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Karel baron De Wijkerslooth de Weerdesteyn werd
op 25 juli 1901 geboren te Utrecht. Hij stamde uit

een katholiek, adellijk geslacht, waarvan veel telgen op
belangrijke posten in het Nederlandse bestuur terecht
zijn gekomen. Hij was direct verwant aan Willem van
Oranje; al drukte zijn vader, een kamerlid voor de RKSP,
hem op het hart niet over deze afstamming te spreken2.
Volgens het psychiatrische rapport dat na de oorlog over

Karel werd opgesteld, was zijn vader een ‘heerszuchtig,
moeilijk en prikkelbaar mens, die door buitengewoon au-
toritair optreden een pijnlijke druk op zijn gezin legde’.3

De Wijkerslooth meldde zelf dat hij van jongs af aan een
zeer nerveuze aanleg had, waaraan de opvoeding van zijn
vader vermoedelijk niet veel goeds heeft bijgedragen4.  Uit
de bronnen blijkt dat hij zowel in 1919 als 1931 overspan-
nen periodes heeft gekend. De Wijkerslooth studeerde
rechten in Leiden en was vanaf 1924 in Utrecht gevestigd
als advocaat. 
In 1940 bereikte Johan Lambooy (RKSP) de pensioenge-
rechtigde leeftijd en trad af als burgemeester van Hilver-
sum. De inwoners betreurden het vertrek van de
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burgemeester, vooral nu de internationaal-politieke om-
standigheden zo onzeker waren5.  Karel baron De Wij-
kerslooth de Weerdesteyn werd door Hare Majesteit als
opvolger benoemd, ondanks zijn gebrek aan politieke er-
varing. De Wijkerslooth liet weten met spijt afscheid te
nemen van legerplaats Soest, waar hij was gemobiliseerd
als reservekapitein, maar tegelijkertijd zeer verguld te zijn
met zijn aanstelling. Bij zijn aantreden op 1 februari sprak
Karel, vergezeld door zijn verloofde Elisabeth Renée
Marie van Hövell tot Westerflier, de hoop uit ‘dat het de
mooiste bladzijde van mijn leven moge worden’6.  De
nieuwe burgemeester nam zijn intrek in het Palace Hotel
en ging met groot enthousiasme van start. De eerste
maanden verliepen rimpelloos. Karel trad niet al te veel
op de voorgrond, maar viel wel op door zijn grote welbe-
spraaktheid.7

De Duitse aanval op Nederland die op 10 mei 1940 begon
veranderde echter alles. Nederland probeerde de Duitse
opmars tegen te houden, maar was in feite kansloos te-
genover de materiële overmacht van de tegenstander. 
Volgens getuigen was De Wijkerslooth zeer geschokt
door de capitulatie en de daaropvolgende bezetting.8 Dit
weerhield hem er niet van met grote ijver te onderzoeken
wat de bezetting voor Hilversum zou betekenen en hoe
hij zijn stad zou kunnen beschermen. 

Op 15 mei waren de eerste Duitse troepen Hilversum bin-
nengetrokken. Drie dagen eerder was De Wijkerslooth al
begonnen met het informeren van de Hilversumse be-
volking via de radiocentrale. Vanaf 18 mei zou hij bijna
dagelijks één of twee toespraken houden. 
Aanvankelijk waren deze toespraken vooral praktisch en
zakelijk van aard. Het was voor De Wijkerslooth belang-
rijk om de rust in de gemeente te bewaren en te proberen
op redelijke wijze met de bezetters samen te werken. De
Duitsers gelastten de Hilversumse bevolking enige zaken
op te offeren: de postduiven moesten bij de politie wor-
den aangegeven9, het busvervoer werd streng beperkt10

en alle auto’s die geschikt waren voor goederenvervoer
moesten worden ingeleverd.11 

Toch had De Wijkerslooth het gevoel dat het Duitse be-
stuur vertrouwen had in de Nederlandse bevolking en het
Nederlandse bestuur. Het contact met de lokale Duitse
autoriteiten verliep ‘correct en welwillend’. Dit bracht vol-
gens De Wijkerslooth een grote verantwoordelijkheid
voor hemzelf en zijn medebestuurders met zich mee: 
Nu het plaatselijke Duitse commando een zo gewaardeerd ver-
trouwen in het gemeentebestuur stelt, brengt dit voor dat bestuur
den duren plicht mee om zoveel mogelijk met eigen kracht de moei-
lijkheden te boven te komen.12

Vanaf begin juni sloop een meer nationalistische en po-
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Afscheid van burgemeester Lambooy in de raadszaal, 30 december 1939. (foto SAGV)



litieke toon in De Wijkerslooths toespraken. Hij maande
de bevolking niet bij de pakken neer te zitten, maar juist
nu te werken aan de opbouw van Nederland: niet in de
eerste plaats in materieel opzicht, maar vooral met be-
trekking tot het geestelijk welzijn.13 Het was geen tijd
voor doemdenken, men moest vooral kalmte bewaren.
Deze gedachten leidden op 18 juni tot de achteraf zeer on-
gelukkige opmerking: ook de Jood, die zich niets te verwijten
heeft, zal, wat er moge komen, in Nederland zeker niet te vreezen
hebben.14

De persoonlijke en geruststellende radiotoespraken ble-
ken gunstige effecten te hebben. Volgens wethouder Ba-
rend Bakker droeg het in grote mate bij aan de rust en
orde onder de bevolking.15Het gemeentebestuur ontving
diverse brieven van burgers die zich geroepen voelden de
burgemeester te prijzen om zijn gedrag in de roerige mei-
maand. 

Ongelukkig huwelijk
Ondertussen bemerkte men op het raadhuis dat De Wij-
kerslooth wel erg in beslag genomen werd door zijn
werkzaamheden. Hij was doorgaans om kwart voor zeven
‘s ochtends aanwezig en werkte tot zes uur, met een korte
onderbreking om te lunchen. Vaak was hij ook ’s avonds
op zijn werkplek aanwezig. Na de Duitse inval werd hij
drukker en actiever, bleef soms eindeloos praten, maakte
plannen en liet mensen midden in de nacht komen voor
besprekingen.16

Naast de schok van de capitulatie werd zijn gemoedstoe-
stand beïnvloed door de dood van zijn moeder en zijn
aanstaande huwelijk. De Wijkerslooth had altijd al een
merkwaardige angst voor een ongelukkig huwelijk
gehad, en in het voorjaar van 1940 speelde hij regelmatig

met het voornemen om zijn verloving te beëindigen.17

In de tweede helft van juni veranderde de toon van zijn
radiotoespraken hevig: in plaats van de aandacht te rich-
ten op praktische Hilversumse zaken sprak de baron uit-
sluitend over de nationale toestand. Deze was volgens
hem vóór de oorlog al niet te benijden: erger dan de oor-
logsramp was de ramp waarin de oorlog Nederland
vond.18 Vooral de speech van 22 juni sloeg in als een bom
onder de Hilversumse bevolking. Hierin betoogde hij dat
de gedachte dat Duitsland een gevaar voor de wereld
vormde een waanidee was. Integendeel: de Duitsers zou-
den erkennen dat Nederland ‘een eigen plaats onder de
zon’ verdiende. Volgens zijn gemeentesecretaris G.G. Pe-
kelharing was hier een volslagen NSB’er aan het woord.19

Inderdaad riep De Wijkerslooth op tot ‘eerherstel’ voor
het nationaal-socialisme, omdat aanhangers van deze
stroming de enigen waren die de ‘beschamende’ terug-
houdendheid van het Nederlandse volk wilden doorbre-
ken.20 Op 24 juni volgde een nog merkwaardigere
toespraak, waarin De Wijkerslooth wederom opkwam
voor de NSB, al ontkende hij er zelf lid van te willen wor-
den. Het was nu de taak voor Nederland om een eigen in-
vulling aan het nationaal-socialisme te geven. Van Duitse
zijde had men immers aangetoond in het geheel geen waarde-
ring te hebben voor vleierij, maar juist respect te hebben voor een
ridderlijk verslagen tegenstander.21 Leden van het gemeente-
bestuur begonnen zich zulke zorgen over de gemoeds-
toestand van hun  burgemeester te maken dat ze  hem
met hulp van zijn familie overtuigden enige dagen rust te
nemen. Van 24 tot 30 juni verscheen hij niet op het raad-
huis. 

Dramatische stap
Aan rusten kwam De Wijkerslooth echter niet toe. Hij ge-
bruikte deze week om zich voor te bereiden op een dra-
matische stap in zijn carrière. Er moesten volgens hem
geheel nieuwe wegen bewandeld worden om de noodza-
kelijke sociale verbeteringen door te voeren. Ontevreden
met de huidige kandidaten om het volk te leiden begon
hij steeds meer te geloven dat hijzelf de leidersfiguur was
waaraan Nederland behoefte  had.  Na de oorlog zou hij
over deze week zeggen: In een toestand van overspanning
waarin ik toen verkeerde, ben ik aan alles gaan twijfelen waarin
ik vroeger geloofde en vertrouwde.22

Op 1 juli kondigde De Wijkerslooth bij de vergadering van
het gemeentebestuur aan ontslag te nemen als burge-
meester. Over de motieven van zijn beslissing liet hij niets
los. Een dag later nam De Wijkerslooth voor aanvang van
de raadsvergadering afscheid van de raadsleden. Hij gaf
echter aan toch nog een ‘kort’ woord tot de raad te willen
richten.23

Hij begon zijn monoloog met een chronologisch verslag
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van de oorlogsgebeurtenissen tot op dat moment, alvo-
rens eraan te herinneren dat hij een nazaat van Willem
van Oranje was. (Dat dit al bekend was onder de Hilver-
sumse bevolking bewijst de bijnaam ‘Willem de Prater’
die hij door zijn radiotoespraken had verkregen).24

Daarna richtte hij zich tot het Nederlandse volk, waaraan
hij meedeelde de leiding van het land te hebben overge-
nomen, daarbij trouw zwerend aan de koningin. Aan-
vankelijk, zo vertelde  De Wijkerslooth, meende hij dat
anderen meer geschikt zouden zijn om de rol van ‘de van
Hogendorp van 1940’ op zich te nemen (een referentie
aan Gijsbert Karel Van Hogendorp, die een grote rol
speelde bij het ontstaan van het Koninkrijk der Neder-
landen na de Franse bezetting). Zo iemand was echter
niet opgestaan, en dus moest hij zijn verantwoordelijk-
heid nemen. Moge het Nederlands volk dan thans verstaan, dat
het Nationale Plicht is mijn leiding te volgen in het belang van
onze Nationale Eenheid en Nationale Toekomst!, riep De Wij-
kerslooth uit, alvorens het zesde couplet van het Wilhel-
mus aan te heffen, tezamen met twee vrienden die zich
op de publieke tribune bevonden.25 De aanwezigen
waren hun verbazing nog niet te boven of De Wijker-
slooth zette zijn ‘program’ uiteen. Een nieuwe maat-

schappij moest worden opgebouwd, in de geest van sa-
menwerking en onder leiding van sterk, nationaal gezag.
Daarbij was geen plaats meer voor alles wat in de weg heeft
gestaan aan de Nationale Eenheid.26 Voorlopig was men ver-
plicht loyaal samen te werken met het Duitse gezag, dat
volgens De Wijkerslooth slechts tijdelijk in Nederland
verbleef. Met een ‘tot weerziens!’ besloot hij zijn voor-
dracht en verliet de zaal, enkele exemplaren van zijn bro-
chure Nationale Eenheid (tevens de naam van De
Wijkerslooths nieuwe beweging) achterlatend. In totaal
had hij 400.000 stuks laten drukken. 

Gesel der werkloosheid
Als we de verschillende uitgaven van Nationale Eenheid
onder de loep nemen, komen drie thema’s consequent
naar voren. Ten eerste was De Wijkerslooth ontevreden
met het Nederlandse bestel van voor de oorlog. Neder-
land leed onder de gesel der werkloosheid en maatschappelijke
wanorde.27 De onderlinge verdeeldheid in het partijen-
systeem verhinderde de vereiste samenwerking om deze
problemen tegen te gaan. Er zou een nieuwe samenleving
moeten worden opgebouwd, steunend op nationale een-
heid, sterk gezag en een corporatieve opbouw. Hiermee
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sloot De Wijkerslooth aan bij de gedachten van vele an-
dere ‘vernieuwers’, politici en opiniemakers die al voor
de Duitse bezetting hadden betoogd dat de Nederlandse
maatschappij grondig vernieuwd zou moeten worden.
Ten tweede komt steeds het vertrouwen in de goede be-
doelingen van de Duitse bezetter terug. Duitsland had
volgens Karel geen andere bedoeling dan een hernieuwde
Nederlandse staat te bevorderen, die zijn economische
rol zou kunnen spelen in een nieuw, op samenwerking
gebaseerd, Europa. Ten derde was De Wijkerslooth ervan
overtuigd dat de vrijmetselarij een gigantisch complot be-
raamde om stapsgewijs de politieke macht over te
nemen. De vrijmetselaars zouden het doel hebben de
christelijke gedachte uit te roeien en een maçonnieke we-
reldheerschappij te vestigen. De oorsprong van de vrij-
metselarij ging volgens de baron al terug tot de val van
Lucifer en de daaropvolgende strijd tussen God en Satan.
In de moderne tijd manifesteerde het zich in een interna-
tionaal conflict tussen het christendom en het huma-
nisme (waarvan  joden, in Karels woorden, niet toevallig
de grootste aanhangers  waren). Volgens De Wijkerslooth
konden de kracht van het Duitse Rijk en de oorlog echter
voorgoed een einde maken aan de opmars van het vrij-
metselaarshumanisme. Daarom zag hij Hitler als den aan-
voerder in de wereldlijke orde, den Strijder voor rechtvaardigheid
in het aardse bestaan, den grondvester van het nieuwe Europa, ja
van den nieuwe wereld.28

Uit een lijst van mogelijke vrijmetselaars die De Wijker-
slooth had opgesteld in opdracht van SS-commissaris
Wolff blijkt dat hij een groot deel van de Nederlandse elite
ervan verdacht deel uit te maken van het  vrijmetselaars-
complot, variërend van prins Bernhard tot secretaris-ge-
neraal Frederiks (tijdens de bezetting een spil in het
Nederlandse bestuur), alsmede bestuurders van onder
meer Philips en de spoorwegen. Bovendien stonden uit
Hilversum, dat volgens de ex-burgemeester tot in de kern
door de vrijmetselarij was gepenetreerd, gemeentesecre-
taris Gerardus Pekelharing en politiecommissaris Ge-
rardus Vrijdag op de lijst.29

De oprichting van de beweging Nationale Eenheid veroor-
zaakte niet de respons waar De Wijkerslooth op hoopte.
In totaal meldden zich zo’n 500 leden, van wie 100 pro-
pagandisten. Daarnaast had De Wijkerslooth, wiens ver-
loving inmiddels was beëindigd als gevolg van zijn
excentrieke gedrag, problemen om zijn geschriften ge-
drukt te krijgen. Door de onmogelijkheid om het blad
verder te drukken en vergaderingen te houden  kon hij
geen propaganda meer voeren, waardoor de ledentoe-
name stopte. Eind september kwam hij tot de conclusie
dat het geen zin had om de campagne voort te zetten.30

Zijn aanhang werd hierover op 30 september in een rond-
schrijven geïnformeerd, tegelijk met het nieuws dat De

Wijkerslooth zich had aangemeld als NSB-lid. 

Bezet Hilversum, 1940. (foto SAGV)



10 HHT-EP 2014/1 

Hij meende deze beweging vroeger onjuist te hebben be-
oordeeld. Toch leek De Wijkerslooths beslissing vooral
opportuun. Immers, alleen die beweging kan succes hebben,
die voor de Duitse autoriteiten aanvaardbaar is.31 De NSB was
de enige weg om de broodnodige radicale vernieuwing
van het maatschappelijk bestel voor elkaar te krijgen. Dit
moest in loyale samenwerking met de Duitsers gebeuren.

‘Behoudende reflex’
Het is belangrijk om de pro-Duitse neigingen van De Wij-
kerslooth in een bredere context te plaatsen. De snelle ca-
pitulatie kwam voor veel Nederlanders als een schok. Het
vertrouwen in de Nederlandse neutraliteitspolitiek en de
onderschatting van de agressiviteit van het Duitse fas-
cisme zorgden ervoor dat het land psychisch en militair
onvoorbereid was op de gebeurtenissen in mei 1940.32

Veel mensen handelden vanuit een ‘behoudende reflex’,
door de oude levenswijze te handhaven en moeilijkheden
te voorkomen. Ook bestuurders wilden voornamelijk het
leven op de rustige, vertrouwde manier laten voortgaan.
In eerste instantie was dit ook voor de bezetter belang-
rijk, wat als een verklaring geldt voor de redelijk soepele
samenwerking tussen het Duitse en Nederlandse bestuur
in de eerste oorlogsmaanden. Uit verantwoordelijk-
heidsgevoel voor het Nederlandse volk probeerden amb-
tenaren op hoog niveau een goede samenwerking met de
bezetter aan te gaan. Voor burgemeesters betekende de

bezetting een grote verzwaring van hun taken en verant-
woordelijkheden. De lokale Duitse autoriteiten handel-
den graag direct met de burgemeester, en overlaadden
deze met allerlei maatregelen. De burgemeesters tracht-
ten een brug te slaan tussen de bezetter en de bevolking,
en wezen dan ook vaak op het correcte gedrag van de be-
zettingstroepen. Daarbij riepen ze hun inwoners op tot
terughoudendheid, orde en rust en plichtsbetrachting.33

Voor veel ‘vernieuwers’, mensen die voor de oorlog al een
verandering van het systeem predikten, betekende de ca-
pitulatie niet alleen een militaire nederlaag, maar ook een
afrekening met het vooroorlogse maatschappelijke en
politieke systeem. Het streven naar nationale eenheid
werd op de top van de agenda geplaatst: alleen dan kon
het eigen karakter van de Nederlandse samenleving be-
houden blijven. Veel ‘vernieuwers’ geloofden dat de Duit-
sers dit zouden toestaan. Een groot aantal bestuurders,
politici en vernieuwers koos in de eerste oorlogsmaan-
den dus voor een vorm van samenwerken met de Duit-
sers. Accommodatie vanuit verantwoordelijkheidsgevoel
en vernieuwingsdrang was de breed gedragen basishou-
ding in de ‘eerste fase’ van de bezetting (mei 1940-begin
1941).34

De Wijkerslooth handelde dus  vanuit een breed gedra-
gen wens tot samenwerking met de bezetter: hij gaf er
echter door zijn bijzondere psychische gesteldheid een
eigen wonderlijke draai aan. Mijns inziens is het com-

Groepsfoto, in het midden met de ambtsketen baron De Wijkerslooth de Weerdesteijn, 1940. (coll. SAGV)



plot- en vijanddenken dat zich in de zomer van 1940
onder invloed van overspannenheid en zware privé-om-
standigheden bij De Wijkerslooth ontwikkelde, de voor-
naamste reden dat hij afweek van de weg van collaboratie
uit pragmatische redenen, waarop veel bestuurders zich
bevonden. De baron besloot zich aan te sluiten bij de
NSB, die ideologische collaboratie praktiseerde: het so-
lidair zijn met de bezettingsmacht, omdat men haar idea-
len en principes deelt. De Wijkerslooth was geen volledig
overtuigd nationaal-socialist of fascist, hoewel hij zeker
ontvankelijk was voor een deel van het gedachtegoed. De
NSB was echter de enige organisatie van belang die door
de Duitsers werd toegestaan  én die volgens de baron niet
volledig onder invloed van de vrijmetselarij stond. Ver-
moedelijk bestond in  de ideologie van de NSB meer
ruimte voor complot- en vijanddenken dan bij andere or-
ganisaties. De voormalige leider van Nationale Eenheid
meende daarom dat toetreding tot de NSB de enige mo-
gelijkheid was om zijn politieke acties voort te zetten.

Rechtszaken
Tijdens zijn eerste maanden als NSB-lid radicaliseerden
De Wijkerslooths ideeën ingrijpend. Voor zijn lokale
NSB-groep Doorn mocht hij enkele voordrachten hou-
den over de vrijmetselarij. Van de verzoenende toon die

hij als burgemeester had aangeslagen bleek weinig meer
over: door zijn focus op de gevaren van de vrijmetselarij
verloor hij zich in een toenemend antisemitisme en een
verering van de Führer.  
In het voorjaar van 1941 werd Karel in het defensief ge-
drukt. Zijn neiging om mensen in het openbaar ervan te
beschuldigen vrijmetselaar te zijn kwam hem te staan op
vier rechtszaken. Het verweer van De Wijkerslooth kwam
er steeds op neer dat hij toegaf in deze specifieke geval-
len wellicht ondoordacht te hebben gehandeld, maar dat
men zich daar in de bredere context van de strijd tegen
de vijanden van het volk niet blind op moest staren. Toch
werd hij in alle gevallen, waaronder in een zaak aange-
spannen door de Hilversumse arts dr. Schouten, tot geld-
boetes veroordeeld. Uiteindelijk was men zijn roekeloze
gedrag ook binnen de NSB zat. In juni 1941 was Karel de
Wijkerslooth een werkloze ex-burgemeester, wiens eigen
politieke beweging op een mislukking was uitgelopen.
Bij zijn nieuwe partij was hij niet meer welkom en hij had
een aantal rechtszaken aan zijn broek gekregen. 
Als we hier zijn psychische problemen bij optellen heb-
ben we een aanzet tot een verklaring waarom hij zich
rond 20 juni aanmeldde als vrijwilliger bij de Nederlandse
Waffen-SS. Deze ogenschijnlijk spontane beslissing had
grote gevolgen. Op 22 juni viel het Duitse rijk de Sovjet-
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De ´s-Gravelandseweg/hoek Schuttersweg voor tuinhek van ’De Oersberg’. Op de voorgrond houten rich-
tingborden van de Duitse weermacht, 1940. (coll SAGV).
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Unie binnen: drie dagen later vertrok De Wijkerslooth
voor een training naar Hamburg. Aan het eind van 1941
kwam hij terecht in de buurt van Leningrad waar hij als
commandant van een sectie granaatwerpers tegen de
Russen vocht. Hij werkte zich op tot de rang van Haupt-
sturmführer en ontving het IJzeren Kruis 2e klasse. Toch
liep het avontuur op een teleurstelling uit: De Wijker-
slooth meende dat het Nederlandse karakter van het ‘Ne-
derlandse legioen’ onvoldoende naar voren kwam, en
ergerde zich aan de dominantie van de SS, waardoor hij
volgens een medestrijder al snel een slechte naam kreeg
bij de Duitsers.35 Nadat hij in december 1942 was terug-
gekomen, maakte hij gebruik van zijn NSB-lidmaatschap
om te solliciteren naar de functie van bestuursraad in de
provincie Utrecht. Hij werd belast met zaken rondom
wegen, waterschappen en de Woningwet, waardoor hij
naar eigen zeggen in geen enkele politieke kwestie be-
trokken werd.36

Getuigenverklaringen van na de oorlog lijken aan te
tonen dat De Wijkerslooth in deze periode zijn politieke
activisme opgaf. Hij liet soms zelfs onderduikers op zijn
landgoed werken, verraadde geen mensen van wie hij
wist dat die in het verzet zaten en stelde zijn woning be-
schikbaar aan  een lokale kloostercommuniteit die ille-

gale activiteiten ontplooide. Op Dolle Dinsdag, 5 sep-
tember 1944, bestond de verwachting dat Nederland snel
bevrijd zou worden, waarna uit paniek een grootscheepse
evacuatie van NSB-leden naar het Nederlandse noord-
oosten en Duitsland plaatsvond. De Wijkerslooth be-
schouwde dit als verraad jegens het vaderland en
beëindigde zijn lidmaatschap nog op dezelfde dag. 

‘Tweede ban’
De inval van de Duitsers had in eerste instantie voor een
explosieve ledentoename bij de NSB gezorgd. In juni
1940 telde de partij ongeveer 27.000 leden; in december
was dit naar 50.000 gestegen. In de tweede helft van 1941
werd met een aantal tussen 70.000 en 80.000 leden een
maximum bereikt. Deze leden van de ‘tweede ban’, onder
wie De Wijkerslooth, werden spottend ‘meikevers’ ge-
noemd. Het is waarschijnlijk dat een aanzienlijk aantal
zich vooral uit opportunistische motieven bij de partij had
aangesloten: men hoefde als NSB-lid minder vaak spul-
len bij de bezetter in te leveren, kreeg een voorkeursbe-
handeling bij distributie van voedsel en brandstoffen en
werd minder snel gedwongen naar Duitsland gestuurd
om te werken. Daarnaast hadden de Duitsers belang bij
zoveel mogelijk goedgezinde mensen op politieke posi-

De gaarkeuken op het Langgewenst tijdens de oorlog. (coll. SAGV)
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ties: lidmaatschap van de NSB kon je carrière dus flink
vooruit helpen. Hoewel de NSB tijdens het grootste deel
van de bezettingsperiode de enig toegestane partij was,
ontsteeg het nooit de positie van een absolute minder-
heid. Tijdens de gehele oorlog had elke NSB’er ongeveer
70 tot 80 niet-NSB’ers tegenover zich, van wie een groot
deel de partij met de nek aankeek.37 Door de groeiende
haat bij de rest van de bevolking, de geringe invloed van
de NSB-leiding op het landsbestuur en het oorlogsver-
loop dat steeds meer afkeer tegen Duitsland veroor-
zaakte, kampten veel NSB’ers vanaf 1943 met een
toenemende somberheid. Ze waren steeds minder ge-
neigd om voor hun overtuigingen uit te komen en ge-
loofden nauwelijks meer in een Duitse overwinning. Op
Dolle Dinsdag zakte de organisatie in elkaar en de maan-
den tot aan de bevrijding kenmerkten zich door een ver-
dergaande desintegratie. We kunnen concluderen dat De
Wijkerslooth in de laatste bezettingsjaren zeker niet de
enige NSB’er was wiens politieke activisme afnam.

Oostfront
Op 18 mei 1945 werd De Wijkerslooth in zijn eigen huis
opgepakt op verdenking lid te zijn geweest van de NSB.
Bij het verhoor op diezelfde dag verklaarde hij voor de
Waffen-SS aan het Oostfront te hebben gevochten.38 Pas
op  30 oktober 1946 werden de eerste getuigen en de ver-
dachte zelf verhoord. De Wijkerslooth maakte in zijn eer-
ste verklaring al gewag van de ‘toestand van
overspanning’ die hij in 1940 had meegemaakt. Nadat
zijn eigen initiatief mislukt was, had hij zich uit nood-
zaak bij de NSB aangemeld, maar dit was een ‘kapitale
vergissing’ geweest.39 Een tweede ronde getuigen werd
verhoord op 27 januari 1947. Wethouder Barend Bakker
en het voormalig hoofd van de Hilversumse politie Ge-
rardus Vrijdag deden uit te doeken hoe ‘Willem de Pra-
ter’ zich van een ijverige, gewaardeerde burgemeester
ontpopte tot een zelfverklaard redder van het vaderland.40

De Wijkerslooth legde bij dit verhoor zijn meest uitge-
breide verklaring af.41 Hij zette gedetailleerd zijn carriè-
reverloop uiteen en legde de nadruk op de vaderlands-
lievende motieven die hij gedurende de oorlog constant
voor ogen had. Ik had bij alles wat ik deed het oog gericht op het
welzijn van ons Vaderland, hoewel ik thans toegeef, dat ik het ver-
keerd heb gezien.Daarbij bagatelliseerde hij zijn pro-Duitse
neigingen. Met betrekking tot het oostfront meldde De
Wijkerslooth: 
Toen mij bij de NSB alles uit handen viel, zag ik ten slotte nog
mogelijkheid voor Nederlandse volk in de bestrijding van het com-
munisme, dat is waarom ik mij toen heb verbonden bij Neder-
landse legioen.
Karels verklaringen vormden een combinatie van ener-
zijds het ruiterlijk bekennen van de hoofdzaken en zich

daarvoor verontschuldigen, maar anderzijds ook het licht
verdraaien van het verleden om er zelf beter uit te komen.
In april 1947 werd een gerechtelijk vooronderzoek gestart
door het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam. Tegen
de verdachte was immers het ernstige bezwaar gerezen
dat hij:
Te Hilversum, althans in Nederland, althans daar of elders in Eu-
ropa, op of omstreeks 25 juli 1941, in elk geval durende den tijd
van den op 10 mei 1940 aangevangen oorlog van Duitschland
tegen Nederland, als Nederlander, in de zin van artikel 83 van het
Wetboek van Strafrecht, wetende dat Duitschland als toen met Ne-
derland in oorlog was, vrijwillig bij de buitenlandsche mogend-
heid Duitschland is getreden in krijgsdienst, althans in
staatsdienst, althans in publieken dienst, namelijk bij de Stan-
darte Nord-West der Waffen SS, althans het Vrijwilligerslegioen
Nederland, althans het Duitsche leger.42

De procureur-fiscaal voegde hieraan toe dat hij een psy-
chologisch of psychiatrisch onderzoek in deze casus nut-
tig achtte.43 Daarom bracht De Wijkerslooth een groot
deel van het jaar 1947 door in de Valeriuskliniek te Am-
sterdam. In december stuurde de kliniek haar  rapport
over de baron naar het Gerechtshof. Men schetste een
beeld van een slimme, sociale, hulpvaardige en welwil-
lende man. De patiënt zou de ernst van de situatie echter
niet inzien, hij dacht dat het ‘met een sisser zou aflopen’.
Een groter probleem vormde zijn ‘wilsleven’: De Wijker-
slooth wilde constant meer bereiken dan dat redelijker-
wijs mogelijk was. Alle factoren tezamen (een psychisch
belaste familie, eerdere fases van overspannenheid, een
man die meer wil dan hij kan en de stress rond mei 1940)
wezen er volgens de onderzoekers op dat Karel in 1940
leed aan een ‘atypische vorm van een manisch-depres-
sieve psychose’.
Volgens de psychiaters had deze bevinding verregaande
gevolgen voor De Wijkerslooths rechtszaak: 
De aard en intensiteit van deze ziekte, waarvan hij thans nog de

Aftocht van de Duitsers bij de hoek Hindelaan/Gijsbrecht van
Amstelstraat, tegen het einde van de oorlog.(foto:T. Bos)


