking die de auteur zelf 

maakt tussen Emmy Swerts, dochter van de veroordeelde Lambert Swerts en de door haar 

geïnterviewde Carlos De Muynck. Terwijl laatste genoemde veroordeeld werd op grond van 

lidmaatschap van het NSJV en later de Dietse Blauwvoetvendels, zien we dat Emmy Swerts, 

die nochtans zelf lid was van de Dietse Meisjesscharen en tijdens de oorlog met de 

Kinderlandverschickung richting Duitsland trok, vrijuit ging.173  Het verhaal van de 

jeugdbeweging legt dan ook de moeilijke scheidingslijn tussen de concepten ‘kinderen van 

collaborateurs’ en ‘jeugdcollaborateurs’ bloot. Het lijkt er op dat onderscheid vaak erg 

willekeurig werd gemaakt. Dit laatste kan tevens een indicatie zijn voor de manier waarop in 

de maatschappij werd gedacht over ‘kinderen van collaborateurs’. Gezien het onderscheid 

tussen deze groep jongeren en jeugdcollaborateurs erg vaag was, is het mogelijk dat deze na 

de oorlog door eenzelfde bril bekeken werden. 

 

Het fenomeen van de jeugdbeweging bestond al ver voor de oorlog en is tot op de dag van 

vandaag een prominente verenigende factor voor jongeren. In de aanloop naar en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog waren er enkele veranderingen waar te nemen binnen de constellatie 

van jeugdbewegingen. Bestaande jeugdbewegingen werden verboden en nieuwe 

jeugdbewegingen werden gesticht.  

 

Hieronder zal een overzicht volgen van de belangrijkste jeugdverenigingen die in de sfeer van 

de collaboratie bestonden. Dit aan de hand van algemene overzichtswerken en sommige 

getuigenissen, zoals die van P. Daels en P. Verreecken. Deze getuigenissen konden enige 

lacunes opvullen maar zijn, gezien hun subjectieve karakter, altijd in combinatie met meer 

wetenschappelijke literatuur gebruikt om de feiten te controleren.  

 

                                                 
172 E. Waterschoot, op. cit., p. 10. 
173 E. Waterschoot,. p? 
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1.6.1 Het Jong Dinaso 

Op het einde van 1920-begin 1930 hebben zich verschillende afsplitsingen van het AKVS 

voltrokken. Het AKVS was een overkoepelende beweging geweest. Één van de afsplitsingen 

was het Jong Dinaso dat de Groot-Nederlandse gedachte voorstond. Het was veelal een 

vereniging die aanlokkelijk was voor tegenstanders van het Vlaams-nationalisme.174 Het was 

de jeugdbeweging van het Verdinaso en stond onder leiding van A. Fonteine, die later werd 

vervangen door L. Poppe.175 In 1941 werd het Jong-Dinaso opgenomen in het AVNJ.176 

 

1.6.2 Het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond  

Het AVNJ werd in de loop van 1928 en 1929 opgericht als een overkoepelende beweging 

voor de bestaande Vlaams nationale verenigingen of militantengroepen die optraden in 

betogingen.  Het AVNJ bestond in het begin uit een ‘Weerstandskas’, het ‘Vlaams Verweer’ 

en een jeugdsecretariaat.177 De algemeen voorzitter was Dr. Hillaire Gravez.178 Het AVNJ 

kent een ingewikkelde geschiedenis voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog waar hier niet 

verder op ingegaan zal worden. Belangrijk is de toetreding van het AVNJ tot het VNV eind 

1934. Vanaf dat moment vond er een geleidelijke integratie in het VNV plaats, met een steeds 

sterkere greep van het VNV op het AVNJ. Gravez was gekant tegen deze geleidelijke 

uitbreiding van de controle over het AVNJ door het VNV, mede door de overname van de 

militie. Het VNV wilde met haar controle echter politieke dissidentie van de jongeren 

voorkomen.179 Staf de Clercq was ontevreden over Gravez vanwege de slechte organisatie van 

de jeugdbeweging. Ook was hij gekant tegen Gravez’ weigerachtige houding om zich te 

onderwerpen aan het VNV. De Clercq nam maatregelen en er werd besloten om dr. Edgard 

Lehembre tot de nieuwe jeugdleider te maken.180  

 

Net als het VNV zou het AVNJ ernaar streven om een eenheidsbeweging rond zich te 

groeperen.181 Toen 10 mei 1941 de Eenheidsbeweging VNV tot stand kwam, nam het AVNJ 

                                                 
174 ADVN, Het Verdinaso, nr. 91/252 
175 ADVN, Historiek van de Vlaamsche Jeugdbeweging gedurende de bezetting, nr. 91/252, p. 4. 
176 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 497. 
177 Ibidem, p. 71. 
178 P. Verrreecken, De Vlaamse jeugd in oorlogstijd 1934-1945, p. 5. 
179 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 284. 
180 B. De Wever, Greep naar de macht, pp. 283-284. 
181 Ibidem p. 495. 
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dan ook Rexjeugd-Vlaanderen, DJV, Vlaamse Jeugd en Jong-Dinaso in zich op. Feitelijk was 

de verbintenis met het VNV nu nog sterker.182 

 

Er werden vendeldagen georganiseerd, gouwdagen en grote kampen. Ook waren er 

leidersweekenden. Elk jaar werd er deelgenomen aan de VNV-landdagen en de 

IJzerbedevaarten. Bovendien waren er wekelijkse schaardiensten, vendeldiensten en 

filmavonden in Vlaamse huizen waar ze optraden met film, zang en voordracht.183  

 

Bewegingen als het AVNJ en het Jong-Dinaso bestonden al voor de bezetting en zetten hun 

activiteiten na 1940 ook voort. De Duitse bezetter probeerde greep te krijgen op de jeugd en 

kon dit niet bewerkstelligen via de bestaande verenigingen. Deze waren namelijk Vlaams of 

Diets geïnspireerd en niet Duits. Om dan toch over te kunnen gaan op meer controle vanwege 

de Duitsers, werd de Vlaamse Jeugd opgericht. 184 

 

1.6.3 De Vlaams(ch)e Jeugd 

In het zog van de SS-Vlaanderen en de opkomende Groot-Duitse beweging in Vlaanderen 

ontstond begin 1941 de VJ  onder leiding van Alfons Wachtelaer185 Wachtelaer had reeds lang 

de ambitie om een jeugdbeweging te leiden die gepatroneerd zou worden door de SS.186 De 

bedoeling was de jeugd van Vlaanderen te bundelen in een beweging met 

nationaalsocialistische grondslag en het Germaanse Rijksidee. De beweging was niet 

gekoppeld aan een politieke partij, dit in tegenstelling tot het AVNJ, en meisjes en jongens 

stonden onder dezelfde hoofdleiding.187 De naam doet vermoeden dat het hier om een Vlaams 

geïnspireerde jeugdbeweging gaat. Ze werd echter in laatste instantie bestuurd door de 

Hitlerjugend. De uniformen en organisatievormen waren ook die van de Hitlerjugend. Door 

de uniformen, reizen en dergelijke meer zouden de leden van de bestaande (volkse) 

jeugdbewegingen naar deze beweging gelokt zijn. Hierdoor zouden de Duitsers de vorige 

jeugdbewegingen hebben willen ontvoogden.188 

 
                                                 
182 Ibidem p. 497. 
183 B. De Wever, “Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, (1998), p. 260. 
184 ADVN, Historiek van de Vlaamsche Jeugdbeweging gedurende de bezetting,  nr. 91/252,  p. 4. 
185 B. De Wever, Greep naar de macht, pp. 496-497. 
186 Ibidem pp. 495-496. 
187 P. Verreecken, op. cit., p. 23. 
188 ADVN, Historiek van de Vlaamsche Jeugdbeweging gedurende de bezetting,  nr. 91/252, p. 5. 
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Het streven naar een monopolie, naar een concentratie, bracht de VJ in concurrentie met het 

AVNJ189 De beweging was echter geen lang leven beschoren.190 

 

De positie van het AVNJ werd steviger toen als gevolg van de Eenheidsbeweging-VNV het 

Jong-Dinaso en de Rex-jeugd Vlaanderen werden opgenomen. Op 8 juli 1941 werd dan een 

akkoord bereikt tussen het AVNJ en de VJ. Ze smolten samen tot de Nationaal-Socialisitshce 

Jeugd Vlaanderen (NSJV).191 Dr. Lehembre werd de jeugdleider, J. Claessens werd de 

jeugdleidster.192 De Vlaamse Jeugd had eigenlijk geen deel willen uitmaken van de NSJV. 

Sommigen verzetten zich tegen de opslorping in het NSJV met het geheel andere ideaal van 

een christelijk Dietsland. Zij bleven afzonderlijk vergaderen, tegen de wil van de Duitse 

bezetter, en zouden later de kern zijn van de Hitlerjeugd Vlaanderen.193 Maar een 

vertegenwoordiger van de Hitlerjugend, Banleider Hemesath, had tegenover de VJ beweerd 

dat zij als sterke minderheid in een nieuwe (Eenheids)beweging bij het VNV de 

Nationaalsocialistische idee konden doen zegevieren.194  

 

Het nieuwe eenheidsverband NSJV bevatte niet de grote jeugdbewegingen en groeperingen 

als het VVKS. Er kon dus geen sprake zijn van de gewenste “totalitaire aanspraken op de 

jeugdwerking.” De beweging zou ook niet lang standhouden, vanwege interne onenigheid 

over ondermeer de uitgangspunten. 195  

 

1.6.4 De Nationaalsocialistische Jeugd Vlaanderen 

De op 8 juli 1941 opgerichte NSJV kon rekenen op financiering van de Hitlerjugend en het 

Derde Rijk. De bedoeling was om de verschillende jeugdbewegingen te laten fuseren en 

nazistische invloed door te duwen. Maar het VNV beschouwde het NSJV als haar 

jeugdbeweging en versterkte zijn greep erop. De NSJV oefende druk uit op VNV-leden om 

hun kinderen lid te maken van de NSJV. De jeugdbeweging bestond uit de DBV (Dietse 

Blauwvoetvendels) voor de jongens en de DMS (Dietse Meisjesscharen) voor de meisjes.196 

                                                 
189 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 496. 
190 ADVN, Historiek van de Vlaamsche Jeugdbeweging gedurende de bezetting, nr. 91/252, p. 5. 
191 B. De Wever, “Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond”, p. 260. 
192 B. De Wever, “Dietsche Blauwvoetvendels”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,  (1998), p. 
948. & D. Musschoot, op. cit., p. 148. 
193 P. Verreecken, op. cit., p. 22. 
194 Ibidem,  p. 23. 
195 B. De Wever, Greep naar de macht, pp. 497-498. 
196 B. De Wever, Greep naar de macht, pp. 501-502. 
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Nu was er ook de medewerking met de Duitse instanties. Deze samenwerking met de Duitsers 

zou toch bij velen, vooral diegenen die de Dietse opvatting sterk aanhingen, wantrouwen 

opwekken en zorgen voor scheuringen.197  

 

Vanaf 1942 werd meegewerkt aan de projecten van de Germaanse Landdienst en de 

Kinderlandverschickung. Twee initiatieven die later apart besproken zullen worden. 198 Het 

NSJV was voor veel van de leden een soort voorstadium van het lidmaatschap van een 

(para)militaire organisatie. Er werd geworven voor het Vlaams Legioen en andere 

legeronderdelen.199 

 

In de DMS was het over het algemeen rustiger dan in de DBV. In de laatste waren namelijk 

veelal spanningen doordat men hier van het NSJV en van het VNV in het algemeen een meer 

Dietse opstelling eiste.200 Er werd ook een stellingname tegen de SS/DeVlag geëist. Er kwam 

tegenstand tegen Lehembre vanuit eigen rangen maar ook vanuit de rangen van de bezetter, 

vooral toen Lehembre na de breuk met de SS op 14 augustus 1943 niet meer wilde 

samenwerken met de Hitlerjugend. In november 1943 werd Lehembre dan ook van zijn post 

verwijderd.201 Deze spanningen en de concurrentie met de in november 1943 opgerichte 

Hilterjeugd Vlaanderen202 leidden er mede toe dat het NSJV in december 1943 ophield te 

bestaan. Vanaf dan bleven de DBV en ook de DMS als aparte organisaties verder gaan. De 

DBV viel echter al snel uit elkaar. De DMS volgde onder leiding van Jetje Claessens de lijn 

van het VNV en verloor de solidariteit met de zich tegen ‘Duitsgezinde elementen’ in het 

VNV verzettende DBV-leiding.203 Een voormalig lid van de DMS getuigt echter dat er 

plaatselijk niet veel gemerkt werd van een samenwerking met het VNV: Wij merkten dat niet 

zo. Wij waren de DMS en de jongens waren de DBV maar of wij nu aan dat VNV hingen of 

zo, dat maakte niet veel uit. wij hadden onze eigen jeugdvergaderingen, onze eigen 

jeugdproblemen enzovoorts. Met de DBV waren sommige zaken samen.204  

 

                                                 
197 ADVN, Historiek van de Vlaamsche Jeugdbeweging gedurende de bezetting, nr. 91/252, p. 6. 
198 ADVN, Historiek van de Vlaamsche Jeugdbeweging gedurende de bezetting, nr. 91/252, pp. 8-9. 
199 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 503. 
200 D. Musschoot, op. cit., p. 145. 
201 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 615. 
202 De Nationaal-Socialistische Jeugd in Vlaanderen (NSJV), Dietsche Meisjesscharen en Blauwvoetvendels, in: 
<http://www.verzet.org/content/view/385/36/1/3/>, geraadpleegd op 12.05.2010. 
203 D. Musschoot, op. cit., p. 145. & . B. De Wever, “Dietsche Blauwvoetvendels”, p. 948. 
204 Interview R.D., afgenomen door S. Lambert op 31 mei 2010 
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1.6.5 Kinderlandverschickung 

Voor de oorlog diende de Kinderlandverschickung om kinderen uit het industriegebied een 

gezonde vakantie te geven. De Hitlerjugend en de Nationaalsocialistische Volkswelvaart 

(NSV) werkten hieraan mee.  Tijdens de oorlog kon het dienen om kinderen naar veiliger 

oorden te brengen. 

 

De KLV in België werd in de zomer van 1941 opgericht, de NSVV (Nationaal Socialistische 

Volkswelvaart Vlaanderen) had het grootste deel van de organisatie ervan in handen.205 Een 

doel zou zijn het welzijn van de kinderen te behartigen.206 Een ander doel was om het 

nationaalsocialisme onder de jongeren te verspreiden. Edgar Lehembre zag hierin een een 

mogelijkheid om jongeren te werven voor de NSJV.207 De NSJV en de DeVlag riepen de 

jongens en meisjes op om zich aan te melden voor de KLV. Hoeveel kinderen tijd hebben 

doorgebracht bij de KLV is onduidelijk.208 Die erweiterte Kinderlandverschickung was voor 

verblijven van langere duur (zes maanden) en de Kinderlandverschickung herbergde de 

kinderen voor kortere periodes in Duitsland209. 

 

Er zou Vlaamse begeleiding zijn en de jongeren zouden gezonder en sterker worden. Ze 

zouden ondermeer onderwijs krijgen van meereizende krachten. Vlaamse jeugdleid(st)ers 

stonden de leraar terzijde voor allerlei voorzieningen zoals sport en spel, volksdans en 

zang.210 Helena Vindevogel, dochter van de voor collaboratie terechtgestelde Leo Vindevogel, 

ging als onderwijzeres mee met de KLV.211 Een verblijf bij de KLV kon sterk verschillen 

afhankelijk van het type en de duur van de vakantie. In de eerste zomer van de KLV, in 1941 

ging het om verblijven van maximaal vier weken bij boerengezinnen. In 1942 duurden de 

verblijven zes tot acht weken. De kinderen verbleven nu in hemen van de KLV, terwijl 

gepland was dat ze in gezinnen zouden verblijven. Dit tastte het vertrouwen bij de Belgische 

ouders aan. De Duitsgezinde ouders bleven hun kinderen echter naarmate de bezetting 

voortduurde voor een langere periode afstaan. Bij de niet Duitsgezinde groep ontstond een 

                                                 
205 P. Verreecken, op. cit., pp. 37-38. & L. Schmücker, Kracht, Leven, Vreugde : de Kinderlandverschickung in 
Duitsland en België (1940-1945), Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2003, 
(promotor prof. dr. Bruno de Wever), pp. 8-11 
206 L. Schmücker, op. cit., pp. 8-9. 
207 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 502. 
208 L. Schmücker, op. cit., pp. 11-14 
209 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 502 
210 P. Verreecken, op. cit., pp. 39-43.& L. Schmücker, op. cit., p. 18 
211 V. Van Beel, “Het komt allemaal terug, kinderen van de repressie (2)” in: De Standaard Magazine, 2 (1994), 
12, p. 14. 
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steeds grotere afkeer tegen de Duitse propaganda en de nieuwe aanmeldingen daalden met de 

duur van de bezetting.212  

  

Leen Schmucker geeft aan dat de hele organisatie rond de KLV voor het Derde Rijk een grote 

vorm van propaganda was. Men wilde de jeugd ook onder nationaalsocialistische invloed 

krijgen. Er werd gepropageerd met het feit dat de Duitsers goed en zorgzaam voor de 

kinderen waren. In combinatie met het correcte leger dat niet verkrachtte en plunderde zou dit 

het Duitse imago ten goede komen.213 

 

1.6.6 Germaanse Landdienst (GL) 

Het NSJV werkte mee aan de GL214, ook andere organisaties namen daaraan deel. Het doel 

was om bij de jeugd terug belangstelling te wekken voor de landbouw. Verder wilde men bij 

het einde van de oorlog in de Oostgebieden Germaanse boeren vestigen. Buiten boerenarbeid 

werd er verdere scholing gegeven in ondermeer Nederlands, Duits, Muziek, Sport, mars en 

velddienst. Na drie jaar bij de GL zou drie jaar bij de Waffen SS volgen. Dit zou van de leden 

weerboeren maken, deze zouden het veroverde territorium in Polen moeten beschermen tegen 

aanvallen van de Sovjet-Unie, in een gordel van boerderijen.  

 

In de landdienst zaten allerlei nationaliteiten, de Vlamingen lagen in het Wartegau of 

Warteland, een streek in Polen. De leden werden verdeeld over kampen, Läger. Overdag 

werkte je bij de boeren. In het eerste jaar werd gewerkt op een groot bedrijf, een Betrieb, in 

combinatie met een opleiding. In het tweede jaar ging men persoonlijk bij een boer in dienst 

en in het derde jaar zou men dan klaar zijn om zelf een Betrieb te leiden. Zo ver kwam  het 

echter meestal niet.215  

 

Ter bevordering van de weerbaarheid van de jongens vonden er zaken plaats zoals 

wachtdienst, velddienst, ordeoefeningen en sport en weersportkampen.216 

 

                                                 
212 L. Schmücker, op. cit., pp. 16-17. 
213 L. Schmücker, op. cit., pp. 33-34. 
214 B. De Wever, Greep naar de macht, p. 503 
215 P. Médart, “Kinderen van collaborateurs. ‘Ik heb het allemaal voor Vlaanderen gedaan,’ ”in: Humo, (1985),  
pp. 24-5.  
216 P. Verreecken, op. cit., pp. 47-8 & P. Médart, “Kinderen van collaborateurs. ‘Ik heb het allemaal voor 
Vlaanderen gedaan,’ ”in: Humo, (1985),  pp. 24-5. 
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Na het einde van de NSJV, eind 1943, verminderde de werking van de GL voor de Vlaamse 

jongens. Twee ex-leden van de GL stellen dat het opdoeken ervan te wijten is aan ruzie tussen 

de NSJV en de Hitlerjugend. Dit gaf tegenstellingen tussen jongens die bij het VNV wilden 

blijven en jongens die voor de DeVlag en de SS kozen.217  

 

De Duitsers konden via de NSJV (en later DBV, DMS) niet de gewenste Duitse invloed 

uitoefenen. Er worden daarom andere kanalen gezocht. Eerst wordt de “Gast Hitlerjugend” 

opgericht waardoor Vlaamse jongens en meisjes deel uit konden maken van de Hitlerjugend. 

In 1943 werd dan overgegaan op de oprichting van de HJ.V218  

 

1.6.7 Hitlerjeugd Vlaanderen 

De HJ.V werd in november 1943 opgericht op initiatief van Hauptbannführer Bennewitz, 

leider van de Duitse afdeling van de Hitlerjugend in België. Door de tegenstellingen tussen 

het VNV en de DeVlag en de Algemene SS-Vlaanderen zou de NSJV naar Bennewitz’ 

mening niet alle Nieuwe Orde-gezinde jongeren bereiken. Een Vlaamse Hitlerjugend zou 

zowel Vlaamse als Duitse jongeren kunnen groeperen. De leiding van de HJ.V was in Duitse 

handen, maar er waren ook posten voor Vlamingen, voornamelijk voor leden van de 

Germaansche-SS Vlaanderen en de voormalige Vlaamsche Jeugd. De hoogste post voor een 

Vlaming was weggelegd voor oud-standaardleider van de Algemeene-SS Vlaanderen Raf van 

Hulse. Hij kon echter niet veel invloed laten gelden en was niet tevreden met de gang van 

zaken in de HJ.V.  

 

Volgens Daels was deze HJ.V opgericht als heruitgave van de Vlaamse Jeugd. Het zou 

gesticht zijn omdat de Duitse pogingen om vat te krijgen op de Vlaamse jeugd herhaaldelijke 

malen mislukt waren.219 Een Duitse invloed via de NSJV was ook mislukt, vanwege de sterke 

greep van het VNV op deze jeugdbeweging.220  

 

Doelstellingen van HJ(V) waren trouw aan de Führer, de frontkameraden en de ouders. 

“Kriegseinsatz der Hitlerjugend” was het parool. Weerbaarheidsscholing stond op de 

                                                 
217 P. Médart, “Kinderen van collaborateurs. ‘Ik heb het allemaal voor Vlaanderen gedaan,’ ”in: Humo, (1985),  
pp. 24-5. & P.Médart, “Kinderen van collaborateurs. Het Oosten is te rood,” in: Humo, (1985), p. 28. 
218 ADVN, Historiek van de Vlaamsche Jeugdbeweging gedurende de bezetting, archiefvormer ADVN, nr. 
91/252, p. 11. 
219 ADVN, “Jeugdbewegingen”1930-1944. Interview P. Daels-M. De Wilde d.d. 8.6.1975, nr. D1418, p. 5. 
220 B. De Wever, Greep naar de macht, pp. 501-502. 
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voorgrond: de gehele mannelijk jeugd bereidde zich voor op haar taak aan het front.221 Na de 

vlucht naar Duitsland kwamen meerdere van de jongeren terecht in een speciaal Hitler-

Jugend-bataljon binnen de Division Langemarck.222  

 
 

1.7. September ‘44 
 
Na de oorlog zou België, net als de andere door Duitsland bezette landen, afrekenen met de 

vrienden van de vijand. Bij de bevrijding bleek voor heel wat families dat ze tijdens de 

bezetting de ‘verkeerde’ keuze hadden gemaakt. De bestraffing van deze ‘onvaderlandse’ 

burgers kwam toe aan de gerechtelijke macht. Het wettelijke kader waarbinnen deze 

berechtingen dienden plaats te vinden werd reeds vanaf  1942 door de regering te Londen 

voorbereid. 

“But in the interval between the retreat of the German armies and the establishment of 

effective control by allied governments, popular frustrations and personal vendettas, often 

colored by political opportunism and economic advantage, led to a brief but bloody cycle of 

score settling.”223  

Om de verschillende gezichten die de bestraffing van de collaboratie na de Tweede 

Wereldoorlog aannam, te begrijpen, is het noodzakelijk de maatschappelijk context anno 

September 1944 zo goed mogelijk te vatten.  

Hoewel Tony Judt aangeeft dat een machtsvacuüm in de overgangsperiode tussen de 

bevrijding en de herinstallatie van de nationale overheid een algemeen fenomeen in bezet 

Europa bleek te zijn, kampte het Belgische politieke establishment met een zeer fundamenteel 

legitimiteitsprobleem. Het feit dat de macht van de gezagsdragers maar matig werd 

geaccepteerd en geapprecieerd had verschillende oorzaken. In eerste instantie zat de regering 

4 jaar in Londen terwijl het land onder Duits bestuur stond. Deze afwezigheid zorgde er niet 

alleen voor dat de regering in ballingschap de voeling met het vasteland verloor, maar dat ook 

omgekeerd de band tussen de Belgische bevolking en zijn regering werd aangetast. Belangrijk 

hierbij is dat, zoals eerder reeds aangegeven, de parlementaire democratie in het interbellum 

zwaar onder druk was komen te staan.  

                                                 
221 P. Verreecken, op. cit., p. 66. 
222 B. Crombez, “Hitlerjeugd Vlaanderen”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), pp. 
1451-1452. 
223 T.Judt, A history of Europe since 1945. New York, Penguin press, 2005. p. 42. 
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Daarnaast was er de rol van het verzet. Terwijl de regering in Londen de oorlog aan de zijde 

van de geallieerden verder zette, bekommerde het verzet zich vaak om de wezenlijke 

belangen van het volk. Een laatste bepalende factor, was de heisa die na de oorlog ontstond 

omtrent de positie van Leopold III. De Vorst had tijdens de oorlog een dubbelzinnige houding 

aangenomen en werd door een deel van de bevolking er van verdacht Duitse sympathieën te 

hebben. De befaamde koningskwestie zorgde niet enkel voor het trieste einde van het 

koningschap van Leopold III, veel belangrijker waren de gevolgen op maatschappelijk vlak. 

In eerste instantie verdeelde het vraagstuk het land andermaal fundamenteel in twee stukken. 

Waar Albert I na de Eerste Wereldoorlog symbool stond voor de Belgische eenheid, was dit 

na Wereldoorlog Twee omgekeerd. Rechts was katholiek, conservatief, koningsgezind, 

merendeels Vlaams en werd geïdentificeerd met de ‘zwarte zijde’. Aan de andere kant stond 

politiek links: Waals, anti-Leopold en vooral gelinkt aan het verzet en de echte patriotten. We 

zijn er ons van bewust dat deze voorstelling erg karikaturaal is, maar op een erg algemeen 

niveau, was dit de situatie in naoorlogs België. Ten slotte verloor de regering aan de koning 

ook een belangrijke bondgenoot in de strijd om haar legitimiteit bij de bevolking. Een kabinet 

dat volledig gerugsteund is door haar koning heeft veel meer slagkracht dan zonder. Als die 

vorst echter zelf de verpersoonlijking wordt (gemaakt) van de crisis waar zijn land zich in 

bevindt, heeft dat veeleer een nefast effect op het wettelijke gezag. 

Een tweede factor waar bij deze studie mee rekening moet gehouden worden, is de impact van 

de gebeurtenissen op.  

“12 mei. Tot op vandaag werd Hasselt zeven maal van uit de lucht gebombardeerd. Verleden 

nacht eenmaal, overdag tweemaal. De apocalyptische nachten die wij doormaken, kan geen 

mens vergeten.”224  

Niet alleen de al maar drukkendere bezetting, maar ook het geallieerde tegenoffensief en de 

strijd tussen de Weerstand en ‘zwart België’ zou heel wat burgers tot op het randje van de 

wanhoop drijven.225De maatschappelijke context die hiermee gecreëerd werd werkte een 

‘zwart-wit’ polarisatie in de hand die een zware hypotheek op het repressiehoofdstuk zou 

leggen. Treffend hiervoor was de reeds aangehaalde opmerking die Marnix Beyen op het 

recente SOMA colloquium over oorlog en maatschappij maakte. Volgens Beyen ontstond er 

na de bevrijding een tendens die ‘het oude’ zoveel mogelijk uit de samenleving probeerde te 

                                                 
224 L. Swerts, Dagboek  van een zware tijd ( repressiejaren ’44/50). Leuven, De Nederlandsche Boekhandel, 
1968, p. 17. 
225 F. Seberechts, op. cit. 
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bannen.226 De spreker doelde hiermee op het feit dat in de naoorlogse Belgische systeem geen 

plaats meer was voor elementen die verwezen naar de oorlog en de gebeurtenissen er omtrent. 

Als je rekening houdt met de maatschappelijke situatie op dat moment en het feit dat kinderen 

ontegensprekelijk de burgers van morgen vormen, zit je met een probleem. Kinderen van 

‘foute’ ouders kwamen in een maatschappij terecht die erg vijandig ten opzichte van hen 

stond.  

“…de afkeer jegens iedereen die het Duitse bewind had gesteund zat diep. Konden de 

kinderen van de collaborateurs te midden van al deze vraagstukken een plek op de agenda 

krijgen?”227 

Het is net het antwoord op deze vraag die Ismee Tames in ‘Besmette jeugd’ voor Nederland 

stelde, die de belangrijkste drijfveer is achter dit onderzoek. In het laatste onderdeel van  dit 

hoofdstuk zal geprobeerd worden om aan de hand van de typologie die Huyse en Dhondt voor 

de repressie uitstippelden een eerste verkennend kader hieromtrent te schetsen.228 

1.7.1. ‘Repressie in het zesvoud’ 

De bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog kende verschillende gezichten. 

Helaas werd dit laatste vaak over het hoofd gezien en werd er al te veel gefocust op één 

bepaald aspect. “Zo’n verenging van het blikveld is gevaarlijk. Zij leidt tot veralgemenende 

uitspraken over dé repressie op grond van wat er voor een deel van de werkelijkheid te 

zeggen valt.”229 

Vandaag de dag wordt de typologie van Huyse en Dhondt, de “repressie in het zesvoud”230 

evenwel algemeen aanvaard. De auteurs delen de naoorlogse bestraffing van de 

‘onvaderlandsen’ op  in  drie grote delen: de straatrepressie, het facet van de gerechtelijke 

vervolging door de overheid en ten slotte de repressie in particuliere organisaties zoals de 

advocatuur en het onderwijs. De overheidsrepressie wordt op zijn beurt opgesplitst in vier 

deelaspecten. De onderverdeling van Huyse en Dhondt zal in dit hoofdstuik zo kort en zo 

duidelijk mogelijk uitgelegd worden en er zal in de mate van het mogelijke gepoogd worden 

een link te leggen met de plaats van het ‘kind’ binnen de verschillende repressievormen. 

                                                 
226 M. Beyen, Hoe vermoord je de levende doden? Het voorleven van de Wereldoorlogen tijdens de naoorlogse 
periodes in België. SOMA colloquium, Brussel, 10/12/09.  
227 I.Tames, op. cit.,. p. 52.  
228 L. Huyse en S.Dhondt, Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België, 1945-1952. Leuven, Kritak, 
1991. p91. 
229 L. Huyse en K. Hoflack, “Repressie”, in: De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), p. 
2591. 
230 L. Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 91. 
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1.7.1.1. De roep van de straat 

“…oorlog is een toestand waarin morele grenzen vervagen. De lijn die goed een kwaad 

scheidt is dan zeer dun. Dat is zeker zo bij het einde van een oorlog. De oude wetten verliezen 

op abrupte wijze hun kracht en de nieuwe spelregels zijn nog niet in voege. Vele 

ambtsdragers zijn verdwenen, politie en leger zijn machteloos of op de vlucht.”231 

De toestand waarin de Belgische maatschappij bij de bevrijding verkeerde, was, zoals eerder 

werd aangegeven, chaotisch. Het overheidsgezag lag in de touwen en “voorlopig kon geen 

enkele instantie enig gezag doen gelden en was er geen enkele controle mogelijk.”232 

Als gevolg hiervan zou de bevolking het recht twee maal in eigen handen nemen. Een eerste 

golf van geweld zou België in haar greep nemen net na de bevrijding.  Het land en haar 

bevolking hadden vijf jaar ontreddering moeten doorstaan en de vrienden van de vijand 

zouden hiervoor de prijs betalen. 

Hoewel een paar kranten zoals ’De Tijd’ samen met de regering de straatrepressie binnen de 

beperken wilde houden, was dit vergeefse moeite. Hierbij moet evenwel ook meteen de 

opgemerkt worden worden dat ‘De Tijd’ zelf uit de gecensureerde, ‘collaborerende’ pers 

kwam.233  

Stel vertrouwen in het gerecht van dit land. Het zal zonder vrees of blaam, richten over allen, 

die meehielpen met de Duitschers om ons te pesten.”234  

“De kranten juichen en jubelen over heldendaden en landverraad; ze stoken vuurtjes en 

hitsen eindeloos-treurig op tot wraaknemingen.”235  

De reeds gefrustreerde publieke opinie werd door de media vaak nog verder opgestookt. Ook 

de ordetroepen, van wat op dat moment de overheid moest voorstellen, beschikte niet over de 

nodige middelen om de situatie in de hand te houden. Een van de grote problemen was dat 

zowel Rijkswacht als politie niet, of slecht, bewapend waren. Daarnaast stonden ze vaak 

tegenover een overmacht of waren zelf mee gestapt in de collaboratie of lid van het verzet. 

“In elk geval stonden de notabelen machteloos tegenover de gewapende groep partisanen die 

werden gesteund door een hysterische massa.”236  

Bij de rol van de weerstand dient evenwel de nodige uitleg. De ‘weerstand’ was geen 

monoliet politiek apparaat of blok. Er moet een verschil gemaakt worden tussen de 

                                                 
231 L. Huyse en K. Hoflack, art.cit., p. 2590. 
232 F. Seberechts, op.cit., p. 53. 
233F.Seberechts, op.cit., p. 67. 
234 De tijd, 5/9/1944. Geciteerd in: F.Seberechts, op.cit., p. 67. 
235 L.Swerts, op.cit., p. 33. 
236 F.Seberechts, op.cit., p. 56. 
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‘oorlogsweerstanders’ en de ‘verzetslieden’ van het laatste uur die vaak niet meer waren dan 

machtswellustigen en profiteurs die hun eigen frustraties de vrije baan lieten. 

“Witten hadden hun schuiloorden, hun geldschieters, hun wapens, hun zwarte schapen, hun 

helden, hun lafaards, hun meelopers, hun attentisten, hun avonturiers, hun bandieten, hun 

profiteurs, hun verraders, hun idealisten…”237 

Een tweede golf van geweld brak uit na de capitulatie van Duitsland en het einde van de 

Tweede Wereldoorlog aan het westelijke front. Als grote boosdoeners voor deze tweede 

oprisping van geweld, worden in vele boeken de terugkeer van de krijgsgevangen en de 

gruwelverhalen uit de Duitse concentratiekampen aangewezen. 

“De tweede golf van straatrepressie heeft, behalve met de bekendmaking van ,de gruwelen in 

de Duitse kampen, ook te maken met frustratie over de trage werking van het gerecht en met 

de vrijlating van vermeende collaborateurs wegens gebrek aan bewijzen.”238 

Deze tweede opwelling was minder intens dan de eerste maar op zijn beurt problematischer 

om een andere reden. In september 1944 was er zoals eerder aangegeven een machtsvacuüm 

en beschikte noch de overheid noch het verzet over de nodige ordetroepen, om het geweld aan 

banden te leggen. Bij de geweldplegingen in mei ’45 was de regering in theorie wel in staat de 

volksrepressie in te dammen. Toch gebeurde dit maar in geringe mate. Dit is voor een stuk het 

gevolg van het feit dat de overheid op dat moment anderen en meer dwingendere problemen 

had om aan te pakken. Huyse en Dhondt wijzen in dit verband onder andere op de mijnstaking 

in het jaar ’45 en de algemene economische malaise.239 Ondanks deze twee golven van 

geweld zien we dat in België de straatrepressie relatief binnen de perken bleef. “In France 

some 10,000 people were killed in extra juridical proceedings”240, terwijl dit in België 

uiteindelijk beperkt bleef tot een honderdtal.241 

Desondanks blijven deze eerste maanden na de oorlog voor heel wat mensen een donkere 

periode. Naast de gekende geweldplegingen bracht de straatrepressie de internering van bijna 

70 000 burgers met zich mee. De basis hiervoor werd reeds gelegd na de Eerste Wereldoorlog 

en zou herbevestigd worden via de befaamde omzendbrief 340 van toenmalig minister van 

justitie Delfosse.242 

                                                 
237 F.Seberechts, op.cit., p. 72. 
238 F.Seberechts, op.cit., p. 33. 
239 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 47. 
240 T.Judt, op.cit., p. 42. 
241 Ibidem. 
242 Een omzendbrief van 12 augustus 1944 dat wet 12 oktober 1918 van toepassing bleef: besluitwet van 12 
oktober 1918 betreffende het verblijf, in België, der vreemdelingen en der perosnen met vreemden oorsprong, 
B.S. 13-19 oktober, 829-831 1918. 
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“De besluitwet van 12 oktober 1918 bevat maatregelen die vereist worden door de openbare 

orde, door de noodzakelijkheid van het bestrijden van de bespieding en van de 

geheimhouding van de krijgsverrichtingen. Zij bepaalt het vrijheidsbeperkend regime, dat 

gedurende oorlogstijd door de minister van Justitie kan opgelegd worden aan alle 

vreemdelingen en aan sommige Belgen, die wegens hun betrekkingen met de vijand verdacht 

zijn.” 243 

Hoewel de interneringswet van 1918 het interneren van kinderen onder de 16 jaar verbood, 

constateren Kongs en Waterschoot in hun onderzoek naar jeugdcollaboratie dat dit verre van 

het geval was. 

“Zodra ik in Luik van de trein stapte, ben ik opgepakt. Door mannen ven de 

staatsveiligheidsdienst. Ik weet niet precies meer hoe lang die me hebben vastgehouden. Op 

een gegeven moment ben ik naar een Brusselse gevangenis gebracht. Ergens in een kelder, 

waar ik tussen vrouwen, kinderen en mannen zat.”244  

Verder in dit onderzoek zal op deze aanwezigheid van kinderen in interneringskampen dieper 

worden ingegaan.  

“Everybody knows –intellectualy- that children are not guilty of the acts of their fathers. The 

reactions full of hatred show, however, that people on an emotional level, react in another 

way.”245 

De straatrepressie zou ook kinderen van collaborateurs in haar geweld meesleuren. Jongeren 

verloren niet enkel vaak (één van) beide ouders, maar zouden in vele gevallen ook zelf in het 

oog van de storm terecht komen.  

“…het is heel moeilijk om de onmacht van die tijd uit te leggen. Je werd geslagen op straat en 

niemand die iets deed.”246  

Bovendien ging men er vaak van uit dat niet enkel de ouders collaborateurs waren maar ook 

de ganse familie.  

“Ik kwam juist de trap af toen ze mijn vader kwamen ophalen. Ik hoor één van die mannen 

nog zeggen ‘pak die gast ook maar mee, hij komt uit hetzelfde nest’. Tot vandaag ben ik ervan 

overtuigd dat als ik niet naar beneden was gekomen, ik die hele miserie nooit had 

meegemaakt.”247 

                                                 
243 <http://www.dbnl.org/tekst/wild022belg02_01/wild022belg02_01_0002.htm> geraadpleegd op 23.12.2009. 
244 Interview E.Kongs met A.V., d.d. 06-12-1995. In: E.Kongs, op.cit., p. 51.  
245 “Collaborators’children in France”, in: Internationaal Bulletin werkgroep ‘Herkenning’, (1996), 2. p. 11. 
246 V. Van Beel, “Kinderen van de repressie”, i n:De Standaardmagazine, (1994), 2, 12. p11. 
247 Interview E. Kongs met R.F. , d.d. 17-01-1996. In: E.kongs, op.cit., p. 50. 
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Uiteindelijk zal men bij deze oprisping van volksgeweld waarschijnlijk, zoals ook bij 

Kromhout blijkt in zijn onderzoek naar het lot van kinderen van collaborateurs in Nederland, 

niet echt goed geweten hebben wat juist aan te vangen met kinderen van ‘incivieken’.248 De 

kinderen zelf troffen geen schuld, maar de ‘zwart-wit’ tegenstelling in de maatschappij was 

hen daarnaast ook niet goed gezind. Meestal werden ze opgevangen door familieleden en 

vrienden of vonden ze in zeldzamere gevallen onderdak in kloosters of andere caritatieve 

instellingen.  

1.7.1.2. Overheidsrepressie 

Ondanks de dubbele golf van geweld na de bevrijding en in mei ’45, werd bestraffing van de 

collaboratie reeds in 1942 door de regering te Londen voorbereid. Deze zou zich, op de 

conferentie in St-James (Londen) in eerste instantie bij het standpunt van de andere 

geallieerde mogendheden aansluiten. De ‘vrienden van de vijand’ moesten na de oorlog 

bestraft worden, dit ongeacht ze de misdaden bevolen, dan wel zelf uitgevoerd hadden.249 

Toch moet opgemerkt worden dat de regering in het begin een eerder gematigde houding 

aannam ten aanzien van wat later de ‘repressie’ zou heten. Dit was deels te wijten aan het feit 

dat men de ernst van de situatie niet in zag. 

”Les actes de trahison commis par un petit nombre de Belges, qui se sont mis au service actif 

de l’ennemi, ne peuvent rester impunis.”250  

Daarnaast was men in de begindagen in Londen ook voorstander van een formule van 

zogenaamde ‘nationale pacificatie uit hoofde van vergevingsgezindheid’. Dit hield in dat men 

zich zou richten tegen de verantwoordelijke leiders van de politieke partijen en andere 

organisaties en diegene die de dood van landgenoten hadden veroorzaakt. Voor de grotere 

menigte, die vaak geen andere uitweg had of zich liet meeslepen door het hele gebeuren werd 

voor een vorm van amnestie gepleit. De grote bezieler hiervan was Jef Rens, de secretaris 

generaal van de commissie voor de studie van naoorlogse problemen.251 

Toch kwam er een ommezwaai in het bewind. Daarvoor waren er diverse redenen. De 

bezetter had zich in de eerste oorlogsmaanden niet van zijn slechtste kant getoond en ook de 

bevolking leek in eerste instantie te berusten in haar ontreddering. In 1942 werd de bezetting 

evenwel drukkender en verstarde hiermee ook de publiek opinie op het vasteland. Als een 

gevolg hiervan ging  het verzet zich beter organiseren en begon ze haar ‘guerillastrijd’ tegen 

                                                 
248 B. Kromhout, Fout geboren. Het verhaal van kinderen van foute ouders, Amsterdam, Contact, 2004, p. 31. 
249 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 60. 
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de Duitse bezetter. Ook de geallieerde besluiten van 7 oktober 1942 die pleitten voor een veel 

strengere bestraffing zullen zeker hun invloed gehad hebben. Een van de meest prominente 

rollen was evenwel weggelegd voor minister Delfosse, die een grote impact zou hebben op  

de naoorlogse repressiewetgeving. 252 Bij zijn aankomt in 1942 bracht hij in eerste instantie 

een input aan nieuwe informatie mee naar Londen, die de visie ter plekke grondig bijstuurde. 

De regering te Londen kreeg slechts met mondjesmaat nieuws over het vasteland binnen. Het 

is dus goed mogelijk dat met de aankomst van Delfosse bepaalde zaken aan het licht kwamen 

die voordien nog niet duidelijk waren. Daarnaast was Delfosse ook zelf erg radicaal in zijn 

aanpak van de repressie. Volgens Huyse en Dhondt zou dit te maken hebben met het feit dat 

zijn eigen achtergrond niet geheel onbesproken was en hij op die manier zijn persoon wilde 

zuiveren. Een uitwijding hierover zou ons evenwel te ver leiden. Het is belangrijk te 

onthouden dat zowel de publieke opinie, het verzet, de geallieerde strijdkrachten en de nieuwe 

info van op het vasteland het gematigde beleid omtrent de repressie deed verstarren.  

Dit wordt duidelijk als we de wetgeving met betrekking tot het bestraffen van ‘onvaderlandse 

praktijken’ nader bekijken. De basis voor de meeste wetten werd reeds tijdens en net na de 

Eerste Wereldoorlog gelegd. “Juridisch steunde de berechting van de collaborateurs op een 

dubbele onderbouw.”253 Daarmee verwijzen Huyse en Dhondt in eerste instantie naar de 

strafwetten die werden vastgelegd op 17 december 1942 en een grote uitbreiding waren van 

de reeds bestaande wetten. Naast deze uitbreiding was de belangrijkste vernieuwing dat de 

rechter niet meer moest aantonen dat de daden effectief schadelijke gevolgen hadden voor het 

land, maar er louter bewezen moest worden dat de beklaagde weet had dat zijn daad 

schadelijk zou kunnen geweest zijn voor de Belgische staat. Zowel politieke hulp als 

economische- en militaire collaboratie kregen de doodstraf mee als strafmaat.  

“…Honderduizzenden landgenoten kunnen nu als verdachten worden beschouwd. De straffen 

worden bovendien strenger. Dat legt een hypotheek op de respressie: de vervolging van de 

collaborateurs kan nog moeilijk op een redelijke wijze geschieden.”254 

Deze evolutie binnen het strafrecht bleek ook voor de gerechtelijke macht problematisch. 

Indien deze de letter van de wet opvolgden liep de repressie uit de hand. Deden ze dit niet, 

betekende dit in eerste instantie dat er juridisch incorrect werd gehandeld, maar anderzijds 

kreeg men ook te maken met een opgeruide publieke opinie die een harde bestraffing eiste. 
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Een tweede stap was de wet van 26 mei 1944 die de procedure voor de berechting van de 

beschuldigden vastlegde. Deze vertrouwde de gerechtelijke afhandeling van de collaboratie 

toe aan het militaire gerecht. Ook dit was verre van onproblematisch. “ De procedure die 

hiermee ontworpen wordt, blijkt in de praktijk niet toereikend om de enorme vloedgolf aan 

beschuldigden te verwerken.”255 Dit zorgde er mee voor dat een jaar na het begin van de 

bestraffing nog geen 20% van de dossiers afgehandeld was. De dubbele juridische basis zou, 

gezien het stroeve verloop, ruim een jaar later bijgestuurd worden. (cf.infra) 

Naast dit tweeluik, is het ook van belang de wet van 19 september 1945 te belichten. Het 

befaamde artikel 123sexies schreef de voorwaarden en gevolgen van de burgerlijke epuratie 

voor. Dit hield in dat de ‘burger’ uit al de in het wetsartikel vermelde rechten werd ontzet en 

dit levenslang. Bij de wederopbouw van de naoorlogse maatschappij was er geen plaats voor 

landverraders, laat staan dat deze inspraak zouden hebben in verkiezingen en staatsvorming. 

De wet op het vervallen verklaren van bepaalde burgerrechten werd uiteindelijk, net als de 

overige wetgeving omtrent collaboratie en repressie, bijgestuurd en verzacht. 

 

Militaire rechtbanken 

De besluitwet van 26 mei 1944 betreffende de bevoegdheid en de rechtspleging inzake 

wandaden en misdrijven tegen de veiligheid van de staat, vertrouwde de gerechtelijke 

afhandeling van de collaboratie toe aan het militaire gerecht. Dergelijke procedure was geen 

uitzondering en was ook het geval  na de Eerste Wereldoorlog. In 1934 werd de 

verantwoordelijkheid van de militaire rechtbanken herbevestigd.256 

Ondanks deze voorgeschiedenis bleef de keuze evenwel problematisch; het militaire gerecht 

beschikte eind 1944 over 4 krijgsraden, één krijgshof  en enkele kamers. Bijgevolg was het  

niet bestand tegen de overvloed aan repressiedossiers. Bovendien kampte het gerechtelijke 

apparaat met een serieus gebrek aan informatie over de collaboratie zelf. “Om aan de grote 

behoefte aan gegevens te kunnen voldoen is in het auditoraat-generaal en Centrale Dienst 

voor Documentatie in het leven geroepen.”257 

Een bijkomend probleem was het veel te uitgebreide takenpakket die de krijgsauditeurs 

opgelegd kregen. Hun functie was drieledig en hield in dat ze naast gerechtelijk officier ook 

magistraat van het openbaar ministerie waren en onderzoeksrechter. Concreet opende de 
                                                 
255 F.Seberechts en J.S. Verdoodt, op.cit., p. 30. 
256 M. Reynebeau, De restauratie van België (1944-1958). In: De Standaard., (2005), pp. 164-165. 
257 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 23. 
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krijgsauditeur niet alleen het onderzoek, maar stond hij ook in voor eventuele aanhoudingen, 

huiszoekingen, inbeslagnemingen en vooral ook de strafvordering. Bovendien speelde hij ook 

een centrale rol bij het opstellen van lijsten die op basis van artikel 123 sexies personen uit 

hun burgerrechten zette.258 

In laatste instantie werkte ook de veel te stroeve wetgeving (cf.supra) de chaos binnen het 

gerechtelijk apparaat in de hand. Het resultaat was dat in het eerste jaar na de bevrijding 

slechts 20% van het totale aantal straffen werd uitgesproken. 

Naast de nefaste effecten voor de beschuldigden zelf en de vaak lange voorhechtenis is ook 

het effect op de kinderen niet te onderschatten. Van een normaal familieleven was onder 

dergelijke omstandigheden geen sprake. Jongeren zelf kwamen meestal niet in aanraking met 

het militaire gerechtsapparaat. Diegene die zelf iets op hun kerfstok hadden werden berecht 

via jeugdrechtbank al blijkt het hier maar om een beperkte groep te gaan. (cf.infra)259  

Dat de repressie vanaf augustus ’45 op kruissnelheid kwam, had volgens Huyse en Dhondt 

verschillende oorzaken. In eerste instantie kwam er een versoepeling van de wetgeving 

omtrent collaboratie. De keerzijde van de medaille was evenwel dat ook de strafmaat naar 

beneden ging en er dus geen sprake meer was van billijkheid in de verhouding tussen het 

eerste jaar na de bevrijding en de volgende jaren. Daarnaast werd  vooral op technisch gebied 

vooruitgang geboekt. De rechters hadden de nodige ervaring en routine opgebouwd 

gedurende dat eerste jaar en er was een aanzienlijke toename van de capaciteit van het 

krijgsauditoraat. 260 

“Op het moment dat de repressie op kruissnelheid kwam (halfweg 1946) weren er 21 

krijgsraden met in totaal 134 kamers en was het krijshof uitgegroeid tot een rechtbank met 24 

kamers die over vier steden waren verspreid. Voor de bediening van deze machinerie werden 

in totaal 872 griffiers, 608 krijgsauditeurs en substituut auditeurs, 485 burgerlijke en 

honderden militaire rechters benoemd.”261 

Deze technische vooruitgang was mede het gevolg van twee besluitwetten. In eerste instantie 

was er de wet van 10 november 1945, die voor een vereenvoudiging zorgde van de procedure 

voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat. Deze hield onder andere een 

transactieregeling in die het mogelijk maakte bij een eis van maximaal vijf jaar straf en een 

schuldbekentenis van de beklaagde, een minnelijke schikking te treffen. Daarnaast zorgde de 

                                                 
258 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., pp. 69-70. 
259 Het gaat hierbij om 172 dossiers voor het Gerechtelijk arrondissement Gent. De cijfers zijn gebaseerd op de 
bevindingen van Eva Kongs in haar onderzoek omtrent jeugdcollaboratie. In hoofdstuk 2 worden deze resultaten 
verder besproken. 
260 Ibidem,  p. 124. 
261 L. Huyse en K. Hoflack, Repressie. In: De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), p. 2597. 
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wet van 18 december 1945 voor de invoering van kleine krijgsraden. Deze behandelen de 

dossiers die naar mening van de krijgsauditeur op een eis van niet meer dan 15 jaar zouden 

uitlopen.262 

“Van september 1944 tot eind 1949 zijn in de auditoraten 728.866 dossiers aangelegd,…”263 

Uiteindelijk zouden er 405 067 dossiers betrekking  hebben op misdrijven tegen de 

uitwendige veiligheid van de staat. In 14% van de gevallen is er overgegaan tot een 

strafrechtzaak. Daarnaast werden iets meer dan 40 000 landgenoten van hun burgerrechten 

beroofd. Met de afhandeling van de beroepsprocedures begin 1950 werden “20 652 Belgen 

definitief van een aantal rechten vervallen.”264 (cf.infra) 

In verschillende gevallen kon ook een schadevergoeding ten aanzien van de Belgische staat 

geëist worden. Dergelijke bestraffing waren erg discutabel gezien de juridische basis hiervoor 

erg wankel was en er ook geen sprake was van uniformiteit binnen de rechtspraak.265 

Bovendien oversteeg de te betalen som erg vaak de mogelijkheden van de veroordeelden. 

Gezien dergelijke veroordeling geen burgerlijke sanctie was, werd deze ook niet opgeheven 

bij genadeverlening en kon de verschuldigde som ook ingesteld worden tegen de erfgenamen 

van de beschuldigde bij diens overlijden. 

De centrale figuur binnen het militaire gerecht was auditeur-generaal Ganshof van der 

Meersch worden. Hoewel vooral uit Vlaams-Nationalistische kringen het verwijt werd 

gemaakt dat Ganshof als een ‘bloedhond’ handelde, was er zeker geen sprake van een 

repressie die gestoeld was op een blinde wraakzucht.266 Illustratief hiervoor was de 

onenigheid tussen regering en auditeur-generaal van der Meersch over het aanstellen van 

verzetslui als burgerlijke rechters bij processen die betrekking hadden op de collaboratie. 

Deze piste werd uiteindelijk door de overheid verlaten. 

De grootste bezorgdheid van de auditeur-generaal en het politiek establishment in zijn geheel 

was het herstellen van de stabiliteit in het land en het vrijwaren van grondwettelijke en 

constitutionele continuïteit. Dit laatste was om twee redenen noodzakelijk. In eerste instantie 

zat de overheid, zoals eerder aangegeven met een legitimiteitsprobleem; een krachtdadig 

optreden in het afhandelen van het probleem van de collaboratie gaf de regering de kans zich 

te bewijzen ten aanzien van zijn onderdanen. In tweede instantie diende het strakke beleid ook 

om te vermijden dat de repressie een hefboom zou worden voor verzetslui om intreden te 

                                                 
262 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., pp. 69-71. 
263Ibidem, p.23. 
264Ibidem, p.28. 
265 Niet alle rechters aanvaardden het concept van ‘morele schadevergoeding’. Bovendien was de raming van de 
te betalen som erg arbitrair.  
266 M. Reynebeau, Een geschiedenis van België. Tielt, Lannoo, 2003, p. 282. 
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krijgen in legale kringen en moest er ook voor zorgen dat de repressie niet zou uitdraaien op 

een ware ‘volksjustitie’.267 

 

De politieke ambtenarij 

 

Gedurende de oorlog werd het politieke landschap in België grondig hertekend. Aan de ene 

kant had de bezetter zelf zijn aanhangers op belangrijke bestuurlijke posities en binnen de 

ambtenarij geplaatst. Anderzijds had een deel van het politieke establishment, om diverse 

redenen, vrijwillig haar medewerking verleend aan Duitsland. (cf.supra) 

De overheid zou dus in eerste instantie schoonmaak moeten houden in de eigen rangen. 

“Het beschrijven van de epuratie in de ambtenarij is een hachelijke onderneming. De 

juridisch regeling ervan is een wirwar van besluitwetten, regents- en ministeriële besluiten, 

omzendbrieven en circulaires.”268  

Nochtans was de wetgeving vrij simpel; benoemingen en promoties die gebeurd waren na 16 

mei 1940 werden meteen en volledig ongedaan gemaakt. Voor diegenen die reeds voor de 

oorlog in functie waren, maar verdacht waren van samenwerking van de vijand werden voor 6 

maanden geschorst in afwachting van een definitieve beslissing. Vooral deze laatste groep 

bracht de nodige problemen met zich mee. De procedure van 6 maanden schorsing leek al 

snel om praktische redenen bij het samenstellen van de zuiveringscommissie onhoudbaar en 

werd verleng tot 12 en later zelfs 24 maanden. De uiteindelijke gevolgen waren erg 

uiteenlopende: blaam, berisping, schorsing, tot inhouden van het loon en oneervol ontslag. 

Een ander probleem was de reikwijdte van de besluitwet van 8 mei 1944. Deze had 

betrekking op een erg brede groep die zowel uit bekleders van alle burgerlijke en militaire 

openbare ambten als magistraten van het openbaar ministerie, schepenen, commissies van 

openbare onderstand, etc. bestond.269 

“Exacte cijfers over het aantal tuchtstraffen ontbreken”270, maar deze zijn in deze scriptie 

ook niet echt van belang. Over de hele lijn zijn naar schatting meer dan 10600 tuchtstraffen 

uitgesproken. Daarvan ging het in  1263 gevallen om een schorsing en 7287 keer om ontslag. 

In 63% van de Belgische gemeenten werd de burgemeester geschorst of ontslagen. In 

concrete cijfers gaat het om 1657 tuchtstraffen op 2617. In 1452 gevallen ging men effectief 

over tot ontslag. Huyse en Dhondt waarschuwen er evenwel voor dat deze cijfers “met grote 

                                                 
267 M. Reynebeau, Een geschiedenis van België, p. 283. 
268 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 34. 
269 Ibidem, p. 34. 
270 Ibidem, p. 35. 
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omzichtigheid”271 dienen benaderd te worden. Op een zelfde manier werden ook het 

provinciaal niveau en de ambtenarij gezuiverd van ‘onvaderlandse’ medewerkers.  

Ten slotte dient ook vermeld te worden dat het verlies van burgerrechten via de besluitwet van 

19 september 1945 (cf.infra) automatisch leidde tot het verlies van een betrekking in 

staatsdienst. Ook in omgekeerde richting betekende ontslag uit overheidsdienst het verlies van 

een aantal rechten.272 

 

De burgerlijke epuratie 

De burgerlijke epuratie moest er voor zorgen dat zij die het land ‘verraden’ hadden ook 

burgerlijk dood gemaakt werden. De Besluitwet van 19 mei 1945 was zoals Huyse en Dhondt 

terecht aangeven een belangrijke passage in het verloop van de repressie. Deze maakte het de 

auditeurs mogelijk om los van de krijgsraad iemand van zijn burgerrechten vervallen te 

verklaren als hij zelf de schuld bewezen achtte. Het centrale punt hierbinnen was het beruchte 

artikel 123 sexies dat een lijst bevatte met rechten waaruit de beklaagde ontzet zou worden. 

Personen in kwestie mochten geen openbare ambt bekleden, konden niet verkozen noch zelf 

gaan stemmen, werden de legerdienst of een job in het onderwijs geweigerd, mochten geen 

leidinggevende functies uitoefenen binnen vzw’s , banken of handelsondernemingen en 

werden ook de toegang tot een actieve deelname aan de dagbladpers ontzegd.273 

Het feit dat het hierbij om een burgerlijke sanctie ging is er belangrijk. Dit betekende dat 

dergelijke straf zowel retroactief kon worden uitgesproken en dat er geen sprake mogelijk was 

van het herstel van die rechten bij genadeverlening.“Het waren dus de krijgsauditeurs of hun 

substituten die vanaf eind 1945 eigenmachtig bepaalden of een politieke of militaire 

collaborateur voor de krijgsraad diende te verschijnen, dan wel of hem zonder 

strafvervolging een burgerlijke sanctie werd opgelegd. Terecht schreef auditeur-generaal 

Ganshof zijn ondergeschikten in een omzendbrief dat de nieuwe procedure een taak inhield 

‘…die dikwijls zwaar en heel kiesch zal zijn’.” 274 

Dat tegen 15 februari 1946 reeds 18 000 personen uit hun rechten ontzet waren had alles te 

maken met de verkiezingen van 17 februari van dat jaar. De krijgsauditeurs werden 

                                                 
271L.Huyse en S.Dhondt, op.cit.,  p. 36. 
272 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., pp. 35-36. 
273 Ibidem, p. 26. 
274L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 27. 
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aangespoord zoveel mogelijk Duitsgezinde Belgen van de kiezerslijsten te verwijderen. 

Daarna zou het tempo dalen. Eind 1947 werden de laatste namen aan de lijst van iets meer 

dan 40 000 burgerlijk geëpureerden toegevoegd. Dit aantal zou, door toedoen van de 

correctiewet van 14 juni 1948, uiteindelijk gereduceerd worden tot 20 652 Belgen die, begin 

1950, definitief van een aantal rechten vervallen bleven.275 Hierbij dient wel opgemerkt 

worden dat aan deze cijfers nog, de 53.000 veroordeelden door de militaire rechtbanken die 

automatisch uit hun burgerrechten ontzet bij een veroordeling, ambtenaren en ander politiek 

personeel dat ontslagen werd en bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten en artsen, waar een 

uitsluiting uit de beroepsgemeenschap ook tot een verlies van rechten leidde, dienen worden 

toegevoegd. 

De burgerlijke epuratie zou in 80% van de gevallen politieke collaborateurs treffen. Vaak was 

lid zijn van een bepaalde organisatie al genoeg om op de lijst van de krijgsauditeur terecht te 

komen. Dit verklaart ook waarom het aantal burgers die van hun rechten vervallen werden 

hoger is aan Vlaamse kant dan in Brussel en Wallonië.276 

Ook kinderen van collaborateurs konden onrechtstreeks gevolgen ondervinden van het verlies 

van de Belgische nationaliteit aan vaderlijke kant. “De kinderen die geboren zijn na ingang 

van het verval van nationaliteit van hun vader hebben de Belgische nationaliteit niet.”277 In 

1984 werd de mogelijkheid toegestaan aan deze jongeren om hun nationaliteit terug te 

krijgen, op voorwaarde dat ze de leeftijd van 22 jaar nog niet bereikt hadden en ze de 

voorgaande periode in België blijvend hadden geleefd.278  

Het bewijs van burgertrouw 

Na de bevrijding stond het voor veel mensen vast dat er voor collaborateurs geen plaats meer 

was in de naoorlogse samenleving. Het opsluiten van Duitsgezinde medeburgers zorgde voor 

een fysieke verwijdering van de ‘zwarten’ uit de maatschappij, terwijl aan de andere kant het 

verval van bepaalde rechten instond voor een blijvende verwijdering uit het openbare leven, 

                                                 
275 L. Huyse en K. Hoflack, Repressie. In: De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), p. 2598. 
276 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 28. 
277 290.1. Verslag namens de werkgroep belast met het opmaken van een inventaris vande sociale en menselijke 
gevolgen voor de slachtoofers van de oorlog,met name ook van de Spaanse burgeroorlog en voor de getroffenen 
van de repressie- en epuratiewetgeving, 14 november 1984, p. 106. 
278 Deze optie werd maar in 1984 mogelijk. De 22 jaar regel zal er voor gezorgd hebben dat weinig personen hier 
werkelijk aanspraak op konden maken, gezien dit impliceert dat deze kinderen geboren dienden te zijn in 1962 
of er na. 
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ook na de gevangenisstraf.“Er werd tevens ook gezocht naar middelen om de onvaderlandse 

Belgen ook buiten het publiek domein aan banden te leggen.”279  

Het bewijs van burgertrouw was van toepassing op allerlei aspecten van het sociale leven. In 

eerste instantie was er een reeks wetten die incivieke uitsloot van allerlei vergoedingen van de 

Belgische staat voor oorlogsleed en –schade. Verder werd hen ook het recht op een goedkope 

lening voor de aankoop van een huis ontzegd en zorgde het bewijs van burgertrouw er ook 

voor dat wie geen dergelijk certificaat kon voorleggen niet welkom was aan de 

rijksuniversiteit en zich ook niet kon inschrijven in het handelsregister.  

“Het bewijs van burgertrouw is als systeem op tweeërlei wijze ontspoord: het gebruik van 

deze formule na epidemische vormen aan en de aflevering van dit document was lange tijd 

aan geen enkele regeling onderworpen…”280 

Het certificaat was een initiatief van enkele ministers maar zou al snel door het apparaat 

overgenomen worden. Het grote probleem hierbij was dat een juridische regelgeving ontbrak. 

Huyse en Dhondt wijten de ontsporing van deze vorm van repressie vooral aan het ontbreken 

van een centraal controle orgaan. Het waren de burgemeesters en politiecommissarissen die 

voor elke gemeente afzonderlijk instonden voor het uitvaardigen van het bewijs van 

burgertrouw.281 Ondanks het verschijnen van een circulaire van minister van binnenlandse 

zaken op 18 september 1945, die duidelijke richtlijnen voor het al dan niet moeten afleveren 

van een bewijs van burgertrouw voorschreef, bleef zowel het uitvaardigen als het opvragen 

ervan onderhevig aan lokale willekeur. Vanaf het jaar 1947 werden de nadelige gevolgen van 

dit systeem ingezien en begon men van overheidswege uit met de afbouw er van. Het 

certificaat zou op 10 augustus 1951 uiteindelijk officieel afgeschaft worden, al blijf het daarna 

op sommige plaatsen nog officieus verder leven. 

In principe had een bewijs van burgertrouw en andere attesten van achtenswaardigheid geen 

effect op de kinderen van veroordeelden. Wel zien we dat verschillende jongeren 

onrechtstreeks nadelige gevolgen hiervan ondervonden. Kinderen van ouders die geen bewijs 

van ‘burgerdeugd’ konden voorleggen, vaak uitgesloten werden van bepaalde zaken. Dit valt 

af te leiden uit archiefbestanden van de vereniging ‘kindergeluk’. Ouders dienden hier geen 

bewijs van burgerdeugd voor te leggen om hun kinderen toegelaten te zien in de 

                                                 
279L. Huyse en K. Hoflack, art.cit., p. 2591. 
280 Ibidem, p. 2592. 
281 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 40.  
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vakantiekolonie. De vermelding hiervan op zich doet vermoeden dat dit voor andere zaken en 

activiteiten wel nodig was.282 

Daarnaast mocht in attesten van achtenswaardigheid die aan kinderen en kleinkinderen van 

incivieken werd meegegeven geen vermelding gemaakt worden van collaboratiefeiten binnen 

het gezin of de familie.283 Toch zien we in een interview met Médart dat in sommige gevallen 

kinderen op basis hiervan wel werden beoordeeld. De zoon van K.M. werd in de jaren ‘70 

promotie in het leger geweigerd op basis van het collaboratieverleden van zijn vader.284 

1.7.1.3. De zuivering in particuliere organisaties 

Tal van particuliere organisaties en verenigingen creëerden hun eigen “tweede front tegen de 

incivieke Belgen…”.285 De socialistische beweging streefde al meteen na de bevrijding, op 8 

september 1944, naar een zuivering in eigen huis. Dit initiatief kreeg snel navolging in onder 

andere de advocatuur en het medische corpus en kreeg bovendien ook ingang op het niveau 

van sportverenigingen en lokale kringen.  

In het hoofdstuk ‘repressie’ in de  Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging menen de 

auteurs dat er slechts weinig geweten is over de repressie in de privésector.286  Hoewel ook 

Huyse en Dhondt tot dergelijke conclusie komen, merken beide auteurs toch enkele tendensen 

op.287 

In eerste instantie is er sprake van samenwerking met de overheid. In vele gevallen betekende 

een lopend onderzoek of een effectieve veroordeling meteen ook dat de persoon in kwestie 

geweigerd werd uit een organisatie. Daarnaast was er aan een veroordeling bij de militaire 

rechtbank ook het verlies van bepaalde rechten uit artikel 123 sexies verbonden. Het verval 

van dergelijke rechten stond meteen ook gelijk aan een onmogelijkheid om bepaalde functies 

uit te oefenen. Bovendien probeerden heel wat bedrijven en organisaties hun goeie naam te 

vrijwaren door de banden met mogelijke collaborateurs door te knippen. 

Ook omgekeerd zou de overheid haar beleid aan dat van de privésector koppelen in sommige 

gevallen. Hierbij verwijzen Huyse en Dhondt vooral naar de advocatuur, de geneesheren en 

de apothekers.288 De besluitwet van 19 september 1945 zorgde er voor dat “al wie uit een van 

                                                 
2822.1.4. Archieffonds vzw ‘Kindergeluk’. Verslagen van het Algemeen Bestuur en de Raad van Beheer. 1945-
1949, pp. 202-203. 
283 290.1. Verslag namens de werkgroep belast met het opmaken van een inventaris van de sociale en menselijke 
gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog,met name ook van de Spaanse burgeroorlog en voor de getroffenen 
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284 P. Médart, Kinderen van collaborateurs. Het Oosten is te rood. In: Humo. 1985, 2338, p. 31. 
285 L. Huyse en K. Hoflack, art.cit., p. 2590. 
286 L. Huyse en K. Hoflack, art.cit., p. 2590. 
287 L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 53. 
288L.Huyse en S.Dhondt, op.cit., p. 51. 



71 
 

deze beroepsgemeenschappen was gestoten kreeg van rechtswegen een levenslang verval van 

bepaalde rechten opgelegd.”289 

In een laatste geval, zoals onder andere bij het vrij onderwijs vertrouwde de overheid de 

zuivering toe aan de inrichtend machten. Gezien de staat garant stond voor subsidies binnen 

de instelling, dienden de scholen wel te informeren naar de op te leggen strafmaat. Bij 

weigering hiervan bestond het gevaar dat subsidies verloren zouden gaan. 

Het schoolwezen nam een aparte positie in tijdens de repressie. “Enkelen hebben gefaald. Zij 

zullen gestraft worden. De beteugeling moet rechtvaardig zijn doch zonder zwakheid 

geschieden. De onwaardigen zulllen wij uit de kaders van het onderwijs verwijderen en het 

zal hun eventueel verboden worden hun beroep uit te oefenen. Eveneens zullen de leerlingen 

van het hooger, het normaal en het middelbaar en het technisch onderwijs, wier gedrag 

onwaardig is geweest uit onze instelling geweerd worden.”290 

 

 Niet alleen dienden de ‘foute’ leerkrachten uit het onderwijs geweerd te worden, ook voor de 

leerlingen zelf had de zuivering vaak verstrekkende gevolgen. Kinderen van verdachte ouders 

werden vaak in scholen geweigerd wegens hun ‘zwarte’ achtergrond. 

“In het College in Tongeren werd ik niet aangenomen omdat ik de zoon van een ‘zwarte’ was. 

Dan naar het seminarie van Sint-Truiden. ‘Bid nu maar dat ze je hier willen’, zei mijn tante. 

Maar het was weer niks. Uiteindelijk kon ik dan in Borgloon bij de broeders terecht. Daar 

mocht ik binnen omdat een verre oom van me daar deken geweest was en zijn fortuin aan de 

kerk van borgloon had nagelaten. Mijn broer zat met hetzelfde probleem.”291  

Het is natuurlijk gevaarlijk en ongeoorloofd conclusies te trekken uit een gering aantal 

bronnen. Toch zal uit het verloop van dit onderzoek blijken dat heel wat kinderen van 

‘zwarten’ wel degelijk problemen zullen gehad hebben met het vinden van – en het toegelaten 

worden tot een onderwijsinstelling na de oorlog. 
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290 ‘De Nieuwe Standaard’, 3 januari 1945. 
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Deel 2: Kinderen van de collaboratie getuigen over hun ervaringen 

 

 

 

“De familieleden werden eveneens zwaar getroffen. Ook zij waren slachtoffers van de 

repressie.”292 

 

Binnen dit onderzoeksdeel zal nagegaan worden hoe “het oude” van het eerste deel zich 

verhield tot “het nieuwe” en vice versa, namelijk hoe kinderen van collaborateurs 

geconfronteerd werden met en omgingen met het oorlogsverleden van hun ouders. In het 

eerste deel kon u de theorie rond bijvoorbeeld de (straat)repressie lezen. Hier zal de 

invalshoek minder theoretisch zijn en zullen de onderzoeksresultaten op het gebied van 

persoonlijke ervaringen en herinneringen van kinderen van collaborateurs weergegeven 

worden. In het kader van een bottom-up perspectief zullen de respondenten aan het woord 

komen. Wie ze waren en wie ze nu zijn zal zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Deze 

analyse zal zich opdelen in twee verschillende invalshoeken of deelaspecten met enige 

kruisverwijzingen. Er zal een meer historisch thema aan bod komen met de nadruk op de 

integratie van kinderen van collaborateurs in de burgerlijke samenleving.  Het andere thema 

hangt hier nauw mee samen maar gaat dieper in op de psychologische effecten die de 

respondenten ondervonden hebben van hun ervaringen als kind van een collaborateur. Hier 

zal ingegaan worden op het mogelijke trauma dat achter is gebleven bij deze groep in de 

samenleving en hun emotionele worstelingen ten aanzien van hun ouders. Een derde, kleiner 

thema zal het geheel afronden in een vergelijking met Nederland. Vooraf moet onderstreept 

worden dat elk kind van collaborateurs weer andere ervaringen en gevoelens heeft. 

Generaliseren is dan ook zeer moeilijk. Veel hangt ook af van de leeftijd die het kind had 

tijdens of zelfs na de oorlog. Beslissend voor de ervaringen en herinneringen is of hij of zij de 

oorlog (bewust) heeft meegemaakt. In dit deel zullen de verschillende ervaringen en 

gevoelens van elke getuige zoveel mogelijk gerespecteerd worden en tegelijkertijd zal er 

gezocht worden naar mogelijke  patronen.  

 

 
                                                 
292 F. Seberechts, op. cit., p. 144. 
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2.1 Integratie van kinderen van collaborateurs in de burgerlijke samenleving 
 

Aan de hand van verscheidene subthema’s zal hieronder worden onderzocht hoe kinderen van 

collaborateurs zich gedurende hun leven verhielden tot de veranderende samenleving. 

Bepaalde subthema’s zullen ingaan op de veranderende levenssituatie en omgeving van deze 

kinderen gedurende de naoorlogse periode. Andere subthema’s zullen de mogelijkheden en 

posities binnen de maatschappij van de opgroeiende kinderen en latere volwassenen 

analyseren. Zo zal worden geanalyseerd of er een plaats was (en is) voor kinderen van 

collaborateurs, of ze konden integreren in de burgerlijke maatschappij. 

 

2.1.1 Het moment van de bevrijding 
 

Einde van de bezetting, verwachtingen 

 

De tweede september van 1944 deden de geallieerde troepen hun intrede in België. De 

volgende dag werd Brussel reeds bevrijd. In ongeveer een week werd het grootste deel van 

België door de geallieerden veroverd. Voor veel inwoners was deze bevrijding een moment 

van blijdschap en opluchting. Er werd feest gevierd en de geallieerde soldaten werden 

enthousiast binnengehaald. Ditzelfde enthousiasme, deze ontlading, uitte zich echter ook 

tegen de groep van “vijanden” die nog alomtegenwoordig was in de samenleving: de mensen 

die op de één of andere manier hadden meegewerkt met de Duitsers.293  

 

Er is binnen dit subthema gepeild naar de gevoelens van kinderen van collaborateurs tijdens 

en naar aanloop van de periode van de bevrijding en begin van de straatrepressie. Wisten ze 

wat hen en hun familie te wachten stond? Enkele getuigen komen hier aan het woord: 

 

We hadden absoluut niets verwacht. Wij als kinderen van twaalf hadden geen verwachtingen. 

Maar ook mijn vader niet.294 

 

Ik dacht niet aan wat er kon gebeuren. Alleen toen we terugkwamen van Duitsland was ik 

droevig. Dan voelde ik wel het onheil boven mijn kop hangen. Wat het juist allemaal ging zijn 

wisten we niet. We hoorden vertellen dat de witten in Gent met de kop van professor Daels op 

                                                 
293 F. Seberechts, op. cit., p. 144. 
294 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
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een stok rondliepen. Zijn zoons waren vrienden van mijn oudste broer met wie ze samen op 

het St.-Barbaracollege in Gent zaten. Dat werd verteld en dat beïnvloedt een kind. Maar je 

past je daar zodanig aan aan.  Je hebt wel schrik, maar c’est la vie. Een kind kan dat niet juist 

duiden. Er hangt schrik in de lucht en mijn zusje was bang, het enige zusje in huis, en mijn 

moeder deed nogal klagerig. Die sfeer was wel niet zo plezant. En dat is iets dat je bijblijft. 295  

 

Wij hoorden thuis wel vertellen dat ze die en die hadden opgepakt of gefusilleerd hadden, 

maar vader praatte daar nooit over. We hadden geen voorgevoelens. We voelden dat ook niet 

aan, mijn ouders schermden ons af van het oorlogsgebeuren.296 

 

Ik wist wel dat er mogelijkheden waren. Zeker de zes laatste maanden voor de bevrijding. Ons 

moeder had ons op het hart gedrukt dat er vanalles kon gebeuren. Als kind had je toen 

gevoelens van onmacht. Je kon er niks aan doen en op die leeftijd was je ook 

onverantwoordelijk.297 

 

Schrik voelde ik, dat is het enige. Ik was vier jaar ouder dan mijn zus die er niets van merkte. 

Er was wel angst, altijd, constant. Schrik hadden we, meer niet.298 

 

Veel respondenten waren te jong op het moment van de bevrijding om iets te kunnen 

verwachten, en degenen die oud genoeg waren hadden een (straat)repressie zoals die heeft 

plaatsgevonden nooit verwacht. Een algemeen gevoel van angst kunnen sommigen zich nog 

herinneren. Toch was deze angst bij enkele respondenten veel reëler, waarschijnlijk door de 

gebeurtenissen in de omgeving: 

 
Natuurlijk waren we bang na een maandenlange periode van angst voor wat ging komen. Niet 

voor niets maakten andere kinderen een gebaar over de keel wanneer ze ons zagen! We 

hoorden ook van vele volwassenen hoe ze ons slecht gezind waren. Het was een tijd die 

langzaam maar zeker naar vergelding voerde. Bovendien wisten we van overvallen op 

"zwarten" in de omtrek; mensen die laf gedood werden door iemand die in het donker 

                                                 
295 Interview K.T., afgenomen op 7 april 2010 
296 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010   
297 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
298 Interview H. en G. D., afgenomen op 20 mei 2010 
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aanbelde en de bewoner gewoon neerknalde. We namen de angst van onze ouders over en die 

was ernstig, want gebaseerd op feiten.299 

 

Begin van de straatrepressie 

 

Zoals vermeld in deel 1 vond de straatrepressie plaats in twee fases, de eerste in september 

1944. Deze vorm van repressie kon toen, zoals beschreven, in grote mate escaleren door de 

heersende situatie van een machtsvacuüm. Seberechts geeft het als volgt weer: “voorlopig kon 

geen enkele instantie enig gezag doen gelden en was er geen enkele controle mogelijk.” De 

weg was vrij voor onbeteugelde geweld –en wraakacties, regelmatig ook begaan door 

verzetslieden. De leiding van het verzet probeerde deze situaties vaak wel te matigen, maar 

slaagde daar veelal niet in. Deel 1 gaf reeds aan dat er een prangend verschil was tussen 

verzetslieden en de vele zogenoemde “verzetslui van het laatste uur”. Op deze laatste was 

haast geen grip te krijgen na de oorlog. Iemand kon zich een “witte” noemen en overgaan op 

geweldplegingen zonder dat daar enige controle op uitgevoerd kon worden. Dit heeft de 

reputatie van het verzet flink geschaad.300 Ook de overheid bleef in gebreke, vanuit Londen 

kwam van eerste minister Pierlot wel de oproep tegen “willekeur, wraakneming en 

eigenmachtig optreden” en voor bestraffing van collaborateurs op een “rechtvaardige, snelle 

wijze zonder zwakheid.” Maar bij de terugkeer in België op 8 september 1944 was de 

straatrepressie al in volle gang en was ordehandhaving bijna onmogelijk.301 De reputatie van 

het verzet, en dan vooral van de “verzetsleden van het laatste uur”,  is ook bij meerdere van 

mijn respondenten sterk geschaad. Veelal door hun slechte ervaringen met deze mensen in de 

straatrepressie: 

 

Tijdens de oorlog is een minderheid bij de weerstand geweest, bij het verzet, ook een vrij 

belangrijke minderheid in de collaboratie, maar het gros van de bevolking durfde zich te niet 

engageren, keek de kat uit de boom en wachtte af hoe het ging aflopen. Op het einde van de 

oorlog zijn er dan velen in de weerstand geweest, de verzetsleden van het laatste uur. Die 

gingen dan mee de huizen van de “zwarten” plunderen.302 

 

                                                 
299 Interview E.S., afgenomen op 20 februari 2010 
300 F. Seberechts, op. cit., pp. 53-55. 
301 F. Seberechts, op. cit., p. 61. 
302 Interview A.E., afgenomen op 15 maart 2010 
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Mijn oom is in ’43 doodgeschoten. Mijn tante, Geertrui, bleef over met vijf kinderen. En zij 

zat in het huis. Crapule is dan het hele huis komen leegroven. Dat had niets met ideologie of 

verzet te maken, dat was crapule van de straat.303  

 

Het verzet kan zeker niet alleen de schuld gegeven worden voor het escaleren van de situatie, 

de bevolking had jaren onder de bezetting geleden, iets wat een klimaat schiep waarin haat –

en wraakgevoelens alomtegenwoordig waren. Vele families van collaborateurs werden hier de 

dupe van. Sommige kranten en soms ook de overheid vanuit Londen wakkerden dit enkel nog 

aan. Andere kranten zoals de Gazet van Antwerpen probeerden hun lezers dan weer te 

kalmeren. Tegenover de groep van sommige wraaklustige partizanen en de vaak woedende 

volksmassa waren de politie en ook de overheidsdiensten  niet opgewassen. Na enkele weken 

probeerde het officiële gezag zich te hernemen, maar dit bleek nog zeer moeilijk door de vele 

problemen die er waren. Er heerste chaos, de mensen eisten bestraffingen, er waren nog 

wraakacties, de oorlog sleepte aan en er waren communicatiemoeilijkheden.304 Hierdoor kon 

de sterkte om een herhaling van de gebeurtenissen te voorkomen niet bereikt worden.  

In mei 1945 barstte namelijk de tweede fase van straatrepressie uit. Opnieuw werden de acties 

uitgevoerd door zowel verzetslieden als burgers en bleven Rijkswacht en politie in gebreke. 

Zoals vermeld in deel 1 kon deze tweede fase niet te wijten zijn aan een machtsvacuüm. Het 

in gebreke blijven was in deze fase volgens Seberechts dan ook niet te wijten aan onmacht, 

maar aan onwil: “men kan wel stellen dat de overheid, over het algemeen, gewoon heeft laten 

begaan.”305 Mark Grammens, zelf kind van collaborateur, ziet de overheid nog steeds als 

verantwoordelijk voor wat er toen is gebeurd.306 In de naoorlogse scherpe scheiding tussen 

“goed” en “fout” was er vaak geen plaats voor nuances en werden kinderen niet gespaard.  

 

Het overgrote deel van de respondenten herinnert zich de straatrepressie, een greep uit de 

getuigenissen:  

 

“We waren weerloos overgeleverd aan de goed –of kwaadwil van de mensen die (…) wolven 

konden zijn voor elkaar”.307 

 

                                                 
303 Interview J.P., afgenomen op 4 mei 2010 
304 F. Seberechts, op. cit., pp. 55-56. 
305 F. Seberechts, op. cit., pp. 57-58. 
306 M. Grammens, Herinneringen aan oorlog en repressie, Brussel, Uitgeverij Grammens, 1985, pp.  
 51-52 
307 E. Swerts, Op. Cit., p. 89.  



77 
 

De meubels waren dus allemaal uit huis gegooid en vernietigd.308 

 

Dus dan zag ik als kind van twaalf dat ze aan het dansen waren op straat daar bij de villa van 

Pillecijn. En dat ze daar alles van boven naar beneden smeten: rollen stof, boeken en 

confituurbokalen en dat vloog allemaal in het midden van de straat. En ze hielden daar een 

rondedans bij en er werd een vuurtje aangestoken. En ja, het was misschien een laffe daad 

van mij maar ik ben niet tot daar gegaan en ik ben direct terug weggegaan. Ik ben daar dus 

niet dichtbij gegaan, misschien uit schrik: als ze mij zien gaan ze misschien ook tot ons huis 

komen. En dat was zodanig overweldigend…309 

 

En in Gent stond dus ons huis volledig gemeubeld, mijn vader zijn atelier, zijn beelden, alles: 

een volledig gemeubeld herenhuis. En toen we terugkwamen was dat huis leeg geplunderd en 

hadden we niets meer, zelfs geen stoof, niets.310 

 

Waar we gewoond hebben is het uitgebrand, alles brandend buiten gesmeten.311 

 

Op het einde van de oorlog hadden ze hakenkruisen op onze gevel zitten verven met teer. Dat 

kreeg je er heel moeilijk af. We krabden dat met patattenmesjes eraf. Verder hebben ze ons 

gerust gelaten. Verderop in de straat het ik gezien dat bij incivieken, ik kende die mensen niet, 

de meubelen allemaal buiten werden gegooid en in brand gestoken. En dan kwam er een 

Amerikaanse soldaat tussen en die zei: “wat is dat hier, gedaan.”312 

 

Uit voorgaand citaat blijkt dat er ook families waren die niet veel last hadden. Bovendien 

waren er mensen zoals deze Amerikaanse soldaat en bij een andere getuige een burgemeester 

die ingrepen.313 Wanneer kinderen zoals deze laatste getuige zulke dingen zagen als het 

afscheren van het haar van vrouwen, plunderingen en geweld beseften ze vaak niet waarom 

het gebeurde. 314 Ook het meemaken van de aanhouding van de ouder kon zeer overweldigend 

zijn. Meerdere respondenten hebben dit meegemaakt, twee treffende getuigenissen: 

 
                                                 
308 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010  
309 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
310 Interview K.T., afgenomen op 7 april 2010 
311 Interview G.D., afgenomen op 20 mei 2010 
312 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 
313 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 & interview P.L., afgenomen op 08 juli 2010 
314 R. Van Alboom en M. Hermans, “Kinderen van de repressie”, in: Kinderen van de rekening. Canvas 
Histories, 2000. Televisiedocumentaire. 
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Ik was nog zeer jong. Maar ik herinner mij nog dat de wijkagent mijn pa kwam halen. Dat zie 

ik nog gebeuren. Dat was een enorm lieve man, een Vlaming, een soort vaderfiguur. Die 

verontschuldigde zich tienduizend keren maar hij moest zijn werk doen.315  

 

Ik liep op straat en één keer, dat is mij altijd bijgebleven, kwam er een dievenkar, zo’n 

donkerblauwe gevangeniswagen, langs. Dus je kijkt als kind dat naar school gaat naar het 

weinige verkeer dat er is. Die wagen moest stoppen en er klopt iemand aan het venster. En 

dat was mijn vader die met geboeide handen aan het venster klopte en die mij gezien had. 

Maar dat is dus ongelooflijk als je dat als kind meemaakt.316  

 

Over het traumatische effect van zulk soort ervaringen zal in het tweede thema meer te lezen 

zijn.  

 

Beeldvorming en oordeel over straatrepressie 

 

Over de straatrepressie is veel gezegd en geschreven. Het blijft moeilijk om feiten van fictie te 

scheiden, zeker binnen de context van mondelinge geschiedenis waarin dit onderzoek zich 

bevindt. Dit is vooral het geval doordat de vertellers veelal zelf slachtoffers zijn. Verder zijn 

de misstanden van de straatrepressie mijn inziens dankbaar gebruikt binnen de beschreven 

Klaagcultuur over een anti-Vlaamse repressie (cf. Status Quaestiones). Meerdere 

respondenten geven aan dat hun familie enkel aangevallen werd omdat ze Vlaams waren. Er 

kan niet gezegd worden dat alle verhalen verzonnen zijn. Het is een vaststaand feit dat vele 

verdachten wederrechtelijk gevangen gezet zijn en samen met hun familie zijn beroofd van 

hun bezittingen. Verder hebben er zeker mishandelingen en zelfs moorden plaatsgevonden.317 

Het kon in veel gevallen echter ook erger aanvoelen dan het was. “De volksrepressie werd 

door wie er het mikpunt van was ervaren als een ware catastrofe.” Mensen, en vooral 

kinderen, waren zich er vaak niet van bewust iets fout gedaan te hebben. De ouders hadden 

zich geëngageerd uit den brode of in dienst van hun vaderland, Vlaanderen. Het besef dat ze 

iets verkeerds hadden gedaan tijdens de bezetting ontbrak dan ook vaak volledig en versterkte 

                                                 
315 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
316 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
317 L. Huyse en K. Hoflack, “Repressie”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), p. 2589. 
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het gevoel van onrecht en onbegrip.318 Dit gevoel was zeker aanwezig  bij veel van hun 

kinderen.  

 

Een oordeel vellen over de gebeurtenissen of over de juistheid ervan is echter moeilijk. “Leed 

laat zich niet becijferen.” Deze stelling uit de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 

Beweging maakt in één klap de moeilijkheden bij het beoordelen van ervaringen van kinderen 

van collaborateurs binnen de straatrepressie, maar ook andere ervaringen, duidelijk. Het is 

heel moeilijk om hier een neutraal oordeel over te vellen, of om precies te beoordelen wat er 

gebeurd is. Een beoordeling vanuit onze hedendaagse mentale horizon zou vernietigend zijn, 

maar er moet altijd rekening gehouden worden met de tijdsgeest van toen, zowel in de 

beoordeling van de collaboratie, iets wat de nakomelingen maar al te graag doen, maar ook in 

de beoordeling van de (straat)repressie, iets wat de nakomelingen veelal vergeten. In een 

oorlog vervagen morele grenzen en aan het einde van de oorlog verdwijnen oude wetten en 

zijn er nog geen nieuwe. Ambtsdragers en politie en leger staan machteloos of zijn er niet. In 

de tweede fase van volkswoede had de overheid wel kunnen ingrijpen, de regering-Achille 

van Acker had het wettelijk gezag terug op orde en het verzet was onder controle. Toch is er 

niet ingegrepen.319 Over dat soort zaken kunnen (nakomelingen van) collaborateurs nog 

verontwaardigd zijn.  

 

Conclusies trekken uit de vele verschillende ervaringen is geen sinecure. Daar waar enkelen 

geen of weinig last ondervonden in de periode van de straatrepressie getuigt het overgrote 

deel van de respondenten toch van (zware) hinder. De nuances mogen niet vergeten worden, 

hier en daar werden “zwarte” families beschermd door mensen uit de omgeving of werden ze 

met rust gelaten. Toch kan geconcludeerd worden dat de meerderheid van kinderen van 

collaborateurs op het moment van de bevrijding (onverwacht) een straatrepressie over zich 

heen kreeg. Dit werd kinderen die vluchtten met hun ouders bespaard. 
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319 L. Huyse en K. Hoflack, “Repressie”, pp. 2589-2590 
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2.1.2 De eventuele vlucht  
 

Binnen veel families die op de één of andere manier in contact stonden met de collaboratie, 

voelde men het naderend onheil naarmate de bevrijding dichterbij kwam. De één bleef, de 

ander verkoos de vlucht en wachtte niet af.320 De vlucht van verdachten verliep in twee fases, 

een eerste in september 1944 en een tweede in de lente van 1945.321  

 

Duitsland 

 

Vele collaborateurs vluchtten naar Duitsland, sommigen trachtten er een nieuw bestaan op te 

bouwen, anderen wilden zo snel mogelijk terugkeren naar België. De doorsijpelende geluiden 

over de repressie voorspelden echter niet veel goeds.322  

 

In sommige gevallen verliep de vlucht naar Duitsland in een breder, door de politieke partij, 

georganiseerd verband. Zo heeft Jef van de Wiele er in augustus 1944 voor geopteerd om de 

vlucht van leden van de DeVlag en andere Duitsgezinden te bespreken met de Duitse 

instanties. Duizenden vluchtten naar Duitsland, in auto’s, met de trein of op andere wijze. De 

Vrouwenwerken van de DeVlag en waarschijnlijk ook de vrouwen van het VNV namen vaak 

de zorg over vluchtende gezinnen op zich.323  

 

In augustus en september van 1944 vluchtten 15.000 Vlamingen, leden van collaborerende 

bewegingen en hun familie, naar Duitsland. De DeVlag had de vlucht voor haar leden in het 

geheim geregeld. Het uniform werd verruild voor burgerkledij en op vrachtwagens werd de 

vlucht na een klop op de deur ingezet. De vlucht naar Duitsland was, georganiseerd of niet, 

vaak een gevaarlijke tocht, met aanvallen door partizanen en geallieerden. Anderen gingen 

zonder de organisatie van de DeVlag, ze vluchtten met de trein of zorgden zelf voor vervoer. 

Ook de treinen werden aangevallen.324 Meerdere van mijn respondenten vluchtten met hun 

ouders naar Duitsland, geen enkele kan zich echter een organisatie van die vlucht via de 

DeVlag herinneren.  

 

                                                 
320 F. Seberechts, op. cit., p. 49. 
321 I. Van Ghysel, ‘Zwarte’ netwerken na de Tweede Wereldoorlog: een inleidende studie, Brussel (onuitgegeven 
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322 F. Seberechts en F.J. Verdoodt, op. cit., p. 68. 
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324 I. Van Ghysel, op. cit., pp. 78-79. 
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Wij zijn in september 1944, toen hier de bevrijding begon,  naar Duitsland gevlucht, met nog 

zovele mensen. Het was een treintje via Wetteren en dan naar Brussel. Mijn zus was zuster 

van het Duitse Rode Kruis en daardoor had mijn broer eens op vakantie kunnen gaan bij een 

boer. Toen we vluchtten konden we naar die boer gaan. Tijdens de periode van de bevrijding 

waren we hier niet.  We zijn pas in mei 1945 teruggekeerd.325 

 

Er is gepeild naar de manier waarop kinderen deze vlucht ervoeren:  

 

We vluchtten naar Duitsland. Voor zo’n kind is dat een avontuur, ik was tamelijk avontuurlijk 

aangelegd. Dat was fantastisch, die trein en dan die dorpjes die je zag in de heuvels. Ik kwam 

uit de platte streek van Gent, ik was hoogstens enkele keren naar de zee geweest. Maar 

berglandschappen had ik nog nooit gezien, dat was wel indrukwekkend voor mij. En het werd 

dan donker en dan klaar en dan die huisjes die je zag liggen op de bergen. En dan die stations 

en de andere talen die je hoorde spreken. Er heerste wel een angst onder de mensen. Maar als 

kind kies je niet. Je vindt dat niet erger als iets anders, je zit daarin dus je kent niet anders: 

dat is uw situatie. Als een kind bij de eskimo’s geboren wordt kent het alleen kou en ziet het 

daar niet van af want dat is het. Als een kind in Afrika wordt geboren kent alleen hitte en dat 

is het ook. Dat ene kind ziet niet meer af als het ander en ik denk dat dat een waarheid is in 

het leven. Er zijn veel hakenkruisen gezet in die periode op de huizen van mensen, opgepakte 

mensen, kaalgeschoren vrouwen, plunderingen. Maar ik heb dat niet meegemaakt, ik zat in 

Duitsland in mijn dorpje: lekker, lekker.326 

 

Wij waren naar Duitsland gevlucht. Dat was een heel organisatie, met camions en zo. We zijn 

daar zes maand gebleven en daar werden we ook gescheiden. Mijn broer moest bij de 

Hitlerjugend omdat hij oud genoeg was. Ik en mijn zus waren te jong. Toen wij teruggingen is 

mijn broer gebleven. Maar achteraf kwam hij ook terug. Hoe ik dat ervaren heb? Ik was daar 

eigenlijk te klein voor, vijf jaar of zoiets.327 

 

Veel Vlamingen beëindigden hun vlucht in München, Berlijn en Hamburg, de meesten 

kwamen echter terecht in Oost-Hannover, met name in Lüneburg waar ongeveer 4.000 tot 

5.000 Vlamingen zaten. In de opvangkampen kon geregeld op steun van het NSV of het 
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Deutsche Rote Kreus gerekend worden, dit in samenwerking met de DeVlag. Men werd ook 

opgevangen in gemeenschapshuizen en SS-kampen waar een zeer slechte toestand heerste. 

Vooral de hygiëne liet vaak te wensen over, er waren bijvoorbeeld slechte wasgelegenheden 

en slapen gebeurde op stro. Dit soort zaken veroorzaakte samen met slecht voedsel veel ziekte 

bij kinderen. De NSV probeerde op sommige vlakken, zoals de slaapfaciliteiten, de 

omstandigheden te verbeteren.328 In Duitsland werden deze nieuwe vluchtelingen deel van de 

reeds bestaande Vlaamse groep van gevangenen, opgeëisten, vrijwillige arbeiders en allerlei 

collaborateurs. Ze beleefden zo de laatste periode van het Derde Rijk, maar ook hier kwamen 

de geallieerden steeds dichterbij. Dit maakte het voor de gevluchte collaborateurs en hun 

families vaak niet meer veilig.329 

 

In mei 1945 stonden de Amerikanen bij ons in Seebenau, twee Amerikaanse soldaten klopten 

aan. Seebenau zou in de Russische sector vallen en we konden kiezen of we meegingen naar 

de Amerikaanse sector om van daar naar België terug te keren. Feitelijk was dit geen keuze. 

We gingen liever naar België terug dan in handen van de Russen te vallen. We zijn dan 

vertrokken met camions van het leger.330 

 

Twee van de respondenten van dit onderzoek eindigden in Lüneburg, in een tentenkamp:  

 

Mijn vader was niet mee, hij was al opgepakt bij de bevrijding. Wij konden met onze moeder 

nog net wegraken. Dat waren allemaal verschillende families van dezelfde soort. We 

vluchtten in een open trein, er waren nog geen zitplaatsen in. Die treinen waren zo vies dat ik 

het kolentreinen noemde. We zijn negen maanden in Duitsland geweest, vanaf september 

1944. We verbleven op de Lüneburgerheide, in een tentenkamp, met allemaal dezelfde 

families die na de oorlog gevlucht zijn met treinen. Ik kan me de tijd in Duitsland nog wel 

herinneren. Bijvoorbeeld dat ik en mijn broer eieren moesten gaan pikken in de kippenkoten. 

We hadden dan van die pofbroeken aan, oude golfbroeken. En daar moesten we die eieren in 

steken. Toen hadden we veel schrik, we moesten dingen doen die eigenlijk niet mochten.331 

 

                                                 
328 I. Van Ghysel, op. cit.,  pp. 80-83. 
329 F. Seberechts, op. cit., pp. 95-96. 
330 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 & D. Musschoot, op. cit., p. 10. 
331 Interview G.D., afgenomen op 20 mei 2010 
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Tijdens het verblijf in Duitsland kon het voorkomen dat kinderen lid werden van de 

Hitlerjugend332 of een andere jeugdbeweging zoals het Deutsches Jungfulk.333 Anderen 

moesten naar een Duitse school. Thea Peeters herinnert zich nog dat ze naar school moest in 

Potsdam. Ze voelde zich in Duitsland zeer geïsoleerd omdat ze veel contacten moest missen. 

Het was een heel ander leven waarbij veel met familie opgetrokken moest worden.334 

 

In Duitsland trokken de verschillende vluchtelingen weer naar elkaar toe en probeerden er het 

beste van te maken. Bij velen leefde de hoop dat een terugkeer naar Vlaanderen als 

overwinnaar nog mogelijk zou zijn. Tijdelijk werd de Vlaamse Landleiding gevormd, onder 

leiding van Jef van de Wiele. Deze bereidde de terugkeer naar Vlaanderen reeds voor.335 Een 

terugkeer naar een door de Duitsers overwonnen België bleek echter onbereikbaar met het 

mislukken van het Ardennenoffensief. Dit maakte ook een einde aan de Landsleiding, er was 

op dat moment niets meer te bereiken voor Vlaanderen.336  

 

Wanneer gevangenneming in Duitsland niet plaats had gevonden, werden de families vaak 

toch nog geconfronteerd met een arrestatie bij de terugkomst. Aan de grens of in treinstations 

waren lijsten met namen van verdachten en op basis daarvan werden veel collaborateurs 

gearresteerd. Dit betekende vaak het uiteenvallen van het gezin en kon voor een kind zeer 

angstaanjagend zijn.337 

 

Dat ze ons gesplitst hebben bij het terugkomen weet ik nog. Mijn moeder mee, de jongens weg 

en de meisjes afzonderlijk.338 

 

Ik ben met mijn moeder pas in juni ’45 terug naar België gekomen. Vader was in België 

gebleven en opgepakt. Toen we terugkwamen in het Noordstation werden wij opgepikt door 

mensen van de recherche of zoiets. Zij gingen alle mensen na die zich niet konden 

verantwoorden. Ze namen mijn moeder mee en lieten mij alleen in dat grote hol van het 

Noordstation tussen alle bagage. Ze hebben mij daar neergezet en gedurende uren heeft 

niemand naar mij omgekeken. Ik was toen twaalf en een half jaar. En er kwamen wel mensen 
                                                 
332 Interview B.L., afgenomen 22 april 2010 
333 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
334 R. Van Alboom en M. Hermans, “Kinderen van de repressie”, in: Kinderen van de rekening. Canvas 
Histories, 2000. Televisiedocumentaire. 
335 F. Seberechts, op. cit., p. 50. 
336 I. Van Ghysel, op. cit.,  p. 86. 
337 F. Seberechts, op. cit., pp. 95-96. 
338 Interview G.D., afgenomen op 20 mei 2010 
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voorbij  van Dichem, het dorp waar ik vandaan kwam. Zij bekeken mij en riepen allerlei vieze 

dingen. Zij hadden een vermoeden dat ik geen braaf ventje was. Op een bepaald ogenblik zijn 

er twee mannen naar me toe gekomen die zich ontfermd hebben over de bagage en mij hebben 

meegenomen. Naar het centraal station in de shellbuilding. Daar ondervroeg een commissie 

mensen die van Duitsland terugkwamen. Daar zijn we de hele dag gebleven. Tot het ogenblik 

dat ze mijn ma hebben meegenomen naar de gevangenis. En ik moest dan naar een 

heropvoedingsgesticht in St. Hubert omdat ik Franstalig was.339 

 

Zwitserland en Oostenrijk 

 

Niet iedereen keerde terug naar België, enkelen opteerden ervoor om in Duitsland of 

Oostenrijk te blijven en onder te duiken. Cyriel Verschaeve verbleef in Oostenrijk, Frans 

Daels verbleef 15 jaar in Zwitserland.340 De zoon van Frans Daels herinnert zich nog dat hij 

zijn vader in Zwitserland ging bezoeken: 

 

In Zwitserland gingen wij mijn vader (en mijn moeder die toen ook veel beter was) twee, drie 

keer per jaar bezoeken. Mijn vader was daar hoog gerespecteerd en deed onderzoek in de 

universiteitskliniek van Genève.341  

 

Andere oorden 

 

Ierland en Zuid-Afrika ontvingen ook Vlaamse vluchtelingen.342 Een minder gebruikte 

nieuwe verblijfplaats of route om over te ontsnappen was Nederland. Merkwaardig genoeg 

kozen relatief weinig collaborateurs voor dit nabije land met dezelfde taal. Misschien werd dit 

veroorzaakt door een angst voor snelle uitlevering aan België.343 Het andere buurland, 

Frankrijk, was ook voor meerdere collaborateurs een optie. Het kon fungeren als een nieuwe 

verblijfplaats of vluchtroute naar Spanje. Deze optie stond echter niet bekend om diens 

veiligheid. Vele verdachten werden daar bijvoorbeeld aangegeven.344  

 

 

                                                 
339 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
340 F. Seberechts, op. cit., p. 97. 
341 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010  
342 F. Seberechts, op. cit., p. 98. 
343 F. Seberechts en F.J. Verdoodt, op. cit., p. 84. 
344 Ibidem, pp. 90-93. 
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Latijns-Amerika 

 

Argentinië verwelkomde na de Tweede Wereldoorlog migranten van diverse achtergronden. 

Het land zag dit als een manier om economische en politieke betekenis te krijgen. Het 

Argentinië van Juan Domingo Perón floreerde op economisch gebied tussen 1946 en 1948. 

Dit maakte Argentinië, in combinatie met de bevordering van immigratie op grote schaal, 

aantrekkelijk voor vluchtende incivieken.345 Dit is iets wat zal blijken uit de  later 

weergegeven getuigenis van de zoon van Amaat Bockaert. Amaat Bockaert stelde dat 

Argentinië het land van de toekomst was.  

 

Ook mannen als René Lagrou en Severinus Verdoodt eindigden in Argentinië.346 De zoon van 

Severinus Verdoodt getuigt over het afscheid: 

 

Hij ging weg in september 1944. “Ik was vijf: te oud om het niet te hoeven meemaken, niet 

jong genoeg om het te vergeten. Ik denk dat het afscheid in mijn geheugen gegrift staat. Het 

kan ook dat anderen mij erover vertelden.” Severinus was meegegaan naar Duitsland en werd 

lid van de Landleiding. In 1946 vertrok hij naar Frankrijk en van daar naar Spanje om 

uiteindelijk in Argentinië te eindigen. Frans-Jos zou zijn vader dus nooit meer terug zien. In 

1956 werd zijn vader samen met zijn nieuwe vrouw en twee broers van Frans-Jos vermoord in 

Argentinië. 347  

 

Zoals reeds eerder bleek nam Frans Daels zijn kinderen niet mee op zijn vlucht. Severinus 

Verdoodt nam in eerste instantie zijn gezin ook niet mee. Daar waar veel kinderen mee 

vluchtten bleven gezinnen dus ook vaak achter. René Lagrou vertrok ook alleen. Zijn zoon 

geeft aan dat er veel correspondentie met vader was. Via brieven volgde hij alles wat met het 

gezin te maken had, zoals huwelijken, studeren en de eerste kleinkinderen: “Het was wel een 

gezin, maar op afstand.” Pas op zijn 23e zag Evert zijn vader terug in Spanje. Van 7 naar 23 

jaar was natuurlijk een groot verschil, ze kenden elkaar wel maar daar bleef het bij. Tot een 

eenheid van visies konden ze niet komen.348 

 

                                                 
345 F. Seberechts en F.J. Verdoodt, op. cit., pp. 149-150.  
346 F. Seberechts, op. cit., p. 98. 
347 V. Van Beel, “Hoe kan ik oordelen, Frans-Jos Verdoodt over Severinus Verdoodt: ‘ik voel alleen grote 
deemoed’ ”, in: De Standaard Magazine, 2 (1994), 12, p.  16. 
348 R. Van Alboom en M. Hermans, “Kinderen van de repressie”, in: Kinderen van de rekening. Canvas 
Histories, 2000. Televisiedocumentaire. 
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Amaat Bockaert nam zijn gezin wel mee naar het verre Argentinië. Zijn zoon Lieven Bockaert 

kan zich de vlucht en de periode in Argentinië nog goed herinneren: 

 

Ik was vier jaar op het moment van de bevrijding. Vader was ondergedoken. We hebben hem 

wel een paar keer gezien in de duik. Ons eigen huis werd gebruikt door de Engelsen. Wij, de 

kinderen, hebben met moeder eerst bij familieleden gewoond. We zijn dan vertrokken en 

hebben met ons moeder een paar maanden in Oostduinkerke gewoond. En van Oostduinkerke 

zijn we dan naar Berchem in Antwerpen gegaan. En toen ben ik zeker een maand of langer bij 

mijn vader in Nederland gaan logeren. Dan ben ik in Antwerpen naar school gegaan in St. 

Lutgardis en dan zijn we vertrokken naar Barcelona. Daar hebben we dan een jaar gewoond 

en school gelopen. Ik was toen 6,7 jaar. We waren blij dat vader terug bij ons was. Ik weet 

niet in welke taal we in Barcelona naar school gingen. Want het was eigenlijk een Duitse 

school en daar hebben we zeker ons eerste Spaans geleerd. Van Barcelona zijn we naar 

Argentinië gegaan. De economische toestand was slecht in Spanje toen en er was denk ik 

onzekerheid of er uitleveringen gedaan gingen worden of niet. En op dat moment was 

Argentinië het land van de toekomst, volgens de Europeanen. Argentinië was de graanzolder 

van de wereld. Het was Argentinië, Ierland en Zuid-Afrika waar je heen kon. Naar Argentinië 

zijn er veel gegaan. Mijn vader heeft tot het einde gezegd: “Argentinië is het land van de 

toekomst.” We zijn eerst naar Ito Sango, een buitengemeente van Buenos Aires, gegaan. Daar 

heeft mijn vader verschillende zaken gedaan. Ik heb daar in een landelijk schooltje in de 

buurt het grootste deel van het lager gedaan. In Buenos Aires vond hij dan economisch gezien 

niet zo zijn weg. In ’53 zijn we een keer op vakantie geweest naar Mar del Plata. Mijn ouders 

waren overtuigd en wilden daar wonen, in ’54 zijn we dan naar Mar del Plata verhuisd. We 

dachten op dat moment niet dat we daar gingen blijven. We waren daar goed geïntegreerd, 

het enige dat we misten was de familie. We waren jaloers op vriendjes die opa’s en oma’s 

hadden en nonkels en tantes. In die tijd had je geen internet. En we hebben zelfs nooit 

getelefoneerd met grootmoeders of zo want het duurde zeven uur om dat aan te vragen en  

was zeer kostelijk. Het was brieven schrijven. Bij elke verjaardag of Nieuwjaar was dat 

miserie om brieven te schrijven in het Nederlands, dat was niet zo eenvoudig. Maar gelukkig 

zijn we thuis altijd Nederlands blijven spreken. Als we dat niet hadden gedaan, was het 

terugkomen niet zo gemakkelijk geweest. En mijn ouders hebben ook geluk gehad dat we 
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allemaal iets trager waren met het vrijen en verliefd geraken want als iemand met een 

Argentijnse was getrouwd was het moeilijker geweest.349 

 

Spanje was voor velen, zoals voor Amaat Bockaert en zijn gezin of voor Severinus Verdoodt, 

een tussenstop, maar vanwege redenen als het klimaat en het gunstige politieke milieu met 

Franco opteerden gevluchte incivieken er vaak voor om in Spanje te blijven.350  

 

België 

 

Binnen België zelf werd ook “gevlucht” in de vorm van onderduiken. In de meeste gevallen 

werd een plaats gezocht bij vrienden of familie. Het was vaak een zeer ingewikkelde en 

stresserende taak om de ondergedoken personen niet te verraden en om ze te voorzien van alle 

benodigde (voedings)middelen. Ook degenen bij wie werd ondergedoken liepen gevaar te 

worden gestraft. Het toenmalige gerecht en een deel van de publieke opinie deden er in die 

tijd alles aan om verdachten te arresteren. Dit zorgde voor een constante dreiging voor 

ondergedoken personen (en hun familie).351 

 

We moesten zorgen dat ze vader niet vonden. Onwaarschijnlijke zaken. Als ik vader bezocht 

moest dat heel discreet gebeuren. Dan nam ik eerst de trein naar Brussel en van Brussel naar 

Brugge. Om te zorgen dat ik niet gevolgd werd, want zo ging dat toen.352 

 

In sommige gevallen kwam de clerus ter hulp. De priesters Jan Bernaerts en Dries Vervinckt 

namen initiatieven om de ondergedokenen en hun familie te helpen. Hieruit ontstonden zaken 

als “De Samaritaan” en “Hulp in Nood” of “Liefde in Nood”. Niet altijd kon er gerekend 

worden op hulp van de kerk.353 

 

Er ontstonden al snel geruchten over het bestaan van een Maquis der zwarten, een 

ondergronds netwerk dat incivieken zou helpen om onder te duiken. Er kon inderdaad in de 

meeste gevallen gerekend worden op hulp van familie, vrienden, sympathisanten en 

lotgenoten. Iets waarvoor de hulpbieders een veroordeling voor hulp aan incivieken 

                                                 
349 Interview L.B., afgenomen op 13 april 2010 
350 I. Van Ghysel, op. cit.,  pp. 71-72. 
351 F. Seberechts en F.J .Verdoodt, op. cit., p. 60. 
352 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
353 F. Seberechts, op. cit., pp. 98-99. 
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riskeerden. Er was echter ook sprake van verdergaande organisatie van vluchten, iets wat 

aangeroerd zal worden in de volgende paragraaf.  

 

Organisatie 

 

In het hoofdstukje over Duitsland bleek reeds dat een vlucht georganiseerd kon zijn door de 

DeVlag. Soms verliep de vlucht naar bijvoorbeeld de verre oorden zoals Argentinië ook op 

enigszins georganiseerde wijze. Zo was er een organisatie genaamd Informaciones. Deze was 

opgezet door repressieslachtoffers en met medewerking van de al in Argentinië verblijvende 

René Lagrou konden ze mensen aan de nodige papieren helpen. René Lagrou had hiertoe de 

benodigde connecties bij de plaatselijke immigratiediensten.354 Het in 1948 opgerichte 

Informaciones werd reeds anderhalf jaar later opgedoekt door de Belgische 

veiligheidsdiensten. De medewerkers werden veroordeeld voor hulp aan incivieken.355 

Hulpverlening door katholieke geestelijken kwam ook regelmatig voor, dit werd reeds 

duidelijk in de paragraaf over het onderduiken in België.356 Het waren vooral de gewone 

priesters en religieuzen die hulp boden, de hiërarchie stond hier iets meer weigerachtig 

tegenover. Motivaties die meespeelden waren het uiten van christelijke naastenliefde en 

barmhartigheid, maar ook de anticommunistische strijd. Deze strijd vormde tussen 1920 en 

1950 een band tussen de Katholieke Kerk en collaborateurs. Een extra factor in Vlaanderen 

was het Vlaams-nationalisme dat sterk verbonden is met het katholicisme en de lagere clerus 

in het bijzonder. 357 

 

Andere organisaties waar incivieken en eventueel hun gezinnen gebruik van maakten waren 

de United Nations Relief and Rehalibation Administration (UNRRA) en het Internationale 

Rode Kruis (IRK). Onderstreept moet worden dat deze twee laatste organisaties niet specifiek 

voor collaborateurs waren opgezet. Ze werden in veel gevallen misbruikt door de vluchtende 

incivieken om aan papieren (reisdocumenten en identiteitsbewijzen) te komen. Naast deze 

zijn er nog enkele andere hulpinitiatieven te benoemen, zoals de hulp die Zeeuwen boden aan 

incivieken die vanuit Knokke via Sint-Anna-Ter-Muiden naar Nederland vluchtten.358 In dit 

kader zal hierover niet verder uitgeweid worden, er is namelijk geen enkele respondent die 

                                                 
354 I. Van Ghysel, op. cit.,  p. 70.  
355 F. Seberechts en F.J. Verdoodt, op. cit., pp. 44-45. 
356 Ibidem, p. 47. 
357 Ibidem, p. 56. 
358 Ibidem, pp. 42-43. 
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getuigt van een vlucht in zo’n georganiseerd verband. Dat de vluchtelingen er vaak niet alleen 

voor stonden is echter een vaststaand feit. Want ook al verliep de vlucht vaak haastig en als 

een chaotische gebeurtenis in de herinnering van kinderen van collaborateurs, toch was het 

geheel een organisatie. Er zullen veel vluchtroutes geweest zijn en onder de incivieken 

ontstond een heuse handel in valse papieren. Inge van Ghysel benadrukt dat het niet één 

netwerk was, maar meerdere (op elkaar inspelende) “ketens”.359  Er was sprake van 

verschillende afzonderlijke initiatieven met voor elke medewerker een eigen taak, van één 

overkoepelend netwerk kan dus niet gesproken worden. Hoe het ook zij, de wijze van 

organisatie stond de mogelijkheid van contacten tussen lotgenoten in het buitenland niet in de 

weg.360 Dit zal blijken onder 2.1.9 bij de omgang met lotgenoten in het buitenland.  

 

Heimwee 

 

“Wie naar het buitenland uitwijkt wordt vaak heen en weer geslingerd tussen heimwee, een 

gevoel van vrijheid en opluchting, vrees voor de toekomst, wraakgevoelens, onbegrip.” Een 

gevoel van heimwee lijkt plausibel bij het verlaten van je thuisland. Heimwee kon ook 

plaatsmaken voor een gehechtheid aan het nieuwe thuisland dat ervoor zorgde dat de mensen 

niet meer terug wilden naar België. Het ontbreken van de wens om terug te keren was in 

sommige gevallen nauw verbonden met het uitblijven van amnestie in België of met een 

antipathie ten opzichte van het gehele land dat negatief stond ten opzichte van veroordeelden. 

Heimwee kwam bij de respondenten van dit onderzoek niet veel voor. Zij stellen dat het 

eerder de ouders waren die heimwee hadden. De kinderen zelf waren vaak op jonge leeftijd 

uit België vertrokken en pasten zich aan aan het nieuwe land. Wanneer ze bleven zijn ze 

waarschijnlijk in grote mate geïntegreerd. De gevluchte collaborateurs zijn voor het grootste 

deel overleden, hun kinderen en kleinkinderen zijn veelal opgenomen in de gemeenschap 

waar ze zijn opgegroeid. De kennis van de moedertaal, maar ook van de geschiedenis van de 

collaboratie en repressie gaat erop achteruit.361 Dat de tweede generatie ook kan leven in twee 

werelden laat zich bewijzen door de getuigenis van Lieven Bockaert. Hij is zich altijd thuis 

blijven voelen in zowel Argentinië als Vlaanderen: 

 

                                                 
359 I. Van Ghysel, op. cit.,  pp. 73-75. 
360 I. Van Ghysel, op. cit.,  pp. 88-89. 
361 F. Seberechts en F.J. Verdoodt, op. cit., pp. 201-205. 
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Als we in Argentinië waren voelden we ons daar thuis. En als we daar terugkeren zullen we 

ons daar nog thuis voelen. Maar we zijn overtuigd Vlamingen dus Vlaanderen is wel ons 

vaderland en wel gebleven. Maar in Argentinië had mijn vader een slogan gelanceerd die de 

Vlamingenvereniging: “Vlamingen in de wereld” heeft overgenomen: “integrar sin renegar”, 

dus integreren zonder te verloochenen. Mijn vader heeft er wel sterk op gestaan dat we sterk 

integreerden in de Argentijnse maatschappij. Ik ben ook voorzitter geweest van de 

Christendemocratische jeugd en heb in allerlei organisaties gezeten. Ik ben er ook 

vaandeldrager van school geweest dus ik heb de eed van trouw aan de Argentijnse vlag 

moeten afleggen. We voelen ons hier in Vlaanderen goed thuis maar we gaan graag terug.  In 

1975 zijn we op huwelijksreis geweest naar Argentinië zodat mijn vrouw het land en mijn 

vrienden kon leren kennen. In 1996 zijn we met de drie kinderen terug naar Argentinië 

gereisd omdat ze het land waar vader altijd over sprak wilden zien. En dat was de laatste 

keer. Maar mijn broer gaat ook regelmatig dus er is nog contact. En ik lees de Argentijnse 

krant en correspondeer met een deel van mijn vrienden. Bovendien hebben we nog altijd een 

nonkel die daar woont, Jan Daels, met zijn twee kinderen. Maar zijn kinderen zijn wel relaties 

aangegaan met Argentijnen. Dus we horen nog regelmatig iets over Argentinië.362 

 

Hieruit blijkt dat een vlucht voor kinderen van collaborateurs niet altijd een negatieve 

ervaring moest zijn. De terugkeer naar België, met in veel gevallen arrestaties, kon zelfs een 

einde brengen aan een relatief gelukkige periode.363 

 

2.1.3 De veranderende gezinssituatie 
 

“De grootste slachtoffers zijn kinderen: zij blijven verweest en verlaten achter.”364 

 

Wegvallen van leden van het gezin 

 

Enkele van de respondenten benadrukken de afwezigheid van vooral de vader in het gezin, 

niet alleen na, maar ook tijdens de oorlog. Dries Meuleman ziet de tweede generatie als een 

vaderloze generatie. Iets wat materiële (wegvallen van kostwinner) en psychologische 

                                                 
362 Interview L.B., afgenomen op 13 april 2010 
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gevolgen had.365 Ook de zoon van René Lagrou herinnert zich zijn vader niet vaak gezien te 

hebben, voor hem is zijn vader enkel een heel vaag beeld.366  Seberechts wijt de afwezigheid 

tijdens de oorlog aan het lidmaatschap van een politieke beweging of (para)militaire 

organisatie. Met het begin van de repressie zou het familieleven in veel gevallen enkel nog 

verslechteren. Gezinnen vielen regelmatig uiteen en meerdere van mijn respondenten spreken 

met kinderlijke heimwee over de periode van voor de oorlog en de repressie.367  

 

Het was niet altijd enkel de vader van het gezin die wegviel door de repressie, ook vrouwen 

werden tijdens de repressie veroordeeld voor eventuele collaboratie. Van de aangehouden 

vrouwen waren er 5.055 gehuwd en daarvan hadden er 3.688 kinderen. Verder waren er nog 

396 weduwen met kinderen en 127 gescheiden vrouwen met kinderen. Van de meeste 

gehuwde aangehouden vrouwen werd ook de echtgenoot aangehouden, iets wat ervoor zorgde 

dat veel kinderen ineens geen ouders meer hadden. Ongeveer 20.911 van de aangehouden 

mannen waren gehuwd en hadden kinderen. In “vrouwen in de repressie” wordt een 

gemiddelde van twee kinderen per gezin gehanteerd, iets wat hen doet concluderen dat 

ongeveer 50.000 kinderen hun ouder(s) naar de gevangenis zagen gaan. Zo’n 41 procent 

hiervan zou nog van zeer jeugdige leeftijd geweest zijn. Waarschijnlijk liggen de cijfers nog 

veel hoger, iets wat niet gecontroleerd kan worden wegens het ontbreken van statistieken van 

niet-veroordeelde aangehouden mannen en vrouwen.368  

 

Zeker is dat er een opvang voor ouderloos geworden kinderen gevonden moest worden. In 

veel gevallen betrof dit familie of vrienden. Soms zorgde dit voor de verspreiding van broers 

en zussen over verschillende opvangadressen. Een andere optie was het weeshuis, al dan niet 

verzorgd door de plaatselijke Commissie van Openbare Onderstand of het klooster.369 In een 

weeshuis stond hen vaak geen vriendelijke behandeling te wachten.370 Nog een mogelijkheid 

was het kind onderbrengen in een heropvoedingsgesticht, ofwel om echt te laten heropvoeden, 

ofwel omdat het kind nergens anders heen kon. 371 Heropvoedingsgestichten waren echter 

                                                 
365 D. Meuleman, op. cit.,  p. 73. 
366 R. Van Alboom en M. Hermans, “Kinderen van de repressie”, in: Kinderen van de rekening. Canvas 
Histories, 2000. Televisiedocumentaire. 
367 F. Seberechts, op. cit., p. 140. 
368 H. De Bleecker-Ingelaere, Vrouwen in de repressie 1944-1945, Gent: Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen, 1985, pp. 26-27. 
369 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., p. 27. 
370 F. Seberechts, op. cit., p. 140. 
371 E. Kongs, op. cit., p. 81. 
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veelal hoofdzakelijk voor veroordeelde jongeren bedoeld.372 Enkele van mijn respondenten 

herinneren zich de situatie nadat ze hun ouders hadden zien verdwijnen: 

 

Na de bevrijding was vader weg en moeder voor een stuk ook (depressief), we woonden toen 

in het huis van mijn zus. Mijn zus was er toen wegens omstandigheden vaak niet. Dat was vrij 

eenzaam, vooral doordat mijn jongste broer vanwege TBC met mijn moeder in Heidekanthout 

ging wonen voor gezonde lucht. Dus ik zat daar alleen. Ik moest voor mezelf zorgen, en dat 

deed ik dan ook. En ik herinner mij dat ik buiten de school uitzonderlijk teruggetrokken 

leefde. Ik had ook geen zin meer om te praten en zo, dat was teveel, dat vond ik vervelend. 

Maar wij zijn dan opgenomen bij mijn oudere broer José. Nadat ik bij mijn zus had 

gewoond.373 

 

Uit de volgende getuigenissen blijkt dat het niet altijd gemakkelijk was voor familie om 

kinderen van de collaboratie op te vangen. Sommigen wilden simpelweg niet met ‘zwarten’ 

geassocieerd worden, anderen hadden het zelf al niet breed: 

 

Moeder ging naar de gevangenis en vader zat al gevangen. Onze familie wilde zich niet 

compromitteren dus gingen we naar het Sint-Paulusinstituut in de Patijntjesstraat. Daar 

hebben ze dan beslist dat er iets moest gebeuren. Ik ben  naar het weeshuis, het hospice in 

Sint-Amandsberg, gebracht en mijn broer naar het tehuis voor verlaten kinderen in 

Oostakker. In geen tijd hadden ze ons gezin helemaal uit elkaar gerukt. En niemand die nog 

wist van de anderen waar ze waren. 374 

 

Sommige kinderen die bij familie ongewenst waren moesten naar zeer veel verschillende 

adressen: 

 

Ik moest naar een soort opvanghuis voor jonge boefjes, une maison de redressement. Een 

heropvoedingsgesticht in St. Hubert, omdat ik Franstalig was. Dat was voor 

jeugddelinquenten. Ik kon mij toen niet beschouwen als een jeugddelinquent. Totdat een 

sociaal assistente mij vroeg of ik familie had. Zij heeft zich over mij ontfermd en zo ben ik bij 

de broer van mij pa in Evere terechtgekomen. Daar werd ik niet met open armen ontvangen 

                                                 
372 F. Seberechts, op. cit., p. 140. 
373 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
374 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 & D. Musschoot, op. cit., p. 11. 



93 
 

want het was 1945 en hij had deel uitgemaakt van de weerstand. Bij die familie thuis was het 

nihil, ik was een last voor hen. Toen mijn moeder vrijkwam zijn we dan in Brussel gaan 

wonen. Mijn moeder is in 1947 gestorven en mijn broer zat vast. Mijn vader had geen tijd 

voor mij,  ik heb nooit bij hem gewoond, hij wilde dat trouwens niet. Maar ik ben dan op 

pension gegaan bij mensen en mijn vader betaalde een som voor mijn onderhoud. Bij die 

mensen was het beter. Dat waren ook mensen die we tijdens de oorlog hadden leren kennen. 

Waarvan mensen bij Rex of VNV waren. En zij hebben zich over mij ontfermd.  Dat heeft een 

paar jaar geduurd en dan ben ik alleen gaan wonen, op 17 jaar.375  

 

Ik werd als weeskind, als pleegkind opgenomen bij familie. In een eenvoudig gezin. De man 

was eenvoudig spoorwegarbeider en had zelf al vijf kinderen maar nam ons ook nog eens met 

drie kinderen van de repressie op. Mijn pleegmoeder was de zus van mijn vader. Dus wij 

kwamen nog eens met twee jongens en een meisje bij een gezin dat al vijf kinderen had. Dus u 

begrijpt dat dat niet vanzelfsprekend was.376 

 

In vele gevallen had niet enkel de vader van het gezin iets met collaboratie te maken, maar 

ook nog andere leden van de familie. Vaak waren één of meerdere kinderen lid van 

Duitsgezinde jeugdbewegingen, iets wat voor sommigen kon leiden tot een arrestatie. Uit dit 

respondentenbestand blijkt ook de in deel 1 aangehaalde arbitrariteit ten aanzien van het 

onderscheid tussen kinderen van collaborateurs en jeugdcollaborateurs. Van de respondenten 

die lid waren geweest van jeugdbewegingen die in de collaboratie vermengd waren geweest 

zijn er twee bestraft en anderen niet. Op basis waarvan het onderscheid werd gemaakt is niet 

geheel duidelijk. Rika de Moen geeft aan dat zij eigenlijk vooral werd aangehouden vanwege 

haar familieband met Reimond Tollenaere. Zij had eerst ondergedoken gezeten.377  Het was 

ook mogelijk dat gezinsleden werden gearresteerd in plaats van een ondergedoken of 

gevluchte verdachte. Dit gold ook voor kinderen die soms in plaats van de vader werden 

opgepakt of ondervraagd. Het overkwam dhr. Daels, zijn vader was gevlucht en hij werd als 

kind opgepakt en ondervraagd.378 Een andere respondent kan zich ook nog herinneren dat de 

“witten” naar hem op zoek waren, enkel omdat hij familie was van zijn vader: 

 

                                                 
375 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
376 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
377 Interview R.D., afgenomen op 31 mei 2010 
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Ik was bij mijn ooms en tantes op de boerderij en toen kwam er een neefje vanuit Herderen te 

voet om mij te zeggen dat ze mij zochten. De “witten” waren achter mij op zoek. Ze hebben 

een vriend van mij van het atheneum in Tongeren opgepakt. En hij heeft lang in de bak 

gezeten en ook veel slagen gekregen. En mij moesten ze ook hebben, maar ik was er niet. 

Eerst was ik in Rosmeer maar dat was te bekend in Herderen. Ik ben dan naar familie 

gegaan, naar een andere gehuwde zus van mijn moeder.  En dan ben ik gaan slapen bij 

mensen die ik niet kende om de andere dag naar ergens anders heen te gaan. Dan heb ik een 

tijd ondergedoken gezeten bij mijn tante in Lanaken. Mijn jongste zus van vijf was daar ook 

en die herinnert zich nog dat ik me onder de winkelbank verstopte voor gendarmen die mij 

zochten. Maar als ze mij te pakken hadden gekregen had ik ook vastgezeten waarschijnlijk, 

net zoals die vriend van mij.379  

 

Kinderen konden dus (onschuldig) worden gearresteerd. Anderen zagen hun hele gezin 

verdwijnen omdat meerdere personen gearresteerd werden, zo ook bij de volgende 

respondent:380 

 

Moeder was gestorven tijdens de oorlog en mijn vader heeft meer dan een jaar binnengezeten. 

Bijna al mijn broers en zussen waren ook aangehouden. Enkel mijn oudere zus Lou en mijn 

oudere broer Joris en ik zaten nog in het huis in Overbelt. Drie van de negen schoten over, de 

rest zat binnen. In april is dan ook mijn zuster Lou aangehouden. Dus Joris en ik zaten daar. 

En daar zaten ze niet mee in hoor, dat er twee snotters waren. Ik was tien en Joris veertien. 

Vrienden, de familie Becks, hadden gezien dat Lou aangehouden was en die zijn mij dan 

komen halen. Maar ons Joris bleef in Overbelt, bij een oude tante. Aan het einde van de 

oorlog kwamen mijn nonkel en tante uit Deurne mij halen. Daar heb ik lang gewoond. De rest 

zat met zeven van de negen binnen. In ’46 zat ik bij mijn tante in Antwerpen, Joris heeft hier 

en daar bij familie gezeten en gedeeltelijk op college. Dan is de familie terug samen gekomen 

in Gent. We zijn met kerstmis ’46 samengekomen. Mieps, Lou, Joris, Leentje/Lenie en ik. Jos 

is in februari ’47 en Jan met kerstmis ’47 vrijgekomen. Mijn zusters wilden pa er wel bij 

halen, maar er zijn mensen die ons dat afraadden.381  

 

                                                 
379 Interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 
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Een opvang in weeshuizen vormt vaak een nare herinnering voor kinderen van incivieken, 

maar zo’n verblijf hoefde niet altijd een onvriendelijke behandeling of slechte ervaring in te 

houden:  

 

Ik moet zeggen, in het weeshuis is van politiek niet gesproken geweest, en daar mag ik niet 

van klagen. Ik ben daar achteraf nog op bezoek gegaan. Daar heb ik het in verhouding 

tamelijk goed gehad.382 

 

Het kwam ook voor dat minderjarige kinderen samen met hun ouders werden geïnterneerd en 

zo de vaak slechte omstandigheden van een internering aan den lijve ondervonden. De 

dochter van Leo Vindevogel werd bijvoorbeeld samen met haar moeder opgesloten.383 De 

situatie in interneringscentra zal onder 2.1.5 verder besproken worden. 

 

Volgens “vrouwen in de repressie” zorgde het uiteenvallen van het vertrouwde gezin voor een 

“onuitwisbaar moreel litteken” bij de kinderen.384 Bij de respondenten van dit onderzoek komt 

dit litteken ook regelmatig naar boven: 

  

Natuurlijk heeft de gezinssituatie geleden onder de repressie. Vader was vijf lange jaren weg 

uit het gezin terwijl wij jonge pubers waren toen hij werd opgepakt. Ik was 15 en had dus al 

wat verstand, maar mijn broer was 13, mijn zusjes 11 en 9, mijn jongste broer was 5! Ik kon 

bij de grootouders blijven, maar mijn broers en zussen werden 'geplaatst'. Die hebben daar 

zéér erg onder geleden. Ze hebben die jaren hun hele leven meegesleept.385 

 

Er zijn echter ook respondenten die stellen geen nare herinneringen aan of gevoelens over het 

uiteenvallen van het gezin te hebben. Dit hangt vaak samen met een te jonge leeftijd om het 

gebeuren geheel te bevatten. 

 

 

 

                                                 
382 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010  
383 E. Kongs, op. cit., p. 78. & V. Van Beel, “Het was de tijd die vol haat zat. Kinderen van de repressie (1).” in: 
De Standaard Magazine, 2 (1994), 11, pp. 10-12, interview met Irma Laplasse. & V. Van Beel, “Het komt 
allemaal terug, kinderen van de repressie (2)” in: De Standaard Magazine, 2 (1994), 12, pp. 14-16, interview met 
nakomelingen van Leo Vindevogel. 
384 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., p. 27. 
385 Interview E.S., afgenomen op 20 februari 2010 
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Gevangenisbezoeken 

 

De behoefte om de afwezige vader –en/of moederfiguur regelmatig te zien was logischerwijs 

aanwezig binnen de door de repressie getroffen gezinnen. Bezoeken aan gevangenissen liggen 

vaak nog vers in het geheugen van mijn respondenten. 

 

Het maken van bezoeken kostte veel moeite, ook het schrijven van brieven was bijna 

onmogelijk of brieven werden zwaar gecensureerd. Er werd ondanks de vaak zeer slechte 

financiële status toch in de meeste gezinnen grote moeite gedaan om pakketjes samen te 

stellen en naar de gevangengenomen familieleden te brengen. 386 Dit kon betekenen dat men 

het thuis met minder moest doen. Mensen die op bezoek gingen werden vaak het slachtoffer 

van pesterijen en vernederingen. Ook wanneer er met de trein gereisd werd werden de 

vrouwen vaak aan hun pakketjes herkend en zo het slachtoffer van getreiter. Daarom kostte 

het veel doorzettingsvermogen om de bezoeken toch af te leggen.387 De meeste mensen die dit 

soort ervaringen hebben kunnen het zich nog levendig herinneren, beelden van het lange 

wachten, het gepest door toeschouwers en bewakers en de lange reizen staan vaak nog scherp 

op het netvlies.388 De pakjes kwamen vaak niet in zijn geheel aan bij de gevangenen, de 

bewakers of verzetslieden gebruikten zelf geregeld al delen van de inhoud of gooiden het 

zelfs leeg op straat.389 Wanneer er na vaak lange reizen toch bezoeken plaatsvonden was dit 

soms met een glazen tussenschot of met een tafel ertussen. Kinderen en vrouwen mochten dan 

hun vader en echtgenoot niet aanraken. Cipiers bleven in de meeste gevallen toezicht 

houden.390 De toenmalige bezoeken zijn voor kinderen vaak emotionele en triestige 

herinneringen.391 De respondenten van dit onderzoek getuigen: 

 

Toen mijn broer Geert zijn communie deed kregen hij en mijn moeder een half uur speciaal 

bezoek. Dus niet achter glas en tralies, dan mochten zij een half uur in ontvangkamer bij mijn 

vader op bezoek gaan. En anders ging moeder elke veertien dagen met één van de kinderen 

voor een half uur achter glas en tralies met vader spreken.392 

                                                 
386 F. Seberechts, op. cit., p. 141. 
387 B. Rzoska, Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het kamp van Lokeren 1944-1947, Leuven, 
Davidsfonds, 199, p. 42. 
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We gingen regelmatig op bezoek. Maar dat is van het minst aangename dat er is. Als kind 

naar de gevangenis op bezoek. Ze waren daar verre van vriendelijk tegen ons. Dan mocht je 

pakjes meenemen maar die werden volledig gecontroleerd, je wist niet wat ze ervan kregen en 

wat niet. Dat was altijd één miserie, ik weet het nog goed. Mijn jongste broer was mee, die 

was toen nog maar een jaar of vijf. En toen we daar kwamen mocht hij van de cipier niet 

binnen wan je moest eigenlijk een jaar of zeven zijn. En mijn grootvader, een ongelooflijk 

kalme man zei dat hij wel zeven was. En ze konden dat op geen enkele manier controleren. 

Dus mocht hij op den duur wel mee. Ik herinner mij dat er ook altijd een cipier bij stond op 

het ogenblik dat uw vader van de andere kant werd gebracht. Dat was zo’n soort cabine en de 

cipier stond erbij en luisterde en zei het als je moest zwijgen. Dat was dus verre van 

aangenaam. Je kreeg een ijzeren plakkaatje als je binnenkwam en dat moest je bijhouden en 

terug afgeven als je weg ging. En mijn jongste broer was dat een keer kwijt en dat werd een 

hele scène, hij mocht dan niet weg omdat hij dat plakkaatje niet had. En op den duur mocht 

hij wel meegaan. Maar dat is zo ongelooflijk intimiderend als kind als je daar bij bent.393 

 

Pa werd in het Klein Kasteeltje gezet en die gingen wij bezoeken. We moesten dan in de file 

staan en mijn moeder had een keukenhanddoek met wat brood en een peperkoek en zo. En 

dan zagen we vader achter draden, met verschillende in één cel. Je kon ermee babbelen en 

daarna terug naar huis. Je wist eigenlijk niet goed wat dat allemaal was. Je was vier jaar. 

Dan weet je dat niet zo. Maar ik zie nog wel de beelden voor me.394  

 

Toen mijn vader hier in de Nieuwe Wandeling zat was dat de zondagse uitstap. Dan 

wandelden wij met moeder langs de coupure naar de achterkant van de Nieuwe Wandeling. 

En dan zagen wij een zakdoek aan een raam hangen en van zodra dat wij het straatje 

binnenkwamen ging die zakdoek weg en begonnen wij te zwaaien395. Dit is een herinnering die 

de respondent deelt met zijn broer Jozef die dit ook nog herinnert als één van zijn 

ontspanningen in die periode.396 

 

Het overgrote deel van de respondenten heeft hetzelfde soort herinneringen als de 

getuigenissen hierboven. De één besefte beter dan de ander wat er aan de hand was. 
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395 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
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Heropname van afwezige figuur in het gezin 

 

De terugkeer van een gezinsfiguur kon vaak rekenen op veel blijdschap, maar verstoorde aan 

een kant ook de nieuw gevestigde structuur binnen het gezin. Vrouwen waren gedwongen 

veel zelfstandiger geworden en ook voor de kinderen was het aanpassen geweest. Soms 

herkende een kind het terugkerende lid van het gezin niet meer en meerdere respondenten 

stellen dat ze nooit meer echt in staat zijn geweest om nog een echte band op te bouwen met 

de zo lang gemiste persoon. De ervaringen op dit vlak verschillen in grote mate naargelang de 

leeftijd van het kind in die periode.   

 

Mijn zuster had op het moment dat vader thuiskwam, het gevoel dat dat een vreemde man 

was. Ik was de oudste, zij was jonger. Ze was negen jaar toen hij in de gevangenis ging en 

mijn broer zeven, mijn andere zussen waren nog jonger. Ik had niet het gevoel dat het een 

vreemde was maar ook niet dat het iemand is waar we elke dag bij zitten. Voor mijn zuster en 

mijn jongste zusters was dat dus wel een hele ommekeer. Ineens was er terug een man in huis 

en zij hadden dat nooit gekend of geweten. Ik heb de indruk dat één van mijn zusters daar nog 

mee rondloopt, dat ze ineens een vader had die ze niet kende. Ik heb daar nooit problemen 

mee gehad, misschien omdat ik al ouder was. 397   

 

Vele respondenten waren zeer blij dat vader terug was: 

 

De terugkeer was natuurlijk iets waar we altijd naar getracht hebben. Het was in het begin 

wel wat aanpassen, vooral voor mijn moeder want ze was 3,5 jaren alleen geweest, had voor 

alles alleen gestaan. Maar we waren content dat hij terug was, we hebben altijd een goede 

band met mijn vader gehad.398  

 

Een jongere was het na de periode van de repressie vaak gewend op eigen benen te staan, 

vaak met een grote mate aan vrijheid. Dit zorgde voor heel wat aanpassingsproblemen 

wanneer er ineens weer ouderlijk gezag kwam. Eva Kongs geeft aan dat een kind daarvoor 

enkel op zichzelf kon rekenen.399 Ook voor de terugkerende persoon was het vaak moeilijk 
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heraanpassen, de kinderen merkten dat de relatie tussen hun ouders was veranderd, of dat de 

ex-gevangene zich niet bewust was van de situatie in de samenleving of het gezin. 

 

Ik denk dat het het moeilijkste voor vader zelf was om zijn draai te vinden. Hij kon wel vies 

zijn, moeilijk, lastig zijn. Die kon een halve dag zo voetje voor voetje door de woonplaats 

gaan. Wij noemden dat ijsberen. Maar waarschijnlijk was hij dat gewoon van in de cel. Die 

kon echt kwaad zijn dat we niet goed wisten hoe we er mee om moesten gaan. Wij waren dat 

ook niet gewoon, hadden geen moeder en vader thuis. En die grootvader en tante waren twee 

oude mensen. Als die ons een lap wilden geven renden wij weg, die konden aan ons niet bij. 

Maar als mijn vader weer thuis was, was het aanpassen. Maar dat ging snel. Een mens is 

flexibel in al die dingen, je past u snel aan. En je weet snel uw grenzen waar je kan overgaan 

en waar je binnen moet blijven.400 

 

(Helena) Ik kan me dat herinneren dat vader terugkwam. Maar we moesten wel zwijgen in het 

begin. Ik denk uit schrik van mijn moeder dat ze hem zouden kunnen slaan of opnieuw 

arresteren. Op school en al moesten we dat verzwijgen. (Georgette) Ik weet daar niet veel 

meer van dat hij terug kwam. Ik was aan het werk denk ik. Ja het was wel vreemd dat hij 

terug was ineens. Maar vader zat in de kolenmijn dus hij was maar om de veertien dagen 

thuis. Dus dan zagen we hem nog niet veel. (Helena) We hebben vader niet echt gekend 

voordat hij naar de gevangenis ging. Als je zo jong bent… (Georgette) Het is wel gelukt om 

hem te leren kennen daarna, maar in welke mate was dat? (Helena) Als vader er niet was 

waren we vrijer. Aan tafel en als het nieuws was dan moesten we zwijgen. (Georgette) Ik zie 

die radio nog, dat nieuws dat we moesten horen. Die discipline was terug.401 

 

De lange en vaak plotse afwezigheid van een ouderfiguur moet niet altijd makkelijk geweest 

zijn, vele respondenten beamen dit, maar anderen benadrukken de soepele 

aanpassingsmogelijkheden van een kind: 

 

Zelf wist ik altijd dat er een vader was. Eigenaardig, maar een kind leert daarmee leven en 

heeft daar niet zoveel levensvragen bij.  Kinderen kunnen vrij goed met situaties omgaan en 

aanvaarden ze. Ze beginnen daar niet over te filosoferen zoals: “waarom heb ik geen papa?” 

Dat heb ik nooit gezegd. Maar dat hij ineens terug was en zijn autoriteit ging laten gelden 
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creëerde wel spanningen. Vooral in mijn puberteit. Die man had ook stilgestaan: de moeders 

hadden het moeilijker gehad dan zij in de gevangenis. Maar toen ze terug waren gekomen 

was dat al voorbij en zij waren stil blijven staan. Dat is het grootste probleem van mensen die 

in de gevangenis hebben gezeten, de samenleving is veranderd ondertussen, maar zij niet.402 

 

Terugkomst van de kinderen 

 

Wanneer kinderen in weeshuizen hadden gezeten of elders opgevangen waren, was het 

mogelijk dat de hereniging met de ouders problematisch verliep. Kleine kinderen herkenden 

soms hun moeder niet meer403 en voor moeders was het in sommige gevallen nog niet zo 

gemakkelijk om hun kinderen terug mee naar huis te nemen. De zusters Denis mochten niet 

met hun moeder mee omdat zij haar trouwboekje niet voor kon leggen aan de Zusters van 

Liefde waar de kinderen zich bevonden. Dit trouwboekje was echter verloren gegaan in de 

naoorlogse vlucht.404 

 

De repressie bracht dus voor veel gezinnen een hele verandering. Voor de kinderen betekende 

het vaak een langdurig wegvallen van het vertrouwde gezinskader. Sommigen konden dit 

maar moeizaam of helemaal niet terugvinden.  

 

2.1.4 De noodzaak van verhuizen, problemen in de leefomgeving 
 

Problemen in de leefomgeving 

 

“De repressie trof nooit één persoon: het was steeds de hele familie en soms de buren en de 

vriendenkring die er mee te maken kregen.” Hele gezinnen kregen vaak te maken met zaken 

als huiszoekingen, plunderingen, brandstichtingen, (gewelddadige) arrestaties en dergelijke 

meer.405 Maar na het moment van de twee fases van straatrepressie, na de bevrijding en in de 

lente van 1945, was de moeilijke tijd voor talrijke families van incivieken nog niet voorbij. 

Een periode van discriminatie en pesterijen in de leefomgeving kon aanbreken.  

 

                                                 
402 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
403 E. Kongs, op. cit., p.86. 
404 Interview G. & H.D., afgenomen op 20 mei 2010 
405 F. Seberechts, op. cit., p. 139. 
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Je werd door iedereen met de nek aangekeken, geburen waar je vroeger gemeenschappelijk 

mee omging draaiden hun hoofd om. Was het mentaliteit? Was het uit schrik? Ik weet het 

niet.406 

 

Jaren later kon het oorlogsverleden nog leven in de omgeving van kinderen van 

collaborateurs. Dat blijkt uit volgende getuigenis van iemand die opgroeide in de jaren 1960. 

 

Ik weet nog toen ik zes of acht jaar was, dat ze op de stoep voor de deur hadden gekalkt: 

“Hitler was een zwijn, wat moet Van den Kerchove dan wel niet zijn?” Ik kon net lezen, maar 

snapte er niks van.. Maar je merkte wel wat voor paniek dat veroorzaakte. Met water erop, 

dat moest gelijk weg. Je kreeg wel mee dat dat heel erg was. Soms had ik het gevoel toen ik 

opgroeide dat die oorlog twee jaar geleden was. Dat was geen geschiedenis want ik ging dan 

voor 11/11 rond en dan vroegen de mensen van wie je een kind was. En dan zei ik: “van Van 

den Kerchove.” Ofwel mocht je dan binnen, kreeg je iets warms en werd er veel gegeven 

ofwel mocht ik niet binnen. En dan snapte ik dat niet. Dat was altijd voor of tegen, er was 

nooit een middenweg. In het begin zei ik dat thuis nog wel, maar dan was dat met zijn allen: 

“dat is de andere kant.” Ik snapte natuurlijk niet wat dat inhield. Waarom ik nog veroordeeld 

werd voor iets, ik snapte het niet.407 

 

Twee van de vierentwintig respondenten stellen simpelweg niet veel buiten de gezinssfeer 

gekomen te hebben. 

 

We waren altijd nogal gesloten geweest, we mochten bijvoorbeeld niet als kind met 

kameraadjes of met buurkinderen gaan spelen. Onze ouders zeiden dan dat we met genoeg 

waren onder mekaar. Dus het was een beetje een gesloten kring en ook een beetje een 

gesloten mentaliteit.408 

 

Om problemen te voorkomen zeiden kinderen vaak niets over het oorlogsverleden van hun 

ouders en dat zorgde in sommige gevallen voor respijt. Sommige kinderen hadden deze keuze 

echter niet vanwege de grote bekendheid van hun vader (of moeder) in de omgeving. 

Verzwijgen had dan geen zin, zeker niet als het gezin niet verhuisde. 

                                                 
406 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
407 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
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Ik was zeer gekend via mijn vader, iedereen kende mijn vader. Ik heb dus meegemaakt dat 

mensen mij op straat daarover aanspraken, als kind! Zo van: “is dat waar dat uw vader zo’n 

bandiet was.” Ik herinner mij dat ik eens van de weg werd gereden door een boer met een 

tractor. Vanuit een haat, een reactie.409 

 

Steun van omgeving werd vaak niet gegeven uit angst, de mensen waren bang dat zij ook ten 

prooi zouden vallen aan haat wanneer ze de “zwarten” zouden helpen. Van de overheid was 

bovendien over het algemeen ook geen steun te verwachten. “Het bleek integendeel dat 

administratieve pesterijen en intimidatie niet ongewoon waren.” Ook door de kerk werden 

vele getroffenen vaak teleurgesteld.410  Dit zal onder 2.1.8 verder toegelicht worden.  

 

Geen problemen in de leefomgeving 

 

Voor andere respondenten (en hun familie) was het soort problemen dat hierboven is 

aangegeven dan weer helemaal niet aan de orde. Hier kon bijvoorbeeld ook het feit dat 

iedereen in de omgeving wist wie de familie was juist in het voordeel van de betrokkenen 

spelen.  

 

Wij zijn altijd in het oude huis blijven wonen. Iedereen wist wie we waren, natuurlijk. Dat was 

zo geen probleem. Ik zat nog maar in het eerste studiejaar toen de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1946 waren. En toen zeiden de kinderen van mijn klas tegen 

mij: “uw vader wordt weer burgemeester.” Die kinderen kunnen dat niet weten, het is dat ze 

dat thuis zeiden. Dus eigenlijk was mijn vader niet gehaat en konden ze hem geen schokkende 

dingen ten laste leggen.411 

 

We speelden op straat samen met de rest die daar rondliep. We maakten met benzinekruiken 

vlotten en gingen dan op de Maas. Nee ze behandelden mij niet anders in de buurt, dat mag ik 

niet zeggen.412 

 

                                                 
409 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
410 F. Seberechts, op. cit., p. 139. 
411 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
412 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 
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Alle buren wisten dat, de bakker, de beenhouwer, iedereen wist dat. We zijn in Ukkel 

gebleven. Maar ik heb er nooit zelf iets aan ondervonden. Van één jongen zeiden de ouders 

dat hij niet met mij mocht spelen. En die hebben zich dan compleet van mij afgekeerd. Maar 

er waren overburen, fantastische mensen. Want toen ik in het Frans naar school ging en 

moeite had met de taal mocht ik van die moeder meekomen met Christian en die hielpen mij 

dan met het huiswerk.  Onze andere buren waren Walen, fantastische mensen. Die kwamen 

aan huis en zo en mijn broers gaven aan die jongens Nederlands. Er was dus wel heel goed 

contact tussen beide “kanten”, want mijn vader mocht zich ook direct nadat hij terugkwam in 

het koor van de parochie engageren. We deden ook mee aan de kermissen.413 

 

Problemen in de leefomgeving waren dus niet voor alle kinderen van collaborateurs aan de 

orde. Herwig Agneessens’ familie werd zelfs bewaakt door een door de buren opgerichte 

“burgerwacht.” Onder deze buren bevonden zich ook mensen van het “witte kamp”.414  

 

Verhuizen 

 

Sommige families kozen ervoor om te veranderen van omgeving. Feitelijk was dit vaak geen 

echte keuze, maar een gedwongen daad door de houding van buren en dorpsgenoten. De 

respondenten die verhuisd zijn met het gezin stellen dat dit was om in een enigszins anonieme 

status verder te kunnen leven, zonder de beschimpingen en hinder die ze in hun oude 

vertrouwde leefomgeving zouden hebben. Velen kozen voor Antwerpen, deze stad stond toen 

bekend om het grote aantal “zwarten” dat er woonde.415  

 

De hinder is ook de reden dat ik nooit in Aalter wilde blijven. Ik wilde weg. In de anonimiteit, 

ik wilde geen “dochter van” zijn. Ik bleef altijd de “zuster en dochter van”. In mijn jeugd 

deed ik dingen als op veertien jaar verliefd worden op de zoon van de CVP-schepen en daar 

ostentatief mee op straat lopen. Dan werd mijn vader binnen het half uur ingelicht en dan 

kreeg ik appèl want dat was het andere kamp. Een jongen op de muziekschool wilde 

bijvoorbeeld niet naast mij komen zitten. Hij bleef rechtstaan want hij zat nooit naast een van 

den Kerchove. Dat was echt de “witten” en de “zwarten.”416 

 

                                                 
413 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
414 D. Musschoot, op. cit., p. 50. 
415 F. Seberechts, op. cit., p. 148. 
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Wanneer iemand van de familie veroordeeld was, mocht deze persoon vaak niet meer 

terugkeren naar de oude leefomgeving. Dit was een sanctie die bij de veroordeling hoorde. Dit 

kon ervoor zorgen dat een heel gezin hierdoor niet meer terug kon keren naar de oude 

vertrouwde gemeente. Dit kon voor de kinderen meteen goed uitkomen.417  

 

Mijn vader kwam vrij en is hier in St. Michiels in Gent koster geworden. We mochten niet 

terug naar Waarschoot, de veroordeelden mochten daar niet meer naartoe. Ik vond dat niet 

zo erg want op vijf jaar was mijn leefomgeving nog niet groot. We zijn in Gent blijven wonen. 

Dat is het geluk geweest, dan heeft het leven een heel andere wending gekregen in Gent. Ik 

ben in Gent naar school geweest en in de jeugdbeweging heb ik mijn vrouw leren kennen. In 

de buurt ben ik nooit echt gepest, die kinderen wisten dat niet zo goed. En degenen die het 

wisten waren van dezelfde soort.418 

 

Verhuizen kon dus gedwongen plaatsvinden door een sanctie van het gerecht, maar ook door 

de omgeving die het sociaal gezien onhoudbaar kon maken voor een gezin om nog te blijven. 

Ook kon het verliezen van de eigen zaak en zo de broodwinning verhuizen noodzakelijk 

maken.419 Een huurhuis mocht men vaak niet meer bewonen of men kon de huur niet meer 

betalen. Eigendommen en ook huizen waren in veel gevallen geplunderd of onder 

sekwester420 geplaatst.421  

 

Uit de hierboven geleverde beschrijving blijkt dat er een grote diversiteit en subjectiviteit 

heerst in de ervaringen van kinderen van collaborateurs met de omgeving. Daar waar het niet 

kunnen terugkeren naar de oude gemeente voor de één storend was, kon dat voor de ander een 

zegening zijn. De één heeft moeilijkheden ondervonden in de omgeving, de ander kan niet 

getuigen van slechte ervaringen hieromtrent. De genuanceerdheid van het verhaal blijkt ook 

uit gevallen waarin families van collaborateurs werden geholpen door “witten”.422 De 

resultaten zijn dus zeer gevarieerd en hier generaliserende uitspraken doen zou onverantwoord 

zijn. Gerlinda Swillen komt in haar onderzoek naar kinderen van Duitse soldaten en Belgische 

moeders tot dezelfde conclusie. Sommige van haar respondenten hadden veel hinder en 

                                                 
417 F. Seberechts, op. cit., p. 148. 
418 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
419 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., p. 51. 
420 Sekwestreren: “een betwist goed gerechtelijk in beslag nemen en aan een derde in beheer overgeven”. Online 
encyclopedie, in: < http://www.encyclo.nl/begrip/sekwestreren>, geraadpleegd op 04.08.2010. 
421 E. Kongs, op. cit., p. 82. 
422 D. Musschoot, op. cit., p. 49, interview met Herwig Agneessens. 



105 
 

wilden verhuizen om in de anonimiteit verder te kunnen leven, anderen ondervonden niets 

van problemen in de leefomgeving. De één werd gestigmatiseerd, de ander niet.423  

 

Een gedeelde overtuiging van sommige respondenten is wel dat het verschil maakte of je uit 

een grote of een kleine gemeenschap kwam. Binnen een grote gemeenschap zou men denken 

eerder weg te kunnen vluchten in de anonimiteit, maar dhr. Bonné geeft het als volgt aan: 

 

Je kan zo’n kleine gemeenschap niet vergelijken met een grotere stad. In een grotere stad kun 

je gemakkelijker anoniem wegduiken en meedoen aan alles zonder dat iemand het weet. Maar 

je komt altijd wel eens iemand tegen die je kent. Er zijn grotere risico’s in een stad. Er zijn 

ook meer mensen die mekaar kunnen ophitsen. Een kleinere gemeenschap voelt zelf dat ze 

elkaar nodig hebben om te overleven, dat ze niet zomaar iemand kunnen uitsluiten.424 

 

In deze overtuiging staat hij echter alleen binnen de in het kader van dit onderzoek 

geanalyseerde getuigenissen. De meerderheid van de respondenten beaamt een verschil tussen 

een grote en kleine gemeenschap maar juist in het nadeel van de laatste. In een kleine 

gemeenschap zouden eerder kampen gevormd worden en was het vaak onmogelijk om het 

verleden geheim te houden of te verzwijgen.425 Op het vormen van “kampen” zal onder 2.1.9 

verder ingegaan worden. 

 

2.1.5 Materiële situatie 
 

Het leven thuis tegenover dat in de gevangenis, grote rol voor de moeder 

 

“In feite was men jaloers op wie binnen zaten, want zij zaten bij elkaar, maar buiten was de 

repressie soms veel erger.”426 

 

Veel respondenten hameren op één gedeelde overtuiging, namelijk dat de gevangenen het 

beter hadden dan diegenen die thuis bleven. Het zijn de vrouwen, de moeders die alle eer 

                                                 
423 G. Swillen, Koekoekskind door de vijand verwekt (1940-1945), Antwerpen, Meulenhoff/ Manteau, 2009, 
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424 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
425 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 & interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
426 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., p. 62.  
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verdienen omdat zij het het meest zwaarst hebben gehad.427 Het was vaak ook niet makkelijk 

voor de teruggekeerde of achtergebleven vrouwen. Het huis was in veel gevallen geplunderd 

en de bezittingen waren gestolen of samen met het huis onder sekwester geplaatst. In deze 

berooide toestand moest ook nog voor de kinderen gezorgd worden, iets wat niet altijd even 

goed lukte. 428 De materiële noden primeerden vaak boven een liefdevolle opvoeding.429 Het 

gemis aan de liefdevolle opvoeding in combinatie met een serieuze daling in sociale en 

materiële status maakte de nieuwe situatie vaak zeer moeilijk voor kinderen. De vrouwen 

kregen ineens veel meer zorgen, er werd getracht financieel te zorgen voor de geïnterneerden, 

maar tegelijkertijd moest het gezin gerund worden en de opvoeding van de kinderen betaald 

worden. Voor moeders, maar ook voor kinderen, leidde dit vaak tot fysieke en mentale 

ziektes.430 In veel gevallen was (en is) er bij de kinderen een soort van adoratie voor 

moeder.431 

 

Alle kinderen vereerden de moeder. Dat was een heel speciale, bijzonder lieve vrouw die over 

heel het huishouden met acht kinderen in de Sint-Pietersnieuwstraat heerste met fluwelen 

hand. Na de oorlog werd ze depressief. Alles was uiteengespat. En zij had het toen zeer 

moeilijk, heel haar wereld was weg. Er was niets meer. Dat is dan wel verbeterd  toen ze in de 

Kempen was en zeker toen ze samen met mijn vader in Zwitserland was. Waar ze naar mijn 

inschatting vrij gelukkige jaren heeft gehad.432  

 

Mijn ouders waren compleet geruïneerd, die zaten aan de grond, financieel was dat 

verschrikkelijk. Wij woonden in een heel groot herenhuis met 27 kamers, mijn ouders huurden 

dat van de graaf D’hemptinne. En de dag dat we gevlucht zijn zou mijn moeder dat huis 

kopen. Ze had dat geld bijeen gespaard. En ze heeft dat van de bank gehaald en meegepakt op 

de vlucht naar Duitsland. En daar zeiden ze dat al wie geld had dat af moest geven aan de 

Reichsbank, anders deed je aan Deviezensmokkel. Mijn moeder heeft heel haar fortuin 

afgegeven. En in Gent stond dus ons huis volledig gemeubeld en alle beelden stonden in, mijn 

vader zijn atelier. Maar toen we terugkwamen was dat huis leeg geplunderd en hadden we 

niets meer, zelfs geen stoof, niets. Zo hier en daar had iemand op een markt waar alle 
                                                 
427 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 & interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
428 I. Van Ghysel, op. cit.,  p. 44. & A. Verhulst, Zoon van een foute Vlaming, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 
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429 D. Meuleman, op. cit.,  p. 75. 
430 I. Van Ghysel, op. cit.,  p. 44. & A. Verhulst, op. cit., p. 85 
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afgenomen op 07 april 2010 & interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
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inboedel van mijn ouders verkocht werd nog iets gekocht, een boekje van mijn vader, een 

beeldje, enkele onnozelheden. Maar we hadden niets  meer en ons geld was allemaal weg. 

Dus mijn vader en broers in de gevangenis en mijn moeder bleef alleen achter met twee kleine 

kinderen. Ze is dan met geleend en gekregen geld herbegonnen op twee kleine kamers. Dat 

was wel serieus. We zaten met het hele gezin op die twee kamers en sliepen op matrassen. 

Maar mijn moeder huurde wel een piano voor mij. Dat vind ik nog altijd ongelooflijk. We 

zaten daar op mekaar geprangd, koken, eten, wassen, alles in één kamer. En boven slapen op 

allemaal matrassen naast elkaar op de grond. Maar er stond een piano, ik vind dat prachtig 

van mijn moeder.433 

 

Volgens vele respondenten was het leven in de gevangenis makkelijker. Seberechts geeft 

echter het volgende aan: “het gevangenisregime was allerminst aangenaam.” Hij spreekt over 

de misstanden en slechte situatie in de gevangenissen en interneringskampen. De cellen waren 

vaak overvol en de hygiënische omstandigheden waren zeer slecht.434 In een 

interneringskamp als dat van Lokeren was men niet berekend op de massale toestroom van 

gevangenen. Dit veroorzaakte zeer slechte toestanden wat betreft huisvesting, voeding en 

hygiëne. Verwarming was er niet in de barakken435 en  dysenterie brak geregeld uit.436 Ziekte, 

ontstaan door de slechte omstandigheden, kreeg vaak niet de vereiste verzorging.437 In 

Lokeren waren er teveel gevangen voor slechts één kampdokter en een paar assistenten, later 

werd hier wel wat aan verbeterd438. Er was sprake van pesterijen en diefstallen, maar in 

verscheidene gevangenissen en interneringscentra vonden regelrechte folterpraktijken plaats 

en vielen gewonden en doden door fysieke en morele kwellingen.439   

 

Toch was het niet alleen ellende waaruit een gevangenschap van incivieken bestond. Velen 

kregen ook de kans om te werken. De overheid verzorgde werkzaamheden buiten en binnen 

de verschillende gevangenissen en interneringscentra. Toenmalig minister van justitie, Albert 

Lilar lichtte in november 1946 toe dat deze werkmogelijkheden werden geboden om de 

incivieken na hun vrijlating beter in de maatschappij te laten heropnemen.440 Het ging om 
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heropvoeding en herklassering, maar onderstreept werd dat het niet ging om amnestie. “Op dit 

oogenblik zijn reeds meer dan de helft der opgesloten incivieken aan nuttigen arbeid gesteld: 

9000 werken in industrieele ondernemingen; meer dan 3.000 in de mijnen. In totaal 15.000 

(…).”441 Dit soort van tewerkstelling zou de gedetineerden kunnen heropvoeden en ze terug 

op het rechte pad brengen. Het was deze opvoedkundige zijde die de overheid onderstreepte. 

“De gedetineerden in kwestie dachten er over het algemeen wellicht niet zo over. Zij hadden 

vooral de indruk dat ze enkel als goedkope arbeidskrachten voor de gehate Belgische Staat 

moesten werken.”442 

 

Tijdens de gevangenschap konden in sommige gevallen ook verschillende vaardigheden 

aangeleerd worden. In Beverlo was er een ‘Vakopleidings –en communicatiecentrum’ waar 

cursussen bouw, automechanica, commercieel tekenen, handel en talen werden verzorgd. 

Deze aangeleerde vaardigheden zouden de re-integratie en het vinden van werk in de 

maatschappij vergemakkelijken. Verder was er in sommige interneringscentra veel vrijheid en 

tijd voor ontspanning, iets wat ook tot verveling kon leiden. Dan werd er regelmatig 

overgegaan op het organiseren van initiatieven zoals een orkest, toneelvereniging en 

sporttoernooien. De verveling werd ook verdreven door persoonlijke activiteiten als het 

bijhouden van een dagboek, tekenen, dichten, beeldhouwen en dergelijke meer. In meerdere 

gevallen werden er tijdschriften uitgegeven en voor sommige gevangenen was godsdienst een 

belangrijke steun in de  zware tijden.443 In het interneringskamp van Lokeren was de zondagse 

mis een wekelijks hoogtepunt. Verder werden er bijvoorbeeld lezingen gehouden door de 

geïnterneerden zelf en er waren toneel –en cabaretvoorstellingen.  Het leven in een 

barakkenkamp kon voor mensen die uit een cel kwamen aanvoelen als een verademing. Hier 

was ruimte en meer vrijheid en een vorm van gemeenschapsleven. In sommige gevallen was 

er zelfs sprake van een zeer grote familiariteit met (sommige) bewakers.444  

 

Uit deze laatste vaststellingen zou geconcludeerd kunnen worden dat het leven in de 

gevangenissen inderdaad nog niet zo slecht was, iets wat de meerderheid van mijn 

respondenten zal beamen. Het is echter iets wat Seberechts ten zeerste ontkent. Hij stelt dat de 

creativiteit en de werkzaamheden enkel dienden om interneringen enigszins draaglijker te 

                                                 
441 F. Seberechts, op. cit., p. 134. 
442 F. Seberechts, op. cit,  p. 135. & interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 
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maken. Het bleef verder een zware en uitzichtloze situatie, aldus Seberechts.445 Het 

gemeenschapsleven in een barakkenkamp, met 400 in een barak, als dat van Lokeren werd 

door sommigen dan wel geprezen, voor anderen kon het ongemakkelijk aanvoelen. Bovendien 

begon het gescheiden zijn van familie vaak zwaar te wegen.446  

 

Materieel aan de grond, uit werken 

 

Zoals reeds bleek kregen families het thuis ook vaak zwaar. Dit was regelmatig te wijten aan 

het wegvallen van de kostwinner door gevangenschap, vlucht of onderduiken. En in de al 

moeilijke periode gedurende de naoorlogse jaren, was het voor de families van incivieken nog 

zwaarder. Om rantsoenzegels te kunnen verkrijgen moest men zich aanmelden bij de 

gemeente, maar daar werd wel nagekeken of je al dan niet op de lijst van gezochte personen 

stond. Bij het wegvallen van de kostwinner had men wel recht op steungeld, maar vaak werd  

hier uit pesterijen of vernederingen geen gebruik van gemaakt.  

 

Om de materiële situatie te verbeteren moesten de echtgenote en de oudste kinderen vaak 

gaan werken. Dit verplichtte deze kinderen regelmatig om hun studies vroegtijdig stop te 

zetten.447 Het contrast hierin tussen oudere en jongere kinderen was binnen grote gezinnen 

vaak aanwezig en werd door de ouderen soms als een tekortkoming gevoeld.448 

 

(Georgette) Bij mij was de consequentie van de slechte situatie dat ik moest gaan werken. 

(Helena) De oudere kinderen, wij verschilden vier jaar. (Georgette)Ik ben eerst beginnen 

werken. (Helena) Ik heb wel mijn school af kunnen maken, de jongere kinderen wel. 

(Georgette) Je denkt daar niet bij na. Ik werkte nog niet lang in een atelier van ondergoed en 

ik moest draadjes afknippen van ondergoed en ik had in mijn vinger gesneden en ik vloog 

buiten. Dan durfde ik bijna niet naar huis te gaan. Van daar ben ik nog bij Robbes geweest, 

maar nog ergens. Ik ben nog bij de wasserij geweest. Achteraf merk je wel dat je altijd 

achterstaat met alles. Dat voel je wel en dat blijf je voelen. Je hebt geen basis gehad.449 

 

                                                 
445 F. Seberechts, op. cit., p. 138. 
446 B. Rzoska, op. cit., p. 114. 
447 F. Seberechts, op. cit., pp. 140-141. 
448 Interview  F.F., afgenomen op  & interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
449 interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
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Het werk dat de kinderen zouden moeten gaan uitvoeren was veelal zeer laag van niveau, 

meer dan dat kon niet verkregen worden in de periode na de oorlog. Hun identiteit als zijnde 

kind van een “zwarte” speelde hen dan vaak parten. Het eindigen in ondermaatse 

arbeidsposities was ook voor de moeder vaak onvermijdelijk.450 In sommige gevallen zoals bij 

Adriaan Verhulst verhuurde moeder kamers van het huis aan kotstudenten. 451 Wanneer de 

kostwinner terugkwam uit de gevangenis bleek het voor hem vaak moeilijk om nog aan werk 

te geraken. Dit versterkte vaak de nood aan werkende kinderen: 

 

Toen mijn vader is vrijgekomen probeerde hij terug in de verzekeringen te gaan. Hij ging dan 

langs bij mensen die we kenden. Maar zij zagen dat niet zitten, ze konden het niet betalen. 

Dus er kwamen geen zaakjes binnen. Dan ben ik op 15 jaar gaan werken. Midden in het 

schooljaar gestopt en beginnen werken.452 

 

Wanneer vader werkloos bleef kon dit een zeer slechte situatie in het gezin teweegbrengen. 

Armoede kan voor kinderen veel gevolgen hebben. Als vader werkloos is, zal hij steeds thuis 

zijn en apathisch en stuurloos worden. Vader, en op een gegeven moment moeder ook, 

verliezen hun zelfvertrouwen. 453 Andere vaststellingen rond armoede zullen hieronder 

besproken worden. 

 

Niets meer hebben 

 

Door de gebeurtenissen tijdens de straatrepressie in de vorm van plunderingen en 

vernielingen, aangevuld door de sancties van de gerechtelijke repressie waarbij de huizen 

vaak onder sekwester werden geplaatst, kon een gezin van een inciviek in één keer met lege 

handen staan. Vijftien van de vierentwintig respondenten getuigen door de (gerechtelijke) 

repressie in de armoede vervallen te zijn. Voor het niet vervallen in materiële moeilijkheden 

kunnen de respondenten niet altijd een verklaring geven. Een verklaring kon echter zijn dat de 

familie niet onbemiddeld was en bijsprong.454  

 

                                                 
450 E. Kongs, op. cit., pp.  83-84. & interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 & interview L.D., 
afgenomen op 24 februari 2010 
451 A. Verhulst, op. cit.,  pp. 76-78. 
452 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 
453 R. Kohnstamm, De schoolleeftijd, p. 177. 
454 Interviews R.A., afgenomen op 27 april 2010 & interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 & interview L.B., 
afgenomen op 13 april 2010 
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Financieel zijn wij niet zoals andere repressieslachtoffers er helemaal onderdoor geweest. 

Mijn moeder was van een gegoede familie die niet tot de groep van de collaborateurs 

behoorde. Dus zij zijn gespaard en hebben ons geholpen.455  

 

Maar veel gezinnen hadden dus wel (zware) materiële moeilijkheden. Voor het gezin, en dus 

ook voor de kinderen, resulteerde dit vaak in een hele verandering. Sommige kinderen zagen 

het eigen bedrijf van de familie verdwijnen: 

 

Het huis en de bakkerij stonden onder sekwester en zijn verkocht. Er is een neef ingetrokken, 

dat was een bakker. En ons bedrijf was fatsoenlijk uitgerust. Je moet het van je familie 

hebben. Dus de boel was verkocht en wij waren alles kwijt.456 

 

Anderen zagen hun vertrouwde huis nooit meer terug: 

 

In die periode leefden we zeer teruggetrokken. Financieel zaten we in moeilijkheden. Er was 

niets meer, al het bezit van mijn ouders was in beslag genomen, ook het huis. Gesekwestreerd 

noemden ze dat, “sekwester” stond erop. Financieel was er niets meer.457 

 

Ook de straatrepressie was door de plunderingen en vernielingen voor veel “zwarte” families 

het begin van de financiële problemen.458 

 

Bijna alle respondenten getuigen van materieel verlies. Toch kan op basis van de interviews 

van dit onderzoek niet geconcludeerd worden dat de kinderen dit toentertijd als vernederend 

ervoeren. Iets wat de auteurs van “Vrouwen in de repressie” wel onderstrepen. Zij geven aan 

dat het besef niets meer te hebben voor kinderen van de repressie vernederend aanvoelde. 

Meisjes konden er bijvoorbeeld erg veel last van hebben om in gekregen kleding te moeten 

rondlopen.459 Op basis van de verhalen van mijn respondenten kan dit hier niet geconcludeerd 

worden. De daling in materiële status zal waarschijnlijk wel regelmatig vervelende gevoelens 

veroorzaakt hebben. Armoede had sowieso praktische gevolgen. Bijvoorbeeld het ontbreken 

van regelmaat  in het gezin. Wie vaste regelmaat mist, mist ook de veilige zekerheid die 

                                                 
455 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
456 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
457 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
458 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
459 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., p. 65.  
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regelmaat met zich meebrengt. Geldgebrek kan ouders onevenwichtig en onvoorspelbaar 

maken, het ene moment is er geld en/of liefde, het andere moment niet. Het geldgebrek kan 

tot spanningen en ruzies leiden tussen de ouders wat weer bedreigend aanvoelt voor de 

kinderen. Buiten de stresserende situatie thuis zorgt geldgebrek er ook voor dat kinderen er op 

school nooit helemaal bij kunnen horen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontbreken van 

geld voor schoolreisjes, schone kleren en dergelijke meer. 460 

 

We waren drie broers die dicht van leeftijd bij elkaar lagen, op die manier hadden we geen 

slechte jeugd. Natuurlijk moet wel gezegd worden dat armoede nooit plezant is. Wij zaten 

eigenlijk in de zone van verborgen armoede. Als er schoolreisjes waren in die tijd, dat kostte 

niet veel, dan gingen wij nooit mee. Dan bleven wij alleen op de koer, met twee of drie. En al 

de rest ging naar de cinema of zo. Ik heb maar één schoolreis meegedaan, naar Dinant als 

heel klein kind. Maar anders heb ik nooit meegedaan want dat kostte allemaal teveel geld.461 

 

Dezelfde respondent verzacht dit dan ook weer enigszins: 

 

Ik had wel van mijn moeders kant mijn grootmoeder die niet onbemiddeld was, maar zij 

bracht enkel een paar meter stof mee als ze kwam. Maar zij zou geen zakgeld gegeven 

hebben, in die tijd. Maar dat is ook geëvolueerd, de behoefte was ook niet zo groot. En met 

ons drieën samen, met maar een jaar verschil, je steunt mekaar, en je ravot en je speelt.462 

 

Ook kon het geldgebrek betekenen dat een kind geen hobby’s of vrije tijdsbestedingen meer 

kon hebben: 

 
Ik heb nooit bij een sportverenging gezeten.  De tijd ontbrak altijd, het was altijd hetzelfde, ik 

moest altijd werken. We konden wel eens weg met de fiets of zo. Maar georganiseerd en met 

trainingen, daar had ik geen tijd voor. Ik kon ook niet in een jeugdbeweging.463 

 

Het is moeilijk om op basis van de getuigenissen een rechtlijnige conclusie te trekken over de 

gevoelens van kinderen van repressieslachtoffers bij de armoede waarin ze toch vaak een hele 

periode moesten leven. Regelmatig  konden ze aan verschillende zaken niet meedoen en soms 
                                                 
460 R. Kohnstamm, De schoolleeftijd, Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 2002,  p. 177, (Kleine 
ontwikkelingspsychologie). 
461 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
462 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010  
463 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
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moesten ze hun kindertijd of schoolcarrière opgeven om te gaan werken. De meeste getuigen 

geven toe dat het niet gemakkelijk was, maar of dit ook tot een doorlevend verdriet, of zelfs 

trauma heeft geleid is moeilijk te bepalen omdat ze dit zelf nooit zo precies zeggen. De 

getuigen verzachten het elk enigszins op de manier van de hierboven geciteerde respondent. 

Mijn inziens moet het wel een teken nagelaten hebben, maar dat is moeilijk te bewijzen. 

“Vrouwen in de repressie” durft er wel deze uitspraak over te doen: “wie dit alles (het niets 

meer hebben) als kind meemaakte, kan het nooit meer vergeten.”464 Hier kan dit onderzoek 

zich bij aansluiten, dat de kinderen van repressieslachtoffers het gebeurde nooit zullen 

vergeten is bijna zeker. Elke respondent spreekt nog met een zekere felheid over het 

“aangedane onrecht.” Maar in hoeverre het traumatiserend door is blijven werken is onzeker 

en zal ten dele in het tweede thema  geanalyseerd worden. 

 

Niet meer op eigen benen 

 

De materieel slechte situatie kon ervoor zorgen dat gezinnen die getroffen werden door de 

repressie financieel gezien niet meer op eigen benen konden staan. De op dat moment vaak 

alleenstaande moeders zochten dan veelal steun bij familie en meer specifiek bij de ouders of 

schoonouders, bij de grootouders van kinderen van collaborateurs dus.  

 

Van Ghysel stelt dat kinderen van collaborateurs die door de repressie (tijdelijk) ouderloos 

geworden waren veelal opgevangen werden door de grootouders. Onder de respondenten van 

dit onderzoek werd echter duidelijk dat er ook een beroep werd gedaan op grootouders 

wanneer moeder alleen achterbleef met de kinderen en het financieel niet meer aankon.  

 

Om de steunende band tussen ouders en volwassen kinderen aan te geven citeert Ghysel 

Plickert over “social networks”. Plickert geeft aan dat deze band de meest ondersteunende is. 

Ze behelst een grote mate van diensten, financiële en emotionele steun. Veelal ging het hierbij 

in het geval van families in de repressie wel om eenrichtingsverkeer. De moeders in nood 

waren namelijk niet bij machte om hun ouders terug te betalen voor de hulp.  

 

In het geval van mevrouw Thijs moest het hele gezin, ook na de vrijlating van vader, zijn 

intrede doen bij de grootouders omdat het huis onherstelbaar aangetast was door 

                                                 
464 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., p. 65. 
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bombardementen. Na de herstellingen konden ze dan terug naar het oude huis, maar dan werd 

het verkocht omdat het onder sekwester stond: 

 

Het was natuurlijk een heel moeilijke periode financieel, je bent uw betrekking kwijt, je bent 

uw huis kwijt. Want toen mijn vader twee of drie weken thuis was zijn ze een brief aan de 

muur komen hangen dat dat huis openbaar verkocht werd. We hebben nooit geweten aan wie, 

voor hoeveel? We hebben alleen geweten dat het huis verkocht was en je hebt zoveel tijd om 

het te verlaten. Vanwege het sekwester. Dan zijn we terug bij mijn grootouders 

ingetrokken.465 

 

Mevrouw Thijs geeft ook aan dat dit niet altijd zo evident was: 

 

Dus toen dat huis verkocht is zijn we terug bij ons grootouders ingetrokken. En chapeau voor 

die mensen. Zij waren totaal niet van hetzelfde gedacht. Ze hebben nog weinig contact gehad 

met hun buren omdat ze ons ingenomen hadden. Hakenkruisen op hun gevel gekregen… 

Chapeau dat ze dat deden. Ik ben van daaruit in ’52 getrouwd en mijn ouders zijn nog apart 

in een ander huis gaan wonen.466  

 

Dit is dus een voorbeeld van de reden waarom veel mensen bang waren om “zwarte” families 

te helpen. De grootouders van mevrouw Thijs hadden zelf niets met collaboratie te maken, 

maar doordat ze hun “zwarte” familie hielpen werden ze zelf onderwerp van pesterijen en 

discriminatie. Zulke verschijnselen hebben voor vele mensen de drempel gevormd om 

families van de repressie te helpen.467  

 

Het inschakelen van de grootouders kon voor een opdeling van het gezin zorgen, bijvoorbeeld 

wanneer het aantal kinderen te groot was en de moeder besloot om er een aantal onder te 

brengen bij haar (schoon)ouders om de financiële last te verlagen. Dit was het geval bij de 

familie Croonenberghs:  

 

De kinderen zijn verspreid over verschillende  adressen. Bij de grootouders is een oudere 

broer, Vic, heel lang geweest, in Maaseik, jaren. En Wim is daar om gezondheidsredenen 

                                                 
465 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
466 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
467 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 & F. Seberechts, op. cit., p. 139. 
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geweest, hij had TBC. Ook na de oorlog bleef hij daar468 Ik was twaalf en woonde inderdaad 

bij mijn grootouders. Omdat mijn moeder met die negen kinderen niet uit de voeten kon. Dus 

ik zat met mijn oudste broer bij mijn grootouders. Twee van mijn zussen zaten bij een broer 

van mijn moeder, ook in Maaseik. Twee anderen zaten nog bij een andere tante en mijn 

moeder had nog een stuk of twee kinderen thuis. Mijn vader was toen al opgepakt, daarvoor 

woonden we bij ons ouders.469   

 

Ook bij een andere respondent werd het gezin opgedeeld: 

 

Het was het moeilijkste voor de vrouw van diegene die binnenzat. Die moesten hun eigen plan 

trekken. Mijn moeder moest kuisvrouw gaan spelen. Mijn zuster zat bij de grootouders van 

moeders kant en mijn broer zat intern in het college en ik zat bij mijn moeder. Ik moest 

eigenlijk bij mijn andere grootouders, maar ik huilde teveel en mocht bij mijn moeder 

blijven.470  

 

De ondersteunende band met de ouders kon dus voor volwassenen zeer belangrijk zijn 

gedurende de repressie en de materieel moeilijke periode die daarop volgde. Voor de 

achterblijvende moeders en haar kinderen vormden ze vaak een onmisbare bron van hulp. 

 

2.1.6 Schoolervaringen 
 

“Schoolgaan was voor ‘zwarte’ kinderen bijna onleefbaar.” 471 

 

Na de bevrijding en in sommige gevallen reeds tijdens de oorlog, ondervonden kinderen van 

collaborateurs op school vaak moeilijkheden. Dit ging van pesterijen vanwege de 

medeleerlingen en/of leraren tot een weigering vanwege de schooldirectie om de bewuste 

kinderen nog toe te laten. Weigeringen vonden bijvoorbeeld plaats in  het college van 

Tongeren of het seminarie van St. Truiden472 of het St.-Barbaracollege te Gent: 

 

                                                 
468 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
469 Interview W.C., afgnomen op 19 april 2010  
470 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
471 E. Kongs, op. cit., p. 83. 
472 P. Médart “Kinderen van collaborateurs. Noem het maar heldendaad. Ik noem het moord”, in: Humo. 1985, 
2337, p. 39. 
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Naar school gaan zat er niet meer in, ikzelf en mijn jongere broer moesten nog naar school 

maar we waren niet meer welkom. Al mijn broers en zussen waren afgestudeerd aan het St.-

Barbaracollege. Maar nu waren we niet meer welkom. Ik ben ook naar het bisschoppelijk 

college St. Lievens geweest maar daar waren we ook niet welkom. Na twee jaar ben ik naar 

de Broeders van Liefde gegaan in de Patijntjesstraat. Dat was een hemel die openging, stel u 

voor: die Broeders waren vriendelijk voor ons! Die waren gewoon en voor ons was dat iets 

buitengewoon! Ik ben daar zeer graag naar school gegaan en denk daar met veel 

dankbaarheid aan terug. Ze beschermden ons als het ware. Maar ik was twee jaar niet naar 

school geweest en kon geen diploma krijgen. En dan heb ik de centrale examencommissie 

gedaan in Brussel, de middenjury.473 

 

Men ging niet overal zo ver om kinderen van collaborateurs te weigeren, maar er heerste bij 

de schooldirectie in sommige gevallen een groot wantrouwen:  

 

Op het humaniora moest ik onder ede bij de directrice verklaren dat ik nooit iets gedaan had 

om de troon aan het wankelen te brengen en dat ik nooit aan politieke manifestaties had 

meegedaan. Onder ede: een kind van twaalf jaar.474 

 

Sommige scholen, zoals het Xaveriuscollege, het Sint-Lievensinstituut en het Sint-

Lutgardisinstituut in Antwerpen stonden er dan weer om bekend om kinderen van 

collaborateurs te verwelkomen.475 Dit gold ook voor het Don Boscocollege in Kortrijk.476 

Sommige scholen stonden bekend om hun Vlaamse karakter. Het waren vaak deze scholen 

die niet weigerachtig stonden ten aanzien van kinderen van “zwarten”. Zulke scholen waren 

ondermeer het St.-Joris, het St.-Antonius, het St.-Jan Berchmanscollege477 en het Heilig Hart 

college478 

 

                                                 
473 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010    
474 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
475 F. Seberechts, op. cit., p. 149. 
476 E. Kongs, op. cit., p. 83. 
477 R. Van Alboom en M. Hermans, “Kinderen van de repressie”, in: Kinderen van de rekening. Canvas 
Histories, 2000. Televisiedocumentaire. & interview R.G., afgenomen op & interview L.C., afgenomen op & 
interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 & interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
478 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 & interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 & interview K.T., 
afgenomen op 07 april 2010 & interview A.B., afgenomen op 28 april 2010  
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Het St.-Joris stond bekend als “Zwart Kot”. Op St.-Jan Berchmanscollege en Heilig Hart 

college kon je ook komen, door en door Vlaamse scholen.479  

 

Het St. Antonius was gekend om meerdere van ons te aanvaarden.480 

 

Het fenomeen van de “zwarte scholen”, scholen die kinderen van collaborateurs toelieten, 

wordt in een lopend thesisonderzoek door Hans Blomme dieper geanalyseerd.  

 

Soms zorgden ouders doelbewust dat hun kind niet buiten de enigszins beschermde, Vlaamse 

sfeer zou vertoeven:  

 

Ik kan niet zeggen dat ik veel gepest werd maar toch wel een paar keer. Maar mijn ouders 

hebben mij in dat milieu blijven koesteren. St. Lucas: flamingante school, het St. 

Gregoriuscollege: flamingante school, scouts: zeer flamingant. Ik denk dat ze me een beetje 

beschermden. Maar kijk naar Joden of kleine etnische groepen: ze gaan bij mekaar komen en 

mekaar ergens een beetje beschermen. Ik denk dat dat er wel in zat, maar je bent je dat niet 

bewust.481 

 

Pesterijen 

 

Pesterijen en discriminatie kwamen ook voor en konden zo ver gaan dat jongeren besloten de 

school te verlaten en zonder diploma hun kansen te wagen op de arbeidsmarkt.482 Iemand die 

pest zal altijd een slachtoffer kiezen dat om een of andere reden een zwakke plek heeft, een 

lage zelfwaardering heeft of angst en onzekerheid uitstraalt.483 Een kind wordt vaak 

buitengesloten omdat het “anders” zou zijn. Vaak kan het zelf niets aan de reden van dit 

“anders zijn” doen. Men denke aan zaken als een opvallende naam of een afwijkend uiterlijk. 

In het geval van kinderen van collaborateurs kan gedacht worden aan het oorlogsverleden van 

de ouders waardoor de naam vaak gelijk staat aan ‘zwarte.’484 Wat iemand aanzet tot pesten is 

niet altijd duidelijk. Olweus stelt dat de aanwezigheid van een potentieel slachtoffer sowieso 

een zeer belangrijke factor is. “Enigszins cryptisch kan men zeggen dat gepest worden niet zo 

                                                 
479 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010  
480 interview A.B., afgenomen op 28 april 2010  
481 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010  
482 E. Kongs, op. cit., p., 84, interview Jozef van Poucke. 
483 R. Kohnstamm, De schoolleeftijd, p. 158. 
484 Ibidem, pp. 171-173. 
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erg is als je ertegen kunt.” Maar meestal zijn de slachtoffers juist die kinderen die er niet 

tegen kunnen: kinderen die enigszins onderdanig en zeker niet assertief zijn. Bij het 

zondebokverschijnsel wordt één kind het mikpunt van alle agressieve gevoelens die leven 

onder de kinderen van een klas.485  Uit de interviews voor dit onderzoek bleek dat meerdere 

respondenten juist wel assertief reageerden op de pesterijen en zich ertegen weerden:  

 

Eén keer is er een incident geweest. Dan had iemand mij toch wel duchtig het hart uitgehaald 

en die heb ik bij de strot gegrepen en zo geknepen dat ze mij eraf moesten halen met een paar 

man. Ik was razend. En die heeft nooit meer gekikt, noch een andere. Ik wil niet zeggen dat ik 

een geliefde student was, maar ze lieten me met rust.486 Op dit soort assertiviteit zal onder 

2.2B.4 dieper ingegaan worden. Dat niet iedereen zo reageerde blijkt wel uit het vermelde feit 

dat sommigen de school verlieten vanwege de pesterijen. Thuis werd er vaak niet veel verteld 

omdat de jongeren de ouders niet extra wilden belasten. Hierop zal onder 2.2A.1 nog 

ingegaan worden. 

 

In contact met lotgenoten 

 

Op school kon het soms veel beter leefbaar worden voor kinderen van collaborateurs als ze in 

contact kwamen met lotgenoten. Dit werd vaak ervaren als een compensatie, wanneer de 

kinderen gepest of gediscrimineerd werden kon steun en troost gevonden worden bij de 

kinderen die in hetzelfde schuitje zaten.487  

 

Dat was eigenaardig: je werd gewaar als je iemand in de klas had die ook van zo’n geval 

was.488 

 

Ik heb op school heel die periode moeten liegen. Je kon onmogelijk vertellen aan je 

schoolkameraden dat je ma dus in de gevangenis zat en dat je ondergebracht was. Dat was in 

Brussel, in Schaarbeek. Voor hen was mijn vader dood en mijn ma ziek. Ik wens dat aan geen 

enkel kind toe. Maar het ging toen zo. Gepest of buitengesloten ben ik niet. Wel tijdens de 

oorlog in de gemeenteschool in Dichem waar ze wisten dat we Franstalig waren, “de 

Waaltjes van het station”, en omdat ik deel uitmaakte van een Rexistische jeugdgroep, 

                                                 
485 Ibidem, pp. 158-159. 
486 Interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 
487 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 & interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
488 interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
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tegenhanger van het NSJV. Met de jongens van het NSJV heb ik na de oorlog betrekkingen 

gehad. Tijdens de oorlog werd ik wel uitgemaakt voor “zwarthemd” en zo. Maar daar ben ik 

nooit bij blijven stilstaan. Pas later toen ik in het humaniora, in St.-Joris, terechtkwam ben ik 

dan jongens tegengekomen die in hetzelfde schuitje zaten. Dus ik had contact met lotgenoten 

aan de Vlaamse zijde en we hadden steun aan elkaar.489 

 

In sommige gevallen hielpen de kinderen van collaborateurs elkaar een handje om lotgenoten 

te herkennen.  

 

Op het St.-Jan Berchmanscollege liepen we met een Vlaams leeuwtje rond, en degenen die dat 

droegen waren kinderen van zwarten. Je werd dan aangesproken: “jij bent ook ene van de 

grote familie”. Je kon daar goed voor uitkomen op het college. Op de prijsuitreiking werd wel 

de Brabançonne gespeeld, maar dan bleven wij zitten. De rest stond recht.490 

 

Uit deze getuigenissen blijkt dat kinderen van collaborateurs soms een aparte groep op school 

gingen vormen. Een elkaar steunende groep met gedeelde ervaringen (en overtuigingen). 

 

Leraren  

 

Leraren speelden een belangrijke rol in de acceptatie van kinderen van collaborateurs op 

school. Sommigen namen het op voor deze kinderen, maar anderen deden mee aan de 

discriminatie. Wat de eerste categorie betreft getuigen de respondenten bijna unaniem dat dit 

veelal iemand was die ook met de repressie te maken had gehad of Vlaamsgezind was. 

 

Ik mocht niet meebidden van de nonnen. Bij die nonnen van Liefde was dat erg, die 

franskiljonse nonnen. En hier en daar was er dan een non bij die waarschijnlijk ook iemand 

in haar familie had en dan werd je wel gewaar dat ze je beschermden. Ik weet nog wel dat er 

een nonnetje was dat op school wel eens een koek gaf of zoiets. Misschien dat haar ouders 

ook in de repressie gezeten hebben.491 

 

Sommige leraren waren zeer objectief en krachtdadig in hun optreden:  

                                                 
489 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
490 Interview L.C. afgenomen op 06 mei 2010 
491 Interview  H.D., afgenomen op 20 mei 2010 
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In september begon de school terug en dan waren er toch wel enkelen met aanmerkingen. En 

we hadden een leraar die daar heel consequent en objectief in was. Hij bestrafte gewoon 

degenen die dat deden en niet ons. Hij vond dat een vorm van pesten en verbood dat.492 

 

In andere gevallen deden leerkrachten niets, ze discrimineerden niet, maar ze traden er ook 

niet tegen op als het wel gebeurde. De reden hiervoor lag meestal in angst, leraren waren bang 

dat ze zichzelf ook verdacht zouden maken als ze kinderen van “zwarten” zouden helpen.493  

 

Kort na de bevrijding waren wij kleine gastjes van het eerste en tweede studiejaar. En dan 

kwamen die grote uit het achtste studiejaar van veertien jaar. Voor ons waren dat grote 

loebassen, en die kwamen ons dan ambeteren en ons op tijd een keer een rammeling geven. 

De schoolmeesters die er waren durfden daar niet tegen optreden. Dat was met de andere 

jongens waarvan hun vader gecollaboreerd had hetzelfde. Je werd in groep aangepakt. En de 

koer was toen nog niet geplaveid, deze lag nog in zenders en als je daar met je knieën op 

kwam was dat niet aangenaam. Ze zouden bijvoorbeeld ook een lucifer aan je haar gestoken 

hebben. Je kunt je daar niet tegen verdedigen. Als er dat van je eigen klas waren zou je je nog 

kunnen verdedigen maar bij die grote kan dat moeilijk. En dat heeft een hele tijd geduurd 

totdat de buurman van ons over de deur zijn kleinzoon van school hield. En dan kwam de 

hoofdonderwijzer vragen waarom. Het antwoord was dat het was omdat het de spuigaten 

uitliep. En dan zijn ze ertegen opgetreden.494 

 

Andere leraren discrimineerden actief mee: 

 

Op school heeft dat mijn leven getekend. Op school is dat moeilijk verlopen vanaf de 

middelbare school. Ik bevond mij in het derde Latijnse. Toen mijn ouders en mijn broers 

vermoord zijn in Argentinië bevond ik mij in de lagere secundaire cyclus van het humaniora. 

En toen zat ik op een heel moeilijk moment van verwerking en toen heb ik veel problemen 

gehad. Problemen die ik ook ten dele zelf veroorzaakt heb, maar ook problemen vanwege 

                                                 
492 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010  
493 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 & interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 
494 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010  
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misbruik daarvan door priesters die mij daarom blameerden. Zo zei een priester, een leraar, 

eens tegen mij dat ik een kind van een “zwarte” was en nog zwarte sneeuw zou zien.495 

 

De schoolervaringen van de respondenten zijn zeer gevarieerd. Negatieve ervaringen konden 

gaan van pesten tot weigeringen tot toelating. Contact met lotgenoten of bescherming van 

leraren kon respijt geven. Er moet benadrukt worden dat er veel respondenten waren die geen 

hinder hebben ondervonden op school, velen daarvan geven wel aan op een Vlaamse school 

of een zogenaamd “zwart kot” gezeten te hebben. Hinder kon ook voorkomen worden door 

het oorlogsverleden van de ouders te verzwijgen. Verder is het mogelijk dat pijnlijke 

herinneringen gewoon verdrongen zijn, iets wat een respondent zelf aangaf.496 

 

2.1.7 Professionele hinder 
 

Het is al duidelijk geworden dat kinderen van collaborateurs het op verschillende vlakken in 

de maatschappij moeilijk kregen. Bijvoorbeeld op school of in de omgeving konden ze 

buitengesloten worden, door weigering of discriminatie. De slechte materiële situatie kon ook 

een reden zijn dat kinderen van collaborateurs er niet ten volle bij konden horen.(cf. 2.1.5) 

Hier zal de vraag worden gesteld in hoeverre dit soort moeilijkheden doorleefde in het verdere 

leven, met name in het professionele leven van de volwassen geworden nakomelingen van 

collaborateurs.  

 

Professionele hinder kon gaan van geen kans hebben op een goede baan vanwege een 

onderbroken studie in de jeugd tot pesterijen en discriminatie op de werkvloer. Een aantal van 

de respondenten heeft de kans op een goede studie gemist door de repressie en/of de slechte 

materiële omstandigheden.497 Een andere werd gediscrimineerd bij het deelnemen aan 

examens: 

 

Ik ben altijd naar examens gegaan, vanuit de gedachte dat ik altijd werk zou hebben als ik zou 

mislukken in mijn studies. Want werk hebben was in die periode heel belangrijk. En ik had 

eens een examen waar ik 6e was in de rangschikking, maar ik schoof 50 plaatsen naar achter 

                                                 
495 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
496 Interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 
497 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 & interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
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door mijn verleden. De eerste 50 plaatsen waren voorbehouden aan kinderen van mensen die 

geen oorlogsverleden hadden.498  

 

Slechts drie van de 24 respondenten geven echter aan door hun identiteit echt praktische 

moeilijkheden ondervonden te hebben in hun professionele carrière.  

 

Ik ben gaan werken bij het PMS-centrum van de provincie Brabant. Ik moest wel een hoop 

papieren invullen. Mijn broer Vic had voor mij gesolliciteerd voor opvoeder op een school in 

de provincie Brabant, maar hij werd door een bestendig afgevaardigde afgekeurd, hij zei: 

“jamais un Croonenberghs rentrera dans la province.” En Vic kon opstappen. Ik heb daarom 

opgelet met wat ik invulde en heel veel dingen open gelaten. De naam heb ik wel 

opgeschreven, maar het was ook weer een paar jaar later. De verantwoordelijke was toen een 

Franstalige katholiek en de naam zei hem misschien niets. Dus ik kon daar beginnen tot aan 

mijn pensioen. Maar ik kreeg een voorstel van de stad Mechelen om te solliciteren voor de 

directie van het PMS-centrum Mechelen. Ik moest een examen doen en werd aangenomen als 

directeur. Ik nam een maand onbetaald verlof bij de provincie, voor de overgang, en nam 

afscheid van de collega’s. Één collega kende de schepen van onderwijs van Mechelen, een 

socialist. Zij was vroeger ook socialist en heeft de schepen gebeld om te zeggen dat ik een 

zoon van een “zwarte” was. Dat was niet om politieke redenen maar ik denk door een vorm 

van jaloezie. De andere dag kreeg ik een telefoontje van Mechelen dat het niet meer nodig 

was. Ik heb haar aangeklaagd bij de gouverneur van Brabant en de stad Mechelen voor de 

arbeidsrechtbank aangeklaagd. Dat duurt dan drie jaar en dan krijg je peanuts: drie 

maandweddes. Maar omdat ik onbetaald verlof had genomen kon ik terug naar mijn oude 

baan. Die weigering  was dus een rechtstreeks gevolg van de collaboratie van mijn vader. 499 

 

Toen mijn jongste zuster een apotheek opende in Gentbrugge-centrum werd er in de buurt 

gezegd: “Ja je moet bij die apothekeres niet gaan, dat is de dochter van een zwarte 

burgemeester…” Van een oorlogsburgemeester, van een zwarte. Dat blijft nazinderen.500 

 

 

                                                 
498 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
499 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
500 Interview A.E., afgenomen op 15 februari 2010 
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Het lage cijfer van respondenten die professionele hinder hebben gehad is niet gemakkelijk te 

verklaren. Toch zijn er een aantal interessante patronen te herkennen:  

 

Respondenten geven zelf aan dat er over het collaboratieverleden niets geweten was en niet 

werd gepraat in de professionele omgeving: 

 

Het zijn enkel diegenen die ik ken, van hetzelfde genre, die het weten. Ik denk niet dat er 

iemand dat geweten heeft. We spraken niet over politiek. In mijn tandartspraktijk wisten ze 

ook niet met wie ze spraken. Daar zwegen we over, waarom zou je mensen uitdagen?501 

 

Ik heb geen hinder gehad, je moet professioneel zijn. En dat heeft daar allemaal niets mee te 

maken. Ik heb direct een goede job gehad. Ik heb twaalf jaar voor Danone gewerkt en ben in 

Parijs aangenomen. Mijn voordeel was dat ik goed Frans sprak. Daardoor verdachten ze me 

niet van extreem flamingant te zijn. Zolang ik niet bij VMO was was het goed. Van het 

collaboratieverleden wisten ze niet. Ik heb wel nooit verstopt dat ik Vlaamsgezind was.502  

 

Gevolgen van dit moeten verzwijgen als “voorzorgsmaatregel” komen onder 2.2B.1 nog aan 

bod. 

 

Anderen geven aan dat ze juist dankzij de repressie aan een baan zijn gekomen: 

 

Ik ben gaan beeldhouwen en heb lang smederij gedaan, maar dan was ik dat beu. En ik kreeg 

telefoon van een oude directeur van het St- Lucas in Brussel, broeder Fransiscus. Dat was 

een vriend van mijn vader en hij had ook in de gevangenis gezeten. Hij vroeg of ik de leerstoel 

beeldhouwen wilde overnemen op het St.-Lucas. Ik heb dat gedaan, het was wel 

meeegenomen. Maar ik wilde geen examens doen. Want ik had een keer meegedaan aan 

examens voor tekenleraar in Leuven. En de directeur riep mij bij hem en zei:  “je scoort 

nogal voor de proeven, je bent de eerste voor alles, maar van welke partij ben jij?” Ik dacht: , 

“hier moet ik socialist zijn,” en toen dacht ik “plus jamais!” Ik doe nooit nog mee aan zulk 

soort dingen. Toen heb ik dat aan die broeder gezegd:  “geen examens, je wilt mij of je wilt 

mij niet.” En het was goed, ik moest enkel voor het comité komen en ik was binnen. Maar dat 

                                                 
501 Interview F.F., afgenomen op 12 maart 2010 
502 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
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was door het feit dat die broeder een vriend was geweest van mijn vader. Dus eigenlijk heb ik 

voordeel gehad van een zwarte te zijn.503 

 

Regelmatig kwamen kinderen van repressieslachtoffers aan het werk bij mensen die zelf iets 

met de repressie te maken hadden gehad, binnen de subcultuur van lotgenoten (cf. 2.1.9), om 

het zo te noemen. 

 

Het is een goede evolutie geweest. Het is te danken aan wat er toen gebeurd is dat wij onze 

weg gegaan zijn. Dat we mensen hebben leren kennen. Want ik ben eerst beginnen werken bij 

iemand van dezelfde soort en zo heb ik mijn weg gemaakt.504 

 

Sommige werkgevers schenen erom bekend te staan open te hebben gestaan voor mensen uit 

de repressie: 

 

Mijn zus Lou vond werk in Gent, in Flandria. Die naam kom je misschien nog wel eens tegen. 

Flandria is groot geworden door de zwarten, zoals de Kredietbank die ook vol zat met 

Vlaamsgezinden.505 

 

Flandria (Farmaceutica) en de Kredietbank worden door meerdere respondenten aangehaald 

als werkgevers die “zwarten” aannamen. 

 

Soms kon een loopbaan ook geheel zonder hinder van het oorlogsverleden van de ouder(s) 

verlopen, zonder de verklaringen die hierboven gegeven zijn. De kansen op succes konden 

zelfs van de geheel onverwachte kant komen: 

 

Hinder? Integendeel, het was professor Tavernier, een man uit de weerstand, die mij heeft 

aangezocht om assistent te worden en mijn loopbaan hier te maken aan de universiteit.506 

 

Uit de afgenomen interviews voor dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de kans op 

professionele hinder voor kinderen van collaborateurs vanwege hun identiteit reëel was. Veel 

                                                 
503 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
504 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
505 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
506 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
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kwam het niet voor bij mijn respondenten, maar discriminatie op basis van enkel het verleden 

van ouders kon kinderen van collaborateurs dus parten spelen.  

 

2.1.8 Steun van Kerk en/of overheid 
 

De Kerk 

 

De respondenten van dit onderzoek stellen bijna unaniem niets van de kerk aan steun 

ontvangen te hebben, van de kerk als instituut moest niets verwacht worden. Tegelijkertijd 

geven velen toe dat er wel individuele priesters of pastoors waren die de repressieslachtoffers 

hielpen.507 De ondervraagden van “Vrouwen in de repressie” besluiten eveneens algemeen dat 

enkel familie of gelijkgezinden hulp boden. Over de plaatselijke geestelijkheid wordt 

geconcludeerd dat daar niets van verwacht moest worden. Dat ze als christelijke mensen geen 

hulp van de kerk konden verwachten was vaak zeer pijnlijk en gaf een gevoel van uitstoting508 

 

Als de clerus, ik bedoel de pastoors en onderpastoors, hun plicht hadden gedaan in de dorpen 

was de repressie nooit zo erg geweest. Maar de clerus is natuurlijk met handen en voeten 

gebonden aan de Belgische staat en daar moesten we niks van verwachten. We zijn één van de 

weinige landen waar de clerus betaald wordt. Wij hadden wel hele goede contacten met 

kloosterlingen: jezuïeten, dominicanen… die draaiden allemaal hun botten af voor die arme 

zwarten, die sukkelaars. Maar de clerus zelf deed niks en dat vond ik eigenaardig.509  

 

Na de bevrijding zou kardinaal Ernest-Joseph van Roey talrijke brieven ontvangen van 

families van gedetineerden of gedetineerden zelf met een verzoek om zijn invloed te 

gebruiken om de gedetineerde vrij te laten of soepel te laten behandelen. Ook andere 

bisschoppen zouden nog jaren na de bevrijding brieven ontvangen. Op 25 januari 1945, nog 

tijdens het Ardennenoffensief, ageerde Van Roey tegen de uitwassen van de repressie, hij 

vroeg de verantwoordelijke overheid om in te grijpen tegen de heersende wantoestanden: 

“(…) wij zouden willen dat de wraakneming de plaats ruile voor de waarachtige 

rechtvaardigheid, dat de haat wijke voor de naastenliefde.” Een week later zou de Luikse 

                                                 
507 Interview F.F., afgenomen op 16 juni 2010 & interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 & interview C.S., 
afgenomen op 27 april 2010 
508 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., pp. 37-40. 
509 Interview C.S., afgenomen op 27 april  2010 
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bisschop Louis-Joseph Kerkhofs een brief publiceren waarin ook hij de repressie aanklaagde 

en vergeleek met de nazi-praktijken. Dit soort aanklachten zou ook nog in 1946 geuit worden. 

Bovendien namen de bisschoppen het op voor de verschillende individuele slachtoffers van de 

repressie. 

 

Van Roey betreurt in een brief van 30 december 1949 de verschrikkelijke gevolgen van de 

repressie voor hele gezinnen. Verder drukt hij de hoop uit op verdere clementiemaatregelen 

ter gelegenheid van het Heilig Jaar 1950. Religieuze rechtvaardiging van collaboratie, 

bijvoorbeeld van strijden aan het Oostfront, keurde hij echter af.  

 

Veel geestelijken, ook regulieren, zouden zich voor de repressieslachtoffers ingezet hebben, 

ondermeer tussen de Jezuïeten, dominicanen, benedictijnen en de kapucijnen. Hierbij kan 

gedacht worden aan de Kapucijn Max Wildiers die zich als aalmoezenier van de 

Zilvermeeuwtjes510 vanaf 1944 mee inzette voor de getroffen families.  

 

Verder kan melding gemaakt worden van het katholieke Comité voor Recht en Naastenliefde 

dat in 1950 werd opgericht en als doel had om het onrecht te herstellen dat degenen die op 

onrechtmatige wijze getroffen waren door de repressie en epuratie hadden geleden. Binnen 

deze beweging hadden veel vooraanstaande priesters een functie. In West-Vlaanderen was 

priester Elias Dupon voorzitter van Broederband511. Elders, zoals in Gent en Aalst, 

ondernamen priesters gelijkaardige initiatieven. De katholieke kerk verleende ook steun aan 

vluchtende collaborateurs, iets dat reeds onder 2.1.2 bleek.  

 

Er is dus sprake van enige discrepantie tussen deze initiatieven en officiële stellingnames van 

de kerk en de mening over de houding van de kerk van de respondenten. Velen geven 

bovendien aan dat de kerk hen heeft verraden door hen met prediking tegen de Russen over te 

halen naar het Oostfront te gaan en daarna niet te helpen: 

 

Ik heb altijd afstand genomen van de kerk. Ik was wel gelovig, maar ik had onmiddellijk door 

dat dat instituut niet zo mooi was. En ik had daar een zekere wrok tegen omdat ze mijn vader 

onrechtvaardig behandeld hebben. Toch bestond mijn familie uit allemaal godsdienstige 

                                                 
510 Een Vlaams-nationalistische naoorlogse jeugdbeweging die veel kinderen uit repressiekringen zou groeperen. 
Deze wordt verder toegelicht onder 2.1.9  
511 Een vereniging van ex-collaborateurs die onder 2.1.9 toegelicht zal worden. 
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mensen. En de kerk heeft hen verraden. Ze hebben mensen ook verraden door te prediken 

tegen de Russen. Daarna trokken ze hun poot terug, ze hielpen niet. Terwijl de kerk de minst 

bedeelden moet helpen, zonder op gedachtegoed te letten. Als je iemand kan helpen, help je. 

En niet bezig zijn van: “jij bent een witte en jij een zwarte.”512 

 

Anderen hebben een ervaring van persoonlijk verraad door de kerk, of door een 

vertegenwoordiger ervan: 

 

Mijn vader twijfelde of hij wel oorlogsburgemeester zou worden. Toen is de deken van 

Ledebergh, Van Borsuit, bij ons thuis komen aandringen. Hij heeft tegen mijn vader gezegd 

dat ze anders iemand van de DeVlag of van de SS zouden benoemen… Mijn vader heeft dat an 

aanvaard en toen hij in ’44 aangehouden was en in Lokeren zat, is mijn moeder bij de deken 

van Ledebergh gaan vragen of hij wilde getuigen dat hij vader overgehaald had. En toen was 

het antwoord van die geestelijke: “Maar madam hoe zou je willen dat ik mij daar na al die 

jaren nog iets van kan herinneren?” Dat kwam hard aan, vanwege de geestelijke.513 

 

Velen geven dus aan voor een stuk misleid en in de steek gelaten te zijn door de kerk. Dit en 

andere redenen zoals de verwijten van de kerk, teleurstelling in de CVP en het contact met 

protestanten en andersdenkenden in de gevangenis liet veel collaborateurs de Rooms-

Katholieke Kerk verlaten. Rommelpot, een blad, verweet deze zelfde kerk dat ze geen oproep 

deed tot verzoening en de volkwoede van 1944 niet had voorkomen. Dit in tegenstelling tot 

Nederland waar de kerk de repressie wel veroordeelde. Van Roey zou aangegeven hebben dat 

dit veroorzaakt werd doordat er in Nederland wel plannen waren voor amnestie en in België 

niet. In Nederland werd de regering geleid door een katholiek en in België zou de regering de 

katholieken vijandig gezind zijn geweest.  

 

Toch had de kerk een grote rol bij het indijken van de repressie en zijn gevolgen en bleven 

vele incivieken wel gewoon katholiek.514 “Ondanks de negatieve indruk die bij een aantal 

slachtoffers zelf bestond was het duidelijk dat de Kerk en de geestelijkheid een belangrijke rol 

speelden in het indijken van de repressie en zijn gevolgen.”515 Een hulpbeweging als Sint-

                                                 
512 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
513 Interview A.E., afgenomen op 15 februari 2010 
514 I. Van Ghysel, op. cit.,  pp. 90-91. 
515 L. Gevers en R. Boudens, “Kerk”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), pp. 1701-
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Pietersbanden toont de aanwezige rol van de katholieke kerk aan. Het was ook de katholieke 

gemeenschap die het meest ontvankelijk was voor ex-gedetineerden, iets wat nog zal blijken 

in 2.2.9516 Vanuit nationalistische en katholieke hoek ontstond al snel de roep voor amnestie, 

deze zou door de bisschoppen gesteund worden. In 1959 pleitte Van Roey in een pastorale 

brief van 15 januari voor een definitieve regeling van het probleem van de repressie. 

Oproepen vanwege de Kerk voor amnestie werden vanaf het einde van de jaren 1960 nog veel 

talrijker.517 Er is reeds gebleken dat mensen als dhr. Daels in hun jeugd opvang konden 

krijgen bij de Broeders van Liefde.518 Dit alles ten spijt oordeelt het overgrote deel van de 

respondenten negatief over de kerk inzake hulpverlening of steun.  

 

De overheid 

 

Informatie vinden omtrent een specifiek overheidsbeleid ten aanzien van kinderen van 

collaborateurs in België is geen sinecure. De conclusie van de zoektocht van Stijn Demuynck 

dat er geen of nauwelijks overheidsbeleid was specifiek voor kinderen van collaborateurs 

wordt alvast niet tegengesproken door de respondenten van dit onderzoek. Geen enkele 

getuigt van een vooropgezet of georganiseerd overheidsbeleid of specifieke overheidssteun. 

Hier en daar waren wel wat kleine initiatieven, maar deze waren eerder toevallig, zo kreeg de 

moeder van dhr. Bonné wat steun van de Openbare Onderstand, het huidige OCMW519 en was 

het dhr. Gondry die in een heropvoedingsgesticht terecht kwam.520 Zo’n opvang in een 

heropvoedingsgesticht kan evenmin onder de noemer overheidsbeleid vallen aangezien deze 

hoofdzakelijk voorzien waren voor jeugddelinquenten en niet voor kinderen van delinquenten. 

Feitelijk werd Gondry hier geplaatst omdat ze nergens anders met hem heen konden, iets wat 

meerdere kinderen van collaborateurs overkwam.521 

 

Het merendeel van de respondenten heeft niets van steun ontvangen van de overheid en niets 

gemerkt van een specifiek beleid ten aanzien van hen. Enkelen getuigen juist stellig dat er van 

de overheid niets verwacht moest worden: 

 

                                                 
516 I. Van Ghysel, op. cit.,  pp. 90-91. 
517 L. Gevers en R. Boudens, “Kerk”, p. 1703. 
518 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
519 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
520 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
521 E. Kongs, op. cit., p. 81. & F. Seberechts, op. cit., p. 140. 
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Van de politiek hebben we nooit iets moeten verwachten, noch de katholieken, noch de 

liberalen, noch de socialisten. We waren afgeschreven, bestonden niet meer. Van de overheid 

hebben we nog nooit iets gehoord.522  

 

De overheid beschouwde jonge mensen zoals ik als pure paria’s. Mijn vader was een 

staatloze, was zijn straf ontlopen, mijn broers waren naar Argentinië vertrokken: dat waren 

deserteurs. Ik was dus de zoon van een zware collaborateur en staatloze en de broer van twee 

deserteurs. Op de overheid kon je eigenlijk geen beroep doen. En dat ging soms heel ver. Na 

de moord op mijn familie in Argentinië zaten wij met een verschrikkelijk dossier. Dat gebeurt 

zo ver van huis in een toestand waarvan je nooit weet wat er precies is gebeurd en waarvan je 

weet dat het bij elke advocaat die je aanspreekt daarover water gieten in een mand zal zijn. Je 

weet dat het nooit opgelost raakt. Ik wilde dat zelf wel eens gaan zien. Ik heb alle mogelijke 

pogingen gedaan om voor Argentinië een beurs te krijgen. Ik had zelfs politieke steun, niet 

van de regering, maar van een belangrijke vooraanstaande politicus, Van Elslande, die nog 

staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken is geweest. Maar dat lukte dus niet. Er opende dan 

een luchtlijn van Sabena naar Buenos Aires en in heel de jumbo waren maar 13 plaatsen 

bezet, in een vliegtuig voor 300 personen. Ik ging smeken bij Sabena om een ticket te 

verkrijgen, het vliegtuig was toch leeg. Maar dat lukte niet. Dus steun van de overheid? Nee. 

Dat ging heel ver. Nog een voorbeeld: ik nam courant deel aan examens. Omdat ik wist dat 

mijn studies betaald moesten worden van opbrengsten van grond en eigendommen van mijn 

overleden ouders. Ik ben altijd naar examens gegaan, vanuit de gedachte dat ik altijd werk 

zou hebben als ik zou mislukken in mijn studies. Want werk hebben was in die periode heel 

belangrijk. En ik had eens een examen waar ik 6e was in de rangschikking, maar ik schoof 50 

plaatsen naar achter door mijn verleden. De eerste 50 plaatsen waren voorbehouden aan 

kinderen van mensen die geen oorlogsverleden hadden.523 

 

"Er was geen overheidsbeleid dat zich bezighield met het lot van de vele honderdduizenden 

'kinderen van de repressie', niets.”524 

 

Het bottom-up oordeel over kerk en overheid is bijna unaniem negatief. Geconcludeerd kan 

worden dat de nakomelingen van collaborateurs geen steun konden vinden in een specifiek 

                                                 
522 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
523 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
524 Correspondentie met Mark Grammens 12/06/10, Stijn Demuynck 
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beleid, iets wat het top-down onderzoek van Stijn Demuynck bevestigt. De hoofdbronnen 

voor steun waren daarentegen familie en lotgenoten, deze laatste al dan niet op een 

georganiseerde wijze. Deze steun van lotgenoten zal in het volgende subthema toegelicht 

worden. 

 

2.1.9 Contact met lotgenoten 
 

A. Algemeen 

 

Reeds in verschillende subthema’s is gebleken dat kinderen van collaborateurs en hun ouders 

lotgenoten opzochten. Dit kon steun bieden en mijn inziens een gevoel van uitsluiting 

tegengaan. Hier zal dit fenomeen uitgediept en geanalyseerd worden. Eerst in een algemeen 

kader, daarna gespecificeerd op de jeugd.  

 

Twee kampen 

 

In haar thesisonderzoek naar netwerkvorming onder voormalige collaborateurs en hun familie 

citeert Inge van Ghysel Verbist. Deze stelt dat de repressie feitelijk een breukpunt was, dat het 

België uit elkaar heeft gedreven. De verdeling uit zich in de sterke tegenstelling tussen de 

groep van repressieslachtoffers die verbittering en slachtofferschap onderstreept en een andere 

groep die wil volharden in de repressie, een groep die steeds kleiner geworden is. Een wet van 

de sociale psychologie kan de groepsvorming onder repressieslachtoffers verklaren: in tijden 

van gezamenlijk lijden groeit de solidariteit en saamhorigheid.525 Een verdeling was na de 

oorlog zeker aanwezig. 

 

Door de heersende naoorlogse mentaliteit van een scherpe scheiding tussen “wit” en “zwart” 

ontstonden er vaak twee kampen, iets wat reeds in 2.1.4 bleek. De tegenstellingen waren soms 

zelfs binnen families moeilijk te overbruggen. Ook voor de kinderen kon dit verwarrende 

situaties opleveren. Een andere mogelijkheid was dat de kinderen dit heel normaal vonden en 

erin meegingen en in meegaan. Zij denken dan zelf nog in deze tegenstelling, iets wat te 

merken is in hun formuleringen, ze spreken over “ons” en “de anderen”. Dit zult u regelmatig 

tegengekomen zijn en nog tegenkomen in de citaten.  

                                                 
525 I. Van Ghysel, op. cit.,  pp. 23-24. 
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(Helena) Een deel van de familie was “wit” en wij waren “zwart”. Dat was in het begin wel 

moeilijk. Dan moesten we dat verzwijgen. (Georgette)Maar dat is allemaal goed gekomen.526  

 

Ik had veel hinder in Aalter. Dat was daar echt de “witten” en de “zwarten”. Terwijl mijn 

vader ons altijd de beleefdheidsnormen had meegegeven. Iemand kan je politieke 

tegenstander zijn, maar dat laat je privé niet merken. Dus voor mij was dat heel erg, ik snapte 

dat niet omdat we thuis ook die beleefdheidsnormen meekregen. De haat werd thuis wel 

gezaaid, maar je moest je wel aan de beleefdheidsnormen houden. Dat was het dubbele. Je 

moest je wel gedragen maar tegelijk niet te dichtbij komen, want dan ben je een verrader. 527 

 

Zo ontstond er voor velen dus een “wit” en een “zwart” kamp. Ondanks de grote 

heterogeniteit binnen de “zwarte” groep van incivieken en hun families werd er toch één ding 

gedeeld, de repressie.528 Door de repressie en alle moeilijkheden die deze met zich meebracht 

werden de families van voormalige collaborateurs in de meerderheid van de gevallen naar 

elkaar toe gedreven. Dit ontstane “circuit” kon economische en sociale contacten bevatten in 

bijvoorbeeld de vorm van materiële steun en het ontstaan van een nieuw verenigingsleven. 529  

 

Het zoeken van contact onder lotgenoten gebeurde veelal in de context van de Vlaamse 

beweging en het Vlaams-nationalisme na de oorlog.  

 

Heropleving van de Vlaamse beweging na de oorlog 

 

De Vlaamse beweging heeft zwaar geleden onder de collaboratie en vooral diens nasleep. 

Veel van de (vooraanstaande) leden van de partijpolitieke beweging en alles wat daar bij 

hoorde aan jeugdbewegingen en dergelijke meer hadden met de Duitsers in contact gestaan. 

Dit gold ook voor de sociale en culturele groeperingen zoals het Davidsfonds. Lidmaatschap 

van zo’n beweging zorgde vaak al voor haat en eventuele strafmaatregelen.  

 

Gedurende de recente naoorlogse periode had de Vlaamse beweging te maken met een 

heersend Belgisch nationaal gevoel. Bekende zaken als federalisme en een Dietsland werden 

                                                 
526 Interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
527 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
528 I. Van Ghysel, op. cit.,  p. 30. 
529 F. Seberechts, op. cit., p. 150.  & interviews ex-leden ADJV & interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
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onbespreekbaar. België moest het nieuwe vaderland worden, voor veel Vlaamse figuren uit 

het establishment lag de toekomst van Vlaanderen nu binnen een Belgisch kader. In de jaren 

1944-1945 waren er dan ook Vlaamse pogingen om het Belgisch gevoel te doen herleven, 

ondermeer De Standaard werd een aanhanger van Vlaanderen binnen en niet buiten het 

Belgisch verband. In de recente naoorlog deelden het Davidsfonds en ook bredere katholieke 

kringen de meer Belgische overtuiging. Ook de Christelijke Volkspartij verruilde het 

federalisme voor een meer nationaal ideeëngoed. Maar met de repressie en zaken als de 

Koningskwestie verdween het geloof in het Belgische verband binnen de Vlaamse beweging. 

Het Davidsfonds veranderde weer van koers en in de CVP deed het Vlaams-nationalisme na 

de verkiezingsoverwinning van 1946 weer zijn intrede. In 1947 zou de pro-Belgische toon 

van De Standaard al sterk verminderen. 530   

 

Er zijn altijd voorstanders van het Vlaams bewustzijn blijven bestaan, ook kort na de 

bevrijding, maar dat was nog minimaal volgens Seberechts. Een jaar na de bevrijding 

ontstond er dan weer een Vlaamsgezinde of zelfs Vlaams-nationalistische pers met uitgaven 

als ’t Pallieterke, Rommelpot en Wit en Zwart. Ook waren er weer voorzichtige initiatieven op 

het vlak van verenigingen.  Het Vlaams-nationale verenigingsleven nam weer vorm aan, zo 

werden er eerste jeugdbewegingen gevormd in het begin van 1945. Later volgden politieke 

groeperingen en in 1949 de politieke partij “Vlaamse Concentratie.” Zo was er een langzaam 

herstel van de Vlaamse beweging nadat er vele zware slagen waren toegediend en 

Vlaamsgezindheid met nazisme werd gelijkgesteld.531 Het hernieuwde contact tussen 

voormalig collaborateurs en hun familie speelde en speelt zich veelal af binnen deze Vlaamse 

beweging en het Vlaams-nationalisme, zo getuigt het merendeel van de respondenten.  

 

Een subcultuur, de ideologie van de anti-Vlaamse repressie 

 

Er heerste en heerst bij velen nog vaak de overtuiging dat de repressie enkel is uitgevoerd om 

de Vlaamse beweging te breken. Ondertussen is reeds aangetoond dat er niet van een anti-

Vlaamse repressie gesproken kan worden.532 Toch is dit credo jarenlang aangehangen onder 

getroffenen door de repressie zelf en hun familie.  Zoals reeds vermeld bij de Status 

Quaestiones (cf. supra) van deze thesis heeft deze Klaagcultuur, of Vlaamse Underdogmythe 

                                                 
530 M. De Waele, “Belgisch Nationalisme”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,  (1998), p. 440. 
531 F. Seberechts, op. cit., pp. 90-92. 
532 F. Seberechts, op. cit., pp. 170. 
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zoals Seberechts het noemt, tot in de jaren 1980 een neutrale geschiedschrijving in de weg 

gestaan.533 Het verhaal van de anti-Vlaamse repressie en het gebruik ervan in de Vlaamse eis 

voor zelfstandigheid is alom aanwezig onder repressieslachtoffers en hun familie die dit vaak 

koppelen aan een grote mate van slachtofferschap. De Vlaamse collaborateurs die streden 

voor hun idealen en de Vlaamse strijd zijn monddood gemaakt door een anti-Vlaamse 

repressie, door een Belgische wraakactie.534 Deze ideologie vond haar oorsprong in de 

Vlaamse literaire wereld, maar vooral ook in het milieu van de repressieslachtoffers zelf die 

elkaar reeds in de gevangenis overtuigden van anti-Belgische gevoelens. Buiten de 

gevangenis ging de ideologie volgens Marnix Beyen het “cement” vormen voor een 

subcultuur van repressieslachtoffers. Praktisch uitte dit zich in anti-repressietijdschriften zoals 

het vernoemde ’t pallieterke en Rommelpot en in bewegingen voor repressieslachtoffers (cf. 

volgende paragraaf) en hun kinderen (cf. 2.1.9 B).535  

 

De ideologie van de anti-Vlaamse repressie en een antipathie tegen de Belgische staat wordt 

onder de respondenten die behoren tot de subcultuur unaniem aangehangen. Het heeft hen 

voor altijd gekleurd in hun overtuiging en daden, het is ze in feite met de paplepel ingegoten. 

Dit uit zich ondermeer in een slachtoffergevoel: 

 

Onder de mensen die de oorlogssituatie en repressie niet verwerkt hebben, heb je dus de 

generatie die haar lijden isoleren van het lijden in de wereld. Zij vinden dat zij het grote 

slachtoffer zijn.  Zij zijn niet in staat hun lijden te plaatsen in de lijn van zovele vormen van 

lijden. Dat is zeer sterk en heeft geleid tot een bijna onuitroeibare subcultuur.536  

 

Binnen de groep lotgenoten was (en is) er sprake van wrok, van een slachtoffergevoel en van 

een overtuigd geloof in het verhaal van de anti-Vlaamse repressie. Dit veroorzaakt bij velen 

een anti-Belgische houding en een gunstig klimaat voor een heropleving van het Vlaams-

nationalisme.537 Ook de vele contacten van diegenen die uit Vlaams-nationalisme 

gecollaboreerd hadden lagen binnen de heroplevende Vlaamse beweging en het Vlaams-

nationalisme. Respondenten getuigen dat hun ouders deze contacten na de oorlog terug 

opzochten. Via die contacten kregen hun nakomelingen weer contact met elkaar en werden ze 

                                                 
533 F. Seberechts, op. cit., pp. 175. & K. Aerts, art. cit., pp. 2-12.                                                  
534 K. Aerts, art.cit., pp. 2-12. 
535 M. Beyen, art. cit., pp. 107-108. 
536 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
537 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., p. 29. 
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zelf overtuigd van het Vlaams-nationalisme waarin ze ook hun eigen uiting kregen binnen de 

jeugdbewegingen. Zo zijn velen van hen blijven hangen in het Vlaams-nationalisme waarop 

de subcultuur voor een groot deel gestoeld was (en is). Dit heeft interessante gevolgen voor de 

eventuele schuld –en schaamtegevoelens bij nakomelingen van collaborateurs, iets wat onder 

2.2B.1 uitgebreid geanalyseerd zal worden.  

 

Een subcultuur, in de praktijk 

 

Contact tussen repressieslachtoffers en hun familie bestond uit herlevend verenigingsleven in 

het kader van de Vlaamse beweging, maar ook uit morele en materiële steun. De families die 

getroffen werden door de repressie konden op weinig officiële steun rekenen. Steun kon er 

vooral gevonden worden bij familie en bij lotgenoten. In een voor de rest veelal vijandige 

omgeving was contact met lotgenoten voor velen een welkome verlichting. Het elkaar helpen 

in de naoorlogse nood heeft voor velen een onuitroeibare band gesmeed. Eva Kongs stelt: “de 

‘zwarten’ vormden kleine, gesloten gemeenschappen die alleen op elkaar leunden en de 

buitenwereld wantrouwden.”538  

 

Seberechts beschrijft het fenomeen van economische en sociale contacten tussen 

repressieslachtoffers en hun familie als het ontstaan van een “bijna-parallelle maatschappij”.  

Hij geeft aan dat in deze “bijna-parallelle maatschappij” een wrok ten aanzien van de 

Belgische staat heerste vanwege de repressie en dat in deze milieus de amnestiegedachte 

aangehangen werd.539 Een groot aantal van mijn respondenten zal dit beamen. Een andere 

benaming die Seberechts gebruikt is die van een “parallel economisch en sociaal circuit.”540 

Hier zal, in navolging van Marnix Beyen, de term “subcultuur” gebruikt worden. De ontstane 

contacten tussen de (families van) collaborateurs waren en zijn zo stevig dat deze term 

geoorloofd is. Deze subcultuur vindt zijn origine in de periode van de repressie. De steun was 

zowel economisch als sociaal. Meerdere respondenten hebben herinneringen aan dit “parallel 

economisch en sociaal circuit”, aan deze subcultuur in praktische zin: 

 

Ik ben onmiddellijk begonnen met de sociale dienst voor lotgenoten. Mijn vader zat in de 

gevangenis en hij wist me dan te vertellen dat daar een heleboel mensen zaten die door 

                                                 
538 E. Kongs, op. cit., p. 84. 
539 F. Seberechts, op. cit., pp. 150. 
540 F. Seberechts, op. cit., p. 149. 
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familie in de steek waren gelaten. En dan zijn we begonnen met sociale hulp voor die mensen. 

We hebben pakjes gemaakt met kerstdag en zo. Met hele autoladingen pakjes zijn we naar de 

gevangenis gereden. We gaven ook sociale hulp voor invalide oostfrontstrijders, bijvoorbeeld  

om die mensen aan een prothese te helpen of een invalidenwagentje. Zo ben ik onmiddellijk in 

een sociaal midden terechtgekomen: sociale hulp verleend en een vriendenkring gemaakt die 

nog altijd bestaat.541  

 

We hebben hier een band met elkaar. We gingen enkel kopen bij mensen die in hetzelfde 

schuitje zaten. Ze kwamen zelfs met boter en eieren aan de deur. We gingen kopen bij eigen 

mensen. Dat was een afspraak zonder af te spreken.542 

 

Ik had veel contact met andere kinderen van repressieslachtoffers. Wij gingen samen naar een 

volksdansgroep en samen tennissen. Wij hadden echt een zeer goed contact met die kinderen. 

De mensen kwamen bij elkaar op bezoek, om iets te vertellen, om wat kwijt te geraken. De 

vrouwen van de geïnterneerde mannen verkochten lakens, de vrouw van Wies Moens verkocht 

sigaren op de baan. Maar wie van die vrouwen die alleen waren had een sigaar nodig? Maar 

iedereen kocht toch één of twee sigaren van haar om mekaar voort te helpen. Je ging 

boodschappen doen bij mensen die in hetzelfde geval waren. Bij die anderen ging je ook niet 

meer want je dacht: “wat ze bij mij doen, kan ik ook doen.” Ik ging dus niet meer naar een 

gewone boekhandel, maar naar de winkel van Callebaut in Mechelen, want die zoon was naar 

het Oostfront gegaan en was vermist.543  

 

De mensen die onder de repressie hebben geleden waren een grote groep. Het was, tussen 

haakjes, een soort maffia die mekaar steunde.  Ik kocht alleen kolen bij een kolenhandelaar 

van mijn gedacht en boeken en etenswaren enzovoorts. Binnen die groep bestond veel 

solidariteit.”544 

 

Naast de economische en sociale hulp in dit circuit, in deze “maffia” of subcultuur, werd 

hierin ook een verenigingsleven voor repressieslachtoffers in het leven geroepen. Zoals reeds 

aangehaald is gebeurde dit in de context van de heroplevende Vlaamse beweging en het 

Vlaams-nationalisme. Het voorzien van de gevangenen van verschillende goederen en voedsel 

                                                 
541 Interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 
542 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 
543 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
544 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 & interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 
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werd ook vaak in het verband van deze bewegingen gedaan. In Brussel stonden de oud-leden 

van de DBV hiervoor in. Sommigen durfden dit echter niet omdat ze bang waren ook gestraft 

te worden voor hulp aan incivieken.545 Niet alleen collaborateurs zelf maar ook hun familie  

maakte soms deel uit van deze verenigingen. Bewegingen die ontstonden voor ex-

collaborateurs zoals Sint-Pietersbanden, Broederband, Berkenkruis, Vriendenkring Sneyssens 

en Hertog Jan van Brabant vormden (en vormen) voor verschillende kinderen van 

collaborateurs een belangrijk deel van hun leven.546  

 

We zijn na ons trouwen naar Gent gegaan en dan is mijn man terug in contact gekomen met 

de mensen die hij kende van tijdens en na de oorlog. We zijn dus allemaal in de 

Vriendenkring Sneyssens terechtgekomen. We zijn daarin gebakken. Ook weer omdat dat 

allemaal lotgenoten waren. Dat was iets eigen. En ook met een vriend van mijn man van in St. 

Kruis, en zijn vrouw en kinderen hebben we contact en dat is nog altijd mijn beste vriendin in 

Brugge. En in Gent heeft iedereen onze kinderen weten geboren te worden en wij die van hun. 

We hebben alle eerste en plechtige communies meegemaakt, ze hebben ze weten trouwen, we 

zijn op  trouwfeesten van elkaars kinderen geweest en hebben kleinkinderen weten geboren 

worden. Dat is één grote familie geworden, zoals dat Sneyssens nu nog een vriendenkring is. 

Dat is iets wat ons kinderen en kleinkinderen niet kunnen verstaan dat we na meer den 55 

jaar nog dezelfde vrienden hebben. Ondanks het uitwijken naar een andere stad. Zij kunnen 

dat niet beleven. Ik denk dat dat door het verleden komt, dat is zo’n danige band. Iemand die 

dat niet meegemaakt of beleefd heeft kan zich niet voorstellen wat voor band er dan gesmeed 

wordt.547 

 

Broederband wordt door de NEVB als volgt omschreven: “Een losse federatie van 

vriendenkringen van Vlaams-nationale repressieslachtoffers, hoofdzakelijk oud-leden van het 

VNV (…)” In de jaren 1950 waren al meerdere Vlaams-nationalistische groepjes gevormd om 

elkaar te steunen binnen het “trauma en isolement van de repressie”. Uit Onze Familiefeesten 

en Onze Vriendenkring ontstond dan in 1964 Broederband. Men was Vlaams-nationalistisch 

en ijverde voor amnestie. In de jaren 1960-1970 telde de beweging 4.000 leden, een aantal dat 

door ziekte en overlijden van de leden terugliep tot 1500. “Pogingen om Broederband uit te 

breiden tot kinderen en kleinkinderen van Vlaams-nationalisten, om er een breed forum van 

                                                 
545 F. Seberechts, op. cit., p. 142. 
546 F. Seberechts, op. cit., pp. 150-151. 
547 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
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radicaal Vlaamsgezinden van te maken, zijn maar gedeeltelijk gelukt.”548 Wel verleende 

Broederband steun aan het VNJ dat onder 2.1.9 B besproken zal worden.  

 

Analyse van de subcultuur, typisch Vlaanderen 

 

Marnix Beyen geeft aan dat het gemak waarmee de subcultuur van repressieslachtoffers uit de 

beslotenheid kon treden en haar ideologie van de Anti-Vlaamse repressie kon verspreiden 

over het brede publiek typisch is voor Vlaanderen. Er kwam, zoals vermeld, na een korte fase 

van Belgisch nationalisme snel een heropleving van de Vlaamse beweging en het Vlaams-

nationalisme. Nadat de hergroepering van de kringen van ex-collaborateurs in het kader 

daarvan eerst had plaatsgevonden in de vorm van sociaal-culturele organisaties, kwam er 

reeds in 1949 een door repressieslachtoffers gevormde Vlaams-nationale partij, de “Vlaamse 

Concentratie”.549 Haar opvolger werd de deels door ex-collaborateurs gedragen Volksunie. 

Deze Vlaams-nationalistische partij werd in 1954-1955 gesticht en ijverde voor amnestie.550 

Tot halverwege de jaren 1960 behaalden deze partijen echter geen electoraat buiten de 

subcultuur. De reden daarvoor lag niet in de “zwarte” identiteit van deze partijen, maar in het 

feit dat de katholieke meerderheid en publieke opinie zich hetzelfde positieve oordeel over 

collaboratie en dezelfde eis tot “liquidatie van de repressie” eigen hadden gemaakt. Er was 

binnen katholiek Vlaanderen altijd een sympathie gebleven voor het Vlaams-nationalisme, 

iets wat ook zal blijken uit het gemak waarmee sommige respondenten in katholieke 

jeugdbewegingen terecht konden (cf. 2.1.9 B). Een openlijke steunbetuiging van de katholieke 

publieke opinie aan de oud-collaborateurs kwam echter pas in 1947. Dit met een grote rol 

voor de in dat jaar weer verschenen De Standaard en katholieke intellectuelen en politici. 

Geestelijken en academici zoals Raymond Derine551 gebruikten hun gezag om het beeld van 

de onrechtvaardige repressie te verspreiden. Langzaamaan verspreidde dit beeld zich buiten 

het veld van katholieke intellectuelen en kreeg het een stevige plaats. Zoals reeds aangehaald 

werd kon het de wetenschappelijke beeldvorming over collaboratie en repressie zelfs 

beïnvloeden. Een ander geluid, bijvoorbeeld vanwege het verzet, om de repressie te 

                                                 
548 F. Van Campenhout en F.J. Verdoodt, “Broederhand”, in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging,   
(1998), pp. 606-607. 
549 M. Beyen, art. cit.,  p. 108. 
550 K. Aerts, art. cit.,  p. 21. 
551 R. Derine, Repressie zonder maat of einde, Leuven, Davidsfonds, 1978. 



138 
 

rechtvaardigen kon hiertegen niet opboksen. Zoals bleek in de Status Quaestiones kon de 

Vlaamse mythe pas in de jaren 1980 wat afgebrokkeld worden.552  

De ruggesteun van ‘het katholiek Vlaanderen’ maakte het voor ex-collaboratiekringen in 

Vlaanderen makkelijker om te hergroeperen en zich maatschappelijk en politiek te uiten. Een 

verdere verdieping van deze materie vindt u onder 2.3.2  in een vergelijking met Nederland.  

 

Lotgenoten in het buitenland 

 

Ook wanneer men naar het buitenland was gevlucht kon het voorkomen dat er in de nieuwe 

leefomgeving contact werd gezocht met lotgenoten. In Argentinië hanteerde men de door 

Amaat Bockaert in het leven geroepen slogan “Integrar Sin Renegar”: “integreren zonder te 

verloochenen.” Er zijn meerdere initiatieven geweest om de Vlaamse wortels in ere te houden, 

ook bij volgende generaties. Er werden contacten onderhouden met de aanwezige Vlamingen, 

ook met diegenen die reeds voor de Tweede Wereldoorlog in Argentinië verbleven. Vanaf 

1950 waren er in Buenos Aires elk jaar 11-juli vieringen. Uit dit initiatief ontstond ViA, dat 

allerhande zaken organiseerde om de Vlamingen in contact te blijven houden met hun 

Vlaamse cultuur. Dit hield dansavonden, voordrachten, feesten, Vlaamse bedevaarten en 

missen, een Nederlandstalige bibliotheek en de aansporing tot Nederlandse taalcursussen voor 

kinderen in. Er waren wel contacten met Vlamingen die niets met de collaboratie te maken 

hebben, maar ViA was toch vooral een organisatie die ontstaat uit de contacten tussen 

politieke delinquenten in Argentinië.553  

 

In Mar del Plata bevond zich volgens “Leven in twee werelden” een “niet onbelangrijke 

kolonie Vlamingen”. Hier ontstond in 1966 de vereniging Noordzeevrienden. Dit was 

gegroeid uit de geregelde samenkomsten op huwelijken, Guldensporenslagvieringen en 

dergelijke meer van de Vlamingen in de kustplaats. Sinds 1952 waren er in Mar del Plata 

reeds 11-juli vieringen en andere initiatieven zoals een Vlaams koor en voordrachten.554 

Lieven Bockaert heeft nog levendige herinneringen aan deze contacten tussen Vlamingen 

onderling. Tegelijk geeft hij aan dat zijn generatie toch veel contact had met Argentijnen: 

 

                                                 
552 M. Beyen, art. cit., pp. 108-112. 
553 F. Seberechts en F. Verdoodt, op. cit., pp. 182-183. 
554 Ibidem p. 184. 
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In Buenos Aires waren er veel lotgenoten, maar in Mar del Plata waren er ook. Jetje 

Claessens woonde dicht bij ons. En er bestond een vereniging van Vlamingen maar daar 

waren ook de vissers bij, er waren ook veel Vlamingen om economische redenen naar 

Argentinië gekomen. Maar je kent dat, dat waren lotgenoten, die kinderen waren dan goed 

bevriend met ons. Ik denk dat dat eigenlijk belangrijker was voor mijn ouders dan voor ons. 

Want onze vrienden waren toch vooral de Argentijnen, de klasgenoten.555 

 

Hulpnetwerk 

 

Ondanks de grote solidariteit onder lotgenoten en de vele initiatieven om deze solidariteit om 

te zetten in een georganiseerde vorm, stelt Inge van Ghysel dat niet van blokvorming 

gesproken kan worden. Elke vereniging of organisatie had namelijk haar eigen programma en 

bleef haar eigenheid behouden, ook al waren er wel contacten onderling. Ze werkten naast 

elkaar, of er was wat overlapping, maar het was geen blok. Er was geen efficiënte 

taakverdeling onder de verschillende organisaties dus van één groot hulpnetwerk zal geen 

sprake geweest zijn.556 Het waren eerder verschillende informele netwerken. Wanneer 

netwerken in de breedste zin van het woord worden verstaan gaat het om sociale relaties 

waarin ieder individu vervat zit. In deze betekenis waren vele “zwarten” (en hun familie) deel 

van netwerken. Individuen werkten zelden alleen, wanneer men vluchtte of onderdook of 

nood had aan materiële en morele steun waren onderlinge contacten en relaties broodnodig. 

“Het doel van de door ons onderzochte relaties, was steun bieden aan zogenaamde 

lotgenoten.”557  

 

Van Ghysel stelt zich de moeilijke vraag of de hulp die uitging van contacten en netwerken 

voldoende was. Het is zeer moeilijk dit te achterhalen vanwege een gebrek aan bronnen en de 

relativiteit van het onderwerp: wat is nood en wanneer is deze verholpen? En is materiële hulp 

wel voldoende als men mentaal nog lijdt? Van Ghysel onderkent hier een probleem dat ook in 

dit onderzoek naar boven is gekomen, de subjectiviteit van het lijden. Wanneer is iemand 

geholpen en wie heeft bij wat het meeste baat? Iets dat kinderen van collaborateurs vaak 

aangeven is dat het zeker is dat ze zonder de mentale steun van lotgenoten veel meer last 

gehad zouden hebben. Van Ghysel betwijfelt of de netwerken voldoende steun gegeven 

                                                 
555 Interview L.B., afgenomen op 13 april 2010 
556 I. Van Ghysel, op. cit., p. 66. 
557 I. Van Ghysel, op. cit., p. 97. 
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kunnen hebben om alle maatschappelijke problemen van incivieken, zoals met pensioen en 

werkgelegenheid, te compenseren.558 Uit de hierboven weergegeven getuigenissen blijkt dat  

kinderen van incivieken de gevormde contacten binnen de subcultuur wel degelijk als zeer 

bevredigend en steunend aanvoelden. Dat dit voor hun ouders ook zo heeft aangevoeld lijkt 

plausibel.  Hieronder zal ingegaan worden op de plaats van nakomelingen binnen de 

subcultuur, ondermeer op de naoorlogse jeugdbewegingen. 

 

B. Jeugd 

 

Sommige ouders, zoals die van dhr. Tinel, hielden hun kinderen binnen de beschermde 

omgeving van de subcultuur en het Vlaamse milieu.559 Maar andere ouders, zoals de moeder 

van Adriaan Verhulst, hielden hun kind hier bewust vandaan. Zijn moeder voorkwam een 

vereenzelviging met de groep van “getroffenen door de collaboratie.”560 De mate van morele 

of sociale hulp kon voor kinderen van collaborateurs die wel tot de subcultuur behoorden zeer 

ondersteunend aanvoelen. Zoals reeds bleek onder 2.1.6 over het contact tussen lotgenoten op 

school kon dit heel wat respijt geven in een vijandige omgeving: 

 

Gepest worden, ja dat doet wel iets, je voelt je achteruit gestoken. Maar aan de andere kant.   

Als je dan bij de vrienden zodanige waardering en vriendschap kreeg, kon het je eigenlijk niet 

schelen.561  

 

De kinderen van repressieslachtoffers konden binnen de subcultuur ook een  eigen uiting 

vinden, in de vorm van Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen. 

 

Vlaams-nationalistische jeugdverenigingen na de oorlog 

 

Het einde van de oorlog betekende meteen ook het einde van alle nationalistische 

jeugdbewegingen die de oorlog gekend had (cf. supra 1.6). Veel voormalige leden werden 

opgepakt en soms geïnterneerd, dit echter met een grote arbitrariteit, zoals in deel 1 vermeld 

werd. Leden die niet direct werden getroffen door de repressie konden het ook moeilijk 

                                                 
558 Ibidem, pp. 101-102. 
559 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
560 A. Verhulst, op. cit.,  pp. 139-140. 
561 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
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krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan de verschillende problemen van kinderen van 

collaborateurs die hierboven al zijn genoemd. Vanuit deze situatie en mede uit verzet ertegen 

ontstonden naoorlogse jeugdbewegingen die gelijkgezinden verenigden en enigszins 

voortborduurden op het jeugdverenigingwezen van tijdens de oorlog. Er werd morele en 

materiële hulp geboden aan de leden van de jeugdverenigingen en hun familie. Van 

Hoorebeeck stelt echter dat deze jeugdbewegingen niet op veel leden konden rekenen. De 

impact op de Vlaamse jeugd van de Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen na de oorlog 

lijkt beperkt te zijn in vergelijking met de katholieke jeugdbewegingen. In 1959-1960 waren 

ze slechts goed voor 0,62 procent van de jeugdbewegingsleden in Vlaanderen.562 Volksdans –

en trekkersgroepen hadden een grote aantrekkingskracht en ook de traditionele 

jeugdbewegingen zoals de KSA en de Chirojeugd namen nationalistische jongeren in hun 

rangen op. 563 Toch waren er talrijke Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen na de oorlog. 

 

Hieronder zullen enkele van deze jeugdbewegingen toegelicht worden. Uit de getuigenissen 

van de respondenten zal blijken dat deze bewegingen een grote rol hebben gespeeld in hun 

leven, het contact met de jeugd die in dezelfde situatie zat was een grote factor van steun. Ook 

al konden de jeugdbewegingen in kwantiteit misschien niet veel bewerkstelligen door hun 

lage ledental, kwalitatief lijken ze toch heel wat levens van kinderen van collaborateurs te 

hebben verbeterd.  

 

Zilvermeeuwtjes 

 

Één van de eerste Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen vormden de Zilvermeeuwtjes, 

gesticht in september 1944 door oud-leden van de Dietsche Blauwvoetvendels.564 Feitelijk is 

de beweging gegroeid uit initiatieven van enkele oud-Blauwvoetvendels die onder leiding van 

Jef Vervaecke steun boden aan gezinnen van repressieslachtoffers. Hulp aan kinderen van 

incivieken en het inrichten van initiatieven als zangkoren en zwemevenementen voor deze 

kinderen was een logische uitbreiding van de hulp die aan repressieslachtoffers werd geboden. 

Naast allerhande steun aan gezinnen van collaborateurs was er (vooral in de verder van de 

bevrijding verwijderde periode) ruimte voor het jeugdbewegingleven met kampen, dansen, 

                                                 
562 L. Vos, “Jeugdbeweging”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), p. 1567. 
563 M. Van Hoorebeeck, op. cit., p. 19. 
564 I. Van Ghysel, op. cit., p. 50. 
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zingen, marcheren en dergelijke meer.565  Vooral in het begin werd gefocust op de hulp aan 

repressiegezinnen omdat de meeste leden toen nog uit de collaboratiemilieus kwamen. Geld 

en materiële middelen voor de hulpacties werden veelal ingezameld met 

poppenspelvoorstellingen.566  

 

Er werden uniformen gedragen en de actieve aanwezigheid op IJzerbedevaarten en Vlaamse 

zangfeesten toonde de overtuiging van de Zilvermeeuwtjes aan. Er was wel contact met 

andere nationalistische jeugdbewegingen, maar de Zilvermeeuwtjes bleven vasthouden aan 

hun Brusselse (en Vlaamse) eigenheid.567 Er was een jongens –en meisjesafdeling en enkel 

jongeren van jonger dan 16 en met Vlaamse ouders mochten lid worden. De aalmoezenier 

was E.H.P. Max Wildiers en volgens Kris Bruynseels was er een grote rol weggelegd voor 

pater Claeys-Bouuaert binnen de caritatieve activiteiten.568 Met een nieuwe generatie leiders 

kwam minder nadruk op de repressie te liggen, in 1976 werd de beweging definitief 

ontbonden.569 Enkele respondenten konden getuigen over de Zilvermeeuwtjes: 

 

Mijn zussen zaten bij de Zilvermeeuwtjes, ik niet. Ik ben wel een keer mee geweest op kamp. 

Hilarisch! Dat was in Oostenrijk. En dan zaten we elke avond in Oostenrijkse cafés Duitse 

liederen en zo te zingen. Ik had mijn gitaar mee. Maar zij hadden een schitterende 

muziekkapel. En ’s avonds gingen we voor het slapen tegen de bergen spelen: dat gaf een 

enorm geluid. Maar dat was een jeugdbeweging als een ander. Dan is dat achteraf ook 

opgedoekt. De Zilvermeeuwtjes was opgericht om al die kinderen van repressiegezinnen 

waarvan de vader en/of moeder ergens anders waren in de weekenden bijeen te brengen. En 

verder verzorgden ze een zekere ondersteuning van de gezinnen.570 

 

Ondanks het feit dat leden Vlaamse ouders moesten hebben lieten de Zilvermeeuwtjes in de 

praktijk ook Walen toe:  

 

Bij mijn Vlaams-nationale vrienden heb ik nooit tegenstand ondervonden van dat ik maar een 

Waal was, ik was de Waalse vleugel van de Zilvermeeuwtjes. En we hebben nog contact 

                                                 
565 M. Van Hoorebeeck, op. cit., p. 20. 
566 N. Wouters, “Zilvermeeuwtjes”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), p. 3779. 
567 M. Van Hoorebeeck, op. cit., p. 21. 
568 I. Van Ghysel, op. cit., p. 51. 
569 N. Wouters, “Zilvermeeuwtjes”, p. 3780 
570 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 



143 
 

onderling, de oud-Zilvermeeuwtjes. Chance dat dat er geweest is want dat hield ons toch wat 

op het rechte pad. Daar hadden wij steun aan elkaar.571 

 

Mijn zussen waren bij de Zilvermeeuwtjes. Ik zat bij de scouts. Die Zilvermeeuwtjes, dat 

waren hevige. Gondry was de tamboer-majoor van de muziekkapel van de Zilvermeeuwtjes. 

Die had ik in Brussel ook leren kennen en die kom ik nu nog tegen. En dan zeg ik: “ah zwarte 

hoe ist?”572 

 

St. Arnoutsvendel 

 

Een ander initiatief dat zich bezighield met de naoorlogse jeugd was het St. Arnoutsvendel in 

Antwerpen. Wim de Roy van nog geen twintig jaar nam het initiatief, hij was oud-lid van de 

DBV. “De groep rekruteerde aanvankelijk vooral onder “zwarte” families. De meisjes 

organiseerden zich in een Beatrijsschaar. De groep bood op haar manier verzet tegen de 

repressiesfeer.” Er waren jaarlijkse jeugdfeesten en een door de straten van Antwerpen 

marcherende muziekkapel die ook actief was op de IJzerbedevaart en zangfeesten.  Men 

organiseerde bovendien activiteiten met Sinterklaas en kerstmis waarbij kinderen uit de 

repressie werden getrakteerd op zelfgemaakte presentjes. In hun blad “Kamp” werd geijverd 

voor amnestie en kritiek gegeven op de repressie.573  

 

Jeugdverbond der Lage Landen, later Algemeen Diets Jeugdverbond 

 

In de tweede helft van de jaren 1940  was er vanuit oud-Nederland Één-kringen de lancering 

van een nieuw blad dat “de Vlaamse jeugd opnieuw moest aanspreken en motiveren door een 

eigentijds nationaal denken.” Het blad heette “Vive le Gueux” en zou later “De Blauwvoet” 

gaan heten. Het blad was ondermeer tegen de “onrechtvaardige repressie”574 De groep rond 

“Vive le Gueux” wilde een jeugdbeweging vormen, een eenmaking tot een eigen 

jeugdbeweging voor de Vlaams-nationalistische jeugd. De groep rond “Vive le Gueux” en 

ook het St. Arnoutsvendel waren hier voorstander van, maar de Zilvermeeuwtjes stonden 

afkerig tegenover een eenmaking.575 Tijdens een door de groep van “Vive le Gueux” 
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572 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010  
573 M. Van Hoorebeeck, op. cit., pp. 21-22. 
574 Ibidem, pp. 23-24. 
575 M. Van Hoorebeeck, op. cit., p. 29. 
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georganiseerd weekend in Loppem werd in 1947 toch besloten tot het vormen van een nieuwe 

jeugdbeweging met de naam “Jeugdverbond der Lage Landen”. De naam laat de heel-

Nederlandse idee van de initiatiefnemers weerklinken.576  

 

Reeds in 1949 viel het Jeugdverbond uit elkaar, veroorzaakt door interne onenigheden.577 Net 

in dat jaar was er een ééngemaakt uniform gecreëerd met korte broek, lichtblauw hemd, een 

oranje das en een koperen koppelslot.578 In 1949 richtte Wim de Roy een vereniging onder 

dezelfde naam (Jeugdverbond der Lage Landen) op. Hierdoor moest een andere groep met 

onder meer Staf Vermeire overgaan op een andere naam.579 Deze groep zou zich “Algemeen 

Diets Jeugdverbond” (ADJV) gaan noemen en ging de centraliserende toer op.580  “Het ADJV 

kreeg in het begin van de jaren ’50 zijn definitieve structuur. De centraliserende tendens had 

het duidelijk gehaald, alhoewel in het Vlaamse land nog vele nationalistische jeugdgroepjes 

zelfstandig bleven opereren.”581 

  

Alle jongens en meisjes van 8 tot 20 jaar konden lid worden van de Blauwvoetvendels of 

Meisjesscharen van het ADJV, maar het lidmaatschap mocht niet gecombineerd worden met 

het lidmaatschap van een politieke partij of andere jeugdorganisatie. De beweging was 

uitgesproken nationalistisch en 95 procent van de kinderen zou uit een repressiemilieu 

komen.582 Bij de vendeljongens van het ADJV werd sterk de nadruk gelegd op stijl en netheid 

in het voorkomen en dus op het uniform, verplicht kortgeknipt haar en dergelijke meer.583  

Vele van mijn respondenten waren lid van het ADJV: 

 

Het ADJV was strakker dan andere jeugdbewegingen, een militaristisch overschotje van 

tijdens de oorlog misschien. Dat ging er veel militaristischer aan toe. De jongeren van nu 

begrijpen het niet meer. Op kamp was het tucht. Vroeg opstaan, tenten in orde maken, 

tentinspectie. Het ligt eraan op welke manier dat gebeurt. Ik heb een mooie  

                                                 
576 Ibidem, p. 30. 
577 “Jeugd –jongeren –en studentenbeweging, ‘t stormt als de Blauwvoet vliegt,” in: Mededelingenblad ADVN, 
(2009), p. 8. 
578 M. Van Hoorebeeck, op. cit., p. 36. 
579 N. Wouters, “Algemeen Diets Jeugdverbond”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (1998), p. 
244. 
580 “Jeugd –jongeren –en studentenbeweging, ‘t stormt als de Blauwvoet vliegt,” in: Mededelingenblad ADVN, 
(2009), p. 8. 
581 M. Van Hoorebeeck, op. cit., p. 47. 
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jeugdbewegingtijd gehad. Ik ben er lang in geweest ook.584 

 

Mijn moeder was mij dan kwijt voor bepaalde momenten. Mijn schoonbroers en schoonzussen 

hebben allemaal in de jeugdbeweging gezeten. We hadden veel contact met elkaar. Zoveel 

was er niet: er was geen tv en zo. Dan ging je naar de jeugdbeweging, maar dat was één 

kliek. Wij deden ook andere dingen samen. Dat was een goeie tijd.585 

 

Er waren binnen het ADJV anticollaboratiegevoelens aanwezig, gekant tegen de pro-Duitse 

houding van vele (leiding)leden tijdens de oorlog. Wel werd er in 1952 en 1953 meegedaan 

aan amnestieoptochten. “De jeugd van het ADJV kon de eigen repressie ervaringen niet 

vergeten en zou blijven ijveren voor eerherstel en amnestie.”586 Het ADJV was dus gericht 

tegen de repressie, maar tegelijkertijd was men ervan overtuigd dat de collaboratie een 

“tactische vergissing” was.587 Bovendien werd vastgehouden aan een Heelnederlandse 

overtuiging, gecombineerd met anti-Belgisch Vlaams-nationalisme. Dit werd ondermeer naar 

voren gebracht op zangfeesten en IJzerbedevaarten.588 In navolging van de oorlogse 

Blauwvoetvendels (die nu weer voor een groot deel aan de basis stonden van het ADJV) was 

er een afkeer van partijpolitiek in het ADJV.(cf. 1.6.4) “De enige  ‘politieke’ rol die het 

ADJV zichzelf toebedeelde was de hem toevertrouwde jongeren in te wijden in de Vlaamse 

beweging en hen voor te bereiden voor een eventueel –na de jeugdbeweging – politiek en 

socio-cultureel Vlaams-nationalistisch engagement naar gelang aard, aanleg en temperament 

van elkeen.”589 

 

Vanaf 1957 ging het ADJV verder onder de naam Blauwvoet Jeugdverbond (BJV). Op 1 

oktober 1961 hield het Blauwvoet Jeugdverbond op te bestaan.590 “De strakke houding inzake 

politiek, de uitdunning van het oude leiderskader en de concurrentie van het VNJ waren de 

beweging fataal geworden.”591 
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585 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
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Vlaams Nationaal Jeugdverbond 

 

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond werd door Jaak van Haerenborgh in 1960 te Antwerpen 

opgericht. De bedoeling was om hierin alle naoorlogse Vlaams-nationale jeugdbewegingen te 

brengen tot eenheid en uniformiteit. Veel van de leden van het Blauwvoet Jeugdverbond 

stapten over naar het VNJ. Geleidelijk aan breidde de beweging uit en verdrong het de andere 

Vlaams-nationale jeugdgroepen. Vandaag de dag is het VNJ de enige overblijvende Vlaams-

nationalistische jeugdbeweging.  

 

Er is geen echt uitgewerkte ideologie binnen het VNJ, uit periodieken kan men opmaken dat 

het VNJ solidarisme plaatst boven marxisme of liberalisme. Verder eisen ze amnestie en zijn 

ze tegen abortus. Bovendien is de beweging duidelijk Vlaams-nationalistisch. In de loop van 

de jaren 1970 verschoof men naar een duidelijk separatistisch standpunt, en sindsdien is het 

VNJ een radicaal anti-Belgische vereniging. Een zelfstandig Vlaanderen zou een eerste stap 

zijn in de richting van vereniging van de Nederlanden, er heerste een Dietse, Heelnederlandse 

overtuiging. Men heeft een VNJ in Nederland echter niet van de grond gekregen. 

 

Het VNJ wil onafhankelijk van partijpolitiek zijn, maar in de beginjaren was er wel veel 

samenwerking met de VU. Daarna kreeg het VNJ, tot ongenoegen van de leiding, het etiket 

van “Vlaams Blok-jeugd” opgeplakt.592  

 

Kritiek en reactie 

 

Zoals bleek is de repressie van grote invloed geweest op de (houding van) de Vlaamse 

beweging na de oorlog, maar ook op die van de eerste naoorlogse Vlaams-nationalistische 

jeugdgroepjes. Dit is niet verwonderlijk wanneer gekeken wordt naar de achtergrond van veel 

van de eerste jeugdleiders. Deze kregen zelf vaak met de repressie te maken en ageerden er 

dan ook tegen. De jeugdinitiatieven werden veelal in het leven geroepen om de 

repressieomstandigheden te ontvluchten, mede om voor kinderen uit repressiegezinnen 

verluchting te bieden. Hierdoor kregen de leden vaak het verhaal van de onterechte en anti-

Vlaamse repressie mee, iets wat hen vaak in hun opvoeding ook werd bijgebracht. 

Gaandeweg kwam er meer aanhang en daarmee ook meer optreden in het openbaar in de 
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vorm van marcheren door straten, feesten en dergelijke meer. Dit was kennelijk wel mogelijk 

in de naoorlogse maatschappij, maar niet zonder reactie van bijvoorbeeld de communistische 

of patriottische groepen die hierin een voortleven van het incivisme zagen. In 1948 trad de 

muziekkapel van de Zilvermeeuwtjes op op een Diets jeugdfeest in Gent. Een controverse 

was het gevolg: er kwamen perspolemieken en zelfs een Senaatsinterpellatie. Het was hier 

ook vooral de linkse zijde die de link legde met de Hitlerjeugd Vlaanderen en de NSJV van 

tijdens de oorlog. Het gevolg van deze controverse was een verlies aan leden, maar de 

beweging werd verdedigd door de hoofdaalmoezenier van de Zilvermeeuwtjes, pater Max 

Wildiers, en ook door Maurits van Haegendoren van het Vlaams Verbond van Katholieke 

Scouts (VVKS).593 ‘Het katholiek Vlaanderen’ gaf dus een steuntje in de rug. Er was nog 

algemene tegenstand in de vorm van aanhoudingen, huiszoekingen en vijandige 

krantenartikels. Dit leidde tot het verlies van leden door angst bij de ouders. Tegelijkertijd 

overtuigde dit soort zaken de jeugdbeweging (nog meer) dat de repressie anti-Vlaams was.594  

 

Steun 

 

De Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen, maar ook ander contact met lotgenoten na de 

oorlog, waren voor kinderen uit repressiegezinnen een grote factor van steun. Voor hen was 

het een manier om “gelijken” tegen te komen en ervaringen te delen. Het elkaar vertellen over 

de ellendige situatie waarin ze zich bevonden heeft een band geschapen die vaak leeft tot op 

vandaag. Zoals van Hoorebeecke aangeeft waren de leden misschien niet talrijk, maar het 

jeugdbewegingleven is voor alle respondenten die er deel van zijn geweest bepalend geweest 

voor hun verdere leven. Hier is het dat ze hun huidige vriendenkring en in sommige gevallen 

ook partner of zelfs toekomstige werkgever hebben gevonden.595  

 

 Het is te danken aan de repressie en wat er toen gebeurd is dat wij onze weg gegaan zijn. 

Mensen leren kennen bijvoorbeeld.596  
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595 Interview  G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 & interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 & interview 
C.S., afgenomen op 27 april 2010 & interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 & interview G.K., afgenomen 
op 15 april 2010 
596 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010  
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Ik heb op veel plaatsen gewoond en het is dan nu Gent geworden omdat ik veel mensen ken 

van de jeugdbeweging. Elk jaar gaan we nog kamperen in Schönberg, met zo’n 50,60 mensen, 

de meeste van de jeugdbeweging.597  

 

Hier is het ook dat ze misschien hun trauma hebben kunnen beperken of zelfs voorkomen:  
 

De jeugdbeweging is vroeg ontstaan, St. Arnout, Willem van Saeftinghe, Zilvermeeuwtjes, dat 

waren allemaal repressieslachtoffers. Elkaar vertellen is ook een manier van verwerken. 

Misschien dat er veel is verwerkt door de contacten, want als je je opsluit gaat dat ook niet. 

Maar wij hebben ons niet opgesloten.  De eerste nacht op kamp werd er bijvoorbeeld niet 

geslapen. Dan waren we 12,13,14 jaar. Er waren gasten die van heel Vlaanderen kwamen. En 

dat was vertellen, vertellen, vertellen. Dan heb ik verhalen gehoord van de repressie van 

overal, wat ze beleefd hadden. Die zaten allemaal in hetzelfde schuitje.598 

 

Ik heb over het verleden nooit met iemand kunnen spreken. Door de jeugdbeweging is dat wat 

veranderd. Dat was een uitlaatklep, daar kon je wel met gelijkgezinden spreken. Dat was 

louterend, dat was een uitlaatklep. Daarbuiten was dat niet mogelijk.599 

 

Meerdere respondenten geven tevens aan geen gevoel van uitsluiting gehad te hebben, als ze 

ergens niet welkom waren gingen ze gewoon naar hun eigen, gelijkgezinde groep. Op de 

invloed van jeugdbewegingen op traumavorming zal in het tweede thema dieper ingegaan 

worden.  

 

Netwerkvorming 

 

Vanuit de feiten omtrent de oprichting en de (steunende) invloed van de naoorlogse Vlaams-

nationalistische jeugdbewegingen zou geconcludeerd kunnen worden dat er een netwerk 

ontstond specifiek voor kinderen van repressieslachtoffers. Er zijn echter enkele zaken die dit 

kunnen ontkrachten.  

 

                                                 
597 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010  
598 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010  
599 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010  
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Het is een feit dat jeugdbewegingen als de Zilvermeeuwtjes en het ADJV in het begin vooral 

leden hadden uit het repressiemilieu. Verder waren ze ook specifiek gericht op hulp aan 

families uit de repressie. Maar dit betekende niet dat deze bewegingen gesloten waren voor 

kinderen die niets met de repressie te maken hadden.600  

 

Er zaten wel mensen in die geen kinderen van repressieslachtoffers waren. Ik ga niet zeggen 

dat dat netwerken waren.601 

 

Één respondent getuigt zelfs van kinderen van een krijgsauditeur die lid waren van de 

Zilvermeeuwtjes: 

 

Twee dochters van de krijgsauditeur die veel mensen in het gevang had geholpen en had doen 

fusilleren, zaten ook in de Zilvermeeuwtjes en in de Bond van de Limburgers en ik weet nog 

dat ze hun pa op een keer tegenhielden aan de deur: “pa kom niet binnen want ze zouden u 

ondersteboven slaan.”602 

 

Daarnaast konden kinderen van repressieslachtoffers ook terecht in andere jeugdbewegingen 

buiten diegene die voortborduurden op de organisaties van tijdens de oorlog. 

 

Een manneke dat met mij in de lagere school gezeten had heeft mij aangetrokken om in de 

scouts te gaan, bij het VVKS. Maar de aalmoezenier daar was Duitsgezind en ze waren ook 

vrij enggeestig, ze namen het me bijvoorbeeld kwalijk dat ik in het Frans ging studeren.603 

 

Ik zat bij de scouts en had geen last van de andere kinderen. We hadden daar geen aandacht 

voor, vroegen ons niet af wie er kinderen van zouden zijn of niet.604 Ook W. Croonenberghs 

zat in de scouts en stelt daar geen hinder ondervonden te hebben.605  

 

Bij de kruisheren ben ik lid geweest van de KSA, de jong KSA en KSA. En op vrij vroege 

leeftijd ben ik leider geworden. Ik ben toen ik getrouwd was in het dorp waar mijn vrouw 

                                                 
600 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 & interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 & interview 
L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
601 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010  
602 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010  
603 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
604 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
605 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 
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vandaan kwam nog vier jaar leider geweest van de Chiro. Ik ben daar niet anders behandeld. 

Bij de kruisheren speelde dat sowieso niet.606    

 

Een kanttekening kan zijn dat bewegingen als de KSA voor kinderen van repressieslachtoffers 

geen probleem leverden omdat deze Vlaamsgezind waren: 

 

Ik zat in de KSA en werd daar leider. Ik zou zeggen dat de KSA toen zeer Vlaamsgezind was. 

niet minder Vlaamsgezind dan de Vlaams-nationale jeugdbewegingen. Ze wisten van mijn 

verleden en ik was de enige en had toch geen last. 

 

Marnix Beyen geeft aan dat de “sympathie van ‘het katholieke Vlaanderen’ ” voor het 

Vlaams-nationalisme nooit helemaal was verdwenen en dat dit zich ook uitte in de katholieke 

jeugd –en studentenbewegingen. Deze waren na de oorlog vaak expliciet Vlaams-

nationalistisch.607 Dit verklaart de plaats die kinderen van “zwarten” konden krijgen binnen 

deze jeugdbewegingen. 

 

Wanneer we een netwerk beoordelen in de lijn van Van Ghysel, kan geconcludeerd worden 

dat er contact was tussen de verschillende jeugdbewegingen, maar dat het geen echt netwerk 

was. Tot een eengemaakt geheel is het nooit helemaal gekomen. Zoals hierboven omschreven 

wilden bijvoorbeeld de Zilvermeeuwtjes hun eigenheid behouden. Ze profileerden zich als 

Brussels en benadrukten hiermee hun onafhankelijkheid, ze legden minder nadruk op het 

Groot-Nederlandse aspect.608 Samenwerking was er op bepaalde momenten wel, maar 

initiatieven tot echte centralisering mislukten veelal door interne tegenstellingen. De 

organisaties functioneerden mijn inziens dus redelijk op zichzelf in plaats van in één netwerk.  

 

Er kan wel geconcludeerd worden dat het jeugdbewegingleven een deel was van de 

subcultuur. Zoals de repressieslachtoffers onderling contacten onderhielden, deden ook 

meerdere van de kinderen van repressieslachtoffers dit. Zo kreeg de tweede generatie ook een 

deelname en uiting in de subcultuur en zouden contacten voortleven na het uitsterven van de 

eerste generatie. Praktisch gezien zal het in veel gevallen invloed gehad hebben op de 

(Vlaams-nationalistische) overtuiging van de kinderen, maar ook in de inkleding van hun 

                                                 
606 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
607 M. Beyen, art. cit., pp. 108-109 
608 N. Wouters, “Zilvermeeuwtjes”, p. 3780. 
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verdere leven. Er zouden persoonlijke informele netwerkjes gevormd worden. Dit is 

ondermeer te zien in het voorbeeld van de verschillende ex-leden van het ADJV onder mijn 

respondenten. Hieronder weergegeven in een schema:  

 

Figuur 1: 

 

      Guido vanden Kerchove        Roeland Aelbers 

 

       Clément Sleurs   ADJV              Anoniem         
            Gehuwd        Gehuwd 

 

       Georgette Denis          Helena Denis 

     Zussen 

 

 

Feitelijk is dit een groep mensen in de samenleving die op basis van één gedeeld gegeven, 

namelijk het zijn van een kind van een repressieslachtoffer en het daaruit volgende 

lidmaatschap van het ADJV, hun levens voor een groot deel samen inkleden. Ze zijn allemaal 

hechte vrienden van elkaar en sommigen zijn getrouwd, waardoor weer banden in de vorm 

van schoonfamilie ontstonden.609 Wel liefst tien van de 24 respondenten geven aan met een 

lotgenoot getrouwd te zijn, vaak via de naoorlogse jeugdbewegingen. Binnen het persoonlijke 

netwerkje in het schema is te zien dat er ook huwelijken groeiden uit een lidmaatschap van 

het ADJV. Dhr. Sleurs en een andere getuige vonden hun vrouw (toevallig zussen van elkaar) 

binnen het ADJV, waardoor zij weer schoonbroers werden:  

 

(Helena) Dat was allemaal van de zelfde kleur. (Georgette) Dat was de beste jeugdbeweging. 

(Helena)Wij waren daar fier op. Onze echtgenoten, dat komt echt door de jeugdbeweging. 

(Georgette) Veel van onze vriendenkring zijn allemaal koppels uit die jeugdbeweging. 

(Helena) Die jeugdbeweging zat overal, in Brussel, Antwerpen, Limburg en één keer per jaar 

kwamen die allemaal samen. Heel dat Vlaanderen. (Georgette) Praktisch gezien was het 

                                                 
609 F. Seberechts, op. cit., p. 150.  & interviews ex-leden ADJV & interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
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beslissend voor ons leven.. Wij hebben er ook een serieuze vriendenkring aan overgehouden, 

als er iets is zie je dat. 610 

 

Vaak maakte men ook gebruik van nieuw opgerichte volksdansgroepen om contacten te 

leggen. 611  

 

Voor velen zijn de toen gelegde contacten nog steeds levendig. De subcultuur is voor deze 

respondenten nog steeds hun belangrijkste samenlevingsvorm. Het heeft velen voor altijd 

Vlaams-nationalistisch overtuigd. Het Vlaams-nationalisme en de Vlaamse beweging was 

voor repressieslachtoffers en hun familie een bestaande basis van waaruit maatschappelijke 

uiting en contacten gevestigd konden worden.612 Hier zal dieper op ingegaan worden in het 

kader van een vergelijking met Nederland onder 2.3.2. 

 

Hulporganisaties 

 

Speciaal voor kinderen bestonden ook enkele hulporganisaties. Zo was er de organisatie 

“Onze kinderen” die alle liefdadigheidswerken wilde oprichten en besturen. Het ging om 

weeshuizen, studie –of vermaakkringen, onderdak geven aan arme, zwakke en/of 

verwaarloosde kinderen en vrij onderwijs vergemakkelijken. Een ander organisatie was “Le 

Niod”, een tehuis voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar in Nieuwpoort-Bad. Gedurende het 

hele jaar konden kinderen hier godsdienstige vorming, verzorgd onderwijs en een goede 

opvoeding en medische controle genieten. Dit tehuis was een alternatief voor ouders die hun 

kinderen niet bij familie of vrienden konden onderbrengen. Een derde organisatie was 

“Offensief der Goedheid” die zich bezighield met het verzorgen van Sinterklaas –of 

kerstgeschenken voor kinderen van collaborateurs. Feitelijk was het een actie van het “v.z.w. 

Jeugdzorg” die honderden gezinnen financieel en materieel steunde. Deze v.z.w. verzorgde 

ook vakantiekolonies en een sociaal tehuis in Wakken en Brasschaat. Het beschermcomité 

zou ondermeer Paul Daels bevat hebben.613 

 

                                                 
610 Interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
611 F. Seberechts, op. cit., p. 149. 
612 Ondermeer interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 & interview O.O.,afgenomen op 15 februari 2010 
613 I. Van Ghysel, op. cit., p. 65. 
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C. Buiten de subcultuur 

 

De subcultuur met de gedeelde band is voor vele respondenten zeer belangrijk geweest in hun 

hele leven en nog steeds sterk. Toch is dit een enigszins eenzijdig verhaal. Opgemerkt moet 

worden dat niet elke nakomeling van getroffenen in de repressie automatisch deel werd van 

deze subcultuur. Er is ook een belangrijke groep onder kinderen van collaborateurs die uit 

eigen keuze liever niets met deze subcultuur te maken wil hebben of simpelweg onderstreept 

veel contact te hebben met mensen van de “andere kant.” Deze groep, en dan vooral de 

mensen die bewust buiten de subcultuur willen staan, is over het algemeen moeilijker te 

benaderen dan leden van de subcultuur. Dit zijn mensen die vaak afstand hebben genomen 

van het verleden (van hun ouders) en er een streep onder willen trekken. Leden van de 

subcultuur denken met een interview ook vaak het credo van de anti-Vlaamse repressie te 

kunnen dienen en bevestigen. Doordat deze motivatie ontbreekt bij meerdere van de 

respondenten die niet tot de subcultuur behoren zullen zij vaak minder bereid zijn tot 

getuigen. Ze zijn met zes personen dan ook enigszins ondervertegenwoordigd in mijn 

respondentenbestand, maar ze niet weergeven zou een eenzijdig beeld creëren. Hieronder 

komen enkele getuigen aan het woord: 

 

Ik kom uit een heel zwaar collaboratiemilieu, maar als kind had ik contact met heel linkse 

mensen. Ik denk aan Bert die communistisch volksvertegenwoordiger was. ik denk aan de 

schrijver Louis Paul Boon die ik heel mijn leven gekend heb. Die ook uit de 

weerstandssituatie komt. En ik werd daar dus niet afgestoten. Ik zat wel in die subcultuur. 

Maar ik heb altijd wel maar met één been in die subcultuur gestaan, ik wilde er altijd buiten 

staan. Bijvoorbeeld met die jeugdbeweging, dat lag mij dus gewoon niet. Dat klinkt gek dat je 

als kind van een echte collaboratiesituatie net niet aansluit bij de kinderen die uit de 

collaboratie komen. Ik voel mij nog altijd ongelukkig met die symboliek. Dat is een stuk van 

mijn met één been erbuiten staan. Maar met een ander been stond ik er wel in. Ik ben 

medestichter geweest van Broederband waar weduwen en kinderen en oud-collaborateurs 

samenkwamen. Maar daar stond ik ook altijd met één been buiten. Want ik herinner mij dat 

sommigen daar in de jaren ’60 en ’70 nog met bewondering over de leider Elias en Staf de 

Clercq spraken. En dat wrong mij, maar ik was er wel bij.614 

 

                                                 
614 Interview  F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
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Mijn dochter heeft voor een paper veel interviews kunnen doen bij die mensen die met de 

repressie te maken hadden. Maar dat kwam ook omdat ze uit de “clan” kwam. Want niemand 

weet dat ik dissident ben, daar werd niet over gesproken. Er werd altijd gedaan alsof ik ook 

Vlaams-nationalistisch was en zo stemde en zo. Maar ik wil er niet tot de “clan”behoren. Ik 

ga wel naar mijn moeder, maar wij vragen broers en zussen nooit hier thuis. Omdat ik dacht 

dat dat hier niet meer veilig zou zijn. Dit is mijn veilige nest met mijn vrienden en hier kan ik 

zijn wie ik ben en mijn kinderen ook. Mijn moeder is hier wel veel geweest. Dat blijft mijn 

familie en ik blijf daar loyaal aan, ga naar elk familiefeest, maar dit hier, daar komen jullie 

niet in.615 

 

Ik heb nu nog wel contact met lotgenoten. Uiteraard, dus ook in de familie of verdere familie 

heb ik daar contacten mee. Maar dat zijn geen goede vrienden geworden. Ik ga niet vooral 

om met lotgenoten. Met lotgenoten omgaan is wel moeilijk want in sommige gevallen leven 

die nog zo’n beetje in datzelfde gedachtegoed. Ik heb uiteraard geen vrienden bij de Vlaams 

Blokkers. Maar wel bij de N-VA waarvan sommige van hun leden nog in een soort vage 

nostalgie leven. En bij bepaalde verdere familie van mij is dat overduidelijk. Het zijn er niet 

veel, maar zo een paar die die uiterst rechtse ideeën nog altijd koesteren. Dikwijls gekoppeld 

aan religie. Ikzelf ben geëvolueerd, ik ben geen lid van een politieke partij maar mijn 

gedachtegoed is vrij links. En bijna al mijn echte goede vrienden zijn of waren ook links of lid 

van de partij. Maar ik karakteriseer mezelf als een links voelend agnosticus, vrijzinnige.616 

 

Uit deze laatste getuigenis blijkt dat omgang met de “andere kant” in sommige gevallen dus 

geen problemen gaf. Het laat in ieder geval een positiever oordeel over de integratie van 

kinderen van collaborateurs in de samenleving vermoeden dan het zich afscheiden in een 

eigen subcultuur. Hieromtrent zou dieper onderzoek moeten gebeuren naar mensen die buiten 

de subcultuur staan, iets wat geen sinecure is. De kinderen die wel (met hun ouders) in de 

subcultuur stonden zijn veelal voor de rest van hun leven in de Vlaamse beweging en het 

Vlaams-nationalisme blijven hangen. Dit zal blijken uit het volgende subthema. 

 

 

                                                 
615 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010  
616 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
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2.1.10 Engagement in de samenleving 
 

Om de integratie van nakomelingen van incivieken in de burgerlijke samenleving te 

analyseren is het nodig om het maatschappelijk gedrag van deze nakomelingen nader te 

bekijken. Kinderen van repressieslachtoffers ervaren nog vaak hun hele leven lang 

psychologische gevolgen van de ervaringen in hun jeugd en de opvoeding door enigszins 

getekende ouders. Hier zal in het volgende thema op ingegaan worden. De gevolgen van deze 

episode in hun leven kunnen echter ook merkbaar zijn in het (politiek) engagement en in de 

(politieke) interesses van de nakomelingen van collaborateurs. 

 

Het verleden is toch wel bepalend geweest voor mijn politieke interesse en mijn interesse in 

Leuven Vlaams en de schoolstrijd.617  

 

De repressiepolitiek heeft veel mensen die hierdoor getroffen zijn naar het Vlaams-

nationalisme gedreven. Het “Zwartboek over amnestie” wijt de heropleving van het Vlaamse 

nationalisme dan ook aan de repressie.618 Eva Kongs heeft met haar interviews aangetoond 

dat dit geldt voor de jeugdcollaborateurs.619 Dat dit niet enkel geldt voor de rechtstreeks 

getroffenen, maar ook voor de nakomelingen blijkt uit de interviews van dit onderzoek. Meer 

dan de helft van de respondenten stelt Vlaams-nationalistisch ingesteld te zijn en ook zo te 

stemmen, namelijk voor de Volksunie en daarna in meerdere gevallen voor de N-VA. Maar 

liefst 10 van de 24 respondenten waren of zijn zelfs zeer actief in de Vlaamsgezinde politiek, 

ze afficheerden bijvoorbeeld voor de Volksunie620, stonden op de lijst van de Volksunie voor 

bijvoorbeeld de gemeenteraad621 of werden zelfs senator voor de Volksunie622, ze werden na 

het verdwijnen van de Volksunie lid van de N-VA en zelfs voorzitter van het Vlaams 

parlement623, deden mee aan betogingen en Leuven Vlaams624 enzovoorts.  In een schema ziet 

het politiek gedrag van de respondenten van dit onderzoek er als volgt uit: 

                                                 
617 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 
618 Judex, Zwartboek over amnestie, Gent, Belgisch Nationaal Blok, 1974, p. 49. In: E. Kongs, op. cit., p. 86. 
619 E. Kongs, op. cit., pp. 86-87. 
620 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 & interview B.J., afgenomen op 22 april 2010 
621 Interview  W.C., afgenomen op 19 april 2010 & interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
622 Interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 
623 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
624 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 & interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
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Figuur 2: 

 

 Stemmen Actief Actief in Volksunie, 

stemmen voor N-VA 

Volksunie  6  

N-VA  1  

Volksunie, daarna     

N-VA 

4  2 

Vlaams Belang    

Niet-Vlaams 1 (rood)   

Niet aangegeven 10   

 

 

Uit deze tabel blijkt dat veel nakomelingen van collaborateurs terecht zijn gekomen in het 

Vlaams Nationale partijpolitieke spectrum. Onderstreept moet wel worden dat wel liefst tien 

mensen hun politieke voorkeur niet wensten te vermelden. Binnen deze tien mensen 

verhouden zich naar mijn oordeel meerdere respondenten die niet Vlaams gericht zouden 

stemmen. Dit zijn namelijk de mensen die zich representeren als pertinent niet-Vlaams-

nationalistisch. Van de respondenten die Vlaamsbewust stemmen bevinden velen zich in de 

subcultuur van lotgenoten met anti-Belgische gevoelens vanwege de in hun ogen anti-

Vlaamse repressie. Zoals reeds aangestipt is werd een basis voor het hergroeperen binnen de 

Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme gevonden, met een ruggesteun van ‘katholiek 

Vlaanderen’. De ouders van veel respondenten hadden gecollaboreerd uit Vlaams-

nationalisme en zouden deze ideologie aan blijven hangen na de oorlog en blijven vertoeven 

in Vlaamse milieus. En vaak was het zo dat de voormalige collaborateurs al vrienden hadden 

in het Vlaamse milieu en dat bleef na de oorlog hetzelfde.625  

 

Hierin gingen de kinderen vaak mee, zoals bleek konden ze binnen het nationalistische kader 

zoals de Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen steun vinden. Dit heeft hen vaak voor hun 

hele verdere leven Vlaamsbewust gekleurd. Binnen nationalistische gezinnen zouden 

jongeren geneigd zijn de politieke overtuiging van de ouders over te nemen. Dit heeft te 

maken met loyaliteit. Hoe meer men heeft geleden onder de repressie, hoe meer men ook 

                                                 
625 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 & interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 
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loyaal zal zijn aan het eigen (collaboratie)milieu met het doorgegeven beeld van de Vlaamse 

idealistische collaborateur als martelaar in de Vlaamse strijd.626 Op de loyaliteit zal dieper 

ingegaan worden onder 2.2B.2.    

 

Eva Kongs merkt in haar respondentenbestand twee trends op, ten eerste de opgang van het 

Vlaams-nationalisme door de verbittering van repressiejongeren en een vaak hand in hand 

gaan van Vlaams-nationalisme en rechts denken: zes van haar respondenten kozen Vlaams 

Blok. Een tweede trend is dat repressiejongeren voor het Vlaams Blok of blanco stemmen uit 

weerzin voor het concept macht.627 Deze weerzin van macht komt ook voor bij kinderen van 

collaborateurs en zoals aangetoond delen ze zeker de hang naar het Vlaams-nationalisme, ook 

al mag hierin niet veralgemeend worden. Het Vlaams Blok, nu het Vlaams Belang, kan echter 

binnen de respondenten van dit onderzoek niet op veel aanhang rekenen. Er wordt meermaals 

aangegeven dat het Vlaams Blok en later het Vlaams Belang als te radicaal werd en wordt 

ervaren.  

  

Een bij meerdere respondenten terugkerend gegeven is dat hun moeders regelmatig negatief 

stonden ten aanzien van het politieke engagement van hun kinderen. Ze waren bang voor 

herhaling van wat er in de repressie was gebeurd: 

 

Ludo mocht niet meedoen aan die manifestaties van ons ma want we hadden al genoeg 

miserie gehad. En elke keer als er een manifestatie was en er stonden foto’s in de gazet stond 

Ludo op de eerste rij. Toen ik meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gork belde ik 

op de dag van de verkiezingen en zei ik dat ik door was. En mijn ma zei dan: “ach jong, ik 

kan er u niet mee feliciteren.” Arm vrouwtje.628  

 

In Gent waren we meteen terug in de Vlaamse beweging actief. Omdat er geen ouders bij 

waren. Mijn moeder was van een liberaal milieu, van een welgestelde familie. Ze had 

middelbaar gedaan en kon goed Frans en zo. Zij was de leidende figuur in het huishouden. En 

ze deed de winkel. En zij zou in mijn ogen, een vertragende invloed gehad hebben op al dat 

idealistisch gedoe van mijn broers. Maar zij is gestorven in ’42.629 

                                                 
626 D. Meuleman, op. cit.,  p. 74. 
627 E. Kongs, op. cit., pp. 86-87. 
628 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010  
629 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
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Wat betreft politiek engagement is de periode van repressie en het vormen van de subcultuur 

dus voor veel kinderen van collaborateurs bepalend geweest. Maar engagement in de 

samenleving is niet altijd politiek, er is ook gepeild naar andersoortige activiteiten in de 

maatschappij. Het overgrote deel van 22 respondenten stelt actief te zijn (geweest) in een 

vereniging. Dit behelsde verenigingen van allerlei aard. Het kan om culturele verenigingen 

gaan, één respondent is bijvoorbeeld lid van de commissie van het dokter Guislain-museum, 

een ander is verbonden aan het Huis van Alijn. De culturele organisatie die de meeste 

respondenten groepeert is het Davidsfonds, dus wederom engagement in het kader van de 

Vlaamse beweging. Bovendien springen de verenigingen van oud-repressieslachtoffers in het 

oog, drie respondenten zijn lid van de Marnixkring en twee vervoegden de Vriendenkring 

Sneyssens.  

 

Verder is het verenigingsleven van de respondenten zeer gevarieerd, sommigen zijn lid van 

een zangkoor of wijkcomité, anderen vervoegen de verschillende bonden voor 

gepensioneerden. Op basis van het zeer hoge percentage respondenten dat actief is in het 

verenigingsleven kan wel geconcludeerd worden dat nakomelingen van collaborateurs zich 

niet per sé afzonderen van de samenleving. Ondanks de consequenties die hun ouders’ 

engagement met zich meebracht heeft het niet geleid tot een algemeen afzweren van 

engagement. Eén derde was (en is) zelfs zeer actief binnen verenigingen. En hoewel het 

regelmatig gaat om Vlaamse verenigingen of zelfs verenigingen die repressieslachtoffers 

groeperen, is ook een belangrijk aantal respondenten (zowel binnen als buiten de subcultuur 

staan) lid van niet-Vlaams geïnspireerde verenigingen. Zij geven daarbij wel vaak aan dat er 

over politiek of het verleden niet gepraat wordt. 

 

Veel kinderen van collaborateurs zijn ook in hun interesses bepaald door het verleden: 

 

Als ik dan dat boek zie van Twee Werelden, dan denk ik dat ik dat toch maar weer moet 

kopen. Het wetenschappelijk onderbouwen van alles wat met repressie en collaboratie te 

maken heeft interesseert mij wel.630 

 

                                                 
630 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
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Het merendeel van de respondenten is enorm geïnteresseerd in het oorlogsverleden en heeft er 

een flink aantal boeken over staan. 

 

Wat betreft engagement is het repressieverleden dus bepalend geweest. Er kan op basis van de 

24 verhalen van dit onderzoek gesteld worden dat engagement vooral in een Vlaams (-

nationalistisch) kader plaatsvond. Of dit een bewijs is voor een onmogelijkheid tot integratie 

in een Belgisch kader is niet makkelijk te concluderen, veelal was er bij de respondenten een 

onwil om zich buiten het Vlaamse kader te engageren. Er zou dieper onderzoek moeten 

plaatsvinden naar kinderen van collaborateurs buiten de subcultuur, met andere dan de 

Vlaams-nationalisische ideeën, om een (on)mogelijkheid tot integratie wat betreft politiek 

engagement in het niet-Vlaams-nationalistische kader vast te stellen. Hierbij kan gedacht 

worden aan een lidmaatschap van niet-Vlaams-nationalistische of niet-Vlaamsgezinde 

partijen. Wat engagement in verenigingen betreft bleek het voor kinderen van collaborateurs 

echter wel mogelijk om te integreren in niet-Vlaamsgezinde verenigingen. Hierbij moet wel 

gesteld worden dat over het verleden vaak niet gepraat wordt. 

 

2.1.11 Legerdienst 
 

Een Belgisch nationaal kader waarin wel meer zekere conclusies over de (on)mogelijkheid tot 

integratie van kinderen van collaborateurs kunnen getrokken worden is het leger.  

 

Zes van de tien mannen die (indirect) ervaringen hebben met legerdienst stellen dat je als kind 

van een “zwarte” geen officier (of bekleder van hogere functies in het algemeen) kon 

worden.631 Er waren lijsten met namen van diegenen met een enigszins verdachte afkomst: 

 

Ik koos om soldaat te worden en wilde geen officier zijn. ik ben barman geweest in de messe. 

maar ik moest altijd alles weten. Moest ik voor officier gekozen hebben zou het niet gelukt 

zijn, want ik stond wel op een lijst.632  

 

                                                 
631 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 & interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 & interview L.C., 
afgenomen op 06 mei 2010 & interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 & interview R.A., afgenomen op 27 
april 2010 
632 interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
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Dhr. Bonné is professioneel in het leger gegaan en stelt nooit last ondervonden te hebben van 

zijn identiteit. Dit komt doordat hij deel uitmaakte van het Amerikaanse leger, hij stelt dat hij 

wel hinder ondervonden zou hebben wanneer hij in het leger van België had gezeten. 

 

Ik heb het geluk gehad naar Amerika te gaan. Daar hield men daar geen rekening mee. 

Iedereen was gelijk voor de wet. Als ik hier was gebleven was het misschien fout gegaan. Ik 

heb hier ook een tijdje in het leger gezeten maar ik heb niets gemerkt. In die periode was het 

voor ons iets gunstiger. Met de koude oorlog wisten ze dat wij zeker niet aan de andere kant 

stonden. Ik had de opleiding in België kunnen doen maar ben toch maar naar Amerika 

gegaan. Want al die opleiders in ’52-’53 kwamen uit de oorlog en daar kon er misschien wel 

eens één tussenzitten die zou zeggen: “jij niet.” Naar Amerika gaan was een vrijwillige keuze. 

Je moest je opgeven en ik heb die kans aangegrepen. Ik kreeg toelating en daar heb ik  geen 

last gehad. Daar wisten ze niets van mijn verleden, daar hadden ze geen dossierkennis. Dat 

was gewoon die persoon, stamnummer zo. Hier in België zou men dat wel geweten hebben, ik 

zou waarschijnlijk nooit officier kunnen worden. Nu wel. Een collega mocht niet trouwen met 

een dochter van iemand die in de gevangenis had gezeten.633  

 

Anderen geven dan weer aan totaal geen hinder van het verleden ondervonden te hebben in 

het leger634, dit kon verklaard worden door het feit dat men in het leger niet van de respondent 

zijn verleden afwist: 

 

Ik heb achttien maanden legerdienst gedaan. Ik werd helemaal niet gestigmatiseerd. Op het 

einde van mijn opleiding, omdat ik reserveofficier was, kwam er wel een delegatie van de 

staatsveiligheid die ons moest screenen. Ik was toen gehuwd en heb naar alle waarheid bij 

“familiehoofd”mijn eigen naam ingevuld. En ik denk dat ze de link met Frans Daels nooit 

gelegd hebben. Met “familiehoofd” bedoelden ze de vader, maar doordat ik gehuwd was ben 

ikzelf familiehoofd geworden. Ik weet niet of ik last gehad zou hebben als ze het wel geweten 

hadden. Aan het leger heb ik geen slechte herinneringen.635  

 

Bij andere respondenten was er echter geen logische verklaring te vinden voor de niet-

stigmatisering: 

                                                 
633 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
634 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 
635 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
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In het leger ben ik niet gestigmatiseerd. Dat is wel raar. Ik werd opgeroepen voor de TTR, 

“Transmissie Troepen.” Daar moest je geheime berichten versturen, leren coderen en 

decoderen. Er werd ons gezegd: “jullie zijn elitaire troepen, jullie moeten zeer betrouwbare 

mensen zijn.” Want wij werkten alleen op de hoofdkwartieren. En ik was dus van een 

“zwarte” familie, ik vond dat heel komiek. Misschien hebben ze me bij de TTR gestoken, 

morse dus, omdat ik dat bij de scouts ook soms deed. Toen ik mijn rijbewijs aflegde voor 

camions en tanks te besturen zei mijn examinator: “hoe komt het dat jij daar zo goed mee kan 

rijden?” Ik zeg: “ik heb dat geleerd van mijn broer, die heeft dat geleerd in de SS in 

Rusland.” En die vent zei daar niets van. Helemaal niets. Bovendien had ik ook nog para 

kunnen worden. Ik was onderofficier en je kon zo een beetje paraopleiding doen als kandidaat 

onderofficier. Ik heb dat zes maanden gedaan. En al die mannen die sportlessen gaven 

vroegen waarom ik geen para was geworden. Maar dat was langer legerdienst en dat wilde ik 

niet want ik vrijde toen serieus. Maar anders was ik paraofficier geworden. Voor de sport, 

niet uit overtuiging.636 

 

Concluderend kan gesteld worden dat achterstelling van kinderen van incivieken in een 

Belgisch-nationaal kader als het leger vaak voorkwam, vooral wanneer het ging om de 

mogelijkheid om officier te worden. Wanneer het niet voorkwam kon daar een reden voor zijn 

zoals dhr. Daels hierboven aangeeft, maar het kon dus ook voorkomen dat er niet 

gestigmatiseerd werd zonder dat de respondent hiervoor een verklaring kan geven.  

 

2.1.12 Bevrijdingsfeesten 
 

Een ander Belgisch-nationaal kader is het vieren van de bevrijding. Zoals Seberechts aangeeft 

heerst er in de “bijna-parallelle maatschappij”, in de subcultuur van repressieslachtoffers en 

hun familie een wrok ten aanzien van de Belgische staat.637 Deze houding ten aanzien van de 

Belgische staat was en is nog steeds in verschillende activiteiten van nakomelingen van 

repressieslachtoffers te zien. Wat de viering van de Bevrijding betreft gaat het in deze context 

eerder om een non-activiteit bij kinderen van repressieslachtoffers. De bevrijding is voor hen 

een symbool van het begin van de ellende die hen is aangedaan door de Belgische staat, door 

                                                 
636 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
637 F. Seberechts, op. cit., p. 150. 
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de repressie. Het is een nationaal feest waar zij geen deel van willen uitmaken. Het moet wel 

benadrukt worden dat deze felle houding vooral aangenomen wordt door de respondenten die 

overduidelijk tot de subcultuur van lotgenoten behoren. Een aantal voorbeelden: 

 

Bevrijdingsfeesten negeerden wij. Wij deden daar zeker niet aan mee! En je kon er ook niets 

tegen doen, dat had geen zin. Wij negeerden dat eenvoudig.638 

 

Nu doen we daar niet aan mee. We kennen alleen 11 juli. Het was geen bevrijding, het was 

het begin van het einde. Wij beschouwen dat niet als een bevrijding. Al wat met België te 

maken heeft wordt verdrongen. Tenzij dat het moet omwille van je werk.639  

 

Een interessante vraag die gesteld kan worden binnen dit subthema is of het voor kinderen 

van incivieken wel mogelijk was om mee te doen aan bevrijdingsfeesten. Het kon hen 

namelijk verboden worden door bijvoorbeeld de schooldirectie of door de ouders: 

 

We deden daar niet aan mee. In Maaseik was er eens een Bevrijdingsstoet. En toen moesten 

we van de school meelopen. Er waren er zo met lange witte kleedjes aan en die moesten 

letters dragen: “vredig.” En ik mocht niet. Ik mocht in de stoet niet meegaan. Dat werd 

gezegd door de leraren. Ik vond dat niet echt vervelend, de meesten ervoeren dat toch meer 

als een corvee.640  

 

We deden er niet aan mee, via school wilden ze eens iets met vlagjes doen. Maar dan zei mijn 

moeder dat daar niks van zou komen. Ze wisten het dus, dat wel. Maar ik vond het niet raar 

dat ik niet mocht meedoen. Het was eenvoudig van thuis uit dat me zei dat we daar niet naar 

toe gingen. En dat ging dan voorbij, dat werd niet speciaal opgemerkt.641 

 

Dat het in sommige gevallen wel mogelijk was om mee te doen aan bevrijdingsfeesten blijkt 

uit het voorbeeld van dhr. Bonné: 

 

De eerste keer dat er een bevrijdingsfeest was hebben we zelfs meegedaan. Moeder hield dat 

niet tegen. Ze verwittigde ons gewoon dat we voorzichtig moesten zijn en geen domme dingen 

                                                 
638 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 
639 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
640 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010  
641 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 
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mochten doen. Er heeft niemand ooit gezegd dat we niet mochten meedoen en er heeft 

niemand ooit gevraagd of we meededen. We hebben gewoon meegedaan. Op die leeftijd. Als 

er feest is doe je mee.642 

 

Of kinderen het vreemd of vervelend vonden dat ze niet mee konden of mochten doen aan 

bevrijdingsfeesten hangt mijn inziens nauw samen met het feit of ze deel uitmaakten van de 

Vlaamsgezinde subcultuur van repressieslachtoffers en hun familie of niet. Respondenten die 

wel behoren tot de subcultuur werden in hun jeugd vaak opgevoed met de idee dat de 

bevrijding het symbool was voor alles wat de familie aangedaan was. Het was het symbool 

van de ellende, van die “andere kant” waartoe ze niet wilden behoren. Doordrongen van dit 

soort ideeën vonden ze het dan veelal ook niet erg dat ze niet mee konden doen aan 

bevrijdingsfeesten, dat was iets waar ze geen deel van wilden uitmaakten.   

 

Wij gingen daar nooit naartoe. Wij gingen niet naar zo’n dingen uiteraard. Want dat was al 

die in ons ogen ons iets misdaan had. En daar gingen wij niet bij lopen. We hadden zo een 

aantal families waar wij tot lang geen goedendag aan zeiden. Dat was de andere kant en 

afgelopen. 643 

 

Wij deden er niet aan mee, voor ons was dat geen bevrijding, voor ons was dat het begin van 

de repressie, mijn vader was toen aangehouden op die dag. We negeerden de festiviteiten ja. 

Ik vond dat niet jammer als kind, zo min als dat iemand anders verjaart en jij kunt het niet 

vieren.644  

 

Wij deden daar niet aan mee. En op school ook niet, al waar ik niet aan mee moest doen deed 

ik niet. En nog niet. Wij vonden dat niet vreemd, wij waren daar fier op dat we daar niet aan 

mee deden. En als we mee hadden moeten doen van school dan zouden ze ons niet gezien 

hebben, dan zouden we toch iets gevonden hebben. Dat was na het lager, niet in het lager, 

dan wist je dat nog allemaal niet. Maar daar heb ik nooit zoiets meegemaakt van vlaggen 

zwaaien of zoiets. Mijn vader zou dat ook niet gewild hebben.645 

 

                                                 
642 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
643 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
644 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
645 Interview B.J., afgenomen op 22 april 2010 
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Wanneer dit soort getuigenissen geplaatst wordt tegenover getuigenissen van mensen die 

stellen niet echt tot de subcultuur van lotgenoten te (willen) behoren is er een verschil 

merkbaar. Deze laatste groep ziet het vieren van de bevrijding niet echt als een bedreiging of 

een aanstootgevende gebeurtenis. Deze mensen staan enigszins onverschillig ten aanzien van 

bevrijdingsfeesten, maar niet per sé omdat het bevrijdingsfeesten zijn:  

 

Ik heb dat altijd tot de folklore gerekend. Ook als kind, ik vond dat lachwekkend. Totdat ik 

huwde, mijn schoonvader speelde met de fanfare en die was ook opgeëiste geweest. Hij was 

een vooraanstaande in die sfeer van 11 novemberoptochten en zo. Ik veroordeel dat niet, 

maar ik zag dat allemaal een beetje als folklore. De tegenbeweging die een beetje langs 

Vlaamse kant ontstond waar men dan van de pastoor eiste dat men daar met 11 juli met 

Vlaamse Leeuwen mocht staan, dan had ik zoiets van: doe dat niet, dat leidt tot niets. Maar ik 

heb  eigenlijk nooit zwaar aan bevrijdingsfeesten getild.646   

 

Met bevrijdingsfeesten heb ik niks te maken. Ik ben ook nooit geïnteresseerd geweest in 

feesten en massabedoeningen. Ik ben met de scouts twee keer in mijn leven naar de 

IJzerbedevaart gegaan. Met leeuwenvlagjes op de fiets, korte broeken, opgerolde kousen: de 

Vlaamse jongen met bros. En we moesten daar eed aan Vlaanderen zweren, zo (Hitlergroet)! 

Ik was er ziek van en ik stond ook zo omdat iedereen zo stond. Aan Vlaanderen zweren, aan 

een stuk grond van z’n leven. Moet ik hier aan dat gras gaan zweren dat ik dat trouw ben? En 

dan ben ik nog een keer met een neef gegaan, met een d’Haese ook. Maar al dat gezweer en 

al dat massagedoe, ik had daar een hekel aan. Ook aan velokoers of voetbal, al die massa, ik 

heb daar een hekel aan. Dat interesseerde me gewoon niet. Noch van de ene richting noch 

van de andere. Zo van die uitbundigheden dat is allemaal zo vals. Mijn ouders verboden me 

niet om eraan mee te doen. Maar ik was altijd gegeneerd van wat mijn vader deed. Ik ging 

naar de muziekacademie in Ledebergh en die gaven ieder jaar de leerlingenauditie en mijn 

zusje en ik moesten dan ook spelen. En op het einde werd dan altijd de Brabançonne 

gespeeld. En mijn vader pertinent nooit opstaan he. En dan vroegen ze waarom hij niet 

opstond. En dan begon het: “en ik vrijwilliger van de oorlog van ’14-’18 en u gaat mij een 

beetje zeggen wat ik ga doen!” Ik had schrik: ons vader zit er weer bij.647 

 

                                                 
646 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
647 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
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Tegenover bevrijdingsfeesten stond ik vrij onverschillig. Dergelijke feestelijkheden, dat zegt 

mij toch niet veel hoor. Het is niet aan mij besteed. Maar ik heb daar helemaal geen negatieve 

gevoelens tegenover, ja ik vind het goed dat dat gevierd wordt. Maar ik houd nu eenmaal niet 

van massabetogingen, nee ik heb daar geen negatieve gevoelens tegenover.648  

 

Een duidelijk verschil tussen de respondenten van de subcultuur en de getuige die er het minst 

van al toe wilde behoren is merkbaar: 

 

Ik mocht niet naar bevrijdingsfeesten, ik mocht dan bijvoorbeeld ook niet naar Rerum 

Novarum van mijn vader. Ik heb nooit begrepen waarom niet. Ik vond dat altijd heel gênant, 

want iedereen moest daar naartoe. De andere kinderen die daar niet naartoe gingen werden 

daar op aangesproken en ik niet. Dus dat snapte ik dan niet dat niemand mij aansprak. Ik had 

eigenlijk wel graag gegaan. Al die jaren speelde dat dus wel in ons dagelijks leven nog 

mee.649 

 

Op sommige scholen die erom bekend stonden open te staan voor kinderen van collaborateurs 

werden er ook geen bevrijdingsfeesten gevierd, een voorbeeld in het Brusselse St.-Jan 

Berchmanscollege: 

 

Op de scholen was er niets, daar gebeurde niets. Wel in die Franstalige lagere school was er 

wel een feest met Belgisch gedoe, vlagjes zwaaien. Maar wat dat was, weet ik niet meer. Maar 

op het St.-Jan Berchmans zijn er nooit feesten geweest die iets te maken hadden met de 

Belgische natie.650 Dit soort getuigenissen toont de kleur van zo’n school duidelijk aan.  

 

Aan bevrijdingsfeesten meedoen was dus voor sommige kinderen van collaborateurs officieel 

verboden of het mocht niet van de ouders. Maar het werd veelal ook niet als een gemis 

aangevoeld. Als dit wel als een gemis aangevoeld werd en zelfs een beetje als iets om je voor 

te schamen zoals bij mevrouw Van den Kerchove, kan dit erop wijzen dat deze mensen niet 

tot de gevormde subcultuur (willen) behoren. Dit niet ten volle tot de subcultuur behoren kan 

ook leiden tot een min of meer onverschillige houding ten aanzien van bevrijdingsfeesten. Er 

                                                 
648 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
649 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
650 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
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wordt niet aan meegedaan, maar er wordt ook geen aanstoot aan genomen, iets wat kinderen 

van repressieslachtoffers uit de subcultuur vaak wel doen.  

 

2.1.13  Hinder over de generaties heen, actualiteit van het oorlogsverleden 
 

Binnen dit onderzoek is ook gepeild naar de hinder die kleinkinderen van collaborateurs 

konden ondervinden van hun identiteit. Er is aan de hand daarvan kort onderzocht in hoeverre 

het oorlogsverleden voor generaties van nakomelingen van collaborateurs nog relevant kan 

zijn. Een kwart van de 24 respondenten van dit  onderzoek geeft  ondubbelzinnig aan dat hun 

kinderen nog last kunnen ondervinden van het oorlogsverleden van hun grootouders. Het is de 

achternaam die door sommige mensen in de samenleving nog gekoppeld wordt aan de 

collaboratie die deze kleinkinderen parten kan spelen.  

 

Materieel en maatschappelijk ondervinden kinderen van collaborateurs door de nauwe 

(bloed)band met de collaborateurs vaak zelf nog steeds gevolgen van de collaboratie. Dat dit 

lang doorleeft, soms zelfs tot over de generatie van kleinkinderen, wordt mede duidelijk uit 

een interview met Oswald van Ooteghem door Louis Wuyts. Van Ooteghem  geeft een 

voorbeeld van een apotheker in Gent die een boete moest betalen die de grootvader van zijn 

vrouw nog verschuldigd was aan de staat wegens collaboratie.651 Het artikel geeft weer dat 

Van Ooteghem het moeilijk heeft met de repressie, “omwille van de nasleep, die nu nog 

onschuldige afstammelingen van de collaborateurs treft.”652 Zijn eigen kleinzoon mag 

bijvoorbeeld geen rijkswachter zijn omdat hij geen bewijs van achtbaarheid kan verkrijgen 

vanwege het feit dat hij onder één dak heeft geleefd met een veroordeelde, met zijn 

grootvader die als inciviek werd beschouwd.653 In instanties waar trouw aan het vaderland 

belangrijk is is men vaak wantrouwig ten aanzien van naaste familie van collaborateurs. Men 

denkt dan bijvoorbeeld dat ontrouw aan vaderland in opvoeding wordt doorgegeven. 

Bijvoorbeeld in Koninklijke Militaire School of Kadettenschool is een attest van 

achtenswaardigheid nodig van de burgemeester van je gemeente waaruit moet blijken dat 

jezelf en je naaste familieleden goed aangeschreven staan. In deel 1 werd reeds aangegeven 

dat nakomelingen van collaborateurs hier zelf ook mee te maken konden krijgen. Zo heeft de 

                                                 
651 L. Wuyts, “Het verbeten gevecht van gewezen oostfrontstrijder Oswald van Ooteghem: ‘moeten mijn 
kleinkinderen boeten voor mijn verleden?’ ” , in: De Standaard, pp. 48-49. 
652 Ibidem, p. 50. 
653 Ibidem, p. 50. 
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tweede en derde generatie nog last van de collaboratie van (groot)vader. Dries Meuleman 

noemt dit de materiële schulderfenis.654 Respondenten getuigen over andersoortige hinder bij 

hun kinderen: 

 

Mijn dochter werkt bij de stad. En zij heeft mij toch een keer laten verstaan dat men over die 

naam, Évrard, struikelde. Men vroeg dan of zij familie was van die oorlogsburgemeester… 

De jonge generatie weet daar niks van, die zou daar dus ook geen enkel gevolg van mogen 

dragen.655  

 

Mijn kinderen werden nog verweten voor “zwarten” op school, als er ruzie was. Ik had er al 

niks meer mee te maken dus mijn kinderen zeker niet. Maar dat is dan politiek. Want wij 

waren de eerste familie hier die politiek actief was. Dat was hier een CVP-baronie. Hier 

hadden zij elf op elf zetels. En wij waren de enigen die met de VU opkwamen en zetels 

haalden. En van daaruit wordt je dan politiek aangevallen, waar ze u kunnen kwetsen 

natuurlijk. Maar wij hebben ons dat nooit aangetrokken. En de kinderen ook niet.656 

 

Dat is een beetje een pijnlijke bladzijde bij ons. Mijn kinderen werden op school nog 

nageroepen voor “zwartlap”. Mijn kinderen zijn geboren in de jaren ’70 en werden dan 

aangeroepen want dat waren kinderen van een “zwartlap”. Terwijl ik met de hele oorlog niks 

te maken had. Die kinderen werden dus nageroepen over iets waarvan ze niet wisten waar het 

over ging. Ikzelf heb dat niet zo meegemaakt omdat ik snel weggegaan ben uit het dorp van 

mijn jeugd, in het derde van de lagere school. En als je dan na 18 jaar terugkomt, ken je 

niemand meer. Maar mijn kinderen gingen dan naar de dorpsschool. Dus die kinderen die 

mijn kinderen nariepen zullen dat van hun ouders gehoord hebben. Dat is puur 

dommigheid.657  

 

Ook in deze generatie komt het voor dat men liever wilde zwijgen over het verleden om 

lastige situaties te voorkomen: 

 

Ik heb de indruk dat de kinderen het vervelend vinden als er gepraat wordt over dat mijn 

vader in de gevangenis zat. Mijn dochter is een paar weken geleden getrouwd met iemand van 

                                                 
654 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 12-13. 
655 Interview A.E., afgenomen op 15 februari 2010 
656 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
657 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
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Maastricht. Ze hadden een trouwfeest en ik zat aan een tafel met zijn vader en moeder en 

broers en zussen. En nadien vroeg Katrien aan mij: “je hebt toch niet verteld over vroeger?” 

Waarschijnlijk had zij schrik dat ik tegen die Hollandse had verteld over mijn vader, voor 

haar reputatie.658 

 

De mogelijkheid dat kleinkinderen van collaborateurs nog hinder ondervinden van het 

verleden is dus reëel. Dat het oorlogsverleden in veel gevallen jaren na de feiten nog actueel 

kan zijn in de burgerlijke samenleving getuigen ook verschillende van de kinderen van 

collaborateurs zelf vanuit eigen ervaringen. (cf. 2.1.7) Hen is gevraagd in hoeverre ze vinden 

dat de beeldvorming ten aanzien van hen als nakomelingen van “zwarten” is veranderd. 

 

Beeldvorming ten aanzien van kinderen van collaborateurs 

 

Ongeveer 15 van de 24 respondenten stellen dat het oorlogsverleden nu zijn relevantie 

verloren heeft en dat het makkelijker is om erover te praten zonder erop aangekeken te 

worden. De andere respondenten menen echter dat de haat en tegenstellingen in minder of 

meerdere mate nog steeds doorleven. Een aantal getuigenissen die de verschillen in 

opvattingen binnen het respondent aangeven zullen hieronder weergegeven worden: 

 

Ik denk dat het veel verbeterd is. Het oorlogsverleden heeft misschien wel een tijd 

meegespeeld in de politieke sector. Maar ik denk dat dat nu helemaal weg is, als je bedenkt 

dat de voorzitter van het Vlaams parlement iemand is die uit een dergelijk milieu komt. Ik 

denk ook dat de kennis en het begrip voor die periode bij heel veel mensen bijna niet meer 

bestaat. Ik denk dat de stigmatisering voorbij is. Maar het ontbreken van begrip voor die 

periode is een kwalijke zaak. Die zaken mogen niet vergeten worden, zeker als je ziet dat 

bepaalde politieke stromingen weer lijnrecht in die richting gaan. Dat is schrikwekkend. En 

ook het gemak waarmee erover gepraat wordt. Het waren vreselijke dingen. De zes miljoen 

Joden wordt naar mijn inzien niet meer aangevoeld als zijnde een van de meest vreselijke 

dingen van de mensheid. Bij sommigen zal het oorlogsverleden nog wel doorleven 

waarschijnlijk. Sommige ouderen leven in nostalgie.659  

 

                                                 
658 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010  
659 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 



169 
 

De dag dat je er meer over kunt praten, vlotter, zal deze maatschappij evenwichtiger worden. 

Tot vandaag is dat niet zo.660  

 

Aan de hand van mijn tekeningen ben ik het beginnen kunnen vertellen. En ook omdat de tijd 

er rijp voor was om het te mogen vertellen. Ik ging dat niet durven vertellen 10-20 jaar 

geleden. Dat was not done. Je deed dat niet, daarover beginnen. Waarschijnlijk is er een 

verandering geweest in de maatschappij. Dat werd veel vierkanter benaderd vroeger. Je was 

een “zwarte” en ze bekeken je scheef. Nu niet meer, nu zeggen ze: “ja was jij van zo’n 

familie?” Het is veel gemakkelijker om erover te spreken, absoluut. Maar ik heb alleen schrik 

van die neonazi’s want dat moeten toch ongelooflijk domme kerels zijn om daar mee bezig te 

zijn.661  

 

Ik denk niet dat er een verbetering is in de beeldvorming. Iedereen heeft die uitvergrote 

cowboyverhalen. Die repressieverhalen van Maurice de Wilde hebben in mijn ogen 

onvoorstelbaar veel schade aangericht. De meest erge dingen die gebeurd zijn werden daarin 

uitvergroot. Iedereen denkt dan dat er niets anders gebeurd is. Dat is zo uitvergroot, de 

nuances zijn er niet meer. Met ouder worden realiseer ik mij nu volgens mij meer dat er ook 

aan onze kant fouten begaan zijn. Want ik had het ook altijd allemaal zo braaf en schoon 

lopen vertellen. En als ik dan de dingen lees en zie en hoor dan weet ik dat het niet allemaal 

zo goed verlopen is. Maar van alle kanten: er zijn misbruiken geweest aan de ene kant, maar 

aan de andere kant zal dat ook zo zijn.662    

 

Het oorlogsverleden groeit er helemaal uit. De mensen weten dat niet meer en maar goed 

ook. De doorsnee weet niet meer waar dat over gaat.663  

 

De tegenstellingen bestaan nog altijd. Mijn dochter zegt dat dikwijls. Voor kleinkinderen niet, 

dat is te klein. Maar voor mijn kinderen wel.664 

 

De maatschappij is er anders tegenover gaan staan. Er zijn andere wetten, je gaat mensen 

niet zomaar meer achtervolgen omdat ze een ander gedacht hebben.665 

                                                 
660 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
661 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
662 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
663 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
664 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
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In sommige milieus zijn nog steeds geen nuances. Hier in het dorp kan ik ze u allemaal bij 

naam noemen: “zwart” tegenover “wit”. Heel die problematiek tussen Franstaligen en 

Vlamingen in Brussel heeft daar nog mee te maken. Ik geloof dat het nog in hun achterhoofd 

meespeelt dat de Vlamingen van de VU en later de N-VA allemaal collaborateurs zouden zijn. 

In bepaalde milieus gaan ze daarvan uit. Jaren later kon het oorlogsverleden nog heel actueel 

zijn: ik werd niet aangenomen bij de provincie Brabant omdat ik een zoon van een “zwarte” 

was en met de opkomst van de VU haalden veel mensen heel de oorlog terug naar boven. Wij 

waren de zwarten, wij! Al die mensen in de VU waren zonen van of mensen die er niets mee te 

maken hadden.666  

 

Er is een betere beeldvorming en ergens ook weer niet. De laatste jaren werd het makkelijker 

omdat het academisch onderzoek op dat vlak gevorderd is en omdat de media er ook veel aan 

gedaan hebben om dat genuanceerd te behandelen. Maar dan bereik je maar een bepaalde 

laag. In een tweede laag is dat nog altijd niet zo gemakkelijk. Wanneer je de Vlaamse Leeuw 

afficheert of uit je raam hangt zeggen velen toch nog: “ja dat zijn zwarten, heb je gezien dat 

ze op 11 juli hun Vlaamse Leeuw uithingen?” Bij een bredere laag blijft dat en ook bij de 

partijen. Als ik lees hoe zondagavond bij de overwinning van N-VA door sommige mensen van 

SPA wordt gereageerd. Blijkens het krantenverslag spreken ze al onmiddellijk van: “het is bij 

Hitler ook zo begonnen.” Maar het klimaat is enorm verbeterd. Als je bedenkt dat ik vijf jaar 

aan de universiteit van Antwerpen de cursus “nationale bewegingen” heb kunnen geven. Dat 

ik hier deze dienst van het ADVN heb kunnen uitbouwen tot een groot onderzoekscentrum dat 

toch vertrekt vanuit een flamingantische kern. Het is geen flamingantisch instituut, maar het 

is daar toch uit vertrokken. Want men weet wie ik ben en men weet ook dat de meeste 

archieven die hier komen ook uit die hoek komen. Maar door de verruiming van onderzoek en 

van media ligt dat inderdaad stukken gemakkelijker.667   

 

(Helena) Ik ben in ’64 getrouwd, twintig jaar nadien, maar dan speelde dat nog altijd een rol. 

Het speelt nog een rol, ik denk niet dat er één van de kinderen van gewezen incivieken een 

plaats aan het hof of een hoge functie in de Belgische staat zouden krijgen. Een paar jaar 

terug mocht iemand niet naar het songfestival omdat haar ouders “zwart” waren. Het leeft 

                                                                                                                                                         
665 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
666 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010  
667 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
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nog door. Nu zullen kinderen van collaborateurs nog niet op het gerecht of zo kunnen werken. 

Nu ook al die avondprogramma’s, dat gaat allemaal over de oorlog. Heel het jaar door. Ze 

willen dat opnieuw (Georgette) oprakelen. (Helena) Om die bepaalde categorie uit te 

schakelen, Ze zijn de maatschappij aan het indoctrineren om te zeggen dat de stemmers van 

de N-VA vroeger fout waren in de oorlog. Terwijl dat daar niets mee te maken heeft. 

(Georgette) Het wordt meer en meer actueel omdat ze vooruit gaan als N-VA’ers. Ze willen 

dat “Vlaming zijn” weer besmetten.668 

 

De bovenstaande confrontatie tussen afwisselend positieve en negatieve getuigenissen ten 

aanzien van de beeldvorming over kinderen van collaborateurs toont aan hoe verschillend de 

meningen zijn over de huidige maatschappij. Dat het oorlogsverleden en de slechte naam van 

collaborateurs decennia na de feiten nog zeer actueel kunnen zijn blijkt uit de verscheidene 

getuigenissen over (praktische) hinder van kinderen en zelfs kleinkinderen van incivieken. 

Toch getuigt een meerderheid van de 24 respondenten van dit onderzoek over een verbeterde 

beeldvorming en een meer genuanceerde benadering van hun groep in de maatschappij. Het 

feit dat het voorzitterschap van het Vlaams parlement ingevuld kan worden door iemand uit 

deze sfeer en de mogelijkheid voor een andere respondent om senator te worden lijken in het 

voordeel van dit positieve verhaal spreken. De praktische en professionele hinder die anderen 

dan weer ervaren spreekt echter in het nadeel van dit positieve verhaal en doet een negatief 

oordeel over de maatschappij rijzen.  

 

Het trekken van algemene conclusies zou binnen dit kader onverantwoord zijn. Ten eerste is 

aangetoond dat de meningen binnen het respondentenbestand zeer verdeeld zijn, iets wat het 

trekken conclusies zeer problematisch maakt. Een aanvullende reden ligt in de 

representativiteit van dit onderzoek. Met 24 respondenten die zo verdeeld zijn is het moeilijk 

om conclusies te trekken die de werkelijke situatie zouden moeten analyseren. 

 

2.1.14 Verzoening 
 

Vanuit de voorgaande constateringen over de actuele beeldvorming ten aanzien van kinderen 

van collaborateurs kan hier wat dieper ingegaan worden op de houding van deze 

maatschappelijke groep ten aanzien van de samenleving. Er is gepeild naar de gevoelens van 

                                                 
668 Interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
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de respondenten ten aanzien van initiatieven tot verzoening, zelfs tot amnestie. Wanneer 

kinderen de beschuldiging van de ouders onterecht vinden zal men genoegdoening eisen van 

de samenleving, amnestie. Dit kwam vaak voor binnen het kader van de subcultuur. En anders 

zal men genoegdoening eisen van de ouders en ze vragen waarom ze collaboreerden.669 

 

Amnestie en re-integratie, in vergelijking met de buurlanden 

 

Onder het begrip amnestie wordt in Kultuurleven het volgende verstaan: “het uitwissen van de 

herinnering aan bepaalde feiten, met de bedoeling onder een bepaald verleden definitief een 

streep te trekken.” Door de herinnering uit te wissen zal echter de strafbaarheid van de feiten 

niet verdwijnen. Daarenboven zal de herinnering en de strafbaarheid door blijven leven in de 

maatschappij en in de hoofden van de mensen.670 In Frankrijk en Nederland is men 

overgegaan op het doorvoeren van vormen van amnestie, in België heeft amnestie echter 

nooit plaatsgevonden. In België hield men lang vast aan de nood aan ‘uitstoting van de 

zwarten’. De weg naar re-integratie is dan ook zeer lang bezaaid gebleven met juridische en 

administratieve hinderpalen. Meerdere factoren speelden mee in het niet doorvoeren van 

amnestie in België .  

 

Één van de factoren is de negatieve ervaring die men had ten aanzien van pogingen tot re-

integratie na de Eerste Wereldoorlog. De amnestiewet van 1937 had de voormalige 

collaborateurs niet kunnen laten verzoenen met de nationale gemeenschap en sommige 

collaborateurs van ’14-’18 hadden in ’40 weer voor de medewerking met de Duitsers 

gekozen. Dit overtuigde men ervan dat collaborateurs niet vatbaar waren voor inkeer.  

  

Een andere factor was de internationale context. Na de Tweede Wereldoorlog had zowel 

Nederland (Nederlands-Indië)  als Frankrijk (Indochina) te maken met een koloniale oorlog. 

De moeilijke internationale situatie gaf nood aan interne eenheid en aan het bestrijden van 

verdeeldheid met een scheiding tussen “goed” en “fout”.  

 

Een derde factor is de interne omgang met het vraagstuk van re-integratie in België. Re-

integratie werd onderwerp van heftige politieke tegenstellingen.  

                                                 
669 D. Meuleman, op. cit.,  p. 90. 
670 “Amnestie en de gevolgen van de repressie”, in: Kultuurleven, (1976), 43, pp.582-584. 
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Ten eerste omdat de collaboratie en repressie episodes waren in een strijd tussen twee groepen 

van politieke, administratieve en culturele elites. De Nieuwe-Ordebewegingen zoals het VNV 

waren al in de jaren ’30 tegenstanders van de drie traditionele politieke families (de 

katholieken, socialisten en liberalen). Tijdens de bezetting ging de machtsstrijd verder in het 

voordeel van de collaborerende bewegingen. Na de bevrijding kon de strijd verder gezet 

worden in het voordeel van de traditionele machthebbers. Door tienduizenden Nieuwe-Orde-

leden te verbannen uit het maatschappelijk leven wilden zij een comeback voorkomen. Zo 

kon er geen doeltreffend en welgemeend re-integratiebeleid opgezet worden.  

Ten tweede omdat de repressie onderwerp werd van een machtsstrijd tussen de traditionele 

partijen. De herovering van de politieke ruimte was de inzet. Rechts en katholiek stonden 

tegenover links, sociaalliberaal, communisten en linkse christenen. In de strijd om macht was 

de repressie niet onbelangrijk. Een CVP die zich het lot van de incivieken aantrok kon de 

stemmen van families van repressieslachtoffers krijgen. Links oefende invloed uit via de 

burgerlijke epuratie: tegen de zin van de CVP in slaagde links erin om tienduizenden 

Vlamingen die enkel politiek gecollaboreerd hadden het stemrecht te ontnemen. Deze 

politisering van het repressiedossier heeft re-integratie vertraagd.  

 

In Nederland speelde dit soort zaken niet want de NSB had voor de oorlog nooit een gevaar 

voor de gevestigde machten betekend. Ook tijdens de oorlog gaf de Duitse bezetter Mussert 

geen vertrouwen of reële macht. Hier was de repressie geen jarenlange strijd tussen elites en 

kon de re-integratie sneller worden aangewend. Bovendien had de Nederlandse politieke 

klasse het gevoel gefaald te hebben en zo mede verantwoordelijk te zijn voor de misstap van 

de collaboratie. Er moest iets goedgemaakt worden. Zo kon het dossier van de re-integratie 

gedepolitiseerd worden en overgegeven aan een onafhankelijke instelling van experts: de 

Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. De erfenis van de repressie werd niet door de 

politiek maar door de rechterlijke macht, de ambtenarij en de Stichting behandeld. Dit zorgde 

voor formelere en professionelere procedures. 

 

Er waren dus enkele verschillen tussen België en haar buurlanden die het uitblijven van 

amnestie en een goed re-integratiebeleid in België kunnen verklaren.  
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Amnestie in de actualiteit in België 

 
“De plooien kunnen nooit meer worden gladgestreken. De gevolgen van oorlog en repressie 

vallen  niet op te lossen. Dat kan alleen maar doodbloeden als weer een generatie uitsterft. 

Met amnestie is het leed van al die jaren niet geleden. Al te vaak vergeet men de weerslag die 

zo’n straf had op tweede en derde generaties. Het is niet voorbij als zo’n man terechtgesteld 

is. De bladzijde wordt niet omgeslagen zolang er nog een vrouw en kinderen in leven zijn.”671 

 

Amnestie is er  niet gekomen in België, maar dat wil niet zeggen dat het onderwerp geen 

belangrijk thema is geweest en gebleven in de actualiteit. Er zijn in de jaren die volgden op de 

Tweede Wereldoorlog wel wat maatregelen geweest die de sancties van repressie en epuratie 

enigszins versoepelden. In de periode tussen 1948 en 1962 was er sprake van enige 

initiatieven tot versoepeling.672 De wet-Vermeylen in 1961 vormde binnen dit proces een 

grote stap. Deze gaf de incivieken op grote schaal hun ontzegde rechten terug. In die periode 

rees ook de eis om amnestie vanuit de rechter politieke zijde, veelal gedragen door de 

Volksunie.673 Zoals reeds besproken is bij de houding van de kerk en de overheid, ijverde de 

katholieke kerk ondermeer ter gelegenheid van het Heilig Jaar in 1950 voor amnestie.674  

 

Toch waren de versoepelingen en oproepen tot amnestie niet afdoende om het 

repressievraagstuk op te lossen. De amnestie kwam er niet, terwijl het volgens Kultuurleven 

de manier geweest zou zijn om de bladzijde om te slaan en met hernieuwde eendracht en 

verzoening naar de toekomst te gaan. Er was wel enige consensus over de nood om de sociale 

gevolgen van de repressie te stoppen, maar debat en overleg zouden nodig zijn om tot 

definitieve oplossingen te komen. Het zijn echter haat –en wraakgevoelens die een gebaar van 

amnestie en verzoening in de weg staan.675  Kultuurleven gaf reeds in 1976 aan dat velen 

bovendien moegestreden zullen zijn omdat er geen amnestie wordt bereikt. Voor de nieuwe 

generatie zou het ook minder relevant zijn.676 Dat dit minder relevant zou zijn voor de 

volgende generatie lijkt te gemakkelijk geconcludeerd. In 1998 was er nog felle commotie 

                                                 
671V. Van Beel, “Het was de tijd die vol haat zat. Kinderen van de repressie (1). ‘Ik was lijdend voorwerp_tout 
court’ ” in: De Standaard Magazine, 2 (1994), 11, p. 12. 
672 “Amnestie en de gevolgen van de repressie”, in: Kultuurleven, (1976), 43, pp. 590-599. 
673 K. Aerts, art. cit., p. 21. 
674 “Amnestie en de gevolgen van de repressie”, in: Kultuurleven, (1976), 43, pp. 630-636. 
675 Ibidem, pp. 599-607. 
676 “Amnestie en de gevolgen van de repressie”, in: Kultuurleven, (1976), 43, p. 638. 
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rond het decreet-Suyckerbuyck677 en in 1999 kwam er in de Vlaamse pers een appèl onder de 

titel Voorwaarts maar niet vergeten. Oproep tot een eerlijk en rechtvaardig oordeel over 

collaboratie en repressie in Vlaanderen. De ondertekenaars werden vanaf dan de Voorwaarts-

groep genoemd. Zij hadden met hun oproep het doel om de maatschappij te verlossen van de 

morele last en de bladzijde om te slaan voor het begin van de 21e eeuw. Uit verschillende 

zaken blijkt dat het vraagstuk van amnestie en verzoening echter in de 21e eeuw nog zeer 

actueel kan zijn. De dialoog is in België nog niet gevoerd, maar op Vlaams niveau zijn er 

reeds verschillende initiatieven geweest met een hoofdrol voor het Vlaams Parlement. De 

oproep van de Voorwaarts-groep had veel aandacht en leidde tot initiatieven om een “sereen 

klimaat van verzoening” te creëren. Één van die initiatieven was het in 2000 uitgesproken 

historisch pardon.678 In 2001 was er een door de Voorwaarts-groep georganiseerd colloquium 

in het Vlaams Parlement als zijnde een appèl om naar recht en billijkheid te oordelen over het 

oorlogsverleden.679 Meer recent, in februari 2002, besprak de Commissie voor Institutionele 

en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken het “voorstel tot resolutie betreffende de 

aanbevelingen inzake het omgaan met het oorlogsverleden van Vlaanderen.” Hierin wordt 

ondermeer gesteld dat het oorlogsverleden een breuklijn vormt binnen België, tussen 

Wallonië en Vlaanderen. Een bladzijde moet omgeslagen worden en verzoening moet 

mogelijk zijn indien fouten van beide kanten worden toegegeven. Het Vlaams Parlement zou 

het initiatief moeten nemen in deze aanzet tot verzoening. Daarbij moet vergeven mogelijk 

zijn, maar vergeten is niet de inzet. De kennis over de gebeurtenissen moet uitgebreid en 

levendig blijven om herhaling van bijvoorbeeld verspreiding van fascistisch gedachtegoed te 

voorkomen. 680  

 

“Mevrouw Mieke Van Hecke  geeft aan dat tijd de herinnering aan en de verbittering over de 

collaboratie, het verzet en de repressie niet heeft kunnen uitwissen. Het gaat daarbij immers 

                                                 
677 Herman Suyckerbuyck wilde met dit decreet financiële bijstand verlenen aan “personen die in een 
bestaansonzekerheid verkeren ten gevolge van oorlogsomstandigheden, repressie en epuratie.” Tegen de 
goedkeuring van dit decreet door het Vlaams Parlement kwam felle tegenstand. Het Arbitragehof vernietigde het 
decreet in 1999 met als motivatie dat er aan bevoegdheidsoverschrijding gedaan was. De betrokkenen bij 
collaboratie en repressie werden namelijk over één kam geschoren met betrokkenen bij andere 
oorlogsomstandigheden. In: F.J. Verdoodt, “Woord vooraf”, in: Voorwaarts maar niet vergeten. Acta van de 
studiedag op 9 juni 2001 in het Vlaams Parlement over collaboratie & repressie, (2001), p. 7. 
678 F.J. Verdoodt sprak op de IJzerbedevaart van 2000 het historisch pardon van de Vlaamse collaboratie uit. 
Naar eigen zeggen was dit “een pardon voor vergissingen, de beoordelingsfouten en de verkeerde allianties die 
werden aangegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.” In: F.J. Verdoodt, “De pijn van het oorlogsverleden. Het 
initiatief van de Voorwaarts-groep, 1999-2000”, in: Het gewicht van het oorlogsverleden, (2002), p. 186. 
679 F.J. Verdoodt, “Woord vooraf”, in: Voorwaarts maar niet vergeten. Acta van de studiedag op 9 juni 2001 in 
het Vlaams Parlement over collaboratie & repressie, (2001), pp. 7-8. 
680“Vlaams Parlement, Voorstel van resolutie betreffende de aanbevelingen inzake het omgaan met het 
oorlogsverleden van Vlaanderen. Verslag, 5 maart 2002”, in: Parlementaire Documenten, nr. 997/2, pp. 4-7. 
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om mensen, die zich om diverse en vaak tegengestelde redenen fundamenteel tekort gedaan 

en onrechtvaardig behandeld voelen. Het gaat ook over gebeurtenissen tijdens en na de oorlog 

en over de gevolgen van de oorlog die in de hoofden en harten van hele families wordt 

doorgegeven.”681  

 

Via dit familiale aspect komen de nakomelingen van collaborateurs in beeld. Ludo Abicht 

stelt dat het deze tweede generatie is die verantwoordelijk is voor het openen van het debat, 

voor het geven van de aanzet tot verzoening. Hij stelt zich de vraag of deze generatie de haat 

achter zich heeft gelaten en de toekomst van België kan verbeteren. Tot een halve eeuw na de 

feiten had dat debat namelijk nog niet plaatsgevonden en was er nog geen verzoening, laat 

staan begrip tussen de kant van het verzet en die van collaboratie. Hij stelt dat er een 

psychologische muur is tussen deze twee kanten met een gebrek aan begrip van elkaars 

leed.682 Naar de mening van de tweede generatie aan de kant van de collaboratie tegenover 

verzoening en amnestie is binnen dit onderzoek gepeild. Het inleidend citaat van deze 

paragraaf doet vermoeden dat de generaties van familie van collaborateurs geen verzoening 

willen. Hier kan echter eenzelfde voorafgaande conclusie als bij Ponteville en Kesteloot 

getrokken worden, namelijk dat de reacties van de respondenten zeer gevarieerd zijn. Daarom 

is er hier voor geopteerd om enkele getuigen zelf aan het woord te laten zonder al te veel te 

generaliseren.  

 

Er zijn mensen die stellen dat amnestie en verzoening niet (meer) mogelijk zijn, vanwege het 

overlijden van de collaborateurs en de te diepe haat en wrok die er nog heerst bij de families: 

 

Voor amnestie is het te laat. Verzoening kan er niet komen. De miserie is te groot geweest.683 

 

Verzoening, nu, voor de nakomelingen? Ik vraag niks aan de Belgische staat. Bij veel van die 

mensen zit de haat tegenover België er diep in. En met recht en reden. Dat is geen beschaafd 

land.684  

 

                                                 
681 “Vlaams Parlement, Voorstel van resolutie betreffende de aanbevelingen inzake het omgaan met het 
oorlogsverleden van Vlaanderen. Verslag, 5 maart 2002”, in: Parlementaire Documenten, nr. 997/2, p. 8. 
682 L. Abicht, De zure druiven van de oorlog, amnestie of verzoening, Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1994, pp. 5-
18. 
683 Interview W.C., afgenomen op 19 april 2010 
684 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
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Amnestie zit er niet meer in, die mensen zijn allemaal dood. De mensen die het meest direct 

betrokken zijn geweest zijn stokoud. Maar er heeft wel overdracht plaatsgevonden naar de 

kinderen, waarvan ik denk dat er veel enorm getraumatiseerd zijn en die kunnen dat niet 

achter zich laten. Zoals bij mijn tante met vijf kinderen. De man werd doodgeschoten en dan 

werd het huis nog eens kort en klein geslagen. Dat kun je niet achter je laten.685  

 

Haat bleef bij veel van mijn respondenten inderdaad doorleven, vaak in het kader van anti-

Belgicisme. Dat haat lang door kan blijven leven blijkt ondermeer uit volgend geëmotioneerd 

citaat:  We waren met de bevrijding aan het helpen met de fruitpluk en toen werden we door 

een bende op straat gejaagd en mijn zusje dat deels verlamd was moest toen ook met haar 

handjes omhoog… ik zou die nog kapot kunnen schieten. Sommige dingen brengen nog 

emoties boven, vooral dat van dat zusje. Wat had dat kind ermee te maken? Wat hadden wij 

ermee te maken?686 

 

Andere respondenten stellen het simpelweg niet meer nodig te vinden, omdat ze geen groepen 

meer zien in de toekomstige samenleving waarvoor amnestie en/of verzoening nog relevant 

zou zijn: De meeste zijn overleden. Wij zijn de generatie die nog leeft en dat nog echt aan de 

lijve heeft ondervonden en meegemaakt. En daarna is geen verzoening meer nodig, want dan 

is er niemand meer waarvoor dat nodig is.687  

 

Sommige respondenten wijten het uitblijven van amnestie en verzoening aan de 

tegenstellingen in België: 

 

Je hebt een bepaalde soort Walen (en Vlamingen), eerder de francofone van het Brusselse, 

dat is de pest. Die zullen nooit verzoenen. Die willen ook niet aannemen dat er bij hen ooit 

ook een uiterst rechtse partij was.688 

 

Nu is het binnen de Vlaamse gemeenschap oké. Ik denk dat dat nu verwerkt is. Binnen de 

Belgische samenleving als geheel niet. Men heeft dat nooit opgelost, er is nooit amnestie 

gekomen. Men wilde dat aan Waalse kant niet. Aan Vlaamse kant was er wel een bereidheid 

om de bladzijde om te slaan. Maar het is nooit gebeurd. En nu spreekt men daar niet meer 

                                                 
685 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
686 Interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 
687 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
688 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
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over, het is uit de actualiteit, uit de programmapunten van de Vlaams-nationalistische 

partijen. Zelfs het Vlaams Belang spreekt er niet meer over. En dat stoorde mij zo’n 10 jaar 

geleden wel eens dat ze dat zijn vergeten. Ik denk niet dat er binnen de Belgische context ooit 

amnestie of verzoening had kunnen komen. In Franstalig België was de collaboratie ook veel 

ruwer, crimineler. Ik denk dat de Franstalige gemeenschap meer geleden heeft. Daar zullen 

ze zeggen: “dat vergeven we nooit. Voor hen niet, en dan toch zeker voor ons niet.”689 

 

Eén respondent ziet het gevaar in van het uitblijven van amnestie en verzoening: 

 

Ik hoorde binnen linkse kringen de mening ontwikkelen dat het fout was dat men niet snel 

amnestie verleende. Dat zou namelijk leiden tot een cultuur van een subgroep die op lange 

termijn zou kunnen aanzwellen tot een nieuw soort rechts waarmee je hetzelfde zou kunnen 

meemaken. Daar is iets voor te zeggen. Want je zult een subcultuur creëren, het is ook logisch 

dat ze elkaar opzoeken.690   

 

Anderen vinden het tijd voor amnestie en verzoening:  Soms schrik ik van de reactie die 

sommige hebben ten opzicht van de "Zwarten" – zelfs nú nog, meer dan 60 jaar later! 

Ongehoord en onverstaanbaar. Ook het feit dat de maatschappij nog altijd geen amnestie wil 

geven terwijl dit in andere landen al lang gebeurd is – of zou zijn.  Er zou eindelijk eens vrede 

moeten komen in ieder hart en tussen mensen onderling. Wordt dat na precies 65 jaar dan 

geen hoogste tijd?691 

 

Ik vind dat er amnestie zou moeten komen. Er zijn nog steeds van ons mensen die geen 

burgerrechten hebben. Die zouden amnestie moeten kunnen krijgen.692 

 

Weer anderen staan er wel voor open maar zien het niet meer gebeuren: 

 

Er komt nu niets meer van in huis. Dat heb ik al lang gezegd. Het heeft geen zin meer want de 

repressieslachtoffers zelf zijn gestorven. Wij worden al oud. Ik wil alles steunen, ik kan achter 

de oproep van Professor Verdoodt staan. Dus ik kan erachter staan, maar ze zijn er niet 

meer. Het zou kunnen voor de nakomelingen. Maar daar wordt niet meer over gepraat, dat is 

                                                 
689 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
690 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
691 Interview E.S., afgenomen op 20 februari 2010 
692 Interview R.D., afgenomen op 31 mei 2010 
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wishful thinking en je moet realistisch zijn. We zijn nu 2010, als het in 1970 niet kon dan nu 

ook niet. Het heeft geen zin meer, wie zich daar nog mee bezig houdt vecht een 

achterhoedegevecht693 

 

Wanneer er toch een conclusie op basis van de 24 verhalen getrokken moet worden kan niet 

anders gesteld worden dan dat de meerderheid eerder negatief is ingesteld ten opzichte van 

amnestie en verzoening. Deze negatieve houding wordt echter niet altijd ingegeven door een 

onwil, maar eerder door een onmacht of ongeloof. Wanneer de verhalen van de respondenten 

geanalyseerd worden komt het ongeloof in de mogelijkheid tot verzoening (en amnestie) het 

meeste terug. Er is bij verschillende respondenten nog veel haat, maar op basis van het geheel 

kan niet geconcludeerd worden dat kinderen van collaborateurs weigerachtig zouden staan ten 

opzichte van toekomstige pogingen tot verzoening. Dan zal er wel van beide kanten 

toenadering gezocht moeten worden.  Want wanneer niet zoveel mogelijk mensen binnen de 

maatschappij achter de verzoening zullen staan, zal het initiatief op niets uitdraaien.694 

Meuleman stelt dat het probleem zit in de schulderkenning. De ideologische Vlaamse 

collaborateurs hebben niet het gevoel iets verkeerd gedaan te hebben. De repressie was 

foutief, niet zij. Dit soort idealen zijn ook nog steeds die van vele nakomelingen van 

collaborateurs binnen de subcultuur. Ondanks recente initiatieven tot toegeving zoals die van 

het historisch pardon door F.J. Verdoodt blijken veel respondenten te blijven hangen in het 

idee van de foutieve repressie, zonder nuance.  Het probleem is dat wie geen schuld bekent 

ook geen vergiffenis kan krijgen. “Zolang de beide partijen blijven vasthouden aan hun 

standpunt, is een uitweg uit deze impasse onmogelijk.”695 Haat en overtuiging zouden 

verzoening dus tegen kunnen houden.  

 

Voor verzoening is echter misschien hoop wanneer de onschuld van nakomelingen ingezien 

wordt en wanneer deze zelf wat water bij de wijn doen. Dit doen sommige respondenten, 

waarvan enkelen ook tot de subcultuur behoren. Uit het onderzoek van Ponteville en 

Kesteloot bleek dat nakomelingen van verzetsstrijders ook zeer verdeeld zijn in hun meningen 

over verzoening, maar er zijn onder hen ook geluiden die de onschuld van kinderen van 

                                                 
693 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
694 “Vlaams Parlement, Voorstel van resolutie betreffende de aanbevelingen inzake het omgaan met het 
oorlogsverleden van Vlaanderen. Verslag, 5maart 2002”, in: Parlementaire Documenten, nr. 997/2, p. 8.  
695 D. Meuleman, op. cit.,  p. 52. 
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collaborateurs onderstrepen:  “ Maar wat er ook gebeurt, kinderen zijn nooit verantwoordelijk 

voor de fouten van hun ouders”. 696 

 

Dit soort getuigenissen geeft hoop voor een mogelijke verzoening tussen nakomelingen van 

beide kanten in de toekomst. Dat het vraagstuk tot op heden nog actueel is bleek in juni van 

dit jaar. Toen verscheen in Knack een interview met de oproep van Hilde Kieboom, 

voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap697, aan Bart de Wever en Eelio Di Rupo om de 

amnestie-eis te bespreken bij de regeringsvorming. Zo zou er eindelijk verzoening kunnen 

komen in dat dossier en zouden oude wonden geheeld kunnen worden, aldus Kieboom.698  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
696 C. Kesteloot en I. Ponteville, “Kinderen van verzetslui of collaborateurs: opgroeien zonder vader of moeder”, 
in: Berichtenblad Cegesoma, (2002), 37, p. 38. 
697 “Hilde Kieboom richtte in 1985 in Antwerpen de Sint-Egidiusgemeenschap op, de Belgische tak van het 
Italiaanse Sant’ Egidio. Tot op vandaag is zij voor België en Nederland voorzitter en bezielster van deze 
lekengemeenschap, die zich inzet voor de verkondiging van het evangelie en de dienst aan armen en daklozen. 
Spiritualiteit en gebed spelen hierin een centrale rol. Daarnaast neemt de Sint-Egidiusgemeenschap actief deel 
aan het maatschappelijk debat en bevordert Hilde Kieboom langs intellectuele weg de interreligieuze dialoog 
tussen joden, christenen, moslims en anders- en niet-gelovigen, aldus de KTU. Onlangs verscheen bij Lannoo in 
Tielt van haar het geëngageerde boek ’Een hart voor deze tijd, christen zijn vandaag’.” In: 
<http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/Egidiusg.htm,>, geraadpleegd op 09.07.2010. 
698 Leg de amnestie-eis op de tafel van De Wever, in: 
<http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.813048> geraadpleegd op 05.06.2010. 
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2.1.15 Conclusie integratie in de burgerlijke samenleving 
 

Al meerdere malen is gebleken dat conclusies trekken op basis van persoonlijke verhalen geen 

sinecure is, dit vanwege de grote mate aan variëteit en gebrek aan representativiteit.  Toch zal 

hieronder getracht worden enkele algemene conclusies te trekken wat integratie van kinderen 

van collaborateurs in de burgerlijke samenleving betreft. 

 

In hun jeugd kwamen kinderen van collaborateurs er op het moment van de bevrijding in veel 

gevallen achter dat de vertrouwde omgeving nu een vijandige zou zijn. In de scherpe 

naoorlogse tegenstellingen behoorden zij voor velen nu tot het daderkamp van de “zwarten.” 

Voor sommigen was dit zeer extreem en kon een verhuizing respijt geven, of moest er 

gevlucht worden. Anderen kunnen, naar eigen zeggen, niet getuigen van veel hinder in de 

leefomgeving. Nuances zijn dus geboden, iets dat ook blijkt uit het verhaal van kinderen van 

collaborateurs over hun schoolervaringen. Ook daar hadden sommigen (officiële) hinder en 

anderen niet. Hinder werd vaak voorkomen doordat ze op een Vlaamse school of “zwart kot” 

zaten. Meerdere respondenten probeerden hinder in het algemeen te voorkomen door hun 

identiteit te verzwijgen. Dit was vaak moeilijk, moeilijk kon het voor kinderen van 

collaborateurs ook zijn door meer persoonlijke veranderingen in hun vertrouwde 

leefomgeving, het overgrote deel zag de gezinssituatie uit elkaar vallen en de materiële 

situatie serieus verslechteren. Dit betekende voor velen van hen het einde van de kindertijd en 

het begin van de periode waarin gewerkt moest worden om te overleven. Dat veel kinderen 

van collaborateurs het in hun jeugd moeilijk kregen en in een vijandige omgeving stonden 

lijkt dus buiten kijf te staan. Het bottom-up oordeel over steun van de overheid of de kerk is 

over het algemeen negatief. Een zeer belangrijke vorm van respijt kon daartegenover voor 

velen gevonden worden in contact met lotgenoten. Er werd een stevige subcultuur gevestigd 

op een Vlaams(-nationalistische) basis met steun van ‘katholiek Vlaanderen’. Hoewel deze 

vergoelijkend en ideologisch getint was, fungeerde dit contact als een bron van verwerking en 

steun. Deze steun kon levenslang en zeer praktisch zijn. Daar waar sommigen als 

volwassenen professionele hinder ondervonden vanwege hun identiteit, konden anderen een 

baan vinden dankzij contacten met andere “zwarten”. Het kon er ook voor zorgen dat 

uitsluiting niet als erg ervaren werd, de kinderen (en latere volwassenen) hadden (en hebben) 

namelijk een eigen groep waar ze zich welkom voel(d)en. In deze eigen groep werden 

vrienden en huwelijkspartners niet zelden gekozen.  
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Wanneer de plaats van kinderen in de Belgische samenleving geanalyseerd wordt, kan mijn 

inziens gesteld worden dat, de uitzonderingen daar gelaten, de kans op uitsluiting vanwege het 

verleden van de ouders reëel was (en is). Dit zowel in de jeugd als in het latere leven en ook 

nog voor kleinkinderen. Dit vooral wanneer men zich buiten de subcultuur begaf, 

bijvoorbeeld in Belgische kaders zoals het leger. Vaak moest het verleden verzwegen worden 

uit voorzorgsmaatregel. Het feit dat vele van mijn respondenten het professioneel goed 

gedaan hebben en dat één daarvan voorzitter van het Vlaams Parlement is en een ander 

senator kon worden spreekt een negatief oordeel over de integratie van kinderen van 

collaborateurs in de Belgische samenleving op het eerste gezicht tegen. Dit moet echter 

genuanceerd worden doordat dit en ander politiek engagement zich in het geval van mijn 

respondenten binnen het Vlaams(-nationalistische) kader voltrok en voltrekt. Of politiek 

engagement buiten dit kader ook mogelijk was kan vanuit de beperkte getuigenissen niet 

geconcludeerd worden. Andersoortig engagement, in verenigingen, gebeurde echter wel 

regelmatig buiten het Vlaamse kader en de subcultuur. Verdergaand onderzoek zou aan 

kunnen tonen in hoeverre nakomelingen van collaborateurs het in andere Belgische kaders 

dan het leger moeilijk kregen, zoals de nationale politiek. Een tweede nuancering van het 

oordeel over de mogelijkheid tot integratie voor kinderen van collaborateurs moet gezocht 

worden bij de respondenten zelf.  Velen van hen willen vanwege het feit dat ze in de Vlaams-

nationale subcultuur zitten ook niet tot de Belgische samenleving behoren. Het opgroeien in 

de subcultuur kon de Vlaams-nationalistische overtuiging en wrok tegen Belgische staat 

versterken. Dat blijkt wel uit het feit dat velen nooit aan bevrijdingsfeesten deel zullen nemen 

of de Brabançonne zullen zingen, ook al was dit soms wel mogelijk. Zulk soort evoluties en 

haatgevoelens kunnen verzoening in de weg staan, ook al stellen velen dat de beeldvorming 

verbeterd is. Voor mensen die niet in de subcultuur willen staan kan het moeilijker (geweest) 

zijn. Sommige respondenten buiten de subcultuur stellen bijvoorbeeld spijt te hebben dat ze 

niet mee konden doen aan bevrijdingsfeesten. Verschillen in gevoelens tussen respondenten in 

en buiten de subcultuur en andere psychologische aspecten vindt u in het volgende thema.  

Slechts op enkele vlakken kan hier gesproken worden van een volledige mogelijkheid of 

onmogelijkheid tot integratie van kinderen van collaborateurs, maar binnen de meeste kaders 

moet dit per geval gewogen worden en is er nood aan verder gestandaardiseerd onderzoek. Op 

basis van mijn onderzoek kan ik reeds de algemene conclusie trekken dat er een grote 

mogelijkheid van integreren was binnen het Vlaamsgezinde deel van de samenleving. Binnen 

Belgische kaders moest en moet men vaker zeer voorzichtig zijn. Representatiever en breder 

onderzoek zou hieromtrent meer inzicht kunnen bieden.  
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2.2 Traumavorming en psychologische mechanismen bij kinderen van collaborateurs 
 

Dit tweede thema zal minder ingaan op de praktische ervaringen van kinderen van 

collaborateurs in de maatschappij, maar meer op hun  gevoelswereld. Dit behoort in grotere 

mate tot de psychologische invalshoek waarin het belang van de naoorlogse episode voor de 

ontwikkeling van de kinderen besproken wordt. Hiervoor is dan ook gebruik gemaakt van 

ontwikkelingspsychologische werken, al dan niet specifiek gericht op kinderen van 

collaborateurs. Dit om bepaalde mechanismen begrijpelijker te maken. Het zal geen klinische 

benadering worden, daar het een thesis blijft met historische invalshoek, maar het is een 

deelaspect van het verhaal van kinderen van collaborateurs dat niet overgeslagen kan worden. 

Daarnaast kan het een aanzet zijn tot het broodnodige verdere onderzoek. U wordt eraan 

herinnerd dat het zeer moeilijk blijft om binnen alle verschillende verhalen te generaliseren. 

Rigoulôt ontdekte het tevens bij de kinderen van collaborateurs in Frankrijk, trauma’s van 

deze generatie zijn zeer divers.699 Elk kind van collaborateurs heeft unieke gevoelens en 

ervaringen, toch zal er voorzichtig gezocht worden naar enkele patronen. 

 

2.2A Traumavorming 
 

Terminologie trauma 

 

De term “trauma” is gecompliceerd. Van een oorspronkelijk medisch begrip (wond, 

verwonding)700 is het geëvolueerd naar een psychologisch/psychiatrisch begrip en uiteindelijk 

kwam het in het publiek domein terecht waarin iedereen er eigen invullingen aan is beginnen 

geven. Door deze reis van het begrip van een wetenschappelijke naar publieke term is er 

onduidelijkheid gekomen over wat een trauma nu inhoudt.701 Er zijn verschillende 

omschrijvingen mogelijk.  Bepalen wat binnen dit onderzoek wordt verstaan onder een trauma 

was dan ook zeer gecompliceerd. Uiteindelijk is geopteerd voor een meer psychologische 

invalshoek om het begrip “trauma” te benaderen.  Voor deze benadering kon namelijk de 

meest wetenschappelijke onderbouwing in de vorm van literatuur en interviews verkregen 

worden. Trauma zal hier “psychische gevolgen/problemen door het meemaken van 

                                                 
699 Rigoulôt, op. cit., p. 530. 
700 Online Encyclopedie, in: <http://www.encyclo.nl/begrip/trauma>, geraadpleegd op 06.05.2010. 
701 Correspondentie Bram Enning 
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schokkende/stresserende gebeurtenissen” betekenen. Een definitie waarvan Werkgroep 

Herkenning stelt dat ze sinds de tweede helft van de 20e eeuw wordt gebruikt.702  

 

Bij het onderzoek naar traumavorming wordt belang gehecht aan de verschillende 

stresserende (of traumatiserende) gebeurtenissen die een individu meemaakt. “Traumatische 

(hier verstaan als ingrijpende, stresserende) gebeurtenissen in het leven van kinderen worden 

in het algemeen beschouwd als potentiële bedreigingen voor de ontwikkeling. In elk van de 

drie door ons onderscheiden domeinen, het gezin, de school en de vrije tijd, kunnen zich 

dergelijke ingrijpende gebeurtenissen voltrekken.”703 In het onderzoek naar traumavorming is 

een schaal opgesteld van stressvolle gebeurtenissen. Holmes en Rahe noemen een stressvolle 

gebeurtenis een “sociale stressor” en omschrijven het als volgt: “any set of circumstances in 

which the advent signifies or requires change in the individual’s ongoing life pattern.” De 

schaal van stresserende gebeurtenissen wordt dan gebaseerd op de mate waarin aanpassing 

nodig is. “In het algemeen gaat men ervan uit dat hoe méér van deze stressvolle 

gebeurtenissen men heeft meegemaakt, hoe groter de kans op het ontstaan van psychosociale 

problemen is.” Hieronder vindt u de zogeheten Stressful Life Events Schaal van Sandler en 

Block over gebeurtenissen met negatieve invloed op de ontwikkeling van schoolkinderen. 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
702 G. Scheffels-Baars, P. Mantel, T. Van der Vaart, Ervaringen van kinderen en kleinkinderen van ‘Foute 
ouders’. Compendium 1981-2004, s.l., Stichting Werkgroep Herkenning, 2004, p. 84. 
703 J.D. Van der Ploeg, Gedragsproblemen, ontwikkelingen en risico’s, Rotterdam, Lemniscaat BV, 1997, p. 150. 
704 Ibidem pp. 150-151. 
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Gebeurtenis  Wenselijkheid 

1. Dood van een der ouders O

2. Scheiding O
3. Apart wonen van de ouders O
4. Het kind raakt zichtbaar mismaakt O
5. Dood van broer of zus O
6. Hernieuwd huwelijk van een der ouders A
7. Opname van het kind in het ziekenhuis O
8. Opname van een der ouders in het ziekenhuis O
9. Dood van een boezemvriend(in) O

10. Ontdekking van het kind dat het geadopteerd is A
11. Toename van conflicten tussen de ouders O
12. Geboorte van een broertje of zusje A
13. Verandering van school A
14. Verandering van werkkring van de vader waardoor  

 hij vaker van huis is O
15. Arrestatie van een der ouders O
16. Moeder begint buitenshuis te werken A
17. Opname van broer of zuster in het ziekenhuis O
18. Aanvulling van het gezin met een derde volwassene A
19. Verlies van de baan door een der ouders O
20. Dood van een der grootouders O
21. Broer of zus verlaten het huis A
22. Broer of zus hebben ernstige problemen O
23. Verslechtering van de financiële status van de ouders O
24. Verbetering in de financiële positie van de ouders G
25. Afname van conflicten tussen de ouders G
26. Verhuizen van het gezin A
27. Kind is slachtoffer van geweld O
28. Een der gezinsleden is slachtoffer van geweld O
29. Separatie van het gezin voor meer dan 2 weken A
30. Een der ouders gaat in therapie A
31. Een der ouders denkt steeds negatiever over het leven O
32. Een der ouders denkt steeds positiever over het leven G

 O = ongewenst, G = gewenst, A = ambigue 

 

De hierboven aangegeven stresserende gebeurtenissen zijn kinderen van collaborateurs vaak 

niet vreemd. Men kan denken aan apart wonen van de ouders, arrestatie van de ouders, 

verslechtering van de financiële situatie, verhuizing en verlies van een baan door één van de 

ouders. Allemaal gebeurtenissen die ongewenst zijn, maar die kinderen van collaborateurs 

vaak meemaakten, zoals bleek uit het vorige thema. Over het algemeen kan gesteld worden 

dat deze kinderen in hun jeugd een grotere kans hebben gehad op het ervaren van “sociale 

stressors”. Bij de gebeurtenissen die onder de subthema’s bij het eerste thema besproken zijn 

werd over het algemeen een groot aanpassingsvermogen geëist van de vaak nog jonge 

kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een vlucht of verhuizing. Als er conclusies getrokken 
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zouden moeten worden in de lijn van voorgaande theorieën van Holmes en Rahe en het 

onderzoek in “Gedragsproblemen” zou het oordeel zijn dat kinderen van collaborateurs 

verhoudingsgewijs meer kans hebben op het ontwikkelen van psychosociale problemen dan 

kinderen met ouders zonder oorlogsverleden.705  

 

Er zijn echter verschillende belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij deze hypothese. 

Alvorens dieper in te gaan op de mogelijkheid van traumavorming bij kinderen van 

collaborateurs moet onderstreept worden dat het leed van kinderen van collaborateurs niet 

altijd uniek is. Er zijn verschillende groepen die eenzelfde soort hypotheek meedragen van het 

oorlogsverleden. Onder een veralgemenende noemer worden dit ook wel de problemen van de 

“tweede generatie” genoemd, een problematiek die naar het einde van de jaren ’70 van de 

vorige eeuw toe steeds populairder werd in Nederland. Deze “tweede generatie” behelst 

kinderen van slachtoffers van de Holocaust, kinderen van verzetsstrijders, kinderen van 

gevangenen van de Jappenkampen en, doch iets later, ook kinderen van voormalige 

collaborateurs. Ondanks de algemene noemer worden de problemen van de verschillende 

groepen vaak als een specifieke problematiek gezien en dit zeer vaak door de leden van de 

groepen zelf.706 In België komt het fenomeen van het benadrukken van de specifiekheid van 

de problematiek onder de nakomelingen van collaborateurs ook voor: 

 

Het blijft je leven tekenen maar je moet daar op een serene manier mee leren omgaan. Zoals 

met elke tegenslag in je leven. Bijvoorbeeld als je man overlijdt na een slepende ziekte… dat 

is even erg, daar moet je ook je hele leven mee verder en je moet het ook relativeren. Vandaar 

dat ik een beetje het onaangename gevoel heb dat veel mensen die dat niet hebben verwerkt of 

willen verwerken niet in staat zijn hun lijden te plaatsen in de lijn van zovele vormen van 

lijden. Ze hebben natuurlijk zwaar geleden. Ik heb veel meegemaakt, mijn vader is vermoord, 

mijn broers ook. Maar er zijn nog mensen die dat in hun leven meemaken, die aangevallen 

worden, thuis verkracht en bij wijze van spreken slachtoffer van geweld zijn. Bij de mensen 

die de oorlogssituatie en repressie niet verwerkt hebben, heb je dus de generatie die haar 

lijden isoleren van het lijden in de wereld. Zij vinden dat zij het grote slachtoffer zijn. 

Omgekeerd heb je dat ook langs de zijde van de weerstand. Zo heb ik in een publiek debat 

eens iemand gehad die zei dat zijn lijden door het overlijden van zijn neef in de weerstand 

                                                 
705 J.D. Van der Ploeg op. cit., pp. 150-151. & Online Encyclopedie, in: http://www.encyclo.nl/begrip/trauma, 
geraadpleegd op 06.05.2010. 
706 B. Enning, Genesis and development of second generation thought style. Paper presented at the ESSHC 2010 
in Ghent (Belgium) on April 13th, 2010, pp. 4-5. 
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groter was dan dat van mij.  Zij zeggen dan bijvoorbeeld dat je ouders dat zelf gezocht 

hebben, de Vlaamse beweging, de flaminganten, de collaborateurs hebben dat zelf gezocht. 

En dan krijg je een heel pijnlijke confrontatie. Als ik dan aan die man vraag of hij zijn lijden 

door het zien vermoorden van zijn neef belangrijker vindt dan het andere lijden, of dat 

voorrang heeft, dan bleef hij bij zijn overtuiging.707  

 

Nakomelingen van collaborateurs (maar ook bijvoorbeeld verzetsstrijders) kunnen hun lijden 

dus als een specifiek of zelfs een geïsoleerd lijden gaan zien. Dit vermindert vaak het begrip 

voor het lijden van andere groepen, zoals de “witte kant”, iets wat negatief kan werken ten 

aanzien van initiatieven tot verzoening (cf. 2.1.14). Dit soort gevoel van specifiek 

slachtofferschap wordt veelal nog versterkt door het onderling bespreken ervan onder 

lotgenoten. Dit is iets wat twee respondenten aangeven en wat Peter Sichrovsky vaststelt voor 

kinderen van Nazi’s.708 Binnen de subcultuur wordt het in de meeste gevallen gekoppeld aan 

het credo van de Vlaamse Klaagcultuur, van de anti-Vlaamse repressie. Later zal hier in een 

vergelijking met Nederland dieper op ingegaan worden. Het verschil met groepen als 

nakomelingen van verzetsstrijders is dat het leed van nakomelingen van collaborateurs vaak 

niet als gerechtvaardigd wordt gezien. Zij staan in de ogen van velen voor een groot stuk aan 

de daderkant en onder lotgenoten wordt veelal de slachtofferkant benadrukt. Ook hier zal later 

verder op ingegaan worden.709 

 

Het lijden van nakomelingen van collaborateurs is niet uniek, andere mensen ondervinden ook  

tegenslagen en stresserende gebeurtenissen van dezelfde aard en omvang, iets wat door het 

ontbreken van een algemene noemer vaak wordt vergeten.710 Maar als de Stressful Life 

Events Schaal van Sandler en Block bekeken wordt, kan mijn inziens toch gesteld worden dat 

nakomelingen van collaborateurs wel tot de groepen in de samenleving behoren die meer kans 

hebben gehad op het meemaken van stressvolle gebeurtenissen en dus mogelijk op 

psychosociale problemen, op trauma’s. Alvorens wat dieper in te gaan op verschillende 

problematische zijden aan de analyse van traumavorming bij nakomelingen van 

collaborateurs zullen hieronder verscheidene bevindingen wat betreft psychologische 
                                                 
707 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010  
708 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 & interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 & P. Sichrovsky, 
Schuldig geboren: kinderen van nazi’s, Utrecht, Bruna, 1995, p. 15. Vertaling van: Naître coupable, naître 
victime, Parijs Gallimard, 1988. 
709 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 & interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 & P. Sichrovsky, 
op.cit., p. 15. 
710B. Enning, Lezing voor symposium Herkenning ‘Het taboe voorbij?’ 24 april 2010, p. 6. 
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gevolgen van het verleden voor kinderen van collaborateurs weergegeven worden. Voor 

Nederland stelt men in onderzoek van ondermeer Vorst en De Boer dat tien tot vijftien 

procent van kinderen van collaborateurs kampen met ernstige klachten als depressiviteit, 

identiteits –en relatieproblemen. Scheffel-Baars vult deze aan met angstgevoelens, 

geremdheid, minderwaardigheidsgevoel, agressie, slapeloosheid en alcoholisme.711 Zulke 

vaststellingen ontbreken in België. Hieronder zullen toch enkele patronen weergegeven 

worden. 

 

Angst. Dat blijft. Een angstgevoel in het algemeen.712 

 

Het woord “trauma” voelt voor de meeste respondenten waarschijnlijk wat te zwaar, maar dat 

de periode van de repressie voor hen bepalend is geweest in hun verdere leven bevestigen 18 

van de 24 respondenten. Dan gaat het echter vaak om de praktische bepaling van hun leven 

door de sturing van hun engagement en interesses zoals in het vorige thema besproken is. 

Verder bleek in het vorige thema reeds dat de episode van de repressie in hun leven in veel 

gevallen praktisch bepalend geweest is in de vorm van aangegane contacten en gekozen 

huwelijkspartners. Binnen dit thema zal verder ingegaan worden op meer psychologische 

invloeden. Wanneer men de jeugd van deze kinderen van collaborateurs bekijkt kan men bijna 

niet anders als concluderen dat deze mensen hierdoor beïnvloed werden in hun psychosociale 

ontwikkeling.  

 

Aanhoudingen en interneringen van (vermeende) collaborateurs gingen vaak gepaard met veel 

geweldplegingen en mishandeling. “Het spreekt vanzelf dat deze en dergelijke daden een 

zwaar trauma veroorzaakt hebben bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Een aantal van hen 

kan of wil niet meer getuigen over deze periode uit hun leven.”713 Wanneer kinderen zaken 

hiervan gezien en meegemaakt hebben kan dit op zijn minst een nare herinnering blijven voor 

hun hele verdere leven. Een aantal respondenten beschrijft het gevoel dat ze hadden bij het 

meemaken van dergelijke traumatische gebeurtenissen: 

 

Mijn moeder werd gearresteerd en ik werd alleen achtergelaten op het station. Je voelt je 

verlaten. Een kind heeft maar één schrik: dat hij zijn ouders, vooral de mama, verliest. En dat 

                                                 
711 D. Meuleman, op. cit.,  p. 82. 
712 Interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
713 F. Seberechts, op. cit., p. 103. 
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was het inderdaad. En bij de broer van mijn vader hebben ze daar niks aan gedaan om dat 

wat te temperen of op te vangen. Mijn enige troost was dat ik moeder kon zeggen dat ik goede 

resultaten had op school als ik haar ging bezoeken. Daarvoor deed ik mijn best. 714  

 

Een interessante uiteenzetting over de effecten van het meemaken van de verschillende 

gebeurtenissen tijdens de straatrepressie doet dhr. Verdoodt: 

 

Met de bevrijding was ik nog maar vijf, zes. Als je tussen vijf en zes jaar zoiets meemaakt ben 

je te jong om het te kunnen plaatsen binnen zijn context. Maar je bent helaas te oud om 

dergelijke dingen niet voor het leven mee te dragen. Als je ziet dat je vader verdwijnt en je ziet 

die nooit meer terug. Mijn moeder was stervende. Wij zaten met vijf kinderen alleen in het 

huis. Vader die verdwenen was, ook al wist je de reden niet. En de diefstallen, de 

bedreigingen. Als kind van die leeftijd blijft dat een teken. Je kan het onvoldoende plaatsen, 

maar dat heeft voor –en nadelen. Als je tien jaar ouder bent plaats je het wel. Maar dan zit je 

in een nog veel meer traumatiserende situatie. Dan kun je het wel plaatsen en dan zie je de 

misdaad en omgekeerd ook het verwijt naar je ouders. “In welke toestand ben ik terecht 

gekomen?” Het “voordeel” van de jongere leeftijd is dat je wel de tragiek ondergaat, maar 

dat het een algemeen menselijk aspect is. Dat je niet goed kunt plaatsen waarom die mensen 

komen stelen. Maar je ziet wel stelen. Ik heb thuis nog een werktafel van mijn vader die 

advocaat was. Je ziet de mensen die werktafel beschadigen, die willen die met de bijl 

stukslaan. Waarom doen die dat? Je ziet daar geen verband in. Als je tien jaar ouder bent wel 

en dan is het denk ik nog meer traumatiserend. Maar een zwaar teken blijft het.715  

 

Naast aanhoudingen en de straatrepressie konden kinderen nog veel meer meemaken, zoals 

een vlucht of discriminatie op school. Sommige respondenten ondervinden in hun dagelijks 

gedrag tot op vandaag nog gevolgen van hun eigen ervaringen of die van hun ouders in de 

naoorlogse periode:  

 

Die episode is bepalend geweest, je bent erg argwanend tegenover de mensen. Niet direct je 

vertrouwen kunnen schenken. Omdat je schrik had dat ze met een stok achter de deur zouden 

                                                 
714 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
715 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 



190 
 

komen omwille van met die stok op u te willen kloppen. Beeldspraak natuurlijk, maar we 

hebben leren zwijgen, niet alles zeggen. Uit voorzichtigheid.716 

 

Mijn vader heeft nooit meer durven kiezen. Dat kregen we mee: kiezen is gevaarlijk en wees 

op uw hoede. Mijn vader koos nooit, en dat vind ik heel opvallend als je zo terugkijkt. En ik 

heb altijd heel veel moeite gehad om keuzes te maken, ik stel mij altijd veilig, zorg altijd dat ik 

een back-up heb. Alhoewel ik denk dat de mensen dat niet herkennen, maar onderliggend zit 

er een schrik om de foute keuze te maken. Kiezen is verliezen dus je moet altijd opletten dat je 

iets achter de hand hebt waar je op terug kan vallen. In stomme dingen zoals verbouwingen 

blijf ik twijfelen.717 

 

(Helena) Ik denk dat elk zijn trauma heeft op zijn manier. (Georgette)Ja dat is wel waar. 

(Helena)In compagnie, dat aftasten is er nog steeds. Steeds dat aftasten hoe ver je mag gaan. 

Je bent altijd ergens op je hoede. (Georgette)Ja dat vind ik ook. (Helena)Dat speelt wel een 

rol, dat kan niet anders. Zonder dat te dramatiseren, maar je bent wel getraumatiseerd. In 

onze jeugd moesten we ook op onze hoede zijn, zelfs op scholen. En de angst blijft. Een 

angstgevoel in het algemeen. (Georgette)Dat blijft denk ik. (Helena)Ik denk dat die nare 

dingen wel bepalend zijn geweest. Ik ben angstig en zag ze overal vliegen. Ook angst om die 

moederfiguur te verliezen. Want dat was ook de enige op wie je kon terugvallen. Ik weet ook 

nog dat ik met opa mee mocht als we naar de helderziende gingen om te kijken hoe het met 

mijn peter was. Die is gesneuveld aan het oostfront. Maar die helderziende zij toen: “hij leeft 

nog en probeert te schrijven” en dat soort dingen. Die dingen sleep je ook mee.718 

 

Ik heb daar lang niet over gesproken, ik wilde dat vergeten, ik wilde dat niet meer weten. 

Maar thuis hier vertelde ik dikwijls over mijn jeugd. Toen ik 15,16,17 jaar was was het 

allemaal nogal droevig. Mijn tekeningen van “Flandria Catolica” scheppen zo’n beetje die 

sfeer. En Liesbeth zei: “was dat zo droevig?” In mijn herinnering was dat een droevige tijd. 

Toen ik zo 15,16,17 jaar was vond ik het allemaal de moeite niet. Ik was nochtans een felle, 

wild zijn, fietsen en koersen, maar soms had ik zo van die heel droevige momenten dat ik 

dacht: “ja wat doe ik hier…” Dat heeft misschien ook wel met die sfeer te maken. Misschien 

heb ik er inderdaad wel een trauma aan overgehouden, dat beweren ze hier toch. Omdat ik 

                                                 
716 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
717 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
718 Interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
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overdreven bezorgd ben, dat is echt verschrikkelijk. Ik had dat met mijn eigen kinderen maar 

ik heb dat hier voor deze drie kinderen (van vrienden waar dhr. Tinel bij woont) ook. Ik weet 

altijd waar ze allemaal zijn. Die gaat met de trein en die gaat daar afkomen en die zo. En  de 

kleine is weg met zijn fiets langs die weg bij die vriend, als er iets gebeurd, ik moet het weten. 

Zo gedurig, overdreven bezorgd. Dat kan mijn aard zijn maar ik denk dat dat ook wel iets met 

de oorlog te maken heeft. Daar ben ik wel even getekend. En ik was altijd heel bezorgd om 

mijn zusje, ik zag haar heel graag. Als we samen naar de muziekschool gingen moest ze heel 

dicht bij mij lopen. Als ze weg was met de fiets: “let toch op, wees voorzichtig.” 719 

 

Deze vorm van bezorgdheid deelt dhr Tinel met mevrouw Van den Kerchove.720 

 

Onrechtvaardigheid 

 

Slachtoffers van en alle betrokkenen bij de repressie hebben volgens het onderzoek van 

“Vrouwen in de repressie” gevoelens van onrechtvaardig behandeld te zijn, van 

ondankbaarheid van de mensen die ze geholpen hadden tijdens de oorlog, van schaamte en 

vernedering vanwege fysieke en morele vernederingen, van uitgestoten te zijn uit de 

samenleving door buren of vrienden die je links lieten liggen (uit angst) of door gedwongen 

verhuizen.721 “Lange tijd na de feiten bleven de littekens schrijnen en de haat en het onbegrip 

nazinderen.”722 

 

Wanneer deze korte uiteenzetting over terugkerende gevoelens bij betrokkenen bij de 

repressie geconfronteerd wordt met de gevoelens van de respondenten van dit onderzoek zien 

we een grote overeenkomst in het gevoel van onrechtvaardigheid. Het gevoel onrechtvaardig 

behandeld te zijn is iets wat veel respondenten van dit onderzoek ervaren. Wel liefst 22 van de 

24 respondenten geven aan de repressie ten aanzien van hun ouders (en henzelf) 

onrechtvaardig gevonden te hebben. Een grote uitzondering is dhr. Tinel: 

 

Het is normaal dat er een repressie is na zulke dingen. Het is normaal dat men de dingen op 

zijn plaats wil zetten. De straf van mijn vader was niet onrechtvaardig! Mijn vader is te 

weinig gestraft. Ik vind dat eerlijk. Mijn broers dat kan ik niet zeggen, dat waren kinderen, ge 

                                                 
719 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
720 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
721 H. De Bleecker-Ingelaere, op. cit., pp. 37-40. 
722 Ibidem, p. 54. 
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weet van niks op 16,17. Ik vind dat mijn vader afschuwelijk weinig gestraft is voor zijn 

domheid en zijn bekakte overtuiging voor zo’n dingen. Dat versta ik niet, ik kan er niet mee 

weg.723 

 

Buiten deze uitzondering overheerst onder de respondenten het gevoel van een 

onrechtvaardige behandeling. In de waarden die deze mensen nu voorstaan is dat soms nog te 

merken: 

 

Wat ik belangrijk vind om door te geven aan mijn kinderen en kleinkinderen is rechtvaardig 

zijn, niet buigen of plooien voor onrecht, nooit accepteren. We zijn op dat vlak ruitenbrekers, 

iedereen heeft dat niet altijd graag. Dat brengt je vaak in moeilijke situaties als je opkomt 

voor iedereen en niet opzij gaat voor onrechtvaardigheid.724 

 

Iedereen wordt in zijn of haar levensloop wel eens onrechtvaardig behandeld. Dat is niet te 

voorkomen, maar vaak laat het wel een specifiek gevoel achter bij de slachtoffers. Mensen 

gaan zoeken naar herstel, naar erkenning van en compensatie voor het gedane onrecht. 

Mensen willen genoegdoening (of wraak) halen bij de schuldigen. “De reactie op aangedaan 

onrecht kan positief in constructief gedrag of negatief in destructief gedrag uitwerken.” 725 Het 

gevoel van onrechtvaardigheid kan zich keren tegen degene die in de ogen van de 

respondenten de dader was van het aangedane onrecht. Bij velen is er dan ook een gevoel van 

wrok ten aanzien van de Belgische staat gegroeid.  Zes respondenten geven aan gevoelens van 

wrok te hebben. Een dialoog met de veroorzaker van het onrecht over erkenning is zeer 

belangrijk en kan leiden tot constructief gedrag. Ook erkenning in de onmiddellijke omgeving 

van vrienden, familie of ouders is van groot belang. 726 Een dialoog met de veroorzaker van 

het onrecht lijkt echter niet mogelijk te zijn volgens de getuigen. De overheid heeft het fout 

gedaan en zal niet beteren. Zo’n 10 respondenten zijn pertinent tegen de Belgische staat, dhr. 

Jan Peumans geeft aan dat dat toch voor een groot stuk met de opvoeding te maken heeft: 

 

Het heeft onrechtstreeks mijn gedachten over de Belgische staat wel beïnvloed. We zijn 

opgevoed in de sfeer van: tegen de Belgische staat want dat was Ganshof van der Meersch en 

                                                 
723 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
724 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
725 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, Tussen thuis en school over contextuele leerlingbegeleiding, 
Voorburg/Leuven, Uitgeverij Acco, 2006, pp. 65-69. 
726 Ibidem, pp. 65-69. 
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zo. Het heeft meegespeeld. Het is een beetje een voortzetting van, maar waarbij de bruine 

kantjes wat zijn afgebrokkeld. Het is een genuanceerd verhaal, maar wij zijn zo opgevoed: 

“de hele epuratie en repressie is opgezet om de Vlaamse intellectuelen weg te werken.” Ja, 

we zijn daarin opgevoed dus dat denk ik ook. Die Ganshof van der Meersch was een grote 

smeerlap. Degene die gecollaboreerd heeft om economisch gewin en zo, daar hebben ze er 

van laten gaan. Het was een klassenjustitie, eigenlijk hebben ze de Vlaamse beweging enkel 

een dienst bewezen door ze nog harder aan te pakken. De terugslag tegen het Belgisch 

klassensysteem en justitiesysteem was nog harder. Van als jullie ons klein willen krijgen 

zullen jullie zien dat jullie ons niet klein kunnen krijgen. De Volksunie groeide daaruit en was 

bezig met de ontmanteling van de Belgische staat en dat is ook wat wij (N-VA) doen.727 

 

De opvoeding heeft vele respondenten overtuigd van deze ideologie van de Vlaamse 

Klaagcultuur en naar het Vlaams-nationalisme gedreven. Zoals aangetoond in het eerste 

thema gebeurde dit vaak binnen de context van de subcultuur (cf. 2.1.9). De wrok en 

overtuiging maakt voor velen een dialoog met de Belgische staat onmogelijk. Mark 

Grammens vergeeft de Belgische staat dan weer niet omdat deze de kinderen in ’44-’45 geen 

bescherming heeft geboden.728 Men haalt het gelijk en erkenning eerder in de sfeer van 

lotgenoten.  

 

Gemiste kansen 

 

“De repressie is voorbij, maar de gevolgen en het verdriet niet.” 

 

Zoals bleek onder 2.1.5 gaf de (straat)repressie veel materiële gevolgen. Zo ook het afbreken 

van een studie. Het gedwongen afbreken van de studies doordat er gewerkt moest worden kan 

voor kinderen van collaborateurs hun hele verdere leven nog een gevoel van spijt en verdriet 

veroorzaakt hebben. 729 

 

Het enige, ik ga niet zeggen dat dat een trauma is, maar ik had graag willen verder studeren. 

Maar bij gebrek aan centen kon dat dus niet. En dan ben ik gaan werken. Dat zijn zaken die ik 

in mijn later professioneel leven als een tekort heb aangevoeld. Ik was 26 toen ik huwde en 

                                                 
727 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
728 R. Van Alboom en M. Hermans, “Kinderen van de repressie”, in: Kinderen van de rekening. Canvas 
Histories, 2000. Televisiedocumentaire. 
729 E. Kongs, op. cit., p. 86. 
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toen had ik de moed niet meer. Later heb ik daar spijt van gehad, ik had avondcursussen 

kunnen volgen. 730 

 

Ik ben in het leger gegaan omdat dat een periode met minder werk was. En het was één van 

de mogelijkheden om wat meer te doen. Universitaire studies had mijn moeder niet kunnen 

betalen en mijn vader was nog maar een paar jaar thuis en kon moeilijk aan werk raken.731 

 

Achteraf merk je wel dat je altijd achterstaat met alles. Dat voel je wel en dat blijf je voelen. 

Je hebt geen basis gehad.732 

 

Analyse traumavorming 

 

Slechts een kwart van de respondenten zegt zelf een trauma te hebben. Hierbij moet echter de 

reeds aangehaalde voorzichtigheid ten aanzien van het begrip “trauma” gehanteerd worden. 

Ieder kan namelijk zijn of haar eigen definitie hebben van de term. Wanneer we de in het 

kader van dit onderzoek gebruikte invulling van het begrip toepassen op de respondenten lijkt 

het dat 5 respondenten werkelijk een trauma hebben, namelijk psychosociale problemen door 

het meemaken van stresserende factoren. Onder psychosociale problemen worden dan de  

angst, twijfels, argwaan en overbezorgdheid verstaan zoals hierboven geciteerd.  

 

Feitelijk is dit een zeer laag aantal. Het kan natuurlijk zo zijn dat mensen bij zichzelf geen 

trauma herkennen of er niet voor uit willen komen. Of dat pijnlijke herinneringen simpelweg 

zijn weggedrukt.733 Wanneer gezocht wordt naar grondige verklaringen zijn er meerdere 

punten waar aandacht aan besteed moet worden. 

 

Ten eerste is dit in hoofdzaak een historisch onderzoek, want uitgevoerd in het kader van een 

master geschiedenis. De vragenlijst die de respondenten hebben beantwoord is dan ook 

vertrokken vanuit een hoofdzakelijk historische invalshoek. Om een trauma te achterhalen en 

te analyseren is vaak veel gespecialiseerd en toegepast psychologisch onderzoek nodig. Het 

enige wat in dit onderzoek gedaan kon worden was rechtstreeks vragen naar trauma’s of 

vervelende erfenissen van het verleden. Een gesprek met een psychologe, die zelf een 

                                                 
730 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
731 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010  
732 Interview G.D., afgenomen op 20 mei 2010 
733 Interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 
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nakomelinge van een collaborateur is, en haar man, die therapeut is, heeft deze problematiek 

enigszins aan het licht gebracht:  

 

(Echtgenoot)We hadden wel gedacht dat veel mensen zouden ontkennen trauma’s te hebben. 

Je moet al bijna therapeutische gesprekken gaan voeren om dat te ontdekken. (Lieve) Je zou 

onrechtstreeks moeten vragen naar keuzes en zo. Vrijheid van keuzes. (Echtgenoot) En ook 

het verdringen van trauma’s en er liefst niet op in gaan en verder leven en de hardheid soms 

ook. Dat zijn problemen die je toch ook dikwijls ziet. Er moet altijd een geheim verborgen 

worden. Daar wordt niet over gesproken. Bijvoorbeeld je vader (tegen Lieve) zou daar nooit 

open over gesproken hebben. Het zou jammer zijn als de conclusies zouden zijn dat er geen 

trauma’s zijn. Maar je voelt dat aan vanuit je buik, maar je hebt geen enkel wetenschappelijk 

bewijs. Je kan het zo moeilijk pakken. Je kan eigenlijk enkel tot de conclusie komen dat er veel 

meer speelt dan het lijkt. Enkel de historische invalshoek is te weinig om het te pakken. Het 

zou wel veel zin hebben als er iets uit voortkomt. 

 

Tegelijkertijd benadrukken ook zij dat er niet in de valkuil getrapt mag worden om het leed 

van kinderen van collaborateurs als een specifiek en uniek leed te zien. Er moet opgepast 

worden met het zien van deze mensen als een specifieke groep met specifieke problemen die 

allemaal veroorzaakt zouden worden door het collaboratieverleden van de ouders734:  

 

(Lieve) Er zijn natuurlijk veel gezinnen waarin veel dingen niet besproken kunnen worden. Je 

moet die variabelen vinden, uitmaken of die collaboratie echt het verschil maakt. Ik denk dat 

het een complex onderzoek is.735 

 

Het is dus zeer moeilijk om met een meer historisch onderzoek te ontdekken hoe  

traumavorming bij kinderen van collaborateurs in elkaar zit. Een samenwerking met de 

psychologie zou in een broodnodig verder onderzoek dan ook geboden zijn. 

 

Een tweede verklaring kan gezocht worden in de verschillen tussen personen. “Er zijn 

kinderen wier copingmechanismen736 zo stevig zijn dat zij, ondanks de voortdurende belasting 

te midden waarvan zij moeten leven, toch evenwichtig opgroeien.” Het kan bijvoorbeeld 

                                                 
734 B. Enning, Lezing voor symposium Herkenning ‘Het taboe voorbij?’ 24 april 2010, p. 5. 
735 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
736 Mechanismen om ergens mee om te gaan, om een situatie te beheersen.  
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voorkomen dat er grote verschillen zijn tussen de invloed van een stresserende gezinssituatie 

op verschillende kinderen van een gezin. Een voorbeeld is het geval van dhr. Bonné die 

aangeeft dat hij geen moeite had met de afwezige vader die terugkwam in het gezin en dat zijn 

zus er nog steeds meer rondloopt. “Er zullen kinderen zijn die het er door hun aard –niet 

zozeer door hun leeftijd– niet bij kunnen hebben, terwijl anderen ervan profiteren ten gunste 

van hun competentiegevoel.” Deze laatste kinderen zullen zich beter over zichzelf voelen, ze 

zullen zich meer competent voelen door de overwonnen uitdagingen die ze kregen. Garmezy 

deed onderzoek naar kinderen van psychiatrische patiënten. Hij geeft aan dat er kwetsbare 

kinderen zijn, maar ook meer weerbare kinderen. Het is natuurlijk niet zo dat men zo ver kan 

gaan te stellen dat deze kinderen nooit lijden of emotioneel aangedaan zijn. Ze zullen wel 

lijden, maar zijn krachtig genoeg om er niet aan onderdoor te gaan.737 Dit concept van 

weerbaarheid halen Ponteville en Kesteloot ook aan om de verschillen in rouwen om 

terechtgestelde ouders te verklaren.738 Kenmerken van de meer weerbare kinderen zijn 

bijvoorbeeld het “inventieve het-beste-ervan-maken” en makkelijk contacten leggen.739 Bij dit 

verschil tussen persoonlijkheden moet ook het verschil in de aard van de stresserende 

gebeurtenissen aangegeven worden. Bij diegenen waar vader stierf wegens veroordeling of 

een confrontatie met het verzet is de pijn vaak veel groter dan bij mensen van wie de vader 

een paar jaar gevangen zat. Deze pijn van het verliezen van een dierbaar persoon is moeilijk te 

overkomen en is heden ten dage vaak nog levendig.740 

 

Ten derde kan het (schijnbaar) lage aantal getraumatiseerde respondenten verklaard worden 

door het probleem van representativiteit. In een thesisonderzoek als dit ontbreken de middelen 

en tijd om een voor de gehele samenleving representatieve groep getuigen samen te stellen. 

Op basis van de 24 getuigen van dit onderzoek in combinatie met de bestaande literatuur en 

egodocumenten is het onmogelijk om conclusies voor de gehele samenleving te trekken. 

Enkel de verhalen van een kleine groep zijn gehoord en gedurende het zoeken naar 

respondenten zijn er vele mensen geweest die afgezegd hebben. Deze mensen waren volgens 

andere contacten zeer getraumatiseerd, en ook al probeerde familie ze om te praten om mee te 

werken, toch waren ze over het algemeen niet bereid. Mensen die getraumatiseerd zijn krijg je 
                                                 
737 R. Kohnstamm, De schoolleeftijd, pp. 178-179. 
738 C. Kesteloot en I. Ponteville, “Kinderen van verzetslui of collaborateurs: opgroeien zonder vader of moeder”, 
in: Berichtenblad Cegesoma, (2002), 37, pp. 27-28. 
739 R. Kohnstamm, De schoolleeftijd, pp. 180-181. 
740 V. Van Beel, “Het was de tijd die vol haat zat. Kinderen van de repressie (1).” in: De Standaard Magazine, 2 
(1994), 11, pp. 10-12, interview met Irma Laplasse. & V. Van Beel, “Het komt allemaal terug, kinderen van de 
repressie (2)” in: De Standaard Magazine, 2 (1994), 12, pp. 14-16, interview met nakomelingen van Leo 
Vindevogel. & Interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010, interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 



197 
 

dus niet zo makkelijk te spreken, dit is iets wat enkele respondenten beamen.741 Zo krijg je 

feitelijk een enigszins eenzijdig beeld, het beeld van de (schijnbaar) niet-getraumatiseerde 

nakomelingen van collaborateurs, veelal lid van de subcultuur (cf. 2.1.9). Er kan sprake zijn 

van een verborgen groep die niet gemakkelijk uitkomt voor een eventueel trauma omdat de 

nakomelingen van collaborateurs binnen deze groep er niets meer mee te maken willen 

hebben. Dit zijn vaak de mensen die buiten de subcultuur van lotgenoten staan.  

 

Deze subcultuur brengt ons naar een vierde mogelijke verklaring voor de schijnbare 

afwezigheid van trauma’s bij een groot aantal respondenten, namelijk persoonlijkheids –en 

omgevingsfactoren. Een individu staat nooit alleen, deze is altijd verweven in een context: 

 

Figuur 3: 

 

 Primaire context   Secundaire context   Tertiaire context 

 -Ouders, grootouders   - Klas/groep    - (Sport)club/buurt 
- Broers en zussen   - Leraar, begeleider   - (Sport)leider… 
  
 
     Kind 
 
 
 
 
  Groeiruimte 
 

  
Ouders              Leraar, bijzondere    
      vertegenwoordiger van de “buitenwereld” 

 
 
 

Primaire context Secundaire context                   Primaire context               Secundaire context 
- Ouders, grootouders  - Werk, collega’s,                      - Ouders, grootouders                   - School, collega’s 
- Broers, zussen    manager…        - Broers, zussen                            - (mentor) leerlingen 
- Partner   Tertiaire context        - Partner                Tertiaire context 
- Kinderen   - Ontspanning, clubs       - Kinderen              - Ontspanning, clubs 
- Familie   - Sociale/kerkelijke                      - Familie              -Sociale/kerkelijke 
                      verbanden      verbanden 

  Vrienden, buurt                 - Vrienden, buurt742  

 
 

                                                 
741 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 & interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 
742 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit.,pp. 75-76. 
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Bij de bepaling van invloed van ingrijpende gebeurtenissen moet rekening gehouden worden 

met mediërende factoren binnen deze context. Hieronder kan de situatie in het gezin, op 

school en in de vrije tijd verstaan worden.743 Hoe negatiever deze mediërende factoren zijn, 

hoe meer kans dat traumatische gebeurtenissen tot problemen zullen leiden. Onderzoek van 

Zautra en Beier toonde aan dat de kwaliteit van leven zeer belangrijk is bij het verwerken van 

traumatische gebeurtenissen. Hoe meer iemand tevreden is met het gezinsleven en persoonlijk 

bestaan, hoe minder negatief de effecten zullen zijn van het meemaken van ingrijpende 

gebeurtenissen. Dhr. Sleurs benadrukt het belang van liefde en geborgenheid: 

 

Ik denk dat het dikwijls veel op trauma’s gestoken wordt. Ik zeg niet dat het niet bestaat bij 

mensen die totaal in de steek gelaten zijn. Waar een kind geborgenheid heeft is het goed. Een 

kind moet geborgenheid hebben. Mensen om je heen hebben waarvan je weet dat ze je graag 

zien. Ikzelf steun daarom ook allerlei initiatieven voor verlaten kinderen. Dat is het ergste: als 

een kind verlaten en verstoten wordt. Maar ik heb wel veel liefde en geborgenheid 

ondervonden. Ik heb butsen en builen opgelopen waarschijnlijk, maar een kind moet 

geborgenheid hebben.744 

 

Binnen de omgevings –en persoonlijkheidsfactoren is de zogenoemde social support van 

belang bij het verwerken van stressvolle gebeurtenissen. Er kan sociale steun komen uit een 

netwerk van vrienden en bekenden en ook van officiële instellingen.745 Deze factor van social 

support is sterk aanwezig bij een groot deel van de respondenten. Officiële instellingen bleken 

in hun mening tekort te schieten. Velen vonden hun steun en klankbord in de subcultuur van 

lotgenoten met jeugdverenigingen en vriendenkringen die vaak gevormd zijn voor het leven. 

Dat dit een groot deel van verwerking is geweest beamen vele respondenten, iets wat reeds 

bleek onder 2.1.9 B.  

 

Misschien dat er daardoor veel is verwerkt. Met contacten, want als je je opsluit gaat dat ook 

niet. Maar wij hebben ons niet opgesloten.746   

 

 

 

                                                 
743 J.D. Van der Ploeg, op. cit., p. 152. 
744 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
745 J.D. Van der Ploeg, op. cit., p. 153. 
746 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
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Het mogelijke gevoel van uitgesloten te zijn uit de samenleving door de “zwart”-“wit” 

tegenstellingen kan in veel gevallen verminderd zijn doordat nakomelingen van collaborateurs 

hun steun konden vinden in de subcultuur. Als ze het niet konden vinden in het ene “kamp”, 

gingen ze naar het andere: 

 

 Je voelde de pesterijen van de volwassenen aan tegenover onze volwassenen. Maar je had 

geen contact met die andere kinderen. Ik was twaalf jaar dus je voelt dan als ik daar niet 

welkom ben ga ik waar ik wel welkom ben. Dus je zocht dat ook niet.747 

 

Bovendien is er invloed van iemands maatschappelijke positie met factoren als salaris, 

beroep, opleiding, huisvesting en dergelijke meer. Ook hier zal onder gunstige 

omstandigheden een verminderd effect zijn van traumatische zaken.748  

 

Ik heb niet het gevoel gestigmatiseerd te zijn, omdat ik het professioneel goed gedaan heb. 

Moest ik onderaan de maatschappij gezeten hebben, dan denk ik dat je veel harder stampt.749 

 

Er zijn dus verschillende mogelijke verklaringen voor het weinige voorkomen van trauma’s 

binnen dit onderzoek. Mijn inziens liggen de hoofdverklaringen in het ontbreken van 

psychologische expertise om trauma’s te herkennen, maar ook in de mediërende factoren met 

een grote rol voor de subcultuur waar veel respondenten uit komen. De gevoelens van 

onrechtvaardigheid en spijt vanwege gemiste kansen en ook de getuigenissen over kenmerken 

in dagdagelijks gedrag tonen mijn inziens toch de grote mogelijkheid van trauma’s of toch 

psychosociale gevolgen van het verleden bij nakomelingen van collaborateurs aan.  

 

De Standaard haalde in 1994 Nederlandse vakliteratuur aan om aan te geven dat er drie 

verschillend manieren van “verwerking” zijn. Namelijk: kinderen die loyaal blijven aan hun 

ouders; kinderen die de andere kant op evolueren en breken met het gedachtegoed van hun  

ouders of de grote taboesfeer in gezinnen waar de kinderen niets over het oorlogsverleden 

weten. Deze laatste manier is onderdeel van de mediërende factor van het gezin waar nu 

                                                 
747 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
748 J.D. Van der Ploeg, op. cit., p. 153. 
749 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010  
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dieper op ingegaan zal worden. De andere manieren van “verwerking” komen later aan bod 

onder 2.2B.2. 

2.2A.1 De interne sfeer in de familie 
 

Het lijkt plausibel dat de praktische gebeurtenissen die kinderen van repressieslachtoffers 

gedurende de naoorlogse periode overkwamen voor verwarring en onbegrip konden zorgen. 

Zaken zoals de arrestatie van een ouder, verandering van leefomgeving of discriminatie in de 

buurt konden voor kinderen onverwacht komen en nood aan uitleg veroorzaken. Één van de 

onderzoeksvragen binnen de interviews handelde dan ook rond de interne sfeer in het gezin, 

over de mogelijkheid of onmogelijkheid voor de kinderen om vragen te stellen of te praten 

over de gebeurtenissen.  

 

Vragen 

 

Om dit subthema te openen kan eerst de vraag gesteld worden of kinderen van collaborateurs 

zich vragen stelden bij de veranderingen. Sommige respondenten geven aan simpelweg geen 

vragen gehad te hebben, bijvoorbeeld omdat ze het opdelen van het leven in twee groepen, in 

twee “kampen”, normaal vonden. Ze waren het niet anders gewend.750 

 

Of bijvoorbeeld omdat ze gepreoccupeerd waren met overleven: 

 

Als ik iets te vragen had schreef ik naar mijn broer in de gevangenis. Voor zover die kon 

antwoorden, want die briefwisseling werd gecontroleerd, kon ik daar terecht. Soms vroeg ik 

dingen aan oudere vrienden van 20-21 jaar. Maar we stelden ons niet zoveel vragen toen, het 

was meer overleven.751 

 

Anderen waren wel nieuwsgierig.752 Of een kind nu vragen had of niet, het is interessant om 

na te gaan of het binnen het gezin mogelijk was om die vragen beantwoord te krijgen. 

 

 

 

                                                 
750 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
751 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
752 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 



201 
 

 

Praten over het oorlogsverleden 

 

Binnen het respondentenbestand van dit thesisonderzoek geeft een groot deel aan dat spreken 

over het oorlogsverleden binnen het gezin mogelijk was en zelfs veel gebeurde: 

 

Mijn ouders spraken daar vrij over. Dat was geen probleem. Het waren overtuigde 

flaminganten, ik weet dat ik nog als klein jongetje AVV VVK op de muur schreef. Ik wist ook 

waarom ik daar was. (Dhr Bockaert vluchtte met zijn ouders en broers en zussen naar 

Argentinië). Dat is nooit verzwegen en ik wist ook waarom mensen als Jetje Claessens daar 

zaten, niet wat haar precieze functies waren maar toch.753 

 

Met andere mensen die op bezoek kwamen werd er veel over gepraat. En mijn vader begon 

ook wat aan politiek te doen. Daardoor waren er thuis vergaderingen waar ook veel over 

vroeger werd gepraat. Bij ons was er geen onbegrip. Wij hadden allemaal zodanig veel 

gehoord dat we wisten waar de klepel hing.754  

 

Er kwamen veel vrienden thuis die daarmee in aanraking gekomen zijn. Elias heb ik bij ons 

nog gezien thuis en Romsée was zelfs nog op mijn trouw. En pa kon enorm boeiend vertellen. 

Hij zat uren te vertellen over wat er gebeurd was. Wij waren wel op de hoogte. Wij wisten ook 

hoe dat gegroeid was en zo. Voor de oorlog was hij volksvertegenwoordiger geweest van het 

VNV en daarvoor zat hij in de gemeenteraden. Mij verwonderde dat altijd. De kameraden op 

school wisten niets van wat de collaboratie inhield. “Wat is dat repressie?” Ze wisten ook 

niet wat een “zwarte” was. Dat was op het St.-JanBerchmanscollege. 755 

 

Binnen deze gezinnen was er dus grote openheid ten aanzien van het oorlogsverleden en de 

plaats van de ouder(s) van de respondenten hierin. Er waren daarentegen ook veel gezinnen 

waarin niet of nauwelijks over het oorlogsverleden werd gesproken, meerdere respondenten 

geven aan mensen te kennen die nooit over het oorlogsverleden hebben kunnen praten: 

 

                                                 
753 Interview L.B., afgenomen op 13 april 2010 
754 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
755 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
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Op een zekere dag kregen we een brief van iemand van wie zijn vader was overleden. Hij had 

een boek gevonden dat mijn vader zijn vader had toegestuurd. En dat is voor de eerste keer  

dat die zoon wist dat zijn vader gecollaboreerd had en veroordeeld was geweest. Zijn moeder 

had daar nooit iets over gezegd. En de naam van zijn vader kwam voor in dat boek. Zo heb ik 

toch wel heel wat mensen gekend. Dat was voor hen een openbaring. Bij ons werd daar 

binnen het gezin wel over gesproken. Elke communiefeest, elke bijeenkomst… tot vervelens 

toe! En hooglopende discussies, tot vervelens toe. Maar we ervoeren dat dat in sommige 

gezinnen verdrongen werd. Bij ons niet, ik wist wat mijn vader gedaan had.756   

 

Andere respondenten spreken uit eigen ervaring, binnen het gezin konden ze weinig of geen 

informatie krijgen over het hoe en waarom van de gebeurtenissen. Veel kinderen van 

incivieken die toch met vragen zaten gingen hun informatie dan elders zoeken: 

 

Mijn vader vertelde nooit veel. Alles wat ik bijvoorbeeld van mijn oom weet, weet ik van 

derden. Ik was er wel nieuwsgierig naar. Er werd dus niet veel over gesproken maar ik kreeg 

wel veel boeken toegestopt over alles wat met dé “zwarte” te maken had. Alle boeken over 

een aantal figuren, Tollenaere, Staf de Clercq… die boeken had mijn vader allemaal en ik heb 

die overgenomen, die vind je bij mij in de bibliotheek. In die sfeer zijn we dus wel opgevoed. 

Het verheerlijken en herschrijven van de geschiedenis: ze werden als volkshelden aanzien. Zij 

stonden voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. 757  

 

Mijn vader was niet babbelachtig. Alleen als het ging over politiek of over gelijk hebben. Bij 

mijn moeder kon je gemakkelijker terecht, zij was veel babbelachtiger. Want veel dingen die 

ik vertel over onze vlucht naar Duitsland weet ik omdat moeder daar veel over vertelde.758 

 

Vader vertelde niet veel. Er werd niet meer veel over gepraat, het was een episode die achter 

de rug was. Of hij het verwerkt heeft weet ik niet. Hij was nogal gesloten. Hij is wel een keer 

geïnterviewd door het Davidsfonds en die hebben de geschiedenis gepubliceerd.759 

 

 

 

                                                 
756 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
757 Interview J.P., afgenomen op 04 mei 2010 
758 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010  
759 Interview A.B., afgenomen op 28 april 2010 
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Jaren later kon het oorlogsverleden nog een taboe zijn: 

 

Er werd thuis zeer weinig over het specifieke oorlogsverleden verteld. Natuurlijk ook omdat 

onze generatie veel later is geboren. In ’62 ben ik geboren dus die geschiedenis was al lang 

voorbij. Het was iets heel dubbels: er werd niet veel over verteld en je kon er ook niet veel 

over vragen. Ik was van nature wel een kind dat gemakkelijk vroeg, maar het feit dat we daar 

allemaal niet naar vroegen zegt wel veel. Er heerste een familieregel dat je daar niet naar 

vroeg. Ik denk dat ik daar wel een paar keer naar gevraagd heb, toen ik heel klein was. En 

dat mijn vader dan zei dat dat dingen waren waar we niet over gingen spreken en dat is dan 

altijd zo gebleven. Je merkt dan dat er gelijk spanning komt. Het dubbele daarvan was dat het 

wel constant leefde. Ook al die jaren later. Iedereen wilde het aan de ene kant afsluiten en er 

werd niet over gesproken. Maar aan de andere kant was het er wel altijd. In de zin van naar 

de IJzerbedevaart gaan en naar samenkomsten van Broederband of zo. Daar ging mijn vader 

nog naartoe en dan voelde je wel dat dat voor hem bijna familie was. Dat was niet gewoon 

naar ergens gaan, dat had veel meer betekenis. Ik vond dat als kind een heel moeilijke 

situatie, dat was iets waar niet meer over gesproken mocht worden, maar wat elf jaar erna 

nog steeds elke dag aanwezig was. En ik kon daar bij mijn broers (uit eerste huwelijk van 

vader, hebben oorlog wel meegemaakt) ook niet over terecht, want daar was het even grote 

taboe. Daar werd er ook niet over gesproken. Het enige wat ik ervan weet is van de zus van 

mijn vader. Daar kon ik nog wel eens iets aan vragen. En dan was dat: “uw vader heeft ook 

zoveel meegemaakt.” En dan vroeg ik wat dat dan was en dan zei ze dat dat niet alleen het 

verliezen van zijn vrouw was, maar ook dé oorlog. Mijn moeder was wel opener maar met 

haar praatte ik er ook niet over. Ik denk dat dat meer aan mijzelf lag. Dat ik haarscherp 

aanvoelde dat het te moeilijk was.760 

 

Ook Lieve besloot haar informatie elders te zoeken: 

 

Ik ben als een zot alle mogelijke dingen daarover beginnen lezen. Er was dan de mogelijkheid 

om extra les te krijgen over de oorlog. En dan heb ik vanalles verzonnen om daar naartoe te 

kunnen, maar ik heb nooit gezegd dat dat extra les was over de oorlog. Ik dacht dat ik het 

daar te weten zou komen. Ik kon er geen weg mee. Ik was geïnteresseerd in Maurice de Wilde 

en ik had aangedrongen om ernaar te kijken. Maar mijn vader werd daar helemaal overstuur 

                                                 
760 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
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van. Dan merk je dat er veel meer aan de hand  is dan wat ze mij allemaal wijsgemaakt 

hebben als kind. Mijn vader wist ook wel dat ik ermee bezig was. Ik liet de boeken die ik las 

dan ook slingeren in de hoop dat hij er iets over ging zeggen. Hij werd dan wel boos, maar 

niet over die boeken. Dan werd hij zo in zichzelf gekeerd en begon te zuchten totdat mijn 

moeder zei: “doe die boeken weg.” Dus mijn vader wist dat ik er heel erg mee bezig was en 

hij censureerde ook. Je had “vandaag”, een tijdschrift voor jongeren dat links georiënteerd 

was, dat mocht compleet niet binnenkomen. Maurice de Wilde mocht ook niet, dus alles wat 

van informatie kon binnen gekomen zijn werd zwaar gecensureerd. En ik moest dat allemaal 

in den duik doen en deed dat dan ook. Mijn oudste broer was mijn peter en dat was de enige 

aan wie ik iets durfde vragen en die zei: “dat is een hoofdstuk dat is afgesloten, daar moet je 

niet meer over beginnen.”761  

 

Deze getuigenis geeft de problematiek aan van kinderen van collaborateurs die na de oorlog 

zijn geboren en van kinderen van collaborateurs die niets wisten van het verleden in het 

algemeen. Ze weten er niet het fijne van maar voelen toch aan dat er iets aan de hand is.  

 

Wanneer iemand na de oorlog was geboren kon het ook voorkomen dat er gelogen werd over 

het oorlogsverleden. Dit toont het voorbeeld van Rita Audenaert aan. Zij geeft in haar boek 

aan dat ze opgroeide bij haar grootouders. Vijftien jaar lang heeft ze gedacht dat dit haar eigen 

ouders waren. Na die vijftien jaar kwam ze erachter dat haar overleden “zusje” eigenlijk haar 

moeder was. Zij was spionne voor de Duitsers en stierf tijdens de oorlog. Ook ontdekte ze dat 

haar vader in de gevangenis zat en ter dood veroordeeld was wegens collaboratie. Ze geeft 

zelf de ontreddering aan die dit nieuws haar gaf: “Mijn tranen waren op. Ik voelde me 

helemaal leeg. Afgemat door de vaststelling dat ik vijftien jaar lang een leven vol leugens had 

geleid.”762  

 

Zoals de getuigenis van Lieve aangeeft was het voor deze naoorlogse generatie niet altijd 

makkelijk om aan informatie te komen. In de meeste gevallen kwam deze informatie niet van 

de ouders zelf. Ook bij de eerste generatie kinderen van dit gezin werd er niet veel over het 

oorlogsverleden gepraat, maar een verschil kan zijn dat zij er niet zoveel vragen bij hadden, 

                                                 
761 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
762 D. Musschoot en R. Audenaert, En toen kwam de vijand, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2003, pp. 30-31. 
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zij hadden het namelijk zelf meegemaakt. Zij werden door de pesterijen veelal ook direct met 

het oorlogsverleden van hun ouders geconfronteerd.763 Zo getuigt haar broer: 

 

Nee er werd niet zoveel over gesproken. Ik denk dat wij daar ook niet zoveel vragen bij 

hadden. Ik herinner mij dat ik één keer thuis verteld heb over het pesten. Ik zat daar deze 

week aan te denken en ik weet niet meer hoe mijn vader daar op gereageerd heeft. Ik denk ook 

dat hij er niets aan kon doen. Laat het maar overwaaien, het zal wel beteren.764 

 

D. Meuleman geeft op basis van onderzoek naar kinderen van Nazi’s en Nederlandse 

collaborateurs aan dat het stilzwijgen tussen de generaties één van de opvallendste kenmerken 

van de collaboratie –en nazigezinnen is.765 Gerlinda Swillen onderstreept hetzelfde probleem 

bij “koekoekskinderen’, kinderen van Belgische vrouwen en Duitse soldaten. Zij konden bij 

hun moeders vaak niet terecht voor informatie. Vaak vroegen ze niets om hun moeders niet te 

confronteren met het moeilijke en pijnlijke verleden.766 Dit is iets wat dhr. Verdoodt ook 

ervoer. Wanneer, zoals bij Verdoodt, beide ouders verloren waren of om de één of andere 

reden geen deel meer waren van het leven van het kind, werd informatie verkrijgen over het 

verleden veelal nog moeilijker. Dhr. Gondry ging met de vragen die hij had te rade bij zijn 

broer of oudere vrienden767, dhr. Verdoodt geeft aan dat het moeilijk was om nog over de 

gebeurtenissen te praten in zijn pleeggezin: 

 

Er werd binnen het pleeggezin weinig over gepraat. Om twee redenen is dat ook begrijpelijk. 

Het is allemaal zo chaotisch, zo pijnlijk. Door erover te praten trek je steeds maar nieuwe 

wonden open. Daarenboven zijn het voor die pleegouders ook zeer zware situaties. Zij kregen 

niet alleen kinderen op hun dak maar ook een hele problematiek van een overlijden van een 

moeder, van een vader die in het buitenland zit. En wij moesten studeren, dat moest ook 

betaald worden. Chapeau voor wat die pleegvader gedaan heeft, een eenvoudige 

spoorarbeider met acht kinderen. Maar ik heb mijn eigen weg moeten zoeken. Er is niemand 

die mij ooit heeft uitgelegd hoe het in elkaar zat. Niemand, echt waar. Dat was moeilijk maar 

ik heb ze dat ook nooit kwalijk genomen. Ik weet dat het moeilijk was voor mijn omgeving. Ik 

weet dat het ook voor derden moeilijk was. Maar uit verwijten, uit stempels die geplaatst 

                                                 
763 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 56-57. 
764 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
765 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 56-57. 
766 G. Swillen, op. cit., p. 96. 
767 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
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werden kon ik genoeg halen om bronnen te vinden waar ik moest zoeken. Maar er is niemand 

die ooit gezegd heeft van: “ik zal u nu eens het verhaal of het schema geven.” Ik heb zelf die 

weg moeten gaan, dat was moeilijk maar ik begrijp dat.768 

 

Redenen voor en gevolgen van stilzwijgen 

 

Redenen voor “transgenerationeel stilzwijgen”, stilzwijgen van zowel kinderen als ouders, 

kunnen dus liggen in bescherming van de (pleeg)ouders, maar ook in psychische 

zelfbescherming door het kind. Het is makkelijker om niet om te hoeven gaan met een “fout” 

oorlogsverleden van de ouders en daarom stellen kinderen soms geen vragen. Vaak komen 

kinderen toch iets te weten via familie of school en zullen ze omslaan in een fase van alles 

willen weten. Een andere reden voor niets meer vragen is de experiëntiële factor: de slechte 

familiesfeer die er heerst bij vragen, een negatieve reactie van de ouder. Het kan zich uiten in 

niet meer vragen of niet afgeven en alles willen weten. Ouders kunnen zwichten of niet, of zo 

emotioneel reageren dat er weer een periode van stilzwijgen komt. De emotionele reactie van 

de vader op de boeken of vragen van Lieve vanden Kerchove toont de mogelijkheid van zo’n 

gebeurtenis aan. Een aantal van Sichrovsky’s getuigen hebben zulke zaken ook meegemaakt.  

 

Door over het oorlogsverleden te zwijgen kunnen schande en schuld over het verleden ook 

uitgewist worden. Op korte termijn kan het stilzwijgen dan opluchtend werken. Het kon een 

defensiemechanisme zijn voor beide partijen. Ouders hoeven niet te vertellen en kinderen 

hoeven niet te weten. Dhr. Tinel geeft bijvoorbeeld aan dat hij in zijn jeugd liever niets wilde 

weten over het verleden van zijn vader.769 Maar op lange termijn kan het ontkennen van 

schuld zich tegen de collaborateurs en hun kinderen keren: “door het stilzwijgen verbreedt de 

generatiekloof en wordt deze stilaan onoverbrugbaar.”770 Het stilzwijgen kan de kinderen van 

collaborateurs opzadelen met een zware last, erover praten met lotgenoten of bijvoorbeeld de 

partner kan een opluchting geven. De relatie met de ouders zal er echter niet op verbeteren. 

De nakomeling kan ook zelf zaken gaan vermoeden of invullen, een groot wantrouwen 

krijgen ten aanzien van het verleden van de ouders en het ergste vrezen. Dit versterkte vaak 

nog de geheimzinnigheid bij de ouders en gaf een slechte ouder-kind relatie.771 Sichrovsky 

geeft aan dat het voor kinderen van Joodse slachtoffers (zoals hijzelf) vaak gemakkelijker 

                                                 
768 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010  
769 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
770 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 60-65. 
771 Ibidem, pp. 65-67. 



207 
 

geweest moet zijn dan voor kinderen van veroordeelden. “Het beslissende verschil tussen de 

kinderen van de slachtoffers en de kinderen van de daders is dat zij niet de angst en 

onzekerheid kenden over wat hun ouders tijdens de oorlog gedaan konden hebben.”772  

 

Verder kan het de identiteitsvorming van kinderen verstoren. Sichrovsky geeft aan dat de 

belaste generatie van de oorlog nog een schaduw was van wat ze geweest was, koel en 

zwijgend. Op deze manier konden ze geen positieve identificatie geven voor hun kinderen.773 

Ouders kunnen niet meer fungeren als volwaardige identificatiepersonen vanwege het niet 

uitdrukken van gevoelens van schuld en schaamte. Om dan toch een normaal 

identificatieproces door te kunnen maken gaan kinderen hun ouders als het ware vrijpleiten 

van alle schuld en verdenking. Zo proberen ze onbewust een normale identiteitsvorming te 

bewerkstelligen.774   

 

Stilzwijgen in België 

 

Stilzwijgen kwam dus voor ten aanzien van kinderen van collaborateurs in België. Van dit 

respondentenbestand getuigt een groot aantal mensen echter van openheid. Dat was in 

getuigenissen hierboven te lezen. Meuleman geeft zelf aan dat het  stilzwijgen in Vlaanderen 

minder voorkomt dan in de omliggende landen. De oorzaak kan gezocht worden in het eigen 

gelijk waarvan de Vlaamse ideologische collaborateurs overtuigd zijn. De collaboratie en de 

motivering ervan wordt niet als iets slechts gezien en zal als ideologie doorgegeven worden 

aan de kinderen.  Het doorgeven van de idealen geeft een subjectief beeld over collaboratie bij 

de tweede generatie. Dit staat in de weg van een onbevooroordeeld oordeel. 775 Ze krijgen het 

verhaal van de collaboratie voor Vlaanderen en van de anti-Vlaamse repressie 

voorgeschoteld. Dit is iets wat binnen het respondentenbestand van dit onderzoek zeker 

bevestigd wordt, ondermeer in de hierboven te lezen getuigenis van dhr. Peumans over zijn 

Vlaamsgezinde opvoeding. Deze Vlaamsgezinde opvoeding heeft ook gevolgen voor 

eventuele schaamte –en schuldgevoelens bij de tweede generatie, iets wat onder 2.2B.1 

belicht zal worden. 

 

 

                                                 
772 P. Sichrovsky, op. cit., p. 16 
773 P. Sichrovsky, op. cit., pp. 17-18. 
774 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 71-72. 
775 D. Meuleman, op. cit.,  p. 60. 
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Vertellen  

 

In sommige gezinnen werd dus enorm veel en in andere gezinnen heel weinig gepraat over het 

oorlogsverleden. Een andere vraag is of kinderen binnen het gezin een uitlaatklep konden 

vinden voor hun eventuele problemen in de maatschappij, zoals discriminatie op school. 

Opvallend is dat veel respondenten stellen hier niet met hun ouders over gepraat te hebben om 

ze te sparen: 

 

Ik verzweeg dat wel dikwijls, ik wilde haar dat verdriet niet aandoen, want mijn moeder was 

tenslotte alleen. Ik kon ermee terecht maar deed dat niet. Want dat hielp er niet aan. Het 

enige, ze zou misschien nog meer zorgen gehad hebben…776 

 

Er werd niet over gesproken. Zeker niet met moeder. (Moeder was depressief). We moesten 

haar zeggen dat alles heel goed ging. Mijn broers die in het kamp van Lokeren zaten schreven 

brieven en dat was dan een code: “het gaat hier zeer goed,” “zeer” onderlijnd wilde zeggen: 

“het is buitengewoon moeilijk.” Maar dat mocht zij niet weten. Bij vader konden we ook niet 

terecht. Dat waren zaken die buiten zijn belangstelling lagen. Hij was volop bezig met 

onderzoek. We moesten bij hem niet gaan aankomen met puberproblemen. Ik vond dat wel 

moeilijk en leefde inderdaad wel eens in onbegrip, maar we gingen niet in discussie met hem. 

Bij mijn broers kon ik wel terecht, ik had heel goed contact met mijn broer Paul en ook lange 

discussies, wij hadden dat graag. Dat waren prachtige discussies. Met andere broers ook.777 

 

Gebrek aan duiding kon veel onbegrip en moeilijkheden veroorzaken, iets wat hierboven 

reeds bleek. Er zijn ook respondenten die wel een uitlaatklep konden vinden: 

 

Ik kon daar bij mijn moeder voor terecht, die zalfde dat: “trek je dat niet aan, het gaat wel 

over.” Mijn vader zou uitgevlogen zijn maar die hield ze dan tegen. Je leert:  als het storm is: 

een twijg kan buigen en als de wind voorbij is komt die terug recht. Die knakt niet.778  

 

 

                                                 
776 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 
777 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
778 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
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De sfeer omtrent het oorlogsverleden verschilde dus veel per gezin. Het zal ook 

samengehangen hebben met de mate van algemene openheid en met persoonlijkheden binnen 

een gezin. De gezinnen die er wel veel over praatten deden dat meestal in het kader van een 

Vlaamsgezinde opvoeding van de kinderen, iets dat ze later vaak ook weer op hun kinderen 

overgebracht hebben. Het gaat hier vaak om gezinnen die tot de subcultuur van lotgenoten 

met de ideologie van de Vlaamse Klaagcultuur behoren (cf. 2.1.9). Onderstreept moet wel 

worden dat niet alle kinderen van collaborateurs die hun hele leven tot de subcultuur zouden 

behoren thuis veel te horen kregen over het oorlogsverleden. Een voorbeeld daarvan is het 

gezin Van den Kerchove. Binnen dit gezin werd niet veel gepraat over het oorlogsverleden, 

Guido zou wel tot de subcultuur gaan behoren (ondermeer via het ADJV), Lieve, een kind uit 

het tweede huwelijk van vader, daarentegen helemaal niet.  

 

Toch is het buiten deze uitzondering treffend dat alle respondenten van dit onderzoek waarbij 

niet veel meer gepraat werd over de oorlog die hierboven geciteerd zijn aangeven niet of heel 

weinig in de subcultuur te staan. Ze gaan misschien wel met lotgenoten om, maar zoeken het 

niet per sé op. Dit laatste geldt ook voor sommige respondenten die wel veel over de oorlog 

praatten thuis, contact met lotgenoten is voor hen niet allemaal noodzakelijk, maar dat ze 

Vlaamsgezind zijn wordt toch regelmatig fel onderstreept. Het is dus wederom moeilijk om 

generaliserende conclusies te trekken uit de getuigenissen. Toch zou ik hier durven zeggen dat 

het niet praten over de oorlog in de jeugd in veel gevallen meewerkte aan het later minder fel 

behoren tot de Vlaamsgezinde subcultuur, of dat personen er toch minder voor uitkomen. Dit 

doordat het wel praten altijd in een ideologisch kader gebeurde, er is in dit onderzoek geen 

enkele respondent gevonden die in zijn of haar jeugd een neutraal oordeel over collaboratie 

meekreeg. Sowieso kan gesteld worden dat een open sfeer in het gezin, al dan niet in 

onbevooroordeelde zin, trauma’s voorkomen of toch verminderd kan hebben. 
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2.2B Psychologische mechanismen 
 

Binnen de verhalen van de respondenten zijn enkele onderlinge patronen te ontwaren die 

hieronder als enkele terugkerende mechanismen geanalyseerd zullen worden.  

 

2.2B.1 Verzwijgen en/of verloochenen van identiteit 
 

Uit het vorige thema over de burgerlijke samenleving is gebleken dat het soms zeer moeilijk 

was voor kinderen van collaborateurs om hun afkomst en het verleden geheim te houden. 

Toch is het iets wat vaak geprobeerd werd om discriminatie te voorkomen. Dit kan gezien 

worden als het moeten verzwijgen van een identiteit, iets waarin afkomst en het verleden toch 

een grote rol spelen. Identiteit is “het gevoel een en dezelfde persoon te zijn in allerlei 

situaties en stemmingen.”779  

 

Bijna de helft van de respondenten stelt in hun leven al eens hun identiteit te hebben moeten 

verzwijgen of toch uit voorzorgsmaatregel niet te vermelden. Bijna niemand heeft dit echter 

ervaren als een drukkend geheim. Toch zijn er enkele die dit wel benadrukken: 

 

Het is wel zo geweest tot 2/3 jaar na de bevrijding dat de identiteit me hinderde. Het was als 

een drukkend geheim, niet als een schande ervaren. Als een soort stigma dat op u gekleefd 

werd, waar je niks aan kon doen. Ik heb dat snel van me af kunnen werpen, dat heeft zeker 

niet lang geduurd. Bepalend was daarin dat ik andere mensen van heel andere strekkingen 

goed heb leren kennen. Dat ik andere opvattingen leerde kennen. En uiteindelijk heb ikzelf 

heel veel geluk gehad, ik ben opgevangen door mijn oudere broer die alles betaald heeft. Ik 

heb uitstekende leraars gehad, niet op school, maar op de universiteit.780 

 

Deze ervaring van de identiteit als zijnde nakomeling van een collaborateur als een stigma 

deelt dhr. Daels met dhr. Evrard ,dhr. Aelbers en dhr. Verdoodt: 

Dat is natuurlijk een odium of een etiket dat men meedraagt. Natuurlijk, men bleef dat etiket 

dragen. “Zwart”, “inciviek”, “collaborateur”… 781 

 
                                                 
779 R. Kohnstamm, De adolescentie, Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 2002,  p. 98, (Kleine 
ontwikkelingspsychologie). 
780 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
781 Interview A.E., afgenomen op 15 februari 2010 
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Racistisch zal je nooit zijn, je zal open staan voor anderen omdat je zelf te veel slachtoffer 

bent geweest van een stempel die op je gekleefd wordt. Dat ga je zelf niet doen, anderen 

stigmatiseren.782 

 

Dat stigma heeft een zware hypotheek gelegd op ons.783 

 

Het verleden (en zo ook indirect de identiteit) verzwijgen kwam dus relatief vaak voor. De 

meesten benadrukken echter dat het geen drukkend geheim was, maar eerder een 

voorzorgsmaatregel om praktische problemen te voorkomen: 

 

 Het zijn maar diegenen die ik ken, van hetzelfde genre, die het weten. Maar aan die anderen 

moet je dat niet proberen expliceren. Dan zou je niet meer deugen. Ik denk niet dat er iemand 

dat geweten heeft. We spraken niet over politiek. In mijn tandartspraktijk wisten ze ook niet 

met wie ze spraken. Daar zwegen we over, waarom zou je mensen uitdagen? Ik vond dat niet 

moeilijk, dat is geen geheim, dat is het niet zeggen, dat is geen geheim. Maar waarom moet je 

ervan spreken? Dat hang je niet aan de muren. Dat zit je niet hele dagen op te rakelen.784 

 

Toen ik ging solliciteren bij de provincie ben ik bij sommige vragen toch wel voorzichtig 

geweest met wat ik opschreef. Want daar waren ook vragen bij of je familie had die aan 

partijpolitiek gedaan hadden en zo. Dat heb ik blanco gelaten want anders zou er misschien 

een licht opgaan.785  

 

Kesteloot en Ponteville noemen dit mechanisme een “instinctief overlevingsmechanisme”. 

Kinderen van collaborateurs denken dan dat geheimhouding (of verzwijging) de beste manier 

is om zichzelf te beschermen. Dit is vaak gekoppeld aan een zekere vorm van wantrouwen 

jegens de buitenwereld, een ingesteldheid die bijna een tweede natuur kan worden.786  

 

 

 

                                                 
782 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
783 R. Van Alboom en M. Hermans, “Kinderen van de repressie”, in: Kinderen van de rekening. Canvas 
Histories, 2000. Televisiedocumentaire.  
784 Interview F.F., afgenomen op 12 maart 2010 
785 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
786 C. Kesteloot en I. Ponteville, “Kinderen van verzetslui of collaborateurs: opgroeien zonder vader of moeder”, 
in: Berichtenblad Cegesoma, (2002), 37, p. 25. 
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Schande en schuld 

 

Iets wat in de weinige literatuur over kinderen van collaborateurs veelal benadrukt wordt is 

het gevoel van schande en schuld dat ze voelen over de daden van hun ouder(s). De publieke 

opinie laat zich over het algemeen leiden door emoties en zal vaak iemand veroordelen voor 

diens schuld vaststaat. Wanneer iemand eenmaal veroordeeld is, is het zeer moeilijk om terug 

in de gratie van de publieke opinie te komen. Zo kan een (onterechte) levenslange 

veroordeling en brandmerking ontstaan.787 Ook kinderen van collaborateurs werden in 

meerdere gevallen door het publiek veroordeeld. Zij kunnen te maken krijgen met een 

schulderfenis. Ze worden door de nauwe familiale band (en door de scherpe naoorlogse 

tegenstelling tussen “zwart” en “wit”, zonder nuances) vaak aangekeken op de collaboratie 

van hun ouder(s). Ze hebben een materiële schulderfenis door bijvoorbeeld het niet kunnen 

uitvoeren van functies en door het erven van boetes. Dit is onder 2.1.13 besproken. Bovendien 

is een emotionele schulderfenis mogelijk. Door de mentaliteit van “de appel valt niet ver van 

de boom” kan een nakomeling zich zeer schuldig en gestigmatiseerd voelen. Iets wat kan 

leiden tot psychologische problemen. Ze voelen zich plaatsvervangend schuldig omdat ouders 

zelf vaak geen schuld hebben erkend en omdat de samenleving hen ook een schuldgevoel 

opdringt.788 Verder kan er een morele schulderfenis zijn. Dit houdt angst bij nakomelingen 

over hun eigen morele integriteit in, angst of het verleden in hen verder leeft. Dit hangt wel af 

van de ernst en het type van collaboratie van de ouders. Een schulderfenis kan intern ontstaan, 

door eigen twijfels en gevoelens, of extern, door een stigma vanuit de samenleving.789 Het 

individu is zelf niet schuldig maar kan zich wel zo of beschaamd voelen.790 Schuldgevoelens 

hebben niet per sé een publiek nodig, die ontstaan intern. Schaamte wordt veroorzaakt door 

vrees om veroordeeld, buitengesloten of bespot te worden. Het wordt veroorzaakt door 

externe factoren, door een (imaginair) publiek. Feitelijk is het mogelijk om je te schamen 

zonder schuldig te zijn of je schuldig te voelen. 791   

 

Binnen het respondentenbestand van dit onderzoek geeft slechts één persoon aan zich 

geschaamd te hebben voor het oorlogsverleden van haar vader: 

 

                                                 
787 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 12-13. 
788 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 77-82. 
789 Ibidem, pp. 83-84. 
790 Ibidem, pp. 19-21. 
791 Ibidem, pp.  9-10. 
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Ik heb op een bepaald moment op het punt gestaan om thuis weg te lopen. Ik schaamde mij te 

pletter. Ik wilde daar niets meer mee te maken hebben. Want in de (linkse) organisaties 

waartoe ik mij aangetrokken voelde waren dat misdaden tegen de mensen. Tijdens de 

geschiedenislessen was dat ook heel moeilijk weet ik nog. Mijn leraar op school wist wie ik 

was en uit welk nest ik kwam. Ik had dan echt het gevoel dat ik in mijn blootje zat. Terwijl de 

mensen om mij heen, mijn klasgenoten, niet wisten en mij dus ook niet zo bekeken, maar hij 

wel. En ik had dan continu het gevoel dat ik moest goedmaken, compenseren, moest aangeven 

dat ik niet zo was, dat ik niet aan de kant van mijn vader stond. Ik had het daar enorm 

moeilijk mee.792 

 

Deze respondent heeft de oorlog zelf niet meegemaakt en is pas geboren in de jaren ’60. Ze 

merkte toen nog veel van het oorlogsverleden, zowel in het gezin als in de maatschappij door 

discriminatie hier en daar. Maar ze kreeg geen duiding van thuis uit, iets wat haar flink heeft 

doen worstelen met het verleden en haar identiteit. 

 

Dat het aantal van de respondenten dat zich schaamt zo laag ligt is niet zo gemakkelijk te 

verklaren. Het blijft gissen, maar iets wat een respondent zelf aangeeft lijkt zeer plausibel: 

 

Ik heb mij nooit geschaamd. Er zullen zo wel mensen zijn, maar die zul je niet vinden. Die zul 

je niet te spreken krijgen.793 

 

Deze getuigenis brengt het probleem van onderzoek naar kinderen van collaborateurs meteen 

duidelijk naar voor. Het is moeilijk om representatief te zijn in de mondelinge bronnen. 

Sowieso speelt het aantal respondenten mee, maar wat hier van groot belang is is dat de 

mensen die zich schamen voor hun afkomst en het verleden van hun ouder(s) in veel gevallen 

niet bereid zullen zijn om mee te werken aan een onderzoek dat handelt over dit verleden. Het 

kan ook zijn dat mensen schaamte niet toe willen geven omdat dit als een verraad jegens hun 

ouder(s) aanvoelt.794 Daarom is het geboden om steeds op te passen met generaliserende 

conclusies, het is namelijk vaak maar één kant van het verhaal die men te horen krijgt. Het 

ene voorbeeld binnen het respondentenbestand van dit onderzoek en de aannames in de 

                                                 
792 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
793 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
794 Correspondentie met L.D., 30 juli 2010 
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bestaande literatuur doen wel vermoeden dat er voldoende mensen geweest zijn of nog steeds 

zijn die zich schaamden of schamen voor het collaboratieverleden van hun ouder(s).  

 

Zoals bleek uit de inleiding van deze paragraaf kan iemand zich schuldig voelen zonder 

schuldig te zijn.795 Ook wat betreft schuldgevoelens is er echter maar één respondent die 

beaamt deze te hebben (gehad), het is dezelfde respondent die ook schaamtegevoelens ervoer: 

 

Ik zou daar vanuit mijn job (psychologe) echt iets mee willen doen. Dat je daar ook op in kan 

spelen dat je de schuld van heel die generatie niet op je schouders moet dragen of moet 

proberen om dat goed te maken. Want dat is wel zo, ik voel dat zo aan. Ik denk dat je kan 

herstellen wat een vader of moeder heeft gedaan als die mensen psychologische hulp krijgen. 

Zodat jij als kind die schuld niet meer zo mee moet dragen. Want ik heb dat wel zo 

aangevoeld dat je dat als kind meedraagt. Ik weet niet hoe mijn broers dat hebben ervaren. Ik 

had dat wel heel sterk. Misschien dat zij dat minder hebben omdat ze het zelf mee hebben 

gemaakt. Omdat zij het gevoel hebben meer slachtoffer te zijn. Ik heb dat slachtoffergevoel 

niet, maar veel meer dat dadergevoel. Ik moet goedmaken wat mijn vader met dat idealistisch 

denken kapot gemaakt heeft.796  

 

Voor het feit dat ze zich niet schamen of schuldig voelen geven mijn respondenten 

verschillende redenen. Ter verduidelijking zijn deze redenen aangegeven met de letters A t/m 

D: 

 

A.  Het overtuigd zijn van de Vlaamse zaak waarvoor ouder(s) gecollaboreerd hebben is iets 

wat een groot deel van de respondenten aangeeft: 

 

Ik was zo geïndoctrineerd dat ik dat niet zag als schande. Mijn vader zat in de gevangenis, 

maar niet uit gemeenrecht, hij was geen crimineel. Nu is dat uitgekomen dat dat allemaal 

geen misdaad is geweest. In Nederland, iemand die met de Duitser meedeed: dat waren 

collaborateurs. In Vlaanderen waren dat mensen die door de geschiedenis zijn meegesleurd. 

In die Vlaamse strijd.797 

 

                                                 
795 D. Meuleman, op. cit.,  p. 10. 
796 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
797 Interview H.D., afgenomen op 20 mei 2010 
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Ik begrijp hun keuzes, ik verwijt niets. Als zij inderdaad verplicht waren hun schoolopleiding 

in het Frans moesten doen begrijp ik dat ze daartegen in opstand kwamen en chapeau dat ze 

zich niet lieten klein krijgen.798 

 

Zoals reeds vermeld onder 2.2A.1 zal de collaborateurs in veel van dit soort gevallen zelf ook 

geen schuldgevoel gehad hebben. Hij heeft zich gedragen conform de eigen, ideologische, 

normen. Iemand die bij het VNV heeft gezeten zal vaak geen schuld bekennen aan 

landverraad aangezien België zijn vaderland niet is. Ze voelden zich achteruitgesteld in België 

en hadden dus ook niet het gevoel iets voor België te moeten doen. Zo zijn ze nog steeds 

overtuigd van hun eigen gelijk. “Ook door de generatie van vandaag worden de politieke 

collaborateurs vaak nog gezien als martelaars voor de Vlaamse ontvoogding.”799 Zoals eerder 

bleek werd er in gezinnen met openheid over het oorlogsverleden vaak over collaboratie 

gepraat binnen dit Vlaamsgezinde verhaal. Veelal werd (en wordt) het slachtofferschap van de 

collaborateurs, als slachtoffers van de repressie, door kinderen van collaborateurs en 

collaborateurs zelf onderstreept. Het is iets wat ze meekregen in de opvoeding en subcultuur. 

Ze hebben het zich eigen gemaakt.800   

 

Wanneer het ideologisch excuus ontbreekt zal men eerder overgaan op erkenning van schuld, 

bijvoorbeeld wanneer er zware misdrijven als moord zijn gepleegd. Toch zal men vaak nog 

verzachtende omstandigheden naar voren brengen, zoals anticommunisme.801  

 

B. Meerdere getuigen schamen zich niet omdat vader (of moeder) geen (zware) misdrijven 

begaan heeft: 

 

Nee zeker geen schande. Ik kende mijn vader. Zeker geen schande.802 

 

Ik schaam mij er absoluut niet voor. Mijn vader heeft niets misdaan, niemand dood gedaan of 

zo. Integendeel.803  

 

                                                 
798 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
799 D. Meuleman, op. cit.,  p. 45. 
800 Ibidem, p. 53.  
801 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 46-47. 
802 Interview L.B., afgenomen op 13 april 2010 
803 Interview B.L., afgenomen op 22 april 2010 
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C. Zes van de respondenten antwoorden ontkennend op de vraag naar schuldgevoelens met de 

benadrukking dat hun vader (en/of moeder) niets te maken had met de Jodenvervolging. Veel 

mensen zijn ervan overtuigd dat de Holocaust geen deel was van vaders’ collaboratie. Vader 

collaboreerde enkel uit ideologische motieven.804 

 

Vader had daar zeker geen rol in. Wisten ze het, daar kan over gediscussieerd worden. Een 

deel wisten ze niet. We weten wel dat hij uiteindelijk duidelijk afstand is gaan nemen. Maar 

ook van de extreme collaboratie. Zo’n belasting van schuld –en schaamtegevoel hebben we 

zeker niet ervaren.805 

 

De Holocaust, dat is niet te vatten. Zo’n fenomeen, is dat gruwel, waanzin? Voor mij is dat 

niet te vatten. Maar nee ik koppel mijn vader daar absoluut niet aan.806 

 

Sommigen benadrukken dat vader Joden hielp: 

 

Mijn vader is kunnen vluchten naar Zwitserland maar als ze hem hadden kunnen pakken was 

hij geëxecuteerd na een “prachtig” proces waarin tal van Joden die hij geholpen had 

verboden waren te getuigen.807 

 

D. Iemand die zich schuldig voelt zal een dadergevoel hebben, zoals Lieve in haar getuigenis 

over haar schuldgevoelens aangaf. Veel respondenten onderstrepen daarentegen juist het leed 

dat zij (onschuldig) geleden hebben door de repressie wanneer er gevraagd wordt naar 

schuldgevoelens. Zij benadrukken het slachtoffergevoel. Zij hebben geen schuldgevoelens, zij 

hebben niets misdaan. Het zouden “de anderen” moeten zijn die zich schuldig zouden moeten 

voelen: 

 

We komen nog altijd in Overbelt, en kort nadien ook. We staken ons daar niet weg. En het 

waren eerder die anderen die beschaamd waren. De weerstanders en zo, wij niet, maar zij 

wel. We hadden er vrienden wonen en kwamen en komen er nog. Maar er waren er niet te 

veel fier op wat ze gedaan hebben.808  

                                                 
804 D. Meuleman, op. cit.,  p. 105. 
805 Interview L.B., afgenomen op 13 april 2010 
806 Interview L.C., afgenomen op 06 mei 2010 
807 Interview L.D., afgenomen 24 februari 2010 
808 Interview  C.S., afgenomen op 27 april 2010 
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Hoe zien kinderen van collaborateurs zichzelf binnen het verhaal van de slachtoffers van de 

oorlog? Zien ze zichzelf als de grote slachtoffers of is er ook een medegevoel met 

bijvoorbeeld de Joodse slachtoffers? Er wordt vaak benadrukt dat ze veel hebben geleden in 

de repressie, de zogenaamde “We suffered too-repliek”. Maar worden de andere slachtoffers 

ook erkend? Meuleman stelt dat er algemeen uit desinteresse een gebrek aan empathie is bij 

de tweede generatie.809  In het geval van mijn respondenten erkent het overgrote deel het 

slachtofferschap van de Joden. Ze stellen er echter vaak bij dat ook zij geleden hebben en dat 

dat niet vergeten mag worden. Het benadrukken van zichzelf als slachtoffer gebeurt meestal 

binnen het verhaal van de anti-Vlaamse repressie dat binnen de subcultuur van lotgenoten 

heerst. Zoals hun ouders zijn ook zij slachtoffer van een oorlog én de onrechtvaardige nasleep 

die tegen hen, als Vlamingen, was. Zoals bleek uit de kanttekeningen bij terminologie rond 

traumavorming (cf. supra) komt het ontkennen van slachtofferschap van anderen (zoals 

verzetsstrijders) en het onderstrepen van een geïsoleerd lijden ook voor onder nakomelingen 

van collaborateurs. Sommige respondenten bevestigen dit met hun overtuiging. 

 

Slachtofferschap wordt volgens Sichrovsky ook ervaren door kinderen van Nazi’s. Zij voelen 

zich slachtoffers van de Nazi’s, van het Nazistisch verleden van hun ouders waar ze niet veel 

over weten maar waar ze wel op aangekeken worden. Dit slachtofferschap wordt hen enkel 

gegund onder lotgenoten. In tegenstelling tot het slachtofferschap van de Joden, dat wel breed 

geaccepteerd is.810 Dit gevoel delen meerdere van mijn respondenten: Je hoort van 

Jodenvervolgingen. Maar in feite zijn we ook heel ons leven vervolgd, en wat gebeurd is was 

even erg.811  

 

Schaamte –en schuldgevoelens zijn dus mogelijk, maar het overgrote deel van de 

respondenten van dit onderzoek geeft verschillende redenen aan om deze gevoelens niet te 

hebben.  

 

Uitlaatklep 

 

Een identiteit verzwijgen moet moeilijk geweest zijn, ook al werd het niet altijd ervaren als 

een drukkend geheim, schande of schuld. Toch stelt het overgrote deel van de getuigen hier 

                                                 
809 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 67-69. 
810 P. Sichrovsky, op. cit., p. 15. 
811 Interview H.D., afgenomen op 20 mei 2010 
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niet al te veel last van gehad te hebben. Mijn inziens wordt dat veroorzaakt doordat ze hun 

uitlaatklep elders konden vinden, namelijk bij lotgenoten  bij wie ze wel open konden zijn.812 

Deze lotgenoten konden ze vinden in de verschillende aspecten van de in het vorige thema 

beschreven subcultuur, zoals jeugdverenigingen.  

 

2.2B.2 Loyaliteit aan de ouders  
 

Hieronder zullen enkele interessante vaststellingen gedaan worden betreffende 

loyaliteitsgevoelens bij kinderen van collaborateurs. Er is op sommige vlakken een nauwe 

samenhang met vaststellingen binnen de paragraaf van schuld en schande onder 2.2B.1. 

 

A. Verticale loyaliteit bij kinderen van collaborateurs 

 

Een zich ontwikkelend kind komt voor verschillende dilemma’s te staan in de 

volwassenwording. Eén van de belangrijke zaken is loyaliteit. Loyaliteit betekent in de 

volksmond elkaar trouw zijn, maar het kan nog veel dieper gaan dan dat. Hoe meer mensen 

iets voor elkaar betekenen of hoe groter hun wederzijdse ‘verdiensten’ zijn, des te sterker en 

sterker verplichtend hun onderlinge loyaliteit en daarmee hun band is.813 Er zijn verschillende 

vormen van loyaliteit. Er is horizontale loyaliteit (tussen vrienden en collega’s) en, hier 

belangrijker, verticale loyaliteit. Deze tweede vorm van loyaliteit handelt over de band tussen 

generaties.814 De band tussen ouders en kinderen is de meest sterke. Verticale loyaliteit werkt 

naar twee kanten, kinderen hebben het leven aan ouders te danken en ouders voelen zich 

hierdoor verantwoordelijk voor de kinderen. De speciale band met ouders wordt een 

existentiële band genoemd. De loyaliteit tussen ouders en kinderen is nooit te verbreken, ook 

niet door zoiets ingrijpends als de dood. Je ouders blijven je ouders, en je kind blijft je kind. 

Van je partner kun je scheiden, maar van je kind of van je vader of moeder nooit. Op die 

manier is de band met je ouders levensbepalend: existentieel. Wie op wat voor manier dan 

ook wil raken aan deze existentiële relatie tussen ouder en kind krijgt vaak geen enkele kans. 

Wanneer dit niet zo is ligt de oorzaak veelal in een ernstig probleem of een ernstige 

gebeurtenis. 815 Zo kan het zijn dat mensen die de ouders beschimpten door kinderen van 

                                                 
812 Ondermeer interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 
813 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit.,p. 25. & Correspondentie L.D., 30 juli 2010 
814 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit.,pp. 25-26. 
815 Ibidem, p. 24. 
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collaborateurs vijandig bejegend werden. Er is sprake van een dilemma bij deze kinderen 

waarin ze worstelen met enerzijds loyaliteit aan hun ouders als zijnde hun verwekkers en 

(liefdevolle) opvoeders en anderzijds wrange gevoelens of onbegrip vanwege het engagement 

van (één van) hun ouders. In zo’n situatie komt de  loyaliteitsband onder druk te staan en 

ontstaat er een loyaliteitsconflict. Dit kan, maar hoeft niet altijd te leiden tot een definitieve 

breuk.816 De verticale loyaliteit blijft van groot belang, ook al staat deze onder druk.817   

 

Loyaliteitsconflict 

 

In zijn onderzoek naar nakomelingen van collaborateurs in Frankrijk deelt Rigoulôt zijn 

respondenten op in verschillende groepen met verschillende gevoelens ten aanzien van hun 

ouder(s). De ene groep diaboliseert de vader en de andere niet.818 Nog een andere groep kan 

zijn vader niet zien als collaborateurs omdat zijn aard daar niet mee zou stroken. Ze voeren 

verzachtende omstandigheden op. Zijn keuze voor de collaboratie was eerder toevallig of uit 

verwarring. Vader was anti-Duits en had net zo goed in het verzet kunnen zitten.819 Of vader 

was misleid door idealen of de tijdsgeest.820 Ook  onder de respondenten van dit onderzoek 

zijn verschillende groepen met gelijkaardige gevoelens te herkennen. Door de collaboratie te 

verzachten doormiddel van bijvoorbeeld externe factoren gaan ze hun loyaliteitsconflict 

oplossen om zo het onbevlekte ouderbeeld te kunnen bewaren.821  

 

Wat vader gedaan heeft steun ik. Ik denk niet dat hij zaken heeft gedaan die niet konden. En 

als hij het gedaan heeft dan heeft hij het uit overtuiging gedaan. Het is een fout geweest, maar 

men is bedrogen. Je moet het in de context van die tijd bekijken. Maar persoonlijk geloof ik in 

hem. Maar de collaboratie is voor Vlaanderen geen goede zaak geweest.822 

 

Mijn vader was niet Duitsgezind, maar Vlaams. De Belgische staat wilde Vlaanderen weg 

hebben, de helft van Vlaanderen heeft in de bak gezeten. Hij zat in VNV en Vlaamse Wacht. 

Mijn vader deed geen vlieg kwaad. Dat is dat spel van de Vlaamse Wacht, het VNV. Die zijn 

                                                 
816 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit., pp. 41-43. 
817 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit., pp. 45-46. 
818 Rigoulôt, op. cit., p. 524. 
819 Rigoulôt, op. cit., pp. 525-526. 
820 C. Kesteloot en I. Ponteville, “Kinderen van verzetslui of collaborateurs: opgroeien zonder vader of moeder”, 
in: Berichtenblad Cegesoma, (2002), 37, p. 34. 
821 Correspondentie L.D., 30 juli 2010 
822 Interview L.B., afgenomen op 13 april 2010 
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gewoon door de oorlogsgeschiedenis door bepaalde kopmannen meegesleurd. Ze dachten dat 

Vlaanderen gered ging worden door mee te gaan met de Duitsers. Meer niet.823    

 

Mijn vader heeft heel de collaboratie uit sociale en flamingantische beweegredenen gedaan. 

Hij was zoals iedereen overtuigd dat de Duitsers de oorlog gewonnen hadden en er was een 

standpunt, fout natuurlijk, van: “we moeten er het beste van maken.” Maar mijn vader was 

beslist geen nazi, helemaal niet. Wat mij verbaast is dat ze “Mein Kampf” van Hitler nooit 

gelezen hadden. Hoewel het vertaald en verspreid was. Terwijl dat daarin alles beschreven 

staat, al die afgrijselijkheden. Dan denk ik: hoe is het mogelijk dat ze niet op de hoogte 

waren? Maar klaarblijkelijk waren zen niet op de hoogte. Hij zag bijvoorbeeld een gevaar in 

het communisme, dat was toen de tijdsgeest. En waarschijnlijk heeft hij gedacht dat de Duitse 

kant het communisme zou overwinnen, dat was een vijand. Hoewel hij sociaal zeer bewogen 

was824  

 

Een verzachtende omstandigheid kan dus ook de goede intentie van vader zijn. Zo’n intentie 

kan het verbeteren van het lot van Vlaanderen zijn. Veel respondenten zijn hiervan overtuigd, 

zoals al eerder bleek was de opvoeding in collaboratiegezinnen vaak Vlaamsgezind. Bij deze 

personen is het oordeel over collaboratie vaak vrij subjectief.825   

 

Een andere manier van verzachten is het benadrukken van de goede persoonlijkheid of 

ouderschap van de ouder. Binnen het kader van het loyaliteitsconflict wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de collaboratiedaden van de ouder en de ouder als mens. De getuigen van 

Sichrovsky beschrijven de vader (en moeder) bijvoorbeeld als zijnde heel goede en normale 

ouders. Het gaat hier om het interessante gegeven van de tweedeling tussen een persoon als 

zijnde Nazi (of collaborateur) met zijn negatieve verleden en een persoon als zijnde een 

zorgzame vader. Bij deze laatste categorie is het volgens Sichrovsky belangrijker hoe de 

nakomelingen hun vader beleven dan wat hij gedaan heeft.826 Kesteloot en Ponteville hebben 

het benadrukken van de affectieve persoon, van de opvoeder en de ouder in plaats van de 

collaborateur ook teruggevonden in hun onderzoek naar kinderen van collaborateurs in 

                                                 
823 Interview H.D., afgenomen op 20 mei 2010 
824 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
825 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 91-93. 
826 P. Sichrovsky, op. cit., p.15. 
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België.827 Het is iets wat tevens regelmatig terugkeert in mijn respondentenbestand, kinderen 

zullen hun ouder(s) als mens niet zomaar afkeuren: Ik heb nog altijd een zeer hoge 

waardering voor mijn vader op verschillende vlakken als mens.828 

 

Deze groep van respondenten past dus in de groep getuigen van Rigoulôt die zijn vader niet 

als collaborateur kan zien en is te vergelijken met de groep die zijn vader niet diaboliseert. 

Deze laatste groep wil de filiale band met de ouder behouden en zal daarom het goede in deze 

persoon zoeken. De gradaties van gevoelens binnen deze groep kunnen gaan van blinde 

adoratie voor vader tot het onderstrepen van de puurheid van zijn intenties. 829 Iets wat 

ondermeer dhr. Daels hierboven ook doet.  

 

De respondenten die duidelijk stelling nemen tegen hun ouder(s) en hun daden zijn schaars 

binnen dit onderzoek. Er zijn er slechts vier die, de één meer radicaal dan de ander, durven 

raken aan de existentiële band met hun ouder(s): 

 

Voor een gedeelte steun ik mijn vaders keuzes wel. Omtrent zijn opvattingen zijn er zaken 

waar ik mij niet mee kan verzoenen. Als ik uitspraken die hij gedaan heeft bekijk of zijn 

biografie merk ik dat het vrij onstuimig man was. Ik begrijp zijn beweegredenen wel, maar ik 

kan bepaalde zaken betreuren die hij bijvoorbeeld gezegd heeft en met sommige opvattingen 

ben ik het niet eens. Maar ik waardeer hem nog steeds.830  

 

Daar waar dhr. Daels nog verzachtend spreekt en feitelijk op zo’n punt van verwerking zit 

binnen zijn loyaliteitsconflict dat hij de goede en slechte kanten van zijn vader kan zien 

zonder de existentiële band te verliezen, is dhr. Tinel harder in zijn oordeel: 

 

Ik kan dat van mijn vader niet begrijpen dat hij dat gedaan heeft. Ik kom niet in het reine met 

die zaak, zal daar nooit mee in het reine komen. Ik kan niet begrijpen dat die zo extreem 

gegaan is. Van aan zijn kinderen van 16 jaar te zeggen: “ik zou in uw plaats (naar het 

Oostfront gaan).” Ik heb ook zonen gehad van die ouderdom. Het zou in mijn kop niet 

opgekomen zijn om hun zoiets te zeggen. Aan een kant verwijt ik het hem. Ik zag hem nochtans 

                                                 
827 C. Kesteloot en I. Ponteville, “Kinderen van verzetslui of collaborateurs: opgroeien zonder vader of moeder”, 
in: Berichtenblad Cegesoma, (2002), 37, pp. 34-35. 
828 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
829 Rigoulôt, op. cit., pp. 524-525. 
830 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
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zeer graag hoor. Maar ik denk dat ik mijn vadermoord laat beleeft heb. Veel kinderen doen 

hun papa dood als ze 12,13,14,15 jaar zijn. Ik heb dat niet gedaan, ik ben laat rijp denk ik. 

Want ik vond dat mijn vader verschrikkelijk kon zeveren over politiek. Ik ben niet politiek 

onderlegd, ik ben daar nooit zeer in geïnteresseerd geweest. Maar ik vond dat hij zo’n dwaze 

praat kon vertellen dat ik mij daarvan afkeerde en het niet wilde weten. Zo’n beetje vluchten 

van die dingen. Ik wilde het liefst allemaal niet weten. Het is gebeurd, maar hun keuzes 

steunen en begrijpen doe ik zeker niet. Noch mijn broers noch mijn vader. Mijn broers dan 

nog een beetje. Het waren kinderen. Ik ben eraan ontsnapt. Als ik denk hoe ik was, ik was de 

geweldigste thuis, de wildste. Vechten onder jongens, ik deed dat enorm graag. Zo’n 

manneke: geeft dat een uniform en een revolver en een tank en een geweer, dat gaat fout…831 

 

Dhr. Tinel is zwaar ontgoocheld in zijn vader en het feit dat hij er nog kwaad om kan zijn 

toont aan hoe sterk de verbinding met je ouders kan zijn. Deze getuigenis is niet helemaal, 

maar toch het meest van al te rijmen met de groep van Rigoulôt die zijn vader diaboliseert. 

Deze groep zal niet vlug verzachten of vergoelijken en ziet de collaborateur niet als een 

menselijk figuur dat fouten kan maken en zal de filiale band eerder weigeren.832 

 

Loyaliteitsconflict, een zoektocht  

 

Sommige respondenten gingen op zoek, op zoek naar verklaringen voor de collaborerende 

daden van hun vader. Het proberen rijmen van de vaderfiguur met de feiten die ze te horen 

kregen over zijn collaboratie was voor hen vaak een lange en moeilijke zoektocht. Twee 

respondenten getuigen:  

 

Het is heel moeilijk oordelen. Ik sta er met een zekere deemoed tegenover van: “dit is 

onbegrijpelijk”, maar misschien moet ik mij realiseren in welke omstandigheden hij die keuze 

heeft gemaakt. Ik durf daar niet over te oordelen. Ik keur dat niet goed maar ook niet af, maar 

ik heb er een verschrikkelijke deemoed over. Ook over wat er nadien is gebeurd. De 

eenzaamheid die die man mee moet hebben gemaakt. U moet zich dat voorstellen: vijf 

kinderen en een stervende vrouw achterlaten en dan vluchten naar Argentinië en van daaruit 

proberen om in leven te blijven. En waar heeft hij die beslissing genomen om zo radicaal te 

gaan? Wat is er in zijn leven gebeurd? Het merkwaardige is dat vader voor de Tweede 
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832 Rigoulôt, op. cit., p. 524. 
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Wereldoorlog in Aalst voorzitter was van de raad van bestuur van de bank, een zeer 

belangrijke positie. Dat was een kleine maar belangrijke bank. En hij was in Aalst in de 

omgeving de raadsman van het deel van de Daensistische flaminganten die niet meegingen in 

het VNV met Staf de Clercq. Dus hij behoorde tot die andere groep, en was daar raadsman 

van. Die waren zeer links, daar zijn communisten uitgekomen. Hij zat in dat milieu dat dus al 

in de jaren ’30 het gevaar van het fascisme inzag. En in de oorlog draait hij dan, kantelt hij in 

een rigoureuze collaboratie.  Dus je valt van een groep die wantrouwig staat tegenover  het 

VNV naar een extreme collaboratie… En ik tracht daar met enige deemoed wat 

psychologische verklaringen voor te vinden. Ik tracht, want ik kan er ook geen literatuur over 

vinden om het te onderbouwen. Het zou kunnen zijn dat je bij la condition humaine terecht 

komt. Dat er psychologische of persoonlijke zaken in zijn leven gespeeld hebben. Dat kan 

allemaal dus ik oordeel daar niet over. Of het was zoiets vans: “het schip zinkt en ik ben geen 

lafaard.” “Het schip gaat zinken, wie acht zich moedig en bekwaam om dat schip te redden?” 

Om de boel draaiende te houden. Dat kan een verklaring zijn, of hij in zijn privéleven grote 

moeilijkheden. Het ligt heel delicaat. Dus ik ben daar veel mee bezig. Het oordeel over mijn 

vader, ik ben daar nog steeds niet uit. Die tuimeling die daar gebeurd is, ik ben er nog niet uit 

wat er gespeeld heeft. Psychologisch of gebeurtenissen of een heroïek van ik zal nog trouw 

blijven…833 

 

 

Ik denk wel dat mijn vader goede bedoelingen had. Hij stond voor de gemeente en wilde geen 

persoonlijk profijt. Het was geen economische collaboratie en hij deed ook geen vlieg kwaad. 

Dat was een goed mens, in mijn puberteit heb ik dat niet altijd geloofd, maar met het ouder 

worden heb ik dat wel leren zien. Maar hij heeft zich  laten leiden door idealen en zich laten 

meesleuren door massagebeuren. Ik kan me wel voorstellen als je die beelden en dat geluid 

ziet van die bijeenkomsten dat de mensen zich op lieten zwepen. Je wordt bijna meer dan 

jezelf. Ik kan me voorstellen hoe je daarin meegezogen kan worden en dat je tunneldenken 

krijgt. Die konden daar perfect op in spelen. In mijn puberteit zat ik met het dilemma om te 

kiezen tussen mijn vader en zijn daden. Want ik heb op een bepaald moment op het punt 

gestaan om thuis weg te lopen. Ik schaamde mij te pletter. Nu kan ik het wel beter begrijpen. 

Maar toch, je maakt mij niet wijs dat hij na het einde van de oorlog niet wist wat er met de 

Joden gebeurd was. Als ik dan dingen ga opzoeken in de bibliotheken, merk je dat de 
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informatie op een bepaald moment wel doorsijpelde. Dus dat ze dat geweten moeten hebben. 

En daar had ik graag met hem over gesproken. Dat ik wist dat hij er met goede bedoelingen 

aan begonnen was, maar wat hij dan gedaan heeft toen het beleid op een bepaald moment 

ontspoorde, hoe dat was. waarom heeft hij zich er dan niet van gedistantieerd? Nu was het 

misschien ook niet zo makkelijk om eruit te stappen. Dan was je een verrader. Dan worstel ik 

ook wel met die vraag. Het is niet omdat je geen kampcommandant was dat je niet meewerkte 

met zo’n regime. Ze zijn erin gestapt met het idee van Vlaanderen zal steun van Duitsland 

krijgen en Dietsland, maar ze hadden kunnen kiezen om er collectief als 

oorlogsburgemeesters en sympathisanten uit te stappen toen ze zagen hoe het evolueerde. Ook 

al was de opname van Vlaanderen in Duitsland of de Dietse staat voor hen beter. Zo van:  

“hier stopt het voor ons, dit gaat erover.” Die keuzes zijn niet gemaakt, dat kan ik nu wel 

onder ogen zien. Vroeger schoot ik in  de verdediging, maar nu stel ik dat mijn vader echt 

geen slachtoffer is, integendeel. Er was ook een slechte kant aan mijn vader en daar heb ik nu 

vrede mee. Hij is erin gerold maar hij heeft ook niet de keuze gemaakt om eruit te stappen op 

het moment dat hij het wist. Hij heeft de keuze niet gemaakt, uit angst of andere overwegingen 

maar hij heeft ze niet gemaakt. En dat is ook een stuk van mijn vader.834 

 

Uit bovenstaande getuigenissen blijkt dat kinderen van collaborateurs in een enorme 

worsteling met het verleden van hun ouders konden terechtkomen. In een dilemma van het 

loyaliteitsconflict, tussen loyaliteit aan hun ouders en onbegrip of wrange gevoelens over hun 

engagement.  In de gevallen van dhr. Verdoodt en mevrouw Vanden Kerchove kon zich dat 

uiten in een uitgebreide zoektocht naar verklaringen en duiding omtrent de motieven van hun 

vaders. Dat ze er nooit echt helemaal achterkwamen is veelal te wijten aan het feit dat de 

vader zelf niet (meer) bereikbaar was voor vragen. Bij dhr. Verdoodt vanwege de afwezigheid 

en later de dood van zijn vader en bij mevrouw Vanden Kerchove vanwege de sterke onwil 

van vaders kant om nog te praten over het oorlogsverleden. Bij het vorige subthema viel te 

lezen hoe mevrouw Vanden Kerchove worstelde met het taboe dat bij haar thuis heerste rond 

de collaboratie van vader.  

 

De zoektocht kon zeer pijnlijk zijn. Rita Audenaert had haar vader nooit gekend, ze wist zelfs 

pas op haar vijftiende wie haar echte vader was. Zij zocht ook naar feiten over de collaboratie 

van haar vader en in 2002 kreeg ze zijn strafdossier in handen: 

                                                 
834 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
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“Mijn handen beven en door de tranen kan ik haast niet meer lezen wat de papieren die voor 

me op tafel liggen me willen zeggen. de stapel is bijna een halve meter dik. Een halve meter 

onthutsende berichten. Het staat er, zwart op wit. Mijn vader, Herman van Ooteghem, was lid 

van de Abwehr, de Duitse contraspionage. En hij heeft mensen bij de Duitsers verraden. Even 

denk ik dat dit dossier niet over mijn vader gaat, dat het een pijnlijke vergissing meoet zijn. 

Maar de getuigenissen zijn veelvuldig en niet mis te verstaan.” De verzachtende gegevens en 

getuigenissen in het voordeel van haar vader kunnen misschien enigszins helpen. Maar Rita 

geeft aan dat ze zelf niet meer weet wat of wie te geloven. Ze leeft al lang met het idee dat 

haar vader een collaborateur is en troost zich met de gedachte dat ze niet de enige is. Maar dat 

haar vader mensen verraden zou hebben is bijna ondraaglijk. “Welke dochter kan leven met 

dat beeld van haar vader? Ik moet wel, want ik wil leven.” Ze beseft ook meer en meer dat ze 

lang niet alles weet, dat iedereen haar niet alles verteld heeft. Ze kan de verhalen over de 

collaboratie maar moeilijk rijmen met de vader die haar kaartjes stuurde uit de gevangenis. 

Ondanks alles houdt ze nog van haar vader en moeder: “ik houd van hen om de relatie die ze 

hadden, niet om hun politieke ideeën. Ik weet niet alles, maar één ding weet ik zeker: de 

spionne en de collaborateur blijven voor mij een man en een vrouw die elkaar heel graag 

zagen en van wei ik het liefdeskindje ben. Daar put ik vandaag kracht uit.”835   

 

Oordelen is dus niet altijd makkelijk. Bij het beoordelen van de collaboratie door de tweede 

generatie is de overtreden norm van belang. Als dat vaderlandsliefde is zal dat niet zwaar 

aangevoeld worden wanneer men Vlaams-nationalistisch is opgevoed: België is voor hen het 

vaderland niet. Het schenden van existentiële normen wordt vaak wel als misdrijf erkend. Ook 

dan doet men nog beroep op hogere waarden zoals doden uit anti-communisme. De gevolgen 

van de collaboratie zijn ook belangrijk. Hierbij kan gekeken worden naar slachtoffers als 

Joden of zichzelf als slachtoffer. Ze kunnen de schuld hiervoor aan hun ouders geven of aan 

de maatschappij. Op dit alles wegen ze af of schuld en de veroordeling terecht was. 

Sommigen, zoals dhr. Tinel, zullen oordelen dat het te weinig was. Die straf was niet 

onrechtvaardig. Mijn vader is te weinig gestraft.836 

 

Ondanks de worstelingen van meerdere respondenten blijven ze bijna allemaal trouw aan hun 

ouder(s). Dit kan verklaart worden door de sterkte van de verticale loyaliteitsband. Rigoulôt 

geeft in zijn onderzoek naar kinderen van collaborateurs in Frankrijk aan dat de kinderlijke 

                                                 
835 D. Musschoot en R. Audenaert, op. cit., pp. 231-234. 
836 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010  
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liefde voor een ouder bijna altijd blijft.837 Binnen het loyaliteitsconflict zoekt men vaak een 

middenweg, zoals Lieve vanden Kerchove komt men dan tot de conclusie dat vader (of 

moeder) goede en slechte kanten heeft.838  De verticale loyaliteit zal bijna nooit verbroken 

worden, ook al weet één van de partijen dat er iets mis is met de ander partij. Een kind kan 

veel verkeerd vinden aan zijn ouders en slecht over hen praten, maar wanneer een ander dan 

iets slecht zegt over de ouder zal het kind de ouder vaak gaan verdedigen. Dit geldt voor 

nagenoeg alle respondenten van dit onderzoek. De uitzondering binnen dit onderzoek is dhr. 

Gondry, deze heeft zijn band met zijn vader doorbroken. Dit is echter meer vanwege het niet 

nemen van zijn verantwoordelijkheid dan vanwege zijn collaboratie: 

 

De grote schuldige was mijn pa die zich in ’35 lid maakte van Rex. Op dat gebied zal ik niet 

zeggen dat ik mijn broer dat kwalijk neem. Ik heb dat wel kwalijk genomen van mijn vader 

omwille van zijn attitude tegenover ons en mijn broer. Dat zijn zaken die je nooit kunt 

vergeten. Vooral hoe hij gehandeld heeft met mijn ma, dat heb ik hem ook geschreven, ik 

moest dat kwijt. Die heeft mij nooit getoond dat hij daar iets of wat mee inzat. Hij was samen 

met een andere vrouw en had geen tijd om zich met mij bezig te houden. Hij was nog eerder 

vrij dan mijn ma, die later stierf. En dan zat ik alleen. Maar ik heb nooit meer bij mijn vader 

gewoond, hij wilde dat trouwens niet.839  

 

De relatie tussen ouders en kinderen van geven en ontvangen wordt sterk verstoord wanneer 

ouders niet genoeg geven of wanneer kinderen niets terug mogen geven in bijvoorbeeld de 

vorm van genegenheid.840 Bij dhr. Gondry is zijn oordeel over vaders collaboratie sterk 

beïnvloed door zijn negatieve houding ten aanzien van zijn vader die niet genoeg gaf.  

 

Loyaliteitsconflict, een ideaalbeeld van de collaboratie 

 

“De loyauteit ten aanzien van hun ouders en hun Vlaamse identiteit verplicht hen tot 

rationalisering van het verleden.” Zoals bleek zullen nakomelingen van collaborateurs de 

daden van hun ouder(s) vaak verzachten of ze scheiden van hun ouder(s) als persoon. Maar 

loyaliteit kan ook hun oordeel over de collaboratie als geheel beïnvloeden. Ze gaan het vaak 

idealiseren, rechtvaardigen en verzachten. Zo schetsen ze een ideaalbeeld van de collaboratie. 

                                                 
837 Rigoulôt, op. cit., p. 436. 
838 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 & Rigoulôt, op. cit., p. 531. 
839 Interview R.G., afgenomen op 29 april 2010 
840 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit.,pp. 26-28. 



227 
 

Enkele mechanismen die D. Meuleman daarin onderscheidt zijn ook kenmerkend voor 

(sommige) respondenten van dit onderzoek.841  

 

Een eerste mechanisme is het ontkennen van verantwoordelijkheid of gevolgen. Dit laatste uit 

zich vaak in het minimaliseren van de Holocaust. 

 

Er zal natuurlijk wel iets geweest zijn, ongetwijfeld. Maar dat de joden het overdreven 

hebben, dat staat nu toch ook wel ongeveer vast. Ze spreken dus altijd van zes miljoen  

slachtoffers. Direct na de oorlog herinner ik mij goed dat de Joodse wereldraad zelf gezegd 

heeft dat het er nooit zes miljoen geweest zijn. Want de Duitsers konden alleen bij de joden 

van de bezette of toch de veroverde gebieden. Dus dat kunnen er nooit zes miljoen geweest 

zijn, dat bestaat niet.842  

 

Een tweede mechanisme is het ontkennen van slachtoffers, er wordt van gezegd dat ze het 

verdienden. Dit komt binnen dit onderzoek minder voor: niemand stelt dat de Joden het 

verdienden om te lijden. Wel gaat men stereotypen hanteren: bijvoorbeeld aangeven dat de 

Jood het uitgelokt heeft met zijn arrogante aard.  

 

Wij hebben daar geen schuld aan. En Hitler heeft de Jodenvervolging ook niet uitgevonden. 

Die bestaat al van duizenden jaren voor christus. Ze hebben zich blijkbaar altijd hatelijk 

gemaakt. Waarom hebben de Romeinen de tempel verwoest? Daar zal toch ook een reden 

voor geweest zijn? Ze hebben altijd van die rare histories gehad waarin ze vervolgd werden 

maar eigenlijk was het altijd hun schuld waarvoor ze vervolgd werden. En waarom heeft 

Hitler ze vervolgd, hij was zelf een Jood? Een handelaar voor tandproducten bij mij was ook 

een Jood en is me zelf komen vertellen dat Hitler een Jood was. Hij heeft ze vervolgd omdat 

hij ze zo goed kende en omdat hij niet gediend was met hun streken.843  

 

 

 

 

                                                 
841 De door D. Meuleman onderscheiden mechanismen zullen hier geconfronteerd worden met de getuigenissen 
van de respondenten van dit onderzoek. Aan het einde van deze paragraaf vindt u een voetnoot met 
bronverwijzing naar D. Meuleman.  
842 Interview A.E., afgenomen op 15 februari 2010 
843 Interview F.F., afgenomen op 12 maart 2010 
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Of de eigen misdaden van de Joden worden benadrukt:  
 
De Palestijnen worden gewoon uitgemoord door de joden en de wereld zwijgt. De joden 

pakken de Palestijnen alles af. Het ligt er vingerdik bovenop wat de joden daar doen.844  

 

Dit hangt nauw samen met een derde mechanisme, namelijk het beschuldigen van de 

beschuldiger. De nadruk wordt gelegd op misdaden tegen de mensheid vanwege de 

geallieerden en op het feit dat de overwinnaar de geschiedenis schrijft, waardoor een echt 

moreel verhaal ontbreekt. 

 

De geallieerde bombardementen, openlijk op Duitse burgers, zijn ook oorlogsmisdaden. In 

Dresden, dé kunststad van Duitsland, zat het stampvol met vluchtelingen die allemaal op de 

loop waren voor de Russen. En als ze dan vroegen aan Churchill wat ze ermee gingen doen 

zei hij: “we gaan ze braden.” Ze hebben Dresden overgoten met fosfor, dus diegenen die niet 

verbrand zijn die zijn gestikt doordat er geen zuurstof was. Ja dat is toch ook 

oorlogsmisdaad… De atoombommen op vrouwen en kinderen in Hiroshima en Nagasaki, 

oorlogsmisdaad, ongetwijfeld.845 

 

Benadrukt moet worden dat deze voorgaande mechanismen binnen het respondentenbestand 

van dit onderzoek uitzonderlijk gehanteerd worden. Een mechanisme dat wel vaak gebruikt 

wordt is het refereren naar hogere ideologische waarden, naar de Vlaamse strijd. Dit is binnen 

de voorgaande analyses al meerdere keren naar boven gekomen. In veel gevallen zijn de 

nakomelingen (door hun opvoeding) zelf Vlaamsgezind en ze grijpen het aan als 

vergoelijking. Een andere normalisatietactiek is de overaccentuering van het goede, het 

wijzen op positieve gevolgen van Derde Rijk. 846 

 

De sterke verticale loyaliteit kon kinderen van collaborateurs dus in een loyaliteitsconflict 

brengen. Dit resulteerde vaak in een positief oordeel over de ouder (als persoon). Bij de één 

ging dit makkelijker en verder dan bij de ander. Loyaliteit heeft ook gevolgen voor het 

(ideaal)beeld dat vele nakomelingen hebben van de collaboratie als geheel. 

 

 

                                                 
844 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
845 Interview A.E., afgenomen op 15 februari 2010 
846 D. Meuleman, op. cit.,  pp. 90-103. 
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B. Onzichtbare loyaliteit 

 

Je kan je loyaliteit moeten verdrukken, omdat loyaal zijn in bepaalde omstandigheden niet 

kan of niet mag. Bij kinderen van collaborateurs is dat laatste veelal het geval. Loyaal zijn aan 

bijvoorbeeld de vader die collaboreerde werd (en wordt) in de maatschappij vaak opgevat als 

iets slechts en soms zelfs als iets misdadigs. Vooral in de eerste jaren na de oorlog werden 

collaborateurs als “duivels” gezien, iets wat het loyaal willen blijven aan een filiale band 

onmogelijk maakte. Want, zo stelt Rigoulôt: “Il n’y a pas d’enfants du diable.” 847 Toch komt 

de loyaliteit altijd weer naar boven, ook in een loyaliteitsconflict (cf. supra) en ook al is deze 

onderdrukt. Onderdrukking van loyaliteit kan leiden tot onverklaarbaar gedrag, iets wat zijn 

oorzaak kan vinden in onzichtbare loyaliteit. 

 

Als een kind verboden wordt loyaal te zijn aan de ouder zijn er vier mogelijkheden: 

1)Het kind gaat onbewust dingen doen die typisch zouden zijn voor de ouder, bijvoorbeeld 

dezelfde studie uitvoeren, dezelfde interesses of passies delen of dingen doen die het kind wel 

eens samen met de ouder deed.  

2)Het kind zoekt onbewust het tegendeel om de fouten van de ouder goed te maken.  

3)Het kind kan, zonder te weten waarom, zich gaan verzetten tegen degene die de loyaliteit 

naar de vader verbiedt.  

4)Het kind kan door de onzichtbare loyaliteit niet meer loyaal zijn aan anderen zoals een 

stiefvader of een leraar. 848 

 

Het verschijnsel van onzichtbare loyaliteit kan leiden tot beperking van keuzemogelijkheden 

van het kind en de latere volwassene als individu. Daarbij wordt gedacht aan kopiëren van het 

gedrag van afwezige ouder (1) of juist het tegendeel uitvoeren om onbewust iets goed te 

maken (2). Vanuit mijn eigen onderzoek kan bij dat laatste gedacht worden aan mensen als 

dhr. Daels die zogezegd bewust de linkse kant gekozen hebben. Hij gaat hier prat op en 

spreekt er veel over. Iemand als mevrouw Vanden Kerchove zette zich in haar jeugd af door 

zich in extreem links te engageren. In de context van onzichtbare loyaliteit kan betwijfelt 

worden in hoeverre de (politieke) stellingnames van kinderen van collaborateurs vrijwillig 

zijn.  

 

                                                 
847 Rigoulôt, op. cit., p. 531. 
848 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit.,pp. 49-50. 
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Er is niks mis met loyaliteit maar er zit daar volgens mij geen vrije keuze. Ik denk dat wij 

allemaal heel weinige vrije keuze hadden. In het stemhokje kiezen voor een ander was kiezen 

tegen je broers en vader, tegen je gezin. Dat was niet gewoon iets anders kiezen uit eigen 

overtuiging, maar kiezen tegen het gezin. Voor mij voelt dat al bijna als mijn vader 

verloochenen. En ik heb zo’n bepaald moment verloochend omdat ik op een bepaald moment 

wist dat het niet klopte. Je worstelt daarmee en binnen het gezin kon je ook niet zeggen dat je 

anders stemde. Nu komt daar meer openheid in. Ik ben wie ik ben en als ik anders wil 

stemmen doe ik dat.. De politieke voorkeuren mogen anders liggen en dat is dan geen 

verloochening van mijn vader. Ik respecteer mijn vader. En willen mijn broers mij dan niet 

meer hebben, dan willen ze mij maar niet meer hebben. Op dat moment was ik 47, hoe lang 

dat dan duurt om volwassen te worden! Want dat is volwassen zijn: je eigen keuzes maken. 

Dat je je wortels respecteert maar je eigen weg gaat. En eerst deed ik dat in het geniep, uit 

schrik om uit het nest verstoten te worden. Nu wordt dat misschien anders, maar toch niet zo 

makkelijk. Omdat wij ook hen als slachtoffers zien. Nog meer dan mijn vader, ik heb daar 

vreselijk mee te doen met die jongens. Ook vanuit je eigen situatie als moeder. Dan besef je 

pas goed wat zij hebben meegemaakt als kleine kindjes. En dan heb ik daar zo mee te doen. 

Dus dat zit er wel nog. Ze zijn niet gelijk, want die oorlog zit daar toch. Mijn hart breekt als 

ik daar aan denk. Maar mijn vader heeft in de gevangenis gezeten voor zijn eigen keuzes en 

als volwassen mens. Maar het klopt niet dat kinderen daar zulke zware consequenties van 

moeten dragen. En dan krijg je toch het gevoel dat je iets aangedaan wordt waarvoor je niet 

kan kiezen.  

 

Keuzes maken is dus heel moeilijk, je krijgt altijd mee: “wees op je hoede.” En ook het 

probleem van nog vrijheid te hebben van keuzes maken. Het is altijd voor of tegen uw vader. 

Ik heb daar echt naar moeten zoeken, die nuance. Ik heb mij daar los van gemaakt, maar niet 

extreem los. Ik heb wel een goede band met mijn vader en mijn broers. Maar ik zou wel zelf 

kiezen wat ik in het stemhokje deed en hoe ik mijn leven indeelde. Daar hebben zij niks mee te 

maken. Maar dat was het wel steeds, ofwel tot de clan behoren ofwel uit het nest gezet. En 

anders verstoten, je kan pas terug tot het kringetje behoren als je je volledig aan de regels 

van de clan houdt. Die dingen kun je in therapie misschien naar boven krijgen. Als dat wel 

bespreekbaar zou zijn, met onderzoek en zo, zouden veel mensen zich daarin herkennen en dat 

zou kunnen leiden tot veel gesprekken die weer veel zouden kunnen goedmaken.849  

                                                 
849 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
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Uit loyaliteit kan men het politieke gedachtegoed en de denkbeelden over collaboratie 

(Vlaamse martelaars) uit het milieu overnemen. Zo gaat men dus het gedrag van ouders 

(onbewust) kopiëren (1). Of men gaat zich juist distantiëren en de ouders proberen te 

overtuigen van hun ongelijk.(2)850 De getuigenis van mevrouw Vanden Kerchove, deels uit 

haar eigen ervaringen en deels uit haar expertise als psychologe, toont mijn inziens aan dat het 

heel moeilijk is om eigen keuzes te maken voor nakomelingen van collaborateurs. Hieronder 

zal daar iets verder op ingegaan worden.  

 

Vreemde eend in de bijt 

 

Hoe sterk de druk van onzichtbare loyaliteit was en is kan ook geanalyseerd worden door het 

gedrag na te gaan binnen gezinnen, tussen broers en zussen. Mevrouw Vanden Kerchove 

geeft hierboven aan hoe moeilijk het was om haar eigen keuzes te maken en daarvoor uit te 

komen. Naar eigen zeggen omdat ze dan gezien zou worden als dissident. Haar andere broers 

en zussen waren namelijk wel Vlaams-nationalistisch ingesteld. Dit gegeven is vaker gezien 

binnen het respondentenbestand van dit onderzoek. Wanneer een broer of zus niet zoals de 

ouders Vlaams-nationalistisch ingesteld is en dus aan een kant breekt met de waarden van 

vader en/of moeder, wordt dit binnen het gezin aanschouwd als vreemd gedrag, of het wordt 

toegeschreven aan de aangetrouwde partij of de omgeving. 

 

Twee voorbeelden: 

 

Mijn zus is 3,5 jaar jonger, heeft de oorlog meegemaakt. Haar twee dochters en haar man 

zijn Vlaamsbewust en haar zoon was het, maar is in een ander milieu terechtgekomen. 

Getrouwd met een vrouw uit Knokke. En ja Knokke is Knokke. Die zijn niet zo Vlaamsbewust 

meer. Mijn zus zal dat dan een beetje afzwakken om geen discussie met haar zoon te hebben. 

Die zus vond AVV VVK op de doodsbrief van moeder niet nodig. Ze gaat ermee akkoord, 

maar ze zal het zelf nooit voorstellen. Zij is nooit zo voor haar overtuiging uitgekomen. Ze 

heeft zich altijd beetje geplooid naar de gedachten van haar man en kinderen. Ze is nooit 

zelfbewust geweest. Als ze vrienden of vriendinnen heeft die SPA gezind zijn gaat ze zich daar 

een beetje door laten leiden. Ze is zeker niet extreem. Dat kan ook niet: haar zoon is met 

                                                 
850 D. Meuleman, op. cit.,  p. 74. 
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iemand van Knokke. Haar dochter is bij Unicef en getrouwd met Australiër van Chinese 

oorsprong en woonden overal en nu in Nepal. Een groot deel van haar familie is dus 

internationaal. Ze moet ook met de vrienden en al van haar kinderen overeenkomen. Ze kan 

geen racistische of specifiek Vlaamse gedachten blijven voeden. Ze is veel meer multicultureel 

dan wij allemaal. Ook uit noodzaak waarschijnlijk.851 

 

Dat de zus hier niet meer (extreem) Vlaamsgezind is wordt automatisch geweten aan haar 

omgeving, het wordt als vreemd ervaren maar verzacht door omstandigheden. Een omgeving 

heeft altijd invloed, maar dat de zus misschien uit eigen keuze niet Vlaamsgezind is wordt 

niet in overweging genomen. Ook de zussen Denis wijten het feit dat hun zuster niet meer zo 

bezig is met het oorlogsverleden aan de instelling van haar echtgenoot: 

 

(Georgette)In andere gezinnen werd daar niet over gesproken, over het oorlogsverleden. Bij 

ons eigen zus nu ook niet. Ik denk dat die man daar een rol in speelt. (Helena) Zijzelf is zo’n 

brave die dat allemaal slikt… haar man zal dat niet willen… 852 

 

Dit soort mechanismen toont aan hoe sterk de familiale druk op een kind van een 

collaborateur kon zijn. Er is een soort van indirecte dwang om toch loyaal te blijven aan de 

ouders en hun gedachtegoed. Dat dit nog op de generatie van kleinkinderen van collaborateurs 

kan doorleven toonde het hierboven eerste weergegeven citaat reeds aan en binnen 

gesprekken kwam het ook naar boven dat het kiezen tegen Vlaamsgezindheid ernstige 

conflicten in de familiale sfeer kon veroorzaken. Vanzelfsprekend komt dit soort druk van 

(onzichtbare) loyaliteit ook voor in gezinnen zonder oorlogsverleden, het zou echter 

interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre nakomelingen van collaborateurs hier in 

grotere mate mee geconfronteerd zijn. In hoeverre Vlaamsgezindheid of juist het 

tegenovergestelde voor hen een keuze was en kon zijn. Dit vraagt meer en dieper onderzoek 

met een groter en representatiever respondentenbestand.  

 

2.2B.3 Gedwongen volwassen worden 
 
“Welvaart maakt dat volwassenen de zorg voor het bestaan van kinderen kunnen dragen, 

zodat voor de jeugd energie overblijft voor groei, ontwikkeling en onderwijs.” Uit dit citaat 

                                                 
851 Interview D.T., afgenomen op 22 maart 2010 
852 Interview G. & H. D., afgenomen op 20 mei 2010 
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blijkt dat de heersende opvatting (in westerse landen) is dat kinderen onbezorgd hun jeugd 

moeten kunnen hebben, zonder al te veel verantwoordelijkheid. Hierin moeten ze kansen 

krijgen en onbezorgd kunnen opgroeien en spelen. Gold dit dan ook voor kinderen van 

“foute” ouders en vanaf wanneer kan een kind hoeveel zelfstandigheid eigenlijk aan? In 

hoeverre een kind zelfstandigheid aankan en hoe positief een kind dit ziet, hangt ook veel af 

van de persoonlijkheid van datzelfde kind. Wanneer een kind te veel of zaken waar het niet 

aan toe is of wat het niet wil moet geven kan dat leiden tot overbelaste loyaliteit, ouders 

vragen te veel. Dit kan echter ook voorkomen in bijzondere situaties waarin een kind de 

noodzakelijkheid van het geven in kan zien. Hierbij kan gedacht worden aan een zieke ouder, 

maar ook aan de situatie van kinderen van collaborateurs waarvan de vader na de oorlog vaak 

in de gevangenis zat en de moeder het financieel en sociaal erg moeilijk kreeg. “Als het kind 

daar zelf achter staat, en de situatie aankan en als de eigen ontwikkeling er niet door bedreigd 

wordt, is er geen sprake van overmatig geven, maar, mits deze inspanning wordt erkend, van 

‘passend’ geven.”853 

 

Wanneer een kind de rol van ouder op zich neemt of krijgt toegeschoven noemt men dit 

parentificatie. Parentificatie kan onderverdeeld worden in een passieve en actieve vorm. Bij 

de actieve vorm wordt een kind gevraagd om of wil het zichzelf in een meer volwassen rol 

nuttig maken. De voor kinderen van collaborateurs relevante vorm van actieve parentificatie 

is de categorie het kind als mede-ouder. Hierbij moet één van de kinderen zorgen voor de 

andere, meestal jongere, kinderen van het gezin. Deze opvoedende taak kan te zwaar zijn voor 

iemand die zelf nog kind is en daardoor de ontwikkeling van het kind ondermijnen.854 Door 

de verschillende gebeurtenissen in de jeugd van kinderen van collaborateurs kunnen ze 

gedwongen geweest zijn om zeer snel volwassen te worden of toch zeer snel volwassen 

verantwoordelijkheden op zich te nemen. Meerdere respondenten moesten gaan werken op 

jonge leeftijd855 en velen moesten al snel voor zichzelf of jongere broers en zussen zorgen. 

 

Ik ben er veel zelfstandiger door geworden, absoluut.856  

 

                                                 
853 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit.,pp. 53-54. 
854 Ibidem, pp. 55-57. 
855 Interview H.D., afgenomen op 20 mei 2010 & interview A.B., afgenomen op 28 april 2010  
856 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 
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Ik moest heel snel voor mezelf zorgen, en dat deed ik dan ook. En ik herinner mij dat ik buiten 

de school uitzonderlijk teruggetrokken leefde. Ik had ook geen zin meer om te praten en zo, 

dat was teveel, dat vond ik vervelend.857  

 

Sommige kinderen van collaborateurs moesten wel heel snel op eigen benen staan: 

 

Ik ben alleen gaan wonen toen ik 17 jaar was. Mijn vader betaalde die mensen niet meer 

waar ik bij woonde en misschien is het een misplaatst eergevoel maar ik wilde niet van 

mensen afhangen die mij zomaar moesten verzorgen. Maar toen ben ik alleen gaan wonen, in 

St. petersleeuw. Je had daar een KSA groep en daarvan had de proost een huisje gekocht 

waar in het weekend jeugdgroepen naartoe konden gaan. Daar ben ik dan alleen gaan 

wonen. En ik ging ondertussen naar school met de fiets naar Brussel. 

 

Na verloop van tijd ben ik naar een internaat gemoeten, in 1945. Bij les aumôniers du travail 

in Waals Brabant. Daar ben ik een aantal maanden geweest en heb ik mezelf meestal moeten 

verzorgen, ik had nog wonden die etterden van een schotwond door een (foutief) schot van de 

Amerikanen.858   

 

Dat het snelle veranderen van vertrouwde gezinssituaties en het daardoor gedwongen op eigen 

benen staan soms zeer moeilijk was blijkt uit de weergegeven getuigenis van Daels (L.D.) die 

aangeeft niet meer te hebben willen praten in die periode. Misschien was het voor sommigen 

toch overbelastend om zo snel zelfstandig te worden. In de normale gang van zaken  wordt in 

elke fase van het leven van een opgroeiend kind weer een andere competentie verwacht 

waartoe steeds nieuwe vaardigheden vereist zijn. Een kind moet daarbij andere, makkelijkere, 

dingen opgeven. Vaak wil een kind dat doen uit een intrinsieke motivatie waarin voldoening 

wordt gevoeld in de nieuwe vaardigheden. Hiervoor wil men de dingen van vroeger wel 

opgeven. Nieuwe competenties geven bevrediging en in elke nieuwe fase is men weer aan iets 

anders toe. Als dit te snel gaat kan het nooit goed zijn: bijvoorbeeld bij kinderen van 

collaborateurs die zeer snel volwassen moesten worden en dus eigenlijk enkele fases over 

moesten slaan. Sommigen geven aan dat ze het een voordeel vonden snel zelfstandig te zijn 

geworden, zo kan parentificatie kinderen dus ook sterker gemaakt hebben. Maar zoals eerder 

                                                 
857 Interview L.D., afgenomen op 24 februari 2010 
858 Interview P.W., afgenomen op 98 juli 2010 
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reeds bleek betreuren anderen dat ze bijvoorbeeld hun schoollopen niet hebben meegemaakt. 

Enkelen geven expliciet aan geen jeugd te hebben gehad: 

 

“Wij zijn echt wel een getekende generatie. Geen jeugd gehad, opgegroeid zonder ouders.”859 

 
Een kind wordt door zijn of haar omgeving steeds weer voor nieuwe sociale uitdagingen 

geplaatst. “Men kan altijd beamen dat het goed is als een kind in de praktijk kan brengen wat 

het kan.” 860 Wanneer men slaagt kan dit het gevoel van competentie versterken, wanneer men 

dan teveel mislukt kan het gevoel van competentie getemperd worden.861 Dit gevoel van 

competentie is iets wat mijn inziens belangrijk is geweest bij kinderen van collaborateurs. De 

vele respondenten die aangeven snel zelfstandig en volwassen te moeten geweest zijn, zeggen 

nu nog met enige trots dat het ze toch gelukt is: 

 

Als ze nu geen inkomen hebben krijg je daar iets voor, maar toen moest je er zelf voor 

werken. Ik heb soms werkjes aan moeten nemen die minder gepast waren. Maar ze hebben 

ons niet klein gekregen.862 

 

Kinderen van collaborateurs werden dus vaak op zeer jonge leeftijd met veel 

verantwoordelijkheden opgezadeld. Over zaken als het niet meer naar school kunnen gaan 

heeft men in de meeste gevallen nog spijt. Maar in veel gevallen onderstreept men de trots 

over het feit dat ze het toch gered hebben, ze hebben een competentiegevoel en het gevoel dat 

het ze sterker heeft gemaakt.  

 

2.2B.4 Rebels 
 

Uit voorgaande vaststellingen over verticale loyaliteit bleek dat mensen gekrenkt zullen 

worden wanneer men impliciet of expliciet negatief oordeelt over hun gezin. Zulke oordelen 

zullen er dan ook snel toe leiden dat mensen in de verdediging gaan. 863  Dit in de verdediging 

schieten is een terugkerend fenomeen binnen de verhalen van mijn respondenten. Wanneer ze 

aangevallen werden vanwege hun verleden beten ze vaak van zich af. Wanneer gevraagd 
                                                 
859 V. Van Beel,  “Hoe kan ik oordelen, Frans-Jos Verdoodt over Severinus Verdoodt: ‘ik voel alleen grote 
deemoed’ ”, in: De Standaard Magazine, 2 (1994), 12, p. 17. 
860 R. Kohnstamm, De schoolleeftijd, pp. 125-126. 
861 R. Kohnstamm, De schoolleeftijd, p. 127. 
862 Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 
863 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit., pp. 29-30. 
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wordt naar wat het psychologisch met ze deed, al die maatschappelijke hinder, wordt er 

regelmatig aangegeven dat ze zich niet lieten kisten, ze lieten merken dat met hen niet te 

sollen viel. Zo’n zes respondenten omschrijven zichzelf als zijnde een beetje “rebels”, als 

mensen bij wie niemand nog durfde proberen discrimineren of pesten.  

 

In mijn klas zouden er niet veel een gevecht aangegaan zijn. Ik was een stevige bonk en mijn 

broers zouden rond mij gekomen zijn als het teveel spande. Ik was geen ruziemaker, maar 

tussen dat en jezelf laten slaan is iets anders. Als je in de verdrukking zit, met drie jonge 

gasten. Als wij aankwamen gingen wij voor niets of niemand uit de weg. Wat konden ze ons 

maken? Drie jonge sterke kerels. We gingen niet uit de weg, maar zij wel hoor.864   

 

In het leger kwam ik op den duur in Kassel terecht. En dan kwam er eens vier man buiten en 

één ervan zei: “ah Sleurs, jij bent een goede Vlaming.” Dus ze wisten het. En ik zeg: “ja en 

heb je er iets tegen?” “Nee” zegt hij, en ik zeg: “het zal maar best zijn ook.”Je wordt stout, 

op den kan het je niet meer schelen. Steken ze me in de bak dan steken ze me erin. Als je dan 

een beetje op uw stuk staat zijn ze zo heldhaftig niet meer. Ze zien dat aan uw doen. En dat is 

misschien wel een gevolg van alles wat je meegemaakt hebt. Dat is zo, ze kunnen u in een 

positie dwingen, op den duur krijg je die ingesteldheid dat het je niet meer kan schelen.865  

 

Wat mij het meeste heeft geholpen is van me afbijten. Degene die mij te na kwam op het 

gezicht kloppen of hem verbaal ondersteboven praten. Dat ging mij niet te moeilijk af, maar ik 

heb nooit veel waardige tegenstanders gehad. We zijn erover heen geraakt omdat je verder 

moet. Hetgeen wat ons het meeste hielp was de gedachte: “je zult ons niet klein krijgen”. 

Mensen die kordaat durfden zijn in die tijd haalden het meestal wel Mensen met lef. Die 

durfden zeggen: “zo is het genoeg geweest.” Dat hielp. 

 

Wanneer loyaliteit aan ouders verboden wordt is het volgens de moderne 

ontwikkelingspsychologie mogelijk dat een individu rebels gedrag gaat vertonen en moeite 

heeft om nog loyaal te zijn aan anderen. 866 Dit mechanisme is in zekere zin te herkennen in 

die zes respondenten die zichzelf omschrijven als rebels en snel in de verdediging schieten. 

 

                                                 
864 Interview G.K., afgenomen op 15 april 2010 
865 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 
866 W. van Mulligen, P. Gieles en A. Nieuwenbroek, op. cit., pp. 51-52. 
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2.2B.5 Een gezinsleven van zichzelf 
 

Nakomelingen van collaborateurs hebben zelf weer eigen gezinnen gesticht en hun kinderen 

opgevoed naar hun eigen inzichten. Daar waar het overgrote deel van 22 respondenten hun 

kinderen al snel op de hoogte bracht van het collaboratieverleden van opa en/of oma (vaak in 

het kader van de Vlaamse Klaagcultuur), werd er soms toch ook voor geopteerd om dit aspect 

van de familiegeschiedenis enigszins verborgen te houden. Één van de respondenten heeft 

zelfs aangegeven het afgenomen interview te willen gebruiken om het verhaal van zijn jeugd 

te kunnen vertellen aan zijn kinderen en kleinkinderen.  Er is slechts één andere respondent 

die aangeeft niet erg open te zijn geweest over het verleden tegen zijn kinderen. In feite wordt 

daarmee de situatie van zijn jeugd waarin hij zelf niet veel te weten kon komen bij zijn eigen 

kinderen herhaald: 

 

Ik heb een fout begaan tegenover mijn eigen kinderen door er tegen hen nooit eens openlijk 

over te praten. Maar het is niet zo eenvoudig. Mijn kinderen hebben geen grootouders. Die 

vroegen daar wel eens naar. En dat hield ik dan wat vaag, ik zei enkel dat ze overleden waren 

of zo. Ik heb waarschijnlijk wel de fout begaan om er veel te lang mee te wachten om daar 

meer over te zeggen. En zij hebben dat ook zo aangevoeld, dat ik hen te weinig ingelicht had. 

Het is niet dat ze niks wisten, maar ik schuwde dat ook een stukje omdat dat nog altijd leefde 

in die gemeenschap. Mijn jongste zoon stond in 1999 op de lijst van de VU en dan tekenden ze 

Hitlersnorren op zijn affiches. Dat heeft bij mij ook gespeeld, dat ik die kinderen daar wat 

tegen wilde beschermen. Dus ik geef toe dat ik fout was, maar ik pleit ook voor een stukje 

verzachtende omstandigheden. En dat gesprek is volop in gang gekomen toen mijn jongste 

huwde in 1989. Toen hield ik een toespraak en mijn zoon antwoordde met de vraag of we het 

jaar daarop naar Argentinië zouden reizen, naar waar mijn vader stierf. Dan moest ik wel 

met het hele verhaal beginnen. Intussen kwamen er ook meer en meer archieven los, 

waardoor mijn kinderen bewuster werden. Een andere doorbraak was het historisch pardon 

waarmee ik op tv verscheen en mijn kleinkinderen dat voor het eerst zagen. ’s Avonds vroegen 

ze dan hoe dat allemaal zat. En dan is er systematisch een zeer open band gegroeid. De 

kinderen en ook de kleinkinderen gaan daarin mee.867 

 

Een ander mechanisme dat voor kon komen was het expliciet willen voorkomen van een 

herhaling van het zwijgen, van de stilte. Één van mijn respondenten wilde herhaling van haar 
                                                 
867 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010  
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eigen in het duister tasten gedurende haar jeugd juist koste wat kost voorkomen. Zij gaf haar 

kinderen niet het verhaal mee van de Vlaamse Klaagcultuur, maar bewust een meer 

genuanceerd verhaal: 

 

Al heel vroeg, vanaf dat ze iets wisten over oorlog, hebben wij verteld aan de kinderen wat 

opa had gedaan en waarom. We brachten ook gelijk dader en slachtoffer bij elkaar. Ik wilde 

echt voorkomen dat ik dat zou verder zetten bij mijn kinderen. En dan heb ik dat 

waarschijnlijk veel te vroeg verteld, al op de lagere school. Ik wilde dat transparant hebben, 

niet dat het ineens uitkomt nadat ze al vanalles hadden gehoord over de oorlog. Dat ze niet 

ineens zouden horen dat hun opa daaraan mee gedaan had. Zij moeten niet de pijn hebben die 

ik heb doorgemaakt. En dan gaf ik direct de nuances daarbij van de redenen en de motivaties 

voor collaboratie.868 

 

Een getuige van Ponteville en Kesteloot deelt deze angst om het leed dat ze zelf heeft 

doorgemaakt te herhalen bij haar kinderen:  “Ik wou niet dat mijn dochter hetzelfde overkwam 

als mij (op haar zestiende vernemen dat haar vader geen oorlogsheld maar een verrader was 

en dit op erg brutale wijze). Het was niet nodig dat zij hieronder leed.”869 

 

Werkgroep Herkenning poneert wat betreft kleinkinderen van collaborateurs de mogelijkheid 

van “transgenerationele traumatisering”. Deze kinderen kunnen van hun ouders de 

onverwerkte emoties overnemen. Iets wat ondermeer kan leiden tot onbewuste angsten en 

defensiemechanismen. Vergelijkbaar met kinderen van collaborateurs die na de oorlog zijn 

geboren kunnen kleinkinderen van collaborateurs ook eigen emotionele –of 

ontwikkelingsstoornissen krijgen door de krampachtige omgang met het verleden door hun 

ouders. Ze voelen bijvoorbeeld aan dat er iets is, maar kunnen er geen grip op krijgen doordat 

er niet over gepraat wordt.870 Er is gebleken dat kinderen van collaborateurs soms een hele 

zoektocht moesten ondernemen om achter feiten over het verleden van hun ouders te komen. 

Het is zeer plausibel dat kleinkinderen van collaborateurs verwarrende gevoelens delen met 

kinderen van collaborateurs die moeilijk aan informatie konden komen via hun ouders. Dit 

zullen ze waarschijnlijk vooral ervaren hebben wanneer ze maatschappelijke hinder 

                                                 
868 Interview L.K., afgenomen op 13 mei 2010 
869 C. Kesteloot en I. Ponteville, “Kinderen van verzetslui of collaborateurs: opgroeien zonder vader of moeder”, 
in: Berichtenblad Cegesoma, (2002), 37, p. 26. 
870 G. Scheffels-Baars, P. Mantel, T. Van der Vaart, Ervaringen van kinderen en kleinkinderen van ‘Foute 
ouders’. Compendium 1981-2004, s.l., Stichting Werkgroep Herkenning, 2004, p. 67. 
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ondervonden, iets dat reëel is blijkens 2.1.13. Mijn inziens zal deze hinder veel ingeperkt 

kunnen worden als de ouders deze voorvallen duiden in de oorlogscontext van hun 

grootouders. Hierboven is gebleken dat het toch voorkomt dat kinderen van collaborateurs 

zwijgen tegen hun eigen kinderen. Het contact met één respondent verliep via de zoon. Hij 

stond er van te kijken dat zijn vader zich liet interviewen en bleek zelf zeer nieuwsgierig te 

zijn. Hij wist niets van het verleden van zijn vader.  

 

2.2B.6 Verwerking 
 

Er is reeds aangegeven dat de social support van lotgenoten of de mediërende factor van het 

(open) gezin kon helpen om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Voor sommigen was 

assertief reageren een uitlaatklep. Hier zullen nog enkele manieren van verwerken behandeld 

worden door respondenten zelf aan het woord te laten.  

 

Voor dhr. Tinel was (en is) zijn kunst een manier van verwerken: 

 

Ik denk dat mijn kunst een vorm van verwerken is. Sommige mensen zeggen me dat. Ik zag dat 

zelf niet in maar ik geloof dat wel. Omdat ik dikwijls nogal heftige kanten van het leven vertel. 

Omdat het altijd wel wat pijn doet wat ik vertel in mijn werk. Dat is niet zomaar, en daarmee 

geloof ik het. Picasso kon zijn werk ook pas uitleggen door wat de anderen erover zeggen. En 

dat is eigenlijk wel waar. Dat is het nu juist bij beeldende kunst, dat is degene die het niet met 

de mond kan zeggen, of schrijven. Die doet het met de vorm of met muziek. Ik denk dat dat een 

ontsnapping geweest is. Ik heb altijd veel getekend, van jongs af aan. En ook herinneringen 

van de oorlog, mijn vader die op een slee in Duitsland naar beneden gaat. Toen, veertig jaar 

geleden, was dat al een verwerking. Ik heb dus over Duitsland veel getekend, maar niet zo 

expliciet. Ik ben daar rond gaan fantaseren: ik heb heel veel tekeningen van een manneke dat 

een karretje trekt op vier wielen (waarop mijn vader doodskisten vervoerde nar het kerkhof) 

met een ingewikkelde vrouw erop, ze had geen borsten meer. Dat is een beeld dat ik veel 

getekend heb. Ik tekende graag over wat er gebeurde, over wat me treft, dingen die mij 

boeien, die mij zeer doen. Ik teken dat om me te ontdoen van de pijn die het mij dikwijls doet. 

En toen we net uit Duitsland kwamen tekende ik dat allemaal niet die dingen. Ik tekende 

konijntjes, bossen en zo. Alleen die schoenmaker van daar wel. Waarschijnlijk verdrong ik het 

toen nog. Want ik herinner mij dat mijn vader in Duitsland in de kelder werd gearresteerd en 
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ik zat sprookjesachtige dingen te tekenen en dat was nochtans een angstige triestige 

periode.871 

 

Meerdere respondenten van Gerlinda Swillen vonden eveneens een verwerking in kunst.872 

 

Dhr. Verdoodt vond een verwerking in bezig zijn met het verleden, in opzoeken: 

 

Ik denk dat je dat beter verwerkt als je daar dag in dag uit mee bezig bent. Als je zoekt en wikt 

en weegt en schrijft. Ik heb daar veel over geschreven, ik praat erover. Ik zie aan anderen, dat 

ze dat naar binnen draaien en hoe moeilijk dat is. Mijn oudste zus beklaagde zich eens bij mij 

dat ik niets deed aan het feit dat mijn vader vermeld werd als Duitsgezind in een boek over de 

gemeente. Zij was daar erg ongelukkig over. Ze vroeg waarom ik daar niks aan deed. Ze zei: 

“Maar onze vader was niet Duitsgezind.” Ik discussieer daar met haar niet over, hij was dat 

dus wel. Iets anders is: wie was dat dus niet in ’40?! Dat is een andere discussie. Het is 

moeilijk om daar met iemand over te praten die dat niet dag in dag uit zelf op de weegschaal 

legt. Zij hebben dat veel minder verwerkt, mijn jongere zus ook: die verwerkt dat moeilijk, die 

sluit zich daarvoor af. Het is allemaal zo chaotisch, zo betwistbaar. Het is zo ja en neen, ja of 

toch neen. Je verwerkt het misschien het best door er veel mee bezig te zijn.873  

 

Verschillende respondenten delen de overtuiging dat het belangrijk is om over het verleden te 

praten, al dan niet met lotgenoten.874 

 

2.2.7 Conclusie traumavorming (A) en psychologische mechanismen (B) 
 

In dit thema werden psychologische gevolgen van het verleden bij kinderen van 

collaborateurs nagegaan. Weinig respondenten leken een trauma te hebben overgehouden aan 

hun ervaringen. Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen aangegeven zoals het 

missen van psychologische expertise in dit onderzoek, het gebrek aan representativiteit 

vanwege het feit dat getraumatiseerde mensen vaak niet willen getuigen, de weerbaarheid van 

sommige kinderen, het wegdrukken van pijnlijke herinneringen of een positieve context met 

                                                 
871 Interview K.T., afgenomen op 07 april 2010 
872 G. Swillen, op. cit., 332-334. 
873 Interview F.V., afgenomen op 16 juni 2010 
874 Interview C.S., afgenomen op 27 april 2010 & interview P.W., afgenomen op 08 juli 2010 
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daarin een grote rol voor de sociale steun van lotgenoten. Het belang van de sociale steun 

binnen de subcultuur bleek reeds in het eerste thema. Wat betreft de psychologische 

invalshoek kan gesteld worden dat de levenslange morele steun voor velen een vorm van 

verwerking is geweest. De gevolgen daarvan voor traumavorming zullen in een hierop 

volgende vergelijking met Nederland verder onderzocht worden. Respondenten zochten ook 

andere manieren van verwerking, zoals uiting in kunst of assertief reageren op eventuele 

aantijgingen. Dat trauma’s bij zowel kinderen van collaborateurs buiten de subcultuur als 

binnen de subcultuur wel kunnen voorkomen blijkt uit verscheidene getuigenissen.  Anderen 

zullen het niet als een trauma omschrijven omdat die term voor hen te zwaar aanvoelt. Wel 

zullen ze aangeven pijnlijke herinneringen of gevoelens te hebben. Zonder te vervallen in een 

discours van specifiek en uniek lijden kan mijn inziens geconcludeerd worden dat kinderen 

van collaborateurs tot de groepen in de samenleving behoren die meer kans hadden op het 

meemaken van stresserende gebeurtenissen en dus op psychosociale gevolgen daarvan. Deze 

gevolgen kunnen overdreven angst, twijfels, argwaan of bezorgdheid zijn, maar ook 

gevoelens van wrok vanwege aangedaan onrecht of spijt vanwege gemiste kansen.  

 

Naast het feit dat trauma’s (oftewel psychosociale gevolgen) ofwel bleven ofwel verlicht of 

verholpen zijn door verschillende (omgevings)factoren zijn ook enige psychologische 

mechanismen vastgesteld. Een zeer belangrijk mechanisme is het schaamte –en/of 

schuldgevoel dat kinderen van collaborateurs volgens de weinige literatuur vaak hebben. 

Slechts één persoon bleek dit soort gevoelens te ervaren. De rest zocht uitwegen in het 

verzachten en idealiseren van de collaboratie van de ouder(s). Een voorbeeld daarvan is het 

inschrijven van de collaboratie in de in de subcultuur gehuldigde ideologie van de Vlaamse 

strijd. Op deze wijze omschreven nakomelingen ook zichzelf vaak als slachtoffers van een 

anti-Vlaamse repressie. Dit verzachten kon dus schuld –en/of schaamtegevoelens voorkomen, 

maar toont ook de loyaliteit van kinderen aan hun ouders aan. In het loyaliteitsconflict waarin 

regelmatig werd geworsteld tussen de liefde voor de ouder als persoon en het veroordelen van 

diens engagement blijven de meeste respondenten loyaal aan hun ouder(s). De één had het 

hier moeilijker mee dan de ander, maar uiteindelijk koos men toch voor de ouder, enige 

uitzondering daargelaten. Uit loyaliteit gingen meerdere respondenten ook over tot het creëren 

van een ideaalbeeld van de collaboratie als geheel, dit vanuit meerder mechanismen waarbij 

wederom de nadruk op het motief van de Vlaamse strijd lag.  

Loyaliteit uit zich ook in onzichtbare loyaliteit, namelijk het beperken van 

keuzemogelijkheden voor nakomelingen van collaborateurs. Voor velen was (en is) de druk 
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van loyaliteit of familiale druk om Vlaams-nationalistisch te zijn bijvoorbeeld zeer groot. Men 

kan zich afvragen in hoeverre dit, maar ook het afzetten tegen de ouder(s) doormiddel van een 

links gedachtegoed, een eigen keuze was (en is). 

 

Bij het oordeel over, maar ook de verwerking van de collaboratie van de ouders door de 

tweede generatie is de duiding van thuis uit van belang. In veel gezinnen was openheid over 

de collaboratie, maar kregen de kinderen wel het ideologische verhaal van de Vlaamse strijd 

en anti-Vlaamse repressie mee. Dit kleurde hun eigen overtuiging vaak in Vlaams-

nationalistische zin, dewelke ze dan ook weer op hun eigen kinderen overzetten. Deze 

ideologisch getinte openheid beoordeelt Meuleman als typisch voor Vlaamse 

collaboratiegezinnen, veroorzaakt door de overtuigdheid van het eigen gelijk bij de 

collaborateurs zelf. Andere respondenten werden ondergedompeld in stilzwijgen. Sommigen 

van hen zetten dit verder op hun eigen kinderen, anderen wilden het koste wat kost 

voorkomen.  

 

In dit thema is duidelijk geworden hoe een verleden door kan leven in verschillende 

mechanismen binnen het leven van kinderen van collaborateurs. De verschillende 

mechanismen, zoals loyaliteit, die hier zijn blootgelegd zouden in een diepgaand onderzoek 

verdere interessante resultaten kunnen opleveren.  Wat betreft traumavorming kan gesteld 

worden dat kinderen van collaborateurs één van de groepen zijn in de samenleving met meer 

kans op het meemaken van stresserende gebeurtenissen en het ondervinden van psychosociale 

gevolgen daarvan. In deze gevolgen zit grote variatie, sommigen zagen bijvoorbeeld in het 

snelle zelfstandig worden een bewijs van competentie, anderen ervoeren het echter als een 

last. Een algemene verzachting kon voor velen gevonden worden in de subcultuur, iets wat 

van België toch wel een unieke casus maakt. Dit zal blijken in het volgende thema.  

 

2.3 Proeve van vergelijking met Nederland 
 

Hieronder zal een korte vergelijking aangestipt worden met Nederland. Het zal een korte 

vergelijking blijven en op veel vlakken slechts een aanstippen van mogelijke interessante 

overeenkomsten en verschillen die in de toekomst verder onderzocht zouden moeten worden. 

Binnen het kader van deze thesis met een relatief kort tijdsbestek zal er echter niet meer 

geambieerd worden dan het geven van een aanzet tot verder onderzoek. Voor de vergelijking 
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van de resultaten van dit onderzoek naar kinderen van collaborateurs met de bevindingen in 

Nederland wordt hier gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Namelijk de reeds 

bestaande recente literatuur over ervaringen van kinderen van collaborateurs en verscheidene 

teksten die voortkomen uit lopend onderzoek aan het NIOD in combinatie met de website van 

Werkgroep Herkenning. 

 

Wanneer de situatie in België875 wordt vergeleken met die in Nederland zijn enkele markante 

verschillen op te merken. Wat betreft ervaringen zitten de kinderen van collaborateurs in 

beide landen echter enigszins op één lijn. In recente werken als die van Bas Kromhout en 

Ismee Tames getuigt het overgrote deel van de respondenten over de bekende gebeurtenissen 

als de vlucht, internering van vader en/of moeder, gevangenisbezoeken, materiële 

moeilijkheden, discriminatie op school en discriminatie op professioneel gebied. 

 

2.3.1 Beleid 
 

Een verschil met Nederland in deze ervaringen is de mate van steun van overheidswege en 

van professionele instanties. In Nederland had men tijdens de voorbereiding van het 

interneren van de incivieken geen rekening gehouden met de gevolgen voor de kinderen. In de 

eerste periode na de oorlog eindigden verschillende kinderen dan ook net zoals in België 

samen met hun ouder(s) in een interneringskamp. Toen bleek dat het probleem ernstig was en 

handelde rond een zeer groot aantal kinderen ging men van hoger hand over op het creëren 

van hulporganisaties die de opvang van kinderen van geïnterneerde collaborateurs zouden 

verzorgen. In Maastricht zorgde de ‘Jeugdzorg’ voor opvang in lokale tehuizen en 

pleeggezinnen. Ook particuliere organisaties werden door het Militair Gezag aangesproken 

om zich het lot van deze kinderen aan te trekken.876 Omdat het probleem niet opgelost raakte 

werd op 1 november 1945 het Bureau Bijzondere Jeugdzorg opgericht. Men wilde de 

Nederlandse samenleving overtuigen dat deze kinderen niet verantwoordelijk gezien konden 

worden voor de daden van hun ouders. Deze moeilijke taak ging vergezeld van structurele 

problemen zoals een slechte toestand van de gebouwen die als tehuizen moesten dienen. De 

opvang van ongeveer 8000 kinderen moest verzorgd worden. Elke provincie telde één 

                                                 
875 Dit onderzoek handelt voornamelijk rond kinderen van collaborateurs in Vlaanderen, toch zijn er enkele 
respondenten afkomstig van of in aanmerking gekomen met Wallonië. Vandaar dat hier een vergelijking wordt 
gemaakt met België en niet enkel met de regio Vlaanderen. Bovendien is België en de samenstelling van het land 
van belang voor een vergelijking met Nederland wat betreft kinderen van collaborateurs.  
876 B.Kromhout, op. cit., pp. 31-32. 
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inspectrice bijgestaan door verschillende districtinspectrices om de kinderen op te sporen en 

de organisatie verder te ondersteunen. 

 

Men ambieerde niet enkel opvang van kinderen van geïnterneerde collaborateurs, maar ook 

heropvoeding en de stimulans tot re-integratie van deze kinderen in de samenleving. Kinderen 

van NSB-ers werden onder de algemene categorie van (morele) ‘jeugdverwildering’ geplaatst. 

Daarnaast hadden deze kinderen het extra gevaar van de belasting met nationaalsocialistische 

waarden.877 Jongeren ouder dan 12 jaar moesten heropgevoed worden tot mensen die afstand 

namen van hun verleden.878 De jongeren moesten een duidelijk kader over “goed” en “fout” 

krijgen. Zo zouden ze automatisch het nationaalsocialisme en de daden van hun ouders als iets 

verwerpelijks zien. Door de nakomelingen van NSB’ers zelf werd deze heropvoeding echter 

vaak gezien als stigmatiserend en indoctrinerend. Het werd aangevoeld als een sanctie 

waartegen ze zich niet konden verweren.879  

 

In theorie klinkt het alsof er goed voor de kinderen van NSB’ers werd gezorgd, zeker qua 

opvang. Maar de toestand in de tehuizen was niet altijd zonder misstanden. Seksueel misbruik 

kwam voor en opvoeders behandelden de jongeren in meerdere gevallen denigrerend.880 Het 

Bureau Bijzondere Jeugdzorg hield in het voorjaar van 1949 op te bestaan. De hereniging met 

de ouders, het einddoel van het beleid, was in de meeste gevallen bereikt. Nu werden kinderen 

van NSB’ers niet meer gezien als specifieke categorie en verdween de specifieke aandacht.881 

 

Naast specifieke hulp voor kinderen van collaborateurs was er in Nederland ook een 

hulpinstantie voor de voormalige collaborateurs zelf. Deze instantie, onder de naam STPD882, 

had tot doel om de vrijgelaten geïnterneerden te helpen om sociaal en materieel te 

herintegreren. Men ging uit van de noodzaak van re-integratie en verzoening om een 

herhaling (hergroepering, nieuwe opkomst van fascistisch gedachtegoed en dergelijke meer) 

te voorkomen. Bij de opheffing van STPD in 1951 waren gezinnen van ex-NSB-ers materieel 

geholpen. De sociale herintegratie was daarentegen nog lang niet bereikt. De samenleving had 

                                                 
877 I.Tames, op. cit., pp. 98-99. 
878 Ibidem, p. 102. 
879  Ibidem, p.108. 
880 B. Kromhout, op. cit., p. 69. 
881 I.Tames, op.cit., p. 229. 
882 Stichting Toezicht Politiek Delinquenten 
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er veelal een ander idee op na dan het idee van de nood aan herintegratie bij de officiële 

instanties. De NSB-gezinnen waren nog lang niet maatschappelijk geaccepteerd.883  

 

In België waren ook enige initiatieven tot wederopveoding van collaborateurs, in het kader 

van de Dienst Wederopvoeding en Reklassering en Voogdij (DWRV). Het onderzoek van 

Stijn Demuynck en de getuigenissen van dit onderzoek tonen echter aan dat gespecialiseerd 

beleid ten aanzien van kinderen van incivieken enigszins ontbrak in België. Dit kan ook 

meespelen in een ander groot verschil tussen België en Nederland, namelijk het ontbreken van 

een hechte subcultuur in de laatste terwijl deze in de eerste zo belangrijk is. 

 

2.3.2 Subcultuur  
 

Subcultuur in Nederland  

 

Het verschijnsel van de ontstane subcultuur van lotgenoten (cf. 2.1.9) die voor meerdere van 

mijn respondenten zo belangrijk was, is niet terug te vinden in de literatuur over kinderen van 

NSB’ers. Hierin wordt wel aangegeven dat ex-NSB’ers vaak contact zochten met andere ex-

NSB’ers, maar voor hun kinderen wordt zo’n soort contact niet gespecificeerd. Daarnaast 

werd dit contact niet geuit in een (bestendige) maatschappelijke vorm. Er is geen groepering 

of partij geweest die zich heeft bemoeid met de kringen van voormalige collaborateurs, 

oostfronters en dergelijke meer. Politiek gesproken hebben ze dus niet bestaan.884 Er is wel 

sprake geweest van enige initiatieven om oud-politieke delinquenten te verenigen, ook voor 

de jeugd, maar deze initiatieven bleken niet bestendig tegen de geuite tegenstand. Enige 

initiatieven zullen hieronder kort toegelicht worden.  

 

In 1951 stichtte oud-NSB’er J.A. Wolthuis samen met oud-SS’er Jan Hartman de Stichting 

Oud Politieke Delinquenten (SOPD). Zij traden in de openbaarheid en stonden voor de 

belangen van oud-NSB’ers en oud-SS’ers. Ze presenteerden deze voormalige collaborateurs 

en hun gezinnen als een aparte groep in de samenleving met gemeenschappelijke kenmerken. 

Deze groep zou een eigen soort zuil moeten vormen in plaats van geheel op te gaan in de 

                                                 
883 B. Kromhout, op. cit.,  pp. 103-105. 
884J. Bank, “Reflecties omtrent de themata’s behandeld tijdens de studiedag”, in: Voorwaarts maar niet vergeten. 
Acta van de studiedag op 9 juni 2001 in het Vlaams parlement over collaboratie & repressie, (2001), pp. 60-61. 
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samenleving. De SOPD hield zich ook bezig met onderlinge steun, ze gaven kinderen van ex-

politieke delinquenten bijvoorbeeld met kerst de mogelijkheid om naar de schouwburg te 

gaan en verzorgden pakketjes met levensmiddelen. Tegen de SOPD kwam sterke tegenstand 

vanwege de CPN-fractie885, vertegenwoordigd door Gortzak. Gortzak had minister-president 

Drees ervan willen overtuigen dat het een voortzetting van nazi-tradities was, en schijnbaar 

met enig succes. Een herdenkingsbijeenkomst van de SOPD werd afgeschaft. In de rechtszaak 

die hierop volgde stelde Wolthuis dat Nederland hiermee de groep van nationaalsocialistische 

Nederlanders buitensloot. De nadruk op het feit dat voormalige collaborateurs nog steeds 

nationaalsocialistisch waren, bevestigde de vrees van oud-verzetskringen en CPN’ers.  Het 

benadrukken van de uitsluiting van nationaalsocialisten als groep druiste in tegen het 

overheidsbeleid van re-integratie. Het druiste echter ook in tegen de meerderheid van de oud-

politieke delinquenten zelf. Zij wilden veelal niet met hun verleden geconfronteerd worden. 

Ze wilden niet meer als nationaalsocialist gezien worden en zo opnieuw verworden tot de 

gehate minderheid van de jaren ’30 en ’40. De SOPD  verwierf dan ook nooit veel aanhang.886 

De beweging kwam in het gedrang door interne tegenstellingen over wel of geen politieke 

activiteit. Wolthuis had niet genoeg aan sociaal werk alleen en richtte in 1953 de Nationaal-

Europese Sociale Beweging (NESB) op. Het doel van de NESB was het politiek mobiliseren 

van iedereen die lid was geweest van de NSB of op die partij gestemd had. Door het bestaan 

van wetgeving die de NSB en ‘opvolgers’ verbood kwam de NESB in aanraking met 

vervolging. In 155 werd de NESB verboden.887  

 

Ook voor de jeugd was er sprake van nieuwe initiatieven. Eventuele hergroeperingen van de 

Jeugdstorm888 werden door de pers en overheid angstvallig in het oog gehouden. In de zomer 

van 1946 werd er ondermeer door de communistische krant De Waarheid bericht over de 

‘nieuwe Jeugdstorm’. Hiermee doelden ze op het nieuwe initiatief Ontspanning na 

Inspanning (ONI). Veel van de bestuursleden waren ex-politieke delinquenten. Er werd echter 

altijd gesteld dat de vereniging openstond voor alle kinderen, ze wilden gewoon de elders 

geweerde NSB-kinderen ook toelaten. Ze ontkenden fascistisch te zijn. De ONI, onder leiding 

van ex-NSKK’er Rudy Tims, werd ook in de gaten gehouden door het Bureau Nationale 

Veiligheid. Een ander initiatief voor de jeugd was de EJON, Europese Jongeren op Nationale 

Grondslag, geleid door Leendert Rogge die zelf afkomstig was uit een NSB-milieu. 

                                                 
885 Communistische Partij van Nederland 
886 I. Tames, op. cit., pp. 202-205 
887 Ibidem, p. 206. 
888 De jeugdbeweging van de NSB tijdens de oorlog 
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Aanvankelijk was de organisatie als NEJO889 de jeugdafdeling van het NESB geweest. Na het 

verbieden van die partij reorganiseerde de NEJO zich als EJON. Het programma bleef 

hetzelfde, het bestond uit een samenspel van het oude NSB-programma en dat van de 

Jeugdstorm. Het nationaalsocialisme en de lijn met de NSB en Jeugdstorm werd benadrukt. 

Ook hiertegen kwam tegenstand van communisten en oud-verzetskringen. Men was wederom 

bang voor een herlevend fascisme. Veel aanhang heeft de EJON echter nooit gehad.890  

 

In hoeverre kinderen van collaborateurs dan konden integreren in het bestaande Nederlandse 

verenigingsleven is niet altijd duidelijk. Er ontbreken de nodige geschreven bronnen om 

hierover vaststaande conclusies te trekken. In de eerste periode na de bevrijding waren er 

meerdere  eigen initiatieven zoals de ONI vanuit de rechtvaardiging dat kinderen van NSB’ers 

en gedetineerden in andere verenigingen niet gewenst waren. Soms werden ze wel toegestaan, 

na een uitgebreide  discussie. Tegen uitsluiting kwamen wel officiële vermaningen, maar het 

blijft onduidelijk of kinderen van NSB’ers een plaats kregen in de bestaande 

jeugdbewegingen. In 1945 werd de Nederlandse Jeugdgemeenschap (NJG) opgericht, een 

initiatief tot overkoepeling van de bestaande jeugdverenigingen. Er was overleg tussen de 

verschillende zuilen en ook voor (de problemen van) NSB-kinderen was aandacht. Het bleef 

echter bij aandacht, nergens werd ingegaan op de plaats van NSB-kinderen binnen de NJG, zij 

werden toch als aparte groep gezien. Net zoals de Duitse kinderen waren kinderen uit een 

nationaalsocialistisch milieu een groep die je moest helpen maar die niet tot jouw eigen 

vereniging of dagdagelijks leven behoorde. Na 1946 verdween ook langzaamaan de aandacht 

voor het lot van NSB-kinderen.  

 

De verschillende initiatieven om oud-collaboratiekringen te groeperen kregen dus te maken 

met tegenstand van kringen die tegen het nationaalsocialisme vochten. Het CPN en oud-

verzetskringen stonden feitelijk in een marginale positie, maar als het ging om enige 

associaties met “fout” maakte de publieke opinie één front. De scherpe scheiding tussen 

“goed” en “fout” zorgde ervoor dat je maar beter kon zwijgen over enige associatie met een 

“fout” oorlogsverleden. Het over het algemeen lage enthousiasme voor deze initiatieven 

vanwege de ex-NSB-kringen kan dan ook voortgekomen zijn uit een angst voor (verdere) 

stigmatisering. Veel ex-NSB-ers voelden zich bovendien niet thuis in deze organisaties, 

                                                 
889 Nationaal-Europese Jongeren Organisatie 
890 I. Tames, op. cit., pp. 207-209. 
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temeer omdat velen het nationaalsocialisme achter zich hadden gelaten.891 Door de scherpe 

scheiding tussen goed en fout en het stigma dat met fout gepaard ging konden ex-NSB’ers en 

ex-SS’ers hun verhaal over de oorlog nooit doen. Voor nuancering was in de naoorlogse jaren 

veelal geen plaats. Daar het etiket ‘fout’ bovendien steeds meer werd geassocieerd met de 

Jodenvervolging, werd een pleidooi voor (materiële, politieke…) hulp aan ex-politieke 

delinquenten (en hun familie) zeer moeilijk. De kinderen van NSB’ers leerden door deze 

situatie al snel te zwijgen.  

 

Zoals in het eerste thema van dit onderzoek is gebleken ontbreekt de maatschappelijke en ook 

politieke hergroepering van milieus van repressieslachtoffers in België, hier meer bepaald in 

Vlaanderen, niet. Hier was ook wel wat tegenstand maar toch kwam er een stevige subcultuur. 

De ex-politieke delinquenten verenigden zich al snel in verschillende verenigingen, en ook de 

jeugd zocht elkaar op. Politieke partijen als de Volksunie zetten zich in voor 

repressieslachtoffers, ondermeer met de eis voor amnestie.892 Respondenten geven zelf aan 

dat ze enkel in bestaande jeugdbewegingen als de KSA konden integreren omdat deze Vlaams 

waren, of vanwege redenen als de aanwezigheid van een Duitsgezinde aalmoezenier.893  

 

Analyse 

 

Wat betreft het vormen van een subcultuur kan er dus gesproken worden van een 

fundamenteel verschil tussen Nederland en België. Dit verschil is moeilijk te verklaren, te 

meer vanwege het ontbreken van dieper onderzoek hieromtrent. Mijn inziens, en het is een 

voorzichtig hypothese, moet een deel van de verklaring gezocht worden in het Vlaams-

nationalisme. Wanneer de Nederlandse maatschappij tegenover de Belgische wordt geplaatst 

is er een verschil waar men niet omheen kan. Namelijk het verschil in staatsstructuur. De 

opdeling van België in een Vlaams, Brussels en Waals gewest klinkt voor een Nederlander 

vreemd in de oren. Het ontbreken van zo’n opdeling in Nederland heeft mijn inziens enige 

gevolgen voor de ervaringen van (kinderen van) collaborateurs.  

De ouders van NSB-kinderen hadden vaak wantrouwen ten aanzien van de gehele 

Nederlandse maatschappij. Dit wantrouwen werd in veel gevallen overgezet op de kinderen. 

Het wantrouwen en de hierboven vernoemde angst om met “fout” geassocieerd te worden 

                                                 
891 I. Tames, op. cit.,  pp. 205 -210. 
892 K. Aerts, art. cit., p. 21. 
893 Ondermeer interview K.T., afgenomen op 07  april 2010 
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zette mensen ertoe aan te zwijgen en zich af te keren van het maatschappelijk engagement. 

Vlaamse collaborateurs (en hun familie) wantrouw(d)en niet de gehele maatschappij, maar 

enkel het Belgicistische deel met de Belgische staat. Deze Belgische staat werd en wordt als 

vijand gezien, als de veroorzaker van de ellende van de anti-Vlaamse repressie. Dit is een 

overtuiging die de respondenten uit de subcultuur unaniem aanhangen en hen naar het 

Vlaams-nationalisme dreef. Dit Vlaams-nationalisme bleek en blijkt uit het maatschappelijk 

engagement van de subcultuur van lotgenoten binnen België, in Vlaanderen. Hier wordt 

engagement niet geschuwd. Integendeel, de subcultuur komt openlijk uit voor zijn 

standpunten en identiteit. Deze standpunten zijn echter niet de nationaalsocialistische, maar de 

Vlaams-nationalistische. In Nederland ontbreekt de verzachtende verklaring van Vlaams-

nationalisme voor collaboratie. Collaboratie kon veelal enkel uit nationaalsocialisme zijn, een 

gedachtegoed dat meteen aan de Duitsers gekoppeld werd. Zoals bleek werd daartegen een 

nationaal front gezet binnen de naoorlogse “goed-fout” scheiding. Veel voormalige 

collaborateurs hadden zich er ook zelf na de oorlog van afgekeerd.894 De ideologie van de 

collaboratie van vele Vlamingen kon echter blijven bestaan. Het Vlaams-nationalisme en de 

Vlaamse beweging leefden terug op na een eerste verzwakking na de oorlog. In het kader 

daarvan konden ex-collaboratiekringen zich hergroeperen.895 Natuurlijk was het hergroeperen 

in Vlaanderen in veel gevallen openlijk een voortzetting van activiteiten tijdens de oorlog, 

maar met Duitsland had het niets te maken, iets wat de meerderheid van mijn respondenten 

benadrukt. Tegen het Vlaams-nationalisme kon officieel niets ingebracht worden. Dit in 

tegenstelling tot het nationaalsocialisme dat tegelijkertijd met alles wat aan Duitsland 

refereerde in Nederland verbannen werd. Naast het feit dat de ideologie van de collaboratie 

van vele Vlamingen kon blijven bestaan vormde het ook een bestaande basis. Vlaams-

nationalisme (en de Vlaamse beweging) bestond voor de oorlog, werd tijdens de oorlog door 

vele collaborateurs aangehangen en bleef ook na de oorlog na een eerste verzwakking sterk 

verder leven. Er was dus een bestaande basis van waaruit men kon hergroeperen na de oorlog, 

de Vlaamsgezindheid. De gemakkelijke maatschappelijke en politieke uiting die bereikt kon 

worden kan verklaard worden door het feit dat mensen uit de collaboratiekringen konden 

terugvallen op een katholiek Vlaams milieu dat hen en het Vlaams-nationalisme over het 

algemeen gunstiger gezind was.896 Zo konden ex-collaborateurs en hun familie een subcultuur 

                                                 
894 I. Tames, op. cit., pp. 205-210 
895 M. De Waele, “Belgisch Nationalisme”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,  (1998), p. 440. 
& F. Seberechts, op. cit., pp. 90-92. 
896 M. Beyen art. cit., p. 108. & Interview L.B., afgenomen op 15 februari 2010 & interview O.O., afgenomen op 
15 februari 2010 
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vormen en relatief makkelijk maatschappelijke en politieke uiting vinden doordat een deel 

van de samenleving hen en hun ideologie gunstig gezind was. In ieder geval was het niet zo 

rechtlijnig als in Nederland waar de maatschappij zich in een zeer sterke “goed-fout”-retoriek 

als één front tegenover het “foute”, tegenover het nationaalsocialisme, plaatste.897 De kringen 

van voormalige collaborateurs stonden dus feitelijk sterker in (katholiek) Vlaanderen dan in 

Nederland. In Vlaanderen kon hun ideologie verder blijven leven en kon vertrokken worden 

vanuit een bestaande basis die brede (katholieke) steun kreeg.  In Nederland ontbrak zo’n 

basis en bredere steun mijn inziens en werd de ideologie verbannen, iets wat blijkt uit de vele 

mislukte pogingen tot hergroepering. Zij kregen niet de kans op maatschappelijke uiting.  De 

tegenstand van een hele natie zal vaak te sterk zijn geweest. In Wallonië lijkt het ook minder 

makkelijk geweest te zijn om een hergroepering te bereiken. Dit misschien vanwege het 

verschil in collaboratietype met Vlaanderen. In Wallonië was de collaboratie veelal niet uit 

politieke redenen, maar gewelddadiger.898 Hier ontbrak dus net zoals in Nederland een 

ideologie (of mogelijke vergoelijking van de collaboratie) en basis van voor en tijdens de 

oorlog die met bredere (katholieke) steun verder gezet kon worden na de oorlog. Twee van 

mijn respondenten die hun jeugd doorbrachten in Wallonië en het Brusselse vonden pas 

herkenning en steun wanneer ze zich op Vlaanderen richtten en zich engageerden in 

Vlaamsgezinde kringen van lotgenoten.899  

 

2.3.3 Slachtoffergroepen 
 

Maatschappelijk hebben voormalige incivieken en hun nakomelingen in Nederland dus geen 

echte groeperingen kunnen (of willen) vestigen. Sociaalpsychologisch kwam er wel een plaats 

voor deze groep. De eerste studies over “de collaborateur” kwamen van psychotherapeutische 

zijde.900 Psychologisch zijn kinderen van collaborateurs de laatste decennia, meer specifiek 

vanaf de jaren 1980, een omlijnde groep kunnen gaan vormen. Gaandeweg de periode na de 

oorlog kwam er namelijk steeds meer aandacht voor de mogelijkheid van oorlogstrauma’s bij 

verschillende groepen en bovendien voor de problematiek van de tweede generatie. In de 

jaren 1980 begonnen kinderen van collaborateurs ook erkend te worden als deel van deze 

                                                 
897 P. Rigoulôt, op. cit., p.378, interview met Gonda Scheffels-Baars.  
898 L. Huyse en S. Dhondt, op. cit., p.236. 
899 Interview R.A., afgenomen op 27 april 2010 & interview  R.G., afgenomen op 29 april 2010 
900 J. Bank, “Reflecties omtrent de themata’s behandeld tijdens de studiedag”, in: Voorwaarts maar niet 
vergeten. Acta van de studiedag op 9 juni 2001 in het Vlaams parlement over collaboratie & repressie, (2001), 
p. 61. 
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tweede generatie en werd de Werkgroep Herkenning opgericht, een zelfhulp –en praatgroep 

voor kinderen van NSB’ers. Vanaf 1991 werd dit aangevuld met KOMBI, een hulpgroep voor 

kinderen van verzetslui, Joden, collaborateurs samen, vanuit het uitgangspunt van gedeelde 

problemen.901 De kinderen van collaborateurs werden vanaf dan gezien als een specifieke 

groep met een specifieke problematiek door hun gedeelde verleden. Volgens Tames werden 

deze mensen doorheen de jaren tachtig en negentig tot op heden gaandeweg erkend als 

slachtoffergroep. 902  

 

Het is dit aspect van het vormen van een slachtoffergroep dat hier nader toegelicht zal worden 

in de context van een vergelijking met België. Hierin kan namelijk een overeenkomst gezien 

worden tussen de groep van kinderen van NSB’ers die zich aansluit bij de Werkgroep 

Herkenning en de groep kinderen van incivieken in België die zich aansluit bij de ontstane 

subcultuur. Binnen deze beide groepen wordt de retoriek van een slachtofferschap gebezigd. 

Bram Enning uit enige kritiek op de wijze waarop de kleine groep die Werkgroep Herkenning 

feitelijk vertegenwoordigt, het laat uitschijnen dat kinderen van NSB’ers allemaal slachtoffer 

zijn van specifieke problemen vanwege hun verleden. En wanneer dit niet opgaat zouden ze 

sowieso slachtoffer van meer en meer ernstige psychologische problemen zijn.903 Deze zaken 

zijn niet met onderzoek gestaafd. Voor Vlaamse kinderen van collaborateurs is een 

specifiekheid van problemen ook niet gebleken uit dit onderzoek. Wel werd geconcludeerd 

dat kinderen van collaborateurs meer kans hadden op het meemaken van stresserende 

gebeurtenissen en dus op (gevarieerde) gevolgen daarvan. Toch wordt in brede kringen  

aangenomen dat kinderen van collaborateurs specifieke problemen hebben. Bram Enning 

geeft aan dat dit veroorzaakt wordt door een gedeelde denkstijl in een denkcollectief.904 Zo’n 

denkcollectief kan een politieke partij, een natie, een sociale klasse of zo’n groep als 

Werkgroep Herkenning zijn. In zo’n denkcollectief worden ideeën uitgewisseld in allerlei 

vormen.905 Op deze wijze ontstaat uiteindelijk een aangenomen frame van de werkelijkheid. 

Om dit te verduidelijken haalt hij Ludwik Fleck aan: “Fleck describes how a thought 

collective shares a thought style, conditioned by cultural and historical factors, which 

‘frames’ reality. The discovery of new facts starts when there’s a signal that the existing 

                                                 
901 B. Kromhout, op. cit., pp. 170-173. 
902 I. Tames, Besmette jeugd. Kinderen van NSB’ers na de oorlog, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2009, p. 18. 
903 B. Enning, Lezing voor symposium Herkenning ‘Het taboe voorbij?’ 24 april 2010, p. 5. 
904 Deze termen zijn origineel van de Poolse arts Ludwik Fleck die ze in zijn boek Genesis and development of a 
scientific fact weergeeft als “thought collective” en “thought style”. 
905 B. Enning, Genesis and development of second generation thought style. Paper presented at the ESSHC 2010 
in Ghent (Belgium) on April 13th, 2010, pp. 5-6. 
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knowledge doesn’t suffice to explain an emergent fact or a suspicion thereof. Through 

collective interaction between the members of the collective this tenuous indication gradually 

becomes stylized, undergoes consolidation, and emerges as an accepted fact, or silently 

leaves the stage. Truth is therefore depending on the particular style of thinking that has been 

accepted by the thought collective; for a fact to be correct is rather to be accepted 

collectively. So a fact arises from the collective acceptance of a certain thought style in which 

the fact can be explained. This process is for a large part a social process. It’s influenced by 

factors like emotions (for example feelings of injustice, rage, jealousy), political interests, 

professional competition and greed to name but a few. These factors can even play a 

dominant role and for a long time cloud the view on emergent and possibly contradictory 

facts and observations. Fleck described that when a conception gets permeated in a thought 

collective so strong, ‘that it penetrates as far as everyday life and idiom and has become a 

viewpoint in the literal sense of the word, any contradiction appears unthinkable and 

unimaginable.  

 

Enning geeft aan dat dit net hetgeen is wat er gebeurd is bij de problematiek rond de ‘Tweede 

generatie’ in het algemeen en kinderen van collaborateurs in het bijzonder. De actieve groep 

rond Werkgroep Herkenning heeft een zeer stevig denkcollectief ontwikkeld met een denkstijl 

waarin verschillende problemen in de levens van de leden worden verklaard door het 

oorlogsverleden van de ouders. Elke andere verklaring wordt al snel van de hand gedaan. 

Deze groep is echter niet representatief, want het zijn enkel die mensen die hulp hebben 

gezocht en dus problemen hebben en er voor uitkomen. Er zullen ook voldoende 

nakomelingen van NSB’ers zijn die geen problemen hebben vanwege hun afkomst. 

Bovendien hoeven problemen niet altijd specifiek te zijn voor kinderen van collaborateurs, 

andere mensen maken vaak hetzelfde leed door zonder dat aan een oorlogsverleden van hun 

ouders toe te kunnen schrijven.906  

 

Wanneer we deze theorieën toepassen op de Belgische casus zien we enige gelijkenissen. Het 

zich omschrijven als slachtoffergroep is, zoals reeds bleek onder 2.2B.1, enigszins terug te 

vinden in de subcultuur van lotgenoten in Vlaanderen waar sommige van  mijn respondenten 

deel van uitmaken. Het denkcollectief wordt hier dan gevormd door de subcultuur waarin een 

                                                 
906 B. Enning,  Genesis and development of second generation thought style. Paper presented at the ESSHC 2010 
in Ghent (Belgium) on April 13th, 2010, pp. 6-8. 



253 
 

denkstijl van specifiek leed in het kader van een anti-Vlaamse repressie wordt gehanteerd. (cf. 

2.1.9) 

 

Beide groepen representeren zich als slachtoffer van specifiek leed en van een uitsluiting uit 

de maatschappij. Nakomelingen van NSB’ers voelen zich niet ten volle behoren tot de 

Nederlandse samenleving en nakomelingen van collaborateurs in Vlaanderen voelen zich 

vaak nog steeds teniet gedaan in een Belgische samenleving. Het verschil is dat zij dit 

inschrijven in het Vlaams-nationalistische verhaal en dat ze liever niet tot de Belgische 

maatschappij willen behoren. Dit terwijl kinderen van NSB’ers wel als volwaardige 

Nederlanders willen ‘meedraaien’. Er zijn echter ook kinderen van NSB’ers die dit niet meer 

willen behoren tot de (Nederlandse) samenleving delen met de Vlaamse kinderen van 

collaborateurs. Ze zijn teveel uitgestoten om zich er nog thuis te voelen, ze kunnen het 

nationaal gevoel niet meer opbrengen.907 

 

2.3.4 Trauma’s  
 

Binnen beide landen is er dus een (kleinere), actieve groep van nakomelingen van 

collaborateurs te onderscheiden die de specifiekheid van het lijden van hun groep in de 

samenleving onderstreept. Er is echter een groot verschil in de manier waarop dit gebeurt. In 

Nederland is deze actieve groep werkzaam in het psychologische veld, iets wat de 

benadrukking van trauma’s en/of psychologisch leed kan verklaren. Binnen de subcultuur 

waarvan sommige respondenten lid zijn wordt het maatschappelijke aspect van de 

onderdrukking van Vlaanderen door sommige Belgicistische kringen onderstreept. De anti-

Vlaamse repressie was daarvan een onrechtvaardige uiting aan hun persoonlijke adres. De 

aanwezigheid van trauma’s wordt echter verre van benadrukt, vaak zelfs ontkend. Het moet 

benadrukt blijven dat deze beide groepen niet representatief kunnen zijn voor het geheel van 

nakomelingen van collaborateurs. Er zullen in Nederland mensen zijn die geen trauma hebben 

en in België mensen die wel een trauma hebben. Maar het is het verschil tussen beide 

slachtoffergroepen dat hier nader bekeken zal worden.  

 

                                                 
907 G. Scheffels-Baars, P. Mantel, T. Van der Vaart, Ervaringen van kinderen en kleinkinderen van ‘Foute 
ouders’. Compendium 1981-2004, s.l., Stichting Werkgroep Herkenning, 2004, pp. 117-118. 
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Dit verschil in al dan niet benadrukken van persoonlijke trauma’s zou misschien te verklaren 

zijn door de verschillende manieren waarop in Nederland en België omgegaan is met 

repressieslachtoffers en hun familie in de decennia na de oorlog. 

 

Zoals hierboven omschreven is, was er in Nederland in de naoorlogse periode hulp en steun 

van verschillende (overheids)diensten. Daar het erop lijkt dat dit ontbrak in België908,  kwam 

er meteen een heel groot belang van informele initiatieven van wederzijdse steun. Deze steun 

was echter niet alleen materieel, maar ook moreel. Zoals in bovenstaand onderzoek meerdere 

malen naar voren is gekomen was de steun die bij lotgenoten gevonden werd vaak zeer 

belangrijk voor repressieslachtoffers en hun kinderen. Zo werd er dus van meteen na de 

oorlog een sterke band gesmeed die de subcultuur sterk heeft gehouden tot op vandaag. Mijn 

inziens is dit een belangrijke reden voor het ontbreken van trauma’s bij een groot deel van 

mijn respondenten. Men kon meteen na de oorlog een uitlaatklep vinden in eigen (informele) 

netwerken. Deze uitlaatklep werd ook, via het Vlaamse kader, toegestaan binnen de 

maatschappij en kon een compensatie zijn voor andere milieus waar men werd 

gediscrimineerd. In Nederland  moest men na de afschaffing van de specifieke en doelgerichte 

steun voor families van ex-NSB-ers in de jaren 1950 wachten tot de jaren 1980 op specifieke 

steun.  Pas dan kwam er psychologische hulp en enige erkenning. In België, meer bepaald in 

Vlaanderen, hadden kinderen van collaborateurs die mogelijkheid op morele/psychologische 

hulp en erkenning al gevonden binnen de subcultuur. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden 

dat zelf opgerichte steun –en hulpinitiatieven beter werken dan overheidsgestuurde hulp en 

steun. Een respondent gaf dit zelf treffend aan: 

 

Maar hier is het zo dat de mensen die onder de repressie hebben geleden die zelfhulp minder 

nodig hadden. Zij waren een grote groep die elkaar steunde.909 

 

Werkgroep Herkenning geeft zelf aan dat lotgenotencontact een specifieke steun biedt, het 

kan de leemte van een ontbrekend sociaal netwerk opvullen. 910 Binnen de subcultuur ervoer 

men die leemte niet, daar hebben de lotgenoten het wegvallende sociaal netwerk meteen 

vervangen door een eigen netwerk van steun en begrip. Hierdoor hebben zij niet tot de jaren 

’80 moeten wachten. 

                                                 
908 Naar onderzoek van Stijn Demuynck 
909 Interview O.O., afgenomen op 15 februari 2010 
910 G. Scheffels-Baars, P. Mantel, T. Van der Vaart, Ervaringen van kinderen en kleinkinderen van ‘Foute 
ouders’. Compendium 1981-2004, s.l., Stichting Werkgroep Herkenning, 2004, p. 97. 
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Voor de maatschappelijke eenheid is het ontstaan van zo’n (zich afscheidende) subcultuur 

natuurlijk niet gunstig. De Vlaamsgezinde leden hebben vaak niets met België en voelen zich 

onrechtvaardig bejegend, anderen willen België niet eens erkennen. Maar ook in Nederland 

voelen nakomelingen van collaborateurs zich vaak nog niet erkend door de samenleving. 

Recent kwam in de Nederlandse samenleving wel steeds meer plaats voor kinderen van 

incivieken, ondermeer in de media. Tijdens de jubileumherdenking in 1995 waren ze 

bijvoorbeeld officieel aanwezig bij de kranslegging op de dam.911 Toch voelt deze groep zich 

nog niet helemaal deel van de Nederlandse maatschappij, en velen wensen excuses voor het 

aangedane leed.912 

                                                 
911 I. Tames, Besmette jeugd. Kinderen van NSB’ers na de oorlog, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2009, p. 18. 
912 B. Kromhout, op. cit., pp. 211-213. 
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2.3.5 Conclusie  
 

Hierboven waren enige interessante punten van vergelijking tussen Nederland en België te 

lezen. Het zijn voorzichtige stellingen, door mijzelf afgeleid vanuit de verhalen van mijn 

respondenten, de bestaande literatuur en medewerking van Bram Enning. Het grootste 

verschil voltrekt zich op het niveau van de nationale eenheid, een eenheid die in België 

moeilijker ligt dan in Nederland. Het Vlaams-nationalisme (en de Vlaamse beweging), dat 

voor velen een motivatie was geweest om te collaboreren, had een brede en vooroorlogse 

basis en kon binnen België blijven bestaan na de bevrijding. Het vond een ondersteuning in 

het ‘katholiek Vlaanderen’ dat het Vlaams-nationalisme gunstig gezind was. Het zal niet in 

alle kringen even graag gezien zijn, maar van een nationaal front zoals tegenover het “foute” 

nationaalsocialisme in Nederland kan niet gesproken worden. Voor collaborateurs en hun 

familie in Vlaanderen kon het gebrek aan nationale eenheid goed uitpakken, ze konden in de 

Vlaamsgezinde groep in de samenleving een basis vinden voor hun hergroepering met steun 

van ‘katholiek Vlaanderen’. In Nederland is hergroepering niet gelukt vanwege het uitbannen 

van het nationaalsocialisme en waarschijnlijk vanwege het ontbreken van een bestaande basis 

en bredere steun in de samenleving. Door het ontstaan van (informele) netwerken in 

Vlaanderen hebben collaborateurs en hun nakomelingen sneller een kans gekregen op morele 

steun, iets wat trauma’s voorkomen kan hebben. In België lijkt een uitgezet en gespecialiseerd 

overheidsbeleid ten aanzien van kinderen van collaborateurs ontbroken te hebben, in 

Nederland was dit uitgebreid aanwezig. Het lijkt er toch op dat de in Vlaanderen ontstane 

informele steun meer afdoende was om trauma’s te voorkomen. Nederlandse kinderen van 

collaborateurs kregen pas in de jaren 1980 een kans om zich als groep te definiëren, in het 

psychologische kader van Werkgroep Herkenning. Zij onderstreepten als actieve groep het 

slachtofferschap van henzelf, iets wat binnen de subcultuur in Vlaanderen ook vaak gebeurde 

en gebeurt doch vaak met nadruk op het Vlaamse leed in plaats van persoonlijke trauma’s.  

 

Het grootste verschil tussen België en Nederland ligt dus in het onderwerp van de subcultuur 

binnen Vlaanderen. Veel ruimer onderzoek zou mijn inziens zeer interessante resultaten 

kunnen geven over verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en Belgische 

maatschappij wat betreft de afhandeling van de collaboratie en de omgang met kinderen van 

collaborateurs. 
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Algemene Conclusie 

 
In het geheel van deze thesis is getracht een consistente schets te maken van de gevoelswereld 

van kinderen van collaborateurs. Er is nagegaan in hoeverre de oorlog, de collaboratie, het 

“oude”, hen nog hinderde en hindert in de maatschappij en in hun persoonlijke 

(gevoels)leven. Met dat doel voor ogen werd in een eerste deel een literatuurstudie gedaan om 

de origine van de ervaringen van nakomelingen van collaborateurs weer te geven, namelijk de 

Tweede Wereldoorlog met nadruk op de aspecten van collaboratie en repressie. In sommige 

gevallen waren kinderen van collaborateurs actief betrokken in de vorm van jeugdbewegingen 

en/of eigen engagement. Dit maakt de scheidslijn tussen kinderen van collaborateurs en 

jeugdcollaborateurs zeer dun, iets wat ook blijkt uit de arbitraire bestraffing. In het tweede 

deel werd dan nagegaan in hoeverre dit verleden van collaboratie en repressie (het “oude”) 

impact heeft gehad op die nieuwe generatie van de kinderen en later volwassen nakomelingen 

van collaborateurs. Dit is tevens kort vergeleken met Nederland. Het geheel brengt aan het 

licht dat de problematiek van kinderen van collaborateurs een zeer complexe, maar 

interessante materie is, mede en vooral vanwege het bottom-up perspectief van dit onderzoek. 

De gevarieerde verhalen van de respondenten hadden zoveel interessante aspecten dat het 

soms moeilijk was om deze allemaal te behandelen en toch de eenheid te bewaren. Daarnaast 

moest ervoor gewaakt worden om de verhalen in hun uniekheid te respecteren, maar 

tegelijkertijd zo neutraal mogelijk te blijven. Uit deze onderneming zijn enkele conclusies te 

trekken. De drie verschillende behandelde thema’s zullen hier aan elkaar gekoppeld worden. 

 

Dat kinderen van collaborateurs het binnen het kader van de integratieproblematiek na de 

bevrijding niet makkelijk kregen in de maatschappij lijkt een aanname te zijn die niemand 

tegen zal spreken. Na de bevrijding ervoeren zij als “zwarten” vaak gebeurtenissen zoals de 

straatrepressie, een vlucht, arrestatie van de ouder(s), discriminatie op school en het 

wegvallen van de vertrouwde leefomgeving. Bij velen van hen liet dit binnen het 

psychologische kader op zijn minst een teken na. Bij een beoordeling van psychologische 

gevolgen moet echter altijd nuance gehanteerd worden. In de context van groeperingen van 

lotgenoten zal het slachtofferschap snel benadrukt en zelfs geïsoleerd worden. In dit 

onderzoek bleek dat dit een overeenkomst is tussen de Nederlandse Werkgroep Herkenning 

en de Vlaamse subcultuur. Wel met het verschil dat de eerste nadruk legt op specifieke 

persoonlijke trauma’s en de tweede op het Vlaamse trauma. Natuurlijk is bij kinderen van 

collaborateurs het slachtofferschap niet te ontkennen, daders kunnen ze alleszins moeilijk 
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genoemd worden, ook al gebeurde dit in de naoorlogse maatschappelijke publieke opinie vaak 

wel. Maar voorzichtigheid is geboden wanneer men lijden gaat isoleren. Dit kan gevolgen 

hebben zoals het toeschrijven van alle persoonlijke problemen aan het collaboratieverleden 

van de ouders. Ondanks het feit dat het lijden van kinderen van collaborateurs niet altijd uniek 

is, kan wel geconcludeerd worden dat zij in hun jeugd meer kans hadden op het meemaken 

van stresserende gebeurtenissen en dus op latere psychologische gevolgen daarvan. 

 

Deze stresserende gebeurtenissen moeten in het kader van de integratieproblematiek van 

kinderen van collaborateurs ook met enige nuance benaderd worden. Daar waar velen 

getuigen van moeilijkheden in hun jeugd in de vorm van discriminatie en uitsluiting zijn er 

ook gevallen waarin hinder in de omgeving niet werd ervaren en waar zelfs hulp ontvangen 

werd van de “witte kant”. Een feit is dat nakomelingen van collaborateurs ook in hun latere 

leven moeilijkheden konden ondervinden vanwege hun identiteit. Dit dan vooral in Belgische 

nationale omgevingen zoals het leger. Wanneer geen hinder werd ondervonden werd dit vaak, 

zowel in de jeugd als in het volwassen leven, verklaard door het verzwijgen van het 

collaboratieverleden  of door het vertoeven binnen de Vlaamse sfeer en/of de sfeer van de 

subcultuur van lotgenoten. De respondenten die in deze subcultuur zijn opgegroeid hebben in 

veel gevallen ook niet de behoefte om te integreren in de Belgische samenleving. Feitelijk 

hebben zij hun eigen vaderland, Vlaanderen, met daarin hun eigen subcultuur en daaraan 

hebben ze genoeg. Ze engageren zich bijvoorbeeld vooral in het Vlaams-nationalistische 

politieke kader. Van de respondenten die niet tot die subcultuur behoren zochten er een aantal 

contact met de “andere kant”, dit bleek voor hen wel mogelijk. Toch kan hier geconcludeerd 

worden dat integratie in de samenleving in veel gevallen voor kinderen van collaborateurs 

moeilijker was binnen een Belgisch kader dan binnen een Vlaams kader. Zo getuigden ook 

respondenten die hun jeugd in Wallonië doorbrachten en respijt vonden in Vlaanderen, in de 

subcultuur. Van een volledige mogelijkheid tot integratie van kinderen van collaborateurs in 

de Belgische samenleving als geheel kan dit onderzoek dan ook niet getuigen.  

 

In een vergelijking tussen Nederland en België bleek dat een subcultuur zoals deze in 

Vlaanderen bestaat, ontbreekt in Nederland. Dit verschil is te verklaren door de 

maatschappelijke context. In Nederland was er na de oorlog geen plaats meer voor de 

ideologie van de collaboratie, het nationaalsocialisme, zowel in de publieke opinie als in de 

hoofden van de collaborateurs zelf. Er was dan ook sprake van één front tegen een eventuele 

hergroepering van het “fout”. In België ligt de nationale situatie anders, hier is er een opdeling 
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tussen een Vlaams, Brussels en Waals gewest. De stroming van de collaboratie van velen, het 

Vlaams-nationalisme, was enigszins verzwakt uit de oorlog gekomen, maar werd al snel weer 

levendig en kon samen met de Vlaamse beweging als basis gaan dienen voor hergroepering 

en de vorming van een subcultuur van ex-collaboratiekringen. De maatschappelijke uiting in 

verenigingen en dergelijke meer kon op deze wijze gebeuren op basis van een milieu dat voor, 

tijdens en na de oorlog stevig was en bleef en dat bovendien bredere steun kreeg in ‘katholiek 

Vlaanderen’. Het was deze stevige basis en bredere steun die ontbraken in Nederland en de 

nationale eenheid was voor velen waarschijnlijk een te sterke tegenstander. Dit verschil tussen 

Nederland en Vlaanderen brengt ons bij het psychologische kader aangezien het ontbreken 

van een subcultuur in Nederland gevolgen lijkt te hebben voor de psychologische omgang met 

het oorlogsverleden door kinderen van collaborateurs. De behoefte om een groep te vormen 

was er wel, iets wat blijkt uit het feit dat kinderen van NSB’ers zich in de jaren 1980 

groepeerden in Werkgroep Herkenning. In Vlaanderen moesten kinderen van collaborateurs 

niet zo lang wachten om een groep te vormen. Zij konden meteen na de oorlog opgevangen 

worden door de subcultuur met daarin hun eigen uitingen zoals de Vlaams-nationalistische 

jeugdbewegingen. Opvallend is dat in deze groep weinig nadruk wordt gelegd op persoonlijke 

trauma’s, iets wat in Nederland wel wordt gedaan. Hieruit zou men kunnen concluderen dat 

een zelforganisatie op lange termijn beter werkt dan een gespecialiseerd overheidsbeleid van 

bovenaf zoals dat in Nederland bestond. 

 

Concluderen dat kinderen van collaborateurs in België, meer bepaald in Vlaanderen, geen 

trauma’s of psychologische gevolgen zouden hebben zou echter foutief zijn. Het contact met 

lotgenoten heeft zeker veel leed verwerkt en een gevoel van uitsluiting voorkomen. Niet 

iedereen heeft echter tot deze subcultuur behoord, zo getuigt ongeveer een kwart van mijn 

respondenten. Deze groep is over het algemeen iets moeilijker te bereiken, iets wat ook geldt 

voor mensen die getraumatiseerd zijn. Onder de mensen die wel te bereiken waren werden 

trauma’s veelal ontkend, iets wat meerdere verklaringen kan hebben. Er waren er echter 

slechts enkelen die aangaven gevoelsmatig helemaal niets meer te merken van hun negatieve 

ervaringen. Psychologische gevolgen van het verleden zijn gevarieerd en kunnen zich situeren 

in dagdagelijks gedrag, zoals angst –of twijfelgevoelens, maar ook in een gevoel van wrok 

wegens onrechtvaardigheid of spijt vanwege gemiste kansen. Hoe gecompliceerd 

psychologische gevolgen van een collaboratieverleden in een familie kunnen liggen blijkt uit 

de verschillende vaststellingen omtrent psychologische mechanismen bij kinderen van 

collaborateurs. Velen van hen komen in een loyaliteitsconflict waarin ze zich geplaatst weten 
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voor een dilemma tussen enerzijds het ideale ouderbeeld en anderzijds het beeld van hun 

ouder(s) als collaborateur. Het merendeel zal vanuit de sterke loyaliteitsband en liefde voor de 

ouder uiteindelijk kiezen voor het ideale ouderbeeld. Hierbij wordt de collaboratie vaak 

verzacht, zowel de persoonlijke collaboratie van de ouders als de collaboratie in zijn geheel. 

In dit verzachten bestaan verschillende gradaties. Sommigen hadden nood aan een lange 

periode van verwerking of zoeken naar verklaringen voor het engagement van de ouder(s). 

Uiteindelijk veroordeelde men dan (ten dele) het engagement van de ouder(s), maar niet de 

ouder(s) als persoon. Anderen zullen in een soort fase van onbegrip en woede blijven hangen. 

Velen twijfelden vanuit een blinde adoratie voor de ouder(s) echter nooit aan de goede 

bedoelingen van vader (of moeder). Dit zijn vaak de nakomelingen die behoren tot de 

subcultuur en daarin het verhaal van de collaboratie in het ideologische kader van de Vlaamse 

strijd en anti-Vlaamse repressie meegekregen hebben. Vaak zijn ze hiervan zelf overtuigd 

geraakt en voelen zij zichzelf ook slachtoffer van de anti-Vlaamse repressie.  

Het verzachten van de collaboratie in al haar gradaties voorkomt ook schaamte –en/of 

schuldgevoelens. De meest extreme gradatie met de overtuiging van de anti-Vlaamse 

repressie zorgde ervoor dat veel respondenten in het Vlaams-nationalisme bleven hangen. Ze 

kregen deze Vlaamse overtuiging ook thuis mee. Deze respondenten kenden thuis vaak een 

open sfeer over het oorlogsverleden, maar dit werd wel altijd geduid binnen het kader van de 

Vlaamse Klaagcultuur. Zelf geven ze dit niet zelden weer door aan hun eigen kinderen. 

Anderen kregen thuis geen duiding en moesten alles zelf uitzoeken, iets wat zeer moeilijk kon 

zijn. Er is geen enkel gezin geweest dat het collaboratieverleden neutraal heeft toegelicht aan 

de kinderen. Respondenten proberen dit nu zelf in enkele gevallen wel te doen.  

 

Het Vlaams-nationalisme bij veel nakomelingen van collaborateurs vindt dus vaak een origine 

in hun opvoeding thuis en in de subcultuur. Maar in hoeverre dit een vrije keuze is valt te 

betwijfelen binnen het kader van onzichtbare loyaliteit. Meerdere getuigenissen toonden aan 

hoe sterk de familiale druk en de druk van (onzichtbare) loyaliteit kan zijn. Dit kan resulteren 

in kopiëren van het gedrag van de ouders, in het aanhangen van Vlaams-nationalisme. Het 

kan echter ook veroorzaken dat nakomelingen zich hier (onbewust) tegen afzetten, 

bijvoorbeeld doormiddel van het aanhangen van links ideeëngoed.  

 

Uit het psychologische thema kan dus de conclusie getrokken worden dat de kans op 

traumavorming en op het doorwerken van psychologische mechanismen bij nakomelingen 

van collaborateurs doorheen heel hun levensloop groot is. Hun lijden kan niet uniek genoemd 
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worden, andere mensen kunnen dezelfde problemen tegen komen. Maar nakomelingen van 

collaborateurs vormen vanwege hun identiteit en hun ervaringen in het verleden een grotere 

risicogroep wat betreft het ontwikkelen van psychosociale problemen.   

 

Zowel ervaringen als psychologische gevolgen daarvan konden voor nakomelingen van 

collaborateurs zeer verscheiden zijn. Toch heeft dit onderzoek gestreefd naar het vaststellen 

van een aantal patronen op beide vlakken. Verder is de uniekheid van de Belgische casus 

gebleken in een vergelijking met Nederland. Dit onderzoek kan geen compleetheid of 

volledige representativiteit pretenderen, maar vormt hopelijk een aanzet tot broodnodig verder 

onderzoek naar de kinderen van de collaboratie.  
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I 
 

Bijlagen 

 
 
 

I.  Thema –en Vragenlijst 
 

In dit interview zal het gaan om u als persoon. Het gaat er niet om het leven en de daden van 

uw ouders na te pluizen of uit te diepen. Gezien het feit dat mijn thesis uiteindelijk zal 

handelen rond kinderen van collaborateurs, zal het om uw ervaringen gaan. 

 

* Thema 1) Het moment van de bevrijding 

- Hoe heeft u dit moment van de bevrijding ervaren? Wat waren uw verwachtingen of 

voorgevoelens over wat er met u en/of uw gezin zou gebeuren? Werden uw verwachtingen 

bewaarheid of overkwamen u onverwachte gebeurtenissen? 

- Bent u (met uw gezin) gevlucht? Of verbleef u reeds in het buitenland? 

 

* Thema 2) Integratie in de civil society 

- Wist uw omgeving wie u was en wat uw gezin ten laste gelegd kon worden? Of moest u uw 

identiteit en het verleden geheim houden? Waarom? (uit angst voor ontdekking en uitsluiting 

of isolatie)? Voelde het voor u aan als een drukkend geheim of schande? 

- Moesten u en uw gezin verhuizen na de oorlog, of was het houdbaar om in dezelfde 

leefomgeving te blijven? Hoe was bijvoorbeeld het contact met de buurtkinderen? 

- Hoe verliep uw schoolcarrière na de oorlog? Kon u uw school zonder problemen hervatten 

of ervoer u specifieke hinder vanwege het oorlogsverleden van uw ouder(s)? Hoe waren de 

leraren tegen u? En hoe zat het met hoger onderwijs? Was het moeilijker voor u dan voor uw 

collega-studenten om een opleiding te volgen? 

- Bent u lid geweest van een jeugdbeweging voor en/of tijdens de oorlog? was dit een 

Duitsgezinde beweging zoals het NSJV? Zo nee, was u nog welkom in uw beweging als men 

op de hoogte was van het verleden? Zo ja, toen deze kwam te vervallen na de oorlog, bent u 

dan lid kunnen worden van een andere (Vlaamse) jeugdbeweging? Was u daar welkom of 

heeft u daar hinder ondervonden vanwege uw identiteit? Of hield u uw identiteit verborgen uit 

angst voor uitsluiting? En hoe stonden uw ouders hier tegenover? 

OF: Werd u lid van een nieuwe aparte jeugdbeweging?  Was er sprake van het opbouwen van 

nieuwe aparte netwerken voor kinderen van collaborateurs? 



II 
 

- Had uw gezin vooral contact met “lotgenoten”, bijvoorbeeld met andere mensen die met de 

repressie in aanraking waren gekomen? Waren er ook “lotgenoten” die zich onttrokken van 

dit milieu, die er bewust buiten wilden staan? Kende u zo’n personen? Had u er contact mee? 

- Kon u steun vinden in het geloof of bij de kerk? 

- Kon u hobby’s uitvoeren? Werd u bijvoorbeeld toegelaten op sportverenigingen? 

- Hoe stonden u en uw gezin tegenover het vieren van zaken als ‘Bevrijdingsfeesten’ 

(september) of andere nationale feesten die bezetting/ WO II herdenken (11 november – 8 

mei? 

- Heeft u nog dienstplicht in het leger moeten vervullen? Zo ja, werd u daar gestigmatiseerd? 

Merkte u bijvoorbeeld een andere behandeling in de mogelijkheid om bepaalde functies te 

vervullen of in bepaalde eenheden te dienen? 

- Heeft u in uw verdere leven hinder ondervonden bij het vinden van een baan vanwege het 

oorlogsverleden van uw ouder(s)? 

- Heeft u algemene hinder ondervonden in uw verdere leven? Zo ja, heeft u daarom vaak uw 

identiteit geheim gehouden of was u open over het oorlogsverleden van uw ouder(s)? 

 

* Thema 3) Gezinssituatie na de oorlog en mogelijkheid om over problemen of onbegrip te 

praten. 

 

- Hoe was de relatie met uw vader en moeder? Veranderde die door de repressie? 

- Hoe was u specifieke gezinssituatie na de oorlog? werd deze zwaar beïnvloed door de 

repressie en zo ja, hoe heeft u deze verstoring ervaren? Was er sprake van een afwezige 

vader/moeder en zo ja, hoe werd de eventuele terugkeer van deze (lang) afwezige 

gezinsfiguur verwerkt? Kon u bij één van uw ouders blijven wonen of werd u elders 

opgevangen? 

- Hoe was de sfeer in de interne familiale situatie ten aanzien van het oorlogsverleden? 

Werden er gesprekken gevoerd over de oorlog en haar nasleep of werd er in het geheel niet 

over gesproken? Kon u, als kind, terecht bij uw ouders om vragen te stellen over het wat en 

waarom van het gebeurde? Of leefde u in onbegrip?  

- Wanneer u in uw jeugd hinder ondervond of gepest werd als zijnde kind van een 

collaborateur, kon u hiermee dan terecht bij uw ouders? En hoe was de reactie van uw ouders 

hierop? Wilden ze u dwangmatig beschermen of spoorden ze u juist aan om hard te zijn? 
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*Thema 4) Is er sprake van een trauma bij kinderen van collaborateurs? 

 

- Wanneer u terugkijkt op uw leven als kind van een collaborateur, kan u dan spreken van een 

trauma bij uzelf? Kunt u zeggen dat die episode bepalend  is geweest voor uw leven? Hoe in 

het bijzonder, bijvoorbeeld in politieke/historische interesses? Heeft u misschien een ervaring 

gehad dat u uw ware identiteit moest verloochenen of verzwijgen? 

- Bent u ooit in therapie moeten gaan? 

- Hoe staat u tegenover de daden van uw ouders? Steunt of begrijpt u zijn beslissingen of 

verwijt u het hem? Had u gewild dat uw vader andere keuzes hadden gemaakt en dat uw leven 

daardoor anders was verlopen? 

- Deelt u de waarden van uw ouders, in het bijzonder van uw vader? Of bent u helemaal de 

andere kant op geëvolueerd? En welke waarden geeft u door aan uw kinderen? 

- Hoe stond en staat u tegenover de maatschappij? Heeft u gevoelens van schuld of juist van 

verontwaardiging of verbittering vanwege de (onrechtvaardige) behandeling van uw vader 

door de samenleving? 

- Ervaart u of heeft u een tendens in de samenleving ervaren? Is er een evolutie in de 

beeldvorming ten aanzien van uw groep?  Denkt u dat het oorlogsverleden nog steeds 

doorleeft? Dat uw kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld nog nadelige gevolgen dragen van 

de houding van uw vader tijdens de oorlog? 

- Hoe staat u tegenover verzoening en amnestie? 

 

* Thema 5) Kinderen van collaborateurs als nieuwe invalshoek 

- Hoe staat u tegenover dit interview en ruimer tegenover onderzoek naar ‘kinderen van 

collaborateurs’? Ervaart u het gebruik van de verhalen van kinderen van collaborateurs als een 

welkome manier van afsluiting doordat eindelijk ook uw verhaal wordt gehoord? Of ervaart u 

het als een ongewenst oprakelen van het verleden?  
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II. Overeenkomst tot audio-opname en gebruik van de inhoud van een interview 

 
 
Ondergetekende, 
De heer / mevrouw 
…………………………………………………………………………………………………
………. 
Adres 
…………………………………………………………………………………………………
………. 
Postcode en plaats 
…………………………………………………………………………………………………
………. 
Telefoonnummer 
…………………………………………………………………………………………………
………. 
hierna te noemen ‘de respondent’ 
 
en 
 
Mevrouw  Suzanne Lambert 
Adres   Prinsenhof 44 
Postcode en plaats  9000 Gent 
Telefoonnummer 0486615864 
 
komen het volgende overeen: 
 
Betreffende  
Een interview  
 
Geregistreerd op 
 
 
1. Suzanne Lambert bevestigt dat het genoemde verhaal enkel voor wetenschappelijke, 

educatieve of sociaal-culturele doeleinden zal worden gebruikt op de wijze aangeduid in 
punten 2 en 3 en dit zonder winstoogmerk. Bij elk ander gebruik is vooraf schriftelijke 
toestemming van de geïnterviewde vereist. 

2. De respondent verleent Suzanne Lambert de toestemming om, zonder dat daarvoor een 
vergoeding moet worden betaald, zijn verhaal  

 
O geheel 
O gedeeltelijk  
 
te gebruiken voor  

 
O wetenschappelijk onderzoek 
O presentatie in gedrukte vorm 
O presentatie als audiofragment (bvb. bij tentoonstellingen)  
O presentatie op internet 
O presentatie op radio 
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O inspiratiebron voor culturele producties (vertelavonden, toneel, …) 
O ter promotie of ter illustratie bij andere projecten rond mondeling erfgoed 
 
Indien gedeeltelijk werd aangeduid, gelieve hierna per passage aan te geven welk 
voorbehoud wordt gemaakt:  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 

3. De respondent bevestigt dat zijn verhaal geen inbreuk pleegt op auteursrechten die 
toebehoren aan derden en vrijwaart Suzanne Lambert voor alle aanspraken die derden 
zouden kunnen uitoefenen in verband met de in deze overeenkomst verleende rechten. 

4. Het verhaal mag niet openbaar gemaakt worden op een wijze waardoor inbreuk wordt 
gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van de respondent. Er mogen evenmin wijzigingen 
worden aangebracht zonder de toestemming van de respondent (met uitzondering van 
louter formeel-technische aanpassingen). 

5.  Telkens het verhaal gebruikt wordt, zoals vermeld in de punten 1 en 2, wordt de      naam 
van de respondent vermeld. Indien de respondent dit uitdrukkelijk wenst, wordt zijn/haar 
naam niet vermeld. (Zie nota “Ik wens dat mijn naam niet vermeld wordt” boven de 
handtekening op het einde van het contract). 

6. Bij gebruik van het verhaal voor een publicatie in gedrukte vorm levert Suzanne Lambert 
per omgaande en zonder kosten een bewijsexemplaar aan de respondent.  

7. Suzanne Lambert verplicht zich tegenover de respondent het verhaal op deskundige wijze 
te bewaren en te beheren en er als een ‘goede huisvader’ zorg voor te dragen. 

8. Suzanne Lambert draagt de kosten van bewaring en beheer. 
9. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De respondent kan hieraan een einde 

stellen bij aangetekend schrijven dat na drie maanden uitwerking zal hebben. Een 
dergelijke beëindiging zal geen effect hebben op reeds aangegane engagementen. 

 
 
Aldus opgemaakt in 2 exemplaren te ……………………………………… op 
……………………………….. 
 
 
De respondent       Suzanne Lambert 
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III. Identificatiefiche    

 

Persoonlijke gegevens 

Naam:   

 ..…………………………………………………………………………………………

……. 

Geboorteplaats: 

 ..…………………………………………………………………………………………

……. 

Geboortedatum:

 ..…………………………………………………………………………………………

……. 

 

Adres:  

 ..…………………………………………………………………………………………

…….  

 ..…………………………………………………………………………………………

……. 

 

Telefoonnummer:

 ..…………………………………………………………………………………………

……. 

e-mail:  

 ..…………………………………………………………………………………………

……. 

 

Specifieke gezinssituatie recent na het einde van de Tweede Wereldoorlog 

O Inwonend bij één van de ouders 

O Inwonend bij beide ouders 

O Eerst inwonend bij één van de ouders, later (bijvoorbeeld na de vrijlating van één van de 

ouders) terug bij beide ouders 

O Opvang in een tehuis of andersoortige instelling of pleeggezin 
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O Opvang in een tehuis of andersoortige instelling of pleeggezin, gevolgd door inwonend bij 

(één van) de ouders 

O Alleen wonend 

O Anders, namelijk: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Gezinssituatie (met data) 

Inwonend bij ouders, (waarvan de recente naoorlogse jaren hierboven verder geëxpliceerd 

zijn):      van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

Alleenstaand:    van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

Samenwonend/gehuwd: van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

Weduwe(naar):  van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

Gescheiden:   van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

Tweede huwelijk:   van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

Andere:   van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

 

Woonplaats 

1. ..…………………….. van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

2. ..…………………….. van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

3. ..…………………….. van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

4. ..…………………….. van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

5. ..…………………….. van ..…………………….. tot  ..…………………….. 

 

Sociale mobiliteit 

1. Ouders (naam en geboortejaar) 

Vader:       

…………………………………………………………………………………………………

……… 

Opleiding: ........................................... 

  

Beroep: ..................................................................... 
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Eventuele gevolgen van de (gerechtelijke) repressie: Gevangenisstraf of anders 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

In geval van gevangenisstraf: duur van de straf: 

……………………………………………………………………………………….. 

Moeder     

…………………………………………………………………………………………………

……… 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

Eventuele gevolgen van de (gerechtelijke) repressie: Gevangenisstraf of anders 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

In geval van gevangenisstraf: duur van de straf: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. Broers en zussen (naam en geboortejaar) 

1.   

.…………………………………………………………………………………………………

………………. 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

 

2.   

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

 

3.   

.…………………………………………………………………………………………………

………………. 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 
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4.   

.…………………………………………………………………………………………………

………………. 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

 

 

3. Partner 

Naam en geboortejaar: 

…………………………………………………………………………………….. 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

 

4. Kinderen (naam en geboortejaar) 

1. 

.…………………………………………………………………………………………………

………………… 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

 

2. 

.…………………………………………………………………………………………………

………………… 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

 

3. 

.…………………………………………………………………………………………………

………………… 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 
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4. 

.…………………………………………………………………………………………………

………………… 

Opleiding: ...........................................  

Beroep: ..................................................................... 

 

Opleiding 

1. Lager onderwijs  

Periode:     

................................................................................................................................. 

School:      

................................................................................................................................. 

 

2. Middelbaar onderwijs 

Periode:    

................................................................................................................................. 

School:      

................................................................................................................................. 

Richting:    

................................................................................................................................. 

 

3. Hoger onderwijs 

1. 

Opleiding:..........................................................................................................................

..... 

Periode:      

................................................................................................................................ 

Instelling:    

................................................................................................................................ 

Kotstudent/pendelstudent 

2. 

Opleiding:..........................................................................................................................

..... 
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Periode:      

................................................................................................................................ 

Instelling:    

................................................................................................................................ 

Kotstudent/pendelstudent 

3. 

Opleiding:..........................................................................................................................

..... 

Periode:      

................................................................................................................................ 

Instelling:    

................................................................................................................................ 

Kotstudent/pendelstudent 

 

 

Beroep 

1. ..…………………………………………………………………..  

van ..………………… tot  ..………………… 

2. ..…………………………………………………………………..  

van ..………………… tot  ..………………… 

3. ..…………………………………………………………………..  

van ..………………… tot  ..………………… 

4. ..…………………………………………………………………..  

van ..………………… tot  ..…………………  

5. ..…………………………………………………………………..  

van ..………………… tot  ..………………… 

Gepensioneerd op: ..…………………………………………… 

 

Engagement in of buiten Gent 

1. Jeugd- en jongerenvereniging 

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 
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 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 

2. Politieke- filosofische organisatie 

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 

3. Culturele organisatie 

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 

4. Kerkelijke of religieuze groep 

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 
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5. Actiegroep 

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 

6. Buurtvereniging 

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 

7. Sportvereniging 

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 
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8. Andere vereniging of organisatie:  

1. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 2. 

........................................................................................................................................... 

 Periode: ............................................................ 

Functie: ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


