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Inleiding 
Heropvoeding 
In augustus 2017 bereikte ons het nieuws dat een Chinees kunstmatig intelligentie systeem offline werd 
gehaald. De AI, BabyQ gehete, begon zich namelijk uit te spreken tegen de regerende Communistische 
Partij. Dit leidde natuurlijk tot kritiek bij de regering die erop stonden dat BabyQ opnieuw 
geprogrammeerd werd. 1  Nu is het relatief weinig werk om een ideologisch verkeerd denkend 
computerprogramma te resetten. Zeker als je dit resetten vergelijkt met de massale heropvoeding in een 
ander Chinees programma dat officieel pas in 2013 stopte. Het Chinese “Heropvoeding door werk” 
programma startte in 1957. Het doel hiervan, zoals de naam al impliceerde, het heropvoeden van politieke 
dissidenten door werkstraf in verschillende kampen verspreid door China. Dit idee van heropvoeding door 
arbeid was niet uniek voor China. Ook in Nederland gebeurde dit in de 20ste eeuw.  

Na de Tweede Wereldoorlog werden tienduizenden Nederlanders gearresteerd op verdenking van 
collaboratie of andere vormen van anti-vaderlands gedrag gedurende de roerige periode van 1940 tot 
1945. Uiteindelijk werden tussen de 150.000 en 200.000 mensen vastgezet voor dit gedrag. Van deze 
“foute” Nederlanders werd uiteindelijk drie kwart vrijgelaten nadat zij uit voorzorg geïnterneerd waren 
voor enkele dagen of zelfs meerdere jaren geïnterneerd waren. Het andere kwart kwam terecht in een 
van de verschillende strafkampen door het land, waar zij heropgevoed moesten worden, ongeacht de 
reden voor hun daden.  

Voor deze heropvoeding was er echter geen eenduidig plan. Verschillende organisaties en politieke 
instanties hadden uiteenlopende ideeën over de bestraffing en heropvoeding van de verdachten. Dit 
leidde in de eerste jaren na de bevrijding, in het zuiden van Nederland zelfs al in 1944, tot chaotische 
omstandigheden. Het was onduidelijk wie wel of niet verdachten mocht arresteren en nog onduidelijker 
was waarvoor ze gearresteerd mochten worden. Vele mensen die verdacht werden van enige vorm van 
collaboratie werden opgesloten in verschillende gevangeniskampen verspreid over Nederland. Sommige 
van deze kampen werden nog geen maand eerder gebruikt voor het transport van Joden naar de 
vernietigingskampen in Oost-Europa. De verhalen over de toestand van de verdachte collaborateurs in 
deze kampen zijn velen al bekend. Nu nog wordt er gesproken van mishandeling en andere erbarmelijke 
situaties.2 Deze kampen waren voor het leeuwendeel van dat kwart schuldig bevonden collaborateurs 
niet de uiteindelijke bestemming. Zij zouden nog worden overgeplaatst naar enkele van de nog op te 
richten werkkampen. Hier zouden zij de volgende vijf tot tien jaar van hun leven wonen, werken en leren, 
in het kader van bestraffing en heropvoeding. Na hun berechting werden ze ook niet meer benoemd als 
“collaborateurs” of “foute Nederlanders” maar werden ze in de politiek en in de media aangeduid als 
politieke delinquenten. 

                                                           
1Moes, Gijs, “Heropvoeding voor kritische Chinese robot.”, Trouw (04-08-2017) 
<https://www.trouw.nl/democratie/heropvoeding-voor-kritische-chinese-robot~ac3e6c45/> [geraadpleegd op 14-
08-2017] 
2De eerste die hier aandacht aan besteedde is A.D. Belinfante, In plaats van bijltjesdag: de geschiedenis van de 
bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog (Assen, 1976), 161-231. 
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Om deze bestraffing en heropvoeding te bestuderen wordt een casestudy gedaan naar enkele van de 
werkkampen waar de politieke delinquenten in de jaren veertig en vijftig hun straf uitzaten. Deze 
werkkampen zijn de Rijkswerkinrichting “de Passart” te Treebeek en kamp “Julia” te Eygelshoven, beide 
in Zuid-Limburg. De reden dat voor deze kampen is gekozen zal later worden uitgelegd. Naast de casestudy 
omtrent de kampen wordt ook de ontwikkeling van verschillende overheidsorganen en andere betrokken 
instanties bestudeerd. Dit zijn het militair gezag, de bijzondere rechtspleging, het ministerie van Justitie 
en de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. Ook discussies in de Tweede Kamer worden hiervoor 
bestudeerd. Het hoofdonderwerp van dit onderzoek is dan ook de positie van de Zuid-Limburgse kampen 
binnen het volledige proces van de heropvoeding van de politieke delinquenten. In Nederland waren er 
namelijk verschillende kampen waar de delinquenten in verbleven, elk met een ander doel en regime. 
Ondanks de pogingen tot een eensgezind beleid vanuit de politiek en betrokken instanties bleef het beleid 
omtrent de kampen in Nederland zeer divers. Zeker wanneer we dit zouden vergelijken met de stand van 
zaken in bijvoorbeeld België, waar een meer homogene organisatie voorzag in het tewerkstellen van de 
collaborateurs. 3 De verscheidenheid in de Nederlandse kampen leidde vaak tot haast experimentele 
vormen van heropvoeding en tewerkstelling. Dit kwam doordat bijna elk Nederlands kamp een eigen doel 
en strafuitvoering had. Op sommige kampen moesten de gevangenen de omliggende grond ontginnen en 
weer op anderen moesten ze het land bewerken. Zo lag in de Zuid-Limburgse werkkampen de nadruk 
uiteindelijk op het mijnwerk. 

Voordat we op de daadwerkelijke casestudy over gaan wordt eerst de huidige stand van het 
wetenschappelijk onderzoek naar heropvoeding van politieke delinquenten besproken. Daarnaast wordt 
ook de positie van dit onderzoek hierin aangegeven en besproken wat dit onderzoek toe gaat voegen. Aan 
de hand van beiden wordt een onderzoeksvraag geformuleerd die als rode draad zal dienen van het 
onderzoek. De onderzoeksvraag wordt hier ook uitgesplitst in verscheidene deelvragen. Vervolgens wordt 
de methodologie verklaard en verantwoord die in dit onderzoek gebruikt wordt. Hierna volgt een studie 
naar de politieke discussies inzake de politieke delinquenten alsook een blik op de uitvoering en 
beleidsvorming. Hier wordt met name aandacht besteed aan het militair gezag en de bijzondere 
rechtspleging en de ontwikkeling die zij doormaakten in de vroege jaren van het proces van strafoplegging 
en heropvoeding van de politieke delinquenten. 

Uiteindelijk volgt dan de daadwerkelijke casestudy naar de werkkampen in Zuid-Limburg. Voor deze 
kampen is gekozen om verschillende redenen. Allereerst is er hun verhouding tot de overheidsinstanties, 
want dit zijn kampen die al bestonden voor de algemene bevrijding van Nederland, alsook werkkampen 
met commerciële arbeid. De delinquenten kwamen niet te werken in overheidsprojecten in Papua of de 
Noordoostpolder. Hier kwamen de voormalige N.S.B.-ers en ex-S.S.-ers terecht in dienst van de 
Nederlandse Steenkolenmijnen, de latere Staatsmijnen. Dit was geen gevangenis met sociale werkplek, 
maar een groeiend staatsbedrijf met winstoogmerk en duizenden werknemers. Daarnaast waren deze 
kampen ook al direct praktijkvoorbeelden van herintegratie in de maatschappij. Voor hun straf moesten 

                                                           
3In België had men al sedert 1918 een plan van aanpak hoe om te gaan met politieke devianten. Dit plan kon dan 
ook snel en volledig worden toegepast na de bevrijding. In Nederland was een dergelijk plan er nog niet, dus moest 
er aanvankelijk veel geëxperimenteerd en gediscussieerd worden. Zie Helen Grevers., Van landverraders tot goede 
vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944-1950 (Amsterdam, 2013) p.47-58. 
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de delinquenten in deze kampen namelijk werken in de mijnen waardoor ze ook direct terechtkwamen 
tussen vrije mijnwerkers. Ze werden niet afgezonderd op een afgelegen stukje grond, maar kwamen te 
wonen in kampen midden tussen steden en dorpen in een groeiende regio. Tijdens hun tocht van het 
kamp naar de mijn kwamen ze zelfs onder de bewoners van de streek. Dezen zagen dagelijks de 
delinquenten hun mars maken naar de mijnen. Dit maakte deze kampen tot een uitzondering in het kamp- 
en gevangeniswezen in Nederland. 
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Stand van het onderzoek 
De Tweede Wereldoorlog is al jaren een veel beschreven onderwerp in de geschiedschrijving. Niet alleen 
het onderzoek naar de aanzet en het verloop ervan, maar ook naar de mensen die er part in hadden. Het 
wetenschappelijk onderzoek naar “foute” Nederlanders begon eigenlijk al direct na de oorlog, maar 
aanvankelijk stond dit onderzoek nog in het teken van de oorlog zelf en diende het hoofdzakelijk een 
beschouwend of een juridisch doel. Eerst moest verwerkt worden wat er gebeurd was voordat men er 
onderzoek naar kon doen. Het was pas in de jaren zestig dat er op andere wijze aandacht begon te komen 
voor de politieke delinquenten in ons land. De opleving hiervan kan verklaard worden aan de hand van 
verschillende spraakmakende gebeurtenissen in die tijd. De belangrijkste hiervan was het Eichmann-
proces in 1961.4 Deze rechtszaak tegen de in Argentinië gearresteerde Duitse bureaucraat Adolf Eichmann 
werd snel wereldnieuws. Het was met deze rechtszaak dat voor het eerst op internationaal niveau 
aandacht werd besteed aan de ernst van de Holocaust en het bijbehorende schuldvraagstuk. Gelijktijdig 
zagen we meer en meer aandacht voor ex-N.S.B.-ers en ex-S.S.-ers die tot het proces liever niet in beeld 
kwamen. Na het proces was er geen ontkomen meer aan en velen van hen voelden nu de drang om hun 
zijde van het verhaal te vertellen. Dit gebeurde hoofdzakelijk in verschillende interviews gevoerd door 
nieuwe, jonge historici. Een bekend voorbeeld is het spraakmakende boek van de schrijvers Armando en 
Sleutelaar. 5  In hun boek De SS’ers uit 1967 publiceerden zij het verhaal van verschillende 
oostfrontveteranen zonder er eigen commentaar bij te geven of nuancering in aan te brengen. Meteen 
kregen zij hierop veel kritiek. Hoe durfden zij het namelijk om deze “onmensen” aan het woord te laten?6 

Het grootste deel van de heropleving in interesse is te zien in sensatiestukken in lokale kranten over ‘de 
ex-SS’er in de straat’, of vermeende grote complotten om het nieuwe Nederland te vernietigen.7 Deze 
artikelen leidden uiteindelijk wel tot een hervonden wetenschappelijke interesse naar de ex-politieke 
delinquenten in Nederland. In het bijzonder kwam er aandacht voor de bijzondere rechtspleging. De 
eerste die een groot geschiedwerk schreef over deze rechtspleging was de Amsterdamse hoogleraar 
rechtsgeleerdheid August David Belinfante. Zijn werk uit 1978 beschrijft tot in de kleinste details, alles dat 
wij op dat moment wisten over de ontwikkeling van het militair gezag en de bijzondere rechtspleging.8 
Belinfantes onderzoek naar het ontstaan van de bijzondere rechtspleging en de achtergronden van de 
betrokken organisaties verhullen veel over de chaos die vlak na de oorlog heerste. Daarbij brengt dit werk 
als een van de eerste de misstanden, als ondervoeding, overpopulatie en mishandeling, in de 

                                                           
4Ismee Tames, Doorn in het vlees: foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig (Amsterdam, 2013) p.253-257. 
5Armando & Hans Sleutelaar, De SS'ers (Amsterdam, 1967). 
6“25.000 landverraders: Feiten over de SS in Nederland.” , De Waarheid (23-11-1967) p.5; “Boek de SS’ers geeft 
geen antwoord op de vraag: Wat kon lammeren in tijgers veranderen?” , Limburgsch Dagblad (09-08-1967) p.5; 
“De SS’ers: sterke behoefte aan zelfrechtvaardiging.” , Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad (15-07-
1967) p.2. 
7Een bekend voorbeeld is de controverse in de jaren ‘60 rondom de natuurkundige Kistemaker die ervan 
beschuldigd werd spion of bommenmaker te zijn geweest voor de nazi’s. Zie Ismee Tames, Doorn in het vlees: 
foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig (Amsterdam, 2013) p. 228-253. 
8August David Belinfante, In plaats van bijltjesdag: de geschiedenis van de bijzondere rechtspleging na de Tweede 
Wereldoorlog (Assen, 1978). 
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verschillende naoorlogse kampen aan het daglicht. Het is boek, ondanks dat wij nu meer kennis hebben 
van de situatie, nog steeds bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. 

Als soortement verdieping van Belinfantes werk geldt dat van journalist Koos Groen uit 1984 en het 
vervolg, dan wel de herziene editie ervan, uit 2009.9 Ook Groen ageert tegen de bijzondere rechtspleging 
en hekelt de slechte behandeling van de geïnterneerden. Deze slechte behandeling uitte zich onder 
anderen in mishandeling en misbruik. Hij noemt hierbij grote getallen zonder er daadwerkelijke 
verantwoording voor af te leggen. 10 Groens werken zijn op zijn minst slordig te noemen en missen 
behoorlijke annotatie. De punten waar hij wel goed doordacht aandacht aan besteedde, zijn al eerder en 
beter behandeld door Belinfante. Men zou Groens poging dus eerder een kritische noot bij Belinfantes 
werk kunnen noemen dan een op zichzelf staande verruiming van het onderzoek. Helaas kan Groens 
kritiek op de bijzondere rechtspleging wegens gebrek aan onderbouwing slechts met een korreltje zout 
genomen worden. Zo noemde Helen Grevers, toentertijd verbonden aan het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD), het werk van Groen een “gemiste kans om de leemte te vullen die bestaat 
in de historiografie over de Nederlandse naoorlogse interneringskampen.”11 Johannes Houwink ten Cate, 
ook van het NIOD, zegt dat Groen “de ene veronderstelling boven op de andere speculatie stapelt en een 
enkele loze verdachtmaking niet uit de weg gaat.”12 Een reden voor deze slordigheid kan ook worden 
gegeven. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging is immens, onoverzichtelijk en nog altijd 
grotendeels niet openbaar. Groen is daarbij geen academisch opgeleide historicus maar een journalist. 
Dit laat niet weg dat hij geen oncontroleerbare beweringen kan doen over de bijzondere rechtspleging.  

Een derde werk uit deze periode is van historicus Peter Romijn.13 Romijn, ook verbonden aan NIOD, 
beschrijft in zijn proefschrift uit 1989, anders dan Belinfante en Groen, meer het politieke beleid van de 
bijzondere rechtspleging. Dit proefschrift dient dan ook meer als gids voor de politieke achtergrond van 
de beleidsvorming die in dit onderzoek besproken wordt. Zijn werk is minder dan dat van Belinfante en 
Groen, een kritische beschouwing van de bijzondere rechtspleging, maar meer een onderzoek naar de 
interne werking van het haast provisorisch opgezette systeem van berechting en reclassering na de 
Tweede Wereldoorlog. Dit werk vult de gaten in het onderzoek waar historici aanvankelijk niet aan zouden 
denken. Door meer aandacht te besteden aan de juridische en politieke ontwikkelingen die plaatsvonden 
naast de bijzondere rechtspleging geeft hij niet enkel de voorgaande onderzoeken, maar ook dit 

                                                           
9Koos Groen, Landverraad: De berechting van collaborateurs in Nederland (Weesp, 1984); Groen, Koos, Fout en 
niet Goed, de vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog (Hilversum, 2009). 
10Helen Grevers, “Voorbij Bijltjesdag? Recente werken over de afrekening met collaboratie na beide 
wereldoorlogen in de Lage Landen”, BMGN – Low Countries Historical Review 127, 1, 2012 [webeditie] p. 5. 
<https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.1568/galley/1604/download/> [geraadpleegd op 14-04-
2017] 
11Helen Grevers, “Voorbij Bijltjesdag?” p. 4 & 5.  
12Johannes Houwink ten Cate, “Slordig boek over vervolging collaboratie”, Historisch nieuwsblad (2010) 
<https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26350/slordig-boek-over-vervolging-collaborateurs.html> 
[geraadpleegd op 14-04-2017]. 
13Peter Romijn, Snel, streng en rechtvaardig: politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' 
Nederlanders, 1945-1955 (Houten, 1989). 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26350/slordig-boek-over-vervolging-collaborateurs.html


 
 

9 

onderzoek enige context waarbinnen de ontwikkelingen geschetst kunnen worden. Die context is de 
chaos omtrent de bijzondere rechtspleging die later in dit onderzoek verder besproken wordt. 

Het grootste deel van de geschiedschrijving met bijzondere rechtspleging als onderwerp dateert uit het 
afgelopen decennium. Er is sprake van een heuse heropleving van de interesse in de “foute” Nederlanders 
en hun lot in en na de oorlog. Een voorbeeld van deze heropleving is het werk van ex-gevangenisdirecteur 
Henk Eefting.14 Ook Eefting probeert een algemeen verhaal te schrijven in de stijl van Belinfante, Groen 
en Romijn. In zijn werk, onder redactie van publicist en historicus Perry Pierik, heeft ook Eefting de nodige 
kritiek op de bijzondere rechtspleging. Zo spreekt hij kwaad over de vele onschuldigen die vastgezet waren 
en ook over hoe, zijns inziens, plegers van lichte vergrijpen overdadig gestraft werden, terwijl de grote 
vissen de dans ontsprongen.15 Hoewel zijn werk beter onderbouwd, en nog veel beter geschreven is dan 
Groens boek, mist het nog altijd een wetenschappelijke aanpak zoals wij wel zagen bij Belinfante en 
Romijn. Dit zal niet enkel komen door de onwetenschappelijke achtergrond van Eefting, maar ook door 
zijn connectie met het onderwerp. Hij is een van de vele N.S.B.-kinderen die zich de laatste jaren meer en 
meer laten horen over het onderwerp. Dit is geen verwijt aan het werk zelf. Het heldere betoog is zeker 
een aanvulling op de bestaande historiografie, hoewel het door de felheid van de auteur met enige 
reserve gelezen zal moeten worden. Helaas voegt dit werk, buiten de persoonlijkere beschouwing van de 
betrokkenen zelf, weinig toe aan het al bestaande debat over de bijzondere rechtspleging dat tot nog toe 
heel eenzijdig is gebleven. 

De groeiende interesse voor het onderwerp is niet enkel te bemerken bij de geïnteresseerden wier N.S.B.-
familielid kwam te overlijden, of bij freelance historici, maar ook bij het NIOD. Het grootste deel van deze 
onderzoeken van het NIOD schetst niet zoals de eerdere werken een groot verhaal. Meer nog belicht en 
onderzoekt het NIOD de verschillende aspecten van de bijzondere rechtspleging en de naoorlogse positie 
van collaborateurs. Op deze manier proberen verschillende auteurs andere invalshoeken aan het debat 
toe te voegen en de status quo in het wetenschappelijke denken over de rechtspleging en de delinquenten 
te doorbreken.16 Zo zijn er tegenwoordig meer vergelijkingen tussen de situaties in verschillende landen. 
Al in verschillende onderzoeken is de vergelijking getrokken tussen Nederland en België. 17  Een zo’n 
vergelijking tussen Nederland en België is het werk van Helen Grevers.18 Dit onderzoek was, zeker in 

                                                           
14Henk Eefting, De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952: rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en 
collaborateurs (Soesterberg, 2007). 
15Eefting, De Bijzondere Rechtspleging, p. 211-218. 
16Bram Enning, Spreken over fout: hoe kinderen van collaborateurs het zwijgen verbraken, 1975-2000 
(Amsterdam, 2014); Helen Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in 
Nederland en België, 1944-1950 (Amsterdam, 2013); Ismee Tames, Doorn in het vlees: foute Nederlanders in de 
jaren vijftig en zestig (Amsterdam, 2013). Dit zijn alle drie werken die voortkomen uit het NIOD onderzoeksproject 
“Erfenissen van Collaboratie.” 
17Klaus Bachmann, Vergeltung, Strafe, Amnestie, Eine vergleichende Studie zu Kollaboration und ihrer 
Aufarbeitungen in Belgien, den Niederlandenund Polen (Frankfurt am Main, 2011); Helen Grevers, Van 
landverraders tot goede vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944-1950 
(Amsterdam, 2013). 
18Helen Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in Nederland en 
België, 1944-1950 (Amsterdam, 2013). 
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vergelijking met enkele voorgaande onderzoeken, een verademing. Het is veel minder een aanklacht dan 
de werken van Belinfante, Groen of Eefting. Dit komt door de aard van het onderzoek. Het is niet een 
algemene beschouwing, maar een vergelijking van twee ogenschijnlijk verschillende situaties. Deze 
vergelijking, die volgens een recensie misschien wat analytische precisie mist, is desondanks voor dit 
onderzoek zeer nuttig.19 Grevers’ werk biedt een zekere context omdat daarin duidelijk wordt dat zowel 
in Nederland als België de politieke delinquenten, of de incivieken, tewerk werden gesteld in de mijnen 
voor de kolenwinning. Een wezenlijk verschil tussen beide was dat in België het werken in de mijn de 
standaardvorm van de straf was, terwijl dit in Nederland slechts de uitzondering was. Helaas gaat Grevers 
hier niet verder op in. Hoewel de algemene strekking van Grevers’ onderzoek misschien wat abstract 
aanvoelt, door zowel de distantie als de comparatieve wetenschappelijke intenties, is haar oog voor 
details in beide casussen een welkome aanwinst voor dit onderzoek. 

Ook vindt er tegenwoordig specifieker onderzoek plaats naar de opsluiting van collaborateurs. Het gaat 
dan niet om enkel de politieke inspanningen van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. De 
recentere onderzoeken gaan meer en meer over specifieke onderdelen of hiaten van het bredere verhaal. 
Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek naar de kinderen van collaborateurs, of de positie van collaborateurs 
in de jaren ’50 en ’60. 20  Ook zijn er veel casestudies naar specifieke kampen, gevangenissen of 
gebeurtenissen. Het is binnen deze groep casestudies dat ook dit onderzoek geplaatst dient te worden.  

Over de Limburgse mijnwerkkampen zelf is er ook al onderzoek gedaan. De Limburgse amateurhistoricus 
Marcel Krutzen heeft hier een kleinschalig onderzoek naar gedaan.21 Zijn studie bleef echter beperkt door 
enkel de nadruk te leggen op krantenartikelen uit de tijd zelf, en de vrijgegeven archiefmaterialen. Zo blijft 
het slechts bij een korte beschouwing van de SS’ers in de mijnen en de reactie hierop door de omgeving 
en collega mijnwerkers. Het onderzoek, dat hij met hulp van Helen Grevers heeft gedaan, kan wel dienen 
als degelijke basis om een meer diepgaand op te zetten tussen de mijnkampen. 

Een algemene tendens in al deze literatuur is dat de onderzoekers in enige vorm kritiek uiten op de 
bijzondere rechtspleging. Er is geen enkel onderzoek dat het hele proces na de Tweede Wereldoorlog 
geslaagd noemde. Of die kritiek nu hoofdzakelijk gaat over de rechtspleging, de kampen of de reclassering. 
Een positief geluid over de naoorlogse omgang met “foute” Nederlanders ontbreekt tot nu toe. In 
hoeverre dit onderzoek hier verandering in brengt valt nog te bezien. Een moreel oordeel zal dan ook niet 
gegeven worden. 

                                                           
19Luyten, Dirk, “Helen Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders. De opsluiting van collaborateurs in 
Nederland, 1944-1950 (bewerkte dissertatie Universiteit van Amsterdam 2013; Amsterdam: Balans, 2013, 399 pp., 
ISBN 978 94 60 3700 9); Ismee Tames, Doorn in het vlees. Foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig 
(Amsterdam: Balans, 2013, 416 pp., ISBN 978 94 600 3699 6).”, BMGN – Low Countries Historical Review 129, 4, 
2014 [web editie]. 
20Bram Enning, Spreken over fout: hoe kinderen van collaborateurs het zwijgen verbraken, 1975-2000 
(Amsterdam, 2014); Ismee Tames, Doorn in het vlees: foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig (Amsterdam, 
2013). 
21Marcel Krutzen, “Over strafkampen voor ‘foute Nederlanders’ en het mijnkamp Julia te Eygelshoven [1947-
1957]”, Land van Herle60, 4, p. 147-162 (Heerlen, 2010) 
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Wat dit onderzoek wel doet, dat andere onderzoeken vooralsnog niet gedaan hebben, is het bestuderen 
van andere invloeden op het regeringsbeleid. Niet alles werd bepaald door het ministerie van Justitie of 
het militair gezag. Diverse aspecten van heropvoeding werden geïnitieerd in de kampen zelf, dan wel door 
geïnterneerden, als ook door de bestuurders of sociale ambtenaren. Een onderzoek met een bottom-up 
benadering naar de heropvoeding van de politieke delinquenten bestaat nog niet, alle besproken 
literatuur heeft de focus hoofdzakelijk gelegd op de beleidsmakers en hun plannen. In dit onderzoek 
wordt het beleid bekeken vanuit het oogpunt van de mijnwerkkampen. Natuurlijk is het niet het een of 
het ander maar ligt de daadwerkelijke waarheid altijd in het midden. Het is daarom dat dit onderzoek niet 
enkel kijkt naar de besluiten van ministers, generaals en wetgevers, maar ook naar de handelingen en 
wensen van de kampbewoners en de gevolgen hiervan. 
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Aanpak en verantwoording 
Om een ontwikkeling in het politieke beleid te kunnen analyseren is gekozen voor een chronologische 
indeling. Allereerst wordt het ontstaan van de bijzondere rechtspleging en de mijnwerkkampen 
beschreven. In dit eerste hoofdstuk wordt specifiek gekeken naar de ideeën van de Nederlandse regering 
in ballingschap en het in Nederland aanwezige militair gezag. Deze ideeën over vervolging en berechting 
worden vervolgens getoetst aan de uitvoering ervan door het militair gezag en andere betrokken partijen.  

Hierna volgen drie hoofdstukken waarin de directe vergelijking tussen het politieke beleid en de praktijk 
in de mijnwerkkampen worden gemaakt. Deze hoofdstukken beschrijven elk een periode. De eerste 
periode is die van het organiseren en opzetten van de mijnwerkkampen van 1946 tot en met 1948. De 
volgende periode is die van 1948 tot en met 1950. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het toekennen 
van rechten aan gevangenen, het organiseren van recreatie en de opkomst van sociale ambtenaren in de 
kampen. Ten slotte is er de periode van 1950 tot en met 1955. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan het sluiten van de mijnwerkkampen, ondanks de vele pogingen om ze te laten voortbestaan. Voor 
deze indeling is gekozen op basis van besluiten van verschillende overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld 
het ontbinden van het militair gezag. 

De gekozen indeling dient een tweeledig doel. Zo kan niet alleen de politieke ontwikkeling beschreven 
worden, maar ook op elk niveau van ontwikkeling de directe vergelijking worden gemaakt tussen de 
situatie in Zuid-Limburg en plannen uit Den Haag. Zo schetst dit onderzoek een zo volledig mogelijk beeld 
van de geschiedenis van de rijkswerkinrichtingen in de mijnstreek en komt het zo ook tot de benodigde 
conclusies voor het beantwoorden van de hoofdvraag: “Wat was de positie van de mijnwerkkampen in 
Zuid-Limburg in het algemene beleid van de overheidsinstanties in Den Haag, en hoe verhielden zij zich 
tot elkaar, van 1946 tot en met 1955?” 

Binnen elk hoofdstuk worden, in dienst van de hoofdvraag, enkele onderdelen van de rechtspleging 
onderzocht. Deze onderdelen zullen per hoofdstuk ietwat verschillen, of anders geformuleerd worden, 
maar ze bevatten telkens wel dezelfde kern. Een vergelijking tussen het beleid van de diverse instanties 
en de positie van de mijnwerkkampen hierin wordt altijd getrokken aan de hand van enkele deelvragen. 
Op deze manier wordt ook een eventuele wisselwerking, die hieruit kenbaar wordt, in beeld gebracht. De 
deelvragen zijn als volgt: 

- Wie werden er geïnterneerd? Welke straf zaten zij uit? Hoe zwaar was hun misdaad?  
- Hoe werden ze behandeld? Hoe werden ze verzorgd? Hoe waren hun omstandigheden? 
- Wat mochten ze wel en wat mochten ze niet? Wat waren hun rechten en hun plichten? 
- Hoe verlieten zij de kampen? Hoe kwamen zij terug in de maatschappij? 

Deze vier punten, waarin de deelvragen ingedeeld worden, behandelen allen een eigen deel van het 
proces van internering. Het eerste gaat over de berechting en de verdeling over de verschillende 
interneringskampen. Het tweede onderdeel heeft betrekking tot de bewaring, en de algemene 
omstandigheden, in het kamp, zoals bijvoorbeeld voeding. Het derde gaat over levensomstandigheden en 
sociale zorg van de gevangenen. Het vierde onderdeel, ten slotte, behandelt het einde van het hele proces, 
het afsluiten van de internering en eventuele mogelijkheden voor de delinquenten na hun gevangenschap. 
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Deze onderdelen worden in de eerder benoemde hoofdstukken allemaal behandeld. Zo kan in elk 
hoofdstuk de politieke ontwikkeling over een van deze aspecten van het buitengewoon strafrecht 
geanalyseerd worden en ook worden vergeleken met de praktijk in de rijkswerkinrichtingen in Zuid-
Limburg. 
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Bronnen en methode 
Een groot deel van dit onderzoek zal, buiten de eerdergenoemde literatuur, bestaan uit archiefonderzoek. 
Hiervoor wordt hoofdzakelijk gekeken naar het archief van de Strafgevangenissen en 
Rijkswerkinrichtingen in de Mijnstreek.22 Dit archief bevat duizenden stukken correspondentie met het 
Departement van Justitie alsook notulen, rapporten en andere geschriften over de interne gang van zaken. 
Een vergelijking van deze rapporten en notulen met de binnengekomen circulaires en missives uit Den 
Haag is de basis van een groot deel van dit onderzoek.  

Een probleem echter is dat dit archief enorm is. Het gaat hier over 4000 stukken correspondentie met 
justitie, 1000 stukken interne correspondentie en nog meer dan 3000 stukken andere correspondentie. 
Naast deze correspondentie bevat het archief ook duizenden registers, rapporten, notulen, vonnissen en 
magazijnlijsten. Deze enorme berg informatie is niet enkel te veel om volledig door te spitten voor een 
onderzoek van dit formaat, maar bevat ook zeer veel irrelevante informatie. Gegevens zoals 
personeelszaken, vonnissen en sollicitatiebrieven zijn voor dit onderzoek niet van belang. Ook 
bibliotheek-inventarissen en soortgelijke lijsten kunnen worden overgeslagen. 

Gelukkig bevat het archief ook enkele interne registers. Deze kunnen bestudeerd worden en op basis van 
omschrijvingen in deze boeken kan gezocht worden naar de stukken die nuttig blijken voor het onderzoek. 
Helaas hebben ook deze hun mankementen. Niet elk stuk correspondentie wordt met onderwerp 
beschreven en staat enkel vermeld met de datum van schrijven. Daarbij zijn deze registers enkel gemaakt 
voor de correspondentie. Betreffende de verslagen en notulen moet alles bestudeerd worden. Om dit 
onderzoek zo volledig mogelijk te kunnen doen, wordt in de gecatalogiseerde correspondentie gezocht 
naar de meest relevant lijkende stukken. In het niet gecatalogiseerde deel wordt elk stuk globaal 
beschouwd alvorens besloten wordt of het wel of niet dieper bestudeerd wordt. De kans bestaat dat zo 
niet elk artikel, of überhaupt elk te bespreken jaar aan bod komt. Om dit te voorkomen wordt er ook op 
gelet dat van elk jaar evenveel mappen bestudeerd kunnen worden. Zo zijn uit deze achtduizend stukken 
ruim 250 missives en brieven uitgelicht. Dit komt overeen met drie procent van het totale aantal stukken. 
Binnen deze grondig bestudeerde stukken zit echter een hiaat. Door de soms ietwat chaotische 
toestanden in het archief is echter geen bruikbaar stuk gevonden uit de tweede helft van 1952. Dit hiaat 
wordt derhalve, waar mogelijk, ingevuld aan de hand van secundaire literatuur. 

Naast dit in Limburg rustende archiefmateriaal wordt er gekeken naar Tweede Kamerdebatten over de 
politieke delinquenten. Het zijn namelijk deze debatten waarin duidelijk de mening doorkomt van de 
verschillende groeperingen en hun visie op delinquenten en hun omstandigheden in de kampen.23 Ook 
zijn deze debatten de aanzet tot wetgeving omtrent de rijkswerkinrichtingen. Deze handelingen vormen, 
samen met de bekendmakingen in het Staatsblad en de ingekomen missives, de Haagse kant van het 
onderzoek. 

                                                           
22Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), Maastricht, 07.A03 Rijkswerkinrichtingen in de Mijnstreek 
23Handelingen Tweede Kamer 1947-1948, 04 december 1947, 23ste vergadering; Handelingen Tweede Kamer 1950-
1951, 14 december 1950, 33ste vergadering. 
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Nu kan eventueel ook een stap verder gekeken worden. Dan gaat het niet enkel over hoe de een zich tot 
de andere verhoudt of hoe ze van elkaar verschilden maar ook over hoe zij samenwerken. Het is net zo 
goed mogelijk dat ideeën of ontwikkelingen in de strafkampen doorsijpelden naar Den Haag, waarna dit 
in de politiek veelvuldig besproken of bediscussieerd wordt. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de 
verzoeken die door de directie van de mijnkampen geschreven worden aan justitie, en de antwoorden die 
hierop terugkomen.   
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Van Oostfront naar Kolenfront 
Een beknopte voorgeschiedenis: Aanzet tot, en uitwerking van de bijzondere 
rechtspleging 
In april 1942 sprak koningin Wilhelmina vanuit Londen de Nederlandse bevolking toe over de illegale ether. 
Ditmaal verzekerde zij het volk dat “evenals in andere landen, wettelijke bepalingen gereedliggen of in de 
maak zijn om wegens hulp, op welke wijze dan ook aan de vijand verleend, rekenschap te vorderen.”24 
Ruim één jaar later, in september 1943, werd door de Nederlandse regering in ballingschap een viertal 
wetsbesluiten toegevoegd aan het bestaande strafapparaat, speciaal gericht op de berechting en 
vervolging van collaborateurs.25 Ook dit bekrachtigde Wilhelmina met haar retoriek: “Deze regeling zal 
(…) onmiddellijk in werken treden, waarbij tevens is voorzien de verwijdering van alle ongewenschte 
elementen, die dadelijk afgezonderd moeten worden, opdat tot snelle doch rechtvaardige berechting der 
misdadigers kan worden overgegaan.”26 Deze toegevoegde wetsbesluiten waren noodzakelijk omdat er 
in Nederland nog geen concrete wetgeving was opgesteld betreffende collaboratie en andere 
hulpverlening aan de vijand. Deze wetsbesluiten waren het Besluit Buitengewoon Strafrecht. 
Hulpverlening aan de vijand werd als de belangrijkste misdaad tegen de staatsveiligheid beschouwd. Ook 
werd de in 1870 afgeschafte doodstraf heringevoerd voor zeer zware gevallen. Op basis van deze 
wetgeving zouden alle collaborateurs de volgende jaren bestraft worden. 

In haar toespraak van september 1943 zegt Wilhelmina ook dat de eerste uit te voeren maatregelen onder 
militaire leiding plaats zullen vinden. Dit “militair gezag” zou vanaf het eerste uur van de bevrijding 
aanwezig zijn in Nederland. Het militair gezag zou gedurende enkele weken actief zijn, alvorens zo snel 
mogelijk over zou worden gegaan naar een burgergezag.27 Deze vlotte overgang naar de normale gang 
van zaken verliep echter minder voorspoedig dan in 1943 werd gedacht. Begin december 1944 viel de 
strijd stil aan het begin van de Hongerwinter. Slechts de zuidelijke helft van Nederland was gedeeltelijk 
bevrijd van de Duitse overheersing. Het noorden moest wachten tot het volgende jaar mei.  

Tijdens de winter begon het militair gezag wel al aan de uitvoering van haar taken. Een van deze taken 
was het opsporen en interneren van verdachten. Dit deden zij, na een grondige interne zuivering, samen 
met de verschillende politiekorpsen. Aanvankelijk gebeurde dit gestaag en chaotisch. Er was veel 
onenigheid in het beleid. Dit komt mede doordat het (voormalige) verzet en de Binnenlandse 
Strijdkrachten een andere mening hadden, over wie wel of niet schuldig waren aan collaboratie, dan de 
Nederlandse regering in ballingschap en het militair gezag. In dit eerste halfjaar werden naar schatting 
tussen 20.000 en 25.000 mensen gearresteerd. 28  Deze werden ondergebracht in verschillende 

                                                           
24M.B. Schenk & J.B.Th. Spaan, De Koningin sprak: proclamaties en radio-toespraken van H. M. Koningin 
Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 (Utrecht, 1945) p.44. 
25Peter Romijn, Snel, streng en rechtvaardig: politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' 
Nederlanders, 1945-1955 (Houten, 1989) p. 41-47. 
26M.B. Schenk & J.B.Th. Spaan, De Koningin sprak: proclamaties en radio-toespraken van H. M. Koningin 
Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 (Utrecht, 1945) p. 66. 
27M.B. Schenk & J.B.Th. Spaan, De Koningin sprak, p. 68. 
28Peter Romijn, Snel, streng en rechtvaardig, p. 53. 
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gevangenissen en al bestaande interneringskampen zoals kamp Vught. Ook in Zuid-Limburg lagen 
verschillende van deze gevangenissen en kampen, maar geen van hen had de functie van mijnwerkkamp. 
De reden hiervoor was dat er nog geen veroordelingen waren. Alle opgesloten verdachten waren niet 
meer dan verdacht. Ze moesten allemaal nog berecht worden in een van de nog op te zetten tribunalen. 
Ook deze tribunalen vielen aanvankelijk onder het militair gezag, dat dus haast “judge, jury and 
executioner” was. 

De omstandigheden in de interneringskampen waren aanvankelijk erbarmelijk. Ze waren slecht 
georganiseerd en er was weinig ruimte. Ook was er geen degelijk opgeleid personeel en kwam de 
bewaking van de interneringslocaties aanvankelijk bij de Binnenlandse Strijdkrachten te liggen. Dit leger, 
onder leiding van Prins Bernhard, had naar eigen inzien nog enkele appeltjes te schillen met de 
collaborateurs. Het verbaast dan ook niet dat er regelmatig sprake was van mishandeling of vergelijkbare 
incidenten in de kampen. Een krantenartikel uit maart 1945 spreekt zelfs van “Dachau in Maastricht.”29 
In “De Grote Looier,” zoals het kamp heette, zaten 1400 mensen terwijl het een maximumcapaciteit had 
van 700. De auteur van dit artikel, advocaat-procureur Charles van Oppen, sprak nadrukkelijk zijn zorgen 
uit over het feit dat deze kampen als het ware als experiment dienden voor hoe de bestraffing van 
delinquenten in de rest van het land zou verlopen.  

Een half jaar na de volledige bevrijding van Nederland, op 5 november 1945, werd het Directoraat-
Generaal voor Bijzondere Rechtspleging ingesteld op het ministerie van Justitie. Dit was de instantie die 
zich, na het militair gezag, moest bezighouden met de uitvoering van de in Londen besloten wetgeving 
omtrent het buitengewone strafrecht. De bijzondere rechtspleging zou zich sedertdien bezighouden met 
het berechten en bestraffen van de collaborateurs in de verschillende bijzondere gerechtshoven door 
Nederland. 

Eerder nog dan het instellen van de bijzondere rechtspleging was de oprichting van Stichting Toezicht 
Politieke Delinquenten (STDP). De STPD werd in de zomer van 1945 opgericht door de Nijmeegse 
hoogleraar staatsrecht Frans Duynstee. Waar de bijzondere rechtspleging en het militair gezag zich 
richtten op de opsporing en berechting van de politieke delinquenten ging de STPD een stap verder. Zij 
hield zich bezig met de reclassering en herintegratie van de veroordeelden terug in de maatschappij.30 
Het is dan ook geen bijzonderheid dat zij eerder opgericht werd dan de instelling van de bijzondere 
rechtspleging. De STPD hield zich al eerder bezig met de reclassering van de door het militaire tribunaal 
veroordeelden. 

Daar de reclassering toentertijd in Nederland geen overheidstaak was, was de oprichting van de STPD een 
particulier initiatief. Hierdoor had zij ook geen bevoegdheid in de interneringskampen en gevangenissen. 
Toch werd hen op advies van de bijzondere rechtspleging volledige medewerking verleend door de 
kampbestuurders. De STPD zou de sociale en geestelijke verzorging van de collaborateurs voor haar 

                                                           
29Dr. Charles van Oppen, “Dachau in Maastricht?”,Veritas: katholiek 14-daagsch blad voor Maastricht (7 maart 
1945). 
30Helen Grevers,Van landverraders tot goede vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in Nederland en 
België, 1944-1950 (Amsterdam, 2013), p. 197-200. 
 



 
 

18 

rekening nemen, terwijl de bijzondere rechtspleging zich bezighield met de bewaring van de 
collaborateurs. Dit was de taakverdeling rondom de strafinrichtingen van het buitengewoon strafrecht na 
het opheffen van het militair gezag in 1946.31 

De situatie in Zuid-Limburg was tegen eind 1945 chaotisch. De geïnterneerden waren verspreid over een 
tiental verschillende kampen en gevangenissen. Het grootste deel van hen zat in het St. Ignatiuscollege te 
Valkenburg en in het al eerder benoemde Maastrichtse kamp, “De Grote Looier.” Samen waren deze 
kampen goed voor ruim 3000 geïnterneerden.32 Ook waren er tegen de 2000 geïnterneerdenverspreid 
over andere kampen in de regio te Hoensbroek, Spekholzerheide, Treebeek, Nulland (bij Kerkrade), 
Lindenheuvel (bij Geleen), en Brunssum.33 Dit zijn allemaal plaatsen in de Zuid-Limburgse mijnstreken. 
Het zijn dan ook deze kampen die de basis vormen van de latere rijkswerkinrichtingen in de regio. Het 
gros van ervan zou in de komende twee jaar worden opgeheven. Enkel het kamp te Treebeek, dat toen 
nog in aanbouw was, bleef in gebruik tot 1950 en dit kamp vormt, samen met twee nog te bouwen 
kampen, de casus van dit onderzoek. 

Het doel van de bijzondere rechtspleging was het “verwijderen van alle ongewenste elementen in de 
samenleving.” Deze zouden zo snel mogelijk berecht en bestraft worden zodat de Nederlandse 
maatschappij vreedzaam aan de heropbouw zou kunnen beginnen. Het verwijderen van de ongewenste 
elementen begon al in 1944 door het militair gezag en werd later voortgezet door de bijzondere 
rechtspleging. Ook was er een particulier initiatief om de reclassering van deze delinquenten te 
organiseren zodat er meteen kon worden begonnen met heropvoeding van de “foute” elementen. Door 
gebrek aan enigheid tussen de betrokken instanties, en door de soms lakse uitvoering van de 
rechtspleging, waren de eerste twee jaar chaotisch en vol misstanden. Om dit te kunnen verbeteren 
moest de politiek de zaken herbezien en waarschijnlijk ook herorganiseren. 

 

 

  

                                                           
31Helen Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in Nederland en 
België, 1944-1950 (Amsterdam, 2013), p. 200. 
32Op basis van schattingen. De cijfers rondom De Grote Looier in Maastricht variëren van 1400 tot 2600. Het St. 
Ignatiuscollege was al begonnen met een minder van het aantal gedetineerden voor het aantal van 860 op 1 
september 1947 werd bereikt. Dus ook hier is ca. 1000 geen overdreven schatting. Dr. Charles van Oppen, “Dachau 
in Maastricht?”,Veritas: katholiek 14-daagsch blad voor Maastricht (7 maart 1945); C. Cillekens, “De na-oorlogse 
omgang met (vermeende) collaborateurs in Maastricht,” Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig 
Genootschap, <http://www.lgog.nl/Publications/1272386328796> [geraadpleegd op 29-05-2017]; Regionaal 
Historisch Centrum Limburg (RHCL), Maastricht, 07.A03 Rijkswerkinrichtingen in de Mijnstreek, 38, J69, 02-10-1947 
33Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), Maastricht, 07.A03 Rijkswerkinrichtingen in de Mijnstreek, 38, 
J69, 02-10-1947 
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1946-1948 “Het doen uitvoeren van nuttige arbeid” 
4 december 1947, om 11 uur ’s ochtends, vergaderde de Tweede Kamer over een verslag omtrent 
bezoeken aan kampen voor politieke delinquenten. Het bezoeken van politieke delinquenten was tot 
dusver slechts in vrij beperkte mate toegestaan. De eerste die na het openen van de vergadering het 
woord nam, was mr. Derks van de Katholieke volkspartij. Allereerst wees hij erop dat het besluit om per 
1 januari 1948 de tribunalen te doen opheffen niet reëel leek op dat moment. Toch sprak hij ook zijn 
vertrouwen uit in de minister. Hij geloofde dat, hoe irreëel het misschien ook leek, de tribunalen hun 
liquidatiedatum zouden halen. Het beëindigen van de bijzondere rechtspleging zou dan ook reden genoeg 
zijn om te stoppen met praten over alles wat fout ging. Ondanks alle smetten en problemen die reeds vele 
malen besproken zijn “kunnen zij geacht worden ‘algemeen goed’ te zijn geworden.”34 Desalniettemin 
begon mr. Derks met het oprakelen van alle fouten en misstappen die door het ministerie en de betrokken 
organen zijn gemaakt. Derks vroeg zich af of het wenselijk is dat de gedetineerden, nadat zij jaren in 
erbarmelijke omstandigheden opgesloten zijn geweest, zomaar terug kunnen worden gezet in de 
maatschappij. Hem was uit gesprekken met gedetineerden gebleken dat “een gevoel van wrok bij velen 
van hen de overhand krijgt en dat de kampen broeinesten dreigen te worden van het vormen van 
staatsgevaarlijke groeperingen.” Hij was bang dat deze mensen een “Staat binnen een Staat” gingen 
vormen. 

Mr. Derks wist hoe dit te voorkomen was. Zijn idee was het verbeteren van de omstandigheden binnen 
de gezinnen van de delinquenten door middel van verbeterde reclassering en de mogelijkheid meer geld 
van hun dwangarbeidsloon naar hun gezinnen sturen. “Wellicht is de regeling, die voor de gedetineerden 
die in de mijnen werken geldt, voor uitbreiding tot andere arbeid vatbaar?”35 

Dit is een opvallende opmerking, vroeg aan het begin van de vergadering. Mr. Derks kent direct, binnen 
de context van de strafkampen, de mijnen een uitzonderingspositie toe. Hij zegt dat de situatie in de 
mijnen anders ligt. Daarnaast stelt mr. Derks dat deze uitzonderingspositie komt doordat “de productie 
aldaar in een levensbelang van Nederland voorziet.” Strafkampen, en heropvoeding in het algemeen, 
waren toentertijd gebaseerd op het idee dat men door hard werken een goed mens zou worden. 
Opsluiting mocht niet langer nutteloos zijn.36 Zo werden in België in deze periode haast alle incivieken 
naar de mijnen in Belgisch Limburg gestuurd. Deze arbeid vond plaats onder het motto van “travail pour 
rachat,” werken voor boetedoening. In Nederland was de situatie iets anders. Enkele Nederlandse 
rechtsgeleerden, waaronder de leden van de STPD, zagen de gesloten kampen, de interneringskampen, 
als plekken van verderf.37 Deze kampen zouden een averechts effect hebben op de zedelijke gezondheid 
van het volk. In Nederland begon men dus te experimenteren met “open kampen.” Deze “open kampen” 
zouden als het ware woon- en werkgemeenschappen worden voor de delinquenten en eventueel hun 
gezinnen, zodat ze direct in de maatschappij terecht kwamen en niet van hen afgesloten zaten. Zo is er 

                                                           
34Handelingen 23ste vergadering Tweede Kamer 4 december 1947, p. 612. 
35Handelingen 23ste vergadering Tweede Kamer 4 december 1947, p, 612. 
36Helen Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in Nederland en 
België, 1944-1950 (Amsterdam, 2013), p. 206-216 
37Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders, p. 240-241. 
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het voorbeeld van kamp Westvaart in de Noordoostpolder. 38  Hier was geen kampbewaking, geen 
prikkeldraad en de collaborateurs mochten zich vrij bewegen binnen en buiten het kamp. Dit terwijl ze 
rondom het kamp landarbeid uitvoerden en probeerden het gebied leefbaar te maken voor latere 
bewoning. Vergelijkbare projecten werden op de veenkoloniën en in Nieuw-Guinea uitgevoerd. In 
Nederland was er dus niet zozeer sprake van “werken voor boetedoening,” maar meer van “werken voor 
maatschappelijk nut.” De mijnkampen lijken in het eerste opzicht misschien wel meer op het Belgische 
model, maar door de verwoording van Derks over “het levensbelang van Nederland” kan men ze ook in 
het licht van “werken voor maatschappelijk nut” zien.  

In deze vergadering komt een reactie op mr. Derks van de heer Stokvis van de Communistische Partij van 
Nederland (CPN). Ook de heer Stokvis spreek nog even over alle fouten die in de bijzondere rechtspleging 
zijn gemaakt. “Nimmer heeft een Overheid zo onmiskenbaar bewezen het zwaard tevergeefs te dragen!” 
Stokvis noemt de politieke berechting regelrecht mislukt.39 Een belangrijk deel van de delinquenten komt 
als fascist het kamp binnen en gaat als fascist het kamp weer uit. Nergens is dit volgens Stokvis zo duidelijk 
zichtbaar als bij de “S.S.-gevallen in de mijnkampen.” Zij zouden nog hun bataljon liederen zingen, en leven 
onder de zinspreuk “einer für alle, alle für einer.” Ook zouden deze “S.S.-ers in de mijnkampen” de meest 
anticommunistische stemming onder alle politieke delinquenten hebben.40 

Waar beide heren hun ongenoegen uitspreken over de bijzondere rechtspleging in het algemeen, houden 
ze er over de situatie in de mijnkampen toch vrij verschillende opvattingen op na. Mr. Derks ziet ze als 
voorbeeldig reclasseringsmodel voor de andere kampen, terwijl de heer Stokvis ze ziet als plaatsen waar 
S.S.-ers hun saamhorigheid kunnen tonen. Geen van beide sprekers weet echter zijn toehoorders te 
overtuigen van hun mening. Sterker nog, het oordeel van beide sprekers over de mijnen valt teniet in hun 
volledige relaas over de bijzondere rechtspleging en alle betrokken misstanden. Feit blijft wel dat, tijdens 
het deel van de vergadering over de kampomstandigheden, de beide sprekers het noodzakelijk achten 
om de mijnkampen op de een of andere manier apart te benoemen. Wanneer om half vijf ’s middags de 
vergadering wordt gesloten is er nog geen enkel woord gerept over het verslag omtrent het bezoeken van 
de kampen. 

Hoe komen de politieke delinquenten in de staatsmijnen aan deze, volgens mr. Derks, bijzondere positie? 
Waarom noemt mr. Derks hen als voorbeeld voor de rest van de kampen? Waren deze kampen inderdaad 
een thuiskamp voor S.S.-ers? We zitten nog in het begin van het hele proces. De bijzondere rechtspleging 
is nog niet ten einde. Sterker nog, de dan zittende minister van Justitie, mr. Johannes Van Maarseveen, 
zegt zelfs dat de bijzondere rechtspleging verlengd wordt tot halverwege 1948.41 Ook is een deel van de 
mijnkampen nog niet eens afgebouwd. 
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Na de ontbinding van het militair gezag op 4 maart 1946 werd de berechting en organisatie van de kampen 
overgedragen aan de Nederlandse politiek. Nadat de bijzondere rechtspleging nog enkele maanden 
beheerd werd door het demissionaire kabinet Schemerhorn-Drees, werd zij in juli 1946 onder kabinet 
Beel I geplaatst. Met Van Maarseveen, als minister van Justitie, als politieke verantwoordelijke voor de 
bijzondere rechtspleging, werd overgegaan op de voltooiing van het in 1943 bedachte proces, waaraan 
geen einde leek te komen. 

Om de berechting voorspoedig te laten verlopen, en het proces zo snel mogelijk af te sluiten, werd vanaf 
1947 overgegaan op massale gratieverleningen voor lichte gevallen. Onder het motto “barmhartigheid” 
probeerde Van Maarseveen het aantal gedetineerden terug te brengen naar 25.000 voor 1 oktober 
1946.42 Dat aantal werd pas in mei 1947 bereikt. Deze nieuwe koers staat echter lijnrecht tegenover de 
uitspraak van Wilhelmina uit 1942. De barmhartigheidspolitiek werd dan ook bevochten door de 
voormalige illegaliteit en de CPN.43Dit proces vroeg ook om een reorganisatie van de strafkampen in 
Nederland. De kleinere kampen en de geïmproviseerde kampen werden langzaamaan gesloten, en 
tegelijkertijd werden er specifieke kampen gebouwd voor de delinquenten die hun straf nog moesten 
uitzitten.  

De nieuwe verdeling van de kampen werd toegelicht in een missive van het ministerie van Justitie van 21 
mei 1947.44 Nu het aantal gevangenen gedaald was konden zij op basis van leeftijd en kwalificaties worden 
herverdeeld over de kampen. De langgestraften kwamen op de veenkolonies in het noorden te werken. 
Jeugdige delinquenten moesten landbouwwerk doen in Groningen, of een industriële vakopleiding volgen 
en de vrouwen moesten naar de vrouwengevangenis in Rotterdam. Voor het werk in de mijnen kwamen 
alle lichamelijk sterke mannen onder de 40 jaar in aanmerking. Ook moesten zij een straf hebben van 
hoogstens 5 jaar, waarvan zeker nog een half jaar resteert. Op al deze kampen werden loonregelingen 
getroffen om een prikkel te creëren om te werken voor het gezin of zichzelf. Hierbij werd gedetineerden 
in de noordelijke kampen de keuze gegeven om zich vrijwillig aan te melden voor het werk in de mijnen. 
Een interne raad, onder leiding van de kampdirectie van de mijnkampen, zou dan beslissen of mensen in 
aanmerking kwamen om te werken in de mijnen. 

Nu wil het toeval dat de eisen die gesteld werden voor strafarbeid in de mijnen, qua strafduur, leeftijd en 
lichamelijke kwalificaties, in grote mate overeenkwamen met het profiel van de veroordeelde 
Nederlandse S.S.-ers die na hun dienst in Oost-Europa massaal gearresteerd zijn. Deze waren ook 
lichamelijk sterk en gezond, jonger dan 40 jaar en kregen veelal een straf van 5 tot 10 jaar. Zo wordt de 
opmerking van de heer Stokvis wel deels ondersteund. Toch zijn precieze cijfers van het aantal 
delinquenten in de mijnen dat S.S.-er was lastig te geven. In de beschikbare algemene cijferopgaven 
worden de delinquenten enkel ingedeeld op religie, of op soort werk (mijnweker of corveeër). Voor de 
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Belgische mijnkampen kan wel met zekerheid gezegd worden dat er hoofdzakelijk wapendragers 
tewerkgesteld werden, daar dit in het officiële beleid werd besloten.45 

De bepalingen van 21 mei 1947 betekenden concreet het volgende voor de strafkampen in Zuid-Limburg. 
Er werd gewerkt aan twee nieuwe strafkampen. Een ervan, kamp “Julia” te Eygelshoven, zou een 
capaciteit krijgen van 550 gedetineerden. 46  Een ander kamp zou opgezet worden in een andere 
Kerkraadse wijk, Terwinselen. In dit kamp was ruimte voor 500 gedetineerden.47 Het kamp te Terwinselen 
was verbonden aan “Staatsmijn Wilhelmina” en kamp in Eygelshoven was verbonden aan de particuliere 
mijnen van “Laura en Vereeniging.” 48 Deze twee kampen zouden samen met het reeds in aanbouw zijnde 
kamp “de Passart” in Treebeek, verbonden aan “Staatsmijn Emma,” thans te gemeente Brunssum, goed 
zijn voor de opvang van tegen de 1500 gedetineerden. In het kader van de reorganisatie werden de 
kampen te Hoensbroek, Spekholzerheide, Nulland, Lindenheuvel en Brunssum opgeheven, en hun 
inboedel werd overgedragen aan de al te bouwen kampen. De bedoeling was om deze ontruiming zo 
spoedig mogelijk te laten verlopen. Samen hadden deze op te heffen kampen, per 1 september 1947, een 
totale populatie van 1011 gedetineerden. 49  Deze te verplaatsen gedetineerden kregen, mits hun 
resterende straftijd dat toeliet, de keuze om verder te werken in een mijnkamp. Het grootste deel van 
hen heeft hiervoor gekozen. 

Rond deze tijd werd al een advies uitgeschreven, door de directie van de strafkampen te Limburg en de 
directie van Staatsmijnen, om de maximale straftijd voor mijnwerk te verhogen van vijf tot zeven jaar.50 
De reden hiertoe was dat zo meer gedetineerden de kans kregen om zich aan te melden voor werk in de 
mijnen. Dit zou goed zijn voor de gevangenen zelf, hun families en de Nederlandse economie. De 
mijnwerkers kregen namelijk meer loon en konden hiervan ook een groter deel naar hun familie sturen. 
Daarnaast waren de gevangenen voor de Staatsmijnen ook veel goedkopere werknemers dan de vrije 
kompels. De Staatsmijnen betaalden volgens Minister Van Maarseveen F4,- per delinquent per dag.51Dit 
is een gering bedrag wanneer je het vergelijkt met de weeklonen van vrije mijnwerkers, die de 
staatsmijnen tegen de 100 Gulden per week kostten in 1951.52 Niet enkel waren de Staatsmijnen minder 
geld kwijt per hoofd aan de gedetineerden, de gedetineerden zelf verdienden overigens veel meer dan 
hun lotgenoten elders.53 
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Niet alleen het loon van de gedetineerden in de mijnkampen werd vergoed door de beheerders van de 
Nederlandse steenkolenmijnen. De gedetineerden kregen ook dezelfde verzekering die de Staatsmijnen 
voor hun vrije arbeiders hanteerden. Waar de gezinnen van de niet in de mijn werkende gedetineerden 
afhankelijk waren van staatssteun, in de vorm van bijstand, en een basale verzekering genoten, werden 
de gezinnen van de gedetineerden in de mijnkampen verzekerd bij het eigen ziekenfonds. Dit was niet 
slechts een ruimere verzekering, maar gaf hen ook vrije keuze in arts, specialisten en apotheker.54 

Buiten het loon en de ziektekosten waren in de mijnen ook de rantsoenen beter voor de gedetineerden. 
Toch was er in het najaar van 1947 een anonieme klacht binnen gekomen bij de Staatsmijnen. De arbeider 
zou in slechte omstandigheden verkeren en weinig te eten krijgen.55 De kampdirecteur reageerde hierop 
met ongeloof. Deze klacht zou vast niet van een gevangene afkomen. Die uitten immers waardering voor 
de voeding. Zij zouden meer te eten krijgen dan vrije kompels. Zelfs de ambtenaren en personeelsleden 
in de kampen krijgen minder te eten dan de delinquente mijnarbeiders. Daarbij, zelfs als de klacht juist 
zou zijn, zou één klacht op de 500 gevangenen te verwaarlozen zijn, volgens de kampdirecteur. 

Het rantsoen was, gezien de zware arbeid van de gedetineerden, zeker hoog. Zo kregen zij dagelijks bijna 
een halve kilo brood, en één kilo aardappelen te eten. Dit samen is al zo’n 2000 kilocalorieën. Deze 
koolhydraten werd aangevuld met verschillende peulvruchten, voedingsvetten en zuivel. Dit is duidelijk 
meer dan in andere kampen, waar het rantsoen volgens aanvankelijke bepalingen tussen de 1500 en 2000 
kilocalorieën lag.56 Enkel het vlees lijkt, door de schaarste, tegenwoordig wat weinig. Zij kregen 200 gram 
vlees per week. 57  Ook koffie en een enkele zoete versnapering met de feestdagen ontvingen de 
gevangenen. 

Buiten dit voedselrantsoen was er ook nog een tabaksrantsoen. Dit was volgens o.a. Belinfante een van 
de heikelste punten onder de gedetineerden. In het begin kregen zij helemaal geen sigaretten. Dit was 
hoofdzakelijk bedoeld als pesterij of wraak door de kampbewaarders. “Zij konden wel roken tijdens de 
oorlog, terwijl anderen dat niet konden.” Dit haast algehele verbod op tabak wordt uitgevaardigd in een 
missive van het ministerie van Justitie van 11 december 1946.58 Er was een verbod op roken door niet 
veroordeelde gedetineerden. Ook mochten geen tabakswaren meegezonden worden in 
voedselpakketten. Gedetineerden die wel al veroordeeld waren mochten, van hun loon, 1 sigaret per dag 
kopen in de kantine. 

Zo zien we dat de mijnkampen al vroeg een uitzonderingspositie aannamen binnen de Nederlandse 
strafkampen voor de politieke delinquenten. Dit zat hem op verschillende punten. Zij waren geen “open 
kamp” zoals de kampen in het noorden. Ook moesten gevangenen zich vrijwillig aanmelden om er te 
werken, waarna ze vervolgens geselecteerd en gekeurd werden. Hierdoor ontstond een groep 
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kampbewoners met ruwweg allemaal dezelfde achtergrond, namelijk die van S.S.-er. Daarbij kregen ze 
ook meer betaald dan hun lotgenoten elders en werd een fors deel van de kosten vergoed door de mijnen 
zelf. Ook over hun voeding hadden de gedetineerden weinig te klagen. Het enige waar het aan ontbrak 
was enige persoonlijke vrijheid en ontwikkeling. Dat was echter ook nog niet mogelijk omdat men nog 
altijd in de in het vorige hoofdstuk voorspelde reorganisatie van de strafkampen zat. Het duurde zeker tot 
eind 1947 voordat er de drie bekende kampen stonden, en zij samen onderdak boden aan 1500 politieke 
delinquenten. 

Deze positie is door de politiek niet onopgemerkt gebleven. De manier waarop deze gevangenen, ondanks 
hun kwade voorgeschiedenis, in het onderhoud van hun gezin konden voorzien, en ook konden 
meehelpen met de wederopbouw van het land door hun dienst aan het kolenfront wordt geprezen. Het 
is alleen jammer de mensen die voorzien in de levensnoodzaak van Nederland zij waren die voorheen, in 
de visie van het naoorlogse landsbestuur, tegen Nederland gekeerd waren. De ideeën omtrent bestraffing 
waren inmiddels ook al veranderd sinds de periode 1946-1948, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk. 
De nadruk lag niet langer op het strenge bestraffen van iedereen die op enige wijze “fout” was. Er was nu 
meer sprake van toenadering, de delinquenten moesten zo snel mogelijk her integreren in de 
maatschappij. Ook moest het proces van berechting niet eeuwen door gaan. Dit zou duur en onpraktisch 
worden. Zo werd onder het motto “barmhartigheid” door minister van Justitie van Maarseveen begonnen 
met massale gratieverleningen aan lichte gevallen om de berechting van de politieke delinquenten zo 
spoedig mogelijk te laten verlopen.  

De bijzondere rechtspleging was bijna ten einde en de delinquenten kwamen terecht in hun definitieve 
kampen. Dit betekende dat nu in volledigheid begonnen kon worden met de heropvoeding. De 
heropvoeding was echter niet een taak die de overheid snel op zich nam. Hiervoor kwam de bal bij een 
andere organisatie terecht. Het was nu de taak aan de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten om hun 
deel bij te dragen.  
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1948-1950 “Omhelzen door kinderen mag gedoogd worden” 
Toen de reorganisatie afgerond was en de bijzondere rechtspleging bijna klaar was met alle 
veroordelingen, kon eindelijk begonnen worden met het invullen van het geestelijke en recreatieve leven 
van de gevangenen. Van enkel zware arbeid werd men geen democratisch burger. Ook de sociale zorg 
moest onder handen genomen worden. Een eerste blik op de ontspanning van de politieke delinquenten 
krijgen we al in 1947. Een bericht aan de kampdirecteur van “Julia” te Eygelshoven geeft een sommatie 
van de activiteiten die de gedetineerden zelf al georganiseerd hebben. Zo zijn er al enkele koren ontstaan, 
een protestantse en een katholieke. Daarbij zijn er ook andere muzikale verenigingen ontstaan zoals 
orkesten en bands voor lichte muziek. Dit gebeurde allemaal met eigen instrumenten die de 
gedetineerden van thuis kregen opgestuurd. Buiten het muzikale gedeelte om werd er ’s avonds weleens 
een kaartje gelegd, of een potje geschaakt, en ’s zondags was er ook tijd voor voetbal, handbal en 
tafeltennis. Er was zelfs een delinquent die doctor in de chemie was, en cursussen in wis-, natuur- en 
scheikunde verzorgde.59 Deze privileges hadden ze niet tijdens de internering onder het militair gezag. 

Dit waren allemaal activiteiten die door de gevangenen zelf georganiseerd werden, er kwam geen sociale 
werker aan te pas. Deze activiteiten werden geaccepteerd door de directie in de verschillende kampen, 
maar was het volgens de directeuren en Justitie wel wenselijk dat sociale werkers zich ermee gingen 
bemoeien. Bij de muziek konden er soms namelijk wat geluiden van de S.S. in sluipen, en georganiseerde 
bonte avonden met cabaret waren niet altijd zo democratisch geëngageerd als de politieke heropvoeding 
zou betamen. Ook konden bij cursussen niet vakgebonden invloeden gehoord worden.60 Hierom was het 
zaak dat de overheid dit zoveel mogelijk onder controle had. In artikel 3 van het Tribunaalbesluit van 1944 
was immers al besloten dat: “De geïnterneerden zullen gehouden zijn werk te verrichten ten behoeve van 
de gemeenschap. De interneering zal, voor zoover mogelijk, tevens strekken tot opvoeding en opleiding 
der geïnterneerden tot nuttige leden van het Nederlandsche volk.”61 Zo kreeg de STPD na het afsluiten 
van de bijzondere rechtspleging inspraak in de organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen. Hoewel 
zij geen officiële overheidsinstantie was, had zij wel de volledige medewerking van kampcommandanten 
en gevangenisdirecteuren.62 

Toekenning van invloed aan de STPD was echter niet zonder enig bezwaar gekomen. De heer Stokvis van 
het CPN had al vroeg commentaar op de organisatie. Tijdens een Tweede Kamervergadering in maart 
1947 stelde hij dat de STPD faalt in de opvang na de internering en in het remmen van verkeerde politieke 
gedachtes. “Dat zou beteekenen, dat de stichting het belangrijkste gedeelte van haar taak verwaarloost. 
Noodzakelijk is niet alleen materieele en sociale verzorging der ex-geïnterneerden, maar ook controle op 
hun politieke gezindheid en activiteit.”63 Naast deze aanvankelijke kritiek werd er door verschillende 
politici in latere vergaderingen weinig aangemerkt op de werkwijze van de STPD in de kampen zelf. Het 
grootste deel van hun kritiek uitte zich op het werk van de STPD na de internering. De reclassering en 
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herintegratie van de ex-gedetineerden liet in de jaren tot 1950 nogal te wensen over. Jkvr. mr. Wttewaal 
van Stoetwagen bemerkte bijvoorbeeld dat zij niet of nauwelijks aan het werk geraakten en dat de 
algehele mentaliteit van het volk het werk van de STPD bemoeilijkte.64 

De eerste zaken waar de STPD aan begon waren het organiseren van godsdienstige bijeenkomsten en het 
opzetten van bibliotheken. Hiertoe werden lijsten opgesteld over de godsdienstige gezindheid van de 
gevangenen. Uit hun cijfers blijkt dat ongeveer de helft van de gedetineerden protestants was en haast 
20% was onkerkelijk.65 Hoewel dit aantal uitbundig lijkt in het Roomse Zuid-Limburg komt zij overeen met 
de algemene verdeling in Nederland aan het eind van de jaren veertig. Alleen de ontkerkelijking is een 
heel klein beetje hoger. Desalniettemin vonden van de protestantse en Roomse kerkelijke stromingen 
diensten plaats in speciaal daarvoor bestemde barakken op de zondagen. Hiervoor werden lokale 
geestelijken ingehuurd.66 Deze diensten werden vervolgens opgeluisterd door de door de gevangenen 
opgerichte koren. Daar de algemene tendens bestond dat collaborateurs ideologisch, moreel en politiek 
verdorven waren, was religieuze begeleiding een van de beste manieren om hen terug op het rechte 
maatschappelijke pad te krijgen.67Dit idee van religieuze begeleiding kwam voort uit het politieke beleid 
van Beel I alsook vanuit prominente rechtsgeleerden die barmhartigheid predikten. 68  Ondanks deze 
opluistering en de aanwezigheid van geestelijken was er veel onverschilligheid onder gevangenen 
tegenover religie, zelfs bij de kerkelijken. Zo werd getracht door meerdaagse religieuze oefeningen de 
interesse voor de diensten te verhogen. 

Wat betreft de bibliotheken was de belangrijkste zaak van de STPD om de “verkeerde” literatuur uit 
bestaande bibliotheek inventarissen te halen. In veel gevallen was dit niet enkel fascistische lectuur maar 
ook communistische, tot ontzetting van CPN-Kamerleden. 69  De hierboven genoemde religieuze 
verhouding in de Zuid-Limburgse kampen ziet men echter niet terug in de bibliotheek. Uit een eerste 
catalogus blijkt dat er 15 protestants religieuze boeken in het kamp te leen zijn, tegenover 35 Roomse 
boeken. Naast deze werken waren er ook nog 495 normale boeken, zoals romans, en 61 lesboeken 
waarvan 53 voor algemene ontwikkeling en 8 stuks met mijnwerk technische vaklectuur. De gevangen zelf 
spraken echter meer behoefte uit naar ontspanningsliteratuur en specifiek naar detectives.70 Om in de 
behoefte van de gevangen te voldoen werd er Fl. 2500,- krediet beschikbaar gesteld voor de bibliotheek 
van de strafkampen in Zuid-Limburg.71 Dit bedrag lijkt exorbitant hoog. Meer nog, daar we niet kunnen 
vaststellen hoe dit besteed werd. Ongeacht van het doel zegt dit bedrag wel iets over het belang dat aan 
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de opvoeding werd gehecht. Over problematiek rondom politiek-ideologische werken wordt overigens 
niet gesproken. 

Buiten dit aanvankelijk bureaucratisch gedeelte van boekenlijsten en arbeidscontracten voor geestelijken, 
ging de STPD zich ook bezighouden met de praktische kanten van het kamp leven. Zo werden er sociale 
ambtenaren de kampen ingestuurd. Deze dienden als aanspreekpunt voor de gevangen, ze gingen op 
cellenbezoeken, en soms ook op bezoek bij de familie van de gevangene. Ze bemiddelden in conflicten, 
zowel onder gevangenen zelf, alsook tussen gevangen en het bestuur. Ze probeerden niet simpelweg het 
leven van de gevangenen te verbeteren, maar hun rechtspositie te bewaren en de reclassering in de 
maatschappij te bevorderen. Dit kenmerkte zich bijvoorbeeld in een overheidsmissive van begin 1949. 
Hierin stond dat, “om begroeting en afscheid met enige soepelheid te kunnen volbrengen,” het gedoogd 
zou worden dat de gevangen hun kinderen mochten omhelzen. Het ging hier namelijk om zo’n enorme 
groep speciale gevallen.72 

Begin 1948 mochten de gevangen hun kinderen tijdens een bezoek knuffelen en mochten ze twee brieven 
per maand aan hun familie schrijven.73 Verlof buiten de kampen bestond niet. Voor het verlof waren 
speciaal ingerichte recreatieruimtes te vinden. Een zo’n verlofcentrum was ingericht als een normaal 
woonhuis met losse slaapkamers en normale indelingen van kamers. Dit voelde voor de gevangenen als 
een echte onderbreking van hun straf in barraken en kantines.74Nu was het niet zo dat de kampen 
eruitzagen als een goelag. Sterker nog, ten behoeve van de gesteldheid van de gedetineerden werden de 
cellen en barraken huiselijker gemaakt door ze in lichte kleuren te laten verven. Ook mochten gevangenen, 
die nog meer dan drie maanden straftijd hebben, zich abonneren op een krant of tijdschrift, uit een lijst 
van door de STPD en het Ministerie goedgekeurde kranten en tijdschriften.75 

Wat opvalt is dat deze sociale verzorging enkel plaatsvond in de strafkampen. Tijdens een vergadering van 
de directeuren van alle gevangenissen en strafgestichten in Nederland, op 20 juli 1948, werd gesproken 
over de voor- en nadelen van sociale verzorging en sociale ambtenaren in de kampen zelf. Enerzijds zagen 
de directeuren de sociale zorg als een slechte zaak, aangezien de sociale ambtenaren het werk van het 
andere gevangenispersoneel zouden storen. De bewaking kon haar taken niet naar believen uitvoeren en 
het administratieve personeel kreeg meer werk uit te voeren. Hiertegenover staat dat de sociale 
verzorging wel lijkt te werken wat betreft de gemoederen van de gedetineerden. Toch, zo stellen de 
directeuren op de vergadering, kon de verzorging het beste nog beperkt blijven tot de strafgestichten en 
niet direct worden toegepast op alle huizen van bewaring. Eerst moesten de sociale ambtenaren uniform 
opgeleid worden tot “all-round vakmannen.” Ook zouden sociale ambtenaren nu met de 
reclasseringsraden moeten vergaderen over het eventueel ontslag van de gevangenen.76 
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Aan deze vergadering kunnen we dus zien dat sociale verzorging nog niet regel was in alle gevangenissen 
maar dat er wel mee geëxperimenteerd werd in de strafgestichten. De STPD maakte hier dus de eerste 
zetten in sociale verzorging van de gevangenen ten behoeve van de reclassering. Per december 1948 was 
er een richtlijn met instructies voor de sociale ambtenaren.77 De vier belangrijkste taken waren: 

- Het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheid van gedetineerden. 
- Het regelen van het gebruik van de niet aan arbeid bestede tijd. 
- Het behartigen van de sociale belangen van de gevangenen 
- Het deelnemen aan de gestichtsraden 

De sociale ambtenaren waren ook belast met het maken van verslagen van culturele evenementen 
georganiseerd voor en door de gevangenen. Ook hielpen ze met de invulling van feestdagen, hoofdzakelijk 
tijdens de decembermaand. Hierbij werden ook brieven van gevangen zelf geciteerd. Dit geeft een goede 
kijk in de beleving van de gedetineerden. Een van hen schreef aan zijn familie: “Gisteren is St. Nicolaas 
geweest en bracht nog een pakje cigaretten en 3 speculaas-poppetjes voor me mee en nogal liefst 
‘Bondstreet’ zodoende kreeg ik 40 cigaretten bij elkaar en kom ik wel toe tot woensdag. ’t Is hier zo slecht 
nog niet.”78 

In ditzelfde verslag stonden ook negatieve opmerkingen van de gedetineerden. Deze hadden echter niet 
zozeer betrekking op de situatie van gevangenschap, maar eerder op hoe met kerstpakketten van thuis 
werd omgegaan. Het officiële beleid was immers dat de toegestane inhoud van alle pakketten gelijk werd 
verdeeld onder de kampbewoners.79 Zo waren er meer richtlijnen opgesteld voor de decembervieringen. 
Alle gedetineerden mochten extra kaarten schrijven naar hun familie en daartoe kregen zij een kerstkaart 
per persoon uitgereikt op kosten van de staat. Ook konden zij rekenen op door de staat betaalde 
geschenken of voedsel. Hiervoor werd voor de gewone kampen Fl. 0,80 per persoon begroot en voor de 
mijnkampen Fl. 1,-. Waar dit verschil vandaan kwam is onduidelijk. Deze twintig cent extra leverde de 
gedetineerden in Zuid-Limburg zo wel wat meer sigaretten en spijs op dan hun lotgenoten in de andere 
kampen. Ook mocht een daartoe geschikt persoon, de directeur, een ambtenaar, bewaker of zich goed 
gedragende gedetineerde, zich verkleden als St. Nicolaas om geschenken uit te delen! 

In de verslagen van de sociale ambtenaren werd ook gesproken over cursussen en interesses van de 
gevangenen en over culturele activiteiten die zij deden. Zo was er in de mijnkampen redelijk wat animo 
voor Engelse en Spaanse taal en ook een cursus imkeren was in trek in Eygelshoven.80 Door massale 
invrijheidstellingen met de gratieverleningen na de inhuldiging van Koningin Juliana raakten de cursussen 
echter onderbezet. De sociale ambtenaren zagen wel het heil van de betrokkenheid van, en het onderwijs 
voor, de gedetineerden in. Derhalve probeerden zij meer vakgerichte cursussen op te zetten, zoals 
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boekhouding en een opleiding voor het middenstandsdiploma. Ook konden de gedetineerden enkele 
toegestane schriftelijke cursussen volgen bij onder andere LOI.81 

De sociale ambtenaren zagen hun werk niet als babysitters of belangenbehartigers. Ze zagen zichzelf meer 
als een fundering waarop de gedetineerden konden bouwen bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit 
werd het beste verwoord in een vergadering toen de spreker een citaat gebruikte van J.F. de Jongh, 
directeur van de school voor maatschappelijk werk te Amsterdam: “… dat het ons werk is de mensen te 
willen helpen bij het vinden van hun maatschappelijke aanpassing wil dat niet zeggen dat wij mensen in 
een door ons vastgesteld keurslijf dwingen, maar dat we nagaan hoe de betrokkenen zichzelf kan zijn en 
vrij zou kunnen leven.”82 Dit was de ambitie van de sociale ambtenaren en van de STPD. Deze sloot aan 
bij de wens van kabinet Beel I, die de barmhartigheidspolitiek van Schemerhorn-Drees voortzette. De 
gedetineerden moesten zo snel mogelijk klaar worden gemaakt voor terugkeer in de gewone 
maatschappij, zodat zij weer konden bijdragen aan de samenleving. Voor de gevallen waarvoor dit niet 
mogelijk was moest, krachtens de Interneringsregeling uit 1946, een maatschappelijk gewenste oplossing 
gevonden worden, in de vorm van internering en tewerkstelling.83 

Een van de punten die de sociale ambtenaren benadrukten waren de huwelijksproblemen van de 
gedetineerden.84 De gevangenen zagen hun vrouw en kinderen hoogstens eens per maand, en mochten 
hen tweemaal maandelijks schrijven. Dit leek aanvankelijk weinig problemen op te leveren. Sociale 
ambtenaren merkten dat tegen het einde van de straftijd van een delinquent de huwelijksproblemen 
opeens parten ging spelen. Ondanks dat het loon van de mijnwerkers de gezinnen goed kon onderhouden 
was de distantie en vervreemding tussen het gezin en de arbeider dermate gegroeid dat bij thuiskomst 
het huwelijk direct zou breken.85 Ook zouden vrouwen al tijden ontrouw zijn geweest en niet meer willen 
dat hun partner terug bij hen in huis kwam. Om dit te voorkomen werden er steeds vaker uitzonderingen 
gemaakt door de directie voor gevangenen om hun gezinnen met verlof te mogen bezoeken. Officieel 
mocht ook alleen echtgenoot, kinderen of ouders op bezoek komen, maar vanaf 1948 werden verloofdes, 
onder andere om deze reden, ook toegestaan. 86  Op advies van de sociale ambtenaar kon ook 
toestemming worden verleend aan gedetineerden om vaker brieven naar huis te mogen schrijven.87 

Al met al waren de omstandigheden in de mijnkampen, volgens de bronnen, redelijk tot goed. Dit zien we 
ook aan het lage aantal ontsnappingspogingen. Zo waren er twee pogingen in 1947, vier pogingen in 1948 
en vier in 1949.88 Van al deze pogingen is slechts een ontsnapping geslaagd. Of deze persoon later nog is 
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teruggevonden is onduidelijk. Deze ontsnappingspogingen werden nooit vanuit het kamp ondernomen 
maar vanuit de mijnen zelf. Hier was namelijk niet de kampbewaking verantwoordelijk voor het toezicht 
maar de Mijnpolitie van de Staatsmijnen. 

Buiten dit lage aantal ontsnappingen waren de gevangen in de mijnen ook relatief gezonder dan op de 
andere kampen. Waar de gewone kampen 10% uitval hadden door ziekte of epidemie was dit in de 
mijnkampen slechts 4% tot 6%.89 Dit hoeft echter niet per se te komen door de omstandigheden in de 
kampen, maar kan ook liggen aan de intens strenge medische keuring die de gedetineerden kregen 
alvorens ze geselecteerd werden voor mijnwerk. Zo waren er maar liefst 30 punten waarop directe 
afwijzing voor het mijnwerk plaatsvond. Zaken als eczeem of vergrote amandelen waren al reden tot 
afkeuring.90 

De gedetineerden kregen ook meer en meer rantsoen en een gevarieerder dieet. Hoofdzakelijk de iets 
duurdere goederen zoals vlees en vis stegen. Ook de koffie rantsoenen gingen omhoog. Op 23 augustus 
1948 wordt rijst aan het dieet toegevoegd voor gedetineerden voor wie dit medisch nodig was.91 Er komt 
een grotere variatie in peulvruchten voor bij de maaltijd. Zelfs tabak mag nu vrij gekocht worden tot een 
maximum van 40 sigaretten per week!92 

Ook de lonen van de gevangenen gingen omhoog. De gedetineerde mijnwerkers verdienden op een 
gegeven moment Fl. 4,50 per dienst.93 Ook het loon van de corveeërs en kantinewerkers steeg in deze 
periode van Fl. 0,40 naar Fl. 0,48 per dag.94 Hier zie je ook direct hoe groot het verschil is tussen het loon 
van de gewone gedetineerden en zij die in de mijn werken. Het is dan ook geen wonder dat nieuwe 
gedetineerden zich bleven melden voor de mijnarbeid.  

De gevangenen zelf gaven ook aan tevreden te zijn met de omstandigheden. In november 1948 woonden 
er 1468 gedetineerden verspreid over de drie kampen. Van deze 1468 werkten er 1291 als mijnwerker, 
de rest was corveeër of kantinemedewerker. In een rondvraag gaf zelfs 20% van de gedetineerde 
mijnwerkers aan, na hun straf als vrije mijnwerker te willen werken.95 

We zien dus dat, wanneer de inrichting van de kampen op orde is, eindelijk kan worden begonnen met de 
daadwerkelijke politieke heropvoeding door de reclassering en sociale verzorging. Gedurende de hier 
besproken periode hadden de drie Limburgse kampen een haast constante bezetting van 1500 politieke 
delinquenten. Deze 1500 gedetineerden leefden met 500 man samen per kamp en dit samenleven moest 
in goede banen lopen. Dit samenleven overlaten aan de gevangenen zelf was echter niet altijd wenselijk. 
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De grote groepen “alte kameraden” konden zo blijven hangen in hun oude gedachtegoed. Het was de taak 
van de sociale ambtenaren om de vrijheidsbeleving dermate in te richten dat de politiek ongeaccepteerde 
gedachten zouden verdwijnen. Zo organiseerden zij cursussen zodat de politieke delinquenten na hun 
gevangenschap indien nodig werk konden vinden. Ook hielpen zij mee met de organisatie rondom 
feestdagen om de gevangenen toch een wat feestelijkere sfeer te brengen. De gevangenen zelf genoten 
meer en meer vrijheid in de kampen. Ook was er meer te doen om deze vrijheid in te vullen. Sport, spel 
en culturele avonden begonnen langzaamaan hun tijdsbesteding naast de mijnarbeid te vullen. Ook 
konden zij hun familie steeds vaker schrijven en zien, en werd het rantsoen alsmaar groter, zelfs de tabak. 
De gevangen zelf waren ook redelijk tevreden onder de omstandigheden. De gezondheid in de 
mijnkampen was hoger dan in de andere kampen. Ook waren er minder ontsnappingspogingen. Zelfs 1/5de 
gaf aan na hun straf in de mijnen te willen blijven werken.  

In het algemeen kwam de sociale verzorging in de mijnkampen overeen met de bedoeling van de STPD. 
Het enige dat opvalt is dat de mijnwerkers extra geld kregen toegewezen tijdens de feestdagen. Buiten 
dit voordeel voor de mijnwerkers was de behandeling van alle kampen door de STPD gelijk. Wat er wel 
uitspringt was dat de strafkampen van de bijzondere rechtspleging de eerste waren waar sociale 
verzorging in deze mate plaatsvond. Het besluit om deze verzorging nog niet naar andere normale 
gevangenissen uit te breiden door de verzamelde directeuren op de vergadering duidt erop dat deze 
sociale verzorging nog redelijk experimenteel was. Een groot deel van de sociale ambtenaren moest ook 
nog naar wenselijkheid der directie worden opgeleid. Zo was het reclasseringsbeleid dan ook geenszins 
uniform. Dit beleid was er nog niet bij de verschillende overheidsinstanties, en ook niet bij de nog altijd 
particuliere STPD. We zien hier dus dat er niet zozeer een verschil was tussen een officieel beleid en de 
uitvoering hiervan in de kampen, maar dat er op elk niveau nog gewerkt werd aan de invulling van sociale 
zorg en reclassering voor gevangenen.  

Na de eerder genoemde kritiek vanuit de politiek op de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten was er 
tegen 1950 positief geluid te horen. Tijdens een Tweede Kamervergadering van eind 1949 sprak mr. 
Tendeloo hulde voor het werk van de STPD. De Stichting diende eigenlijk te worden opgeheven per 1950 
maar door haar goede werk mocht zij verder werk leveren. Sterker nog, er kwam een pleidooi voor een 
suppletoire begroting. Tendeloo stelde namelijk dat “De delinquenten (…) hebben een zekere behoefte 
aan morele steun en die steun dient, naar ik meen, verder te reiken dan het jaar 1950. Ik geloof niet, dat 
men kan zeggen, dat men het daar zonder kan doen.”96 De toenmalige minister van Justitie, mr. Wijers, 
sloot zich bij haar hulde aan maar stelde dat het werk van de Stichting nu langzaam door de “gewone” 
reclassering overgenomen kon worden.97 
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1950-1955 “Is er een efficiency-probleem?” 
Aan alles komt een einde, zo ook aan de kampen van de bijzondere rechtspleging. Na 1949 begint het 
aantal gedetineerde politieke delinquenten over de gehele linie fors te slinken. In 1948 zaten er nog ruim 
13.000 politieke delinquenten vast. In 1950 waren dit er nog maar 3000 en in 1955 nog net 300.98 Deze 
daling zette door tot in de jaren zestig enkel nog de Drie van Breda opgesloten zitten. Geen van de drie 
kwam in aanmerking voor werk in de mijnen.  

De oorzaak van deze daling is simpel: de gedetineerden zijn vrij de gewone maatschappij ingegaan. Dit 
geschiedde of door een gratieverlening of door het gewoonweg uitzitten van de straftijd. De gevolgen van 
deze daling zijn echter wat moeilijker te omvatten. Dit geldt zeker voor de situatie in de mijnwerkkampen. 
In 1948 kwam de populatie van de mijnkampen overeen met 10% van het totaalaantal politieke 
delinquenten in Nederland.99 Tegen 1950 vormden zij bijna 1/3de van de totale politieke delinquenten 
bevolking.100 De reden hiervoor is lastig vast te stellen, maar het lijkt erop alsof constant gepoogd werd 
de mijnkampen zo vol mogelijk te houden.  

Dit dalen van de kamp populatie, en de hieraan verbonden onontkoombare sluiting van het kamp, waren 
reden voor vergadering. Een vergadering op 27 april 1953, door protestantse geestelijke verzorgers, 
maakte de balans op.101 Een van de sprekers was de heer Duynstee, oprichter van de STPD. Het grootste 
deel van de geestelijken stelde dat de lijn van barmhartigheid en gratie moest worden doorgezet. Ze 
moesten de laatsten vrij terug laten in de maatschappij. Duynstee reageerde hierop. Van de 749 zaten er 
nog 130 een levenslange straf uit. Ze zouden allemaal hun straf moeten uitzitten volgens Duynstee. Enkel 
omdat er nog maar zo weinig zijn zou het volledige traject niet opeens beëindigd moeten worden. Over 
de barmhartigheidskoers, van het inmiddels al vier jaar geleden ontslagen kabinet Beel I, zei Duynstee dat 
ons gevangenisstelsel christelijke grondslagen heeft. “Deze grondslag waarborgt de verhouding straf en 
gratie. Zuiver afgaan op menselijke overwegingen denatureert het rechtsbegrip van de straf.” 

Ook in de politiek was er een discussie over een eventuele bespoediging van de liquidatie van de straffen 
van de politieke delinquenten. Tijdens een Tweede Kamervergaderingenkele jaren eerder werd ook 
gesproken over verruiming van de barmhartigheidspolitiek van Van Maarseveen.102 De eerste die hierover 
begint is Jkvr. mr. Wttewaal van Stoetwegen. Zij zegt dat vijf jaar na het begin van de rechtspleging er tijd 
is voor een herbezinning van de straftijd van sommigen. Want een straf van tien jaar is voor een bejaarde 
gedetineerde al levenslang, en jeugdige delinquenten zouden na jaren leven in gevangenschap nooit hun 
draai kunnen vinden in de echte maatschappij. Mr. Roolvink van de KVP sluit zich bij haar aan omdat “in 
de eerste plaats mag worden vastgesteld, dat de vergeldingsbehoefte bij het volk is verzwakt.” Deze 
verzwakking kwam volgens hem omdat “men ervan overtuigd is, dat ten aanzien van de politieke 
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delinquenten wel onrecht is gepleegd.”103 Minister Struycken, de ambtsopvolger van Van Maarseveen en 
Wijers, reageert hierop met begrip voor de situatie zoals deze geschetst werd door Wttewaal van 
Stoetwegen en Roolvink, maar gebruikte uiteindelijk toch dezelfde retoriek als Duynstee. “Gij moet de 
consequenties van uw verkeerde handelingen dragen, maar wanneer het massaal geschiedt, kan de 
gemeenschap harerzijds ook niet aan de consequenties van deze massale criminaliteit ontkomen.”104 

Dit onderwerp werd iets praktischer besproken tijdens de Nederlandse gevangenisdirecteuren 
vergadering van oktober 1953.105 Deze vergadering werd gebouwd rond een lezing genaamd: “Is er een 
efficiency-probleem in de gevangenisarbeid?” De kern van de lezing was duidelijk. Wie ging er al die zware 
arbeid doen nu er duizenden gevangen minder beschikbaar waren om in te zetten? Helaas nam deze 
lezing, en de bijbehorende conferentie, zoveel tijd in beslag dat er nauwelijks vergaderd kon worden. Het 
agendapunt betreffende geschikte radioprogramma’s voor gevangenen kon behandeld worden, de vele 
ontvluchtingen van de afgelopen twee jaren niet.  

We zien dus dat in de politiek en bij de reclassering het idee bestaat dat de tijd van bestraffing tegen haar 
einde is. De mensen moesten uit de kampen weg, ze mochten er niet verpieteren. Toch voelden ze ook 
de verantwoordelijkheid nog iets aan de bijzondere rechtspleging toe te kennen, namelijk dat de gegeven 
straffen wel uitgezeten worden. 

Hoe vertaalde zich dit nu concreet tot de mijnkampen in Zuid-Limburg, die minder erg leken te lijden 
onder de afname van politieke delinquenten dan de andere kampen? Eerder zagen we al dat er in 1947 
een verzoek werd ingediend om de maximale straftijd, om in aanmerking te komen voor mijnwerk, te 
verruimen van 5 naar 7 jaar ten behoeve zo meer aanmeldingen te krijgen.106 Deze verruiming werd 
ingevoerd op 5 april 1948.107 Een maand later werd een bepaling uitgegeven dat gedetineerden met 
mijnwerk ervaring na hun invrijheidstelling nog minstens een maand in de rijkswerkinrichting mochten 
blijven wonen.108 Ook de regel dat de gevangenen nog minimaal een half jaar straf moesten uitzitten werd 
genegeerd.109 Tegen het einde van 1948 was het zo geregeld dat iedereen die niet een levenslange straf 
uitzat in aanmerking kwam voor het mijnwerk mits ze door de medische keuring heen kwamen.110 Zelfs 
nog niet veroordeelde geïnterneerden mochten nu in de mijnen tewerkgesteld worden. 111 Om deze 
toegang tot mijnwerk als het ware te bezegelen werd in een missive van 14 juni 1948 het volgende besluit 
genomen door het ministerie van Justitie. De kampen, in deze brief strafgestichten genoemden, in Zuid-
Limburg mochten sedertdien uitsluitend “rijkswerkinrichtingen” genoemd worden. Volgens de missive 
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was dit ingevoerd op verzoek van de directie van de Nederlandse steenkolenmijnen.112 Ze kregen zelfs 
een eigen embleem. Alle gevangenissen en strafkampen in Nederland kregen een embleem met twee 
elkaar kruisende sleutels. De mijnkampen kregen een embleem waarin een sleutel zich kruist met een 
hamer.113 

Dit wilde niet zeggen dat nu praktisch iedereen werd toegestaan in de mijnen te werken. De strenge 
lichamelijke selectie was nog altijd van toepassing. Ook op andere punten werden mensen nog afgekeurd 
zoals blijkt uit een briefwisseling uit eind 1948.114 Er was een handgeschreven verzoek binnengekomen 
om een invalide voormalig SS-officier met 20 jaar straf administratief werk te laten doen in de mijnen. Hij 
wilde geld verdienen voor zijn drie kinderen. De directeur van de gevangenis te Den Haag, die deze brief 
schreef noemde de officier: “geestelijk flink, maar stond idealistisch aan de verkeerde kant.” De directeur 
van de mijnkampen wees dit verzoek af. Administratief werk kreeg net zo veel betaald als corvee. Dit zeer 
geringe loon was dus net zoveel als hij kreeg in Den Haag. Als hij andere motieven zou opgeven, zoals een 
afwisseling in kamp regime, of de wens naar een iets opener kamp te gaan, was hij gewoon welkom. 

Toch waren deze verruimingen van de straftijd niet voldoende om de mijnkampen constant vol te houden. 
In december 1949 wordt kamp Terwinselen opgeheven en de resterende bevolking werd verdeeld onder 
Eygelshoven en de Passart. Beide kampen telden nu, respectievelijk, 469 en 473 gedetineerden.115 Om de 
productiviteit ten goede te komen, en de kampen zo vol mogelijk te houden, mochten mensen zich ook 
aanmelden voor corvee- en kantine werk in de mijnkampen. Er werden brieven geschreven aan andere 
kampen met het verzoek om alsnog mensen te selecteren die in aanmerking zouden komen voor mijnwerk. 
Zo was er een handgeschreven brief aan de directeur van de gevangenis in Leeuwarden met het verzoek 
mijnwerkers te sturen. In Leeuwarden zaten veel zware misdadigers zoals leden van de Amsterdamse 
politie.116 Dit was het soort criminelen dat aanvankelijk op hun profiel afgekeurd zou worden. Sterker nog, 
zelfs Indië-deserteurs werden na 1950 tewerkgesteld in de mijnkampen om de productiviteit sterk te 
houden.117 Hierna volgde ook nog het bericht dat nu ook mensen in de mijnkampen terecht konden om 
corvee- en kantine diensten te draaien.118 In 1951 dienden de directie van de werkinrichtingen en de 
mijnraad van de Nederlandse Steenkolenmijnen zelfs een verzoek in om zelfs levenslang veroordeelden 
in de mijnen te laten werken.119 Dit werd afgekeurd omdat hun tewerkstelling onmogelijk beëindigd kon 
worden en zij dus tot hun dood zouden moeten werken onder de grond.120 
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De gedetineerden zelf hadden het overwegend goed in deze tijd. Ze mochten nu ook puzzelen voor 
geldprijzen en zelfs lucifers gebruiken.121 Sigaretten hadden ze nu in overvloed. Door de dalende kamp 
populatie hadden zij meer ruimte en was er ook minder bewaking die hen op de vingers keek.122 Door de 
lage populatie werden barrakken verhuurd aan lokale verenigingen, zodat de gevangenen steeds meer in 
contact kwamen met de buitenwereld. Een directeur van Laura en Vereeniging schreef over deze periode 
in een positieve toon.123 In kamp Eygelshoven heerste een neutrale sfeer, en er was weinig aanleiding tot 
bijzondere maatregelen. Dit zou door de zware arbeid kunnen komen. Maar ook de ontspanning droeg 
hieraan bij. De kampbevolking was zeer wisselend door de ontslagen, gratieverleningen en nieuwe 
aanmeldingen. Sommige kampbewoners traden inderdaad in dienst als vrije mijnwerker. Zij bleven ook 
wonen in de mijnstreek, ook al was dat voor de buurtgenoten soms even wennen.  

Alle pogingen om de mijnkampen zo vol mogelijk te houden mochten niet baten. Op 4 september 1951 
werd ook “de Passart” gesloten. 124  Nu bleef enkel Eygelshoven over als rijkswerkinrichting in de 
mijnstreek. In dit kamp zaten een half jaar later nog 170 gedetineerden.125 Ongeveer een kwart van het 
totaal aantal politieke delinquenten rond die tijd. Hier zouden, om dit kamp vol te blijven houden, naast 
de politieke delinquenten en enkele Indië-deserteurs, ook reguliere gevangenen opgesloten worden, 
gescheiden van de delinquenten.126 Ook de naam veranderde weer. Ditmaal werd zij hernoemd van 
rijkswerkinrichting naar gevangenis 127  In november 1957 kreeg Eygelshoven een geheel andere 
bestemming. Het werd een open gevangenis, naar het model van de open strafkampen in het noorden, 
voor gewone gevangenen. Daarmee werd het de eerste open inrichting van Nederland.128 Zo kwam er een 
einde aan de mijnkampen voor politieke delinquenten in Zuid-Limburg. 

In deze periode zien we dus dat, in een tijd van immens dalende kamppopulaties, de mijnkampen alles 
deden om het hoofd boven water te houden. Telkens probeerden zij, door middel van schrijven aan Den 
Haag, hun kampen zo vol mogelijk te houden. Zo verzochten ze meermaals, en met succes, om de in het 
oorspronkelijke beleidsplan uitgezette strafgrens voor mijnwerk te verruimen. Waar door de politiek en 
sociale ambtenaren dus gebakkeleid wordt over de wenselijkheid van massale gratieverleningen wegens 
leegloop is dit voor de mijnkampen niet van toepassing. Sterker nog, in deze fase probeert Den Haag te 
voldoen in de behoefte van de mijnkampen door deze zo vol mogelijk te houden gedurende begin vijftiger 
jaren. Dit deden zij door ook Indië-deserteurs naar de rijkswerkinrichtingen te sturen en nog wat later 
zelfs gewone gevangenen. Wat ook opvalt is dat het ministerie van Justitie probeert de uitgesproken 
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wensen van de Staatsmijnen mee te nemen in haar beleid. Zo gaan ze over op een naamsverandering, en 
krijgen de Zuid-Limburgse kampen een ander embleem dan de gewone gevangenissen. Voor veel politieke 
delinquenten komt nu langzaamaan een einde aan hun straftijd, net nu ze de meeste vrijheid hebben 
verkregen in hun kampleven. Ze verlaten de strafkampen en gaan terug de maatschappij in, de volledige 
vrijheid. Dit gebeurt ook in Zuid-Limburg waar sommige gevangenen na hun straftijd wederom in dienst 
treden van de mijnen in Zuid-Limburg. 
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Conclusie 
In de afgelopen hoofdstukken werden puntsgewijs de mijnwerkkampen in Zuid-Limburg bestudeerd. We 
keken naar het soort delinquenten dat in de mijnkampen tewerkgesteld werd, en naar hun rechten en 
plichten. We keken naar hoe ze behandeld werden, en hoe ze het kamp verlieten. Door deze vier punten 
in elk hoofdstuk te beschouwen kunnen we tot een antwoord op de hoofdvraag komen.  

We zagen dat de berechting en internering van politieke delinquenten moeizaam op gang kwam en soms 
chaotisch verloopt. Dit leidde tot erbarmelijke omstandigheden in de kampen, ook in Zuid-Limburg. Zodra 
met kabinet Beel I, door minister Van Maarseveen, een eenduidig beleid van barmhartigheid werd 
ingeslagen, kwam er meer vaart in het geheel. In Den Haag werd het besluit genomen drie 
mijnwerkkampen aan te leggen geschikt voor 1500 mannen met een maximale straftijd van 5 jaar die 
lichamelijk geschikt zijn om dit werk te doen. Ook zouden deze kampen anders functioneren dan de 
meeste kampen in Nederland. Qua model leken zij meer op de gesloten Belgische strafkampen met zware 
arbeid, dan op de “open kampen” voor landontwikkeling in het noorden van Nederland. 

Het werk in de mijnen was op basis van vrijwillige aanmelding en de delinquenten kregen, in vergelijking 
met hun lotgenoten, een flink loon betaald. Er was nog geen beleid opgesteld voor ontspanning en 
vrijetijdsbesteding van de gevangenen. Deze vulden zij aanvankelijk dan ook zelf in. Hierdoor kwamen 
soms oude gewoontes naar boven die niet bevorderlijk zijn voor een, in de ogen van de kampleiding, 
degelijke heropvoeding. Daarom werd besloten om, samen met de reclassering en de Stichting Toezicht 
Politieke Delinquenten, centraal geregeld de vrije tijd te gaan invullen. Ook de kampomstandigheden van 
de delinquenten werden verbeterd. Al vanaf het begin kregen de gedetineerden in de mijnkampen meer 
te eten dan hun lotgenoten elders. Dit rantsoen bleef stijgen en kregen zij met regelmaat toegang tot 
ietwat luxere goederen. Hun favoriete versnapering, tabak, werd ook steeds meer toegestaan. 

De komst van sociale verzorgers naar de kampen zelf was in die tijd nog een experiment. In normale huizen 
van bewaring was hier nog geen sprake van. Toch beviel dit experiment de directeuren goed. Ook de 
gedetineerden hadden hier baat bij. Door gesprekken met sociale verzorgers werden al gauw moeilijke 
punten gevonden bij de heropvoeding in gevangenschap, en zo werd gepoogd de omstandigheden van 
de gevangenen aan te passen om hun terugkeer in de maatschappij te bevorderen. Ze mogen meer 
schrijven, ze mogen hun familie vaker zien, en tijdens feestdagen werd altijd gezorgd voor een, naar de 
omstandigheden, zo goed mogelijke sfeer. Door regelingen voor vrijetijdsbesteding konden ook de 
nationaalsocialistische geluiden, die soms nog te horen waren, worden gestremd.  

Om de toestroom van nieuwe mijnwerkers te bevorderen werden verschillende schrijfsels aan het 
ministerie van Justitie gericht door de kampleiding en de directie van de Nederlandse Kolenmijnen waarin 
verschillende verzoeken werden gedaan. Zo heeft Den Haag de maximale straf van 5 jaar laten varen naar 
elke strafduur met de uitzondering van levenslangs. Vaker nog ging Den Haag in op de belangen van de 
Staatsmijnen. Zo kregen zij een andere benoeming en een eigen logo voor de werkkampen.  

Om nu concreet antwoord te geven op de vraag: “Wat was de positie van de mijnwerkkampen in Zuid-
Limburg in het algemene beleid van de overheidsinstanties in Den Haag, en hoe verhielden zij zich tot 
elkaar, van 1946 tot en met 1955?” 
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Al vroeg in het proces van de bijzondere rechtspleging werden de kampen als uniek gezien wegens hun 
hoge lonen voor de arbeiders en het duidelijke profiel van haar bevolking waarvan aangenomen werd dat 
zij bestond uit voormalige S.S.-ers. Deze zaken zijn echter het gevolg geweest van eigen beleid in Den Haag 
zelf. De Nederlandse regering sloot hierover een contract af met de mijnen, en de regering maakte ook 
het profiel waarop de werknemers geselecteerd mochten worden. 

Wat betreft de sociale verzorging was er een wisselwerking tussen praktijk en beleid. Aanvankelijk 
kwamen de initiatieven voor het merendeel van de vrijetijdsbesteding van de gevangenen zelf. Enkel de 
behoefte om deze vrijetijdsbesteding te reguleren kwam vanuit ministerie. De STPD hielp met het 
opzetten van cursussen waar behoefte aan was en hield een oogje in het zeil dat de gedetineerden niet 
terug zouden vallen naar de verkeerde idealen. Ook probeerde de STPD de sociale omstandigheden van 
de gedetineerden te verbeteren zodat ze makkelijker terug konden keren naar de maatschappij. Deze 
vorm van reclassering was sowieso een particulier initiatief dat door Justitie goedgekeurd en bevorderd 
werd. Het hele idee van sociale verzorgers in de kampen was een experiment waar Den Haag uiteindelijk 
werk van heeft gemaakt door het toe te passen op het algemene gevangeniswezen. Er is wat dit betreft 
dus niet zozeer sprake van een uitzonderlijke van de mijnwerkkampen binnen de organisatie van de STPD, 
maar eerder een bijzondere positie voor de strafgestichten binnen het Nederlandse gevangeniswezen. 

Een bijzondere ontdekking is hoe het ministerie van Justitie steeds maar weer het beleid aanpast om in 
de wensen van de Steenkolenmijnen en de kampdirectie te voldoen. Een eigen embleem voor 
gevangeniskampen wordt niet zomaar vergeven. Ook het comprimeren van de integriteit van het kamp 
voor politieke delinquenten door er deserteurs en reguliere gevangenen in te plaatsen is een opvallende 
beslissing van de overheid. Het lijkt hierdoor namelijk dat de nadruk niet meer lag op het heropvoeden 
maar op het verkrijgen van goedkope arbeidskrachten. Hoe kon een overheid, die zo de nadruk heeft 
gelegd op barmhartigheid en heropvoeding, de integriteit van een heropvoedingskamp negeren voor 
commerciële voordelen van een staatsbedrijf? Met deze vraag kan een weg gebaand worden naar een 
vervolgonderzoek. Een onderzoek naar de invloed van de steenkolenmijnen zelf op dit proces is een mooie 
casus. We zagen immers dat de mijnen een fors deel van de onkosten vergoedde van de gedetineerden 
in de kampen. Ook kregen zij vaak hun zin in strafverleningen en regelaanpassing voor deze kampen. Ze 
hadden er ook duidelijk baat bij dat deze kampen zo lang mogelijk zo vol mogelijk bleven. 

Door het overheidsbeleid vanuit het oogpunt van een werkkamp te bekijken krijgen we een beter zicht 
op de interne werking van de overheid in deze casus. We zien hoe de overheid een beleid probeert uit te 
zetten maar zich constant moet aanpassen aan de veranderende situatie. Zonder constante respons 
vanuit de kampen zou het proces van heropvoeding een tragisch einde zijn bekomen. Ze zouden zijn 
geworden wat Charles van Oppen dacht in zijn opiniestuk. Dit wil zeggen: Heropvoeding is geen 
eenrichtingsverkeer. Het vergt ook inzet van de mensen die heropvoeden en deelname van de mensen 
die heropgevoed moet worden. Is de heropvoeding van de politieke delinquenten in Nederland geslaagd? 
Dan is lastig vast te stellen. Wat betreft de mijnwerkkampen zou er wel iets over gezegd kunnen worden. 
Misschien is de heropvoeding geslaagd zodra je straf je gewone baan wordt. 

  



 
 

39 

Bibliografie en bijlagen 
Literatuur 
Armando & Sleutelaar, De SS'ers (Amsterdam, 1967). 

Bachmann, Klaus, Vergeltung, Strafe, Amnestie, Eine vergleichende Studie zu Kollaboration und ihrer 
Aufarbeitungen in Belgien, den Niederlanden und Polen (Frankfurt am Main, 2011). 

Belinfante, A. D., In plaats van bijltjesdag: de geschiedenis van de bijzondere rechtspleging na de Tweede 
Wereldoorlog (Assen, 1978). 

Beyens, N., Overgangspolitiek. De strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de tweede 
wereldoorlog (Amsterdam, 2009). 

Blom, Hans, In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in 
Nederland (Bergen, 1983). 

Houwink ten Cate, Johannes, “Slordig boek over vervolging collaboratie”, Historisch nieuwsblad, (2010) 
<https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26350/slordig-boek-over-vervolging-
collaborateurs.html> [geraadpleegd op 07-08-2017]. 

Cillekens, C., “De na-oorlogse omgang met (vermeende) collaborateurs in Maastricht,” Limburgs 
Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap <http://www.lgog.nl/Publications/1272386328796> 
[geraadpleegd op 07-08-2017]. 

Donker, G. & Faber, S., Bijzonder gewoon. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (1944-2000) en 
de ‘lichte’ gevallen (Haarlem, 2000). 

Eefting, Henk, Collaboratie, landverraad en heldendaden: kanttekeningen bij 'goed' en 'fout' in de 
Tweede Wereldoorlog (Soesterberg, 2011). 

Eefting, Henk, De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952: rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten 
en collaborateurs (Soesterberg, 2007). 

Enning, Bram, Spreken over fout: hoe kinderen van collaborateurs het zwijgen verbraken, 1975-2000 
(Amsterdam, 2014). 

Grevers, Helen, Van landverraders tot goede vaderlanders: de opsluiting van collaborateurs in Nederland 
en België, 1944-1950 (Amsterdam, 2013). 

Grevers, Helen, Enkel en alleen in dit geval. Onderzoek naar de brieven à décharge die werden 
geschreven ten behoeve van de vrijlating van politieke delinquenten na de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland, Thesis MA Geschiedenis van Politiek en Cultuur, Universiteit Utrecht, faculteit 
Geesteswetenschappen, begeleider Prof. dr. Ido de Haan, juni 2008. 

Grevers, Helen, “Voorbij Bijltjesdag? Recente werken over de afrekening met collaboratie na beide 
wereldoorlogen in de Lage Landen”, BMGN – Low Countries Historical Review 127, 1, 2012.  

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26350/slordig-boek-over-vervolging-collaborateurs.html
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26350/slordig-boek-over-vervolging-collaborateurs.html
http://www.lgog.nl/Publications/1272386328796


 
 

40 

Groen, Koos, Landverraad: De berechting van collaborateurs in Nederland (Weesp, 1984). 

Groen, Koos, Fout en niet Goed, de vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog 
(Hilversum, 2009). 

De Jong, Lou, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag, 1969-1991). 

Krutzen, Marcel, “Over strafkampen voor ‘foute Nederlanders’ en het mijnkamp Julia te Eygelshoven 
[1947-1957]” Land van Herle 60, 4, p. 147-162 (Heerlen, 2010). 

Langeweg, Serge, Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg: Herkomst, werving, mobiliteit en 
binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965 (Hilversum, 2011). 

Luyten, Dirk, “Helen Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders. De opsluiting van 
collaborateurs in Nederland, 1944-1950 (bewerkte dissertatie Universiteit van Amsterdam 2013; 
Amsterdam: Balans, 2013, 399 pp., ISBN 978 94 60 3700 9); Ismee Tames, Doorn in het vlees. Foute 
Nederlanders in de jaren vijftig en zestig (Amsterdam: Balans, 2013, 416 pp., ISBN 978 94 600 3699 6).”, 
BMGN – Low Countries Historical Review 129, 4, 2014. 

Romijn, Peter, Snel, streng en rechtvaardig: politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 
'foute' Nederlanders, 1945-1955 (Houten, 1989). 

Schenk, M.B. & Spaan, J.B.Th., De Koningin sprak: proclamaties en radio-toespraken van H. M. Koningin 
Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 (Utrecht, 1945). 

Schoonoord, D.C.L., Het 'Circus Kruls’. Militair Gezag in Nederland 1944-1946 (Amsterdam, 2011). 

Tames, Ismee, Doorn in het vlees: foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig (Amsterdam, 2013). 

Verrips, Ger, Mannen die niet deugden: een oorlogsverleden (Amsterdam, 1998). 

 

  



 
 

41 

Bronnen, kranten en archivalia 
“25.000 landverraders: Feiten over de SS in Nederland.” , De Waarheid (23-11-1967) p.5. 

“Boek de SS’ers geeft geen antwoord op de vraag: Wat kon lammeren in tijgers veranderen?” , Limburgsch 
Dagblad (09-08-1967) p.5. 

"Politieke delinquenten werken als mijnarbeiders", Algemeen Handelsblad (3 april 1948), p. 4. 

“De SS’ers: sterke behoefte aan zelfrechtvaardiging.” , Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad (15-07-
1967) p.2. 

"Waarheidlezers zeggen hun mening. Wat te doen met de ex-N.S.B.ers?",De Waarheid (8 september 
1947), p. 6. 

Moes, Gijs, “Heropvoeding voor kritische Chinese robot.”, Trouw (04-08-2017) 
<https://www.trouw.nl/democratie/heropvoeding-voor-kritische-chinese-robot~ac3e6c45/> 
[geraadpleegd op 14-08-2017] 

Dr. Van Oppen, Charles, “Dachau in Maastricht?”,Veritas : katholiek 14-daagsch blad voor Maastricht (7 
maart 1945). 

Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, 21 november 1946, 16de vergadering. 

Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, 20 maart 1947, 41ste vergadering. 

Handelingen Tweede Kamer 1947-1948, 04 december 1947, 23ste vergadering. 

Handelingen Tweede Kamer 1948-1949, 10 december 1948, 25ste vergadering. 

Handelingen Tweede Kamer 1949-1950, 19 december 1949, 38ste vergadering. 

Handelingen Tweede Kamer 1950-1951, 14 december 1950, 33ste vergadering. 

Aanhangsel Eerste Kamer 1946-1947, nummer 10. 

Artikel III, lid 2 Het Tribunaalbesluit, (E101) uitgevaardigd op 17 september 1944. 
<https://sites.google.com/site/debijzondererechtsplegingnl/bijzondere-
rechtspleging/home/wetsbesluiten-bijzondere-rechtspleging> [geraadpleegd op 11-08-2017]. 

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), Maastricht, 07.A03 Rijkswerkinrichtingen in de 
Mijnstreek. 

 

https://www.trouw.nl/democratie/heropvoeding-voor-kritische-chinese-robot%7Eac3e6c45/
https://sites.google.com/site/debijzondererechtsplegingnl/bijzondere-rechtspleging/home/wetsbesluiten-bijzondere-rechtspleging
https://sites.google.com/site/debijzondererechtsplegingnl/bijzondere-rechtspleging/home/wetsbesluiten-bijzondere-rechtspleging

	Inleiding
	Heropvoeding
	Stand van het onderzoek
	Aanpak en verantwoording
	Bronnen en methode

	Van Oostfront naar Kolenfront
	Een beknopte voorgeschiedenis: Aanzet tot, en uitwerking van de bijzondere rechtspleging
	1946-1948 “Het doen uitvoeren van nuttige arbeid”
	1948-1950 “Omhelzen door kinderen mag gedoogd worden”
	1950-1955 “Is er een efficiency-probleem?”
	Conclusie

	Bibliografie en bijlagen
	Literatuur
	Bronnen, kranten en archivalia


