
Gekleurd verleden 
Een tentoonstelling getoetst  

aan de beulen van Breendonk 

 

Leven bestaat er in om keuzes te maken. Vaak gaat het om kleine dingen zoals 

de vraag wat men eerst gaat lezen: je kwaliteitskrant of Post Scriptum. Maar 

sommige beslissingen kunnen letterlijk van vitaal belang zijn, vooral in tijden 

van oorlog. Hoe reageren gewone mensen in deze ongewone tijd? Gehoorzamen 

ze aan de bezettende macht en proberen ze in hun leven de draad gewoon terug 

op te pakken door zich te schikken naar de veranderde levensomstandigheden? 

Of gaan ze tegen de stroom in door zich actief of passief in te zetten? De 

motieven om deze of gene beslissing te nemen zijn even intuïtief als rationeel. 

Over deze keuzes des mensen handelt Gekleurd verleden. Familie in oorlog, een 

tentoonstelling over doodgewone mensen in bezet België tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.  

De expo vestigt onze aandacht op de 

vage grens tussen zwart of wit tijdens 

de oorlog. Een voorbeeld… Bij het 

begin van de bezetting werd 

nauwelijks opgekeken wanneer 

iemand in zijn café of winkel 

ongestoord Duitse soldaten ontving. 

Daar waar men deze ‘politiek van het 

minste kwaad’ in 1940 nog als een 

normale aanpassing aan de nieuwe 

omstandigheden beschouwde, werd 

dit in 1944 als een daad van 

collaboratie gezien. Het zijn dus de 

maatschappelijke omstandigheden en 

de evoluerende publieke opinie die 

vaak mee de grenzen bepalen tussen 

leven en dood. Heeft men de eigen 

keuzes nog deels zelf in de hand, de 

gevolgen van onze daden zijn niet 



altijd te overzien.  

De tentoonstelling schetst de portretten van tien personen die elk op hun manier 

de oorlog hebben meegemaakt: de dochter van de ouders die in hun hotel 

soldaten moesten onderbrengen, de arts die zowel zwart als wit over de vloer 

kreeg, het meisje in de jeugdbeweging van het VNV, de jonge vrouw uit het 

verzet die in Ravensbrück gevangen zat, de man die actief was in de 

clandestiene pers van het verzet, de werkweigeraar van het platteland, de Joodse 

uitbaatster van een Gentse patisserie, de zoon van een verplicht tewerkgestelde 

in Duitsland en de Vlaams-nationalist aan het oostfront. Deze laatste is de enige 

volwassene in het rijtje die doelbewust voor de collaboratie heeft gekozen. 

Hiermee benadert de tentoonstelling ook min of meer de rekenkundige realiteit 

tijdens de oorlog; slechts een minderheid koos om politiek-ideologische of 

opportunistische redenen de kant van de bezetter.  Nog een kleinere minderheid 

koos er voor om landgenoten echt leed te berokkenen. Hiertoe behoren een 20-

tal Vlamingen die als kampopzichter of kameroverste in het concentratiekamp 

van Breendonk actief waren.  

Vóór de oorlog waren er amper aanwijzingen dat het ‘personeel’ van Breendonk 

tot mishandeling, foltering, doodslag of moord in staat zouden zijn. De meeste 

Vlaamse SS-ers  in Breendonk waren afkomstig uit de lagere klasse en de lagere 

middenklasse van de bevolking. Slechts één op drie was vóór 1940 politiek 

actief (drie bij het VNV, twee bij Rex en zelfs één bij de socialisten). De 

anderen sloten pas na de Duitse inval aan bij de Vlaamse Waffen-SS of een 

andere collaboratieorganisatie. De meesten hielden het na de harde SS-opleiding 

in Duitsland of na een korte ervaring aan het Oostfront voor bekeken en zochten 

uitvluchten om een postje in eigen land te krijgen. Degenen die uiteindelijk in 

Breendonk als kampopzichter terecht kwamen, hadden dit zelf niet gevraagd. 

Het waren meestal bevelen van de hogere SS-echelons die hen in het kamp 

deden belanden. Ontslaat hen dat van hun verantwoordelijkheid voor de 

misdaden die zij begingen? Geenszins, want ook tijdens hun ‘werkzaamheden’ 

waren ze niet verplicht om zich als onmenselijk te gedragen. Eén van de SS-ers 

bevestigde nadien dat slaan in Breendonk eigenlijk verboden was. En toch 

gebeurde het … soms tot de dood er op volgde. Wat mensen drijft om andere 

mensen pijn te doen is voer voor sociale psychologen (denk maar aan de test van 

de Amerikaanse psycholoog Milgram in 1974 of recenter nog de uitzending Le 

jeu de la mort op de RTBf en Antenne 2 die beiden aantonen dat mensen onder 



druk van omstandigheden en een invloedrijk persoon zeer ver kunnen gaan in 

het pijnigen van andere mensen).  

In de terreur van de nazikampen werden ook gevangenen werden betrokken. 

Heinrich Himmler heeft dit ooit de ‘delegatie van de terreur’ genoemd. Het 

principe was één van de pijlers van het moorddadige kampleven tijdens de 

naziperiode. Via een piramide van gevangenen die opklommen tot ploegbaas, 

blok- en kameroverste konden de nazi’s de terreur uitbesteden aan gevangenen 

die zich uitsloofden in brutaliteit om de hun toegestane voorrechten (geen 

dwangarbeid en een beter rantsoen) te behouden. Fysieke en psychische 

mishandelingen behoorden nu eenmaal tot de kampcultuur. Maar vooral de 

Vlaamse opzichters werkten zich in Breendonk uit de naad om bij de Duitsers 

op een goed blaadje te staan. Meer dan eens waren zij het voorwerp van hoon en 

misprijzen van de Duitse bewaker omdat zij bereid waren hun eigen landgenoten 

te mishandelen.  

De lotgevallen van de Vlaamse kampbewakers in Breendonk kennen een grillig 

verloop en zijn typerend voor hoe iedereen op zijn manier omging met de 

oorlogsomstandigheden. We bekijken dit aan de hand van vijf voorbeelden: 

Fernand Wyss, Richard De Bodt, Marcel De Saffel, Valère De Vos en Robert 

Baele. 

Wyss en De Bodt gaan door als de voornaamste ‘beulen’ van Breendonk. 

Beiden vertoonden heel wat gelijkenissen. De twee maakten graag gebruik van 

hun grote en forse gestalte om de gevangenen te intimideren en af te ranselen. 

Ze vulden elkaar ook perfect aan: de iets oudere De Bodt ging door als de kwade 

genius die er plezier in vond om de dommekracht Wyss aan te zetten tot allerlei 

uitspattingen. Naar verluidt sloten ze op een avond in de kampkantine voor een 

fles cognac een weddenschap af wie het eerst een gevangene kon doodslaan (de 

fles werd gewonnen door Wyss). Toch waren er ook verschillen tussen de twee. 

Wyss was een jonge arbeider die om uit de werkloosheid te geraken, in 1940 

aansloot bij de Vlaamse Waffen-SS (‘Voor de oorlog heb ik mij nooit met 

politiek bemoeid’, zegt hij in 1946). De Bodt was sluiswachter in Brussel en zou 

reeds vóór de oorlog lid zijn geweest van Rex, in 1940 werd hij lid van de 

Sicherheitsdienst, de SS-Vlaanderen en de Nationaalsocialistische Vlaamse 

Arbeiderspartij (NSVAP). Bij hem speelden ongetwijfeld ideologische motieven 

een zeer grote rol. En dan was er Robert Baele: het schoolvoorbeeld van de 

opportunist. Baele wilde net als Wyss van de nood een deugd maken en bood in 

1940 zijn diensten aan de Duitsers aan. Hij sloot zich aan bij de NSVAP en de 



SS, werd naar Duitsland gezonden, maar slaagde er in naar België terug te keren 

om uiteindelijk in Breendonk terecht te komen. Ook hij sloeg gevangenen, maar 

was wel zo sluw om gedetineerden allerlei gunsten te verlenen zoals het 

binnensmokkelen van voedingswaren. Een merkwaardig persoon is Marcel De 

Saffel, eigenlijk de enige intellectueel uit het gezelschap. De Saffel kwam niet 

uit het Nieuwe Orde-milieu en hij was ook geen avonturier. Meer nog, vóór de 

oorlog was hij actief binnen de socialistische zuil. Zo schreef hij als journalist in 

Voor Allen (het socialistische weekblad van dat ogenblik) en spaarde er zijn 

kritiek niet op het gedachtegoed van extreemrechts in Europa. Wat er in 1940 

precies met De Saffel is gebeurd, is niet duidelijk. Naar eigen zeggen werd hij 

gevangen genomen door de Duitsers en onder druk gezet om aan te sluiten bij de 

Waffen-SS, hetgeen hij naar eigen zeggen deed om zijn familie te sparen. Ook 

hij belandde via een opleidingskamp in Duitsland in 1941 in Breendonk. Zijn 

links verleden verhinderde hem niet om deel te nemen aan de mishandeling van 

slachtoffers van het naziregime. Een bijzondere levensloop vinden we ook terug 

bij Valère De Vos. In Breendonk was hij een gevangene met het statuut van 

kameroverste. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog ging hij meevechten aan de 

zijde van het Volksfront tegen de troepen van Franco, maar nog vóór de oorlog 

keerde hij zich af van het communisme. Toch wordt hij in 1942 opgepakt 

(wellicht naar aanleiding van de hongerbetogingen in het Gentse) en verzeilde 

zo in Breendonk. De Vos ontpopte er zich tot het prototype van de onmenselijke 

kameroverste. Hij sloeg niet alleen zijn makkers, hij zou ook meegewerkt 

hebben aan de dood van de jonge Auguste Deleu die levend werd begraven.  

Zoals iedereen op zijn eigen manier omging met de bezetting, zo eindigde de 

oorlog niet voor iedereen op dezelfde manier, ook niet voor de beulen van 

Breendonk. Wyss, De Bodt en De Saffel werden op het proces van Mechelen 

(1946) alle drie ter dood veroordeeld. Zij behoren hiermee tot de 2940 

doodstraffen die in de nasleep van de oorlog tegen collaborateurs werden 

uitgesproken (242 hiervan werden ook uitgevoerd). Maar zelfs de weg naar hun 

levenseinde kende een eigen parcours. Wyss werd schuldig bevonden aan 11 

moorden, 5 gevallen van doodslag en het toebrengen van slagen en 

verwondingen bij 167 personen. Hiermee spande hij echt wel de kroon. De dood 

met de kogel kon hij gezien het toenmalige repressieklimaat niet ontlopen. Als 

ultieme vernedering werd hij met het gezicht naar de executiepaal in de rug 

neergeschoten. De Saffel kreeg de doodstraf wegens politieke collaboratie en het 

toebrengen van slagen en verwondingen bij vier gevangenen. De ex-journalist 

was echter het slachtoffer van de harde repressie die in 1946 nog steeds de 



gemoederen beheerste. Een paar jaar later zou hij de doodstraf zeker ontlopen 

hebben. De Bodt die niet moest onderdoen voor Wyss, kwam er eigenlijk zeer 

goed van af. Doordat hij op het ogenblik van het proces van Mechelen nog niet 

was opgespoord, werd hij bij verstek ter dood veroordeeld. In 1951 liep hij in 

Duitsland alsnog tegen de lamp, maar door de afschaffing van de doodstraf werd 

zijn veroordeling in 1952 omgezet in levenslange dwangarbeid (De Bodt stierf 

een natuurlijke dood in 1975). Avonturier en opportunist Robert Baele, eigenlijk 

met meer op zijn kerfstok dan De Saffel, kwam er omwille van zijn ‘goede 

bedoelingen’ op het einde van de oorlog van af met een levenslange 

gevangenisstraf. Valère De Vos tenslotte werd tijdens de oorlog naar 

Buchenwald gedeporteerd waar hij zijn geprivilegieerd statuut van kameroverste 

verloor. Hij werd er herkend door ex-gevangenen van Breendonk. Zij namen 

wraak en maakten hem op een onbewaakt ogenblik in het Duitse 

concentratiekamp van kant.  

 

Beschuldigden Baele, Pellemans, Lampaert, De Saffel en Wyss op het proces van Mechelen 

In het geval van Wyss, De Bodt, De Saffel, Baele en De Vos  gaat het telkens 

om personen die op een bepaald ogenblik een bepaalde weg inslaan. Eenmaal de 

keuze gemaakt komen ze in een oorlogslogica terecht waaraan ze zich nog 



moeilijk kunnen onttrekken. Voor de meesten was hiermee hun doodvonnis door 

hun keuze bij het begin van de oorlog reeds getekend.  
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