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De beelden uit de gevangenkampen Abu Ghraib in Irak en 
van Guantanamo Bay op Cuba in 2004, waarop de verne
dering van Iraakse gevangenen door Amerikaanse soldaten 
zichtbaar was, riepen in de hele wereld heftige reacties op 
Ook in Nederland reageerde men verontwaardigd op deze 
praktijken Veel mensen weten echter niet dat in ons land 
vlak na de oorlog ook tienduizenden foute Nederlanders zijn 
opgepakt en soms gruwelijk zijn mishandeld Ook in Vlaar-
dingen was er een zogeheten bewaringskamp dat naar de 
(nog bestaande) boerderij De Vergulde Hand werd genoemd 
In dit artikel wordt nader ingegaan op dit kamp, maar eerst 
wordt het historische en juridische kader waarin deze inter
neringen plaatsvonden bekeken 

De 'Magische Formule' 
Op 10 mei 1941, ter herdenking van de inval van de Duitsers 
in ons land precies eenjaar ervoor, hield koningin Wilhelmina 
een radiorede vanuit Londen waarin zij iedereen bedankte 
voor hun aandeel in de strijd tegen "het handvol landverra
ders waarvoor in een bevrijd Nederland geen plaats meer zal 
zijn' Later zou hierover gesproken worden als de 'Magische 
Formule' Hoewel de woorden hoogstwaarschijnlijk bedoeld 
zijn geweest om de Nederlanders in het bezet gebied een hart 
onder de riem te steken en de Majesteit op persoonlijke ti
tel sprak (van ministeriele verantwoordelijkheid was immers 
geen sprake) hebben deze woorden tot lang na de oorlog na-
geklonken Pas in 1948 sprak haar dochter Juliana, tijdens 
haar troonsbestijging, min of meer verzoenende woorden over 
het na enige tijd weer opnemen van de gedetineerden in de 
gemeenschap 

Het 'geen plaats meer zijn' werd vaak letterlijk genomen Het 
illegale blad Het Parool opperde in 1943 dat landverraders 
dwangarbeid zouden moeten verrichten in Nieuw-Guinea, 
Suriname en Borneo En vlak na de oorlog werd er op minis
terieel niveau gedacht het Duitse eiland Borkum op te eisen 
van de Duitsers als onderdeel van de herstelbetalingen, een 
gedeelte van de oorspronkelijke bewoners te deporteren en de 
foute Nederlanders met hun gezinnen op dit eiland te huisves
ten Volgens de ministers konden er wel 20 000 gedetineer
den naar dit eiland 

Uiteraard werd de houding ten aanzien van de foute Neder
landers ingegeven door gevoelens van wraak en vergelding, 
maar later kwam er nog een argument bij om de landgeno
ten te interneren een zogenaamde 'bijltjesdag kon zo worden 
voorkomen Het standaardwerk over de bijzondere rechtsple
ging van na de oorlog, geschreven door A D Belinfante draagt 
zelfs de titel In plaats van bijltjesdag Dat de vrees voor een 
bijltjesdag wellicht ongegrond was, blijkt uit de argumentatie 
van H W van der Vaart Smit, want hij stelde dat deze bijl
tjesdag in de Zuidelijke Nederlanden, die eerder bevrijd wa
ren en waar er nog geen sprake was van massale internering 
van foute Nederlanders, uitbleef Uiteraard heeft de bevolking 

direct na de bevrijding haar woede gekoeld op zogenaamde 
moffenmeiden, die werden kaalgeschoren en collaborateurs, 
maar van een wrekend bloedbad was nergens sprake ' 

Uiteraard waren er wel excessen, behandeld in het boek De 
afrekening van Maarten van Buuren uit 2009 

Het wettelijk kader 
De regering in Londen brak zich het hoofd over het wettelijk 
kader waarin de zuivering zou moeten plaatsvinden (Nieuwe) 
wetten komen tot stand na goedkeuring van de volksverte
genwoordiging en die was in Londen niet aanwezig Het was 
dus de taak van de regering in Londen mogelijkheden te vin
den om direct na de bevrijding te kunnen handelen binnen de 
bestaande wetgeving, aangevuld met het zogenaamde staats-
noodrecht Daarnaast stuitte men op het feit dat de doodstraf 
in Nederland sinds 1870 in het burgerrecht was afgeschaft 
en alleen nog mogelijk was in het krijgsrecht Tevens was er 
nog een ander juridisch probleem al sinds de Franse Revolu
tie IS het in het Nederlandse recht onmogelijk om iemand te 
veroordelen op grond van wetgeving die tot stand is gekomen 
na het gepleegde delict De burger moet immers van te voren 
weten of iets strafbaar is en men kan niet een daad die in het 
verleden is gepleegd alsnog veroordelen door de wet achteraf 
aan te passen Dit legaliteitsbeginsel of nulla poena-beginsel 
houdt in dat een persoon alleen gehouden kan worden aan 
wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die per
soon datgene doet waarop die wet betrekking heeft Het voor
komt dat de wetgever met terugwerkende kracht regels kan 
opleggen Dit beginsel wordt beschouwd als een essentieel 
onderdeel van de rechtsstaat 

Voor het eerste probleem, de doodstraf, vond men de volgende 
oplossing na de Duitse inval was er sprake van een oorlogs
situatie die de gehele bezetting duurde en in oorlogssituaties 
IS het krijgsrecht van toepassing en dat recht kende de dood
straf Het andere probleem, dat van de terugwerkende kracht, 
heeft men nooit kunnen oplossen In de Londense jaren 
nam de regering in ballingschap het Besluit Bijzon- JIÊk 
dere Rechtspleging aan dat de ruggengraat is ge- ^ I E J m 
worden van de aanpak van foute Nederlanders ^ ^ J * ^ 
Het IS een combinatie van burger- en militair ^ H ' l'\ 
recht, waarbij men zich concentreerde op het MfÊ l 
lidmaatschap van de NSB de Nationaal-So- ^ ^ V S J H S i 
cialistische Beweging Op het moment van ^toriHKJSfll 
aanmelden was het lidmaatschap van deze 
organisatie immers gewoon legaal Aanvankelijk was dit een 
aparte categorie waarvoor men bestraft kon worden, maar 
het militair recht is tamelijk expliciet over de categorie 'hulp 
aan de vijand' Men besloot dat ook het lidmaatschap van de 
NSB onder deze noemer viel gezien de opstelling van de NSB-
ers tijdens de bezetting 

Voor de uitvoering van dit speciale recht sloot men aan bij de 



indeling van de vijf bestaande gerechtshoven in Nederland, te 
weten 's-Hertogenbosch, Den Haag, Arnhem, Amsterdam en 
Leeuwarden De rechtbank bestond uit vijf leden drie burgers 
die jurist moesten zijn en twee militairen Onder deze hoven 
ressorteerden kamers (zo viel Rotterdam onder het Haagse 
hof) waardoor men ook rechters kon inschakelen die bekend 
waren met de plaatselijke situatie In de rechtspleging voor 
de zeemacht heette de openbare aanklager 'procureur fiscaal' 
en deze term werd ook nu gebruikt voor de openbare aankla
ger Hoger beroep was vanwege de haast die men had niet 
mogelijk, cassatie (waarbij men slechts kijkt of de wet juist is 
toegepast) wel Een bijkomend probleem was de kwaliteit van 
de rechters van wie een aantal tijdens de bezetting gewoon 
aan het werk was gebleven 

Direct na de bevrijding, zo schatte men in, zou er van een goed 
algemeen openbaar bestuur nog geen sprake kunnen zijn De 
Duitsers hadden veel NSB-ers op topposities gezet Een an
der gevaar kon zijn dat de geallieerden zelf het gezag gingen 
uitoefenen Om toch orde op zaken te kunnen stellen, greep 
men terug op een oude wet uit 1899, waarin de mogelijkheid 
werd beschreven van een Militair Gezag Dit was weliswaar 
bedoeld voor een oorlogssituatie waarin men snel en doortas
tend zou moeten kunnen handelen, maar ook hier rekte men 
de wet een beetje op om het Militair Gezag de noodzakelijke 
bevoegdheden te kunnen geven Dit Militair Gezag kon ie
dereen - behalve leden van het Koninklijk Huis - aanhouden, 
onderzoeken en in bewaring stellen Zij richtte kampen in en 
bemande deze De chef-staf van deze nieuwe organisatie was 
kapitein Hendrik Johan Kruis en in eerste instantie opereer
de het MG onder verantwoordelijkheid van de minister van 
Oorlog maar in de praktijk kwam het erop neer dat het MG 
onbeperkte bevoegdheden had Reeds in 1943 deed minister 
P S Gerbrandy voor Radio Oranje nog een schepje bovenop 
de eerder uitgesproken 'Magische Formule' van Koningin Wil-
helmina Hij verklaarde de oprichting van het MG als nood
zakelijk voor de overgangstijd en voegde eraan toe "Er moet 
opruiming plaatsvinden van de boeven die met de bezetter 
hebben geheuld " 

Bewaring m plaats van hechtenis 
Normaal gesproken kunnen verdachten slechts een korte tijd 
in hechtenis genomen worden In die tijd dienen zij de be
schuldiging te horen Het moge duidelijk zijn dat dit onmo
gelijk was als men het heeft over tienduizenden, zo niet meer 
dan honderdduizend verdachten Vandaar dat de kampen be-
waringskampen werden genoemd Naast de strafrechtelijke 
vervolging werd ook een soort tuchtrecht ingesteld Niet-va-
derlandslievende Nederlanders konden maatregelen worden 
opgelegd als internering, ontzegging van bepaalde rechten en 
verbeurdverklaring van hun vermogen Deze regeling wordt 
omschreven in het zogenaamde Tribunaalbesluit' 
Voor het gemak was de interneringsduur altijd tien jaar, maar 
door goed gedrag kon men eerder in vrijheid worden gesteld 

Deze tuchtrechtelijke maatregelen konden worden opgelegd 
door (negentien) arrondissementstribunalen met een jurist als 
voorzitter en twee leden die geen jurist hoefden te zijn Ieder
een kon een landgenoot bij deze tribunalen aangeven Er was 
geen openbare aanklager en ook hoger beroep was met mo
gelijk Wel dienden de uitspraken bekeken te worden door de 
minister van Justitie Dit naar aanleiding van het knjgsrecht 
waarin de bevelhebber ook de laatste stem had 

Een belangrijk verschil met het strafrecht was dat de verdach
te hierbij als individu bekeken werd en een straf kreeg al naar 
gelang zijn schuld Bij het tuchtrecht ging het om een gene
rieke maatregel Indien iemand schuldig werd bevonden, was 
automatisch éen of meer van de hierboven genoemde maatre
gelen van toepassing 

De arrestaties 
Direct na de bevrijding van het zuiden nam het Militair Gezag 
de macht over Niet alleen de bevolking eiste de arrestatie 
van hun foute medeburgers, ook de geallieerden vreesden dat 
hun opmars gehinderd zou kunnen worden als nazisympathi
santen achter de linies hun activiteiten zouden kunnen ont
plooien Het Militair Gezag had voor al deze arrestaties geen 
mankracht en deed een beroep op de agenten van politie die 
immers hun opsporingsbevoegdheid hadden Maar dat zorgde 
direct voor een groot probleem De politieorganisatie was ge
durende de bezetting geïnfiltreerd door talrijke personen die 
niet van onbesproken gedrag waren Het was dezelfde organi
satie die zich ook schuldig had gemaakt aan het opsporen en 
arresteren van Joden en verzetsstrijders 

Omdat het in veel gevallen met om 'inbewaringstelling' ging 
en veel meer om het 'verwijderen van met vaderlandslievende 
Nederlanders uit de samenleving' in plaats van arrestaties, 
werd de aanklacht vaak met geformuleerd en bleef dossier
vorming achterwege Uit een oekaze^ om geen zwangere 
vrouwen meer te arresteren die verder waren dan de zevende 
maand, mag geconcludeerd worden dat dit tot dan toe wel het 
geval was Naast de politiefunctionarissen traden ook de Bin
nenlandse Strijdkrachten op in de bevrijde gebieden 

De Binnenlandse Strijdkrachten 
In 1944 werd prins Bernhard benoemd tot opperbevelhebber 
der Nederlandse Strijdkrachten 
De harde kern van dit leger werd gevormd door de Prinses 
Irenebngade die meevocht met de Geallieerden en een drie-
hoeksverband van verzetsorganisaties, 'Delta' genoemd 
Dit bestond uit 
- leden van de Raad van Verzet die zich o a bezig hielden met 
georganiseerde sabotage, 
- de Landelijke Knokploegen (LKP) die zich richtten op gewa
pend verzet, 
- de Ordedienst (OD), de grootste en belangrijkste organisatie 
die zich ten doel had gesteld om omstreeks de bevrijding mee 



Commandant Wout van Lent op de Kethelweg 
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson) 

te vechten en een machtsvacuüm te voorkomen 
Naast deze drie georganiseerde groepen was er ook nog een 
grote groep van de illegaliteit die hun leven op het spel had 
gezet in het verzet, maar geen onderdeel uitmaakte van de 
Binnenlandse Strijdkrachten Dit leidde tot veel spanningen 
bij de leden van het voormalige verzet Later zou men de ar
restaties laten uitvoeren door de POD (Politieke Opsporings
dienst) waarin ook de illegaliteit acteerde 

De Binnenlandse Strijdkrachten gingen direct na de bevrij
ding aan de slag om politieke delinquenten te arresteren, 
maar van de hierboven genoemde richtlijnen, laat staan van 
de juridische achtergronden, waren zij nauwelijks op de hoog
te Veel mensen traden tegen het eind van de oorlog toe tot 
deze organisatie Men spreekt van 170 000 leden 
Inmiddels werd er driftig gearresteerd maar was het vaak 
onduidelijk wie er precies moesten worden opgepakt Ging 
het om alle NSB-ers of ontsprongen leden die hun lidmaat
schap hadden opgezegd voor een bepaalde datum de dans' 
En hoe zat het met hun familie' Hans Mathijsen beschrijft in 

de 2013-editie van het Historisch Jaarboek Vlaardmgen over 
de burgemeesters in oorlogstijd, dat niet alleen de echtgenote 
van NSB-burgemeester Wil Hansen werd opgepakt, maar ook 
zijn dochter Evenzo was het de vraag of de mensen die vrij
willig in Duitsland hadden gewerkt ook schuldig waren en hoe 
zat het met de vrouwen die in Duitse huizen hadden gewerkt 
als schoonmaakster' 

Daarnaast verliepen de arrestaties vaak met veel machtsver
toon, werden bezittingen en huisraad direct uitgedeeld en 
verdwenen er nogal wat persoonlijke bezittingen die bij de in
bewaringstelling waren afgegeven Het Nationaal Archief be
zit een tussentijdse rapportage van de 'procureur fiscaal' aan 
de voorzitter van de later ingestelde Enquêtecommissie Re
geringsbeleid 1940-1945 met de volgende mededeling " Naar 
vermogensmisdrijven ten nadele van gedetineerden gepleegd, 
strekt het onderzoek zich niet uit Vermogensmisdrijven zijn 
op zulk een schaal gepleegd, dat een onderzoek daarnaar on
doenlijk moet worden geacht, terwijl bovendien niet vast te 
stellen is, op welk tijdstip en door wie het ontvreemden van 
aan de gedetineerde toebehorende gelden en goederen heeft 
plaatsgevonden" ^ 

Ook was men niet altijd even zorgvuldig bij de arrestaties 
Een man werd opgepakt omdat een tipgever met eigen ogen 
had gezien in het kasboek van de verdachte dat er contributie 
betaald was aan de NSB Dat stond er weliswaar duidelijk, 
maar na maanden van detentie kon de arme ziel, een ver
woed schaker, uitleggen dat het zijn bijdrage was aan de Ne
derlandse Schaak Bond Een Amsterdamse garagehouder, die 
direct na de Duitse inval zijn bedrijf moest overdragen aan 
de bezetter (hiervoor overigens wel een vergoeding kreeg) en 
naar de Veluwe vertrok om zich daar bezig te houden met 
verzetsactiviteiten, werd na terugkeer direct gearresteerd op 
economische gronden omdat hij geld had ontvangen van de 
Duitsers In zijn boek De afrekening schetst Van Buuren een 
onthutsend beeld van de opportunistische houding van een 
aantal kopstukken uit het Maassluise verzet in de dagen na 
de oorlog'' 

Van de 120 000 opgepakte Nederlanders is bekend dat er on
geveer 1 600 geheel ten onrechte zijn opgepakt, van wie een 
klem gedeelte op grond van een valse getuigenis Vooral di
rect na de bevrijding en voordat de geallieerden hun posities 
innamen, zijn er veel NSB-ers opgepakt Niet met het doel hen 
te berechten, maar als uiting van volkswoede en de wens hen 
uit de samenleving te verwijderen Niet alleen voor de arres
tanten was het leed groot De echtgenoten bleven onverzorgd 
achter Zij konden niet over het geld van hun gezin beschik
ken Nog groter was het leed van tienduizenden kinderen die 
achterbleven als hun beide ouders opgepakt waren Hiervoor 
richtte men kindertehuizen in of zocht men gastgezinnen 
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De kampen 
Men schat dat er in Nederland ongeveer 130 kampen wa
ren. In Zuid-Holland waren dat onder meer de volgende 
kampen: 
Kamp De Beer te Rozenburg, 1946-1951 
Benthem Kazerne te Dordrecht, 1945-1950 
Kamp Buitensluis te Numansdorp, 1946-1949 
Kamp Cellenbarakken te Den Haag, 1946-1949 
Doelenkazerne te Leiden, 1946-1951 
Kamp Duindorp te Scheveningen, 1946-1951 
Fort Haerlem te Hellevoetsluis, 1946-1951 
Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat, 1946-1951 
Kamp Gouda te Gouda, 1946-1951 
Kamp De Hoefslag te Rotterdam, 1946-1950 
Kamp Kanaalweg te Rotterdam, 1946-1951 
Kamp Vianda te Hoek van Holland, 1946-1951 
Kamp Voorburg te Voorburg, 1946-1947 
Kamp Korte Geer te Delft, 1945-1950 
Kamp De Bataaf in Schiedam aan de Oude Dijk, speci
aal ingericht voor vrouwen en in dezelfde gemeente twee 
kampen aan de Admiraal de Ruyterstraat en aan de Bui
tenhavenweg en Kamp De Vergulde Hand te Vlaardingen, 
1945-1948. 

Voor een land dat zwaar getroffen was door de oorlogshan
delingen, een vernielde infrastructuur had en nauwelijks in 
staat was om de bevolking te huisvesten en te voeden, was 
het interneren van meer dan 100.000 gevangenen een enor
me opgave en al gauw verschenen er lijsten met namen van 
personen die in vrijheid dienden te worden gesteld. Hieronder 
vielen mensen die alleen maar lid van de NSB waren geweest, 
vrouwen die met een Duitser waren getrouwd en mensen die 
per ongeluk iets hadden gedaan en nu spijt betuigden. 

Uiteindelijk kwam er in 1946 een lijst met namen van gedeti-

Het ophalen van foute Nederlanders 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

neerden die niet in vrijheid mochten 
worden gesteld. Deze omvatte o.a. 
leden van de SS, de SD, de WA, het 
Deutsche Rote Kreuz, economische 
collaborateurs, bestuurders van de 
NSB of zij die als NSB-er een poli
tieke functie hadden uitgeoefend, 
propagandisten voor de Nazi's of de 
NSB, verraders e.d. Pas een jaar la
ter, in 1947, heeft men het aantal ge
detineerden terug kunnen brengen 
tot 25.000. De Binnenlandse Strijd
krachten werden kort na de oorlog, 

op 8 augustus, al opgeheven. Maar veel leden zetten hun 
dienstverband voort als bewaker. 

De gevangenen werden ondergebracht in kampen die vroeger 
gebruikt werden voor het huisvesten van arbeiders in het ka
der van de werkverschaffing, in kazernes, tuchtscholen en ge
vangenissen, forten, door de Duitsers gebouwde kampen (o.a. 
Westerbork, Vught en Amersfoort), fabrieken en loodsen en 
in door het Militair Gezag gebouwde kampen zoals het kamp 
De Vergulde Hand in Vlaardingen. De kampen verschilden in 
grootte. In een aantal bronnen wordt vermeld dat het Vlaar-
dingse kamp onderdak bood aan 1.000 tot 2.000 personen en 
daardoor tot de middelgrote kampen behoorde. Er is echter 
een andere bron die vermeldt dat op 1 november 1945 er in 
Vlaardingen 495 mannen en 7 vrouwen gevangen zaten. Dat 
komt goed overeen met het nauwgezette verslag van de So
ciaal Verzorger van De Vergulde Hand, waaruit ook blijkt dat 
er gemiddeld niet meer dan 500 gedetineerden aanwezig wa
ren. Wellicht is het eerdere getal ontstaan uit bronnen die de 
registratienummers hebben geraadpleegd. Dit getal loopt tot 
1.700, maar daarbij moet worden aangetekend dat de bevol
king steeds wisselde en de gegevens die men vaak ontleende 
aan het verslag van de Sociale Verzorger van het Bewarings-
en Verblijfskamp De Vergulde Hand (te vinden in het Stads
archief van Vlaardingen) dateren vanaf 1946. Ter vergelijking 
de volgende cijfers: In het kamp Vianda in Hoek van Holland 
zaten 1.212 gedetineerden en in Duindorp zelfs 6.070. 

Bijltjesdag in Vlaardingen 
Maarten van Buuren schrijft dat "De opperbevelhebber van 
de Binnenlandse Strijdkrachten, prins Bernhard, (...) alle 
commandanten van de Binnenlandse Strijdkrachten bevel 
(had) gegeven om de NSB-ers en collaborateurs in hun dis
trict of woonplaats te arresteren en in verzekerde bewaring 
te stellen, in afwachting van het proces dat elk van hen zou 
ondergaan en waarin zou worden vastgesteld of, en zo ja hoe 
zwaar, ze voor hun misdrijven gestraft dienden te worden. 



Het was de Binnenlandse Strijdkrachten streng verboden om 
zelf arrestanten te verhoren en al helemaal om zelf voor rech
ter te spelen Daarmee zouden ze zich schuldig maken aan 
wraakoefeningen die nu juist voorkomen dienden te worden 
door de tijdige arrestatie van de NSB-ers" ^ 

Klaas Kornaat beschrijft de eerste verwarde naoorlogse da
gen in Vlaardingen "De Duitsers hadden weliswaar de strijd 
opgegeven maar de nog aanwezige soldaten waren nog altijd 
bewapend en bereid om hun wapens te gebruiken tegenover 
iedereen die hen provoceerde Op de eerste Bevrijdingsdag 
werden de eerste moffenmeiden opgepakt en kaalgeschoren 
Twee bewapende Duitse matrozen kwamen één van hen te 
hulp en een 15-jarige jongen werd neergeschoten en over
leed later Twee dagen later kwamen de Binnenlandse Strijd
krachten in actie en begon met het arresteren van NSB-ers, 
Landwachters, moffenmeiden en iedereen die verdacht werd 
van pro-Duitse sympathieën In de Stationsstraat wilde men 
een vrouw oppakken die verdacht werd een relatie te hebben 
gehad met een Duitser Haar broer stond achter de gesloten 
deur en weigerde die te openen Men schoot dwars door de 
voordeur en trof het slachtoffer dodelijk" '' 

Bewaker Piet Borsboom herinnert zich de roerige dagen vlak 
na de oorlog en de vreemde combinatie van spontane volks
feesten in het mooie lenteweer en de grimmige afrekening 
met o a de vrouwen die met de Duitser omgang hadden ge
had, de zogenaamde stuka's' 
Op 7 mei wordt de dan 23 jarige Wilhelmine L L in Vlaardin
gen gearresteerd en haar herinneringen zijn bewaard geble
ven in het Stadsarchief 

"Met andere vrouwen ben ik op een open veewagen over
gebracht naar de school aan de Zomerstraat Oude dames 
die moeilijk op konden komen, werden er gewoon opge-

Hel kaalknippen van de stuka s Later gebeurt dit in het Hofsingel 
Ziekenhuis 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

trapt De tweede dag moest ik -nu alleen- op een open 
beestenwagen gaan staan en werd ik rondgereden door 
Vlaardingen Onderweg haalden we een paar meisjes op, 
zogenaamde stuka's Wij werden kaalgeknipt door zus
ters van het ziekenhuis die het haar bij plukken wegknip
ten, Daarna werden onze hoofden door een man met de 
tondeuse bewerkt Twee politiemensen, die bij het ver
voer tegenwoordig waren, wilden ons wel helpen, doch 
stonden machteloos tegenover de acht BS-ers, die erbij 
waren Op een open kar ging het terug onderweg werd 
telkens gestopt en werd het publiek opgezweept door ge
zegdes als hier heb je ze nu Wij moesten liederen zin
gen, wat ik weigerde, waarop de BS'ers mij sloegen en 
trapten"® 

Het verslag van Wout van Lent, het hoofd van de Vlaardingse 
Binnenlandse Strijdkrachten en later commandant van het 
kamp De Vergulde Hand, geeft meer informatie over de stu
ka's Klaarblijkelijk was ook een school aan de Houtmanstraat/ 
Nieuwe Kerkstraat een onderkomen van de BS Op 8 mei geeft 
hij aan het gehele wachtpersoneel de opdracht om "alleen ar
restanten van officiële instanties aan te nemen Dit naar aan
leiding van het binnenbrengen van dames door onbevoegde 
jongens Welke dames door de achterdeur zijn vrijgelaten" Op 
25 mei komt de mededeling dat het kaalknippen van stuka's 
voortaan slechts mag geschieden op medisch advies en inder
daad wordt dit vanaf die datum gedaan door de verpleegsters 
van het ziekenhuis aan de Hofsingel 

Andere namen die een rol speelden in Vlaardingen waren de la
tere SHELL president-directeur Gerrit Wagner en verzetsman 
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Het vervoer van de stuka's 
(Collectie Stadsarchief Vlaardmgen) 

"Ome" Piet Doelman. Van Buuren laat van laatstgenoemde 
geen spaan heel. Gerrit Wagner werd 'gevraagd' - maar zoals 
hij zelf zegt min of meer 'gevorderd' - om de Politieke Opspo
ringsdienst in dit gebied te leiden. Hij moest controleren of 
de mensen die gevangen zaten wel terecht waren opgepakt 
en tevens verstrekte hij bewijzen van 'Politieke Betrouwbaar
heid'. Hij had tijdens de oorlog al lijsten samengesteld van 
mensen die opgepakt moesten worden en was na de oorlog 
ook verantwoordelijk voor het bouwen van de diverse kam
pen. De arrestanten werden in Vlaardingen ondergebracht in 
de hierboven genoemde school, het voormalige Raadhuis van 
Vlaardinger-Ambacht, (dat als zelfstandige gemeente door de 
Duitsers werd opgeheven en ingedeeld bij Vlaardingen) in een 
school aan de Zomerstraat en vervolgens in school A, aan de 
Groen van Prinstererstraat, die vervolgens in bijna alle stuk
ken wordt aangeduid als Groen van Prinsterenschool. Deze 
school waarin gedurende de oorlog de Duitse soldaten waren 
gehuisvest, was compleet uitgewoond en moest eerst op orde 
worden gebracht. Op de eerste meidag van 1945 werden hier 
234 arrestanten, onder wie 46 vrouwen, naar toe gebracht. 
De vrouwen werden ondergebracht op de bovenverdieping, de 
mannen op de begane grond. Tot augustus van dat jaar verble
ven hier ook vijftien kinderen die met hun NSB-ouders waren 
meegekomen. Deze werden daarna ondergebracht in het huis 
van een zogenaamde Rijksduitser (een Duitser die al voor de 
oorlog in Nederland woonde), wiens woning aan de Parkweg 
werd gevorderd. 

Aangezien zich onder de eerste arrestanten een dokter, een 
verpleegster en een aantal 'ontsmetters' bevonden, werd de 
eerste ingezet om de andere gedetineerden te onderzoeken en 

te reinigen en hield de rest zich bezig met het ontsmetten van 
de lokalen. De NSB-burgemeester van Vlaardingen, Willem 
A. Hansen, inmiddels ook gearresteerd, kreeg de opdracht om 
de geneeskundige administratie bij te houden. In het eerder 
genoemde artikel over burgemeesters in oorlogstijd tekende 
Mathijssen uit de mond van zijn stiefdochter op dat Hansen 
'zeer punctueel' was en dus geknipt voor deze taak. 

De school aan de Groen van Prinstererstraat werd al snel te 
klein omdat hier niet alleen mensen uit Vlaardingen maar uit 
het gehele land werden geïnterneerd. Dus zocht men naar een 
beter alternatief. Dit zou het terrein De Vergulde Hand wor
den, waar de eerste groep van honderd gevangenen in juli 
1945 naartoe werd verplaatst. 

Bas van Gooswilligen herinnert zich over het oppakken van 
zijn vader en zijn broer: 

"We hadden een tuinderij en in de oorlog kwamen er ook 
Duitse soldaten groente kopen. Daar zagen we niet veel 
kwaad in. Op de tuinderij hadden we ook onderduikers. 
Een paar dagen na de bevrijding zag ik de ondergrondse 
aankomen en ik zei tegen mijn vader: 'Dat is foute boel'. 
Mijn vader moest mee en ze hebben hem zes weken vast
gehouden. Mijn broer Freek, net achttien, drie maanden. 
Eerst werden ze in de veiling in Delft opgesloten en daar
na naar Vlaardingen gebracht. We hebben daar eten ge
bracht. Toen de veiling weer moest gaan werken, werden 
de gevangenen overgebracht naar Vlaardingen. 
Slem de Hoop was een van de gevangenen die al in Delft 
werd opgehaald. Hij had de Eendenkooij en het land erom 
heen was het jachtterrein van de bekende Melchers. Toen 
deze hoorde dat ze Siem hadden opgepakt is hij naar de 
veiling gegaan en heeft Siem eruitgehaald. "Zijn ze bela
zerd" zei hij en hij nam Siem mee. 
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NSB-ers, opgebracht in 1945 Mogelijk worden ze overgebracht naar De 
Vergulde Hand 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Ook wilden de Binnenlandse Strijdkrachten meneer pas
toor oppakken maar daar deinsden ze voor terug toen de 
katholieken in opstand kwamen. De Binnenlandse Strijd
krachten bestond vooral uit gereformeerden en dat was 
water en vuur. Er is nooit een proces gevoerd. Men kon 
niets bewijzen. Ik was toen 15 jaar en moest de tuinderij 
runnen. Op de tuin kwamen ook NSB-ers en vaak waren 
er verhitte discussies tussen pro-Engelsen en NSB-ers. 
Deze laatsten hebben na de oorlog mijn vader aangegeven. 
De eigen buurman pakte mijn vader op. De Binnenlandse 
Strijdkrachten stonden in onze woonplaats Schipluiden 
slecht aangeschreven. Hij is niet slecht behandeld, maar 
vertelde wel dat er een aantal 'zware gevallen' in de ket
tingen zaten. Die hadden het niet best."" 

Het kamp De Vergulde Hand in Vlaar
dingen 
Op de plaats van het nieuwe dierenasiel, 
op de strook tussen Het Scheur en de 
Maassluissedijk, stond in de oorlog een 
Duits luchtafweergeschut met een aan
tal barakken. Het geschut was onderdeel 
van een verdedigingslinie die de bezet-
ter had aangelegd rond Rotterdam om-

^^L dat men de havens wilde beschermen en 
^^m omdat men rekening hield met een in-
^B vasie in Nederland. Deze barakken wer-
W V den de eerste bouwwerken van het be-

g ^ *• waringskamp en werden aangevuld met 
andere barakken van Duitse stellingen 
zoals aan de Broekweg en de Kethelweg. 
Stenen haalde men voor het gemak bij 
de terreinen van de BPM (SHELL) een 

paar honderd meter verderop (waar nu de Praxis bouwmarkt 
staat). Aannemer Maat kreeg de opdracht om deze barak
ken af te breken en weer op te bouwen op het terrein aan 
de Maassluissedijk. Hiervoor werden honderd arbeiders uit 
Vlaardingen aangenomen die samen met de gevangenen, die 
men inmiddels had omgedoopt tot 'politieke delinquenten', 
aan de slag gingen. Na oktober 1945 werd er uitsluitend door 
gevangenen gewerkt. In augustus van hetzelfde jaar werd de 
Groen van Prinstererschool gesloten. Alle gevangenen waren 
ondergebracht in De Vergulde Hand. 

In eerste instantie werd het kamp geleid door C. Wijman, 
adjudant van de Rijkspolitie te Water, die namens het Mili
tair Gezag met de leiding belast was. Als ondercommandant 
wordt de naam van De Pater genoemd. Later werd het kamp 
geleid door Wout van Lent. De bewaking was in handen van 
oud-verzetsmensen of uit de Duitse kampen teruggekeerde 
Nederlandse politieke gevangenen onder wie veel mannen die 
het concentratiekamp Buchenwald hadden overleefd. 

Om het kamp liep een sloot en aan de 
buitenkant hiervan was een afrastering 
van prikkeldraad De barakken waren 
geschakeld in een vierkant zodat alle 
loodsen met elkaar verbonden waren. 
Hoewel verschillende bronnen melden 
dat er aan de buitenzijde geen ramen 
zaten, zijn die op de enige tekening van 
het kamp, gemaakt door gedetineerde 
Teunis Keuzenkamp, wel te zien. Op de 
hoeken stonden in een diagonaal twee 
wachttorens, voorzien van zoeklichten. 

Tekening van het kamp De Vergulde Hand 
(Tekening T Keusenkamp (1945) Collectie 
Stadsarchief Vlaardingen) 
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Plattegrond van het kamp De Vergulde Hand 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

Voorts waren er ook nog lampen op het binnenterrein en in 
de slaapverblijven brandde de verhchting de gehele nacht. Op 
deze tekening is slechts één toren te zien. 

In het begin had het kamp geen elektriciteit. Daarvoor moest 
een leiding getrokken worden vanaf het gebied waar nu de 
Firma Beelen haar activiteiten uitoefent. De gleuf waarin deze 
leiding kwam te liggen moest door de gedetineerden worden 
gegraven, Piet Borsboom, die gevraagd was om bewakingsta
ken te verrichten, vertelde dat het graafwerk moest gebeuren 
in een veld waar o.a. ook wortelen groeiden: "De gevangenen 
hadden honger en dus keek ik vaak de andere kant op als ie
mand een wortel uit de grond trok." 

Aanvankelijk werd er in het kamp honger geleden. Jan An
derson en Hjalmar Teunissen tekenen in hun prachtig uitge
voerde boek De Donkere Dagen van Vlaardingen op dat de 
gedetineerden paardensla aten en één gevangene de bijnaam 
kikvorsman kreeg omdat hij kikkers ving, vilde en opat. Op 
20 mei 1945 (dus kort na de bevrijding) bestond het dagrant-
soen van een gevangene uit 200 gram brood, 30 gram marga
rine en 1 liter soep. In totaal 1555 calorieën. 

In de stukken van commandant Van Lent die nu bewaard 
worden in het Stadsarchief te Vlaardingen, is duidelijk dat 
er onderscheid werd gemaakt tussen bewakers en bewaring. 
De bewakers hadden de beschikking over Duitse wapens en 
munitie en het was hun ten strengste verboden om binnen de 
omheining te komen in verband met het gevaar van "over
rompeling en het buitmaken van hun wapens". Deze groep 
bestond uit ongeveer tachtig man en zij moesten ook toezicht 
houden op gedetineerden die buiten het kamp werkzaam 
waren of een bezoek moesten brengen aan de bijzondere ge
rechtshoven, tribunalen, tandartsen of, in bijzondere geval
len, familie. Piet Borsboom herinnerde zich: 

"De bewaking gebeurde in continudiensten en ik kreeg 
een Duits geweer met patronen. Niemand mocht in of uit 
het kamp. Het gehele kamp was nu reeds rondom met 
hekwerken en prikkeldraad afgezet en geen enkele gevan
gene mocht dicht bij de hekwerken komen met het risico 
dat er op hem geschoten werd! Er waren diverse barak
ken, voor de gewone NSB-ers en een barak voor de zware 
NSB-ers, personen die bij de Duitsers in militaire dienst 
waren gegaan, een barak voor de organisatie T.O.D. dat 
waren mannen die voor de Duitsers oorlogsmateriaal had
den vervoerd. 
Alle gevangen hadden een groot nummer op hun rug en 
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als een bewaker een gevangene aansprak, werd dat ge
daan door dat nummer te noemen (die nummers waren 
in mijn tijd opgelopen tot over de vierhonderd) De ge
vangenen moesten dan in de houding staan en de bewa
kers aanspreken met 'ja brigadier' Dit systeem hadden 
bewakers overgenomen van hun tijd in Buchenwald De 
gevangenen kwamen ook uit het Westland Er was een 
gedetineerde kampdokter aanwezig, dezelfde kampdokter 
die alle Vlaardingers eerder had goedgekeurd voor arbeid 
in Duitsland " 

De bewapening bestond uit 26 stenguns, 6 Duitse karabij
nen, 1 Engelse karabijn en 1 Hollands geweer De bewaarders 
waren in het kamp belast met orde en rust en toezicht op de 
huishoudelijke gang van zaken Zij moesten de gevangenen 
die het kamp verlieten of terugkeerden "grondig fouilleren" 
Deze ploeg bestond uit ongeveer 40 personen Daarnaast was 
er een uitgebreide interne dienst van portiers, wachtmees
ters, een kok e d , zodat het totale personeelsbestand op 170 
uitkwam Vermeldenswaard is dat het "hoofd medische dienst. 

Bewaker Bas van Poot in de Aert van Nesstraat 
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson) 

belast met het toezicht op het ziekenhuis' in het bezit was van 
een 'volledig EHBO-diploma' De Vlaardingse huisartsen Rit-
saert Stoop en Cornells Moerman waren hier ook gedetineerd 
Daarnaast bezocht de Vlaardingse arts F de Stoppelaar regel
matig het kamp Van Stoop is bekend dat hij lange tijd een rol 
heeft gespeeld in de verzorging van de gedetineerden 

Twee rechercheurs waren paraat voor recherchediensten bin
nen het kamp en zij censureerden de inkomende en uitgaande 
post De administratieve dienst bestond uit een vijftal per
sonen 
Voor het zielenheil van de gedetineerden zorgden een aantal 
predikanten en een rooms-katholieke aalmoezenier en voorts 
was er nog een sociale verzorger die een minutieus verslag 
heeft nagelaten De bewakers hadden alleen een controle
rende taak Sommige gedetineerden hadden ook toezicht
houdende taken Gedetineerden mochten 10% van hun loon 
naar hun gezinnen laten sturen Deze achterblijvers leefden 
vaak in kommervolle omstandigheden Van Buuren beschrijft 
hoe de woningen en bedrijven van foute Nederlanders zonder 
enige scrupules werden geconfisqueerd door Nederlanders 
Daarnaast werd 10% van hun loon gestort in een fonds voor 
ontspanning voor alle gedetineerden 

Piet Borsboom "Nog geen week na de Bevrijding kwam de 
heer Nieuwstraten naar mij toe die mij, eerder in 1941, had 
benaderd om mij bij het verzet aan te sluiten Mede omdat 
ik militair was en met wapens om kon gaan Ik heb gewoon 
nuchter "ja' gezegd Doordat ik in 1942 ging onderduiken voor 
de arbeidsinzet is het contact totaal verloren gegaan, mede 
omdat er een tekort was aan BS-ers vroeg hij mij om te komen 
helpen om de NSB-ers te bewaken Ik heb toen besloten om 
daaraan mijn medewerking te verlenen en werd in de school 
in de Groen van Pnnstererstraat ingedeeld " 

Werkzaamheden binnen en buiten het kamp 
Nadat het kamp met hulp van de gedetineerden was afge
bouwd, werd er gezocht naar zinvolle arbeid Zo waren er ma
chines om "pluggen te boren', werden er matten en manden 
gevlochten, door de geallieerden nagelaten jeeps gereviseerd 
en kabels gesmolten om het lood en koper te herwinnen Ook 
werden de invalide gevangenen ingezet om "bonen te lezen' 
(uitsorteren van bonen), werd er kleding en schoeisel gere
pareerd en was er binnen het terrein een plek om groente te 
verbouwen Maar niet alleen binnen het kamp werd gewerkt 
Er is een lange lijst van bedrijven en particulieren buiten het 
kamp die gebruik maakten van de gedetineerden Van Goos-
wiUigen ""Freek mocht het kamp overdag verlaten om bij een 
advocaat, naar ik meen de heer Van Walsum op de Kethelweg 
in Vlaardingen te gaan werken als een soort concierge Freek 
had gewoon kunnen vluchten Mijn moeder kon op bezoek 
gaan bij mijn vader en bij Freek " Zo werd er o a gewerkt 
bij de Van Mellefabneken, de ENCK en vonden gedetineerde 
meubelmakers een plekje bij de firma Spreij 
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Bewaker C v d Werf 
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson) 

Een paar opvallende werkplekken vereisen een nadere toe
lichting. Zo schrijft de kampcommandant dat "De veiling te 
Westerlee (...) door gebrek aan administratief geschoold per
soneel geheel (was) onthand. De administratie was jaren ten 
achter. Door gedetineerde krachten werd deze wederom ge
heel op poten gezet." Ook aan het opnieuw aanleggen van het 
Kralingse Bos droegen de gevangenen uit Vlaardingen hun 
steentje bij. Daarnaast zien we aanvragen van derden om ge
vangenen in te zetten voor het slopen van Duitse stellingen, 
het opruimen van prikkeldraad en het volstorten van loop
graven. Het moge duidelijk zijn dat al deze werkers vergezeld 
werden van bewakers en dat alleen de 'lichte' gevallen het 
kamp mochten verlaten. 
Men ging ervan uit dat er één bewaker op tien gevangenen 
nodig was, maar ondanks deze voorzorgsmaatregelen kwam 
het regelmatig voor dat een gevangene erin slaagde te ont
snappen, al dan niet met door hulp van buiten. Anderson en 
Teunissen beschrijven "ontsnappingen uit het kamp. Zeven 
slagen erin uit te breken. Drie lukt dat via het riool, maar een 

paar dagen later zitten ze weer achter slot en grendel. Drie 
anderen verstoppen zich in het lijkhuisje en ontsnappen. De 
zevende weet zich in de winter van 1946/47 zo in de sneeuw 
om te rollen dat niemand hem meer ziet. 's Nachts werkt hij 
zich over het prikkeldraad."'" 

Kampdominee De Wijs vertelde over een gedetineerde die een 
gang had gegraven onder de kampmuur. Hij was zo beland op 
de oever van de Nieuwe Waterweg, is in het water gespron
gen en ontsnapt. Ongeveer tweehonderd gevangenen zijn, 
op eigen verzoek, uitgeleend om in de mijnen te werken en 
een viertal werd uitgezonden naar Nieuw Guinea. Overigens 
kwam het Vlaardingse kamp ook nog ter sprake in de toe
lichting op de Rijksbegroting van 1948. Er gingen niet alleen 
delinquenten uit het Vlaardingse kamp naar de mijnen, maar 
er was ook een omgekeerde beweging. De minister meldt dat 
een aantal gedetineerde mijnwerkers het plan had om in sta
king te gaan en dat deze stakers snel werden verdeeld over 
een aantal kampen waaronder De Vergulde Hand. 

Scholing en ontspanning 
Men kon in het kamp een taal leren. Zo werden er lessen Ne
derlands, Frans, Engels en Spaans aangeboden. Duits stond 
nadrukkelijk niet op het programma. Maar ook kon men stu
deren voor het middenstandsdiploma of zich bekwamen in 
boekhouden, handelsrekenen of letterkunde. Al gauw telde de 
bibliotheek een paar honderd boeken. Muziek en zang ston
den ook op het programma en iedere zaterdagavond was er 
een ontspanningsavond voor en door bewoners van het kamp. 
Zanglustige gevangenen konden meezingen in het koor dat 
door een gedetineerde dirigent werd geleid. 

Daarnaast waren er lezingen door gedetineerden en buiten
staanders en werden er zelfs klassieke concerten gegeven. 
In een bijlage bij zijn verslag somt de kampcommandant alle 
uitgevoerde klassieke werken op. Een andere bijlage vertelt 
welke films er werden gedraaid en naar welke lezingen men 
kon gaan. Speciale aandacht was er voor het hierna te behan
delen onderdeel heroriëntering (met het oog op de terugkeer 
in de maatschappij)." 

Ds. Wijs herinnerde zich van zijn kampbezoeken: "Er zaten 
zware gevallen, maar ook veel lui die er niet hadden moeten 
zitten. Je trad er op als sociaal-juridische bemiddelaar voor 
gevallen, die er ten onrechte zaten of door het ontbreken van 
een vlotte berechting in verhouding tot hun schuld veel te 
lang zaten. (...) Een keer deelden we kleine testamentjes van 
het Bijbelgenootschap uit, heel kleine boekjes, gedrukt op dun 
papier. Ze vonden gretig aftrek. Maar vijf dagen later liet Van 
Lent, de kampcommandant, ons komen en hij wees ons een 
stapel dunne papiertjes: losgescheurde^Waadjes uit onze tes
tamentjes. 'Alsjeblieft', zei hij, 'Gods w l ^ d is bijna in rook 
opgegaan; ze hadden op een of andere manier tabak en ge
bruikten jullie bijbeltjes als sigarettenpapier." 



Verslag van de sociale verzorger 
Het verslag van de sociale verzorger geeft een prachtig over
zicht van het dagelijks leven in het kamp. Zo vermeldt hij 
nauwgezet het aantal gedetineerden en hun geloofsovertui
ging dat op 1 juli 1946 aanwezig was. Bij het begin van zijn 
verslaglegging waren er ongeveer 500 gevangenen aanwezig 
waarvan de Nederlands hervormden met 278 (meer dan de 
helft) het overgrote deel vormden. De sociale verzorger ver
meldt er nog wel bij dat van deze 278 de helft wel kerkelijk 
meelevend was en de andere helft niet (meer). Met 115 ge
detineerden kwamen de katholieken op de tweede plaats en 
van hen gaf 60% aan nog bij een kerk te behoren. Er zaten 
30 gereformeerden in het kamp (waarvan 77% nog kerkelijk 
was). De rest, ongeveer 30 personen, viel onder de categorie 
'diversen' of 'geen godsdienst'. 

143 personen waren P-- dat moment ouder dan 47 jaar; 123 
waren tussen de 3^Ri 47; 125 tussen de 27 en 37; 101 was 
jonger dan 27; 37^waren gehuwd, 119 ongehuwd. Een over
zicht uit 1947 ma- <t dat er (nog) 472 gedetineerden zijn van 
wie er 19 ziek zijn en 13 invalide. Daarvan werkten er 112 

Affiches voor activiteiten, gemaakt door gedetineerden 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

in buitenobjecten, 178 binnen, 8 nog aan de opbouw aan het 
kamp, 39 aan het onderhoud, 52 in de huishoudelijke dienst, 
5 in de medische dienst. 

Natuurlijk zijn de statistische gegevens nuttig, maar veel inte
ressanter zijn de stukken die een inkijkje kunnen geven in het 
dagelijks leven. De kerstviering van 1946 werd geleid door 
de reformatorische predikant W.J.H. Hubeek en begon met 
een toespraak van de commandant Van Lent gevolgd een toe
spraak van een kampgenoot. Er waren wat 'schetsen' die gin
gen over 'kampgeruchten' en 'moeilijke woorden' en daarna 
zong het kampkoor, Er werden grammofoonplaten gedraaid 
en de remonstrantse jongerengroep voerde een kerstspel op. 
In schril contrast met deze gewetensvolle viering is een waar
schuwing elders in het archief dat er "met kerst geen extra 
voedsel mag worden verstrekt". 

Ook de correspondentie met diensten buiten het kamp is bij-
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zonder interessant Zo informeert de Pohtieke Recherche, 
afdehng Rotterdam, bij de commandant naar de stemming 
onder de gedetineerden Er was in Nederland ophef ontstaan 
over de oprichting van de Bond van het Nederlands Legaal 
Verzet door L A Rodrigues (die samen met een aantal foute 
Nederlanders een campagne was begonnen tegen de regering 
en de kampen) en de Politieke Recherche wilde graag weten 
hoe er in het kamp op werd gereageerd Daarnaast was men 
benieuwd naar de mening van de gedetineerden over het po
litionele optreden van de Nederlandse regering op Java en 
Sumatra 

Gelukkig kon de kampcommandant melden dat er weinig on
rust te bespeuren viel Sterker nog een aantal gedetineerden 
had aan de kampleiding gevraagd om te worden uitgezonden 
naar Indie (nu Indonesië) om de Nederlandse staat en de be
volking te kunnen tonen dat zij goed wilden maken wat zij in 
de oorlogstijd hadden misdaan Tevens meldde de kampcom
mandant dat er veel gedetineerden waren die vonden dat er 
te zacht werd opgetreden tegen Soekarno en de zijnen In hun 
ogen was hij immers een verrader De sociale verzorger ver
baasde zich erover dat de gedetineerden zo dachten Immers 
in de ogen van veel Nederlanders werden de gedetineerden 
ook als verraders beschouwd Vervolgens stelde Van Lent de 
Politieke Recherche gerust Er was geen agitatie te bespeu
ren in het kamp Wel maakte hij van de gelegenheid gebruik 
om een aantal andere reacties te noemen De "eenvoudigen 
van geest hadden zich politiek afgewend Anderen richtten 
zich uiterst links volgens de commandant Daarnaast maakte 
hij zich zorgen over het volgende "Bij de meer ontwikkelden 
IS bij velen het streven naar humanisme merkbaar, hetgeen 
ook uit gesprekken met velen van hen blijkt, hetwelk door mij 
vooral voor de buitenkerkelijken wordt bevorderd Anderen 
weer, en vooral de jongeren zijn totaal uit het lood Verruwing 
en misdadige aanleg wordt vastgesteld, deze groep heeft de 
verruwing van de oorlog geestelijk geheel ondergaan Deze 
groep zal zich, indien geen instantie zich over hen ontfermt, 
m handen van uiterste groepen vallen, onbeheerst en ongeor
ganiseerd zijn ZIJ thans nog Hier ligt een 'groote' taak " 

Deze 'groote' taak werd aangepakt met het onderdeel 'her
oriëntering' waarin men door gesprekken, individueel of in 
groepsverband, aandacht probeerde te vestigen op "de diep
gaande verschillen tusschen de Nationaal-Socialistische Ideo
logie en de democratie" 
Men was dankbaar dat men ter ondersteuning van dit proces 
gebruik kon maken van films Vooral de door de geallieerden 
beschikbaar gestelde korte film Reunion (1946), over de be
vrijding door de Amerikanen van de Duitse concentratiekam
pen, had volgens de sociale verzorger "haar goede uitwerking 
niet gemist" 

De sociale verzorger signaleerde problemen met gevangenen 
die van andere kampen kwamen Het ontbrak hen vaak aan 

"zelftucht' waar men in De Vergulde Hand zo op inzette en te
vens waren de nieuwkomers niet altijd gewend om te werken 
Natuurlijk hield men zich ook bezig met de gezinsmoeilijkhe
den zoals ontrouw e d Ter illustratie vermeldt het maandrap
port van juli 1947 de volgende briefwisseling 

"(naam weggelaten) zoo even je brief ontvangen en gele
zen datje bevrijding nabij is Nu gefeliciteerd alvast en wij 
hoopen voor jou dat het waar is Nu (naam weggela
ten) mijn inkomsten was zoo slecht dat ik moest uitkomst 
zoeken Uit werken dat ging bij de steun en nu ben ik in 
kennis gekomen met een man waar ik wel eens mee naar 
de bioscoop ging en die kennismaking is meenes gewor
den en dat moest wel zo blijve want ik had hem 8 dagen 
en ik was al verraden aan de steun nu werk hij voor mij 
en de kinderen zooals je kunt begrijpen Ik weet nu wat 
ik heb en hoe het met ons zou gaan daar had ik een zwaar 
hoofd in er moet een wonder gebeuren anders geloof ik dat 
ik het nu maar zoo laten zal ik zoek hard naar een andere 
woning en dan kan je altijd nog bij (naam weggelaten), 
nu Het gaat je goed (naam weggelaten)' " 

Het Kamp in de beleving van een gedetineerde 
Het Vlaardingse Stadsarchief bezit enkele documenten van 
een van de gedetineerden (geschonken door zijn zoon) '̂  Er 
zijn transcripties van zijn verhoor door de Politieke Opspo
ringsdienst (POD) die gebruik maakte van een standaard vra
genlijst met o a de volgende vragen 
- Heeft u een functie bekleed bij de NSB' 
- Heeft u gecollecteerd of gecolporteerd voor de NSB' 
- Zijt gij u bewust u te hebben gedragen in strijd met de belan
gen van het Nederlandse volk'' 

Tijdens dit verhoor, gehouden kort na de internering, ver
klaarde de gedaagde 

"In 1939 ben ik sympathyserend lid geworden (van de 
NSB, B K) wat ik gebleven ben tot aan einde 1944 Func
ties heb ik nooit bekleed, ook niet het uniform gedragen of 
gecolporteerd Wel las ik Volk en Vaderland Nimmer ben 
ik naar vergaderingen geweest of bijeenkomsten Een
maal heb ik f 5,— gestort voor de beweging voor een reis 
waar ik zelf met eens ben mee geweest In juni 1945 ben 
ik geïnterneerd en naar Rotterdam in een school gebracht 
November 1945 werd ik naar een kamp in Vlaardmgen 
gebracht van waaruit ik op 2 maart 1946 ben ontslagen 
Hij voegt er nog aan toe Nooit heb ik iemand aangebracht 
of verraden Van de W A of landwacht ben ik nooit lid 
geweest Meer kan ik niet verklaren " 

In hetzelfde dossier bevindt zich ook een verslag van een la
ter verhoor, maar dit keer door iemand van het directoraat 
Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, afdeling Politieke 
Recherche Dit verhoor vond plaats om te kijken of de gedeti
neerde zijn vrijheid terug kon krijgen en is zeer goed gedocu-
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menteerd. Het betalingsbewijs voor het reisje is zelfs aanwe
zig en de verbalisant meldt: "Het is een afgescheurd strookje 
met ingevulde naam en handtekening en een betalingsbewijs 
over de reis waarbij een bedrag van ƒ 5,- reiskosten op 14 sep
tember is voldaan: het strookje is wit en slordig afgescheurd." 
Opzienbarend is overigens dat tijdens dit tweede verhoor de 
verdachte een grote som geld (ƒ 3.000) bij zich had. Van deze 
gedetineerde zijn twee brieven bewaard gebleven die uit het 
kamp De Vergulde Hand zijn gesmokkeld. De eerste luidt: 

"Beste allemaal. 
Eindelijk heb ik weer een gelegenheid iets van mij te laten 
hooren. Ik had gedacht Julie voor kerstmis en Nieuwjaar 
iets te kunnen laten weten, maar ik kon met geen moge
lijkheid een weg vinden om de brief mee te geven. Intus-
schen zijn de feestdagen weer voorbij en wensch ik jullie 
allen nog een zalig en gelukkig Nieuwjaar en hoop dat jul
lie wenschen in vervulling mogen gaan Jullie maken het 
zeker allen nog goed? Met mij gaat het tamelijk goed in al 

Gevangenen met nummers op de borst Er wordt gezegd dat deze num
mers op de plek van het hart bevestigd werden De bewakers waren niet 
zo schietvaardig en, in geval van nood, zou dit kunnen helpen bij het 
richten De term 'schietschijf' is wel heel letterlijk van toepassing. 
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

deze ellende en koude. Het leven is hier verschrikkelijk. 
Jullie kunnen je dat niet indenken In die barak waar wij in 
huizen zit op het ogenblik de ijzel Vz cm tegen het plafond. 
Een kachel hebben we niet, dus je kunt begrijpen wat hier 
een armoede en koude geleden wordt. Overdag worden 
we dan nog naar buiten gejaagd in die koude. Het is een 
onmenschelijk gedoe wat nooit te vergeten is. Bovendien 
den geheelen dag honger. Jullie zult zeggen het is een 
klaaglied wat ik aanhef maar heusch het is niet anders. 
Alle berichten die eventueel in de courant staan dat de 
N.S.B-ers het zo goed hebben in de kampen is voor dit 
kamp een groote leugen. Enfin, we moeten er door en met 
jullie hulp zal dat wel gaan. Voor alles wat jullie tot nu 
toe gedaan hebt, mijn hartelijken dank. Piet moet geen 
sigaretten meer sturen naar het adres wat ik opgegeven 
had. Die man die ze mee bracht is ontslagen en boven
dien heeft hij minstens 2/3 gedeelte wat er gestuurd is 
gestolen. Dus van nu af geen sigaretten meer sturen. Ik 
weet jammerlijk ook geen andere weg. Het eenige waar 
ik me iets mee uitrichten is geld, dan kan ik hier tabak 
koopen en dit ruilen voor brood en boter. Tabak koop ik 
dan hier van andere gevangenen. De mogelijkheid om 
mij geld te sturen heb ik als volgt gedacht. Ik heb noodig 
schoensmeer. Indien jullie nu 2 doosjes schoensmeer stu
ren met bijv. ƒ 10.— erin, eerst het geld op de bodem, dan 
een cartonnetje of iets er in en dan de schoensmeer erin. 
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Het moet er natuurlijk goed stevig in zitten dat ze bij het 
openmaken niet zien want ze maken natuurlijk de doosjes 
open Zouden jullie me bijv ƒ 40,— kunnen sturen dan 
kan ik zeker een maand vooruit Een deken zou ik ook nog 
graag hebben want ik kan dikwijls niet slapen van koude 
Een paar lederen veters en een paar andere veters had ik 
ook graag Als het kan ook een schoenborstel Mijn zolen 
van mijn schoenen worden ook weer erg dun Wij moeten 
hier dikwijls uren marcheren Ik kan mijn schoenen dan 
hier laten repareeren Doe er ook wat ijzer beslag bij Ik 
vraag misschien wel veel maar heusch ik heb het noodig 
Als ik vrij ben zal ik het allemaal wel terug betalen Kun 
je dit spoedig allemaal sturen' Je kunt het per postpak
ket sturen aan mijn adres Bewanngs- en Verblijfskamp 
Vlaardingen (naam) No 94, Barak 6 Hoe eerder ik dit ont
vang hoe beter De schoenen heb ik in dank ontvangen Ik 
krijg hierdoor waarschijnlijk een baantje binnen bij een 
kachel Bij mijn bezoek op 6 februari kan ik mischien wel 
eenige pakjes sigaretten binnen smokkelen als je deze dan 
te voren misschien naar xxx''' kunt sturen Als ik het met 
dringend noodig had zou ik er met om vragen Ik hoop dat 
ik het spoedig van jullie mag ontvangen Vorige week is 
V d Brink van de P O D uit HiUegersberg hier geweest om 
met te verhoren over xxx" Hij zou probeeren mijn zaak 
te bespoedigen Blijf er achterheen zitten opdat er toch 
spoedig een oplossing komt Ik kan hier niets doen Als je 
het pakje stuurt, doe er dan een lijstje bij van hetgeen erin 
zit verder mets want een brief mag ik toch met ontvangen, 
anders krijg er misschien last mee Nu beste allemaal ik 
hoop spoedig een en ander te mogen ontvangen Hartelijk 
dank voor de moeite en zorgen naar ik hoop een spoedig 
tot weerziens Jullie broer 
Je kunt bijv ook een spel speelkaarten er bij doen verpakt 
in een cartonnen huisje Als je de kaart er uit neemt kun 
je op de bodem het opgevouwen geld leggen, daarna weer 
een cartonnetje erover plakken of leggen en dan de kaar
ten in de huls doen Dat vinden ze nooit en kaarten mogen 
we hier hebben Daaaaaaaaaaaag " 

De tweede brief is een stuk positiever de gedetineerde had 
niet alleen inmiddels een baantje in een garage gekregen 
(waarschijnlijk buiten het kamp, hoewel er ook een garage in 
het kamp was) maar hij was er ook in geslaagd om een le
vendige handel in schoenen op te zetten en omdat hij in de 
garage werkte, konden deze bij hem bezorgd worden Wellicht 
verklaart dit het feit dat de betrokkene, zoals we hierboven 
zagen, bij een later verhoor zo'n groot bedrag bij zich had 

"Lieve allemaal 
Op het ogenblik zit ik in de garage te schrijven ( ) Met 
mij gaat het naar omstandigheden goed Wanneer zal het 
eind zijn ook voor mij De schoenen welke jullie naar xxx'^ 
hebben gestuurd heb ik ontvangen waarvoor dank Het 
geld zal ik een dezer dagen laten overmaken Piet schreef 

mij dat ik nog schoenen kon bestellen maar dan duur
der Verschillende willen er nog hebben Ik zou graag zoo 
spoedig mogelijk weten of die schoenen welke nu nog in 
bestelling zijn ook al duurder zijn ( ) Kun je me ook op
geven welke (schoenen) er nog in bestelling zijn'" 

Overigens werd deze gevangene in 1946 in voorwaardelijke 
buitenvervolging gesteld, op een aantal voorwaarden 
- hij moet zich als een goed Nederlander gedragen 
- hij zal moeten arbeiden 
- hij doet afstand van het recht van terugvordering van zijn 
eigendommen die ten tijde van de bevrijding van overheids
wege zijn verwijderd 

De zorgen van deze gevangene omtrent de mogelijke ontdek
king van de briefwisseling waren niet geheel onterecht In 
een rapportage van de bewakingstroepen op 19 mei 1945 
wordt gesproken van een clandestiene briefwisseling vanuit 
de school aan de Groen van Pnnstererstraat Men ontdekte 
dat de bij de gearresteerden van kamer 5 een aantal personen 
een clandestiene briefwisseling zou onderhouden Natuurlijk 
werd iedereen gefouilleerd en werden hun koffers en kleding 
nauwkeurig onderzocht Men vond in hun kleding enige losse 
lucifers, propjes tabak, de zijkant van een luciferdoosje en een 
potloodje En bij het onderzoek van de kamer vond men in 
het afvoerputje de briefjes en direct werden negen personen 
grondig verhoord Hierbij bleek dat een gemeenteambtenaar, 
tegen betaling in natura (groente en melk van de familiele
den), de briefjes, etenswaren en versnaperingen naar binnen 
had gesmokkeld 

Onderzoek naar wantoestanden 
Direct na het inrichten van de kampen werd een zogenaam
de "Vliegende Colonne' geformeerd die moest toezien op een 
menswaardige behandeling Men had richtlijnen over onder 
andere de hygiene (een toilet op dertig gevangenen) en over 
de voedseltoestand Voor zover bekend was de minister-pre
sident W Schermerhorn een van de weinige bewindslieden 
die daadwerkelijk een bezoek heeft gebracht aan een aantal 
kampen In de jaren vijftig doken er steeds meer verhalen op 
over mishandeling van politieke delinquenten in gevangen
kampen Een van de eerste publicaties is afkomstig van de 
gereformeerde predikant Hendrik Willem van der Vaart Smit 
(1888-1986) Van Buuren citeert uit diens bundel Kamptoe-
standen 1944/45-48, waarin hij alle misstanden in de kampen 
opsomt Het is raadzaam om even stil te staan bij deze illuste
re man, die onder andere predikant was geweest in het Duitse 
leger Na een teleurstelling over een benoeming startte hij 
een hetze tegen de Joodse hoogleraar Leo Polak, wat uiteinde
lijk leidde tot zijn schorsing als predikant 

"Ds Van der Vaart Smit werd in 1945 gevangengenomen, 
omdat hij met de Duitsers collaboreerde Hij was een be
gaafde man die veel in zijn mars had Van der Vaart Smit 



Een groep bewakers 
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson) 

hoopte op een hoogleraarschap, maar toen hij dat niet 
kreeg, sloot hij zich uit een soort rancune aan bij de NSB 
HIJ dacht op die manier bij de Duitsers in het gevlei te 
komen en hoogleraar te worden in Duitsland De man zat 
tot en met 1952 gevangen, daarna werd hij vrijgelaten 
HIJ zette een uitgevenjtje op en leefde tot aan zijn dood 
van een uitkering 
Voor mijn dissertatie heb ik hem een paar keer bezocht 
HIJ was een geslepen vos, die probeerde mij te gebrui
ken om zichzelf te rechtvaardigen Tegelijk was hij een 
begaafde man, wiens leven door eigen toedoen tragisch 
IS verlopen "'̂  

Van der Vaart Smit beschreef het Vlaardingse kamp in zijn 
bundel 

"In Vlaardingen werden in het kamp 'De Vergulde Hand' 
van het begin af aan twintig mannen aan de ketting ge
klonken Van hen zaten er vier met drie kettingen aan el
kaar, dag en nacht Zulk een ketting bestond uit negen 
schalmen halfduims ijzer, samen negen pond wegende, die 
alleen soms voor een bad en verschoning werden losge

slagen, maar direct er na door de smid weer vastgeklon
ken Zich ontkleden kon men natuurlijk niet Men moest 
samen naar de wc, lag gezamenlijk in het stro en moest 
precies tegelijk gaan liggen en opstaan De enkels gingen 
door het wrijven der ijzers spoedig stuk, maar dit werd 
medisch niet verzorgd Het mocht niet En in 1947 heb ik 
wonden gezien, door deze ijzers gemaakt, die na twee jaar 
nog niet genezen waren, onder andere van de heer Valstar 
uit Naaldwijk, die vier en een halve maand in deze ijzers 
gelopen heeft Eens, toen drie man wegliepen, werden 
voor straf ruim honderd man tegelijk voor geruime tijd in 
de kettingen gelegd Uitvinder van deze marteling was de 
kampcommandant A" " 

Uiteraard werd deze beschrijving ook met graagte overge
nomen door de weduwe van Rost van Tonningen (de Zwarte 
Weduwe) in haar hardnekkige Ode aan alle gevallenen van 
de Lage Landen Ook Rodriques Lopes citeert in zijn Witboek 
betreffende bet gebeurde m de Nederlandse internerings- en 
bewakmgskampen m de jaren na de bevrijding uit 1948 Van 
de Vaart Smit letterlijk 

Van Buuren beschrijft in de tweede druk van zijn boek de vol
gende misstanden 

52 



"Op 30 mei 1950 legde Mevrouw Van der Tooien, die sa
men met haar man gevangen was gezet in kamp 'De Ver
gulde Hand' in opdracht van de Procureur Fiscaal bij de 
Bijzondere Raad van Cassatie te 's Gravenhage een ver
klaring af ten overstaan van een voormalig hoofdinspec-
trice van de Gemeentepolitie Ze verklaart daarin dat ze 
als kampoudste meemaakte dat er vrouwen met kinderen 
werden binnengebracht 
'Ik heb er meegemaakt, dat vrouwen werden binnenge
bracht, die 6 a 7 kinderen bij zich hadden, dit was o a het 
geval met mevrouw Francke uit Maassluis Op last van 
de vrouw van de commandant Wijmar moesten de kinde
ren van mevrouw Francke door een kapper (ik meen van 
buiten het kamp) worden kaalgeknipt Zij zeide daarbij 
'Ze moeten toch kunnen zien dat het NSB kinderen zijn' 
Ook was er een mevrouw Poortman uit Naaldwijk die met 
een baby kwam, die zij aan de borst had, het kindje werd 
haar afgenomen om in een kindertehuis te worden ge
plaatst en haar borsten moesten worden opgebonden Ook 
de kinderen van mevrouw Francke werden afgenomen, 
behalve een 17-jarige dochter, die geïnterneerd werd' 
De jongere kinderen Francke werden in het kindertehuis 
geplaatst dat door mevrouw Van der Tooien in het voor
bijgaan wordt genoemd Nico Francke kwam, nadat Wyk 
auf Fohr door de Russen was veroverd, via allerlei Duitse 
interneringskampen terug naar Nederland Hij werd ge
vangengezet in kamp 'De Vergulde Hand' en veroordeeld 
Na zijn vrijlating keerde hij niet naar Maassluis terug Hij 
nam dienst op de grote vaart en verhuisde naar een stad 
elders in Nederland 
Na afloop van hun gevangenschap, c q verblijf in het kin
dertehuis, konden mevrouw Francke en haar kinderen 
niet terecht in hun voormalige huis in de Kerkstraat, want 
dat was op verzoek van de Binnenlandse Strijdkrachten 
ontruimd, zoals te lezen is in een brief die Jan van Luipen, 
commandant van het Niet Strijdend Gedeelte der Bin
nenlandse Strijdkrachten te Maassluis, op 26 juni 1945 
richtte aan het Bureau Rechtsherstel van het Militair 
Commissariaat te Rotterdam Van Luipen vraagt daarin 
toestemming om het huis, vroeger bewoond door L A 
Francke, te mogen ontruimen en de inboedel op te slaan 
'L A Francke was lid der NSB en Landwacht', zo motiveert 
Van Luipen het verzoek "'^ 

De Vlaardingse boeien zijn bijna iconisch zijn geworden voor 
de misstanden in alle Nederlandse kampen Van der Vaart 
Smit wordt in bijna alle bronnen genoemd Maar het blijft de 
vraag of het feit van de Vlaardingse ketens representatief is 
voor de situatie in het kamp De feiten uit de diverse onder
zoeken in de kampen liegen er niet om en in Nederland zijn 
in totaal enkele tientallen mensen onder de mishandelingen 
bezweken '̂  

Men gaat er vanuit dat in het Vlaardingse kamp negen perso
nen zijn overleden Opzienbarend is het bericht in De Maasbo
devan 5 december 1945, die een journalist had meegestuurd 
op een persbezoek aan de kampen Hierin wordt vermeld dat 
in het Vlaardingse kamp 35 mannen en een vrouw zouden 
zijn overleden Maar voegt de krant er geruststellend aan toe 
"Deze sterfgevallen kunnen echter met beschouwd worden 
als gevolg van de behandeling in het kamp, ook m de bur
germaatschappij zouden deze personen zijn overleden " Er zijn 
geen aanwijzingen dat dit getal voor het Vlaardingse Kamp 
geldt 

Terug naar de toestand m de meeste kampen Niet alleen eis
ten ziektes als dysenterie in alle kampen hun tol, maar ook 
sneuvelden gevangenen door schietgrage bewakers en bewa
kers die zich met knuppels uitleefden op de gedetineerden 
Ook was het onthouden van voedsel een strafmaatregel In de 
vrouwenkampen gingen bewakers zich te buiten aan seksuele 
vergrijpen Een aantal gruwelijke vernederingen wordt be
schreven Gedeeltelijk wordt dit verklaard door drie factoren 
- Er was na de oorlog behoefte aan gevoel van 'genoegdoe
ning' ten aanzien van foute Nederlanders 
- Het feit dat veel van de bewakers zelf geïnterneerd waren 
geweest of anderszins geleden hadden onder de oorlogsom
standigheden 
- Het ontbreken van een professionele afstand tussen bewa
kers en gevangenen 
BIJ normale gevangenissen is er een professionele afstande
lijke relatie tussen de bewakers en de gevangenen In de kam
pen was deze niet aanwezig Integendeel, de verhouding was 
emotioneel en vervuld van rancune 

Beetje bij beetje drongen de misstanden in de kampen door 
tot de Nederlandse regering In oktober 1949 kreeg A M van 
Tuyll van Serooskerken van de Parlementaire Enquêtecom
missie Regeringsbeleid 1940-1945 de opdracht om een onder
zoek in te stellen naar de misstanden direct na de bevrijding, 
met name in de kampen van de foute Nederlanders Onder 
andere onderzocht Van Tuyll van Serooskerken de omstandig
heden in het kamp De Vergulde Hand te Vlaardingen Het 
archief hierover bevat literatuur en krantenknipsels, ingeko
men brieven, (inspectie)rapporten van de kampen en proces
sen-verbaal van gedetineerde Nederlandse en Duitse mannen 
en vrouwen Ook de metalen hand- en voetboeien zijn onder
deel van de inventaris, evenals een getuigenverslag van de 
persoon die met deze ketting was vastgelegd Van Tuyll van 
Serooskerken nam de ketting mee als bewijsstuk 

Het onderzoek van Van Tuyll van Serooskerken maakt deel 
uit van een groter onderzoek naar het regeringsbeleid in de 
periode 1940-1945 In juni 1947 stelt M van der Goes van 
Naters voor om de Tweede Kamer een enquête te laten hou
den naar dit regeringsbeleid Aanleiding was het feit dat er 
in deze jaren geen Nederlandse volksvertegenwoordiging was 



geweest die controle had uitgeoefend op de regering De en
quête zou in die lacune kunnen voorzien Het voorstel werd in 
november 1947 aangenomen en nog in datzelfde jaar werd de 
hierboven genoemde commissie samengesteld, die direct aan 
de slag ging De commissie onderzocht een breed scala van 
onderwerpen het militaire beleid, de neutraliteitspolitiek, het 
vertrek van de regering en de eerste maanden in Londen, het 
financieel-economisch beleid, de geheime diensten, de con
tacten met bezet Nederland (waaronder de leiding en voorlich
ting van ambtenaren in bezette gebieden en de contacten met 
het verzet), de kabinetscrises, de voorbereiding van de terug
keer van bestuur en regering, en het beleid ten aanzien van 
Nederlanders in het buitenland en Nederlands-Indie die hulp 
nodig hadden De commissie heeft bewust de relatie tussen 
koningin Wilhelmina en de regering buiten haar onderzoek 
gelaten, met als motief dat de koning(in) volgens de grondwet 
onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn 

De situatie in De Vergulde Hand 
Uit de stukken in het Nationaal Archief, het Verslag van de 
sociale verzorger, het persoonlijke verslag en de dagrappor
ten van Van Lent, en de getuigenverklaringen is een rede
lijk beeld samen te stellen van de situatie in het Vlaardingse 
kamp Overigens is het interessant dat bovenaan alle dagrap
porten de naam wordt gebruikt van "Kamp de IJzeren Vuist" 
Er hebben zich inderdaad situaties voorgedaan die grensover
schrijdend waren zo is er een enkel verhaal over 'robben' 
waarmee bedoeld wordt dat gedetineerden zich, liggend op 
hun ellebogen, moesten verplaatsen en wordt er gesproken 
van een schijnexecutie 

"Omstreeks half augustus 1945- ik bevond mij toen reeds 
in het kamp "De Vergulde Hand'- werd ik des nachts te 
omstreeks half een gewekt door een aantal bewakers Mij 
werd gesommeerd om op te staan, want ik moest gefusil
leerd worden Er waren een achttal bewakers bij mij, on
der andere de bewakers Doelman en Van der Ham, de ove
rige namen zijn mij niet bekend Nadat ik opgestaan was, 
moest ik onder een schijnwerper in het kamp gaan staan 
Vervolgens werd er door die bewakers in het wilde weg 
geschoten en vervolgens deelde een van hen mij mede , 
dat er bericht was gekomen, dat het fusilleren die nacht 
niet door mocht gaan Hij voegde er echter aan toe, dat ik 
niet moest denken er nu vanaf, te zijn, want over enige 
tijd zou het toch wel gebeuren "̂ ° 

Daarnaast werden gevangenen soms gedwongen om lang
durig op de binnenplaats (soms in de regen) te gaan staan 
Dit was de zogenaamde 'strafhouding' Van structurele mis
standen, zoals zware mishandelingen, vernederingen en ver
krachtingen zoals in andere kampen, zijn geen bewijzen te 
vinden Ook Belinfante deelde het Vlaardingse kamp niet in 
bij de kampen 'met slechte regimes' '̂ Sterker nog in de dag
rapporten van de commandant staat slechts een paar keer dat 

een gedetineerde 'aan de ketting' werd gelegd, een keer nadat 
een gedetineerde de werklieden van het kamp bij herhaling 
had lastig gevallen en om brood en tabak vroeg en een an
dere keer omdat een gevangene bij herhaling had geprobeerd 
etenswaren te stelen 

De dagrapporten zijn nauwgezet en ook de kleinste voorval
len worden genoemd Zo krijgt een werknemer van aanne
mer Maat een uitbrander omdat hij een briefje had aangepakt 
Daarnaast bestaan de straffen uit het opleggen van een uur 
'strafhouding' (soms een aantal dagen achter elkaar gedu
rende een uur) en worden gedetineerden gestraft met deze 
positie voor bijvoorbeeld de volgende vergrijpen het eten van 
paardesla, het niet goed opmaken van het bed, om brood vra
gen aan buitenstaanders, zitten tijdens staand werk, plassen 
in de wasbak, ophouden van hoofddeksel, roepen naar buiten 
etc Secuur schrijft de commandant welke straf bij welk ver
grijp wordt toegekend 

Toch IS in bijna alle literatuur over de naoorlogse periode het 
verhaal van de geboeide gevangenen in De Vergulde Hand te 
vinden Dit komt enerzijds uit het hierboven genoemde boekje 
van Van der Vaart Smit maar ook doordat juist het Vlaardingse 
kamp met name wordt genoemd in het tussenverslag van de 
procureur-fiscaal aan de voorzitter van de Enquêtecommis
sie Hierin wordt klip en klaar gesteld dat er mishandelingen 
(in de kampen) hebben plaatsgevonden maar dat "zijn rappor
tage niet de plaats is om bijzonderheden te vermelden Voor 
twee bijzonderheden wil hij echter een uitzondering maken 
nl het kamp De Vergulde Hand waar gedetineerden met ijze
ren scheepskettingen aan elkaar vastzaten en de Harskamp 
( ) In het kamp De Vergulde Hand zijn gedetineerden met 
Ijzeren scheepskettingen afkomstig van de scheepswerf Figee, 
waaraan twee ijzeren beugels waren bevestigd (gewicht 2,3 
kg) aan de enkels aan elkaar geklonken Bedoelde gevangen 
zijn weken lang, dag en nacht aan elkander geklonken ge
weest Verwondingen zijn niet uitgebleven Op 27 november 
1945 IS op last van hoger hand hieraan een einde gemaakt " 

Met hogerhand wordt bedoeld minister-president Schermer-
hom, die persoonlijk heeft ingegrepen Hierbij speelden de 
Vliegende Colonne en de in Vlaardingen geboren Koos Vorrink 
een rol Vornnk (die in Vlaardingen ook nog gewerkt heeft als 
onderwijzer) was vanwege zijn verzetsdaden opgepakt door 
de bezetter Zo verbleef hij o a in het beruchte kamp Sachsen-
hausen Na de oorlog werd hij voorzitter van de SDAP, maar 
werd hij uit de regering gehouden In plaats daarvan werd 
hij Regeringsgemachtigde in Algemene Dienst en belast met 
zaken die uit de bezetting voortvloeiden Hieronder viel ook 
het toezicht op de kampen Zijn inspecteur Meuleman, die 
het Vlaardingse kamp bezocht, rapporteerde aan hem over de 
kettingen Het ligt voor de hand dat Koos Vorrink de minister 
president inlichtte die persoonlijk ingreep Een andere moge
lijkheid zou kunnen zijn dat Schermerhorn, van wie we weten 
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dat hij m ieder geval het kamp in (zijn woonplaats) Delft be
zocht heeft, dit gehoord heeft van gedetineerden aldaar Er 
was een voortdurende uitwisseling van gevangenen tussen 
de kampen 

De kettmggangers 
In het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich, zoals ge
zegd, een groot aantal stukken naar aanleiding van de verho
ren door de Commisie Tuyll van Serooskerken onder de titel 
Verzameling Misstanden Bewanngskampen Een map draagt 
de de naam Onderzoek naar de kettmggangers m Vlaardm-
gen ^^ Inspecteur-rijksrechercheur P A van Noothoorn heeft 
een aantal ex-gevangenen gesproken en deelde de procureur 
fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie mede dat hij met 
alleen een aantal processen verbaal overdroeg maar ook een 
tweetal "door mij in beslaggenomen kettingen, zoals gebruikt 
in bedoelde kampen" De meervoudsvorm wordt hier gebruikt 
omdat men spreekt over de Groen van Prinstererschool en De 
Vergulde Hand Een voormalig lid van de NSB verklaart in 
deze stukken dat hij na gearresteerd te zijn in Grijpskerk op 
15 juli aankwam in De Vergulde Hand en hij noemt de namen 
van een viertal medegedetineerden dat aan elkaar vastge
bonden zat De ketens werden met klinknagels vastgemaakt 
door een smid uit Honselersdijk die ook als gedetineerde in 
het kamp zat Dit betekende de facto dat men ook voor toi-
letbezoek tot elkaar veroordeeld was en deze situatie werd 
behoorlijk lastig toen men alle vier ging lijden aan dysenterie 

Naast dit viertal waren er ook gevangen die m tweetallen aan 
elkander geketend waren Soms leidde dit tot bizarre situ
aties Een gedetineerde vertelde dat hij werd vastgeketend 
aan een medegevangene die wel heel nerveus deed en toen 
deze aan de kamparts meedeelde dat hij in Loosduinen, in 
een inrichting in een dwangbuis had gezeten, werd hij verlost 
van zijn 'collega' en kreeg hij de ketting aan zijn beide benen 
Later werd hij bevrijd van de kettingen omdat hij werd aan
gesteld als 'kamphoofd' Ook Piet Borsboom herinnerde zich 
de ketens, maar niet dat de gedetineerden aan elkaar vast
geklonken zaten Hij heeft het over "gevangenen die aan hun 
benen geketend waren met een ketting en alleen maar konden 
lopen als zij deze ketting met de hand vasthielden" 

Eind juli wist een drietal gedetineerden te ontsnappen en dit 
was de reden dat men ongeveer honderd gedetineerden een 
ketting aan een van de benen gaf Het andere eind sleepte 
over de grond en de gevangenen bonden dit vaak vast om hun 
middel Ook de hierboven genoemde NSB-er trof dit lot De 
gevangene wist dat deze ketting negen pond moest wegen 
omdat dit getal werd afgetrokken van het lichaamsgewicht als 
de gedetineerden door de Geneeskundige Dienst werden ge
wogen Ook in de Groen van Prinstererschool werden de ket
tingen al gebruikt voor bepaalde gevangenen Een tuinder uit 
Naaldwijk die daar werd ondergebracht meldde dit en zag ook 
dat sommige gevangenen gedrieën aan elkaar vastgeklonken 

waren en anderen slechts een ketting aan één been hadden 
Tevens noemt hij de naam van een Vlaardingse gedetineerde 
die met een ketting aan beide benen was vastgeklonken Als 
detail noemt hij nog dat de eerste kettingen vastgezet werden 
met bouten en moeren, maar omdat de gedetineerden deze 
schroeven los probeerden te maken nam men de toevlucht tot 
het vastklinken door een smid 

Ook de vrouw van de gedetineerde werd door de inspecteur 
verhoord Zij bleek daadwerkelijk in het bezit van de kettin
gen Volgens haar verklaring heeft ze deze ketting gekregen 
van een gedetineerde die buiten het kamp aan het werk was 
en die deze ketens wilde bewaren als souvenir Zij wilde de 
naam van de gever natuurlijk met prijsgeven Zij was trou
wens ook zelf gedetineerd geweest in het kamp en dit doet het 
verhaal van de "gedetineerde buiten het kamp' enigszins aan 
geloofwaardigheid inboeten De verbalisant aarzelde met en 
nam de kettingen direct in beslag "om te dienen als stuk van 
overtuiging" Daarna toog hij ermee naar een weegschaal om 
te constateren dat de ketting "met inbegrip van beide beugels 
een gewicht had van twee kilo en drie ons" 

Er liggen echter twee van deze kettingen in het Nationaal 
Archief Het tweede exemplaar werd door de zoon van een 
gedetineerde tijdens zijn getuigenis bij de rijksrechercheur 
overhandigd Volgens zijn verklaring had zijn zuster deze uit 
het kamp gesmokkeld Een andere gevangene voegde eraan 
toe dat in de school aan de Groen van Pnnstererstraat ook 's 
nachts werd gecontroleerd of de kettingen nog wel vastza
ten Uit de verhoren blijkt dat niet alle gevangenen aan elkaar 
vastgeklonken zaten of een ketting kregen Een paar gede
tineerden meenden dat de kettingen vooral bestemd waren 
voor de zogenaamde 'wapendragers', zoals Oud Landwach-
ters, SS-ers, NSKK-lieden^^ en dergelijke Overigens verklaar
de een andere gevangene dat het aan de ketting leggen geheel 
willekeurig werd toegepast Aanvankelijk zat men gedurende 
een lange tijd vast, later zouden de kettingen één keer per 
week voor de wekelijkse 'baddag' even worden verwijderd 
Ook de gevangenen die aan de afbouw van het kamp werkten 
en ZIJ die werkzaamheden als kruien en graven moesten ver
richten, bleven geketend De gedetineerde Vlaardingse huis
arts Stoop verzorgde de verwondingen die door het schuren 
van de ketens werden veroorzaakt en vaak werd, op zijn aan
wijzing, de ketting overgebracht naar het andere been 

Verscheidene gevangenen verklaarden dat zij, vergezeld door 
bewakers, met een ketting aan hun been lopend de afstand 
moesten overbruggen van de Groen van Pnnstererstraat naar 
het kamp De Vergulde Hand Een gevangene meldt dat hij 
zelfs bij het bezoek aan zijn stervende broer in een Delfts zie
kenhuis de ketting moest omhouden, maar bij wijze van uit
zondering de ketting mocht verbergen onder zijn broek Ook 
IS er een verklaring van een echtpaar dat samen in het kamp 
had gezeten Zij werden afzonderlijk verhoord De man ver-



klaarde dat hij aan een ketting heeft vastgezeten, zijn vrouw 
verklaarde dat ze dat niet had gezien 

Niet alleen gevangenen werden gehoord door de inspecteur-
rijksrechercheur, maar ook sprak de verbalisant met de bewa
kers, met uitzondering van de commandant Van Lent, die in 
Nederlands-Indie belast was met een nieuwe opdracht 

Het staat vast dat de kettingen werden gebruikt in de school 
aan de Groen van Prinstererstraat en in het kamp Er zaten 
veertig SS-ers in de Groen van Prinstererschool en de bewa
king was moeilijk te regelen Na de tweede ontsnapping deed 
bewaker Hoorweg het voorstel van de ketenen Hoorweg was 
metaalbewerker bij de scheepswerf van Figee en wist daar de 
kettingen te regelen Een andere bewaker vertelde dat boven
genoemde scheepswerf alleen maar 'van die zware kettingen' 
m voorraad had 

Cornells Wijman, de eerste commandant van het kamp, kon 
zich geen verwondingen herinneren en had speciale schrifte
lijke orders uitgevaardigd die zijn opgehangen in de wacht
lokalen van het kamp Er mocht geen verhoor plaatsvinden 
zonder toezicht van een bewaker Bewaker De P dacht dat 
de gevangenen alleen tijdens het luchten geboeid werden Hij 
vertelde ook dat op last van het Kabinet van de minister-pre
sident de boeien omstreeks oktober 1945 werden afgeschaft 
De commandant Van Lent had een rapport moeten uitbren
gen aan de minister-president, betreffende de kettingen En 
deze had direct ingegrepen De gedetineerden werden direct 
ontketend en bij Van Lent geroepen "Het is afgelopen met de 
kettingen en ik wil dat er met geen woord meer over wordt 
gesproken", sprak hij En zelfs in zijn eigen, gedetailleerde 
verslag dat bewaard wordt in het Stadsarchief, besteedt hij 
geen letter aan de ketenen Een andere gevangene vertelt dat 
de commandant van het kamp hen had meegedeeld dat ze 
de kettingen niet als een straf moesten beschouwen doch dat 
deze maatregel was bedoeld om hen tot andere gedachten te 
brengen 

Twee bijzondere zaken uit de verhoren zijn vermeldenswaard 
Een gedetineerde die we 'B' zullen noemen, zou een boek heb
ben geschreven over zijn belevenissen in het kamp Inmiddels 
had hij ook vernomen dat men dit dacht en hij haastte zich 
om te zeggen dat dit niet waar was Wel had hij gedichten 
geschreven en hij had er een paar bij zich waarvan er een bij 
het proces verbaal werd ingesloten Hij verontschuldigde zich 
dat ze "wel wat scherp gesteld zijn" Het gedicht is te lang om 
integraal te plaatsen Uit het laatste couplet wordt duidelijk 
dat deze man de zijde van Duitsland had gekozen uit angst 
voor het Russische gevaar 

Straks branden de kerken en storten ineen 
En hangt Stalin's Vlag van de toren. 
Dan zwijgen de klokken, dan zwijgt ook hun haat 

Wan dan is de "Chaos" geboren 
ZIJ hebben 't gewild, met hun Chnstelijken haat. 
Terug is niet mooglijk, want God zegt 
"Te laat" 

Opvallend is dat een aantal ex-gedetineerden niet al te be
lastende verklaringen wilden afleggen Wellicht is men bang 
voor repercussies of wilde men deze episode van hun leven 
snel vergeten Dit doet vermoeden dat deze getuigen zich ook 
niet vrijwillig gemeld hebben 

De andere zaak betreft de getuigenis van Piet Doelman In 
2011 ontstond er grote beroering door Van Buurens boek De 
Afrekening, waarin hij met name de in 1979 overleden Piet 
Doelman beticht van onoorbare zaken Deze Piet Doelman 
wordt in de getuigenverklaringen vaak genoemd Een getuige 
zegt gezien te hebben dat Piet Doelman in de school aan de 
Groen van Prinstererstraat bij een meisje van 22 a 23 jaar een 
ketting vastmaakte aan haar beide benen Er is zelfs een foto 
in het bestand waarop Piet Doelman in De Vergulde Hand in 
uniform poseert met de andere bewakers Sterker nog op de 
lijst van uitbetaalde wedde komt hij ook voor Zelf zegt hij er 
echter over dat hij geen taken heeft verricht in het kamp Wel 
meldt hij de verbalisant dat hij "binnenkort moet voorkomen 
voor een poging tot doodslag" ̂ '' 

Het einde van de kampen 
Het IS duidelijk dat het interneren (bewaken en voeden) van 
een groot aantal gevangen door een land dat zich aan het her
stellen was, een grote wissel trok op de bevolking Daarnaast 
was ook het politieke landschap veranderd De oude vijand 
Duitsland werd opgevolgd door een nieuwe de Sovjet-Unie 
Er was zeker angst dat een aantal gedetineerden na hun vrij
lating, uit rancune, communist zou worden Vielen de kam
pen eerst onder het Militair Gezag en de minister van oorlog, 
daarna ressorteerden zij onder de ministers van justitie die 
allemaal van rooms-katholieke huize waren Dit lijkt een on
beduidend detail, maar juist de bisschoppen waren fervente 
voorstanders van het idee van de barmhartigheid In 1950 
zou Paus Plus XII dat jaar zelfs uitroepen tot het Jaar van Gro
te Vergiffenis voor politieke delinquenten in heel Europa Het 
Vlaardingse kamp was toen al gesloten Al snel na de oorlog 
ontstonden er diverse vormen van gratieverlening waardoor 
het aantal politieke delinquenten snel slonk Sprak Koningin 
Wilhelmina vanuit Londen over de "verwijdering van bepaal
den elementen", bij het aantreden van Koningin Juliana was 
het perspectief al veel meer gericht op verzoening 

Op 31 januari 1948 werd De Vergulde Hand opgeheven en 
werden de nog aanwezige gevangenen verspreid over andere 
kampen Vrijwel onmiddellijk werden de gebouwen, al dan 
niet met toestemming van de gemeente Vlaardingen, in ge
bruik genomen door bedrijven zoals het hoofd Gemeentewer
ken, J J Kolpa bij een bezoek aan het kamp moest constateren 

56 



verhalen van de gevangenen over hun behandeling, maar de 
twee exemplaren van de zware kettingen die in het Natio
naal Archief liggen, zijn een tastbaar bewijs. De kettingen 
zijn daardoor iconisch geworden voor de behandeling van 
politieke delinquenten en hebben de beeldvorming over het 
Vlaardingse kamp uiterst negatief beïnvloed. 

Het kamp is een integraal onderdeel van de Vlaardingse ge
schiedenis en het zou niet meer dan logisch zijn dat een exem
plaar van deze ketens onderdak krijgt (desnoods in bruikleen) 
in het nieuwe Museum Vlaardingen of in het Streekmuseum 
Jan Anderson. Maar bij de kettmgen hoort een verhaal. Een 
verhaal van keuzes die men moet maken in de oorlogstijd en 
het verhaal hoe men omgaat met foute landgenoten. Daartoe 
is dit artikel een aanzet. 

Twee gedetineerden, gefotografeerd in het kamp 
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson) 

Tot 1968 is een aantal barakken in gebruik ge 
weest bij Vlaardingse ondernemers. 

De gedetineerden in het Vlaardingse kamp heb
ben het niet gemakkelijk gehad. De kettingen waren 
een mensonterende methode om te straffen maar aan 
deze praktijken werd na een paar maanden een einde ge
maakt. Van structurele martelingen en onheuse bejegening 
is weinig bewijs te vinden. Ook niet in de getuigenissen. Van 
Gooswilligen verklaarde: "Van enige mishandeling van mijn 
vader en mijn broer is niets gebleken, als dat zo was geweest, 
had ik het zeker geweten". Ook predikant Wijs meldt dat er 
incidenteel mishandelingen plaatsvonden. In de eerder ver
melde verhoren wordt hier (behalve over de kettingen) niet 
over gesproken. Juist deze kettingen zijn uiterst belangrijk 
geweest voor de beeldvorming over de behandeling van foute 
Nederlanders in het algemeen en van het Vlaardingse kamp 
in het bijzonder. Van veel kampen kennen we alleen maar de 
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