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De Waffen-ss’ers
Onderzoek naar ‘foute’ Nederlanders

Ismee Tames

Rond sommige onderwerpen blijft een aura van mysterie en huive-
ring hangen. Een van die onderwerpen is de Waffen-ss. Als onder-
zoeker van het niod heb ik meerdere malen gewerkt aan projecten 
waarbij Nederlanders die zich bij deze organisatie hadden aange-
sloten in beeld kwamen.

Mijn eerste project bij het niod, een onderzoek naar kinderen 
van nsb’ers en andere ‘foute’ Nederlanders na de oorlog, bracht 
me in contact met mensen van wie de vader bij de Waffen-ss 
dienst had genomen. Ik was toen meer in hun eigen persoonlijke 
verhaal geïnteresseerd dan in dat van hun vader, maar die twee 
dingen waren natuurlijk niet los van elkaar te zien. Het boek ging 
over de kinderen, maar veel van hun verhalen gingen over de 
ouders. Soms sprak er afschuw en zelfs angst uit: stel dat hun 
vader op enigerlei wijze betrokken was geweest bij de Holocaust. 
Misschien wel had deelgenomen aan executies. Of aan de ver-
nedering van vervolgde Joden. Anderen benadrukten juist dat 
hun vader een avonturier was en maar wat deed: hij had net zo 
goed bij het verzet kunnen gaan, alleen liep het toevallig anders. 
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De reacties van buitenstaanders die over dit onderzoek hoorden 
waren overeenkomstig: afschuw aan de ene kant, het opperen van 
verzachtende omstandigheden aan de andere kant. Een van de 
resultaten van het onderzoek en het daaruit voortgekomen boek 
laat vooral zien hoe belangrijk de relatie met de ouders was voor 
hoe het de kinderen was vergaan.

Oudere generatie
Mijn volgende project ging over de lotgevallen van zogeheten 
‘foute Nederlanders’ en hun gezinnen na de oorlog. Wat kwam er 
van hen terecht? Konden mensen weer terugkeren in de samen-
leving of waren zij voor altijd paria’s? Nu betrok ik nadrukkelijk 
ook de oudere generatie in mijn onderzoek. Het was inmiddels 
rond 2010, dus het houden van interviews met mensen die gebo-
ren waren aan het begin van de vorige eeuw was al geruime tijd 
steeds moeilijker geworden.

Tijdens dit onderzoek werd me opvallend vaak de vraag ge-
steld: ‘Spreek je ook met ss’ers?’ Natuurlijk sprak ik hen, maar zij 
waren maar een deel van de groep ‘foute Nederlanders’. Er zijn zo 
veel mensen die na de oorlog het label ‘fout’ kregen en als gevolg 
daarvan werden bestraft. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen 
die lid waren geweest van de nsb of verraad hadden gepleegd, om 
profiteurs en om mensen die hulp hadden verleend aan de vijand. 
Het was eveneens opvallend dat mensen die op mijn onderzoek 
reageerden vooral geïnteresseerd waren in interviews, terwijl er 
zo veel andere bronnen zijn. Zo zijn er persoonlijke documenten 
als dagboeken en brieven, die familieleden ter inzage gaven of 
die al in de niod-collectie waren opgenomen. Er is materiaal in 
archieven van kerkgenootschappen, sociale diensten en de poli-
tie (met name het deel van het politiearchief met betrekking tot 
‘Vreemdelingen’, waar ook iedereen onder geschaard werd die 
zijn of haar nationaliteit was kwijtgeraakt vanwege dienstneming 
in vreemde krijgsdienst, zoals de Waffen-ss of Kriegsmarine). 
Bronnen zijn ook te vinden bij het ministerie van Justitie en bij 
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politieke partijen, in kranten en parlementaire debatten. Er is een 
grote rijkdom aan materiaal voor wie inzicht wil krijgen in hoe 
het deze heterogene groep vergaan is. 

Het was fascinerend om te zien hoe sommige mensen een le-
ven van twaalf ambachten dertien ongelukken leidden, anderen 
hardnekkige nazi’s waren en bleven en weer anderen, ook na de 
oorlog, schijnbaar zonder problemen overal doorheen wisten te 
zeilen. En ook hoe belangrijk de directe omgeving was: kreeg 
iemand een tweede kans? Of bleef het ‘foute verleden’ altijd als 
een soort zwaard van Damocles boven iemand hangen en léék 
iemand misschien wel volledig geaccepteerd en zelfs succesvol, 
maar bestond toch het gevoel dat dit voorwaardelijk was. Een con-
ditionele acceptatie en integratie. Dit gaf veel inzicht in de histo-
rische dynamiek rond integratie en uitsluiting in de Nederlandse 
samenleving. Het zijn patronen van conditionele acceptatie die nu 
nog steeds bestaan in ‘het integratiedebat’, waar menigeen uit een 
minderheidsgroep moedeloos van wordt, want er hoeft maar iets 
te gebeuren en je staat er weer buiten. En iedereen weet dat.

In deze periode dook ik ook dieper in de archieven van de 
Bijzondere Rechtspleging. Soms bleef het niet bij de bestudering 
van een dossier, maar kwam het ook tot een gesprek met de per-
soon over wie het ging. Het waren fascinerende ontmoetingen, 
zoals een huisbezoek bij een oudere heer die me nog de trofeeën 
van zijn gevechten aan het Oostfront liet zien en bleef volhouden 
dat Auschwitz een Joodse leugen was om interne verdeeldheid te 
zaaien binnen ‘het blanke ras’. Of de man die destijds ter dood 
was veroordeeld wegens verraad, maar nog steeds hoopte op be-
wijs van zijn onschuld. De geïnterviewden beperkten zich dus 
niet tot het beantwoorden van vragen, maar zonden ook bepaalde 
boodschappen uit. Dat leverde genoeg stof tot nadenken op.

Gedigitaliseerde collecties
Enkele jaren later raakte ik opnieuw betrokken bij een plan waar 
de omgang met ‘foute Nederlanders’ een hoofdrol in speelde: een 
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pilotproject om te onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden 
waren als het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (cabr) 
digitaal doorzoekbaar zou worden gemaakt. De betrokkenheid bij 
dit project liet me weer op een andere manier naar het onderwerp 
Waffen-ss’ers kijken. Maandenlang heb ik naar manieren gezocht 
om erachter te komen of ik uit de gedigitaliseerde steekproef alle 
mensen kon filteren die veroordeeld waren voor dienstneming bij 
de Waffen-ss. Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn, maar lukte 
uiteindelijk redelijk. Het resultaat was een volstrekt willekeurige 
verzameling van mensen die veroordeeld waren. Vervolgens pro-
beerde ik van deze groep een beeld te krijgen: hoe oud waren zij 
bij dienstneming in de Waffen-ss? Is er een verband tussen hun 
leeftijd en hun straf? Waar kwamen zij vandaan? Wat valt er te 
vinden over eventuele betrokkenheid bij de Holocaust? 

Wie met gedigitaliseerde collecties kan werken, kan op zoek 
gaan naar patronen. Voor dit pilotproject was het nog te vroeg 
om echt baanbrekend onderzoek te doen. Dat is niet alleen een 
kwestie van wachten op verbeterde technische mogelijkheden. 
Wat me tijdens dit pilotproject vooral duidelijk werd, was hoe-
zeer het gevaar van ‘disambiguation’ loerde, dat wil zeggen het 
ondubbelzinnig maken van de bronnen omdat je anders niet 
goed kunt tellen. En tellen is wat je geneigd bent te doen wan-
neer materiaal digitaal is: hoeveel treffers als ik dit invoer of 
iets anders? Om op de resultaten vervolgens bijvoorbeeld sta-
tistiek of visualisaties los te laten. Het probleem is dat histori-
sche bronnen vrijwel nooit terug te brengen zijn tot eenduidige 
data. Onderzoekers maken steeds keuzes en zijn uit de aard der 
zaak geïnteresseerd in verandering. Kortom, wat vanuit het ene 
pers pectief belangrijk is om naar voren te halen uit de bronnen, 
is vanuit een ander perspectief slechts bijzaak. En in een pro-
ces-verbaal uit 1945 zegt een verdachte misschien wel iets heel 
anders dan in een verhoor twee jaar later. Als er dan inderdaad 
geteld wordt, moet het telraam dus om kunnen gaan met dit 
soort ambiguïteit in de bronnen. 

Niod boek 3.indd   114 08-04-20   17:05



de waffen-ss’ers

115

De gegevens van de Waffen-ss’ers in deze dataset lieten zien 
hoe zij door het proces van de Bijzondere Rechtspleging heen 
kwamen: er waren de opsporingsambtenaren, soms mensen voor 
wie een rol in het lokale verzet naadloos overging in een functie 
bij de politieke opsporingsdiensten, en er waren de getuigen die 
een karakterschets gaven of melding deden van ‘goed’ of ‘fout’ 
gedrag. Je had te maken met de vonnissen, soms de gratiëring, 
de reclassering, de behulpzame (of dwingende) hand van een do-
minee of pastoor. 

Het bleek een groot voordeel om al veel met het cabr-archief 
gewerkt te hebben, anders was het moeilijk geweest om met de 
dataset uit de voeten te kunnen. Veranderende verklaringen, el-
kaar tegensprekende gegevens (soms zelfs zo basaal als een naam 
of woonplaats): het toonde maar weer eens dat dit archief niet 
zozeer ‘het verhaal’ over een verdachte (of slachtoffer) liet zien, 
maar dat er allerlei mensen in voorkomen die in de tweede helft 
van de jaren veertig in enigerlei rol betrokken waren bij de Bij-
zondere Rechtspleging. Die informatie gaven, of stilhielden. Die 
bewijsstukken zochten, of weglieten. Die bepaalde vragen stel-
den, en andere niet. 

Het pilotproject was een unieke kans om op een nieuwe ma-
nier naar de ervaring van opsporing en bestraffing te kijken. 
Weer waren de vragen van belangstellenden meestal gericht op 
wat daaruit nu te leren viel over de ‘daders en slachtoffers’. Dit 
project gaf echter vooral inzicht in de dynamiek tussen al deze 
mensen in al deze rollen. Het toont niet ‘het oorlogsverhaal’, 
maar hoe mensen gerepresenteerd zijn in dit archief van vervol-
ging en berechting. 

De fascinatie voor de Waffen-ss blijft bestaan, binnen en buiten 
academische kringen, maar de manieren waarop we naar dit on-
derwerp onderzoek kunnen doen, zijn voortdurend aan verande-
ring onderhevig. Ook hier is sprake van een dynamisch proces.
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