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Deel 1

De oorlog voorbij 
(1945‑1949)
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Inleiding

Sinds lang is het de gewoonte de eerste naoorlogse jaren in termen van 
bevrijding, vernieuwing en herstel te beschrijven – met de klemtoon op het 
laatste.1 Bevrijding ligt voor de hand. De Duitse nederlaag is de reden dat 
in mei ’45 een nieuw tijdperk begon. Een uitbarsting van vreugde was het 
gevolg. Maar spoedig volgde de onvermijdelijke vraag: hoe verder? Quo va‑
dis, Nederland? schreef de enige Indonesiër die al voor de oorlog in het 
parlement had gezeten, Roestam Effendi. Omdat hij naast overtuigd voor-
vechter van Indonesische zelfstandigheid ook communist was, laten zijn 
gedachten zich eenvoudig raden. Dat ligt anders met de identiek getitelde 
boekjes die ondernemer F.M. Beukers en christensocialist Daan van der Zee 
op hetzelfde moment publiceerden. Wat nu? is de titel van beider geschrif-
ten. Maar de ondertitel verschilt. De ene luidt: Enkele beschouwingen 
omtrent de toekomstige taak van regeering en politieke partijen. De 
andere: Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland. 
Zoals deze waren er in de eerste maanden na de bevrijding talloze geschrif-
ten, de meeste met iets minder directe titels. Op de vraag naar de toekomst 
werden daarin grosso modo twee antwoorden gegeven – terecht daarom dat 
twee navenante begrippen de geschiedschrijving domineren. De meer be-
vlogen, geëngageerde en anderszins ideeënrijke figuren waren van mening 
dat het roer radicaal om moest en bepleitten vernieuwing. 1001 voorstellen 
daartoe deden de ronde. Vooral in het Zuiden van het land leken derge-
lijke ideeën eind ’44, begin ’45 schijn van kans te maken. Toch liepen de 
pogingen om minstens twee redenen stuk. Een daarvan is dat er simpelweg 
te veel, te verschillende en te tegenstrijdige ideeën over vernieuwing leefden. 
Met name de polen van het politieke spectrum (Wilhelmina, Militair Ge-
zag en rechts verzet aan de ene, sociaaldemocraten, communisten en links 
verzet aan de andere kant) waren het radicaal met elkaar oneens. Juist 
daardoor kon een gematigde en in zijn doelstellingen vage vernieuwingsbe-
weging als de Nederlandse Volksbeweging het voortouw nemen. Lang duur-
de haar succes niet. De voordelige positie van buitenstaander bleek spoedig 
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een nadeel en de nvb verdween even snel als zij gekomen was.
 De andere reden voor de mislukte vernieuwing is tevens het tweede ant-
woord op de vraag naar de gewenste toekomst: dat een vermoedelijk over-
grote meerderheid van de bevolking niets anders wenste dan terugkeer naar 
een situatie waarin je weer ‘gewoon’ – wat dat ook mocht zijn – kon leven. 
Herstel dus. Zoals ook uit enquêtes blijkt had het verlangen hiernaar op z’n 
laatst een jaar na de bevrijding de overhand.2 Vandaar de uitslag van de eer-
ste naoorlogse verkiezingen, mei 1946. Vooroorlogse politieke verhoudingen 
keerden daardoor zo goed als terug. Er was slechts één verschil: de winst van 
de communisten. Die bleek van korte duur.
 Eenmaal besloten dat herstel vooropstond, zo mag je de volgende fase in 
de geschiedenis van de eerste naoorlogse jaren interpreteren, ging men nijver 
aan het werk. Jaren van ‘tucht en ascese’ volgden. En ziedaar, de inzet wierp 
vrucht af. ‘Aan het einde van de jaren veertig ontstond de eerste ruimte. 
Vooralsnog vooral materieel, zo lijkt het, het eerste beetje welvaart gloorde.’3 
Maar het beetje werd meer – en meer, met als gevolg dat het, terugkijkend, 
lijkt alsof kort na de oorlog al de basis werd gelegd van de welvaart waarvan 
in de jaren zestig en daarna de vruchten werden geplukt.
 Het is om meerdere redenen een aantrekkelijk beeld: er is voldoende ma-
teriaal om het te ondersteunen, het vertoont consistentie én, misschien nog 
wel het belangrijkste, het wijst vooruit naar een toekomst die ontegenzegge-
lijk kwam. Toch zou precies deze vooruitwijzing tevens de grootste zwakte 
van het beeld kunnen zijn. Het is een bekend en welhaast onvermijdelijk 
probleem van de geschiedschrijving: dat het verleden geplaatst wordt in de 
schaduw van de toekomst. Dat gevaar is des te groter als, zoals in dit geval, 
invloedrijke groepen uit politiek en samenleving uit de beschreven periode 
het later door de historici waargenomen beeld ondersteunen, wat in dit geval 
wil zeggen: eveneens toekomstgericht dachten dan wel weinig geduld hadden 
met de moeizaamheden van het moment. Vanuit een ‘elitair’ perspectief is 
het beeld van Nederland na 1945 als een land dat met tucht en ascese aan 
de toekomst werkte dan ook zeker juist. Maar je hoeft het perspectief maar 
een beetje te draaien en het panorama verandert. Zo ook in dit geval. Be-
zien vanuit andere groepen dan de in politiek en samenleving dominante 
oogt Nederland in het eerste decennium na 1945 anders en dat wil vooral 
zeggen: slechter, somberder, lethargischer. Die somberheid is evident waar 
het de op een of andere manier door de oorlog zwaar geraakte groepen be-
treft: verzet, dwangarbeiders, collaborateurs, joden, politieke gevangenen 
en de velen die door de oorlog, materieel of immaterieel, ‘alles’ kwijt waren 
geraakt. Allen bijeen vormden zij een groep van – geschat – zo’n 10 tot 15 
procent van de bevolking.4 Hoewel een meerderheid van hen, zo lijkt het, al 
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het mogelijke deed er het beste van te maken, was dat vaak te veel gevraagd. 
Woede, stilte, bitterheid, verwijten en verdriet waren het gevolg. Is dit nog 
eenvoudig te begrijpen, opmerkelijk is dat sombere gevoelens ook degenen 
lijken te beheersen die door de oorlog minder zwaar getroffen waren, ‘de Ne-
derlandse bevolking’. Daarvoor zijn een aantal redenen. De vermoedelijk 
belangrijkste is dat het alom verlangde herstelproces moeizamer verliep dan 
verwacht. Onvrede was het gevolg. Een andere reden is dat de ellende van 
de ene spoedig plaatsmaakte voor de dreiging van een volgende oorlog – met 
hierbij een herleving van angsten die nog vers in het geheugen zaten. Het is 
bij nader inzien eenvoudig te beweren dat die angsten overdreven werden en 
dat zo’n volgende oorlog nooit een serieus gevaar heeft gevormd. Zo ervoer 
men het echter niet. Hier komt bij, reden nummer drie voor de alomtegen-
woordige somberheid, dat velen5 nogal in de ban waren van cultuurpessimis-
tische ideeën. Die fascinatie dateert van vóór de oorlog en is te herleiden tot 
de grote veranderingen die de westerse samenleving vanaf het eind van de 
negentiende, begin twintigste eeuw doormaakte. Men had het moeilijk met 
deze veranderingen en verzweeg dat niet. Tot slot – reden nummer vier – liet 
de oorlog een erfenis na die onmiskenbaar problematisch was.
 Anders gezegd, hoewel bevrijding, vernieuwing en herstel met de daarbij 
behorende mentaliteiten de belangrijkste polen van de geschiedenis in de eer-
ste naoorlogse jaren vormen, is het de vraag of er ten gevolge van teleurstel-
ling (hfst. 1) en moeizaam herstel (hfst. 3) tussen die polen niet gedurende 
lange tijd een schemergebied heeft gelegen dat minstens zoveel aandacht ver-
dient: de onvrede die was gebleven nadat de vrede was gekomen. In ieder ge-
val is het deze onvrede die in het eerste deel van dit boek met betrekking tot de 
belangrijkste instanties, groeperingen en gebeurtenissen wordt onderzocht: 
de media (hfst. 2), Londen (hfst. 1), het verzet (hfst. 6), slachtoffers (hfst. 7), 
politieke delinquenten (hfst. 4) en degenen die met Nederlands-Indië van 
doen hadden (hfst. 8). Die onvrede verklaart ook waarom spoedig na het 
verdwijnen van de bevrijdingseuforie van de oorlog een beeld ontstond dat 
op cruciale punten afwijkt van het zogenoemde ‘nationaal verhaal’ (hfst. 
5). Terwijl dit verhaal eens per jaar door vertegenwoordigers van de staat en 
in enkele publicaties waaronder schoolboeken herhaald werd, vertroebelde, 
stokte en versplinterde het in den lande vertelde, alledaagse oorlogsverhaal. 
In plaats van één groot kwam een complex samenstel van kleine verhalen. 
Deze waren niet luid en duidelijk maar aarzelend en stil, niet zwart-wit 
maar, om dat woord nog maar eens te gebruiken, ‘grijs’.6
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De mooiste vrede
Toekomstplannen in oorlogstijd

Koning Wilhelmina was nog maar enkele maanden uit Nederland weg 
of ze maakte al plannen voor terugkeer. Eenmaal zover, zo meende zij, 
moest heel Nederland ‘vernieuwd’ worden.1 Steeds weer nam de vor‑
stin dit woord in de mond, niet alleen in de privésfeer maar ook in be‑
sprekingen met politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke 
geledingen, in gesprekken met Engelandvaarders en, belangrijkste van 
al, toespraken op Radio Oranje.2 Daarmee oefende zij, in toenemende 
mate de magneet van het Nederland dat nog vrij was en volgens haar 
vaste overtuiging ooit weer helemaal vrij zou zijn, grote invloed uit op 
het intellectuele deel van de publieke opinie.3 Vernieuwd, zo moest de 
toekomst te zijn. Maar wat dat inhield kon zij niet zeggen. ‘Het was 
ook niet nodig,’ schrijft haar biograaf, ‘want ieder die “vernieuwd” was, 
wist wat zij bedoelde en wie het niet begreep, was niet “vernieuwd” en 
daarmee in feite afgeschreven.’4

 Deze cirkelredenering leidde tot veel verwarring en gaf aanleiding 
tot amusante anekdotes. Zo vertelde de vorstin eind 1944 aan haar se‑
cretaris Van ’t Sant dat hij niet mee terug kon naar Nederland omdat 
hij niet vernieuwd was. Toen de man daarop vroeg wat zij daaronder 
verstond, kreeg hij als antwoord: ‘Dat u dat vraagt, betekent al dat u 
niet vernieuwd bent.’5

 Zo onbegrijpelijk als de beoogde vernieuwing was voor Van ’t Sant, 
zo evident was zij voor Wilhelmina. Er waren slechts twee smaken, zij 
het in verschillende varianten: oud en nieuw. Ze stonden voor haar 
bijna gelijk aan fout en goed.

Een open oog voor de fouten, die in den loop der jaren in ons staatsbe‑
stel waren geslopen, zal gepaard moeten gaan aan het inzicht en den 
moed om de veranderingen aan te brengen, die noodig zijn gebleken

[1]
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verkondigde de vorstin op 12 september 1940 via Radio Oranje. Een 
half jaar later, op 20 maart 1941, zei ze dat het ‘boven elken twijfel ver‑
heven [was] dat ons staatsbestel met de veranderde omstandigheden 
en met de ervaring van den laatsten tijd rekening zal moeten houden.’ 
Kort daarop (10 april 1941): ‘Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe dat 
komt, zal zijn van vreemde smetten en vreemden bloed vrij, opgetrok‑
ken naar eigen plan en inzicht.’ Enkele maanden later (30 juli 1941): 
het bewind dat na de oorlog aan de macht komt, zal zich ‘met voort‑
varendheid moeten kwijten van zijn taak van herstel in den ruimsten 
zin, en tevens onverwijld herziening onzer grondwet ter hand moeten 
nemen, opdat zoo spoedig mogelijk de nieuwe toestand zal kunnen in‑
gaan.’ In november 1941 sprak Wilhelmina van ‘het nieuwe dat komt 
als de vijand eens uit onze landpalen zal zijn verdreven.’ In oktober ’42 
gebruikte zij voor het eerst het toverwoord: ‘vernieuwing’. ‘Wie bevrij‑
ding zegt, zegt ook vernieuwing.’
 September ’43: ‘De vernieuwing [zal] de grondslag vormen waarop 
het gebouw onzer toekomstige vrijheid zal rusten.’ 9 mei 1944: ‘Dank 
zij de uitnemende voorlichting van hen, die uit Nederland overkwa‑
men en die steeds geheel openhartig den toestand thuis aan mij bloot 
leggen, zie ik helder voor mijn geest... de veelbelovende mogelijkhe‑
den welke de toekomst ons biedt.’ Eenmaal zover sprak de vorstin zelfs 
namens de doden en van ‘het visioen dat hen voor ogen stond, die hun 
leven gaven voor u en voor een beter vaderland.’
 Een van de weinige keren dat Wilhelmina haar visie op de door haar 
gewenste vernieuwing uitwerkte, is te vinden in een brief aan haar 
dochter, gedateerd februari 1941. Vernieuwing wordt daarin gelijkge‑
steld aan opruiming van het oude en staatsrechtelijke verandering, in 
het bijzonder een nieuwe grondwet. Wat er in die grondwet moet staan 
vertelde Wilhelmina er niet bij maar duidelijk is dat het haar ging om 
beknotting van de macht van het parlement, einde aan het politiek ge‑
zeur, daadkracht, sterke hand en – aldus kwam de voor de buitenstaan‑
der onbegrijpelijke maar voor de koningin evidente cirkel weer rond 
– vrijheid en geluk voor de goeden zodat ‘de koers een democratische 
zal zijn, zodra alles weer normaal is.’ ‘Wat na een halve eeuw blijft 
verbazen,’ schrijft biograaf Fasseur, ‘is haar verbetenheid, ja haar fana‑
tisme, bij het streven naar vernieuwing. Al het andere werd eraan on‑
dergeschikt gemaakt... Wie tot het verzet had behoord, in gevangenis 
of concentratiekamp had gezeten, rekende zij tot de vernieuwden.’6

 Het is een constatering die, in aangepaste vorm, een belangrijke rol 
zou spelen in de naoorlogse geschiedenis. Was iemand slachtoffer of 
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uitgesproken tegenstander van de Duitsers geweest, dan was hij per 
definitie ‘goed’ – en in de ogen van Wilhelmina dus ook vernieuwd. 
Had hij in de Duitse tijd niets opmerkelijks gedaan of, erger nog, met 
de vijand samengewerkt, dan was hij afgeschreven – ‘oud’ dan wel 
‘fout’. Het probleem van een dergelijke visie is evident. Enerzijds wa‑
ren er heel wat goede Nederlanders die geen vernieuwing wensten, 
zeker geen vernieuwing zoals Wilhelmina die voor ogen stond. Ander‑
zijds behoorde de meerderheid van de Nederlanders tot de tweede ca‑
tegorie, dat wil zeggen tot degenen die zo goed en kwaad als mogelijk, 
zij het veelal met toenemende weerzin en onder groeiende spanning, 
geprobeerd hadden de oorlog te overleven en daarbij niets heldhaftigs 
hadden ondernomen. Wilhelmina was niet in staat het een noch het 
ander te zien. Ze was niet de enige.

Vernieuwingen

Halverwege 1941, aldus Fasseur,7 verlegde Wilhelmina haar vernieu‑
wingsidealen van de taal naar de mensen, in het bijzonder naar de 
jonge Nederlanders die in steeds groteren getale het Kanaal overstaken 
om zich bij de regering in ballingschap te voegen. ‘O die diepe trillende 
snaren tusschen Engelandvaarder en mij, ons mag ik wel zeggen, wát 
is dat toch elke keer een beleving.’ En elders, tot haar dochter Juliana:

Ik ben officieel in het bootje gestapt... van jong nieuw Nederland. Ik 
dans een oorlogsdans op ’t graf van al die lammelingen en heel dat oude 
verworden stelsel en over de zee, die daarvoor niet te breed is, reik ik 
mijn beide handen aan het nieuwe, vurig verbeide.

Vanaf dat moment ook wist Wilhelmina wie er zitting moesten heb‑
ben in het na de oorlog te vormen kabinet: ‘jongeren, zij die nimmer 
hebben meegedaan aan den ouden tijd en de misbruiken.’ Verder be‑
stond bij haar geen twijfel wie de vernieuwde troepen moest aanvoe‑
ren. Zijzelf natuurlijk.

De misbruiken van ’t parlementaire stelsel brengen de menschen 
thuisch ertoe een sterk bewind te willen van Oranje... Vrijheid en 
dem[ocratische] beginselen; men acht deze ’t best gewaarborgd door ’t 
krachtige bewind van Oranje, omdat men anders bevreesd is voor terug‑
keer van den oude toestand en de misbruiken.
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En zo ging de vorstin voort, hiermee een stroompje in het Nederlandse 
politieke denken vertegenwoordigend dat gedurende de oorlog welis‑
waar krachtig leek maar meteen bij de bevrijding machteloos bleek. Er 
is immers nooit sprake geweest dat dergelijke gedachten in praktijk 
gebracht konden worden, al is het alleen maar omdat de geallieerden 
van dergelijke overblijfselen uit een politiek verleden niets moesten 
hebben. De autoritaire opvattingen van Wilhelmina en haar medestan‑
ders zijn om die reden, behalve misschien even in het Zuiden tussen 
september 1944 en mei 1945, nooit serieus genomen.8

 Maar hoe onbetekenend de koninklijke voorstellen voor de politieke 
praktijk ook geweest mogen zijn, de invloed ervan op het intellectu‑
eel debat was groot. Dit niet alleen omdat zij afkomstig waren van de 
vrouw die bindsteen was van het vrije Nederland, dit ook omdat de 
vernieuwingsgedachten van Wilhelmina goed aansloten bij tendensen 
die al vóór de oorlog bestonden en, lastig om te begrijpen en pijnlijker 
nog om te erkennen, tijdens de oorlog her en der ook verwezenlijkt 
werden. Van beide vernieuwingsgedachten zijn we goed op de hoogte. 
Al vóór de Tweede Wereldoorlog werd door tal van personen en groe‑
pen, vooral jongeren, geroepen om ingrijpende veranderingen in het 
als vermolmd ervaren bestel.9 Het was de nederlaag tegen de Duitsers 
die aanpassingen daadwerkelijk mogelijk maakte. Maar van de met 
veel bombarie verkondigde ‘nieuwe orde’ moesten de anti‑Duitse ver‑
nieuwers natuurlijk niets hebben – in theorie althans niet, de praktijk 
ligt gecompliceerder. Mede om collaborateurs de wind uit de zeilen 
te nemen richtten enkelen van hen een eigen beweging op: de Neder‑
landse Unie. Deze probeerde gedurende ruim een jaar te schipperen. 
Daarbij wierp zij zich op als erfgenaam van vooroorlogse denkbeelden. 
Vernieuwing was ook haar toverwoord.10 Het is de belangrijkste reden 
dat Wilhelmina een van de voormannen ervan, Jan de Quay, op han‑
den droeg en na de bevrijding van Nederland het liefst als premier had 
gezien.11 Het was dan ook mede dankzij haar dat hij tussen januari en 
juni 1945 minister werd in het derde kabinet‑Gerbrandy.
 Probleem was echter dat de Unie in verzetskringen de geur van col‑
laboratie aankleefde. Zij zou in haar geschipper en vernieuwingsdrang 
te ver zijn gegaan. Invloedrijk bleef de beweging echter wel, niet in de 
laatste plaats omdat haar voormannen ook een grote rol speelden in 
een andere, belangrijke vernieuwingsbeweging die nog tijdens de oor‑
log ontstond: die van het kamp waar sinds mei 1942 honderden voor‑
aanstaande Nederlanders gegijzeld zaten, Sint‑Michielsgestel. Een 
aantal van hen, onder wie de latere premier Willem Schermerhorn, de 
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vooraanstaande theoloog Willem Banning, de liberaal Adolf M. Joekes 
en twee van de voormannen van de Unie (Louis Einthoven en genoem‑
de Jan de Quay) voerde in gevangenschap uitvoerige gesprekken over 
de toekomst van Nederland. Het resultaat daarvan zou bekend worden 
als ‘de geest van Gestel’. En al werd die geest allerminst door één adem 
geblazen en slechts ‘door een heel klein deel van het gijzelaarskamp’12 
gedragen, haar invloed was groot. ‘Nieuw’ was ook haar motto. Maar 
de betekenis van het begrip was opnieuw vaag. Vandaar de irritatie van 
onder meer medekampbewoner en historicus Pieter Geyl, eveneens 
voorstander van vernieuwing maar dan concreet, in de zin van de op‑
richting van een politieke partij die de oude indelingen moest doorbre‑
ken. Maar zo’n doelstelling was de meeste Gestelaren volgens Geyl te 
beperkt en te plat. Zij wilden meer, zij wilden ‘hoger’:

Zij komen met een theorie, een beschouwing die haar redden moet; 
hun roep is om vernieuwing van de geest, een vernieuwing die zij onder 
de oude leuze van het Christendom trachten te stellen. Ik noem de me‑
thode revolutionair, omdat er zo weinig rekening wordt gehouden met 
historische vormen en tendenties.13

Koninklijke inspiratie

Terwijl in gremia als de Nederlandse Unie en het gijzelaarskamp van 
Sint Michielsgestel over vernieuwing werd nagedacht, vertrouwden 
ook tal van individuele personen, naar eigen zeggen in vele gevallen 
geïnspireerd door Wilhelmina, hun gedachten over ‘de mooiste vrede’ 
aan papier toe.14 ‘Dit geschrift dankt zijn ontstaan aan de radio‑toe‑
spraak, die Hare Majesteit de Koningin in het voorjaar van 1941 tot de 
Nederlanders in het bezette gebied heeft gehouden en waarin Zij ons 
de raad gaf den tijd, die ons scheidde van het uur der bevrijding nuttig 
te besteden door over onze toekomst te denken en daarvoor plannen te 
maken,’ schreven de Groningse griffier M.W. Scheltema en zijn vrouw 
tussen september 1942 en maart 1943 in een boek van bijna 300 pa‑
gina’s. Het verscheen kort na de bevrijding maar biedt, wellicht onver‑
mijdelijk bij een onderwerp als dit, weinig houvast.

Een nieuwe orde eischt, dat ieder weer een eigen sfeer voor zijn zelf‑
standig denken en handelen krijgt: ieder zal zich de oude gevoelighe‑
den moeten afwennen en het afbreken van de oude vrijheidsmuren 
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moeten gedogen, maar tegelijkertijd zal men zich een nieuwe sfeer 
moeten opbouwen.15

Eenzelfde vaagheid kenmerkt verreweg de meeste geschriften die 
tijdens de oorlog, al dan niet onder inspiratie van Wilhelmina, ge‑
schreven werden en bij de bevrijding verschenen met aansprekende 
titels als Een blik in Nederlands toekomst. Overdenkingen gedurende den 
bezettingstijd (A.W. Schade van Westrum, burgemeester van Heerde); 
Nieuw Nederland: gedachten over de vorming van een nieuwe gemeenschap 
(‘Marnix’ ofwel David van Embden); Nieuw Nederland: algemene begin-
selen ener hervorming in hoofd en leden (Jan Romein).16 Toch steekt één 
geschrift met kop en schouders boven de rest uit. Dat is het nog tij‑
dens de oorlog onder het pseudoniem Boisot in Londen verschenen 
boek van Gerbrandy’s secretaris J. G. de Beus: De wedergeboorte van het 
Koninkrijk. Het was zo succesvol dat het al tijdens de oorlog in vele, 
vaak overgetypte edities de ronde deed.17 Eveneens aangespoord door 
Wilhelmina (en sterk in lijn met haar gedachten) kwam De Beus met 
een op het eerste gezicht helder verhaal waarin hij zich, uitgaande van 
principes als vrijheid, Oranje en christendom, radicaal uitsprak tegen 
een terugkeer naar de situatie van 9 mei 1940. Daartoe zouden vol‑
gens hem op zeven gebieden vernieuwingen tot stand gebracht moe‑
ten worden. Om te beginnen moest de Nederlandse mentaliteit ver‑
beteren, in het bijzonder door de verwerkelijking van een christelijke 
sociale gemeenschap. Vervolgens moest het overheidsgezag worden 
vergroot, de Staten‑Generaal hervormd en de politieke partijen in hun 
macht beknot. Ook moest de economie opnieuw geordend, het rijks‑
concept aangepast en de internationale rechtsorde hechter worden. 
Het geheel is, hoewel schijnbaar helder, toch vaag en het succes ervan 
ligt vermoedelijk dan ook niet zozeer bij de voorstellen zelf maar bij 
de impliciete uitwerking van de koninklijke denkbeelden, de vroege 
verschijning en, bovenal, de peptalk waarin het geheel werd verpakt. 
Want net als de praatjes van Wilhelmina stak het geschrift van De Beus 
de Nederlanders in het bezette land een hart onder de riem. Er moest 
veel veranderen, stelde de auteur, maar er moest ook veel blijven zoals 
het was geweest want Nederlanders waren, aldus de laatste pagina’s 
van het boek, ‘waarlijk een groot volk’. Terwijl het vóór de oorlog alom 
een rommeltje was, schreef hij,

teekende het Nederlandsche volk zich temidden van de Europeesche 
naties af als een gezeten, maar hard werkende middenstander. Wij wa‑
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ren de bourgeois van Europa. In welvaart, in mentaliteit, in lichamelijke 
gezondheid, in beschaving...

Er was volgens De Beus slechts één euvel aan Nederland: zelfgenoeg‑
zaamheid: ‘Er was een stormwind noodig om de kracht van dit volk 
ten volle doen ontwaken.’ Vandaar dat het nu zaak was de koe bij de 
horens te vatten. ‘Na den tachtigjarige oorlog beleefden de Nederlan‑
den de grootsten staatkundigen en geestelijken bloei van hun historie,’ 
aldus het einde van het boek. Na deze oorlog kon hetzelfde opnieuw 
gebeuren.

Het Koninkrijk [zal] herrijzen, voortvarender, krachtiger, eendrachti‑
ger. Dit is ons geloof. En een volk dat geloof heeft als een mosterdzaad, 
kan een wereldmacht weerstaan.

Mislukte plannen

Terwijl tal van dergelijke geschriften verschenen, herdrukt, gelezen, 
herlezen en besproken werden, werd de bevrijding een feit en kwam 
het erop aan de fraaie ideeën in praktijk te brengen. De pogingen lie‑
pen zonder uitzondering op een mislukking uit. Een goede illustratie 
hiervan is de opkomst en ondergang van het Nationaal Instituut, een 
uit het verzet voortgekomen instelling met de pretentie van ‘centrale 
organisatie tot verdieping van het nationaal bewustzijn en tot verster‑
king van de nationale saamhorigheid’.18 In tegenstelling tot wat je op 
basis van de naam wellicht zou verwachten was dit ‘instituut’ echter 
niet van plan de verscheidenheid van de Nederlandse samenleving on‑
gedaan te maken. Integendeel, het was zelfs wars van centralisatie. Die 
deed alleen maar aan de oorlog en de nazi’s denken. Het instituut wil‑
de de verscheidenheid juist bewaren – vandaar onder meer het fraaie 
idee van een uit lapjes samengestelde Nationale Feestrok –19 maar 
meende dat de bevolking door de oorlog niettemin één was geworden. 
Zo werd het begrip nationaal door het instituut ook gebruikt, niet in de 
zin van gestuurd van bovenaf maar als opborrelend van onderop. Veel‑
zeggend wat dat betreft is het nog tijdens de oorlog gemaakte organi‑
satieschema, met daarop termen als brongebied en bevloeiingsgebied. 
Het toont in één oogopslag heel de Nederlandse samenleving en alles 
wat een mens zoal bezighoudt: van economisch leven en historie tot 
hoogtijdagen en jeugdbeweging, heel de wereld op één velletje papier, 
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met bovenaan het Nationaal Instituut en onderaan Zelfwerkzaamheid 
(van de Nederlander binnen het nationaal verband).20 Het vertellen van 
nationale verhalen, maken van nationale monumenten, houden van 
nationale manifestaties en organiseren van nationale herdenkingen 
moest volgens de voormannen van het instituut zowel gevolg als oor‑
zaak zijn: een uiting van de nationale wil en een versterking van het 
nationaal bestaan.
 De werkelijkheid was een andere en had dan ook tot gevolg dat de 
hoogdravers van het instituut spoedig versomberden. Al begin 1946 
verkeerde de instelling in financiële moeilijkheden, eind van dat jaar 
werd zij opgeheven en opgenomen in het Prins Bernhard Fonds. 
Daarmee onderging het hetzelfde lot als vergelijkbare initiatieven.21 
Daaronder ook de politieke groepering die gevoed werd door zowel 
de Nederlandse Unie als de geest van Gestel, vernieuwing bovenal als 
doorbraak van de bestaande partijverhoudingen zag, spiritueel was in 
de zin dat zij een mentaliteitsverandering voorstond en in niets zo‑
zeer geloofde als in ‘gemeenschap’ – het toverwoord dat volgde op ver‑
nieuwing: de Nederlandse Volksbeweging. Ook in haar geval boden 
mooie woorden geen oplossing voor maatschappelijke problemen. 
Vandaar dat na een kortstondig en vooral publicitair succes van de nvb 
eveneens weinig overbleef. Bij door het nipo georganiseerde proef‑
verkiezingen in januari 1946 haalde de beweging elf procent van de 
stemmen, een maand later nog maar zes, weer een maand later één 
en begin april niet één.22 Hiermee was zelfs de belangrijkste naoor‑
logse vernieuwingsbeweging er niet in geslaagd een partij te worden 
en stond uitslag van de eerste verkiezingen bij voorbaat vast: alles bleef 
bij het oude. En inderdaad, in vergelijking met de laatste vooroorlogse 
verkiezingen wonnen de confessionele partijen zelfs nog terwijl de 
PvdA, de meest vernieuwingsgezinde partij en sterkste erfgenaam van 
de nvb, er in vergelijking met haar vooroorlogse voorlopers (sdap, 
vdb en cdu) zelfs op achteruit ging.23 ‘Het was een schrale troost,’ 
schrijft Woltjer in zijn geschiedenis van Nederland in de twintigste 
eeuw, ‘dat de plannen voor vernieuwing in de vorm van een meer auto‑
ritaire regeringsvorm met minder invloed voor de Tweede Kamer, die 
in bepaalde kringen in Londen en in het verzet waren beraamd, even‑
min werden gerealiseerd.’24 Schrale troost inderdaad maar tevens de 
reden dat velen, niet de minsten, zwaar teleurgesteld werden. Het was 
het tijdschrift van de grootste vernieuwingsbeweging uit de oorlog, Je 
Maintiendrai, dat deze ervaring eind 1946 op onvergetelijke wijze for‑
muleerde: ‘Wat was de Vrede mooi, toen het nog Oorlog was.’25
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Naoorlogse strijd om de media

In de vroege ochtend van donderdag 14 september 1944, ruim ander‑
halve dag nadat de eerste Nederlandse gemeente (Mesch, Zuid‑Lim‑
burg)1 bevrijd was, wrongen twee mannen zich met snelle tred door de 
menigte van woelig Maastricht om te verdwijnen in het gebouw van de 
Limburger Koerier, Wolfstraat 17. De namen van de twee luidden Vic‑
tor Willems en Jac. P. van Term. Eerstgenoemde had gedurende heel 
de oorlog, zij het in een moeizame positie, als directeur bij de krant 
gewerkt. De ander had gedurende vijfentwintig jaar over diezelfde 
krant de hoofdredactie gevoerd maar was al vóór de oorlog met pen‑
sioen gegaan en opgevolgd door de Vlaming Hugo van den Broeck. 
Deze laatste had tijdens de oorlog een pro‑Duitse koers gevaren, met 
als gevolg dat zijn rol bij de bevrijding uitgespeeld was en de vraag zich 
opdrong hoe het met de krant verder moest. De twee mannen die op 
deze vreugdevolle dag de redactielokalen binnendrongen, wisten het 
wel: de Limburger Koerier moest zo snel mogelijk de oude draad oppak‑
ken. De vooruitzichten daartoe leken op het eerste gezicht gunstig. ‘Bij 
hun komst vonden zij gebouw en inhoud ongeschonden,’ schreef een 
van de twee later.2 Niets, zo leek het, weerhield hen ervan direct aan de 
slag te gaan.

Het allereerste wat zij verrichtten was: een bulletin samen te stellen... 
Dit bulletin werd aan den frontgevel van het kantoorgebouw bevestigd, 
en enkele exemplaren ervan werden aan eenige winkels in de stad ter 
uithanging bezorgd.

Tot zover ging alles goed. De verwarring begon toen de sterkste groep 
van de plaatselijke Ordedienst3 enkele uren later de oude, in 1941 op‑
gestapte burgemeester in zijn functie wilde herstellen. De plechtig‑
heid was om twee uur ’s middags gepland. Maar vlak voordat het zover 
was, stapte een keurig uitziende, in Amerikaans legeruniform geklede 

[2]
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man binnen. ‘Goede middag, heren,’ zei hij beleefd. ‘Mag ik mij even 
voorstellen? Ik ben luitenant van Hasselt van het Militair Gezag, ver‑
bindingsofficier tussen het Amerikaanse leger en de Nederlandse au‑
toriteiten.’4 Vanaf dit moment, zo vulde hij aan, lag het gezag bij hem.
 De mannen van de Ordedienst bekeken het heerschap als een kip 
het onweer. Militair Gezag? Verbindingsofficier? Wat waren dat voor 
fratsen? Nog geen maand eerder, op 15 augustus, hadden zij van hun 
commandant te horen gekregen dat ‘alleen de OD door de Regeering 
met gezag wordt bekleed.’5 Helaas had diezelfde regering, Londen 
dus, diverse instanties het idee gegeven dat zij het bij de bevrijding 
voor het zeggen zouden krijgen. Moeilijkheden konden daarom niet 
uitblijven. De Maastrichtse Ordedienst was slechts een van de eerste 
groeperingen die dat ondervond. Want wat, zo vroeg zij zich af, had die 
Van Hasselt met hun zaken van doen? Waarop beriep hij zich? Maar 
Van Hasselt wist niet van wijken en beklemtoonde nogmaals dat hij 
dan wel het Militair Gezag in Maastricht de scepter zwaaide. Elk verzet 
daartegen zou de persoon of groep in kwestie duur komen te staan. 
Ook verordonneerde hij dat alle door de Ordedienst aangebrachte plak‑
katen onmiddellijk verwijderd moesten worden omdat de informatie‑
voorziening eveneens aan het Militair Gezag voorbehouden was.
 De Maastrichtse Ordedienst, dat wil zeggen dat deel ervan dat op die 
veertiende september 1944 het stadhuis in bezit had genomen, ging 
mopperend akkoord. Althans, zo leek het. Bij de Limburger Koerier er‑
voer men op hetzelfde moment dat het zo simpel toch niet lag. ‘De 
beide vertrouwensmannen stonden op het punt, bij de politie, of des‑
noods bij den commandant der Amerikaansche bezettingstroepen, ge‑
wapende bewaking aan te vragen van het pand Wolfstraat 17,’ schreef 
Jac. P. van Term, de zelfbenoemde hoofdredacteur later,

toen iemand het gebouw binnenstapte. Het was de heer W. Gold‑
schmitz, gewezen redacteur van den Limburger Koerier, als hoedanig hij 
in 1942 ontslag had genomen. Deze heer droeg een mouwband met 
de letters O.D. en verklaarde, dat hij door den Orde‑Dienst... was aan‑
gewezen als ‘Districts‑Pers‑commandant’ te Maastricht. Als zoodanig 
verklaarde hij zich bevoegd om persen en eigendommen van den Lim-
burger Koerier in beslag te nemen.

Nu was de verbijstering aan de journalisten. Ordedienst? Perscom‑
mandant? Wie bedacht dergelijke onzin? De Limburger Koerier had een 
verleden dat terugging tot de jaren veertig van de negentiende eeuw 
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en was op het moment dat dit speelt dus al een eeuw oud. Trouw was 
de krant ook, aan de katholieke kerk welteverstaan. Vandaar dat hij in 
1936, in navolging van een bisschoppelijk mandement, de nsb ver‑
oordeeld had en zelden of nooit vriendelijk voor nazi‑Duitsland was 
geweest. Althans, vóór de oorlog. Meteen na de capitulatie echter be‑
sloot hoofdredacteur Van den Broeck een andere koers te varen. ‘Het 
gordijn der geschiedenis is gevallen over een oude wereld,’ schreef hij 
op 16 mei 1940. ‘De toekomst vinde ons tot opbouw van een nieuwe 
wereld bereid.’
 Het was deze politiek die de Limburger Koerier in de loop van de 
oorlog steeds verder in nationaalsocialistisch vaarwater dreef en uit‑
eindelijk tot zoiets als een Duits propaganda‑instrument maakte. Dit 
gebeurde tegen de wil van het concern waartoe de krant behoorde (het 
in Utrecht gevestigde Neerlandia), tegen de wil van een aantal redac‑
teuren, tegen de wil ook van een niet te tellen aantal lezers. Zij ver‑
mochten weinig tot niets. Het enige wat de concernleiding kon doen 
was proberen haar andere kranten zo neutraal, lees katholiek mogelijk 
te houden. Dat tenminste is wat zij bij de bevrijding beweerde. Haar 
tegenstanders verkondigden echter een geheel andere mening, name‑
lijk dat het management gehandeld had zoals zoveel bedrijfsleidingen 
en, met het doel het concern zo ongeschonden mogelijk door de oorlog 
te loodsen, voor de bezetter gezwicht was. Het is een meningsverschil 
waarover veel te doen zou zijn – eerst in Limburg en later overal elders. 
Een van de verklaringen hiervoor ligt in Londen.

Zuiveren met belangen

Terwijl de Limburger Koerier collaboreerde werd in Londen de bevrij‑
ding voorbereid. Daarbij werd ook bedacht wat er met de foute pers 
moest gebeuren. Helaas werd een eerste verordening dienaangaande 
rijkelijk laat bekendgemaakt. Pas op 11 september 1944, drie dagen vóór 
de bevrijding van Maastricht dus, werd in het in chaotisch Limburg 
zonder twijfel niet verkrijgbare Staatsblad aangekondigd dat alle perio‑
dieken die na 1 januari 1943 verschenen waren, gestaakt werden en pas 
na onderzoek eventueel opnieuw mochten verschijnen.6 De Limburgse 
Ordedienst had deze verordening niet afgewacht en zelf bedacht hoe 
er bij de bevrijding gehandeld diende te worden: elke publicatie werd 
verboden en het publiek zou via een op de persen van de oude kranten 
gedrukt orgaan van het nieuws op de hoogte worden gebracht. Bij de 
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Limburgse illegale pers leefden weer andere plannen. En al waren ook 
die niet altijd even goed uitgewerkt, over één ding was men het eens: 
‘Na den oorlog geen Neerlandia‑pers meer in ons gewest. Na den oor‑
log geen Limburger Koerier meer in onze steden en dorpen.’7

Bij dit alles speelde een vorm van Limburgs nationalisme zeker een 
rol. Men was niet erg gediend van een krant die vanuit het Noorden 
bestuurd werd en zag nu een gelegenheid daaraan iets te doen. Dat 
verlangen spoorde met dat van de Ordedienst maar botste natuurlijk 
met dat van Van Term, zijn kompaan en de leiding van Neerlandia. 
Weliswaar konden zij niet ontkennen dat hun krant tijdens de oorlog 
afgegleden was maar dat, zo beweerden zij, was gebeurd onder dwang, 
tegen de wil van de eigenaar, tegen de wil ook van het goede deel van 
de redactie. Vandaar dat zij het recht meenden te hebben de krant op‑
nieuw in het juiste spoor te zetten. Het verzet had daar niets over te 
zeggen. De Ordedienst evenmin. Zelfs Londen niet. Met de bevrijding 
waren vrijheid en democratie teruggekeerd en maatregelen zoals af‑
gekondigd door de ene of andere autoriteit pasten niet. Vandaar hun 
verbijstering toen een van de gewezen redacteuren op die vreugdevolle 
donderdagmiddag doodleuk met een bandje om z’n arm de redactie 
binnenwandelde en zei dat hij dan wel de Ordedienst het voor het zeg‑
gen had. Van Term en Willems konden sputteren wat ze wilden, de 
man trok zich er niets van aan, zette de twee botweg buiten de deur en 
drukte op de gevorderde persen een eigen blaadje. Een eerste exem‑
plaar daarvan verscheen de volgende dag al en meldde onder meer dat

de Nederlandse Ordedienst op last van de Nederlandse Regering [beslo‑
ten had] dat de Limburger Koerier als zodanig niet meer zal mogen ver‑
schijnen. Voorlopig zullen publicaties van algemeen nut verschijnen in 
de vorm van Mededeelingen van den Nederlandschen Orde‑Dienst...8

Gezien de gebeurtenissen op diezelfde veertiende september op het 
stadhuis van Maastricht laat zich eenvoudig begrijpen dat deze situatie 
evenmin lang standhield, dat het orgaan van de Ordedienst spoedig 
eveneens verboden werd en, waar mogelijk, vervangen door informa‑
tie van het Militair Gezag. Want ook daar besefte men maar al te goed 
dat gezag niet alleen een kwestie van machtsuitoefening maar ook van 
machtsaanvaarding was en dat deze laatste stond of viel met informa‑
tie. Om het in de woorden van het Militair Gezag zelf te zeggen:
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Elke dag... dat de honger naar kennis niet of niet voldoende wordt ge‑
stild, [leidt] tot misverstanden, geruchten of waanvoorstellingen, welke 
maar al te gemakkelijk de zoo essentieele samenwerking en het weder‑
zijdsche begrip tusschen de autoriteiten en het publiek in gevaar zou‑
den kunnen brengen... Bijna even belangrijk als de voedselvoorziening 
is de verzadiging van dezen geestelijken honger.9

Centrale machten

Tot mei 1945, tot het moment dus dat heel Nederland bevrijd was, ken‑
de het machtsspel op het hoogste niveau in theorie twee maar in de 
praktijk slechts één hoofdrolspeler. Dat was het Militair Gezag, niet 
een instantie die het in een democratie, hoe jong en broos ook, voor 
het zeggen hoort te hebben. Dat is de regering of, beter nog, het kabi‑
net. Een van de keren dat de verhoudingen tussen kabinet en Militair 
Gezag gemarkeerd werden was tijdens een ‘zeer geheim’ onderhoud 
van twee kabinetsleden met de staf van Eisenhower, de zogenoemde 
shaef ofwel Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. Dat 
onderhoud vond plaats op 19 oktober 1944 in het geallieerd hoofd‑
kwartier in Versailles, hotel Trianon, en ging over de vraag hoe het 
in de komende tijd met Nederland, in het bijzonder met het bestuur, 
verder moest. In tegenstelling tot wat men in Londen gehoopt en ver‑
wacht had, was het grootste deel van het land op dat moment nog in 
Duitse handen. En dat zal nog wel even zo blijven ook, kregen minister 
(van Oorlog) Van Lidt de Jeude en premier Gerbrandy te horen. En wij, 
wat moeten wij ondertussen doen, vroegen de ministers. Kunnen we 
ons naar bevrijd gebied begeven? Het antwoord was volgens de dag‑
boekaantekeningen van Lidt de Jeude een onvoorwaardelijk nee.

Geen ministers naar Holland. De veldmaarschalk [Montgomery] heeft 
daartegen grote bezwaren en Ike [Eisenhower] voegt zich daarnaar. Het 
is niet noodig, want Gij hebt toch Uw gedelegeerden daar met volle be‑
voegdheden (Mil. Gezag).10

Maar hier lag precies het probleem. Net zoals door Wilhelmina en an‑
deren gedurende heel de oorlog nagedacht was over naoorlogse ver‑
nieuwing, zo waren in bestuurlijke kringen plannen gesmeed voor de 
overgang van oorlog naar vrede. Die plannen werden des te noodzake‑
lijker geacht omdat bij alle betrokkenen de herinnering aan het einde 
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van de Eerste Wereldoorlog – toen Europa op z’n kop stond, zich in 
Rusland communisten vestigden, in Duitsland her en der een Raden‑
republiek werd uitgeroepen en zelfs Nederland, dat eiland van rust, 
door een revolutie meegesleept leek te worden – nog vers in het ge‑
heugen zat. De angst werd samengevat in een aantekening van Wilhel‑
mina: ‘Bij herstel dreigt sociale revolutie waarbij ’18 kinderspel.’11

 Anders gezegd, chaos moest koste wat kost voorkomen worden. 
Om die reden was al in december 1943 officieel, dat wil zeggen in het 
Staatsblad, aangekondigd dat in bevrijd gebied een Bijzondere Staat 
van Beleg zou gelden en een zogenoemd Militair Gezag de scepter zou 
zwaaien. Dat gezag moest gezien worden als een vooruitgeschoven 
regeringspost. Deze zou zijn macht zo snel mogelijk aan het wettig 
gezag overdragen.12 Althans dat was de bedoeling, beter gezegd: dat 
was één van de bedoelingen. De praktijk was ingewikkelder en dat niet 
alleen omdat de bevrijding van Nederland, in tegenstelling tot de ver‑
wachting, langer dan een paar dagen duurde, dat ook omdat de rege‑
ring in haar missiven volstrekt onduidelijk was. Dit had tot gevolg dat 
niet alleen het Militair Gezag en de Ordedienst maar ook het Vader‑
lands Comité, het College van Vertrouwensmannen, de Binnenlandse 
Strijdkrachten en op sommige plekken ook nog andere groeperingen 
terecht of ten onrechte en al dan niet gesteund door Londen – er is uit 
de bronnen en daarop gebaseerde weergaven nauwelijks wijs te wor‑
den13 – meenden dat de verantwoordelijkheid voor rust en orde tot de 
komst van de wettige regering op hun schouders rustte. Chaos en ru‑
zie waren het gevolg – ook in de media.

Rivaliteiten

Elke streek of stad van Nederland had destijds zo zijn eigen – wat wij 
tegenwoordig zouden noemen – medialandschap. Bijna altijd was dat 
een variant van de verzuilde maatschappijstructuur. Zo bestonden 
er vóór de oorlog in Eindhoven twee dagbladen, de zwaar katholieke 
Eindhovensche en Meijerse Courant onder hoofdredactie van een man 
die niet toevallig ‘het pauske’ werd genoemd en het iets vrijzinniger 
Eindhovens Dagblad. Toen de Duitsers vanaf eind 1941 probeerden de 
Nederlandse pers te reorganiseren en daarbij de hun gunstig gezinde 
organen bevorderden, ging dat ten koste van beide dagbladen, met het 
verschil dat het Eindhovens Dagblad volledig gestaakt werd en de Eind-
hovensche en Meijerse Courant opging in het gelijkgeschakelde Dagblad 
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van het Zuiden. Geen wonder daarom dat het Eindhovens Dagblad op 
de eerste pagina van haar bevrijdingsnummer trots ‘wij bleven trouw’ 
schreef. Zo was het inderdaad geweest. Het zou volgens de hoofdre‑
dacteur consequenties moeten hebben. Er gebeurde iets anders.
 Evenals elders waren tijdens de oorlog in Eindhoven vooraanstaan‑
de figuren bijeengekomen met het doel bij de bevrijding een dagblad 
op te richten ‘dat in staat zou zijn om voorlichting en leiding te geven 
aan het katholieke volksdeel.’14 De initiatiefnemers speelden het spel 
goed, dat wil zeggen vroegen goedkeuring aan de geestelijkheid, onder 
wie de bisschop van Den Bosch, zorgden voor kapitaal en zochten op 
tijd contact met de drukkerij van het foute Dagblad van het Zuiden. Ge‑
volg hiervan was dat bij de bevrijding van Eindhoven niet alleen het al‑
oude Eindhovens Dagblad verscheen – vier pagina’s, voor meer ontbrak 
papier – maar ook een nieuwe krant met de naam Oost-Brabant. Het 
Militair Gezag had tot deze laatste uitgave toestemming gegeven. Dit 
tot woede van de man die meende dat een dergelijke toestemming zijn 
bevoegdheid was: de sociaaldemocratische minister van Binnenlandse 
Zaken Jaap Burger. Met de gewezen hoofdredacteur van Het Parool, 
minister Gerrit J. van Heuven Goedhart, was hij de scherpste criticus 
van het Militair Gezag. Hij was woedend over de eigengereidheid van 
Kruls en zijn mannen en liet dat weten ook. ‘Te Eindhoven [is] versche‑
nen een nieuw dagblad, getiteld Oost-Brabant,’ verkondigde hij zowel 
via Radio Oranje als in een strooibiljet.15

Daar de verschijning van nieuwe dagbladen bij het Persbesluit verbo‑
den is en de nieuwsvoorziening voor het bevrijde deel van Brabant vol‑
doende is verzekerd, dient verdere verschijning van Oost-Brabant ter‑
stond te worden gestaakt.16

Het klonk flink maar betekende niets. Want er was op dat moment in 
Eindhoven slechts één macht die de daad bij het woord kon voegen: het 
Militair Gezag. Daarom trok niemand zich iets aan van deze oproep, 
bleef Oost-Brabant op de markt en had Burger geen andere keuze dan 
mokkend akkoord gaan. Daarmee werd de eerste stap gezet, zo schreef 
hij dertig jaar later aan een groep Nijmeegse historici, ‘tot uitholling 
van de persvoorschriften, resulterende in de terugkeer van het collabo‑
ratieblad bij uitstek, De Telegraaf.’17

Het is om verschillende redenen een onjuiste uitspraak: de herver‑
schijning van De Telegraaf is van een andere orde dan de verschijning 
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van Oost-Brabant en De Telegraaf was niet het collaboratieblad bij uit‑
stek. Daarover later. Maar veelzeggend is de uitspraak ook. Want zo 
inderdaad is het beeld dat zich van de eerste naoorlogse periode en 
dan vooral van de situatie in het Zuiden heeft vastgezet: dat Neder‑
land dankzij het Militair Gezag van de regen in de drup belandde, van 
de ene in de andere dictatuur. Het was niemand minder dan Loe de 
Jong, ook een sociaaldemocraat, die dit in maart 1945 aan Gerbrandy 
schreef en later, in andere bewoordingen in zijn grote geschiedwerk 
herhaalde.

Het is alsof het Militair Gezag het midden houdt tussen een eigen rege‑
ring en een Duits bezettingsapparaat... Men voelt zich aan [zijn] beslis‑
singen overgeleverd, zonder dat men er door eigen gekozen vertegen‑
woordigers enige invloed op kan hebben of kritiek op kan uitoefenen.18

De opmerking is kenmerkend voor het sociaaldemocratische en links‑
liberale deel van het Londense regeringsapparaat. Want wie waren 
die ‘eigen gekozen vertegenwoordigers’? Het parlement bestond niet 
meer. De Londense ministers waren aangesteld al naar gelang hun 
vermogen in Londen te geraken, de pet van Gerbrandy of de invloed 
van Wilhelmina, en de vertegenwoordigers van de plaatselijke bestu‑
ren waren afgetreden of hadden gecollaboreerd dan wel moeizaam in 
de oorlogswinden gelaveerd. In dit laatste geval moesten zij, alvorens 
opnieuw gezag te krijgen, eerst op zuiverheid onderzocht worden.
 De verwarring over deze laatste vraag leidde in elk bevrijd dorp, in 
elke stad en provincie tot geruzie en gedoe, zij het dat het daarbij zel‑
den zo chaotisch toeging als in frontstad Nijmegen waar de zittende 
nsb‑burgemeester de benen had genomen, de door de Duitsers ont‑
slagen burgemeester aan de verkeerde kant van de gevechtslinies ver‑
bleef en de oudst aanwezige wethouder bij gebrek aan beter door het 
Militair Gezag als waarnemend burgemeester aangesteld was. Deze 
aanstelling schoot het verzet in het verkeerde keelgat, niet in de laat‑
ste plaats omdat genoemde wethouder tijdens de oorlog niet de meest 
moedige houding aangenomen had en daarom geneigd was, zoals de 
plaatselijke vertegenwoordiger van het Militair Gezag ook schreef, 
‘kool en geit te sparen’.19 Na een boel gedoe kwam de Nijmeegse ver‑
tegenwoordiger van het Militair Gezag aan de eisen van het verzet te‑
gemoet, ontsloeg de tijdelijke burgemeester en benoemde een ander.
 Hiermee waren de problemen echter allerminst de wereld uit want 
nu belandde de macht direct of indirect bij het verzet en werden allen 
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die daartoe niet behoorden – ook degenen die niet fout waren geweest 
en de oorlog slechts zo goed en kwaad als mogelijk doorstaan hadden, 
de overgrote meerderheid van de bevolking dus – naar het tweede plan 
geschoven. Dat viel bij hen weer niet in goede aarde. Ondertussen 
bleef de chaos.20

 Er waren talloze gevallen als deze, het ene nog gecompliceerder dan 
het andere.21 En iedere keer werd de strijd op twee niveaus gestreden: 
praktisch, dat wil zeggen met machtsvertoon, en theoretisch, via de 
informatiediensten van de officiële instanties, de pers en de eventuele 
publicitaire vermogens van individuele personen.22 Want wat aldus in 
het zuidelijk deel van Nederland begon, werd in het Noorden herhaald, 
in Beverwijk onder meer23 en, beroemdste voorbeeld, in de Friese ge‑
meente Opsterland. In dit laatste geval leidde de crisis zelfs tot een 
nationale rel, met uitvoerige commentaren in het parlement en lange 
verhalen in de kranten – en dát nota bene anderhalf jaar na de bevrij‑
ding!24 Want minstens zo lang en, zoals we zullen zien, eigenlijk nog 
langer duurde de bestuurlijke en informatieve chaos die het gevolg 
was van de Tweede Wereldoorlog. De regering deed al het mogelijke 
deze chaos tegen te gaan. Een van de middelen daartoe was tevens een 
poging de opinie van bovenaf te sturen, een vorm van directe beïnvloe‑
ding dus, ofwel – al probeerde men het woord te vermijden – ‘propa‑
ganda’.

Sectie xi

In de slag om de publieke opinie speelden eind 1944, begin 1945 op 
landelijk niveau vier, eventueel vijf partijen een rol. De vijfde partij, de 
foute pers, telde nauwelijks meer mee – tot mei ’45 probeerde ze het 
nog wel maar dat waren wanhoopspogingen.25 De vierde partij, de tra‑
ditionele pers, verkeerde in een buitengewoon lastig parket. Als ze zich 
gecompromitteerd had, moest ze zich, alvorens te kunnen verschij‑
nen, eerst verantwoorden. Dat kon jaren duren. Als ze zich niet gecom‑
promitteerd had, moest ze in de meeste gevallen opnieuw beginnen en 
dat was evenmin eenvoudig: de machines waren weg, het gebouw had 
een andere bestemming, het personeel werkte elders. Daarom bleef 
de traditionele pers evenals de nieuw opgerichte kranten zoals Oost-
Brabant in Eindhoven geen andere keuze dan gebruik te maken van 
de infrastructuur en het personeel van de verboden of gestaakte voor‑
gangers. Dat leverde weer andere moeilijkheden op: ruzie, gelobby, 
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onwillig personeel, machtsstrijd. Hier komt bij dat de invloed van het 
grootste deel van de geschreven pers op landelijk niveau beperkt was. 
Zowel vanwege de verzuiling als vanwege haar overwegend regionale 
karakter was zij, uitzonderingen daargelaten, sterk versplinterd. Daar‑
door was haar rol in het publieke debat beperkt.
 De derde partij, de verzetspers, had voor een rol in het publieke de‑
bat zowel een nadeel als een voordeel. Dit laatste was haar goede naam 
of, zoals Anthonie Donker het in een beroemd gedicht ter ere van de 
gevallen drukkers verwoordde:

Het lood, dat de vijand verschoot in kogels,
Maakten zij tot de stem van het land.
Uit de schuilplaats vlogen de vrije vogels
Van de strijdende geuzenkrant.26

Het nadeel van de illegale pers was haar verdeeldheid. Die was dus‑
danig dat een uitdrukking als ‘de’ illegale pers na de bevrijding nau‑
welijks nog betekenis had en vooral een ideaal weerspiegelde: van de 
inderdaad machtige stem die deze pers in oorlogstijd had laten horen. 
Maar met de bevrijding had deze stem zijn grootste tijd gehad. Blijven 
de twee belangrijkste ‘nationale’ spelers in het publieke debat. Ze zijn, 
niet verbazingwekkend, vertegenwoordigers van de op dat moment 
belangrijkste nationale ‘machten’: Sectie xi namens het Militair Ge‑
zag en Radio Oranje namens de regering.27 Tussen deze instellingen 
ontstond spoedig na de bevrijding eenzelfde verhouding als tussen die 
twee machtspolen zelf, dat wil zeggen: terwijl de invloed van de een 
(Sectie xi) groeide werd die van de ander (Radio Oranje) uitgehold. In 
enkele gevallen was dat zelfs letterlijk het geval. Zo werd de chef van 
Radio Oranje, Hendrik J. van den Broek, de baas van Radio Herrijzend 
Nederland, de zender van het Militair Gezag. Hiermee kreeg Sectie xi 
een sleutelfunctie in het naoorlogs publiek debat.

Sectie xi van het Militair Gezag was afkomstig uit de zogenoemde Re‑
gerings Voorlichtingsdienst en bestond bij aankomst in Brussel, rond 
10 september 1944, uit een handvol afdelingen. Een daarvan hield zich 
bezig met nieuwsvoorziening aan de pers, een verzorgde de uitzendin‑
gen van Radio Herrijzend Nederland, een derde afdeling bekommerde 
zich om censuur en tot slot was er een fotoafdeling. Aanvankelijk zaten 
al deze secties in Brussel, later verplaatsten sommige onderdelen zich 
naar Breda, nog later, na de bevrijding van heel Nederland, gingen zij 
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naar de plekken waar ook hun legitieme opvolgers zaten of geacht wer‑
den te zitten: de radio ging naar Hilversum, de fotoafdeling naar Am‑
sterdam en de afdeling Nieuwsvoorziening naar het anp in Den Haag 
waar het hoofdbureau van de sectie zich om voor de hand liggende 
redenen eveneens vestigde. Eenmaal zover, ongeveer een jaar na aan‑
komst op het vasteland van Europa, hield Sectie xi ook langzaam op te 
bestaan. Maar in de tussentijd was zij, zoals heel het Militair Gezag,28 
niet alleen enorm gegroeid maar had met het doel de publieke opi‑
nie in goede banen te leiden ook tal van activiteiten ontplooid. Daarbij 
maakte zij gebruik van alle denkbare middelen: geschreven communi‑
qués, brochures, voorlichtingsfilms,29 radio‑uitzendingen, persconfe‑
renties en propagandamateriaal waaronder foto’s van Wilhelmina en 
de prinsesjes.
 Kenmerkend voor de sturende pogingen van Sectie xi is Commen-
taar, ondertiteld Officieel Orgaan van de Sectie Voorlichting Militair Ge-
zag. Het eerste exemplaar hiervan verscheen op 9 december 1944, in 
gestencilde vorm en een oplage van duizend exemplaren. Vanaf 16 
juni 1945 werd het blad gedrukt en verscheen wekelijks, om kort na‑
dien overgenomen te worden door de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘Com-
mentaar is niet in de eerste plaats een nieuwsblad,’ stond in het eerste 
nummer van de gedrukte editie,

het wil een toelichting geven op het standpunt en de maatregelen van de 
Overheid... maar bij de beperkte ruimte, die voor de berichtgeving in de 
dagbladen beschikbaar is, zal Commentaar ook in dit opzicht wel eens 
aanvullende diensten kunnen doen.

Over die beperkte ruimte berichtte Commentaar in datzelfde nummer 
– en terecht want papierschaarste was de belangrijkste praktische re‑
den dat de pers het in de eerste tijd na de oorlog zo moeilijk had en dat 
de uitgaven van het Militair Gezag meer invloed konden hebben dan 
in een normale situatie het geval zou zijn geweest. Het Militair Gezag 
beschikte immers wel over papier.30
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Gemiddeld aantal pagina’s per week van een aantal dagbladen in 1940 en 194731

 Vóór 1940 Mei 1947
Algemeen Handelsblad 166 30
De Maasbode 158 30
Nieuwe Rotterdamsche Courant 156 30
Haagsche Courant 137 27
Haarlems Dagblad 81 27
Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant 72 27

Evenals andere uitgaven van Sectie xi32 werden ook de belangrijkste 
thema’s uit Commentaar in afzonderlijke brochures uitgewerkt. In to‑
taal werden dat er acht.33 De helft daarvan was een poging uit te leggen 
waarom het herstel zo moeizaam verliep. De andere helft van de bro‑
chures bestond uit mededelingen en inventarisaties van meningen en 
ontwikkelingen. Drie van de acht brochures verschenen in een oplage 
van maar liefst 250 000 exemplaren – wat gezien de papierschaarste 
enorm is en laat zien hoeveel belang eraan werd gehecht. De eerste 
van die brochures is getiteld Wie is de baas en waarom en bestaat uit 
een voor die tijd kenmerkend grauwgeel vod van een kleine twintig 
pagina’s met heldere tekst en speelse tekeningetjes.34 Aanleiding was 
de veelgehoorde klacht dat men bij de bevrijding van de regen in de 
drup was beland. ‘Het is eenvoudig om dol van te worden,’ staat in de 
brochure.

Nog is de Mof er niet uit en ben je eindelijk weer baas in eigen huis ge‑
worden, of je krijgt daar een stelletje autoriteiten over de vloer, die ieder 
op hun beurt zelf de baas probeeren te spelen en waar geen mensch ooit 
uit wijs zou kunnen worden. Nederlanders en geallieerden, heeren in 
colbertjes en heeren in uniformen, menschen die zich ‘Militaire Com‑
missarissen’ noemen en menschen die zeggen dat ze bij ‘C.A.’, ‘shaef’ 
of een nog onbegrijpelijker instituut zijn. En dat alles loopt kris en kras 
door elkaar en verordonneert maar alsof er geen netheid en orde en 
geen Nederlandsche Regeering bestond.

Vandaar dat de schrijvers de situatie probeerden uit te leggen. De twee 
andere door het Militair Gezag in grote oplage uitgegeven brochures 
illustreren dat men ondanks deze pogingen constateerde dat het effect 
gering was en het publiek ontevreden bleef. Vandaar brochure nr. 2: 
Waarom het zoo langzaam gaat. Ook deze verscheen op grauw papier, 
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is nog kleiner van formaat en bevat opnieuw vermakelijke tekeninge‑
tjes. Op een daarvan ligt een holle bolle Nederlander lui op de rug, 
de ogen gesloten, de mond geopend terwijl de lekkernijen hem in de 
mond vliegen. ‘Al zal misschien niemand zoo onvoorzichtig zijn ge‑
weest te denken, dat hem op den dag van de bevrijding de gebraden 
kippen weer in den mond zouden vliegen,’ staat er,

vrijwel iedereen zal zich toch, bewust of onbewust, in mindere of meer‑
dere mate met de hoop hebben gevleid dat het vanaf den eersten dag na 
de bevrijding elken dag een beetje beter zal gaan.

Zo was het dus niet en begrip hiervoor was nodig, ‘begrip voor de 
groote moeilijkheden, die overwonnen moeten worden en den tijd die 
daarmee gemoeid zal zijn.’ Dit schreef Sectie xi ergens in april of mei 
1945. Kort daarop kwam zij met een brochure van hetzelfde formaat, 
dezelfde illustrator en vermoedelijk ook dezelfde auteur(s). Hij was ge‑
titeld Hoedt u voor den kater en concentreerde zich op het gebrek aan 
informatie over de problemen die de bevrijding met zich meebracht. 
‘Daar zit je dus,’ staat in dit klein boekwerk,

bevrijd, in een volkomen nieuwe wereld, waar je in het begin helemaal 
den weg nog niet kunt vinden, berstens toe vol vragen, en je hoort 
niets... Dan is het lieve leven in last... Je begint te kankeren zoals je 
nog nooit in je leven gekankerd hebt, je raakt door en door gedesillusio‑
neerd... kortom, je krijgt van die bevrijding een geweldigen kater.

Zo ver kwam het in de eerste weken, wellicht zelfs maanden na de 
bevrijding nog niet. Vreugde en verlangen hielden de overhand. Maar 
lang duurde dat niet. Want inderdaad, vanaf het najaar van 1945 ver‑
anderde de fiere Nederlandse leeuw van een geslaagde bevrijding in 
de kankerende kater van een moeizaam herstel. Ook de opvolger van 
Sectie xi, de Rijksvoorlichtingsdienst, zou daarvan de gevolgen onder‑
vinden.

Regeringspropaganda

Ruim een maand na de bevrijding van heel Nederland richtten ko‑
ningin Wilhelmina en de enkele dagen tevoren aangetreden premier 
Willem Schermerhorn zich in veelbeluisterde, vaak geciteerde en in 



50

dat nooit meer

gedrukte vorm ook alom verspreide toespraken tot het Nederlandse 
volk. Hun woorden verschenen als zevende brochure in de hiervoor 
genoemde reeks en werden veelzeggend Herstel en vernieuwing geti‑
teld. Aan het eind van zijn – lange – toespraak ging Schermerhorn in 
op een onderwerp dat geen van zijn voorgangers ooit op deze wijze 
besproken had en ook geen van zijn opvolgers ooit nog zo uitvoerig 
bespreken zou: het voorlichtingsbeleid. ‘Een moderne staat heeft in 
deze tijd behoefte om naast het verband met de burgers door middel 
van de volksvertegenwoordiging ook op allerlei gebieden, die niet in de 
volksvertegenwoordiging ter sprake komen, op het ogenblik dat haar 
dienstig voorkomt, rekening en verantwoording af te leggen van haar 
daden en ook de burgers in kennis te stellen van de overwegingen, die 
tot bepaalde maatregelen voeren,’ betoogde Schermerhorn. Vandaar 
de noodzaak van een voorlichtingsdienst.35

Wij hopen... dat men het verschil tussen hetgeen ons als regeringsvoor‑
lichtingsdienst wordt aangekondigd en het door velen gehate begrip 
propaganda‑ministerie goed zal verstaan... Het gaat hierbij geenszins 
om geestelijke en ook niet om directe politieke beïnvloeding, ook al zijn 
wij ons bewust, dat een goede voorlichting niet zonder invloed blijft.

Het laatste is juist en het eerste, dat de regering nadrukkelijk geen pro‑
paganda wilde bedrijven, om dezelfde reden onjuist. Dit bleek nadat 
Sectie xi op 1 september 1945 opgegaan was in de nieuw opgerichte 
Rijksvoorlichtingsdienst.36 Want al stond deze onder leiding van een 
ambtenaar, het was een ‘beleidsmaker’ die op de achtergrond de scep‑
ter zwaaide: Hendrik Brugmans, op dat moment lid van de Tweede Ka‑
mer en secretaris van Schermerhorn. De twee hadden elkaar ontmoet 
in Sint Michielsgestel en daar lange gesprekken over overheidsvoor‑
lichting gevoerd. Volgens Brugmans had de regering als belangrijkste 
taak – het is een bekend thema uit de vroege naoorlogse geschiede‑
nis –37  het beschavingspeil van de bevolking op hoger niveau brengen. 
Radio en schrijvende pers konden daarbij niet aan hun lot overgelaten 
worden.38 Een voorlichtingsdienst was nodig. Om het in de woorden 
van zijn baas, Schermerhorn, te zeggen:

Wij hebben geen behoefte aan een propaganda‑apparaat, maar (curs. 
cvdh) kunnen de interpretatie der diverse maatregelen niet aan de eersten de 
besten overlaten.39
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Was dat maar alles. Er komt bij dat Brugmans zijn boodschap associ‑
eerde met dezelfde Nederlandse Volksbeweging waarvan Schermer‑
horn en hij fervente voorstanders waren. Bij de pers, die van het verzet 
voorop,40 viel dat slecht. ‘En nu hebben wij er genoeg van,’ schreef Van 
Heuven Goedhart, nog geen twee weken na zijn (hernieuwd) aantre‑
den als hoofdredacteur in zijn krant.

Gaat uw gang mijne heeren. Die nieuwe pers komt er toch. En als zij, 
ondanks U, is groot geworden, zal zij zich herinneren hoezeer gij u hebt 
ingespannen om van uw eersten dag de goede verstandhouding tus‑
schen overheid en dagbladwereld te bederven.41

Spoedig hierna verslechterde de verhouding tussen voorlichtingsdienst 
en pers nog verder. Aanleiding was de in Commentaar ook aangekon‑
digde oprichting van de dienst Oog en Oor, een instelling die tot taak 
had ‘er achter te komen wat er in het volk leeft, woelt en werkt’.42 Het 
zal niet verbazen dat de Nederlandse pers hiervan nog minder gediend 
was. De onvrede groeide zelfs dermate dat het na enige maanden van 
geruzie tot een Kamerdebat kwam. Daarbij hadden alle woordvoerders 
hetzelfde bezwaar, niet tegen een voorlichtingsdienst op zich, wel te‑
gen een voorlichtingsdienst à la Brugmans. Schermerhorn wist met 
de aanvallen niet goed raad en sprak zelfs een soort ‘openbare biecht’43 
uit. De gevolgen waren ernaar. In de nacht na het debat diende Brug‑
mans zijn ontslag in en kreeg de rvd een andere directeur. Ruim een 
half jaar later werd Oog en Oor opgeheven. Daarmee waren de directe 
pogingen van de overheid de publieke opinie te sturen definitief mis‑
lukt en zijn we terug bij de indirecte pogingen en bij de krant waarmee 
dit hoofdstuk begon: de Limburger Koerier.

Perszuiveringen

Enkele maanden na de bevrijding van heel Nederland maakte het ka‑
binet het zogenaamd Tijdelijk Persbesluit44 bekend. Dit besluit was 
de vervanging van de eerder afgekondigde maatregel dat in bevrijd 
Nederland geen enkel blad mocht verschijnen dat niet eerst door een 
commissie goedgekeurd was, uitgezonderd de bladen die illegaal wa‑
ren geweest of vóór 1 januari 1943 opgehouden hadden te verschijnen. 
Bij het besluit van september 1945 werd deze maatregel in zoverre in‑
getrokken dat besloten werd dat de perszuivering enkel personen en 
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geen bedrijven zou betreffen. Dit betekende, in theorie, dat een krant 
of tijdschrift opnieuw kon verschijnen als haar medewerkers het predi‑
caat ‘goed’ hadden ontvangen. Zoals meestal was de praktijk toch weer 
een beetje anders en bleek de door de regering afgekondigde maatregel 
een typisch Nederlands geval van ‘ja maar’. Want naast een commissie 
die zich bezighield met het afgeven van individuele certificaten van 
geen bezwaar45 installeerde de regering ook nog een Persraad. Deze 
had tot taak van advies te dienen over een nieuwe persordening. In de 
woorden van de voor deze raad verantwoordelijke minister van Onder‑
wijs, Kunst en Wetenschappen, de moralistische en niet van autori‑
taire neigingen gespeende Gerardus van der Leeuw,46 ging het daarbij 
om een evenwicht tussen de grondwettelijke vrijheid van drukpers en 
de ‘eischen, welke de geestelijke en zedelijke volksgezondheid stelt.’47 
Dat kon van alles betekenen – en deed dat ook.
 Voor de journalisten van de Limburger Koerier en voor de talloze col‑
lega’s die in vergelijkbare omstandigheden verkeerden, betekenden de 
nieuwe maatregelen in eerste instantie goed nieuws. Ze hoefden ‘al‑
leen maar even’ een documentje van geen bezwaar te halen om hun 
krant vervolgens opnieuw op de markt te kunnen brengen. De voor‑
uitzichten voor de Limburger Koerier werden nog beter toen bleek dat 
maar liefst twee voorstanders van de krant in de Limburgse afdeling 
van de Perszuivering opgenomen werden. Een van hen was dezelfde 
die op 14 september 1944 enthousiast het gebouw was binnengestapt 
met het doel de krant opnieuw uit te brengen – om vervolgens door de 
Ordedienst verwijderd te worden: Jac. P. van Term. De ander was een 
voormalig perscommandant van diezelfde Ordedienst, een hoge ome 
in het Militair Gezag en een voormalig rayonbeheerder van de Limbur-
ger Koerier. De herverschijning van de krant, zo leek het, was vanaf dat 
moment, oktober 1945, nog slechts een kwestie van weken.
 Het liep anders omdat de Limburger Koerier, Jac. van Term, zijn mede‑
commissielid H.G. Jussen48 en het Neerlandia‑concern buiten de waard 
hadden gerekend, dat wil zeggen geen rekening hadden gehouden 
met de krachtige lobby van enerzijds de illegale pers en anderzijds de 
Limburgse katholieke elite. Net zoals in Eindhoven en elders had deze 
laatste al tijdens de oorlog plannen gemaakt voor een nieuw periodiek, 
katholieker en Limburgser dan de vanuit het Utrechtse hoofdkwartier 
uitgegeven Limburger Koerier. Een van die plannen betrof de uitgave in 
andere vorm van een apologetisch vakblad dat vóór de oorlog onder de 
Limburgse geestelijkheid was verspreid: Veritas. Omdat het in 1941 ver‑
boden was, voldeed het aan de in Londen gestelde eisen (ná 1 januari 
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1943 niet meer verschenen te zijn) en viel het de betrokkenen relatief 
eenvoudig bij het Militair Gezag een vergunning los te krijgen. Op 25 
september 1944, nog geen twee weken na de bevrijding van Maastricht 
en drie dagen nadat het orgaan van de Ordedienst verboden was, ver‑
scheen van Veritas het eerste nummer. Het werd eveneens gedrukt op 
de persen van de Limburger Koerier en, pikant detail, stond onder hoofd‑
redactie van twee perscommandanten van de Ordedienst. Een van hen 
was dezelfde persoon die Van Term en Willems op 14 september uit het 
gebouw van de Limburger Koerier had gezet: W. Goldschmitz.
 Het vervolg van het verhaal laat zich raden. Veritas, de redacteuren 
van de gewezen Limburger Koerier, Neerlandia en andere Limburgse 
kranten waaronder het in Heerlen uitgegeven Limburgsch Dagblad 
begonnen een strijd om de lezer. Vandaar dat in kringen rond Veri-
tas scherp bezwaar werd gemaakt tegen het nieuwe persbesluit. De 
ruggen graatlozen, opportunisten en zakkenvullers zouden hierdoor 
opnieuw een kans krijgen – een kans die de standvastigen, lees de il‑
legale pers niet had. Hetzelfde werd door anderen op nationaal niveau 
verkondigd. Zo schreef Het Parool dat ‘uit het Londense Persbesluit 
de dam tegen de goudmijntjesbladen weggegraven [is]; men kan weer 
dagbladstichter worden, alléén om er geld aan te verdienen.’49 Vrij Ne-
derland zei het nog duidelijker:

Welkom dus, erfgenaam Holdert [lees: De Telegraaf], welkom jullie al‑
len, uitgevers en uitgevertjes in de provincie. Het spel gaat opnieuw 
beginnen en uw bedrijf heeft in de oorlog overvloedig genoeg van de 
toestand geprofiteerd om er ‘enkele tonnen tegenaan te smijten’... Hoe 
kort duurden voor U de ‘magere jaren’.50

In november 1945 schreef een grote groep dagbladdirecteuren een 
gezamenlijke brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Perso‑
nenzuivering, zo betoogden zij, bood onvoldoende garantie voor ‘een 
wezenlijke zuivering en gezondmaking van het perswezen...

Uitgaande van het onaanvechtbare beginsel, dat het geheel meer is dan 
de som van zijn deelen, zijn zij [wij] ervan overtuigd, dat een dagblad 
meer is dan de gezamenlijke redacteuren, redactioneele medewerkers 
en verslaggevers tezamen met de leidinggevende functionarissen. Het 
is hun [onze] overtuiging dat een persorgaan, dat zich als orgaan in be‑
zettingstijd misdragen heeft, bij wijze van zuivering dient te kunnen 
worden verboden.51
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De maat is vol

Een en ander kreeg een vervolg in een debat dat in januari 1946 in 
de Kamer werd gevoerd. Vooral van sociaaldemocratische zijde kreeg 
Louis Beel, op dat moment minister van Binnenlandse Zaken, het 
daarbij zo zwaar te verduren dat hij een aanvulling op het Persbesluit 
beloofde. Die kwam enkele maanden nadien, in maart 1946, en ver‑
kondigde dat kranten verboden mochten worden als hun naam grote 
ergernis opwekte – een criterium zo vaag dat het welhaast smeekte om 
problemen. En inderdaad, nu was het aan de andere partij om moord 
en brand te schreeuwen. Ze waande zich terug bij af en publiceerde 
een aantal brochures waarin de situatie aan de kaak werd gesteld. Twee 
daarvan52 waren van de hand van mannen die nauw verbonden waren 
aan de Limburger Koerier en Neerlandia. Het waren dezelfde twee die 
deel hadden uitgemaakt van de regionale perszuiveringscommissie 
maar daaruit onder druk van de tegenpartij alweer verwijderd waren: 
de al genoemde H.G. Jussen en de persoon met wie dit verhaal begon, 
Jac. P. van Term. De brochure van eerstgenoemde draagt de woede al 
in de titel: De maat is vol. Het moeras van de Nederlandsche Perszuivering. 
Teneur van zijn betoog is dat voormalige illegalen of zogenaamde il‑
legalen53 misbruik maakten van hun positie en onder de noemer van 
zuivering en zuiverheid platweg diefstal pleegden. In dit geval betrof 
die diefstal het gebouw, de machines en al het andere dat de Limburger 
Koerier toebehoorde. Jac. P. van Term beweerde hetzelfde anders: dat 
er onder het mom van fraaie praatjes gestolen werd en dat een dergelij‑
ke diefstal door de staat nog gelegitimeerd werd ook. Maar vlak voordat 
deze twee journalisten hun pamfletten publiceerden, verscheen ook 
van de hand van de verder onbekende H.G.J. Verschuur54 een brochu‑
re over het onderwerp. Hoewel hierin hetzelfde verteld wordt als in de 
eerder genoemde geschriften, is deze brochure in zoverre van hogere 
kwaliteit dat hij algemener is, dat wil zeggen niet alleen over de Lim-
burger Koerier maar over alle belaagde kranten gaat. Bovendien is hij, 
naar zich laat aanzien, niet geschreven door iemand die het belang van 
een krant of concern diende. Het lijkt Verschuur enkel om – aldus de 
titel van de brochure – De zuiveringschaos in de pers te gaan, om wille‑
keur dus, inconsequenties en onrechtvaardigheid. Een bekende en ook 
door Verschuur vermelde illustratie hiervan betreft twee van de kran‑
ten die in de Nederlandse persgeschiedenis vanouds een goede naam 
hebben: de Nieuwe Rotterdams(ch)e Courant en het Algemeen Handels-
blad. Beide waren gedurende heel de oorlog verschenen – en dat niet, 
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het spreekt voor zich, omdat ze zich zo vijandig tegenover de Duitsers 
hadden opgesteld. Formeel hadden zij na de oorlog dus pas na uitvoe‑
rig onderzoek opnieuw kunnen verschijnen. Zo ging het echter niet. 
Al voordat het Persbesluit van september 1945 uitgevaardigd was, ver‑
scheen de NRC opnieuw, zij het onder de vreemde naam Nationale 
(in plaats van Nieuwe) Rotterdamsche Courant. Kort daarop verscheen 
ook het Algemeen Handelsblad weer. Hadden deze kranten zich tijdens 
de oorlog beter gedragen dan bijvoorbeeld De Limburger Koerier? Was 
Maarten Rooij, de aan het begin van de oorlog opgestapte en bij de be‑
vrijding teruggekeerde hoofdredacteur van de NRC, zuiverder dan Jac. 
P. van Term? Het viel onmogelijk hard te maken. Wat was er dan aan 
de hand? Verschuur wist het wel: rechtsongelijkheid. ‘Het wordt tijd 
dat het “gelijke monniken, gelijke kappen” in Nederland weer toepas‑
sing vindt.’
 Waar en wanneer ontbrak het dan aan dat beginsel? Overal en voort‑
durend, beweerde Verschuur, niet alleen in het geval van de NRC en 
het Algemeen Handelsblad maar ook bij de bladen van de Arbeiderspers 
en bij De Tijd die, in tegenstelling tot De Maasbode, ‘na 1 januari 1943 
was blijven verschijnen [en] medio juni 1945 weer uit [kwam]. Hoe kon 
dat?’ Omdat De Tijd tijdens de oorlog minder meegaand was geweest 
dan andere kranten? Volgens Verschuur was dat een fabeltje:

Als de Duitschers in hun machtelooze woede over de capitulatie van 
Italië niets beters weten te doen dan een caricatuur te maken met een 
conversatie tussen Judas Iskarioth en Victor Emmanuel, die elkaar den 
kampioenstitel inzake het verraad betwisten, staat het plaatje ook in De 
Tijd, en de wekelijksche artikelen van Goebbels in Das Reich ontbreken 
evenmin.

Maar waarom kon De Tijd dan gewoon opnieuw verschijnen terwijl 
andere kranten verboden waren? Waarom deze ‘ongelijkheid voor de 
wet’? Verschuur wist het wel en citeert daartoe uit de al genoemde toe‑
spraak van Schermerhorn van juni 1945.

Over de mogelijkheid tot verschijning of over definitief verbod van op 
grond van het persbesluit verboden bladen, zal zoo spoedig mogelijk 
een beslissing genomen worden. Hierbij zullen in ieder geval [de cursi‑
vering is van Verschuur] de rechten van de bonafide illegale pers behoorlijk 
gewaarborgd worden.
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‘Het is het drama in a nutshell,’ becommentarieert hij. ‘Het gaat om 
de belangen van de illegale pers.’ Een dergelijke politiek was des te 
ernstiger, vervolgt hij, omdat die pers de mening van slechts een 
klein deel van de Nederlandse bevolking weerspiegelde. Als voorbeeld 
citeert Verschuur het oordeel van de Perszuiveringscommissie over 
de voormalige directeur en hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad, 
J.W. Henny. De man werd schuldig bevonden aan samenwerking 
met de vijand omdat hij zijn krant was blijven uitgeven. ‘Zoo kunnen 
alleen menschen redeneeren, die nooit zelf de verantwoording voor 
een onderneming in bezettingstijd hadden te dragen,’ becommenta‑
rieert hij.

Gaat men dit consequent doorvoeren, dan had in Nederland elke voor 
de weermacht produceerende fabriek, iedere electrische centrale, ja bij‑
na ieder bedrijf, met de spoorwegen aan het hoofd, en elke ambtelijke 
instantie, elk rijksbureau, elk bevolkingsbureau enz. enz. er het werk bij 
moeten neerleggen... tot héél Nederland één gekkenhuis en kort daarop 
één knekelhuis was geworden, met als apotheose een triomfantelijk uit 
Londen terugkeerende regeering die wel een volstrekt zuiver maar... 
ook een uitgestorven vaderland zou hebben aangetroffen.55

Het is een standpunt dat op dat moment, begin 1946, nog tamelijk on‑
gehoord was en vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw zelfs ge‑
heel uit beeld verdween. Toch is het precies dit standpunt dat kenmer‑
kend is voor het merendeel van de eerste naoorlogse periode, de jaren 
tot ongeveer 1960. Het bleek nadat men van de schrik bekomen was, 
de grootste puinhopen had geruimd en zich opnieuw, nu met meer 
rust en afstand, de vragen begon te stellen die naderhand nog talloze 
malen gesteld werden. Wat was er in de oorlog ‘eigenlijk’ gebeurd? 
Hoe hadden de Nederlanders op de gebeurtenissen gereageerd? Hoe 
moesten die reacties beoordeeld worden? Het vanaf het eind van de 
jaren veertig, begin vijftig steeds vaker gegeven antwoord – dat een 
oorlogssituatie complex was en velen daarom compromissen hadden 
moeten sluiten – kwam voor de Limburger Koerier te laat. De krant zou 
nooit meer verschijnen. Tal van andere kranten die tijdens de oorlog 
in een situatie als die van de Limburger Koerier verkeerd hadden, ver‑
ging het beter. Dat geldt met name de grootste van alle, De Telegraaf. 
Zijn herverschijning in 1949, na jaren van geruzie, is symbolisch voor 
de nederlaag van ‘Londen en het verzet’56 in de slag om de publieke 
opinie. Deze nederlaag werd nog eens versterkt doordat hetzelfde Lon‑
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den (en in mindere mate het verzet) verantwoordelijk werd gehouden 
voor het moeizame verloop van waarnaar aanvankelijk alle aandacht 
uitging: het herstel van infrastructuur en economie.
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Materiële schade en moeizaam 
herstel

Half september 1944 stond J. Douwenga, schoolmeester te Wagenin‑
gen, voor het raam van zijn kamer, keek naar buiten en, zo schrijft 
hij in zijn kort na de oorlog gepubliceerde dagboek,1 dacht aan alle 
andere keren dat hij hier gestaan had. Een van die keren was de och‑
tend van de tiende mei 1940 geweest, ‘toen groote zwermen vreemde 
gevechtsvliegtuigen uit het oosten over den Eng kwamen, geluk en 
rust op ruwe wijze verstorend.’ Veel was er sindsdien gebeurd. Er wa‑
ren luchtaanvallen geweest op nabijgelegen gebieden. Er was het oude 
joodse vrouwtje dat door twee zwaarbewapende mannen was wegge‑
voerd. Er waren overvalwagens gekomen om jonge mannen voor de 
dwangarbeid te halen. En tot slot had hijzelf moeten onderduiken. 
Er was zoveel gebeurd dat het de geest verontrust en het hart beroerd 
had. Vandaar dat Douwenga heftig naar betere tijden verlangde. ‘Ik 
kijk over de langzaam donkerende, reeds weer geploegde akkers,’ 
schrijft hij op zaterdag 16 september 1944, een dag die, zo weten wij, 
net als donderdag 9 mei 1940 de laatste van een periode zou zijn. 
‘Zal de rijke oogst, die ze [de akkers] opleverden, binnenkort een in 
vrede levend, van drijfjachten en slavernij bevrijd vaderland ten goede 
komen?’
 De volgende dag kwamen ze. De geallieerden. Ze kwamen met zo’n 
enorme overmacht dat twijfel over de uitkomst onmogelijk leek. Des te 
groter was het verdriet toen na ruim een week van gevechten, sommi‑
ge letterlijk in de achtertuin, ‘een van de grootste teleurstellingen van 
den gehelen oorlog over ons komt.’ De invasie mislukte, de geallieer‑
den waren, om een later beroemd geworden uitdrukking te gebruiken, 
‘een brug te ver’ gegaan.

Langen tijd blijf ik, de handen in de zakken geduwd, de kaken op elkaar 
geklemd, mijn tuin op en neer loopen, totdat ik door een daverenden 
slag, gevolgd door een gierend geluid, tot de werkelijkheid wordt terug‑

[3]
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geroepen. Ik laat me snel op den grond vallen. Zoo juist zijn twee Duit‑
sche batterijen achter ons huis opgesteld en hebben hun eerste schot 
gelost. Het gedaver is verder niet van de lucht, de projectielen huilen 
urenlang over ons heen.

De volgende dag besluiten Douwenga en zijn vrouw met pijn in het 
hart het huis te verlaten en zich naar kennissen in het nabijgelegen 
Bennekom te begeven. ‘We binden dus het karretje achter de fiets, de 
kinderen klimmen op de bagagedragers. De vlucht is begonnen.’ En zo 
werd de invasie die oogde als het begin van het einde, voor Douwenga 
het begin van de grootste ellende. Want de oorlog had hem en zijn 
gezin tot dan toe nauwelijks geraakt. Dat zou in het volgend half jaar 
veranderen.

Bevrijding

Tot september 1944 had de oorlog velen getroffen. Hoevelen? Temeer 
vanwege de betrekkelijkheid van het begrip ‘getroffen’ is het moeilijk 
te zeggen. Het lijdt geen twijfel dat alle Nederlanders al vóór septem‑
ber 1944 het gevoel hadden door de oorlog getroffen te zijn – en dat 
waren ze natuurlijk ook: ze waren niet langer baas in eigen huis, leef‑
den onder een dictatuur, angst was een dagelijkse werkelijkheid. Het 
lijdt nog minder twijfel dat zij, naderhand terugkijkend, het gevoel 
hadden dat de oorlog hun leven op de kop had gezet. Ervaring en wer‑
kelijkheid zijn echter niet hetzelfde. Een aardige illustratie hiervan is 
dat een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking in het 
najaar van 1945 meende dat hun leven door de oorlog niet ingrijpend 
veranderd was terwijl de Amerikanen (die geen bezetting hadden 
meegemaakt) meenden dat dit wél het geval was.2 Het levensverhaal 
van Douwenga vertelt iets dergelijks anders. Vlak voordat hij defini‑
tief naar het westen trekt, bezoekt hij nogmaals, heimelijk, het huis in 
Wageningen. Hij zet de piano in de gang, bergt de schilderijen onder 
de vloer, loopt naar boven en constateert dat de klerenkasten leegge‑
roofd zijn. Als hij het huis verlaat, trekt hij de deur achter zich dicht 
maar realiseert zich welk een vreemd automatisme dat is: alle ramen 
zijn onder het oorlogsgeweld gesprongen, de gordijnen hangen naar 
buiten, iedereen kan zo naar binnen stappen. ‘Nog even in den tuin 
kijken,’ schrijft hij tot slot.
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De spinazie staat prachtig! De overrijpe peren vallen ploffend van de 
boomen. Niemand zal ze oprapen, niemand zal ze eten, evenmin als de 
bieten, de spruiten, de aardappelen...

Het lijken niet de observaties van iemand die ‘getroffen’ was. Maar dat 
zou spoedig anders worden. Na een laatste bezoek aan zijn huis probe‑
ren Douwenga en zijn gezin een onderkomen te vinden. Dat lukt, zij 
het om te beginnen in een beestenstal. ‘Een doordringende stank vult 
de ruimte,’ schrijft hij,

we gooien ons van de eene zijde op de andere maar het gaat niet. Mijn 
gezicht jeukt, mijn handen jeuken. Ik weet me geen raad, overal loopen 
kleine diertjes over mijn lichaam.

De volgende dag heeft de reis van Douwenga en zijn gezin alweer meer 
weg van een vakantietripje dan van een vlucht en naarmate de bestem‑
ming – Naarden – dichterbij komt, wordt de stemming dan ook beter. 
‘Op den weg is het rustig,’ schrijft hij over de omgeving van Laren,

de groote stroomen vluchtelingen zijn weggeëbd. Er is hier van den 
oorlog weinig te bemerken. De rust, die alom heerscht, doet ons wel‑
dadig aan. Het is zoo stil, we hooren geen kanonnen en er zijn geen 
vliegtuigen; we voelen ons verheugd, dat we tenslotte hebben besloten 
hier heen te gaan. Het kan niet anders, of we zullen in deze streek weer 
spoedig tot ons zelf komen.

Dit laatste schrijft Douwenga op 24 oktober 1944. Als hij enkele weken 
later de pen opnieuw oppakt, zit hij in Naarden en verveelt zich.

Het regent, regent onophoudelijk. En er gebeurt niets. Tenminste niets 
van datgene waarnaar wij zoo intens verlangen. We schillen aardappe‑
len en hakken houtjes om ze te kunnen koken. De avonden zijn het erg‑
ste. We hebben behalve een klein oliepitje, waarbij je vrijwel niets kunt 
zien, en dat je hoofdpijn bezorgt of in slaap doet vallen, geen licht. Na 
den maaltijd, die bijna in het donker wordt genuttigd, komt de lange, 
sombere avond en daarmede de verveling.

Helaas voor Douwenga blijft het hierbij niet. Op 30 november 1944 
wordt midden in het wijkje waar hij en zijn gezin verblijven, een trein 
gebombardeerd. Dat zou niet zo erg zijn als het voertuig niet gevuld 
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was geweest met munitie. Een kaalslag volgt, alle bewoners uit de 
omgeving zijn verplicht naar elders te verhuizen. Zo ook Douwenga. 
Erger nog is dat spoedig daarna de hongerwinter begint. In Naarden 
duurt hij, als we het dagboek mogen geloven, van begin januari tot 
eind februari. Het is ijskoud, iedereen wordt ziek, er is onvoldoende 
voedsel. Douwenga vertelt het verhaal dat tallozen verteld hebben en 
dat met een tiental andere gebeurtenissen zoals de inval van mei ’40, 
de razzia’s, de drie grote stakingen en de jodenvervolging onlosmake‑
lijk verbonden is met ‘de oorlog’. Lang duurt Douwenga’s winter ech‑
ter niet. Levensbedreigend was zijn geval – misschien moet je zeggen: 
in Naarden – evenmin en spoedig verbetert de situatie alweer. En dan 
gebeurt wat meer dan een half jaar eerder verwacht was en elders ook 
al plaatsgevonden had: bevrijding. Op 7 mei beschrijft Douwenga de 
jubelende kinderschare die door het vestingstadje trekt. Het is een an‑
der klassiek element van het oorlogsverhaal: de jubel, het dansen, de 
vreugde. Iedereen kent de plaatjes en praatjes van dansende, hossen‑
de, lachende, vrolijke mensen. ‘Men was buiten zich zelven, uitzinnig, 
overweldigd, verward,’ schreef een Gronings psycholoog in een van de 
ontelbare beschrijvingen van de bevrijdingsvreugde.

Het was alsof een geweldige lading potentieele energie, een hoog opge‑
voerde spanning in kinetische energie werd omgezet. Zooals het water 
in zijn bedding vloeiend, voor een dam opgestuwd, bij het doorbreken 
van dezen tegenstand zich bruisend in wilden stroom uitstort en alles 
meevoert; zooals een golf in de branding zich hoog verheft en neerstort 
met geweld, zóó was het dynamisch beeld der overweldigende uitgela‑
tenheid.3

Uit andere steden zijn vergelijkbare waarnemingen bekend. Dagen‑
lang ging het feesten door. Ondertussen werd een begin gemaakt met 
de voorbereiding van bevrijdingsmanifestaties. Ieder dorp, iedere stad 
zou daarvan spoedig een eigen versie hebben. Daarbij werd gedicht, 
geschreven, gepreekt, opnieuw gezongen en wederom gedanst. Er 
werd gespeeld, gegeten, gedronken, gelachen, gehuild. Het was het be‑
gin van een herinnerings‑ en herdenkingsstroom die, zij het met een 
enkele onderbreking, tot op de dag van vandaag voortgaat. Nederland 
was vrij. Het zou het niet licht vergeten.
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Onvrede

Toch is het beeld van de vreugde in de meimaand van 1945 en de 
daaropvolgende periode sterk eenzijdig. We zijn wat dat betreft goed 
ingelicht waar het de geschonden groepen betreft – joden, gedepor‑
teerden, tewerkgestelden.4 Maar ook voor degenen die minder hadden 
meegemaakt was de naoorlog niet zo vrolijk als de altijd herhaalde be‑
vrijdingsverhalen suggereren.5 Om nog even in de stad te blijven waar 
de massale vreugde de geleerde observator aan de branding deed den‑
ken: Groningen. Nico de Both vertelt wat daar op de Anna Paulow‑
nastraat in het huis van een tante gebeurde. ‘In die tijd had je in de 
woonkamers hele grote spiegels boven de schoorsteenmantels, waarop 
je met zeep een welkomsttekst kon schrijven.’ Zo gebeurde. De 21‑ja‑
rige zoon des huizes, ondergedoken in Friesland en daar actief in het 
verzet, stond op het punt van terugkomen. Helaas, in plaats van een 
feestelijk onthaal kwam het bericht dat de jongeman twee dagen te‑
voren standrechtelijk geëxecuteerd was. Terwijl hij nsb’ers bewaakte 
in een plaatselijk café, werd hij door terugtrekkende Duitse troepen 
overmeesterd en doodgeschoten.6 Iets dergelijks overkwam het gezin 
dat zijn kinderen in februari 1945 vanuit het vermeend onveilige en 
hongerlijdende Utrecht naar opa en oma in het veiliger en aan voedsel 
rijkere – om nog maar even in deze stad te blijven maar het zou net 
zo goed een andere kunnen zijn – Groningen had gebracht: dat van 
de latere nieuwslezer Philip Freriks.7 Zijn oudere broertje was tijdens 
de gevechten met grootvader voor het raam gaan staan. Natuurlijk, 
het was spannend. Helaas voor de jongen begon precies op dat mo‑
ment een kort vuurgevecht tussen een landwachter die schuin onder 
het huis van de grootouders woonde en een Canadese brencarrier, een 
klein type tank. Daarbij werd het kind dodelijk getroffen, door een Ca‑
nadese kogel nog wel.
 Het leed dat Douwenga bij de bevrijding trof, was van andere, min‑
der ernstige aard. Meteen bij het aanschouwen van de vrolijke kinder‑
schare dacht hij terug aan het huis dat hij in september 1944 verla‑
ten had. Het duurde nog een maand voordat hij in die richting kon 
gaan maar uiteindelijk, 12 juni (1945), was het zover. ‘Ik ga het hekje 
binnen,’ schrijft hij in zijn dagboek.8 ‘Het onkruid reikt tot aan mijn 
knieën, het pad is bijna dichtgegroeid... Er is veel vernield, er zijn gra‑
naattrechters, er ligt puin.’
 Terwijl Douwenga de door blauwe violen en vuurrode papavers 
overwoekerde wildernis bekijkt, staat opeens de buurman achter hem. 
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‘Hij volgt mijn blik en zegt dan plotseling: “De menschen zijn slecht, 
maar God is goed!” Ik schud hem de hand en vraag naar zijn vrouw. 
Ze hebben ’t er goed afgebracht.’ Dan gaat hij het huis binnen. Het is 
zwaar beschadigd.

Er zijn pannen af, er zijn veel ruiten stuk en binnen is ’t een chaos. ‘De 
menschen zijn slecht’. Inderdaad. De kasten zijn leeggeroofd of leegge‑
gooid. Alles is vernield, bevuild. De keukenvloer is opengebroken, de pi‑
ano omvergegooid. Het linnengoed, de kleeren, aardewerk, alles is weg. 
Stukken ijzer zijn door muren, deuren en ramen gevlogen. Lange tijd 
dwaal ik door de vertrekken, stap ik over bergen overblijfselen van wat 
eens mijn bezit was. Is het nog de moeite waard hier terug te komen?

Het antwoord kan er maar één zijn. Het is hetzelfde antwoord dat vol‑
gens Douwenga op aller lippen ligt, zelfs in het stukgeschoten Wage‑
ningen.

Opbouwen, opnieuw, geheel opnieuw beginnen. Op eigen kracht. Er 
zullen jaren voorbijgaan... Er zullen nog veel teleurstellingen komen; 
de last zal soms bijkans te zwaar worden, maar er heerscht de zekerheid 
dat alles eens weer goed zal komen... We zullen hier weer gelukkig le‑
ven. Ik pluk nog een doosje prachtige groote roode aardbeien ‘uit eigen 
tuin’. Daarmee zal ik morgen mijn kinderen verrassen en dan... zullen 
we ons gereed maken naar huis te gaan.

Einde boek. Nieuwe tijd, nieuw geluid. Althans dat zou je denken als 
dit een roman was. Misschien is het in het geval van Douwenga ook 
werkelijk zo gegaan. Dat is onbekend, hij schreef geen vervolg op zijn 
dagboek. Maar in talloze gevallen ging het zo in ieder geval niet en volg‑
de op de kortstondige vreugde bij de bevrijding een lange periode van 
somberheid. Het is een relatief onbekend want ongewenst beeld maar 
daarom is het nog niet minder waar – of minder belangrijk. Dit laatste 
temeer omdat de slechte naoorlogse ervaringen bepalend waren voor 
de wijze waarop vanaf ongeveer 1947‑1948 tegen de oorlogsgebeur‑
tenissen aangekeken werd: anders dan in de eerste maanden na de 
bevrijding, anders ook dan in de jaren zestig, zeventig en tachtig van 
de twintigste eeuw; somberder, sceptischer en met relatief veel begrip 
voor de moeilijkheden die een bezetting met zich meebracht.
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Getroffenen

Voor verreweg de meeste Nederlanders betekende ‘vrij’ in de eerste 
plaats hetzelfde als voor Douwenga: de mogelijkheid terug te keren 
naar ‘gewoon’. Dat wil zeggen: eten hebben, het huis kunnen verwar‑
men, reizen, wandelen, fietsen, radio luisteren, duizend en één zaken 
die in de oorlog niet of nauwelijks tot de mogelijkheden hadden be‑
hoord, deden dat nu opnieuw wel. Althans in theorie. Maar de praktijk 
bleek weerbarstig. In Nederland woonden bij het begin van de oorlog 
negen miljoen mensen. Van die negen miljoen zijn er ten gevolge van 
de oorlog volgens het klassieke cijfer ruim tweehonderdduizend om‑
gekomen. Dat is iets meer dan 2 procent. Van hen was ongeveer de 
helft joods. De andere helft – de tellingen lopen uiteen, de cijfers zijn 
daarom niet meer dan een indicatie –9 bestond uit:

– 31 000 krijgsgevangenen, politieke gevangenen en tewerkgestelden
– 5 000 Nederlanders in Duitse krijgsdienst
–  31 000 Nederlanders die bij het Rode Kruis als vermist werden gere‑

gistreerd
–  8000 Nederlanders die geëxecuteerd werden of omkwamen in con‑

centratiekampen
–  3000 Nederlandse militairen die bij gevechtshandelingen sneuvel‑

den
– 3000 Nederlanders die op zee het leven lieten
– 19 000 burgers die stierven ten gevolge van oorlogshandelingen
– en 25 000 Nederlanders die omkwamen van de honger

Naast de doden is er een andere grote groep die zonder meer tot de cate‑
gorie slachtoffers gerekend moet worden. Tot hen behoren in ieder ge‑
val allen die in Duitse gevangenschap hebben gezeten evenals degenen 
die ten gevolge van bombardement, vervolging, onderduik of verzet 
tijdens de oorlogsjaren geheel uit het lood werden geslagen. Het is niet 
eenvoudig hun aantal te berekenen, nog minder eenvoudig over hen 
in algemene termen te spreken – daarover later. Evenmin eenvoudig 
is het iets te zeggen over het veel grotere aantal Nederlanders dat door 
de oorlog ‘slechts’ materieel of fysiek getroffen werd. Om te beginnen 
waren ontelbaren door de oorlog zo verminkt, verzwakt en ziek dat ze 
nooit meer de oude werden. Helaas weten we van hen niet veel. Zoals 
het fysieke leed na de Eerste Wereldoorlog alom zichtbaar was – Duit‑
se, Franse en Engelse straten werden in de jaren twintig en dertig van 
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de twintigste eeuw bevolkt door mannen met prothesen, mismaakte 
gezichten, handen zonder vingers –,10 zo was de vernietigende kracht 
van de volgende oorlog minder opvallend. Dat betekent echter niet dat 
het minder ernstig was. Er zijn dagboeken, brieven en verhalen genoeg 
om de ernst ervan te illustreren. Zo is bekend dat langdurig hongerlij‑
den onherstelbare schade met zich meebrengt. ‘Zeer veel “krasse oud‑
jes” verloren hun krasheid gedurende deze periode [de hongerwinter],’ 
schrijft een arts die in 1944‑1945 in Rotterdam onderzoek deed en daar 
een paar jaar later nog eens op terugkeek.11 Ook waren er velen, vooral 
uit Nederlands‑Indië, die last hadden van oogafwijkingen. Oorzaak was 
het zonlicht. In het kamp kon men zich daaraan moeilijker onttrekken 
dan in het gewone leven. Een derde, mogelijk blijvend letsel is wat ge‑
noemde arts de ‘hypofunctie van de hypofyse’ noemt, dat wil zeggen 
een gebrekkige werking van de klier die een belangrijke rol speelt bij 
de regulering van hormonen. Zo zou het uitblijven van de menstruatie 
bij een 21‑jarige vrouw volgens hem te herleiden zijn tot de ervaring in 
het kamp. ‘De voeding... was zeer slecht,’ schrijft hij, ‘en ze vermagerde 
sterk.’12 Veel meer is er over het medisch effect van de oorlog, althans 
wat Nederland betreft, niet bekend – of het zou het niet zo verwonder‑
lijke feit moeten zijn dat kinderen die de winter van ’44‑45 in de buik 
van een hongerige moeder doorbrachten daarvan in de rest van hun 
leven nadeel ondervonden.13 Mede dankzij uitvoerig onderzoek bij het 
amc is hierover recentelijk meer bekend geworden.14

Materiële schade (land en industrie)

Anders dan de fysieke ellende werd de materiële nood meteen na de 
oorlog wél onderzocht. Toch is ook hiervan nooit een sluitende in‑
ventarisatie gemaakt. Beter gezegd: omdat er slechts deel‑ en elkaar 
gedeeltelijk overlappende inventarisaties bestaan, is overzicht onmo‑
gelijk.15 Een van de weinige, vroege pogingen werd tussen 1 januari 
en 1 mei 1945 door een zevental specialisten ondernomen.16 Zij on‑
derzochten echter alleen de industriële schade, dat wil zeggen de scha‑
de zoals toegebracht aan arbeidsproductiviteit, productieapparaat en 
investeringen. Volgens de auteurs bedroegen deze drie vormen van 
schade bijeen zo’n dertig procent van het totaal van de waarde van de 
Nederlandse industrie ofwel 25 miljard gulden – een op het eerste ge‑
zicht fantasierijk17 cijfer dat in oktober 1945 klakkeloos herhaald werd 
in een door de Engelse regering gevraagd memorandum18 en ook na‑
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dien telkens weer19 opduikt. Die 25 miljard zou ongeveer20 als volgt 
uitgesplitst kunnen worden:

– directe oorlogs‑, bezettings‑ en evacuatieschade: 5,39 miljard
– vorderingen en roof: 3,64 miljard
– achterstand in vernieuwing productieapparaat: 2,39 miljard
– nijverheid (verlies aan gebouwen, machines en voorraden): 2 miljard
– handel (verlies aan gebouwen en voorraden): 1,8 miljard
– zeescheepvaart (de helft van de koopvaardij): 325 miljoen
– haveninstallaties: 300 miljoen
– verkeersmiddelen: 680 miljoen
– schade aan wegen en bruggen: 100 miljoen
–  land‑, tuin‑ en bosbouw (schade inundaties en aanleg vliegvelden): 

825 miljoen
–  huisraad en persoonlijk bezit (geconfisqueerd joods bezit, fietsen, 

radiotoestellen): 1,2 miljard
– goud, deviezen, kostbaarheden: 2,85 miljard
– woningen en kerkgebouwen: 1 miljard

Enkele jaren later, in 1950, werd door het Ministerie van Financiën 
een andere inventarisatie van de totale schade bekendgemaakt. Hij viel 
lager uit.21 Vijf jaar later vergrootte de toenmalige minister van Econo‑
mische Zaken de schade tot zo’n 40 procent van de productieve hulp‑
bronnen – een cijfer dat vooral politieke betekenis had: zoveel dacht 
men op Duitsland te kunnen verhalen.22

 Vanzelfsprekend krijgen dergelijke cijfers pas betekenis als ze con‑
creet gemaakt of, maar dat is moeilijker, afgezet worden tegen moderne 
cijfers. Neem de spoorwegen. Vóór de oorlog beschikte de NS naar eigen 
zeggen23 over 850 locomotieven. Na de oorlog waren daarvan nog maar 
165 bruikbaar. Wat betreft ander materieel was de situatie niet beter. 
Van de 30 000 wagons waren er na de oorlog nog maar 1050 over (plus 
3000 buitenlandse). Met betrekking tot de passagiersrijtuigen zijn de 
cijfers vergelijkbaar: van de 2000 van vóór de oorlog bleven er nog maar 
284 over, ruim tien procent, zij het dat de NS ook hier beschikte over 
een aantal buitenlandse voertuigen. Bij het elektrisch materieel was de 
situatie zo mogelijk nog dramatischer: van de 300 wagens waren er nog 
vijf bruikbaar. Gezien deze cijfers is het niet verwonderlijk dat al op de 
eerste pagina van de brochure waarin deze cijfers genoemd worden, 
vermeld staat dat volgens ‘de leider [sic] van de Nederlandse spoorwe‑
gen... alles nagenoeg van den grond af aan herbouwd [moet] worden... 
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feitelijk moet een geheel nieuw bedrijf worden gemaakt.’
 In tal van andere bedrijven en bedrijfstakken was de situatie niet 
of nauwelijks beter. Neem de pnem, de Provinciale Noordbrabantse 
Electriciteits‑Maatschappij. In de nadagen van de oorlog werd een zeer 
groot deel van haar voorzieningen verwoest. Zo werden de – wat zij 
noemen – ‘Volt‑stations’ van Eindhoven en Helmond gedeeltelijk en 
die van Breda en Roosendaal volledig vernield. Ook van het station van 
Geertruidenberg bleef weinig over. ‘Bij den bevrijdingsstrijd werd ook 
onze verdere bedrijfsaanleg in de provincie ernstig gehavend,’ staat in 
een kort na de oorlog opgestelde balans.24

In onze 50 000 en 150 000 Volt‑netten werden ca. 3600 draadbreuken 
geteld; van de ijzeren masten waren er 71 zwaar en 431 licht beschadigd. 
Het aantal vernielde steun‑isolatoren bedroeg 800, het aantal bescha‑
digde delen van ketting‑isolatoren ca. 1060.

Je hoeft de termen niet precies te begrijpen om in te zien dat de ver‑
nietiging de elektriciteitslevering zo goed als onmogelijk maakte – en 
dus voor elke Nederlander in het getroffen gebied, zacht gezegd, een 
zoveelste bron van ellende betekende. Ernstig ook, om een derde en 
laatste voorbeeld uit het bedrijfsleven te geven, was de situatie bij de 
Hoogovens in IJmuiden. Toen de directie op 14 mei 1945 naar het fa‑
brieksterrein terugkeerde, trof zij een chaotische toestand aan.

Voorraden zijn er vrijwel niet meer, magazijnen zijn leeggeroofd, ma‑
chines en installaties voor een deel gesloopt en weggevoerd. In de geha‑
vende gebouwen is geen ruit meer te bekennen.

Uiteindelijk bleek de totale schade mee te vallen. ‘Van het Hoogoven‑
bedrijf zelf zijn geen essentiële delen van de installaties weggevoerd,’ 
schrijft Joh. De Vries in zijn grote geschiedenis van het bedrijf,

van de aanwezige voorraden slechts een deel... Een vrij belangrijk deel 
der weggevoerde voorraden heeft het land nog niet verlaten en zal naar 
IJmuiden terugkomen. De schade aan de installaties kan men herstel‑
len.25

In het ene geval ging dat herstel sneller dan het andere. Het ging ech‑
ter zelden of nooit snel genoeg. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden 
van de schade aan de infrastructuur: spoor‑ en verkeersbruggen, vaar‑
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wegen, sluizen, havens, stations. Zo waren van de vijfentwintig grote 
bruggen voor het wegverkeer, alle gelegen op de belangrijkste door‑
gaande routes, slechts zes niet beschadigd. Het duurde twee jaar tot 
weer van een ‘redelijke verkeersverbinding’26 gesproken kon worden. 
Rampzalig was de toestand in de havens van Amsterdam en Rotter‑
dam. In september 1944 waren alle installaties opgeblazen. Bovendien 
werd de toegang, met name die tot Amsterdam, gehinderd door ge‑
zonken schepen. Ernstig was ook dat onder meer de Noordersluis te 
IJmuiden verwoest was. Dat betekende dat doorvaart naar Amsterdam 
ook vanaf die kant onmogelijk was. Het duurde een jaar tot de sluis 
hersteld was.27 De Amsterdamse haven was op dat moment echter nog 
lang niet op het oude niveau – en in 1947 nog steeds niet. De gevolgen 
voor een economie die voor zijn internationale handel bijna geheel af‑
hankelijk is van de scheepvaart laten zich eenvoudig bedenken.28

Materiële schade (huis en tuin)

Een inzicht in de situatie waarin de bevolking (dus niet de industrie) 
verkeerde toont een schatting van het Commissariaat Noodvoorzie‑
ning voor de Geteisterde Gebieden.29 Tot het werkterrein van dit com‑
missariaat behoorde om onduidelijke redenen niet de Randstad en ook 
niet Noord‑Nederland – hoewel in laatstgenoemde streek wellicht ook 
niet zoveel geteisterde gebieden waren –, maar wél heel Zuid‑ en Oost‑
Midden‑Nederland, dus Limburg, Brabant, Gelderland en Zeeland. 
Hier woonden naar opgave van het Commissariaat bijna twee miljoen 
(1 995 369) mensen in iets meer dan vierhonderdduizend (423 328) 
huizen. Daarvan waren er 26 818 (6,3 procent) volledig en 28 974 (6,8 
procent) zwaar verwoest. 167 087 huizen (39,5 procent) waren licht 
beschadigd. Daarmee kwam het aantal getroffen personen op 398 733 
(20 procent) en het aantal getroffen gezinnen op 91 588 (21,6 procent). 
Wat dit in concreto inhield, berekende het Commissariaat onder meer 
op basis van een aanvraag door 4000 gezinnen uit de Oost‑Betuwe van 
zogenaamde kernvoorzieningen. Zij hadden onder meer 9000 stoelen 
nodig en 988 kasten. Verder was er behoefte aan 1920 tafels – wat ver‑
moedelijk betekent dat bijna de helft van de onderzochte, zwaar getrof‑
fen gezin uit de Oost‑Betuwe geen tafel meer bezat. Dan: 1206 kinder‑
ledikanten, 2660 broodmessen en 1740 botervlootjes – deze aanvraag 
relativeert de nood weer enigszins want ook zonder botervloot komt 
Splinter wel door de winter –, bijna 4000 (3792) meter kachelpijp, 
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11 160 diepe borden, 2096 vergieten, 6320 emmers, 5540 inmaakgla‑
zen, 2560 aardappelschilmesjes. Uitgaande van een noodzakelijke ba‑
sisvoorziening kwam het Commissariaat aldus tot een enorme lijst: 
tafels, stoelen, kasten, dekens, borstrokken, schoenen, messen, vorken 
en lepels, bedden, bekers en ga zo maar door. Het aantal ontbrekende 
goederen liep al met al in de honderdduizenden, ‘waarschijnlijk te 
hoog geschat,’ voegt het verslag eraan toe, [maar]

de kernvoorziening omvat een zeer klein aantal artikelen, zodat voor 
een gezin, dat niets anders bezit, slechts een uiterst sober, bijna armoe‑
dig bestaan mogelijk is.

Meer algemene cijfers aangaande de oorlogsschade zijn te vinden in de 
enkele jaren na de oorlog door het cbs gepubliceerde Economische en 
Sociale Kroniek der Oorlogsjaren. Daaruit blijkt dat Zeeland wat betreft 
de schade aan woningen het zwaarst en Friesland het minst getroffen 
was. In heel Nederland was bijna 4 procent van het woningbezit vernie‑
tigd en 2 procent zwaar, 16 procent licht beschadigd. Op een totaal van 
ruim twee miljoen betekent dat zo’n 86 000 totaal verwoeste, 42 000 
zwaar gehavende en bijna 356 000 beschadigde woningen. Het is met 
een gemiddeld inwonertal van vier niet moeilijk uit te rekenen hoeveel 
mensen dat vervolgens betreft.

Sommige dorpen, steden en gebieden hadden pech. Wageningen, de 
woonplaats van dagboekschrijver Douwenga, behoorde daartoe omdat 
de bevolking na Dolle Dinsdag het bevel had gekregen de stad te ver‑
laten. Tal van andere Nederlandse plekken ondergingen een vergelijk‑
baar lot. Dat geldt bijvoorbeeld het kustgebied dat vanwege de bouw 
van de zogenaamde Atlantikwall zo goed als volledig ontruimd werd. 
Het geldt ook voor de door oorlogsgeweld zwaar geteisterde omgeving 
van Arnhem, voor Zeeland en de Wieringermeer. Op laatstgenoemde 
locatie was de situatie vooral zo ernstig omdat de Duitsers om nau‑
welijks te begrijpen redenen vlak vóór de bevrijding de polder lieten 
onderlopen. Spoedig daarop ‘stond het water al naar gelang van de 
hoogteligging 0,50 tot 5.20 m. boven het maaiveld; gemiddeld was dit 
over de polder 3 m.’30

 De hierdoor ontstane schade was enorm. Kanalen waren door slib 
– wat heet – ‘verondiept’, wegen afgekalfd, beplanting doodgegaan, 
bruggen onbruikbaar geraakt, elektrische installaties vernietigd. Het 
meest ernstig van al was vermoedelijk de schade aan de opstallen. Zo 
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was in het dorp Wieringerwerf geen enkel gebouw onbeschadigd, had‑
den veertien gebouwen een schade hoger dan 3000 gulden en waren 
maar liefst 162 opstallen totaal verwoest.
 Ook hier geldt dat cijfers als deze pas betekenis krijgen als ze con‑
creet worden gemaakt. Een fraaie poging hiertoe deed de katholieke 
tekenaar‑schrijver Herman Moerkerk. Hij trok kort na de bevrijding 
door Nederland en keek met het oog van de schilder. Het leverde 
prachtige plaatjes op:31

Ginds op het kleine bordes, dat tussen hemel en aarde zweeft, zit een 
poes toilet te maken, een van de weinige die den oorlog overleefd heb‑
ben. De meesten behooren, om culinaire redenen, tot de geschiedenis. 
Knipogend zit ze in de zon. Het bordes en de trap zijn de resten van 
een huis, waarin een gelukkige familie leefde, vader, moeder en vier 
kinderen. Een granaat ontplofte op het dak. Zes mensenlevens gingen 
verloren... Nu geeuwt de poes en rekt zich uit. Fluweel‑zacht daalt ze de 
zwevende traptreden af. Daar komt een oud heertje voorbij. Hij veegt 
zijn voorhoofd af want het is een warme septemberdag. ‘Die weet het,’ 
zegt‑ie, wijzend naar de poes, ‘de eenige, die overbleef... Ineens was het 
afgelopen... alle zes... ja... alleen de poes nog.’

Mooi ook tekent Moerkerk een jongetje dat op een puinhoop fluit zit te 
spelen. ‘Speel je thuis ook wel eens?’ vraagt hij.
  

Ik ben niet thuus, fader en moeder sijn er niet meer.
Waar woon je dan?
Ik slaap ergens bij mensen.

Overal ziet Moerkerk hetzelfde: verval.

Kachels, stoelen, tafels, kinderwagens half verbrand of geheel verkoold. 
Ik zag een billiard zonder pooten en gescheurd laken omhoog steken 
uit een puinhoop; een gebroken Mariabeeld, een trapnaaimachine roes‑
tig en kreupel, een verbrijzelde hangklok lagen in de omgeving. Aan 
een trapleuning hoog boven den grond hing een verwrongen vogelkooi. 
Elders lag een marmeren tuinvaas op den grond, terwijl een tuinhek 
er omheen krulde. In Elst stond een verminkte auto in een garage, die 
dreigde in te vallen. De banden waren gestolen door de Duitschers. 
Achter de skeletten van twee verbrande boomen rees de ruïne omhoog 
van een prachtige kerktoren. Het huis, waarbij de garage hoorde, was 
een zeef geworden.32
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Moeizaam herstel

Herstel of herbouw van de verwoestingen verliep temeer moeizaam 
omdat, zoals in een verslag van de Commissie Wederopbouw Wierin‑
germeer vermeld wordt,33 ‘de particulieren niet tot herbouw durven 
over te gaan, zolang er geen betere regeling tot stand is gekomen voor 
de financiering van de oorlogsschade.’ Dit laatste was inderdaad een 
groot probleem en een belangrijke reden dat het soms jaren duurde tot 
de toestand weer normaal was. Zo meldde Trouw in juni 1947 op basis 
van informatie van de secretaris van de zogenoemde Schade Enquête‑
commissie van Noord‑Holland dat er over heel Nederland 630 000 ge‑
vallen van schade waren binnengekomen en dat daarvan 38 procent 
afgehandeld was.34 Let wel: juni 1947, twee jaar na het einde van de 
oorlog dus! Dat betekent dat maar liefst 62 procent van die 630 000 
slachtoffers, bijna 400 000 mensen dus, nog geen vergoeding had ge‑
kregen en in veel gevallen zelfs nog niet wist of ze daarvoor in aanmer‑
king kwam. Gezien de slechte economische situatie betekende dat ver‑
moedelijk dat een groot deel van hen op dat moment nog in armoedige 
en soms zelfs onleefbare omstandigheden verkeerde.
 Helaas kon de commissie hen niet sneller helpen. Een van de rede‑
nen daarvan was dat er onder de getroffenen, als we de geïnterviewde 
secretaris mogen geloven, heel wat bedriegers rondliepen. Zo was er 
een vrouw uit het Gooi die haar spulletjes had laten onderduiken, een 
ander die de huisraad op transport had gezet maar deed voorkomen 
alsof de boel verwoest was en een fabrikant die zijn gestolen machines 
weliswaar had teruggevonden maar toch volledige schadevergoeding 
vroeg. Gevolg van het oponthoud dat dergelijke zaken met zich mee‑
brachten was dat tal van woningen en andere gebouwen tot diep in de 
jaren veertig noodbehuizingen bleven, met kou, lekkage, ruimtegebrek 
en slechte voorzieningen als gevolg. Zo duurde het voor de leerlingen 
van de Antoniusschool uit Groesbeek, gelegen in het getroffen gebied 
van Arnhem, tot nota bene 1952 dat zij weer in een normaal gebouw 
les kregen. Tot die tijd huisden zij in noodscholen, dat wil zeggen in 
een kroeg, privé‑woningen en de kerk. In dat laatste geval werden

‘s zaterdags, als de school uitging, door de jongens onder de nodige hi‑
lariteit de schoolbanken buiten vóór de kerk opgestapeld... want ’s zon‑
dags was er weer ‘kerk’. En ’s maandags ’s morgens vóór 9 uur dezelfde 
ceremonie in omgekeerde volgorde: stoelen weer op de banken, banken 
weer van buiten naar binnen.35



72

dat nooit meer

Het gesleep op de Antoniusschool in Groesbeek verwijst rechtstreeks 
naar het probleem dat spoedig een van de grootste van de naoorlog zou 
blijken te zijn: woningnood. Met de distributie van voedsel en textiel is 
dat waarover destijds het meest geklaagd werd en bij enquêtes kwam 
dit probleem dan ook telkens op nummer 1 te staan. ‘Wat moet de rege‑
ring naar uw mening dit jaar het eerste opknappen?’ Het nipo stelde 
deze vraag jaar op jaar. Tussen 1947 en eind jaren vijftig was het ant‑
woord telkens hetzelfde: het woningtekort. Was die in eerstgenoemd 
jaar volgens 22 procent het meest dringende probleem, in de loop der 
jaren liep dat percentage op, naar 33 procent in het najaar van 1951, 41 
procent eind 1953 en zelfs 53 procent begin 1958.36 Op deze wijze kan 
het verhaal over de materiële ellende van naoorlogs Nederland door‑
gaan. Want één ding is zeker: in de eerste jaren na 1945 was de situatie 
somber en voorlopig bleef zij dat ook – in de ervaring van velen zelfs 
in toenemende mate. ‘Het jaar 1945 werd nog geheel gekenmerkt door 
de onmiddellijk na de bevrijding met veel élan en in een geest van 
nationale saamhorigheid ondernomen poging om zoo snel mogelijk 
de grondslagen te leggen voor een herstel van ons economisch leven,’ 
schreef de Nederlandse Bank in een verslag over het boekjaar 1946.

Van 1946 moet gezegd worden dat de resultaten van het herstel niet 
snel genoeg beschikbaar kwamen om het vuur van het eerste enthousi‑
asme, waarmede den arbeid werd aangevangen, ten volle brandende te 
houden. Een psychische terugslag bleef niet uit.37

Op dezelfde toon begon de Minister van Wederopbouw en Volkshuis‑
vesting een boekje over drie jaren wederopbouw – een boekje dus dat 
in 1948 verscheen.38

Er is op het tempo van de wederopbouw in Nederland veel critiek... Te 
snel is men vergeten, welk een grote krachtinspanning, hoeveel arbeid, 
hoeveel materialen nodig waren voor het ongedaan maken der inunda‑
ties en voor het herstel van ons verkeersapparaat. Te snel is men verge‑
ten...

Ervaring en feit

’Te snel is men vergeten...’ De minister herhaalt de zinsnede in het 
door hem uitgegeven boekje maar liefst drie keer. Opmerkelijk nu is 
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dat deze waarschuwing evenals de in dit boekje vermelde feiten en 
klachten niet goed spoort met het uit de geschiedschrijving bekende 
verhaal. Dat is veel optimistischer. ‘In 1947 was de totale industriële 
productie in Nederland weer op het peil van 1938,’ schrijven Schuyt 
en Taverne in hun bekende – let op het zelfstandig naamwoord in de 
titel – boek over de naoorlogse geschiedenis Welvaart in zwart-wit.39 
‘Een jaar later was ook de materiële schade van de Duitse bezetting 
grotendeels weer ongedaan gemaakt.’ Op het eerste gezicht laten ‘de’ 
cijfers over de juistheid van deze opmerking geen twijfel bestaan. Zo 
kwam het Bruto Binnenlands Product, dat wil zeggen de totale (geld)
waarde van alle in een land geproduceerde producten en diensten in 
1946 al weer iets boven het niveau van 1938 (=100), in 1947 ruim daar‑
boven (117) en in 1948 weer 10 procent hoger (128).40 De werkgelegen‑
heidscijfers zijn nog beter. Opnieuw uitgaande van het jaar 1938 (= 
100 procent = 1 614 000 mensen in loondienst) steeg de werkgelegen‑
heid na de oorlog spectaculair: naar 124 (= 2 004 000) in 1946, 134 (= 
2 161 000) in 1947 en 146 (= 2 362 000) in 1948.41 Het nationaal inko‑
men volgde deze trend: in 1946 bereikte het precies dezelfde hoogte 
als in 1938 (100 = 6 miljard), om in de volgende jaren te stijgen naar 
111 (6,71 miljard) en 122 (7,35 miljard).42 Voeg hierbij dat Nederland 
vanaf 1948 ook nog eens een substantieel bedrag aan Marshallhulp 
ontving en het beeld lijkt nauwelijks meer stuk te kunnen. ‘Vanaf mei 
1945 tot begin 1951 kon de economie... voortdurend expanderen,’ con‑
cluderen twee economisch historici in een handboek over dit aspect 
van de Nederlandse geschiedenis in de twintigste eeuw.

De industriële produktie, die eind 1947 het vooroorlogse niveau had 
geëvenaard, groeide onverminderd voort en lag in 1950 al bijna 40 pro‑
cent boven dit niveau... Het herstel van de economie was, zoveel zal 
duidelijk zijn, voltooid.43

Hoe dit te rijmen met de alomtegenwoordige somberheid? Wie heeft 
gelijk? De optimisten of de pessimisten, de juichers of de klagers? Bei‑
den? Er zijn minstens drie redenen waarom een en ander moeilijk uit 
te maken is. De eerste is dat hier in zekere zin sprake is van een verge‑
lijking van appels met peren. De tweede dat er voor beide meningen 
iets te zeggen valt en dat het dus van het belang c.q. perspectief van de 
spreker afhangt welk aspect beklemtoond wordt. Het is echter de derde 
reden die het meest interessant is: dat is de al eerder gesuggereerde 
kloof tussen werkelijkheid en ervaring. Het is een uit modern onder‑
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zoek44 bekend fenomeen: dat er nauwelijks of geen verband hoeft te 
bestaan tussen een situatie en de beleving daarvan.

Optimisme

Om te beginnen nog even de vergelijking van het onvergelijkbare. 
Bovengenoemde historici spreken in macrocijfers – die over de eer‑
ste naoorlogse jaren overigens nogal te wensen overlaten.45 Hetzelfde 
deden destijds de regering en andere officiële instanties in boekjes en 
brochures met optimistisch klinkende titels als Nederland zal herrijzen, 
Trossen los of Het zwarte goud.46 Elk van deze geschriften staat op de 
grens van hoop, speculatie en propaganda. Dat betekent niet dat er in 
dergelijke boekjes gelogen werd. Dat hoefde niet. Er was voldoende dat 
in positieve richting wees. Het betekent wel dat het positieve in deze 
boekjes beklemtoond werd en dat dit ten koste van de nuance kon gaan. 
Een van die ‘nuances’ betreft het individu, in dit geval de economie op 
microniveau dus. Die vertelt in vele gevallen een geheel ander verhaal. 
Zoals gezegd lag het beschikbaar nationaal inkomen in 1947 tien en in 
1948 zelfs twintig procent boven het niveau van 1938. Het inkomen per 
hoofd van de bevolking maakte echter een andere ontwikkeling door: in 
1947 lag het nog onder het vooroorlogs niveau, in 1948 nog maar net 
erboven terwijl het tussen eind 1949 en eind 1951, volgens sommigen 
althans,47 opnieuw daalde. Nog problematischer blijkt de situatie als je 
de netto weeklonen vergelijkt met de prijsindexcijfers. Terwijl in 1948 
de lonen net iets meer stegen dan de prijzen, lag de verhouding in de 
volgende vijf jaren andersom, met in 1951 en 1952 een verschil van meer 
dan 10 punten. Pas in 1954 stegen de lonen voor het eerst meer dan de 
prijzen, vanaf 1956 zelfs explosief (25 punten verschil).48

 Een zo mogelijk interessanter, zij het moeilijker te interpreteren cij‑
fer betreft de arbeidsproductiviteit, althans in de private sector. Die lag 
in 1948 ruim onder het vooroorlogs niveau, namelijk op 88 (1938 = 
100) – en dat terwijl, zoals we zagen, de werkgelegenheid juist enorm 
gestegen was. Dit betekent dus dat meer mensen minder produceer‑
den. Dat kan alleen als de prijzen (van de producten) verhoogd of de 
lonen (van de producenten) verlaagd worden. Het is niet moeilijk te 
raden wat in een klein land als Nederland, zwaar gehavend door de 
oorlog en zeer gebrand op een herwinning van de internationale con‑
currentiepositie, de gevolgde politiek was.
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Niet door een hoge ontwikkeling en een efficiënte productie, maar door 
zijn arbeiders slecht te betalen, kon Nederland zich in de internationale 
concurrentie staand houden.49

Vandaar ook het grote aantal stakingen in naoorlogs Nederland. De cij‑
fers daarover zijn vooral interessant in vergelijking met die van de ja‑
ren vijftig. Het minste wat je op basis ervan kunt zeggen is dat ze tonen 
hoe betrekkelijk de welvaart was – en hoe aanvechtbaar het optimisme.

 Jaar Stakingen Bedrijven Stakers Dagen
 1945 155 345 76 222 19 8797
 1946 368 784 78 190 1 182 252
 1947 346 1320 73 266 202 966
 1948 185 281 20 243 139 749
 1949 157 391 15 955 244 286
 1950 125 267 23 569 151 598
 1951 117 167 17 049 78 097

Het aantal stakingen was in Nederland het grootste na de Eerste We‑
reldoorlog, groter nog dan na de Tweede Wereldoorlog. Ook waren sta‑
kingen in het Interbellum gewoner dan na de oorlog. Na 1952 komt het 
aantal stakingen alleen in 1979 nog boven de honderd uit (103), in de 
jaren vijftig zijn het er zelden meer dan 50 tot 60.50

Pessimisme

De tweede reden dat er vraagtekens gezet moeten worden bij het opti‑
misme over de situatie in de late jaren veertig heeft met het voorgaande 
alles te maken want is te herleiden tot wat je de ongelijktijdigheid van 
het gelijktijdige zou kunnen noemen – verschillende werkelijkheden 
of belevingen kunnen naast elkaar bestaan. Voor optimisme over de 
naoorlogse ontwikkelingen is, nogmaals, veel te zeggen. Bovenstaan‑
de cijfers over onder meer de macro‑economie bewijzen het. Maar er 
is ook veel tegenin te brengen. Dat wordt weer geïllustreerd door de 
cijfers die daarna kwamen. Analyses wijzen op eenzelfde spagaat. Te‑
genover de positieve praat van bestuurders en beleidsmakers staan de 
klachten van buitenstaanders. In 1948, 1949 en zelfs nog in 1950, 1951 
is het niet moeilijk van die klachten voorbeelden te vinden – ze komen 
in volgende hoofdstukken nog uitvoerig ter sprake.51 Een prachtig en 
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veel geciteerd voorbeeld komt uit een roman van de toen nog jeugdige 
Willem Frederik Hermans, gepubliceerd in 1951.52

Het leven heeft de gemiddelde man in Nederland geen enkele vreugde 
meer te bieden. Hij heeft geen geld, hij heeft geen toekomst, hij betaalt 
hoge belastingen, hij heeft geen huis, hij heeft geen ontspanning, er 
is in Nederland geen vrije natuur, hij heeft geen behoorlijk radiopro‑
gramma, hij wordt ondergedompeld in een poel van middelmatigheid.

‘Zo gaan we allemaal naar de verdommenis,’ schreef de destijds be‑
kende futuroloog F.L. Polak in 1952 onomwonden in De Gids.53 De re‑
den?

Twee wereldoorlogen, dictaturen gegrond op onrecht, mensenmoord 
en terreur, de ontwikkeling van de A‑ en H‑bom, conjunctuurcrisis, 
geldontwaarding, vernietiging van de middenstand en de enkele mens, 
genocide en deportatie op de schaal van massale volksverhuizingen, de 
koude oorlog enzovoort brachten (voor) het grote publiek dit pessimis‑
tisch levensgevoel.

Een derde, onbekend en nogal stuitend voorbeeld komt uit Zierikzee, 
juli 1948, waar Belgische toeristen door kinderen op dezelfde wijze las‑
tiggevallen werden als Nederlandse toeristen decennia later in de derde 
wereld. ‘Toevallig kwam ik in gesprek met een stel van deze [door kin‑
deren belaagde] toeristen,’ schreef een Zierikzeeër in de plaatselijke 
nieuwsbode54, ‘en deze mensen zagen in de meest ergerlijke bedelarij 
van de jeugd een symptoom van de armoede van het Nederlandse volk.’
 Zagen zij het verkeerd? Misschien. In ieder geval meende de brief‑
schrijver dat het zo was. Met armoede had dit gebedel volgens hem 
weinig te maken, wel met gebrek aan fatsoen. Maar liggen een en an‑
der niet in elkaars verlengde? Zegt ‘fatsoen’ niet ook iets over de wijze 
waarop economie beleefd wordt?

Ervaring

Hiermee zijn we bij het derde aspect: beleving. Die was, dat staat vast, 
anders dan de macrocijfers suggereren. Zo constateerde het nipo in 
februari 1947 dat weliswaar de helft van de Nederlandse bevolking 
meende dat zij er in het afgelopen jaar op vooruit was gegaan maar dat 
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maar liefst 73 procent beweerde er slechter aan toe te zijn dan vóór de 
oorlog.55 Op hetzelfde moment wilde maar liefst 40 procent van de be‑
volking het land verlaten.56 Eind 1947, tweeëneenhalf jaar na het einde 
van de oorlog dus, beweerde 17 procent van de Nederlanders dat het in 
het afgelopen jaar voorgekomen was dat men niet genoeg te eten had, 
onder de laagste inkomens was dat percentage zelfs 27 procent.57

 ‘De angst voor dreigende schaarschte grijpt de massa aan en drijft 
haar zelfs tot handelingen tegen het eigenbelang,’ schreef een man die 
aan het eind van de oorlog uitgebreid onderzoek verrichtte naar het on‑
derwerp dat met het genoemde woningtekort voortdurend als bewijs 
van de ellende werd gezien: de distributie.58 Ingesteld in 1938 bleef deze 
gedurende heel de oorlog van kracht en verdween ook daarna niet. In 
een eerste fase na de bevrijding werd dat niet als een onoverkomelijk 
probleem ervaren om de simpele reden dat er niets te distribueren viel. 
En ‘dus bleven de mensen,’ althans waar het kleding betrof, ‘ruilen, 
verstellen, keren en van oud nieuw maken.’ Pas in 1947 was de situatie 
zodanig dat er op het gebied van de textiel weer gedistribueerd kon wor‑
den, let wel, niet gekocht maar gedistribueerd.59 Een gevolg hiervan is dat 
nog in april 1949 53 procent van de bevolking gebrek aan textiel als een 
groot probleem ervoer.60 In januari van datzelfde jaar leidde de vrijgave 
van snoep tot bizarre toestanden. Zo vertelde een winkelier van

een wilde run van jong en oud op alles wat maar enigszins als snoep 
aangemerkt kon worden. Het was alsof de mensen, in de oorlogjaren 
gedwongen te vasten [let wel, dit werd bijna vier jaar na het einde van 
de oorlog geschreven], thans op één maal hun schade in wilden halen. 
Merkwaardige taferelen deden zich daarbij voor. Ergens bij een kruide‑
nier in de buurt van een fabriek kwam[en] dagelijks een aantal fabrieks‑
meisjes drie kilo snoep kopen. Ze hadden hoge laarsjes aan en daarin 
verstopten ze al wat van hun gading was.61

Het laatst ging de koffie van de bon. Dat gebeurde in januari 1952, 
bijna zeven jaar na het einde van de oorlog dus. Het zijn stuk voor stuk 
feiten die op zijn minst een vraagteken doen zetten bij het verhaal van 
een geslaagd herstel. Dat herstel was geslaagd, zeker. Maar wanneer 
en voor wie, dat is minder eenvoudig te zeggen.
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Het zwijgen van vijand en 
meelopers

Op dezelfde 14de september dat Maastricht bevrijd werd en het geru‑
zie over de Limburger Koerier begon, enkele dagen ook voordat mees‑
ter Douwenga vanuit zijn woonkamer over de landerijen achter zijn 
huis staarde, speelde zich in Valkenburg een tot op heden zo goed als 
verzwegen1 drama af: onder aan de Cauberg werd de 26‑jarige nsb’er 
Alfons (‘Funs’) Savelberg door een stel mannen van de Ordedienst ge‑
executeerd. Savelberg was kort tevoren uit zijn huis gesleept en in een 
grot verhoord. Op basis daarvan werd besloten dat hij moest sterven. 
Volgens een getuige die destijds te jong was om mee te doen maar oud 
genoeg om te begrijpen wat er gebeurde, was daarvoor slechts één re‑
den, een simpele: ‘Hij was de enige die ze te pakken kregen.... Hij was 
bij de nsb.’
 Voordat het vonnis voltrokken werd kreeg een toevallig passerende 
pater de opdracht Savelberg de biecht af te nemen. ‘Hij moet dood,’ 
luidde de verklaring, ‘hij heeft vandaag nog contact met de Duitsers 
gehad.’ Nadat de verbijsterde pater gedaan had wat hem opgedragen 
was, werd Savelberg verplicht het nationaalsocialisme af te zweren en 
onder het oog van zo’n honderd toeschouwers neergeschoten. Albert 
Widdershoven zag het drama vanuit zijn huis. ‘Ik kon het niet bevat‑
ten,’ vertelde hij tientallen jaren later. ‘Het was ongelooflijk smerig. 
Toen de man op straat lag te kronkelen ben ik vol afschuw de slaapka‑
mer uit gelopen.’
 Schutter Jan stond een klein jaar later terecht maar werd vrijgespro‑
ken. Zijn daad kon ‘niet wettig en overtuigend bewezen’ worden. Het 
dossier van de rechtszaak verdween. Zo ook het verhaal – zo goed als. 
Afgezien van enkele herinneringen bestaan alleen nog het proces‑ver‑
baal van een groepscommandant van de marechaussee en een kort ver‑
slag van een rechercheur van de opsporingsdienst van het Militair Ge‑
zag.2 In beide documenten wordt verteld dat niemand van het bevoegd 
gezag hiertoe opdracht had gegeven. Volgens de rechercheur van het 

[4]
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Militair Gezag had een zekere ‘Johnny Kruyt of Kruyf’ de beslissing ge‑
nomen. De man was een onderduiker die met de Amerikanen uit Bel‑
gië meegekomen was maar ‘thans gevangen zit, omdat hij waarschijn‑
lijk diefstal heeft gepleegd van geallieerde legergoederen.’ Schutter Jan 
(Harings) had zich vrijwillig aangeboden het ‘bevel’ uit te voeren.

Hij ging staan op 10 à 12 meter afstand en schoot met een repeteerpis‑
tool drie salvo’s, naar schatting 12 à 15 schoten, waarna Savelberg op den 
grond viel, nog leefde, en toen nog een paar schoten in het hoofd kreeg. 
Deze Harings kende de werking van het wapen niet, want ongeveer een 
uur tevoren had hij een gewezen sergeant om inlichting daaromtrent 
gevraagd.

Het was, zeker in het Zuiden, een veelgehoorde klacht: dat eenieder 
‘het’ maar zo’n beetje op eigen houtje deed – waarbij dat ‘het’ staat 
voor het aanpakken en oppakken van ‘foute elementen’.3 Toch is de 
wilde executie van Savelberg vermoedelijk het enige Nederlandse geval 
van bijltjesdag in de letterlijke betekenis van het woord geweest – niet 
meegeteld het niet te achterhalen aantal dat in de kampen werd om‑
gebracht, de enkelen die later bij wraakoefeningen werden vermoord4 
en het evenmin bekende aantal dat, met de oorlogssituatie als recht‑
vaardiging, op de grens van oorlog en vrede geëxecuteerd werd.5 Dit 
betekent overigens niet dat hiermee alle Nederlanders genoemd zijn 
die vanwege hun optreden in de oorlog omgebracht werden. Zo’n veer‑
tig anderen, onder wie ook enkele Duitsers, ondergingen hetzelfde lot, 
zij het in alle gevallen na een uitvoerig hoewel niet altijd even zuiver 
proces.6 Wat dat betreft is het in Frankrijk en in mindere mate België 
wel anders toegegaan.7

Woordkunstenaar

Al was het aantal wilde executies in Nederland minimaal, verhalen als 
die over Funs Savelberg en voorspellingen over meer van dergelijke 
ingrepen droegen ertoe bij dat degenen die gedurende vijf jaar zoveel 
geschreven, gesproken en geschreeuwd hadden, zich bij het naderen 
van het einde in toenemende mate koest hielden. Als ze niet gevangen‑
genomen werden, vluchtten ze, doken onder en deden, in volstrekte te‑
genstelling tot wat ze in voorgaande jaren hadden gedaan, hun uiterste 
best zo weinig mogelijk op te vallen. Zo gaat het in elke oorlog, die van 
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Nederland in de twintigste eeuw niet uitgezonderd.
 Een van de zwijgende verliezers van de Nederlandse oorlog van de 
twintigste eeuw was Henri van Hoof. Dat is des te opmerkelijker om‑
dat hij ooit bekendstond als de brightest young man van het vaderlandse 
woord. Want nadat hij in 1931 op zeventienjarige leeftijd Nederlands 
kampioen welsprekendheid was geworden – vóór zijn iets oudere 
schoolgenoot Godfried Bomans –, werd hij afgevaardigd naar de we‑
reldkampioenschappen in Washington. Ook die won hij. Het was een 
ongekende triomf en beloofde de jonge man een gouden toekomst. 
Na een jaar op staatskosten in de VS gestudeerd te hebben, keerde hij 
eind 1932 terug naar Nederland, werd met open armen ontvangen, was 
voorpaginanieuws en werd bij een huldiging door zijn leermeester, 
voordrachtskunstenaar Albert Vogel, lovend toegesproken. ‘Weet wel, 
beste Henri,’ vermaande deze, ‘wie spreekt tot velen laadt een grote 
verantwoordelijkheid op zich. Hij kan zowel zegen als onheil stichten.’8

 Vreemd genoeg maakte Van Hoof lang niet zo’n goede carrière als 
je gezien zijn vliegende start zou verwachten. Na een blauwe maandag 
bij de Haagsche Post gewerkt te hebben, belandde hij bij de Nieuwe Til-
burgsche Courant. Toen hij daar ontslagen werd, begon hij ter plekke 
een weekendblaadje. Dat mislukte. Hij maakte schulden, durfde de 
feiten niet onder ogen te zien, nam de benen. Toen dit patroon zich 
herhaalde kreeg ’s mans loopbaan steeds meer weg van de spreek‑
woordelijke reeks van twaalf ambachten en dertien ongelukken.
 Het was toch weer het woord dat verandering bracht. Nadat Van 
Hoof in de meidagen van ’40 tegen de Duitsers had gevochten, schreef 
hij een boek over zijn ervaringen: Z66, een verhaal uit een comman-
dopost ergens in Grebbelinie. Het werd met een oplage van meer dan 
200 000 exemplaren een van de bestsellers uit de oorlogsjaren. Van 
Hoof werd er niet rijk van – hij had de rechten aan de uitgever verkocht 
– maar oogstte wel roem, opnieuw. Ook zette het succes hem aan tot 
het schrijven van een nieuw boek. Toen de uitgever de rechten daar‑
van eveneens wilde kopen, weigerde hij en zocht een nieuwe uitgever. 
Daartoe vroeg hij advies aan zijn baas – hij werkte sinds 1939 als recla‑
memaker bij de Nederlandsche Visserij in IJmuiden – en deze, al vóór 
de oorlog lid van de nsb, raadde hem aan contact met (nsb‑)uitgeverij 
Nenasu op te nemen. Zo gebeurde. Een fanatieke nazi werd Van Hoof 
nooit. Hij was vermoedelijk zelfs geen overtuigd aanhanger, zeker niet 
aan het begin van zijn loopbaan. Hij was een zoveelste Nederlander, zij 
het met een uitzonderlijk talent, die voor zijn gezin wilde zorgen, niet 
al te principieel was en de kansen greep die hem geboden werden. Om 
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een lang verhaal kort te maken: op 13 november 1940 werd Henri van 
Hoof lid van de nsb, stamboeknummer 117336.
 ‘Opeens leken de deuren zich als vanzelf voor hem te openen,’ schrijft 
zijn zoon in een boek dat het midden houdt tussen bewondering, woe‑
de en verdriet. En inderdaad, dit keer maakte Van Hoof razendsnel car‑
rière, kreeg een aanstelling bij de Nederlandsche Omroep en bracht het 
tot chef van de afdeling Luisterspelen en Letteren. Een groot deel van 
de onder zijn verantwoordelijkheid gemaakte programma’s verdient 
slechts één kwalificatie: propaganda. Dit, nogmaals, vermoedelijk niet 
zozeer omdat hij overtuigd was van de juistheid van hetgeen hij ver‑
kondigde als wel omdat hij een woordkunstenaar was en zijn capacitei‑
ten zo goed mogelijk in praktijk wilde brengen. Dat woorden betekenis 
hadden en aanzetten tot daden realiseerde hij zich onvoldoende en in 
ieder geval te laat. Daar komt bij dat ook in zijn geval sprake was van de 
welbekende glijdende schaal: Van Hoof raakte in toenemende mate in 
de ban van de kring waarin hij verkeerde en ‘gleed’ daarmee bijna on‑
merkbaar af. Resultaat was dat hij in de laatste fase van de oorlog als SS 
Kriegsberichter aan het front werkte9 en zelfs nog een boek publiceerde 
dat niet anders dan keiharde propaganda genoemd kan worden. De ti‑
tel zegt het al: Duivels met dubbele tongen – bedoeld zijn de geallieerde 
politici. ‘Het Berlijnse front staat pal,’ schreef hij daarin, en: ‘Geloof in 
de harde noodzaak van deze oorlog! Geloof in de uiteindelijke overwin‑
ning. Een staalhard geloof, door geen terreur te breken.’10

 De gebeurtenissen vanaf de zomer van 1944 en daarna bewijzen dat 
deze woorden zacht waren als boter. Weliswaar legde Van Hoof niet 
meteen het hoofd in de schoot en werkte nog mee aan enkele program‑
ma’s die bedoeld waren om de geallieerden op een dwaalspoor te bren‑
gen maar uiteindelijk was het niets anders dan wanhopig gerommel in 
de marge. Net zomin als er nog papier was om te drukken, waren er mo‑
gelijkheden om uit te zenden. Het gezin Van Hoof, inclusief de zoon 
die later het levensverhaal van de vader optekende, vluchtte naar Duits‑
land. De man zelf bleef achter in een verloren Hilversum. ‘Na werktijd 
zag hij er tegenop naar het stille, lege huis te gaan,’ schrijft de zoon met 
een flinke dosis (vermoedelijk gerechtvaardigde) verbeelding:

Meestal ging hij buitenshuis eten. Maar van eten kwam dikwijls niets. 
Hij dronk en waggelde daarna stomdronken naar het donkere, onver‑
lichte huis. Zijn vrienden, kennissen en collega’s waren of in Duitsland 
tewerkgesteld, of ze zaten ondergedoken in het oosten van het land... 
Piekerend lag hij wakker, kon de slaap niet vatten en greep naar de fles. 
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Veel te laat verscheen hij dan op zijn werk, ongeschoren en nog stin‑
kend naar de drank, wat hem de zoveelste reprimande opleverde.

Zo verkommerde een leven. Nogmaals de zoon, met dezelfde verbeel‑
ding:

Als hij in zijn bed lag en de slaap niet kon vatten, probeerde hij zichzelf 
ervan te overtuigen dat hij goed gehandeld had. Maar diep van binnen 
wist hij wel beter. Zijn giftige en scherpe propagandistische boeken, 
artikelen en programma’s waren wel degelijk nadelig voor de Neder‑
landse bevolking geweest.11

Vanaf dat moment zweeg Van Hoof, in ieder geval in het openbaar. 
Ook publiceerde hij niet meer. Hij werd gevangengenomen, van kamp 
naar kamp getransporteerd, kon niet anders dan zijn gezin aan zijn lot 
overlaten, begon zijn vrouw te wantrouwen, werd een vreemde voor 
zijn kinderen. Schrijven deed hij nog wel – voor de la, het is dankzij 
zijn zoon dat daarvan nog iets openbaar is gemaakt. Het duurde maar 
liefst tot eind 1948 dat hij veroordeeld werd. ‘Zijn dubbele tong en gif‑
tige pen hebben meer kwaad veroorzaakt dan de bombardementen op 
Rotterdam,’ stelde de procureur‑generaal met nogal wat overdrijving. 
De rechters waren het er blijkbaar mee eens want kwamen grotendeels 
aan ’s mans eis tegemoet en gaven Van Hoof zeven jaar met aftrek van 
voorarrest, ingaande 1 mei 1946 (de gevangenschap in het eerste jaar 
telde dus niet mee). ‘Gaf hij na de meidagen van 1940 in zijn boek Z66 
een beeld van de strijd bij de Grebbeberg en sterkte hij de mensen in 
hun nationale gevoelens,’ schreef het anp op 8 november 1948, ‘tij‑
dens de bezetting richtte hij zijn welsprekendheid o.m. tegen dit land 
en verheerlijkte met zijn woordenstroom het nationaal‑socialisme.’
 De soep werd ook in dit geval lang niet zo heet gegeten als zij was 
opgediend. Ruim een jaar na het vonnis kwam Van Hoof vrij en keerde 
terug naar zijn gezin. Maar het zou nooit meer goed komen. Een en‑
kel succesje werd gevolgd door vele mislukkingen, een enkel, laten we 
aannemen, moment van geluk verstoord door wederkerend gekibbel, 
zoveel zelfs dat, aldus de zoon, de buurtbewoners een vergadering be‑
legden om de herrieschoppende familie te verdrijven.

Vader begon steeds meer te drinken en verloor daardoor steeds weer 
zijn baan. Men wilde hem niet meer in vaste dienst. Als freelance‑co‑
pywriter is hij door het leven gegaan. Soms verdiende hij goed, soms 
helemaal niets...
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Uiteindelijk eindigde Van Hoof zijn leven volstrekt anders dan het 
begonnen was. ‘De pen gleed uit zijn krachteloze vingers,’ besluit de 
zoon, ‘en een autobiografie bleef onvoltooid. Hij is helemaal alleen ge‑
storven, als bevestiging van zijn laatste verdrietige jaren. De mensen 
waren hem vergeten.’

Politieke delinquenten

Het verhaal van Henri van Hoof lijkt kenmerkend voor de groep waar‑
toe de man behoorde: ‘de fouten’. Toen hun verhaal eind twintigste 
eeuw in de belangstelling kwam, was telkens weer sprake van zwijg‑
zaamheid in eigen kring en potdichtheid naar buiten, uitsluiting door 
de omgeving, wroeging over het gebeurde, wrok ten opzichte van de‑
genen die tijdens de oorlog hun nek niet hadden uitgestoken maar 
zich nadien wel op de borst klopten, familiale ruzies en het verdriet 
dat van dit alles het gevolg was. ‘De grote overeenkomsten tussen de 
verhalen van de verschillende respondenten,’ schrijft een historicus op 
basis van een enquête onder zogenoemde kinderen van foute ouders, 
‘geven aanleiding om te concluderen dat er na de oorlog iets goed mis 
was met de relaties binnen foute gezinnen. Afwezige ouders, gebroken 
huwelijken, broers en zussen die geen band ontwikkelden.’12

 Het is bij gebrek aan bronnen niet na te gaan of een dergelijke 
inschatting juist is en bijvoorbeeld niet ook iets zegt over het maat‑
schappelijk ‘gewenste’ beeld: foute gezinnen als algehele mislukkin‑
gen. Maar dan nog: ook door verhalen van betrokkenen lijkt het beeld 
bevestigd te worden.13 Tegelijkertijd is niet meer dan bij benadering 
te zeggen om hoeveel mensen het hierbij gaat. Veelal houdt men het 
erop dat in totaal zo’n 120 tot 150 duizend Nederlanders op verden‑
king van collaboratie gevangen zijn gezet. Op 15 mei 1945 waren het 
er 25 000 – een getal dat voornamelijk het zuiden en oosten van Ne‑
derland betreft. Dat aantal liep in de daaropvolgende maanden snel op. 
Volgens het hoofd van de afdeling kampen van het Militair Gezag zou‑
den er in juni 1945 123 000 gevangenen zijn.14 De minister van Oorlog 
sprak op 19 juli 1945 van 90 000, plus 70 000 die nog moest komen 
– wapendragers die in Duitsland zaten en collaborateurs die daarheen 
gevlucht waren. De eerste betrouwbare telling dateert van oktober van 
genoemd jaar en spreekt van 96 044. Dat getal is echter minder exact 
dan het lijkt omdat daartoe niet degenen gerekend worden die tijdelijk 
vrij waren gelaten en evenmin degenen die nog altijd in Duitsland ver‑
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bleven of om andere redenen later opgepakt werden. Niettemin geven 
de volgende getallen een redelijk betrouwbare indruk:

Politieke delinquenten 1945-1948. Een statistiek15

Datum In bewaring gesteld Geïnterneerd  Gevangenisstraf Totaal

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

15‑5‑45 19 531 5415    24 946

15‑10‑45 72 321 23 723    96 044

1‑1‑46      86 963

15‑10‑46 36 584 2427 2621 851 537 43 020

1‑5‑47 19 956 743 3156 541 755 25 151

1‑10‑47 12 301 400 3746 372 809 17 628

1‑1‑48 7786 254 3564 248 1175 13 027

Wat we verder weten is dat er door de Bijzondere Rechtspleging zo’n 
450 tot 500 duizend unieke dossiers aangelegd zijn, bijna een half 
miljoen dus!16 Zovelen werden, al dan niet terecht, verdacht van sa‑
menwerking met de vijand of misbruik van de oorlogssituatie. Van dit 
grote aantal werd ongeveer een derde deel, 165 000 personen, min of 
meer uitgebreid onderzocht. Van de rest werd slechts een dossier of, 
vaker nog, dossiertje aangelegd. Of dat veel is of weinig, valt hoogstens 
in vergelijking te zeggen. Voor zover zo’n vergelijking mogelijk is – dat 
is nauwelijks het geval, de cijfers zijn zoals gezegd onbetrouwbaar en 
bovendien niet van dezelfde orde – ligt het aantal Nederlandse gearres‑
teerden en veroordeelden hoger dan in Denemarken, is vergelijkbaar 
met dat in België en Noorwegen en ligt lager dan in Frankrijk.

Omgang met politieke delinquentie in verschillende Europese landen17

 Noorwegen Denemarken Nederland België Frankrijk

Inwoners 1940 (milj.) 2.9 3.8 8.8 8.3 41.2

Arrestanten 40 000 20 000 120‑150 000 100 000 1 milj.?

Idem per 100 000 inw. 1379 526 1364‑1705 1205 2421

Vrijheidsstraffen 18 000 3753 50 000 52 000 39 000

Idem per 100 000 inw. 621 99 568 626 94

Verlies burgerrechten, 

boetes e.d. 28 000 12 673 60 000 20 000 50 000

Idem per 100 000 inw. 966 334 681 241 121
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Maar hoe vaag, onbetrouwbaar en als zodanig nietszeggend dergelijke 
getallen ook zijn, één ding staat vast: dat niet meer dan een handvol 
van de, grofweg, honderdduizend Nederlanders die in vergaande mate 
met de Duitsers collaboreerden naderhand in het openbaar geprobeerd 
heeft verantwoording af te leggen. De over‑, overgrote meerderheid 
zweeg – en bleef dat doen. Met de geschiedschrijving staat het slechts 
een haar beter. Van een aantal kopstukken, schrijvers en intellectuelen 
uit de foute hoek weten we redelijk wat, zij het zelden op basis van door 
henzelf verschafte informatie.18 De gewone nsb’er of alledaagse col‑
laborateur daarentegen is zelden onderwerp van onderzoek geweest. 
Gevolg hiervan is dat vijfenzestig jaar na het einde van de oorlog een 
aantal vragen nog altijd openstaat. De belangrijkste hiervan betreft het 
waarom: waarom kozen een paar honderdduizend Nederlanders in 
stilte of nadrukkelijk de kant van de nazi’s? Nauwkeuriger: wat waren 
de belangrijkste door henzelf hiervoor gegeven redenen? Idealisme, 
weerzin tegen communisme, antisemitisme, irritatie over de actuele 
politiek, frustratie, sociale druk, toeval, broodwinning of al deze facto‑
ren door elkaar en in een van geval tot geval verschillende combinatie? 
Een andere, gezien de sterke associatie van oorlog en Shoah actuele 
vraag betreft de jodenvervolging: wat hebben collaborateurs hiervan 
geweten, wat hadden ze ervan moeten weten, in hoeverre dragen zij 
schuld?
 De vragen zijn te groot voor eenduidige antwoorden, te divers ook 
is de groep waarop ze betrekking hebben. Maar zelfs als dat niet het 
geval zou zijn, dan nog ontbreekt het aan betrouwbaar materiaal op ba‑
sis waarvan dergelijke antwoorden gegeven zouden kunnen worden. 
Het duurde tot het eind van de twintigste, begin eenentwintigste eeuw 
dat hierin, onder meer via de zogenoemde kinderen van foute ouders 
en nadrukkelijk van overheidswege gestimuleerd onderzoek, verande‑
ring leek te komen.19 Dat is laat, voor een antwoord dat ook rekening 
houdt met de opvattingen van de betrokkenen vermoedelijk zelfs te 
laat. Immers de overgrote meerderheid van hen was op dat moment 
al dood en had haar verhalen veelal meegenomen – het graf in. Des 
te belangrijker de getuigenis van de weinigen die wel gesproken heb‑
ben, zeker als ze hun woorden op papier hebben gezet voordat mening 
en herinnering vervormd werden door de ‘wijsheid’ achteraf. Vandaar 
het belang van het dagboek van de man die doorgaat voor de grootste 
vervuiler van de Nederlandse publieke opinie tijdens de oorlog, tevens 
de eerste die als collaborateur geëxecuteerd werd: Max Blokzijl. In de 
maanden voor zijn dood schreef hij een uniek, zo goed als onbekend 
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document. Die onbekendheid is veelzeggend voor de Nederlandse om‑
gang met de foute sector. Anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk20 en 
België21 immers werd zij tot diep in de twintigste eeuw zelden of nooit 
beluisterd, laat staan dat zij, zoals bij de zuiderburen, een rol speelde 
in de publieke opinie.

Doodstraf

’Wat er in die laatste weken van de bezetting nog aan bladen ver‑
scheen,’ schrijft pershistoricus R. Vos in zijn studie over de legale pers 
in oorlogstijd,22 ‘kon nauwelijks nog aanspraak maken op de omschrij‑
ving “krant”, noch naar inhoud, noch naar vorm.’ In Hilversum, bij de 
radio, was de situatie niet beter. Rechtstreekse uitzendingen werden 
na Dolle Dinsdag door de Nederlandsche Omroep, zoals de opvolger 
van Radio Hilversum heette, niet meer verzorgd. Men hield de zaak 
draaiende – letterlijk, dat wil zeggen: draaide grammofoonplaten, af‑
gewisseld met nieuws. Wel werden nog enkele nevenactiviteiten on‑
dernomen. Wanhoopspogingen. Een daarvan was de nieuwe zender 
Mary of Arnhem, een andere Het Vrije Zuiden. Beide waren fopzenders 
waarbij ook Henri van Hoof betrokken was. Ze konden de chaos niet 
verhullen noch de ontwikkeling tegengaan.23 Het was voorbij. Wie had 
meegedaan, besefte dat en zweeg. Het is een van de redenen dat het sa‑
tirisch blad De Gil vanaf de zomer van 1944 uitgebreid de zogenaamde 
labbekakken hekelde, de grootsprekers die bij de eerste tegenslag (D‑
Day) het hazenpad kozen en er bij de tweede (Dolle Dinsdag) voor‑
goed vandoor gingen. Een van die labbekakken zou Max Blokzijl zijn, 
de radiospreker en ideoloog die de Nederlandse bevolking gedurende 
heel de oorlog met zijn zogeheten ‘brandende kwesties’ bestookt had. 
In het nummer van 15 september 1944 kondigde De Gil een spottend 
artikel aan over ‘de man die ’m smeerde’.24 Terecht is die spot niet. 
Blokzijl week namelijk juist uit om zijn radiopraatjes te kunnen blij‑
ven houden – en deed dat ook, zelfs tot ná de Duitse capitulatie: nog 
op zondag 6 mei 1945 sprak hij via de Reichsrundfunk. Dit keer sloot 
hij niet af met het gebruikelijke ‘tot morgen 7 uur 20 luisteraars’ maar 
met een vager en onjuist ‘wij komen terug, luisteraars’.
 Op 9 mei 1945 werd Blokzijl gevangengenomen en opgesloten in 
het Huis van Bewaring aan de Haagse Casuariestraat. Vandaar werd 
hij overgebracht naar de gevangenis waar ook de andere kopstukken 
van de nsb zaten en tijdens de oorlog zoveel verzetslui gezeten had‑
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den: Scheveningen. Daar kreeg hij te horen dat hij op 11 september 
1945 voor zijn rechters diende te verschijnen. Het werd de eerste grote 
naoorlogse en daarom wellicht ook belangrijkste politieke rechtzaak, 
belangrijker nog dan die van Mussert. Hier moest de toon worden ge‑
zet. Moeilijk was dat volgens de openbare aanklager, procureur‑fiscaal 
J. Zaaijer, niet. Want ‘als er iemand is die zich in den oorlog er in ge‑
praat heeft,’ zei hij, ‘is hij het wel.’25 ‘Er is propaganda en propaganda.

Wat Mussert deed, was ook propaganda. Maar het malle gedoe en dol‑
zinnig gebral van de nsb heeft op ons volk niets geen indruk gemaakt. 
Het heeft er alleen maar om gelachen. Wat Blokzijl deed, was duizend‑
maal erger. Hij kende de gevoelens van ons volk door en door... [Hij] 
tastte hen aan daar, waar hij wist, dat op dat ogenblik juist hun zwakke 
punt, hun angst, hun begin van twijfel was.26

Zaaijers requisitoir bestond uit niet meer dan citaten uit Blokzijls ra‑
diotoespraken. Ze zouden volgens hem voor zich spreken. Hij gaf er 
dertien. Je mag aannemen dat ze de meest kwalijke dan wel kenmer‑
kende zijn die hij kon vinden. Daaronder:27

Ik ben er zeker van, dat millioenen Nederlanders zich gelukkiger zou‑
den gevoelen, als zij maar den moed en het inzicht hadden ongelijk te 
bekennen en medestrijders te worden van een nieuwe gemeenschap, 
die niet zonder fouten moge zijn, maar die gedragen wordt door een 
kameraadschap, welke men beleefd moet hebben om te begrijpen, wat 
men buiten deze gemeenschap ontbeert.

En:

Duitsch bloed is Nederlandsch bloed en Nederlandsch bloed is Duitsch 
bloed, gelijk alle Germaansche bloed in Europa ons eigen bloed is. Wij 
zullen het Germaansche rijk dat zonder de vrijwillige toetreding van 
zijn randvolken, een torso zou blijken, uit dezen oorlog zien opstaan.

Op basis van uitspraken als deze meende Zaaijer dat landverraad be‑
wezen was en slechts één straf mogelijk: de dood. De rechtbank was 
het daarmee eens, de Bijzondere Raad van Cassatie eveneens. Gevolg 
was dat Blokzijl de eerste collaborateur was die van overheidswege het 
zwijgen werd opgelegd. Slechts één keer kreeg hij in het openbaar de 
gelegenheid zijn verhaal te doen: bij de eerste zitting. Dat het bij voor‑
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baat een zinloze poging was bleek zonneklaar uit de kartonnen klok 
die, onzichtbaar voor het hof maar des te beter zichtbaar voor Blokzijl, 
aanklager en publiek in de raadszaal hing. Hij gaf vijf over twaalf aan.28 
En inderdaad, meteen na het pleidooi van Blokzijl werd de zitting 
gesloten, om twee weken later geopend te worden met de uitspraak: 
doodstraf. Hierop volgde nog wel een cassatie maar ook daarin was 
geen sprake van hoor en wederhoor, aanklacht en verdediging.
 ‘Ik heb gezocht naar een omstandigheid, die mij een nog enigszins 
gunstig beeld van de gezindheid van den verdachte zou kunnen geven,’ 
besloot de procureur‑fiscaal aan het eind van zijn betoog, ‘maar ik heb 
niets kunnen vinden, afgezien dan van de financieele onbaatzuchtig‑
heid.’ Op alle punten bevestigde hij de conclusie van zijn voorganger. 
Blokzijl had

voor de goedgezinden onder ons volk den zwaarsten tijd, dien zij heb‑
ben doorgemaakt, nog oneindig moeilijker gemaakt. Hij heeft onge‑
twijfeld datgene gedaan, wat de vijand het allermeest begeerde.

En dus herhaalde hij de eis: doodstraf. De rechtbank was het ermee 
eens. Enkele weken later werd het vonnis bevestigd, een gratieverzoek 
werd afgewezen, geen krant of tijdschrift maakte bezwaar. Kantteke‑
ningen plaatste een enkeling slechts bij de herinvoering van de dood‑
straf maar ook wat deze betreft was men het eens.
 ‘Rij van misdaden kan alleen met het leven worden geboet,’ kop‑
te Het Parool na de uitspraak in cassatie. ‘Misplaatst medelijden nu,’ 
schreef De Uitkijk, ‘kan een ramp inhouden voor onze kinderen.’29 
Niemand die anders dacht – behalve dan de veroordeelde en zijn kring.

Apologieën voor eigen leven

Zoals gezegd is het aantal gepubliceerde verantwoordingen van Ne‑
derlandse nationaalsocialisten en fascisten opmerkelijk gering, om 
niet te zeggen nauwelijks aanwezig – en dat terwijl het aantal ongepu‑
bliceerde, aanwezig tussen de 500 000 cabr‑dossiers, naar zich laat 
aanzien ontelbaar is. Laatstgenoemde zijn echter nauwelijks bekend, 
zelden onderzocht en bovendien bijna zonder uitzondering geschre‑
ven met het doel straf te ontlopen of te verminderen. Op de betrouw‑
baarheid ervan is daarom wel het een en ander aan te merken. Dat 
geldt ook de verantwoordingen van Nederlands beroemdste collabo‑
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rateur, Mussert. Hoewel zij in het zogenoemde Archief der Conser‑
vatieve Revolutie al in de jaren vijftig gedeeltelijk openbaar werden 
gemaakt en ook uitvoerig besproken, duurde het tot 2005 dat ze vol‑
ledig gepubliceerd werden.30 Een dergelijke late publicatie is opnieuw 
informatief, nu echter niet alleen voor het al genoemde gebrek aan 
belangstelling voor de foute sector maar ook voor de verandering die 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw plaatsvond. Maar ook de 
verantwoordingen van Mussert zijn onmiskenbaar apologieën, ge‑
schreven met het oog op de aanstaande rechtszaak en in zoverre dus 
middel tot een juridisch doel.
 Dat geldt niet een van de weinige, kort na de oorlog gepubliceerde 
(en zo ook genoemde) Memoires van een voormalig collaborateur, in 
dit geval van ‘Martha Baan’, welhaast zeker een pseudoniem van let‑
terkundige Dirk Volker Nijland. Helaas vormen zij een buitengewoon 
zweverig geheel waarin het in de eerste plaats gaat om een verklaring 
voor de aantrekkingskracht van het nazisme. Dat gebeurt via een cha‑
rismatische persoon die in de roman Philip heet maar in werkelijkheid 
filosoof en journalist Hendrik Krekel voorstelt.31 De hoofdpersoon van 
de roman voelt zich een veertje in Philips wind zoals deze zich op zijn 
beurt een veertje in een nog grotere wind voelt. Dergelijke voor de na‑
zistische ideologie kenmerkende vaagheden brengen het begrip niet 
veel verder. Dit geldt ook het in 1954 gepubliceerde Vlucht naar de vij-
and van Jan H. Eekhout, opnieuw een literaire poging inzicht te geven 
in eigen falen. Hoofdpersoon ‘Paul Nijland was nooit een mens van de 
realiteit geweest,’ staat er.

Hij was eerder een dromer... Nu werd hij geconfronteerd met de hard‑
ste realiteit. Genadeloos. Deze realiteit heette: oorlog. De aestheet had 
er geen vat op, noch de dromer.

Eekhouts verantwoording is dus evenmin sterk zoals ook zijn optreden 
tijdens het proces in augustus 1947 dat niet was. Hij was doodsbleek, 
snikte en werd wegens lichamelijke zwakheid dan ook spoedig vrijge‑
laten.32

Interessanter maar om voor de hand liggende redenen onaanvaard‑
baar is hetgeen tussen 1957 en 1966 door voormalig Oostfrontstrijder 
Paul van Tienen in de door hem genoemde serie Uit de strijd tegen ge-
schiedvervalsing verzameld werd. Van Tienen werd in 1948 tot acht jaar 
veroordeeld maar kwam in 1949 al vrij. Gestimuleerd door het anti‑
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communisme (nato en SS‑Wiking waren volgens hem van hetzelfde 
laken een pak) belandde hij meteen daarop in extreemrechtse kringen. 
Vanaf mei 1956, de tienjarige sterfdag van Mussert, begon hij zich om 
het verleden te bekommeren en stichtte genoemd Nederlands Archief 
der Conservatieve Revolutie. Door dit archief werd een groot aantal 
boekjes uitgegeven waarin het jongste verleden verklaard en verdedigd 
werd. Het is onduidelijk door wie deze boekjes geschreven werden. 
Zeer waarschijnlijk is het eerste en meest interessante, getiteld Patriot-
ten en N.S.B.-ers, van de hand van J.H. Carp, voormalig president van 
het Vredesgerechtshof. Andere delen betreffen Musserts Verantwoor-
ding, de Geschiedenis der conservatieve revolutie, na‑oorlogse politiek en 
de Shoah. Met geschriften over laatstgenoemd onderwerp plaatsten 
Van Tienen c.s. zich overigens in de traditie van de Holocaustontken‑
ners.33 Ook andere uitgaven werden door het archief verzorgd. Daar‑
onder een beschouwing over het proces Mussert, het tijdschrift Revisie 
(1963‑1966) en een zogenoemd Sociaal Weekblad. Orgaan van de Nati-
onale Oppositie.34

De wellicht meest bekende (zo ook getitelde) Rechtvaardiging is van de 
hand van de vooral vanwege zijn boek Kamptoestanden 1944/45-1948 
(Haarlem 1949) genoemde dominee H.W. van der Vaart Smit. Deze 
is van nog later datum, 1963, en een poging ter verdediging van wat 
de auteur ‘christelijk nationaal‑socialisme’ noemt. Deze ideologie zou 
zich radicaal onderscheiden van het nationaalsocialisme van Hitler. 
Vooral het besef van de jodenvervolging was voor Van der Vaart Smit 
en de zijnen, zo schrijft hij in zijn apologie, aanleiding tegen het natio‑
naal‑socialisme te protesteren.

Onze kring ging [daardoor] teniet en de hoop, dat enigerlei combinatie 
van Christendom en nationaalsocialisme mogelijk was, konden we... 
volkomen laten varen.

Niettemin werd Van der Vaart Smit na de oorlog vervolgd en veroor‑
deeld. Het wekte grote, niet aflatende woede bij hem op. Hij uitte deze 
voortdurend, op het laatst nog in een roman die hij in 1976 onder het 
pseudoniem F. De Walle publiceerde (De oorlogsgeschiedenis. Histori-
sche roman) en in een – wat hij zelf noemde – Wetenschappelijke kritiek 
op het geschiedwerk van prof dr. L. De Jong (1975). Voor het nageslacht 
zijn de apologieën van Van der Vaart Smit, niet in de laatste plaats 
vanwege hun toon, zelfingenomenheid en belabberde stijl van weinig 
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betekenis. Ze hadden dan ook geen enkel effect, om niet te zeggen dat 
ze vooral averechts werkten.35

Dagboek

Dit laatste geldt ook de verdedigingsrede die Blokzijl tijdens zijn proces 
hield. Die rede werd en wordt bijna zonder uitzondering beoordeeld 
als de zoveelste ontsnappingspoging van een gladde prater. Ditzelfde 
is moeilijker te zeggen van het dagboek dat de man in de maanden 
voorafgaand aan zijn executie op verzoek van zijn vrouw bijhield en 
dus louter voor de privésfeer was bedoeld.36 Weliswaar vertelt Blokzijl 
hierin ongeveer hetzelfde als in zijn verdedigingsrede maar om een 
drietal redenen moet je deze bron serieuzer nemen. De eerste is dat 
hij niets meer te winnen of te verliezen had – de executie stond vast. 
Een tweede reden het dagboek serieus te nemen is dat het niet voor 
publicatie of ter verdediging maar enkel ter verklaring en voor zijn 
vrouw geschreven werd. Tot slot krijgt het dagboek geloofwaardigheid 
doordat Blokzijl zijn overtuiging op een aantal punten bevestigt, ster‑
ker nog, ronduit schrijft dat het ‘met den dag duidelijker [wordt] dat 
wij nationaal‑socialisten en fascisten de dingen zuiver hebben gezien.’ 
Politiek en juridisch gezien pleit een dergelijke volharding natuurlijk 
tegen hem. Vandaar ook dat hij zich in zijn verdedigingsrede beperkte 
tot een weerlegging van de aanklacht. In zijn laatste, zo goed als onbe‑
kend gebleven geschrift doet hij dat echter niet, gaat verder en begeeft 
zich op buitengewoon glad ijs – in enkele gevallen zo glad dat het wel‑
haast ondoenlijk is hem te volgen. Tegelijkertijd is deze gewaagdheid 
een argument voor de geloofwaardigheid ervan.
 Blokzijl meent dat de ontwikkelingen sinds de bevrijding hem en de 
zijnen gelijk geven. Hierbij doelt hij vooral op de internationale poli‑
tiek, de communistische successen voorop, en herhaalt het sinds de 
economische crisis van de jaren dertig klassieke verhaal dat de – wat 
hij noemt – demo‑liberale staten van Europa sinds lang zowel van bin‑
nenuit (individualisme, egoïsme) als van buitenaf (communisme) be‑
dreigd werden en geen andere keuze hadden dan zich teweer te stellen. 
Daarbij hadden de fascisten en nationaalsocialisten volgens Blokzijl 
de sterkste papieren. Vandaar dat hij naar eigen zeggen enkele jaren 
vóór de oorlog zijn afkeer van de partijpolitiek overwonnen had en zich 
‘voorbereidde, indien gewenscht mee te gaan helpen bij een poging 
tot verwezenlijking [van het nationaalsocialisme]’. In zoverre onder‑
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scheidde Blokzijl zich niet van de overgrote meerderheid van zijn om‑
geving – hij woonde sinds 1913 in Duitsland. Niettemin duurde het 
tot na de Nederlandse capitulatie dat hij openlijk voor zijn sympathie 
uitkwam en zich, aldus nog steeds het dagboek, ook daadwerkelijk in‑
zette. Beslissend voor deze stap was de overtuiging dat de positie van 
Nederland door de capitulatie veranderd was. Hier ligt voor Blokzijl 
blijkbaar een kernpunt, hij komt er in het dagboek herhaaldelijk op 
terug. Hij had gecollaboreerd. Dat ontkende hij niet. Maar dat was niet 
hetzelfde als landverraad. Hij had Nederland nooit verraden. Wat hij 
gedaan had, was inspelen op de nieuwe situatie. ‘Ik kan de juridische 
argumenten, waarmee justitie getracht heeft te bewijzen, dat Neder‑
land in mei 1940 nog altijd met Duitschland in oorlog was, niet anders 
dan zwak noemen,’ schrijft hij enkele malen.

De Nederlandsche capitulatie beëindigde de Nederlandsch‑Duitsche 
vijandelijkheden; de bezetting bevestigde de tijdelijke overheidsbe‑
voegdheid van den bezetter; de vlucht der Nederlandsche Regeering 
beteekende een handeling in strijd met den grondwet; alle maatregelen 
dezer onwettig geworden Regeering(en) in Londen waren dus onwettig.

Interessant is deze redenering vooral omdat hij spoort met een overtui‑
ging die tijdens de oorlog ook buiten nazikringen te horen was37 en on‑
geveer vanaf de eerste naoorlogse verkiezingen, mei 1946, langzaam 
en stilzwijgend in steeds grotere kring werd aanvaard. De belangrijkste 
vertegenwoordiger van deze manier van denken is de katholieke advo‑
caat en langdurige voorzitter van de Tweede Kamer, Leonardus G. Kor‑
tenhorst. Zijn visie komt in het volgend hoofdstuk uitvoerig ter sprake. 
Ze is cruciaal voor de omgang met de oorlog in de jaren vijftig en had 
onder meer tot gevolg dat de zogenoemde ‘scherpslijpers’ van Londen 
en het verzet op een zijspoor werden gezet en de Bijzondere Recht‑
spraak versoepeld werd. Kort na de oorlog en opnieuw vanaf de jaren 
zestig was Kortenhorsts juridische en relativerende visie echter vol‑
strekt taboe. In zoverre had Blokzijl ‘pech’. Hij gebruikt het woord zelf 
ook. ‘Het is mijn pech geweest,’ schrijft hij op 13 februari 1946 in zijn 
dagboek, ‘dat ik om zoo te zeggen den eersten stoot moest opvangen.

Mijn strafmaat werd in juli en augustus 1945 voorbereid, dus nog onder 
den onmiddellijken invloed van de bevrijdingskoorts. Was ik in septem‑
ber 1946 aan bod gekomen in plaats van september 1945, dan zouden 
de dingen er wel anders hebben uitgezien.
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Dit is vermoedelijk juist, zij het dat het niet toevallig is dat Blokzijl 
deze pech trof.38 Meer dan wie ook had hij immers het collaboratie‑
standpunt verwoord en was daarmee uitgegroeid tot de stem van fout 
Nederland. Die stem moest tot zwijgen worden gebracht. Zo gebeurde. 
Het dagboek is zijn laatste geluid – en zeker in de eerste jaren na de 
bevrijding een welhaast ongehoord contrapunt in de publieke herin‑
nering aan de Tweede Wereldoorlog.

Nicht gewusst

Naast anticommunisme, noodzaak van ingreep in de ‘demo‑liberale’ 
samenleving en het verschil tussen collaboratie en landverraad zijn er 
nog een paar thema’s die in het dagboek steeds weer naar voren ko‑
men. Een hiervan is vanuit ons perspectief even ongerijmd als het voor 
Blokzijl evident was. Keer op keer ontkent hij namelijk de kant van de 
Duitsers gekozen te hebben. Dat had hij juist niet gedaan. Hij had de 
kant van de Nederlanders gekozen, vóór de nsb en tegen de SS; tegen 
degenen die naar inlijving van Nederland bij Duitsland streefden en 
voor Nederlandse onafhankelijkheid binnen een groot Duits verband. 
Het is een bekend thema uit de tweede helft van de oorlog: de rivaliteit 
tussen nsb en SS. Het kost weinig moeite Blokzijl in deze kwestie op 
zijn woord te geloven. Tegelijkertijd is het onmogelijk niet de absur‑
diteit van zijn redenering in te zien. Blokzijl zelf zag die absurditeit 
echter niet en verwijst in dat verband onder meer naar een artikel over 
Soekarno dat begin 1946 in Vrij Nederland werd gepubliceerd.39 In dit 
artikel wordt de Indonesische leider zowel van collaboratie beschul‑
digd als een belangrijk nationalist genoemd die hoopte dat een Japanse 
overwinning de Indonesiërs onafhankelijkheid zou brengen.
 ‘Ik vind deze poging Soekarno objectief te zien, zeer interessant,’ 
schrijft Blokzijl. ‘Waarom hebben de heeren leden van het Bijzondere 
Gerechtshof in den Haag niet gepoogd Mussert en mij op soortgelijke 
wijze te zien?’ Blokzijl weet het antwoord wel en citeert in dat verband 
een ingezonden brief uit hetzelfde nummer van Vrij Nederland, dit 
keer naar aanleiding van een uitspraak van de procureur‑fiscaal bij het 
Bijzonder Gerechtshof van Amsterdam, mr. Nicolaas J.G. Sikkel. In 
een interview met het Algemeen Handelsblad had hij gezegd dat alle 
landverraders, groot of klein, de dood verdienden. ‘Het verradersele‑
ment moest eigenlijk voorgoed uit ons volk worden uitgebannen.’ De 
briefschrijver, een jong theoloog, sprak schande van deze opvatting 



94

dat nooit meer

en beweerde dat er zo bezien van recht geen sprake was, slechts van 
wraak. Blokzijl was het hiermee natuurlijk eens en herhaalt het in zijn 
dagboek meerdere malen: dat in de beoordeling van Mussert, hemzelf 
en anderen van recht geen sprake was. Tegelijkertijd merkt hij op dat 
een dergelijke gedachte, in 1945 taboe, begin 1946 al openlijk geventi‑
leerd kon worden.
 Tot slot is er nog een laatste onderwerp dat in Blokzijls dagboek 
centraal staat – hij komt er vier keer op terug, telkens met uitvoerige 
passages: de vraag in hoeverre hij geweten heeft van de moord op de jo‑
den. Het zal niet verbazen dat hij elke wetenschap en daarmee ook alle 
verantwoordelijkheid ontkent. Verbazingwekkend is wel dat Blokzijl 
ontkent antisemiet te zijn geweest:

Het stomste, gemeenste en liederlijkste van alles was het Duitsche anti‑
semitisme. Het is de groote schandvlek op de Hitlerperiode. Wij van 
de N.S.B. hebben van de gruwelen weinig of niets geweten. Het blijkt 
nu pas juist te zijn. We hebben het niet geloofd, en men verzweeg ons 
van Duitsche zijde natuurlijk zooveel mogelijk alles. Maar intusschen 
is daarvan nu wel zooveel bekend geworden, dat ik mij genoopt voel 
te verklaren, dat, had ik in de jaren 1941‑1945 dit alles geweten, ik alle 
werkzaamheden in de N.S.B. en Departement en bij den Nederland‑
schen Omroep onmiddellijk zou hebben gestaakt. Ik wist het nu een‑
maal niet en wat ik er van hoorde, kwam mij overdreven of verzonnen 
voor.

Een verklaring als deze, gedaan door een man als Blokzijl, is altijd weg‑
gelachen. Dat is des te eenvoudiger omdat hij niet spoort met andere 
verklaringen. Want Blokzijl noemt zichzelf dan wel geen antisemiet, 
hij geloofde wel degelijk in een zogenaamde samenzwering van de ‘in‑
ternationale groot‑joodsche politiek’ en heeft daarover in zijn radio‑
praatjes ook een aantal keren (hoewel niet vaak) gesproken. Hetzelfde 
deed hij over de noodzaak ‘maatregelen’ te nemen tegen de ‘aartsvij‑
anden van het volk’.40 Maar tegen individuele joden, zo beklemtoont 
hij conform een topos in het klassieke antisemitisme, had hij geen be‑
zwaar. ‘Mijn leven lang heb ik met joden samengewerkt en ben met 
hen oprecht bevriend geweest [volgt een lange rij namen].41 Wat ik den 
meesten joden echter blijf verwijten,’ vervolgt hij,

is hun nationale onbetrouwbaarheid... Over de geheele wereld echter 
zijn de joden, allen tezamen genomen, in de eerste en laatste plaats 
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joden gebleven. En daarom bestrijd ik hun politieke leiding. Dus met 
uitzondering van het Zionisme.

Dit schreef Blokzijl minder dan een week vóór zijn executie, op 10 
maart 1946. Op dezelfde dag maakte hij in zijn dagboek nog een op‑
merking over de Shoah:

is dit [dat de Duitsers de joden ‘bij tienduizenden’ hadden uitgeroeid] 
laatste letterlijk juist, dan is het inderdaad vreselijk en maakt het mij 
onmogelijk zonder diepe schaamte te denken aan het feit, dat ik zoo‑
lang in Hitler heb geloofd. Want deze misdadige moordpartijen moet 
hij toch geweten en goedgekeurd hebben.

Het tot op de dag van vandaag beroemde ‘wir haben es nicht gewusst’ 
is nooit geloofd. Niettemin geeft het dagboek te denken, misschien 
nog niet eens zozeer over hetgeen Blokzijl al dan niet geweten heeft 
als wel over de complexe schaal die glijdt van onverschilligheid via ego‑
isme en harteloosheid naar misdadigheid.42 Het lijdt geen twijfel dat 
Blokzijl zich ergens op deze schaal bewogen heeft. Tegelijkertijd toont 
het dagboek dat hijzelf tot een dergelijk inzicht in de verste verte niet 
gekomen is. Wat hem en enkele andere collaborateurs betreft weten 
we dit pas sinds hun verantwoordingen in de openbaarheid zijn door‑
gedrongen. Van anderen was vergelijkbaar gebrek aan inzicht al eerder 
bekend.
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vijand geoorloofd?
Grijze visies op het jongste verleden

Ongeveer op hetzelfde moment dat geheel Nederland bevrijd werd pu‑
bliceerde de al genoemde katholieke politicus en Haagse advocaat L. G. 
Kortenhorst een boekje1 met een titel die twintig, dertig jaar later een 
uitnodiging tot publieke veroordeling betekend zou hebben: Was sa-
menwerking met den vijand geoorloofd? Van veroordeling van de auteur 
was in naoorlogs Nederland echter geen sprake. Integendeel. Korten‑
horst was een van de grote politici van zijn tijd, gedurende bijna vijf‑
tien jaar, van 1948 tot zijn sterfdag in 1963, voorzitter van de Tweede 
Kamer, auteur van de eerste naoorlogse parlementaire geschiedenis2 
en medeauteur van het eerste grote geschiedwerk over Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog.3

 Ook was Kortenhorst buiten linkse kring een man van onbesproken 
gedrag in wiens biografie altijd hetzelfde wapenfeit wordt vermeld: dat 
hij een overtuigd antinazi was geweest, ja zelfs de eerste Nederlandse 
politicus die, al in 1935, door het Hitler‑regime tot persona non grata 
was verklaard. Ook had hij, zij het kort, als gijzelaar in Sint‑Michielsges‑
tel gezeten. Tot slot had hij bijgedragen aan de illegale pers en onder 
het pseudoniem IJsbrand de Vries tijdens de bezetting twee brochures 
uitgegeven. Een daarvan is bijna dezelfde als het meteen na de bevrij‑
ding gepubliceerde geschrift over samenwerking met de vijand.4 Toch 
zou Kortenhorst na zijn dood verguisd worden, het krachtigst door een 
man die eveneens uit katholieke hoek afkomstig was maar daarvan ver‑
volgens scherp afstand nam en zich als een van de scherpste critici van 
het dominante oorlogsbeeld ontpopte: Jan Rogier jr. In een van zijn op‑
stellen uit het midden van de jaren zeventig noemt hij Kortenhorst niet 
alleen ‘advocaat van kwade zaken’ maar zelfs collaborateur.5 De door 
Rogier eveneens verguisde Loe de Jong is het op dit punt met hem eens. 
Ook hij heeft voor Kortenhorst of eigenlijk voor de door hem gefilterde 
mening (over de persoon zelf spreekt De Jong als op kousenvoeten) 
geen goed woord over. ‘Hoe is het mogelijk geweest,’ zo verzucht hij,

[5]
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dat een zuivering die door de Gideonsbende der illegale werkers in hun 
veelgelezen bladen was gepredikt en die tijdens de bezetting door ve‑
len als noodzakelijk was beschouwd... dat die zuivering in luttele jaren 
verwerd tot een proces waarin de oorspronkelijk gestelde normen met 
voeten werden getreden?6

Het antwoord op deze vraag legde De Jong onder meer bij de invloed 
van de kring waarvan Kortenhorst een van de voormannen was: de ka‑
tholieken.7 Zo had hijzelf in januari 1945 tijdens een tocht door het 
overwegend katholieke en reeds bevrijde Zuiden geconstateerd dat de 
relativerende radiorede van de sociaaldemocratische minister Burger 
uit diezelfde maand (‘een volk bestaat nu eenmaal niet uit uitsluitend 
helden’) in goede aarde viel.8 Over echte collaborateurs bestond weinig 
verschil van mening. Die moesten gestraft worden.9 Maar wat waren 
‘echte’ collaborateurs? Als je een absoluut criterium aanlegt – wat zo‑
wel meteen na de oorlog als in de jaren zestig en zeventig nogal eens 
gebeurde –10 was immers bijna iedereen tijdens de oorlog ‘fout’ ge‑
weest: de bakker die brood voor de Duitsers bakte, de schoonmaker die 
de straten zwiepte waarover de vrachtwagens met gevangenen naar de 
transporttreinen reden, de papierfabrikant die leverde aan de collabo‑
rerende pers. Zo’n strikt oordeel was onhoudbaar, daarover was bijna 
iedereen het wel eens. Maar waar lag de grens? Tal van vooraanstaande 
katholieken, kardinaal De Jong voorop,11 wisten het wel: de grens lag 
ergens in het midden. Het is een mening waarin de katholieken door 
hun achterban gesteund werden.12 De bevolking zou tijdens de oorlog 
geen keus hebben gehad. Meer nog, door met de Duitsers samen te 
werken hadden velen goed gehandeld, vaak beter zelfs dan de zoge‑
naamde verzetslui. Dat is ook precies wat Kortenhorst in zijn brochure 
met opmerkelijke titel betoogde en wat zijn mening fundamenteel on‑
derscheidt van die van zowel Londen en het verzet als van de sinds 
de jaren zestig van de twintigste eeuw gebruikelijke. Die is conform 
hetgeen de kersverse minister van Justitie en voormalige hoofdredac‑
teur van het illegale Parool in september 1944 voor Radio Oranje had 
betoogd: dat niemand door de mazen van het net mocht glippen,

de aannemers, die voor den vijand gewerkt hebben, zoowel als de amb‑
tenaren, die den vijand hulp verleend hebben, de dagbladdirecteuren, 
die de zak gespekt hebben door de vijandelijke propaganda uit te geven, 
als de arbeiders die gaten maken voor springladingen ad 6 gulden per 
stuk... wij vangen hen allen.13
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Gezag, bestuur, orde

Een belangrijke verklaring voor het verschil in oordeel tussen Korten‑
horst aan de ene en Londen en het verzet aan de andere kant is te 
herleiden tot een formele of juridische versus een emotionele of mo‑
ralistische benadering. Omdat we sinds lang gewend zijn aan laatst‑
genoemde, doen de denkbeelden van Kortenhorst op het eerste ge‑
zicht aan als afkomstig van een andere wereld. Het begint er al mee 
dat hij in zijn klein geschrift de lezer meeneemt naar een tijdperk 
waarin oorlog een andere betekenis had dan de sinds de Tweede We‑
reldoorlog gebruikelijke. Dat doet hij niet zomaar, dat doet hij zelfs 
niet om historische redenen. Dat doet Kortenhorst, jurist in hart en 
nieren, omdat Nederland in 1940 te maken had met het sinds 1886 
vigerende Wetboek van Strafrecht. Daarin werd oorlog gezien zoals 
hij altijd gezien was: als een strijd tussen legers van elkaar vijandige 
mogendheden. Vandaar dat hulpverlening aan de vijand in dat wet‑
boek omschreven werd als een daad waarmee de vijand daadwerke‑
lijk geholpen wordt: vernielen van wapens, overhandigen van kaarten, 
uitlokken van muiterij. Maar ‘hulpverleening aan den vijand is niet 
hetzelfde als “samenwerking” met den vijand. Laatstgenoemd begrip 
is veel ruimer.’14

 Samenwerking heeft volgens Kortenhorst niet zozeer met oorlog als 
met gezag van doen. Vandaar ook de eerste vraag die hij zich in zijn 
boekje stelt: wie bekleedde tijdens de oorlog in Nederland het gezag? 
Het lijkt een vreemde vraag waarop slechts één antwoord mogelijk is: 
de Duitsers hadden in Nederland weliswaar de macht maar die was 
onrechtmatig en dus hoefde niemand daaraan te gehoorzamen; het ge-
zag bleef in handen van de wettige regering. Kortenhorst betoogt ech‑
ter dat een dergelijke redenering niet alleen te simpel maar bovendien 
onzinnig is. Daartoe citeert hij een flink aantal hooggeleerde heren, 
onder wie een man die enkele maanden vóór de Duitse inval aan de 
Universiteit van Nijmegen tot buitengewoon hoogleraar in het Volken‑
recht was benoemd, de jezuïet Robert Hubert Willem Regout.15 Vol‑
gens deze bood alleen een volkenrechtelijke benadering perspectief op 
een leefbare toekomst. ‘Het algemeen belang eischt... dat er ordening 
is,’ schreef Regout in een meteen na de capitulatie gepubliceerd arti‑
kel, een uitwerking van zijn inaugurele rede.

Deze kan in het bezet gebied slechts worden doorgevoerd door hen, die 
feitelijk de macht in handen hebben. Wij behooren dus onze plichten 
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tegenover de bezettingsautoriteiten strikt in acht te nemen, niet alleen 
om de praktische noodzaak, dat alle verzet nutteloos en schadelijk zou 
zijn, maar juist om wille van het algemeen welzijn van ons land waar 
orde en veiligheid moet heerschen.16

Je zou kunnen denken dat iemand die dergelijke taal bezigt op z’n 
minst – vergelijk wat Blokzijl hierover te berde bracht 17 – sympathie 
voor het nazisme gehad moet hebben. Niets was minder waar. Regout 
had niet alleen geen sympathie voor het nazisme, hij viel er ook aan ten 
prooi. Want zoals hij in bovenstaand citaat spreekt van de plichten van 
de Nederlanders, zo sprak hij ook van de plichten van de bezetter, over 
de terugkeer van de wettige soeverein en over het herstel van de vrij‑
heid. Dat schoot de Duitsers zo in het verkeerde keelgat dat zij de man 
al in juli 1940 gevangennamen en naar Dachau transporteerden. Daar 
overleed hij in december 1942, 46 jaar jong.
 Naïef, kun je zeggen. Kortenhorst is de eerste om het toe te geven 
en te stellen dat spreken van volkenrecht alleen zin heeft wanneer al‑
le partijen zich daaraan houden. Maar wat nu als de bezetter dat niet 
doet? Moeten degenen die bezet worden dan ‘consequent doorgevoer‑
de sabotage’ bedrijven? Kortenhorst meende van niet. Ook in bezet 
gebied dient orde te heersen. Zo niet, dan verandert een land in een 
knekelhuis. Daarmee was iedereen, ook Londen, het eens. Vandaar het 
belang van de in dit verband ook later telkens weer genoemde Aanwij-
zingen. In dat door de ministerraad in 1937 aangenomen document 
wordt, in de woorden van Kortenhorst, expliciet gesteld dat ambtena‑
ren ‘hun functie [moesten] blijven waarnemen, ook wanneer de vijand 
door zijn eigen organen een met het oorlogsrecht strijdenden maatre‑
gel doorzette.’
 Maar gold hetzelfde niet ook voor ondernemers, vervolgt Korten‑
horst, en ‘voor anderen die over medeburgers gezag uitoefenden?’ En 
als iets dergelijks voor gezagsdragers geldt, geldt het dan niet ook, ja 
zelfs in versterkte mate voor ondergeschikten? Volgens deze redene‑
ring is slechts één antwoord mogelijk. Daarmee wordt niet alleen de 
zuivering maar ook het verzet elke rechtsgrond ontnomen. En inder‑
daad, Kortenhorst citeert met instemming punt 4 van de genoemde 
Aanwijzingen waarin gesteld wordt dat:

door personen, niet tot de militaire macht behorende, mag, hoe groot 
en billijk hun verontwaardiging ook moge zijn, geen enkele daad van 
geweld of tegenweer worden verricht... De voordeelen, welke de burger 
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door een eigengerechtigd optreden zou meenen te kunnen bereiken, 
zinken bijna zonder uitzondering in het niet tegenover de schade en het 
leed, dat hij zichzelven en zoveel anderen daarmede berokkent.

Dit aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog schrijven was één, 
het bij de bevrijding herhalen, ja zelfs verbinden aan kritiek op de re‑
gering, dát was andere koek. Maar Kortenhorst deed het, zonder spoor 
van twijfel. ‘Bij de beoordeling van de al dan niet laakbaarheid der “me‑
dewerking”,’ schreef hij,

dient in het oog te worden gehouden dat ons volk vijf jaren heeft moe‑
ten leven bij de gratie van den bezetter en dat onze levenskansen meer‑
malen moesten worden gekocht door het aanvaarden van een compro‑
mis... Dezen en genen [gelukte het] wel eens een ‘heldhaftig’ standpunt 
in te nemen... Ik heb daar alle eerbied voor. Maar... als iedereen het 
z.g.n. ‘chaotisch’ standpunt had ingenomen, zou het leed niet te over‑
zien zijn geweest.

Verantwoordings- of gezindheidsethiek

In tegenstelling tot Wilhelmina, Londen en het verzet meende Korten‑
horst dat de overgang van goed naar fout vloeiend was. Vandaar ook 
zijn scherpe kritiek op degenen die niet inzagen dat schipperen in een 
bezettingssituatie onvermijdelijk was. ‘De deugd der prudentia, die 
den staatsman leert, welke middelen dienen toegepast ter bereiking 
van het goede doel, was langzaam maar zeker bij ons kabinet [Ger‑
brandy] – vooral na de opneming van sommige nieuwe mannen daarin 
– zoek geraakt,’ schrijft hij in zijn brochure.

De voorstanders van den algeheelen chaos werden stelselmatig aange‑
moedigd en die van de weloverwogen en in het belang der bevolking 
geboden orde in een hoek gedrukt. Maar vergaten de chaotici niet, dat 
hun politiek speciaal voor de zwakken, de vrouwen, de kinderen, de 
zieken, de invaliden en ouden van dagen en voor de groote groep der 
economisch‑afhankelijken den ondergang zou hebben beteekend? [Het 
is daarom] zeer de vraag aan wien de titel van held met meer recht toe‑
kwam. Aan hem die zijn verstand liet beslissen, of aan hem, die zijn 
gevoel de vrije baan liet.
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Met gebruikmaking van de door Max Weber geïntroduceerde en voor 
politiek optreden cruciale begrippen verantwoordings‑ en gezind‑
heidsethiek18 zou je hetzelfde ook anders kunnen zeggen: gaat het in 
de politiek om het resultaat en is de intentie secundair of gaat het om 
die intentie en doet het effect er minder toe? Het is duidelijk dat een 
pragmatisch politicus het eerste standpunt huldigt, een principiële het 
tweede. Maar terwijl het wellicht verwondert dat een overtuigd katho‑
liek als Kortenhorst een pragmatische houding voorstaat, verbaast het 
niet dat een dergelijke houding door Londen, het verzet en de bevlo‑
genen van de jaren zestig, zeventig en later naar de prullenbak werd 
verwezen. In de latere jaren veertig en gedurende de jaren vijftig werd 
over het algemeen echter anders gedacht, meer in de lijn van Korten‑
horst. Hoewel het enige tijd duurde voor het zover was, waren de con‑
touren daarvan al snel na de oorlog zichtbaar. Zo sprak Schermerhorn, 
‘wijs’ geworden door de gebeurtenissen in het Zuiden, meteen na zijn 
aantreden in juni 1945 over de zuivering als ware zij ‘een kankerge‑
zwel’. Burgers (als minister) en vervolgens ook Schermerhorns (als 
premier) opvolger Beel ging nog verder en noemde de zuivering ‘het 
grootste ongeluk dat ons volk treffen kon bij de heropbouw van ons va‑
derland.’19 Aartsbisschop De Jong sprak van ‘zuiveringsziekte’. Woor‑
den als deze klonken spoedig alom – en steeds luider. Een illustratie 
hiervan is de oprichting in januari 1946 van het zogenoemde Lande‑
lijke Comité voor Rechtszekerheid, met in de Raad van Advies tal van 
vooraanstaande figuren uit politiek, wetenschap en justitie. Het deed 
al het mogelijke om de volgens de betrokkenen door de zuivering en 
bijzondere rechtspleging wankel geworden rechtsstaat te herstellen.20 
Een andere illustratie is de vraag die de destijds fameuze linguïst A.W. 
de Groot zich in een in 1946 gepubliceerd boek over de Universiteit 
van Amsterdam in oorlogstijd stelde: hoe de toekomstige historicus 
over de zuivering zou denken. ‘Wij opperen bij wijze van veronderstel‑
ling de mogelijkheid,’ schreef hij,

 dat hij [die historicus] getroffen zal worden door:
 1.  gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de beschul‑

digde: primitieve rechtspraak;
 2  a.  eenzijdige samenstelling der met onderzoek en oordeel belaste 

instanties;
  b.  gebrek aan waardering bij deze instanties voor de eerlijke over‑

tuiging van andersdenkenden: partijrechtspraak;
 3. gebrek aan juridische competentie: lekenrechtspraak’21
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Aldus was er veel en steeds meer.22 Uiteindelijk keerden zelfs sommi‑
ge (conservatieve) verzetskringen zich tegen de zuivering. Zo schreef 
De Zwerver, het blad van de lo-lkp, in de zomer van 1947 dat het niet 
meer dan begrijpelijk was dat de pogingen mislukt waren. De reden?

Omdat er geen strenge scheiding is te maken tussen verkeerd en goed, 
omdat er geen normen zijn om het optreden in de bezettingstijd te be‑
oordelen, omdat de zeer persoonlijke overwegingen, die een mens ver‑
keerd doen schijnen, terwijl hij in werkelijkheid goed is, en die een mens 
goed doen schijnen, terwijl hij in werkelijkheid gezuiverd zou moeten 
worden, nooit in rekening te brengen zijn in het zuiveringsbeleid.23

Hiernaar werd gehandeld en bijna allen die op een of andere manier 
geschipperd hadden, dat althans beweerden of aannemelijk wisten 
te maken – ambtenaren, ondernemers, politici, bestuurders – wer‑
den geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Om het te zeggen in 
de omslachtige en latere bewoordingen van de belangrijkste man bij 
het hoogste rechtscollege van de bijzondere rechtpleging, Gerard E. 
Langemeijer:

In het algemeen is... de maatstaf aangelegd, dat men diegenen vervolg‑
de, van wie hetzij uit uitingen van politieke gezindheid, hetzij uit optre‑
den, waar zich dit kennelijk zou hebben laten vermijden, viel af te lei‑
den, dat zij met de maatregelen van de bezetter instemden, terwijl men 
ten gunste van hen, van wie het een of het ander zich niet voordeed, 
het vermoeden heeft laten gelden, dat zij niet verder waren gegaan dan 
zij noodgedwongen wel moesten gaan of althans subjectief te goeder 
trouw meenden te moeten gaan.24

De Telegraaf

Heel het proces van strakke naar rekkelijke zuiveringsnormen culmi‑
neerde in (en eindigde voorlopig ook met) de affaire die een van de 
interessantste en vermoedelijk belangrijkste van de vroege naoorlog is 
geweest: die van De Telegraaf. De reden hiervan is dat het in dit geval, 
zoals bij heel de perszuivering, om meer ging dan het verleden. Om 
het in de woorden van een van de toenmalige ministers te zeggen: ‘Een 
zuiver perswezen werd en wordt een nationaal belang van de eerste 
orde geacht.’25
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 De zuiverheid van de pers, aldus een gebruikelijke redenering,26 
was een cruciale voorwaarde voor datgene waarover de naoorlogse opi‑
niemakers zich zo opwonden: een ‘gezonde’ cultuur. Bij het tegendeel 
daarvan, een ‘ongezonde cultuur’, zou immers de verklaring liggen 
voor alles wat in het verleden fout was gegaan en in de toekomst op‑
nieuw fout kon gaan. Vandaar het ontelbaar aantal acties en publicaties 
dat tot doel had de bevolking te stichten en de cultuur te verbeteren.27 
Het gevaar bestond echter dat al die pogingen door een onzuivere pers 
weer ongedaan werden gemaakt. Vandaar dat perszuivering volgens 
een vooral in links‑politieke kringen heersende mening onmogelijk 
was zonder persordening. Maar terwijl het relatief eenvoudig leek over 
het eerste overeenstemming te bereiken, bleek het tweede zo goed als 
ondoenlijk. Want wie ordende? Wat werd geordend? Hoe?
 Het ligt voor de hand dat De Telegraaf in deze kwestie de hoofdrol 
speelde. Met de verwante Courant-Het Nieuws van den Dag had de 
krant al vóór de oorlog ongeveer een kwart van de dagbladenmarkt in 
handen. Tijdens de oorlog bleef dat onveranderd. Hier komt bij dat 
De Telegraaf ‘neutraal’ was, dat wil zeggen anders dan onder meer Het 
Volk, De Standaard en De Tijd niet tot een zuil behoorde, en dus een 
boodschap uitdroeg die volgens de moralisten van religieuze of soci‑
aaldemocratische huize gelijkstond aan geen boodschap. Beginselloos‑
heid als beginsel, dat was zoiets als het oorkussen van de duivel.28 En 
tot slot, al zou het in de discussie over zuivering en ordening van de 
pers geen rol mogen spelen, bracht de terugkeer van De Telegraaf on‑
gekende moeilijkheden met zich mee voor de illegale bladen die de 
persen van de krant sinds de bevrijding – het is in dit verband een 
vreemd woord – ‘bezet’ hielden. Het waren niet de minste: Vrij Ne-
derland, Trouw en Het Parool. De Telegraaf-affaire was kortom van een 
andere orde dan die van de Limburger Koerier: geen zaak van regionaal 
maar van nationaal belang.

Het oorlogsverhaal van De Telegraaf is genoegzaam bekend en door 
verschillende auteurs, onder wie Loe de Jong in deel 12 van zijn grote 
werk en uitvoeriger door Mariëtte Wolf uit de doeken gedaan. Hoe 
eigenaar Hak Holdert, krantenkoning van Nederland, gedurende het 
grootste deel van de oorlog niet getwijfeld had aan een Duitse over‑
winning, talloze ‘kwalijke drukorders’29 aanvaardde en zich niet ver‑
zette tegen het opnemen van stuitende, onder meer antisemitische 
artikelen. De hoofdredacteuren van de krant, eerst J.M. Goedemans, 
later J.C. Fraenkel waren daarin meegegaan, zonder enthousiasme 
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weliswaar maar toch. Het was de dood van Holdert senior, juli 1944, 
die maakte dat de zaak van kwaad naar erger ging. Vanaf dat moment 
kreeg junior, ‘Hakkie’ Holdert, het (deels) voor het zeggen. Hij was 
sinds 1932 lid van de nsb, tijdelijk vrijwilliger bij de Waffen‑SS en 
wilde niets liever dan De Telegraaf tot spreekbuis van de SS maken. Zo 
gebeurde. Eind 1944, begin 1945 – van een reguliere pers was nauwe‑
lijks nog sprake – veranderde de krant in een nazistisch propaganda‑
blad. Het is een belangrijke verklaring voor de naam die De Telegraaf 
sinds lang bezit: van collaboratiekrant bij uitstek.30 Maar of dat terecht 
is?
 Kortenhorst was in ieder geval een van degenen die meende van 
niet. Die mening verkondigde hij niet alleen in zijn rol van politicus 
maar ook in die van advocaat. Op laatstgenoemd gebied was hij voor‑
al actief in de jaren voordat hij benoemd werd tot voorzitter van de 
Tweede Kamer, tussen januari 1946 en september 1948 dus.31 In die 
periode deed Kortenhorst heel wat zaken die in verzetskringen de om‑
schrijving ‘kwaad’ hadden. De belangrijkste daarvan betrof Menten.32 
Maar er waren andere. Een aantal daarvan had met de pers van doen en 
de belangrijkste daarvan weer met De Telegraaf.

Bovengronds verzet

De eerste keer dat Kortenhorst voor de ‘grootste krant van Nederland’ 
in het krijt trad, was in oktober 1946. Toen stond hij als advocaat 
van achttien redactieleden van de krant, de gewezen hoofdredacteur 
Fraenkel voorop, voor de rechtbank.33 Net zoals in zijn anderhalf jaar 
eerder gepubliceerde pamflet maakte hij tijdens zijn pleidooi onder‑
scheid tussen twee vormen van verzet: zinnig en onzinnig. In zijn op‑
tiek stond het verschil gelijk aan bovengronds en ondergronds. Met 
de introductie van de uitdrukking ‘bovengronds verzet’ is de strekking 
van Kortenhorsts betoog gegeven: De Telegraaf had door aan te blijven 
meer gedaan voor Nederland dan het zogenaamde ‘echte’ verzet.
 

Er bestond, naast en achter de openlijke Telegraaf, een ondergrondsche 
Telegraaf, waaruit voor een niet onbelangrijk gedeelte de illegaliteit, 
maar bovendien ook het buitenland langs allerlei wegen mee profiteer‑
den en werden gevoed. Dat apparaat van De Telegraaf kon dezen arbeid 
voortzetten, doordat ze bovengronds bleef bestaan.
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Natuurlijk, zo vervolgde Kortenhorst, had de krant allerlei artikelen 
opgenomen die minder fraai waren. Maar dat hadden alle kranten ge‑
daan. Bovendien was de lezer niet gek en had het kaf heel goed van 
het koren weten te scheiden. De ophef over De Telegraaf was volgens 
Kortenhorst niets anders dan een afleidingsmanoeuvre. Het ging hele‑
maal niet om het gedrag tijdens de oorlog. Het ging om politiek, kinne‑
sinne, angst voor het verlies van journalistieke invloed en pogingen de 
krant zijn gebouwen en machinerie te ontnemen. In de eerste maan‑
den na de bevrijding zag het ernaar uit dat dit zou slagen. Maar in de 
loop van 1946, aldus nog altijd Kortenhorst, was de situatie veranderd. 
‘Neem het geval dr. Hirschfeld, ir. Louwes, dr. v.d. Kooy. Hoe is de 
publieke opinie ten opzichte van deze mannen niet gewijzigd! In de 
eerste maanden na de bevrijding had men ze wel willen steenigen...’ 
Maar nu?

Ir. Louwes, de rechterhand van Hirschfeld, is onlangs benoemd tot 
groot‑officier in den Nederlandschen Leeuw, dr. Van der Kooy, de lin‑
kerhand van Hirschfeld, is benoemd tot ridder in den Nederlandschen 
Leeuw, dr. Hirschfeld...

En zo gaat Kortenhorst door, voorbeeld na voorbeeld. De aanvanke‑
lijk verbeten pogingen tot zuivering waren steeds minder verbeten ge‑
worden, vervolgde hij, en leken uiteindelijk zelfs in hun tegendeel te 
verkeren. Wat te denken, zo vroeg hij zich af, van het blad dat door de 
Nederlandse Unie werd uitgegeven?

Het tart alles wat op het gebied van de oude pers werd gepresteerd. Zon‑
der twijfel had de commissie [voor de Perszuivering], als zij de kans had 
gekregen een oordeel uit te spreken, de Unie beschouwd als een hoogst 
ernstig en zwaar geval. En desondanks spreekt de Eereraad een vergoei‑
lijkend oordeel uit.

Het bedrijf De Telegraaf

Het pleidooi had geen effect. De weerzin, vooral in verzetskringen, te‑
gen De Telegraaf was te groot. Te groot ook waren de belangen van 
de verzetsbladen die zich in het Telegraaf-gebouw gevestigd hadden. 
En dus werd de top van de krant relatief zwaar gestraft. Ondertussen 
sleepte de rechtszaak tegen het bedrijf zich voort.34 Eind 1946, begin 
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1947 gold formeel nog altijd het Tijdelijk Persbesluit van september 
1945 – het besluit dus waarbij bepaald was dat alleen individuele jour‑
nalisten gezuiverd zouden worden en bedrijven met rust gelaten wer‑
den. Omdat de regering niet wist hoe verder te gaan, werd het verlengd 
tot 1 juli 1947. Maar eenmaal zover was er nog steeds geen duidelijk‑
heid. Ondertussen nam de ontevredenheid toe. In maart 1947, enkele 
maanden voordat het verlengde Tijdelijk Persbesluit afliep, presen‑
teerde de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder 
de naam ‘Noodvoorziening Perswezen’ – de terminologie illustreert de 
moeizaamheid van de problematiek – een wetsontwerp. Hoewel het 
nauwelijks nieuws bracht, zorgde oud‑minister en kamerlid Jaap Bur‑
ger tijdens de behandeling ervan in de Kamer, begin juni 1947, voor 
een verrassing. Hij bracht namelijk een amendement in waardoor 
onteigening van bedrijfsonderdelen of gebouwen van bedrijven die 
‘in ernstige mate nationaal‑socialistische beginselen of denkbeelden 
dan wel ideologieën van den vijand’ hadden uitgedragen, toch weer 
mogelijk werd.35 Dit was wat een modern commentator noemt36 ‘de 
lont in het kruidvat’ en leidde tot zoveel discussie dat de behandeling 
ervan vijf dagen en meer dan honderd pagina’s van de Handelingen 
in beslag neemt.37 Vooral Kortenhorst ontplofte bijna. Zijn woede was 
dermate dat de toenmalige voorzitter van de Kamer, ’s mans voorgan‑
ger dus, verschillende van diens uitspraken buiten het verslag hield.
 Kortenhorst meende vele redenen te hebben om woedend te zijn. 
Om te beginnen botste zijn visie op het gedrag van instellingen, bedrij‑
ven en personen tijdens de oorlog met die van Burger. In zekere zin is 
dat vreemd want het waren juist Burgers relativerende opmerkingen 
over het verschil tussen fout zijn en fouten maken38 die hem op het 
spoor van zijn brochure over samenwerking met de vijand hadden ge‑
zet. Maar blijkbaar was Burger van mening veranderd of, waarschijnlij‑
ker, de gedachte toegedaan dat voor bedrijven, in het bijzonder de voor 
de publieke opinie zo belangrijke pers, andere regels golden dan voor 
individuele personen. De tweede reden voor de woede van Kortenhorst 
is dat hij niets moest hebben van ingrepen in het economisch spel. Hij 
noemde dat botweg nationaalsocialisme of communisme en ging om 
die reden zelfs zover Burger op één lijn te stellen met Tobi Goedewaa‑
gen, de voormalige secretaris‑generaal van het oorlogsdepartement 
van Volksvoorlichting en Kunsten. Woedend was Kortenhorst ook om‑
dat Burger en zijn medestanders voortdurend de suggestie wekten dat 
zij goed waren en hij fout,
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alsof er leden in deze Kamer zijn, die het standpunt van het recht ver‑
tegenwoordigen en de eer van het vaderland verdedigen tegenover an‑
deren, die het onrecht en de onvaderlandslievendheid in bescherming 
nemen.39

Tot slot is er een vierde, minder fraaie reden dat Kortenhorst tijdens het 
kamerdebat uit zijn slof schoot: dat hij twee petten droeg, die van Ka‑
merlid én advocaat. Hoewel die combinatie naar toenmalige maatsta‑
ven wel door de beugel kon, werd zij onmogelijk vanaf het moment dat 
de man tot Kamervoorzitter werd benoemd. Kortenhorst realiseerde 
zich dat zelf ook, trok zich formeel als advocaat terug maar bleef (wat 
destijds algemeen bekend was40 en door archiefstukken onomstotelijk 
bewezen wordt) de grote man achter de Telegraaf‑lobby. Om hiervan, 
vooruitlopend op de ontwikkelingen, alvast een illustratie te geven: op 
20 september 1948 schreef hij een briefje aan een van de dochters van 
Holdert. Het was een interessant moment. Kortenhorst was ruim een 
maand eerder tot Kamervoorzitter benoemd. De Telegraaf-affaire was 
in een cruciale fase beland: een naamsverbod was enkele maanden 
eerder uitgesproken en onteigening dreigde. Het was dus zaak zo snel 
mogelijk beroep aan te tekenen. Formeel gebeurde dat door mr. D. Gil‑
tay Veth maar, zo schreef Kortenhorst zijn cliënte, ‘vanzelfsprekend 
stellen mr. Veth en ik in onderling overleg de pleitnota op... Ik maak 
het hele proces mee en werk dus achter de schermen.’41

De Telegraaf versus Van Randwijk

Zover was het halverwege 1947 nog niet. Vlak voordat Kortenhorst en 
Burger elkaar in het parlement in de haren vlogen en het Voorlopig 
Persbesluit verliep, publiceerde De Telegraaf een boek waarin het op‑
treden tijdens de oorlog verdedigd werd. Daarin bracht de krant een 
groot aantal stukken, getuigenissen en meningen bijeen die stuk voor 
stuk zouden moeten bewijzen

met hoeveel overtuiging, patriottisme, vasthoudendheid en list onze 
kranten tot aan de dag der spoorwegstaking tegen den vijand hebben 
gevochten... Wie de stukken doorleest... zal zich uiteindelijk zelf de 
vraag stellen: welk landsbelang was erbij gebaat dit team van goede Ne‑
derlanders zoo lang den arbeid onmogelijk te maken.42
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Pièce de résistance van de publicatie was de pleitrede die Kortenhorst 
gehouden had bij het proces tegen achttien redactieleden. Henk van 
Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland en met Burger van de 
PvdA en Van Heuven Goedhart van Het Parool de belangrijkste verte‑
genwoordiger van de verzetslobby, reageerde meteen – woedend:

als men nu in het boekwerk der Holdert‑heren bladert en men leest 
dat de ‘ondergrondsche blaadjes’ in de oorlog dienden te worden be‑
schouwd als onderneming van rovers die ‘aasden op het bestaan der 
bestaande bladen’ en men leest... dat advocaat Craandijk, de verdediger 
van Holdert, voorstelt ‘een gedenksteen aan te brengen voor het werk 
dat de redactie en de directie van De Telegraaf in oorlogstijd hebben ge‑
daan’, dan wordt men, twee jaar na de honger, de Jodenmoorden, de 
straatterreur en de massafusillades, toch even stil. En men moet beken‑
nen: ja, dat durft alleen De Telegraaf.43

Ook Kortenhorst kreeg ervanlangs. Uit de passage waarin dat gebeurt 
blijkt dat ook Van Randwijk zich realiseerde dat hier meer op het spel 
stond dan de zuivering van een krant. ‘Twee jaar na de bevrijding noemt 
mr. Kortenhorst... de[ze] houding [van De Telegraaf] in zijn pleidooi 
“Holland op zijn best”. Dat is het gevaarlijkste van alles,’ betoogde hij,
 

want als dat waar is, dan is het offer van onze gevallenen dwaasheid 
geweest; dan heeft onze koningin voor de radio nutteloze verhaaltjes 
verteld; dan is de vrijheid bedrog; het lot van de jood onzeker, onze 
democratie een zaakje van ‘het redden der machines’, het onverbidde‑
lijk ‘neen’ van het Christelijk geloof... een dwaze, onverstandige eis... 
[Want] het gaat niet om het lot van een krant, het gaat zelfs niet om de 
bestraffing van collaborateurs, het gaat om de waarheid en de waardig‑
heid, het gaat om de zin van vijf jaar lijden en strijden, het gaat niet om 
een verleden tijd, maar om het nu en om de toekomst.

Zoals te verwachten reageerde De Telegraaf hier weer op en wel met 
een pamflet waarin zowel de boodschap als de titel van het geschrift 
van Van Randwijk omgedraaid werden. Belangrijkste stelling van dat 
pamflet was dat al die fraaie praatjes en moralistische beschuldigingen 
geen ander doel dienden dan te verhullen dat het hier enkel en alleen 
om gebouwen en machines ging. Omwille hiervan werd de rechtsstaat 
verkracht en gedaan alsof De Telegraaf zich tijdens de oorlog slechter 
gedragen had dan de rest van de (legale) pers. Dat was niet het geval 
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geweest. ‘Niemand onzer wil beweren dat wij heiligen zijn, en wij be‑
hooren evenmin tot het fameuze soort helden dat nooit één fout heeft 
gemaakt,’ stelde de krant. Maar ons zo zwaar straffen als door Van 
Randwijk en de zijnen wordt gesuggereerd, was buiten alle proporties. 
‘Mag het in Nederland gebeuren dat men op deze wijze een concurrent 
vermoordt? Mag het gebeuren dat de overheid dit niet slechts tolereert, 
maar er aan mee doet?’
 Het mocht niet baten. In mei 1948 kreeg De Telegraaf voor een pe‑
riode van maar liefst dertig jaar een naamsverbod opgelegd – alleen 
de nationaalsocialistische pers en één, niet langer bestaand periodiek44 
kregen hogere straffen. De reden was geen andere dan anderhalf jaar 
eerder naar aanleiding van het proces tegen individuele Telegraaf‑jour‑
nalisten gegeven:

dat uit pure baatzucht en welbewust bij deze beide bladen [De Telegraaf 
stond tegelijk terecht met de Courant-Het Nieuws van den Dag] met de 
vijand en diens handlangers is geheuld en onder de naam dezer beide 
bladen propaganda is gevoerd voor nationaal‑socialistische en vijande‑
lijke denkbeelden en ideologieën.45

Het betekende niets minder dan het einde, temeer omdat de voor het 
besluit verantwoordelijke commissie, bestaande uit vier PvdA’ers en 
één antirevolutionair, allen voormalige illegalen,46 aan dit verbod een 
advies tot onteigening koppelde. Burger bracht dit advies met een mo‑
tie nog eens extra onder de aandacht.47 Tegelijkertijd voerde hij een 
klein offensief in de pers en beweerde, net als Van Randwijk vóór hem, 
dat er meer op het spel stond dan een krantenzuivering. ‘Het ging hier 
om morele waarden,’ schreef hij, ‘stammend uit het verzet... De rege‑
ring weet thans overduidelijk, dat haar bestaan op het spel staat, wan‑
neer zij die macht [van wat hij noemt “het gecollaboreerd hebbende 
perskapitaal”] niet zal weten te beheersen.’48

 Eenmaal zover had De Telegraaf nog slechts één uitweg. Bij de Wet 
Noodvoorziening Perswezen was een Raad van Beroep (voor de Pers‑
zuivering) ingesteld. Hierop werd nu alle hoop gevestigd.

Tijdgeest: juristen versus verzet

Tussen de Raad van Beroep en de Commissie voor de Perszuivering 
bestonden drie verschillen. De minst belangrijke daarvan is dat de 
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Raad bijna geheel uit juristen was samengesteld terwijl in de Com‑
missie vooral vertegenwoordigers van de pers zaten. Een belangrijker 
verschil is dat verreweg de meeste leden van de Commissie uit het ver‑
zet afkomstig waren of daar op z’n minst sterke banden mee hadden. 
Zo niet de juristen uit de Raad. Zij hadden zoals verreweg de meeste 
Nederlanders de oorlog ‘overleefd’. Maar het belangrijkste verschil tus‑
sen Commissie en Raad is gelegen in de factor tijd. De Commissie 
voor de Perszuivering begon haar werk in september 1945, de Raad 
van Beroep in het najaar van 1947. In die tussentijd was er veel veran‑
derd – in het voordeel van Kortenhorst om het zo maar eens te zeggen. 
De bevestiging van de ontwikkeling kwam eind 1948, ongeveer vanaf 
het moment dat Juliana de troon aanvaardde en kort dus nadat De Tele-
graaf langdurig verboden was.49 Het werd tijd, zo meenden zowel een 
meerderheid van de Kamer als van de publieke opinie, dat politieke 
delinquenten opnieuw in de gemeenschap werden opgenomen. An‑
ders gezegd: het moest maar eens afgelopen zijn met dat gezuiver. De 
scherpe veroordeling van De Telegraaf op datzelfde moment kan dan 
ook beter beschouwd worden als een stuiptrekking van het verleden 
dan als een teken van de tijd. De Raad van Beroep verstond dat teken 
blijkbaar want aarzelde geen moment en vernietigde het naamsver‑
bod. De belangrijkste reden hiervoor was dat het gebaseerd was op het 
beleid na september 1944, de periode van Holdert jr. dus. Dat zou on‑
terecht zijn – en in ieder geval een teken van rechtsongelijkheid. Ook 
viel het volgens de Raad onmogelijk vol te houden dat De Telegraaf zich 
enkel had laten leiden door eigenbelang. Evenmin had de krant bewust 
nationaalsocialistische propaganda verspreid. ‘Wanneer de Raad van 
Beroep de jaargangen van de couranten van 1940 tot najaar 1944 als 
geheel doorschouwt,’ aldus het herziene oordeel, ‘dan is de eindover‑
tuiging dat in die tijd de couranten nooit zo zijn geredigeerd, dat het 
maar beter was geweest, dat de uitgave was gestaakt.’ De Raad ging 
niet zover dat zij sprak van bovengronds verzet maar het scheelde niet 
veel:

In de benarde, droevige jaren der bezetting had het dagelijks ontvangen 
van de bekende courant een rustig makende invloed... Het zou als een 
ramp zijn ondervonden wanneer De Telegraaf en de Courant-Het Nieuws 
van den Dag hadden opgehouden te verschijnen. Wat er verder te Am‑
sterdam aan couranten te krijgen was, waren echt nsb‑couranten of 
bladen die onder leiding van een nsb hoofdredacteur, beheerst werden 
door de Duitse propaganda. 50
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Bovendien onderscheidde De Telegraaf zich volgens de Raad van Be‑
roep niet of nauwelijks van andere bladen – een oordeel dat door later 
onderzoek bevestigd is.51 Hoe dan ook, het besluit van de Commissie 
voor de Perszuivering werd ongedaan gemaakt, De Telegraaf mocht 
weer verschijnen. De tegenstanders konden moord en brand schreeu‑
wen en deden dat ook maar er was niets meer aan te doen. In septem‑
ber 1949 keerde de krant terug – en hoe: binnen een week bracht de 
krant een nieuwtje dat zijn snelgroeiende lezersschare ervan overtuig‑
de dat het juist vanwege het in kleine kring nog altijd geroemde verzet 
in Nederland een nog groter zootje was dan het leek.52
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Beeld en zelfbeeld van het verzet

’Op het Zeister rond staat een verkeersagent. Links en rechts van zijn 
voeten wijst een rode pijl in de richting van de Slotlaan. Met rode let‑
ters staat daarop lo-lkp. Zo stonden overal in Zeist Donderdag de 
pijlen die verwezen naar het terrein in het Zeister Bos, waar de grote 
herdenkingsdag werd gehouden.’ Aldus begint het weekblad van de 
Stichting lo-lkp, De Zwerver, op 6 juli 1946 een speciaal nummer 
over de eerste grote bijeenkomst van de Landelijke Organisatie voor 
Hulp aan Onderduikers (lo) en de Landelijke Knokploegen (lkp).1 
Tot november 1945 hadden de twee ‘organisaties’ afzonderlijk ge‑
werkt, vanaf dat moment besloten zij de krachten te bundelen, hier 
en daar, in Friesland onder meer, ook nog in samenwerking met de 
Stichting ’40‑’45.2 Alle drie hadden immers ongeveer hetzelfde doel: 
belangenbehartiging van degenen die tijdens de oorlog ‘in het verzet’ 
hadden gezeten. Een van de middelen daartoe was onderlinge steun, 
onder meer via gezamenlijke bijeenkomsten. Die van 28 juni 1946 in 
Zeist was daarvan zonder twijfel de grootste en meest spraakmakende. 
‘Zeist ziet er fleurig uit,’ schreef De Zwerver.

Reeds ver voor elf uur beginnen de eerste groepen binnen te druppelen. 
Doch na elf wordt het een onafgebroken stroom van landdag bezoekers, 
die eerst nog verzinkt in het terrein, doch al meer uitdijt tot een groot 
gonzend mensenkluwen... Het is niet mogelijk vast te stellen, hoevelen 
er waren, maar wij menen niet ver van de waarheid te zijn, wanneer wij 
dat zeker op 6000 stellen.

Dat kan. Op foto’s van de – wat heette – ‘landdag’ is het inderdaad een 
volle boel, een hutjemutje van lachende gezichten, lange inschrijfta‑
fels, klapstoeltjes, dekens op de grond, mensen erop, muziekmakers, 
een man op krukken die tegen een boom leunt, een andere met pijp 
die op z’n eenpoot zit. Er zijn veel jongeren. Alle mannen zijn gekleed 

[6]
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in pak en stropdas, de jongere vrouwen dragen een blouse met kor‑
te mouwen, de oudere zijn gehuld in lichaambedekkende kledij. De 
Zwerver toont dit alles op een enorme spread midden in het nummer: 
een vrolijke en gelukkige gemeenschap, klemtoon op het laatste. Het 
blad viel bij een kleine 20 000 abonnees op de deurmat.3 Minstens zo 
groot dan ook was het publiek waarvoor deze bijeenkomst van de lo-
lkp bestemd was. Je zou overigens ook kunnen zeggen: niet groter 
dan 20 000. Want is zo’n getal op zich hoog, het is laag voor een fe‑
nomeen met zo’n mythische klank als ‘het verzet’ – waarbij overigens 
aangetekend moet worden dat de lo-lkp slechts een deel daarvan was. 
Welk? Het is om verschillende redenen niet uit te maken. Een daar‑
van is dat het onduidelijk is wanneer iemand de titel verzetsstrijder 
verdient. Alleen als hij of zij een illegaal pamflet heeft geschreven of 
met wapens heeft gestreden? Ook als de persoon in kwestie een ille‑
gaal pamflet heeft doorgegeven, een onderduiker heeft geholpen, een 
geheim heeft bewaard? Zoveel onduidelijkheid is een van de redenen 
dat we niet weten hoeveel Nederlanders in het verzet hebben gezeten. 
Tellen is temeer moeilijk omdat geheimzinnigheid, althans met be‑
trekking tot de actieve periode, aan het fenomeen inherent was. Ook 
in vredestijd ging men, althans in Nederland, niet tot registratie van 
het aantal verzetslieden over. ‘Velen, misschien wel de meeste illegale 
werkers, stonden na de bevrijding op het standpunt dat zij niet meer 
dan hun plicht gedaan hadden, en voelden er niets voor aan enige re‑
gistratie van overheidszijde deel te nemen,’ schrijft Loe de Jong. 4 ‘Zij 
vreesden bovendien dat aan zulk een registratie ook deelgenomen zou 
worden door personen die maar een zwakke aanraking met de illega‑
liteit hadden gehad.’
 Dit laatste is een volgend aspect en met de dubbeltellingen – de 
meeste verzetslui waren op meer dan één gebied actief – de belangrijk‑
ste verklaring dat schattingen van het aantal verzetsstrijders veelal laag 
worden gehouden. Loe de Jong kwam tot zo’n vijfentwintigduizend, 
een getal dat aardig overeenkomt met de berekeningen van degenen 
die zich decennia later met het verzetspensioen en verzetsherden‑
kingskruis bezighielden.5

 Na de zomer van 1944 verdubbelde het aantal verzetsstrijders. Dat 
niet alleen. Het fenomeen werd ook onduidelijker want versmolt met 
de militaire strijd en werd populair – niet in daden maar in woorden. 
Opeens wenste ‘iedereen’6 aan het verzet deelgenomen te hebben. 
Hoevelen van de 20 000 abonnees van De Zwerver tot deze categorie 
behoren weten we niet en zullen we ook nooit weten. Het enige wat je 
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wellicht kunt zeggen is dat de tijd geleerd heeft dat een voorzichtige 
schatting vermoedelijk dichter bij de waarheid ligt dan een ruime.7

‘Clara’

Hoe dan ook, eind juni 1946 ontmoette een niet onbetekenend deel 
van ‘het verzet’ elkaar in Zeist. ‘Zo is op deze dag het leger der gezoch‑
ten weer opgetrokken... ditmaal niet om te vechten, maar om op het 
groot appèl de gelederen te overzien en hen te herdenken, die nu hun 
plaats moesten ledig laten, omdat God hen op een ander Appèl teza‑
men riep.’ Aldus de toon van de bijeenkomst. Aldus ook de toon van de 
lo-lkp, de verzetsorganisatie die feitelijk bestond uit een samenstel 
van lokale, veelal rurale groepjes die formeel bijeengehouden werden 
door een centraal bureau van strak christelijke signatuur. Ditzelfde bu‑
reau gaf het blad van de organisatie uit: De Zwerver. Het ontleende 
zijn naam aan dominee Frits Slomp uit het Overijsselse dorp Heemse, 
alias Frits de Zwerver. Anders dan bijvoorbeeld de grote arp’er Hen‑
drik Colijn had hij vanaf het eerste moment geweigerd zich bij de 
Duitse overheersing neer te leggen en van die weigering ook getuige‑
nis afgelegd, bij voorkeur vanaf de kansel. Het was om die reden dat 
Slomp door de Duitsers gezocht werd en geen andere keuze had dan 
van ‘schuilplaats naar schuilplaats’ te trekken, ‘zwervend door onveilig 
land,’ zoals zijn biograaf schrijft.8

 Frits de Zwerver alias dominee Slomp was ook degene die op de her‑
denkingsdag in Zeist het laatste woord had. Het werd een stichtelijk 
woord, vol god, moraal en troost, toepasselijk afgesloten met ‘Blijf met 
mij, Heer.’ Maar voordat het zover was gebeurde er iets wat de dag een 
ander aanzien gaf – en dominee Slomp even van zijn vooraanstaande 
plaats verdreef. Dat ‘iets’ kwam in de gedaante van een vrouw. Haar 
naam zou in eigen kring nog maandenlang rondzingen: Clara.

Zoals iedereen droeg Clara tijdens deze officiële bijeenkomst alleen 
haar verzetsnaam. Haar eigenlijke, volledige naam luidt Joukje Gran‑
dia‑Smits. Zij was een van de bijna negenhonderd Nederlandse vrou‑
wen die tijdens de oorlog in een concentratiekamp ten noorden van 
Berlijn gevangen had gezeten: Ravensbrück. De meesten van deze 
vrouwen, Joukje Grandia‑Smits vermoedelijk ook, waren hier gearri‑
veerd nadat Kamp Vught in september 1944 vanwege de ophanden 
zijnde bevrijding was ontruimd. Een rampzalig half jaar volgde. Ra‑
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vensbrück was te vol. Het was er koud. Er heersten ziekten. De bewa‑
kers werden steeds wreder. En tot overmaat van ramp werd op dat mo‑
ment ook nog een gaskamer ingericht – en gebruikt.9 Eind april 1945 
volgde de bevrijding. Naar huis konden de vrouwen nog niet. Onder 
meer vanwege besmettingsgevaar werden zij weken, sommigen zelfs 
maanden in Zweden vastgehouden. Het was daar, in relatief goede 
omstandigheden, dat zij tot de overtuiging kwamen dat hun ervarin‑
gen maatgevend moesten zijn voor de toekomst van Nederland.

Als je ziet hoe eendrachtig hier Katholieken, Protestanten, Communis‑
ten, Oranjegezinden en allerlei tussenschakeringen een ware gemeen‑
schap vormen, dan heb je weer wat hoop voor een toekomstige samen‑
werking.10

Het was met deze hoop dat een aantal voormalige Ravensbrückers 
na terugkeer in het vaderland betrokken raakte bij maatschappelijke 
belangengroeperingen zoals de Nederlandse Vrouwenbeweging, de 
opvolger van enkele vooroorlogse feministische organisaties, en bij 
Expogé, de Landelijke Vereniging van Ex‑Politieke Gevangenen uit de 
Bezettingstijd. Deze belangengroepen waren doordrongen van denk‑
beelden die in het kamp waren ontstaan en dus ‘politiek’ van aard. 
Daar echter lag tevens het probleem.
 Op een in De Zwerver afgedrukte foto staat Clara met half open 
mond achter de microfoon. Ze is gekleed in een bloemetjesjurk, draagt 
een ketting van grote kralen, heeft het haar opgestoken en kijkt, voor 
zover de slechte afdruk het onderscheid mogelijk maakt, met donke‑
re ogen priemend de massa in. Clara was de zesde spreker op rij, de 
laatste vóór dominee Slomp en de enige vrouw die het woord voerde. 
Misschien om die reden sprak ze een taal die in dit gezelschap van 
weloverwogen, godvrezende mannen op zijn minst ongewoon was: 
emotioneel, bevlogen, niet nuchter. Daarmee hield ze zich niet aan wat 
op een dag van herdenking verwacht werd, zeker niet van een vrouw. 
Want Clara was woedend en deed daarmee precies wat ze geacht werd 
niet te doen: ze bedreef ‘politiek’.
 ‘Zij schonk Vondel’s woorden “een vrouw is duizend mannen te 
erg”, nieuwe inhoud,’ oordeelde De Zwerver later. Clara, sinds die dag 
in eigen kring veelal lieflijk ‘Claartje’ genoemd, begon te zeggen wat 
andere Ravensbrücker vrouwen bij andere gelegenheden ook al gezegd 
hadden: dat het kamp een doorbraak had betekend en dat allen, arm en 
rijk, gereformeerd en katholiek, zich verbonden hadden gevoeld.
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‘Toen kwamen wij terug.’
 Het contrast moet de toehoorders meteen duidelijk zijn geweest. Er 
was een toen en er was een nu. Er was een afschuwelijk verleden dat 
een mooie toekomst in zich borg en een mooi heden dat, wie had dat 
ooit gedacht, een afschuwelijke toekomst onthulde. Alles wat de oorlog 
gebracht had aan samenwerking tussen religies en klassen werd na 
terugkomst ongedaan gemaakt, donderde Clara. Baantjesjagers en op‑
portunisten namen de plaats van degenen die uit overtuiging hadden 
gekozen. ‘Het land wordt verscheurd door allerlei ongedierte en aas‑
vogels, door uitbuiters en saboteurs van de wederopbouw en wat dies 
meer zij.’
 Maar Clara beperkte zich niet tot een klacht. Ze riep ook op tot actie. 
En ook dat deed ze op een toon en in een taal die in godvrezende kring 
op z’n minst ongewoon was.

Uw werk is niet beëindigd, zolang er één KP’er niet op zijn benen staat, 
zolang één LO’er niet teruggenomen is in zijn werk, zolang de hoge 
heren niet zijn weggezuiverd en weggewerkt.

Het klonk niet alleen dreigend, het was het ook en nog weken, zo niet 
maanden echoden Clara’s woorden in de pers,11 in de eerste plaats na‑
tuurlijk in De Zwerver. ‘O Claartje, toen je ons naast de September‑
artisten en Meikevers schilderde, heb je stormenderhand ons hart 
veroverd,’schreef het blad in een eerste reactie. Spoedig bleek echter 
dat de redacteur z’n boekje te buiten was gegaan en dat in ieder geval de 
leiding van de lo-lkp c.q. de hoofdredactie anders over Clara’s woor‑
den dacht. Zij moest van revolutionaire praat niets hebben.12 Vandaar 
dat De Zwerver eerst op diplomatieke wijze en daarna onverbloemd op 
z’n enthousiasme terugkwam.
 Ondertussen waren heel wat brieven over Clara binnengekomen.13 
Ze dwongen De Zwerver tot een standpunt. ‘Voor of tegen Clara?’ Het 
antwoord was duidelijk: tegen. Dit om twee redenen. Een daarvan kon 
zonder omhaal uitgesproken worden: zij was haar boekje te buiten ge‑
gaan door op een herdenkingsbijeenkomst activistische taal te spre‑
ken. Dat was ongepast. Maar ernstiger was dat Clara zich gemengd 
had in een actuele discussie – de eerste naoorlogse verkiezingen waren 
net achter de rug – en daarbij een standpunt had uitgedragen dat haaks 
stond op dat van de leiding van de lo-lkp. Daarmee had zij slapende 
honden wakker gemaakt. Dat was niet alleen gevaarlijk, het was onver‑
geeflijk.
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Het verzet na de oorlog

Evenals over vernieuwing en zuivering was al tijdens de oorlog door ve‑
len en op verschillende plekken nagedacht over de toekomstige rol van 
het verzet. Wilhelmina had daarvan mede onder invloed van beroeps‑
fantast Jan de Hartog een nogal simplistisch en verheven beeld. Al gaat 
het te ver te beweren dat de Londense regering eenzelfde beeld koes‑
terde, ook zij had nauwelijks idee van de situatie. Een aardige illustratie 
hiervan is het telegram dat de regering in mei 1943 naar bezet gebied 
zond met de vraag of de Trouw‑groep (die alleen het gereformeerde en 
antirevolutionaire deel van het verzet vertegenwoordigde) in staat was 
namens heel het verzet op te treden.14 ‘Veel inzicht in de verhoudingen 
op de sector van de illegaliteit had de regering niet,’ schrijft ook Loe de 
Jong naar aanleiding van dit telegram.15 Eigenlijk zou je de uitdrukking 
‘het verzet’ telkens tussen aanhalingstekens moeten schrijven want 
‘het’ verzet heeft nooit bestaan. Wij weten dat beter dan de tijdgenoot 
voor wie het fenomeen per definitie ondoorzichtig was.
 Feitelijk was het verzet een wirwar aan cellen en celletjes die onder‑
ling op evenveel manieren met elkaar verbonden als van elkaar onder‑
scheiden waren. Slechts één ding hadden ze gemeen: weerzin tegen 
de overheerser. Vandaar dat het desgewenst als één geheel gezien kon 
worden. Bovendien deden sommige groepen en personen al het mo‑
gelijke de wirwar onder één noemer te brengen. In de literatuur heb‑
ben die pogingen om voor de hand liggende redenen veel aandacht 
gekregen – alsof de onsamenhangende delen op deze wijze alsnog tot 
een geheel gemaakt konden worden: Raad van Verzet, Nationaal Co‑
mité van Verzet, Grote Raad der Illegaliteit of Grote Adviescommissie 
der Illegaliteit (gac), pogingen tot samenwerking zijn er voldoende ge‑
weest maar geen ervan had succes.16

 De samenhang van het verzet werd nog eens extra gecompliceerd 
doordat de bevrijding van Nederland in fases verliep en men in het 
bevrijde Zuiden natuurlijk niet bleef wachten op aanwijzingen uit het 
Noorden (waar de belangrijkste vertegenwoordigers van zowel de gac 
als de grootste illegale bladen zaten). Zo ontstond in het Zuiden in sep‑
tember 1944 een ‘coördinatiecommissie’ met een zo mogelijk nog las‑
tiger naam dan die gac – kenmerkend voor de toenmalige wirwar in 
het verzet is trouwens precies dat ratjetoe aan namen en afkortingen. 
Dat was de Gemeenschap Oud‑Illegale Werkers Nederland, afgekort 
goiwn.17 Deze was om voor de hand liggende redenen overwegend ka‑
tholiek, sterk beïnvloed door de Nederlandse Unie en nauw verbonden 
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met personen en kringen waaruit later de Nederlandse Volksbeweging 
zou voortkomen. Daarmee onderscheidde de ideologie van de goiwn 
zich fundamenteel van die van de gac. Laatstgenoemde groepering 
had sterke banden met de reguliere politiek, althans wat daarvan aan 
het eind van de oorlog nog over was, en stelde zich expliciet op het 
standpunt dat die politiek de touwtjes weer zo snel mogelijk in handen 
moest nemen.18 In de goiwn werd anders gedacht. Zeker nadat ge‑
bleken was dat er van politieke vernieuwing niets terecht zou komen, 
erger nog: dat de oude kliek die het vóór en tijdens de oorlog voor het 
zeggen had gehad, gewoon bleef zitten, vond men dat het moment ge‑
komen was om in te grijpen. Daarmee betoogde de goiwn hetzelfde 
als Clara, zij het dat de zuidelijke verzetskoepel naar ‘rechts’ neigde en 
aanvankelijk min of meer z’n gang kon gaan en Clara ‘linkse’ sympa‑
thieën koesterde maar daarvoor een verkeerde plek had uitgekozen. 
Want de leiding van de lo-lkp was het standpunt van de gac toege‑
daan. Meer nog, zij behoorde daarbinnen tot de conservatieve vleugel 
en meende dat Nederland zo snel mogelijk moest terugkeren naar de 
verhoudingen van weleer – die van vóór de oorlog.

Het verzet rijst de pan uit

De angst voor buitenparlementaire politiek bij koepels als de gac en 
de lo-lkp werd versterkt door de wildgroei van het gewapend verzet 
aan het eind van de oorlog. Op 3 september 1944, de dag dat Brussel 
bevrijd werd en het duidelijk was dat het niet lang meer kon duren tot 
de geallieerden aan de Nederlandse grens zouden staan, maakte Radio 
Oranje bekend dat prins Bernhard benoemd was tot bevelhebber van 
de ‘Nederlandse ondergrondse strijders, die nu als Binnenlandse Ne‑
derlandse Strijdkrachten erkend zijn.’ Enkele dagen nadien verscheen 
hetzelfde bericht ook in het Staatsblad en werd tevens nader omschre‑
ven wie er tot die ondergrondse strijders behoorden:

alle vrijwilligers, aangewezen door de, door Onzen Minister van Oorlog 
erkende, verzetsorganisaties worden beschouwd als militairen in den 
zin der wet... [en] zullen worden aangeduid als Binnenlandse Strijd‑
krachten.19

Het duurde meer dan twee maanden, tot 18 november 1944 om pre‑
cies te zijn, dat de verantwoordelijke minister nauwkeuriger werd in 
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zijn omschrijving en stelde dat met die Binnenlandse Strijdkrachten 
alleen degenen bedoeld werden die tot de Raad van het Verzet, de Or‑
dedienst en de Knokploegen behoorden. Het klonk helder maar was 
het allerminst. Want sinds wanneer moest iemand tot die groepen be‑
horen? Wie bepaalde of iemand daartoe behoorde? Lastiger nog, welke 
groepen behoorden eigenlijk tot die drie koepels? Het antwoord op 
deze vragen werd nog extra gecompliceerd doordat degenen op wie de 
oproep eventueel betrekking had niet stilzaten, dat wil zeggen: niet ble‑
ven wachten op orders ‘van bovenaf’ en de organisatie zelf ter hand na‑
men. Een goede illustratie hiervan is het pamfletje dat op 4 november 
1944 door een onduidelijke afzender in het noordelijk deel van West‑
Brabant verspreid werd. Daarin stond dat niet alleen leden van de drie 
hierboven genoemde groepen zich bij de Binnenlandse Strijdkrachten 
konden melden maar ook

leden van andere illegale organisaties, zij, die in de weken voorafgaande 
aan de bevrijding aan de actieve sabotage hebben deelgenomen, zij die 
op een of andere wijze belangrijke diensten hebben verleend aan de 
Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten of de Geallieerde legers, 
in bepaalde gevallen ook zij, die buiten de bovenbedoelde organisaties 
staan.20

Was dit al vragen om moeilijkheden, problematischer nog waren de 
gevolgen van een oproep die op hetzelfde moment elders in het Zui‑
den, onder meer in Maastricht,21 werd gedaan: ‘het weder oproepen 
van personeel ingevolge de Dienstplichtwet.’
 Precies een maand later, op 8 januari 1945, werd deze laatste oproep 
uitgebreid met een welhaast lachwekkend douceurtje: dat leerlingen 
van de hoogste klassen van hbs, lyceum en gymnasium hun diploma 
ontvingen als ze deelnamen als oorlogsvrijwilliger.22 Voeg hierbij de 
belofte ‘van regeringswege’ dat de vrijwilligers gevoed en gekleed 
zouden worden – dit in een tijd van alomtegenwoordig gebrek – en 
het laat zich eenvoudig begrijpen dat de kleine keurtroep van het (ge‑
wapend) verzet in korte tijd uitgroeide tot, letterlijk en figuurlijk, een 
bende. Wat in het Zuiden op grote schaal gebeurde, vond in het Noor‑
den eveneens plaats, in mindere mate weliswaar maar toch. Precieze 
cijfers zijn onbekend maar tellingen in het zuiden23 doen vermoeden 
dat in het slechtste geval drie en in het beste geval zestien procent van 
de Binnenlandse Strijdkrachten tot de oude kern behoorde. Deze per‑
centages worden door gegevens uit het Noorden bevestigd. Zo bestaat 
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er een lijst van mannen en vrouwen die in de kop van Noord‑Holland 
(Anna Paulowna en omgeving) in de Binnenlandse Strijdkrachten ac‑
tief waren. Op deze lijst stonden op 5 mei 1945 meer dan honderd 
namen. Maar vóór de zomer van 1944 waren bij dezelfde verzetsgroep 
niet meer dan zestien mensen betrokken.24

 De gevolgen waren ernaar. Hoewel een algemeen, definitief oordeel 
over de Binnenlandse Strijdkrachten onmogelijk is omdat de lokale en 
regionale verschillen te groot zijn, lijdt het geen twijfel dat de naam 
van de BS, lees het (gewapend) verzet, al binnen enkele maanden na 
oprichting onherstelbaar besmet was. Zelfs in eigen kring schaamde 
men zich ervoor. Een aardig voorbeeld hiervan is te vinden in een 
anoniem gepubliceerd Memorandum van Stoottroepers aan het Neder-
landsche Volk dat, met als aanleiding een machtsstrijd tussen de Bin‑
nenlandse Strijdkrachten van Brabant en Limburg,25 in het najaar van 
1945 verscheen. Die van Limburg, zo stelt het, hadden er een potje van 
gemaakt. Een bewijs daarvan was dat daar, volgens dit memorandum 
althans, meer BS’ers rondliepen dan in heel Noord‑Brabant, Zeeland 
en een stuk van Gelderland bij elkaar. Dat kon maar één verklaring 
hebben: ‘van alle kanten kwamen van allerlei pluimage kerels aanloo‑
pen, die ook wel eens mee wilden doen... Herinnert gij u nog de dagen 
waarin iedere stoottroepman trotsch was te behooren tot het regiment 
Stoottroepen?’ staat aan het eind van het pamflet.

Wat denkt ge nu van het geheel? Gij ziet ze thans langs ’s Heerenwege 
loopen als paria’s uitgestooten. Gij ziet thans menschen verworden, 
zich langzamerhand vergrijpen aan wandaden in een normale maat‑
schappij om in het leven te blijven.26

Tal van dergelijke verwijten waren na de bevrijding te lezen en te ho‑
ren, ook in het Noorden. Zo schreef Het Parool al op 18 mei (1945) dat 
‘zoo langzamerhand wel gebleken [is],

dat zich onder deze lieden allerlei individuen bevinden, die eerder in de 
gevangenis dan in de N.B.S. [Nederlandse Binnenlandse Strijdkrach‑
ten. De gelijkenis met de afkorting nsb was overigens koren op de mo‑
len van de tegenstanders, cvdh] thuisbehooren.

Een ander voorbeeld – het zijn er zovele dat er gemakkelijk tiental‑
len pagina’s mee te vullen zouden zijn –27 is te vinden in het rapport 
van een commandant van de Amsterdamse Binnenlandse Strijdkrach‑
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ten.28 Het beschrijft de enorme chaos die door de BS op het terrein 
van de Hollandsche Stoombootmaatschappij was aangericht. Wijnva‑
ten opengebroken, bier gejat, ‘vaten pulp, bestemd voor jamfabricage, 
opengemaakt [waardoor] de pulp over de vloer stroomde..., een va‑et‑
vient van N.B.S’ers en vriendjes, die in de loodsen op zoek gingen naar 
iets van hun gading en de rest vertrapten en vernielden...

Wat hier gedurende 5 jaar onder Duitsche bezetting was geschied, [had] 
niet dusdanige vormen aangenomen als datgene, wat in de drie weken, 
dat de bewaking aan de N.B.S. was opgedragen, heeft plaatsgevonden.’

Waar, niet waar? Juist, overdreven?29 Het is moeilijk uit te maken. Bo‑
vendien is het hier daarom niet te doen. Het gaat erom dat de Binnen‑
landse Strijdkrachten door beschuldigingen als deze zo ernstig besmet 
raakten dat heel het (gewapend) verzet eronder leed. Het imago ervan 
was spoedig dan ook ronduit slecht.

Mopperen over en door het verzet

’We hadden allen dikwijls van de B.S. gehoord,’ schrijft een man die 
elders in dit boek nog uitvoerig aan het woord komt en ook tijdens de 
oorlog al van goed inzicht getuigde,30 de Larense assuradeur mr. J.H. 
Penning.

Zodra de vijand was bedwongen, was ze er. Openlijk, agressief, bereid 
tot daden... We zagen... in verwondering plotseling al die jongens ver‑
schijnen, met den oranjeband om den arm en bewapend met revolvers 
en die vreemde wapenen die we later algemeen ‘sten‑guns’ noemden. 
Het was een onaangenaam gezicht.31

De irritatie over deze figuren verklaart waarom Penning alle – wat hij 
noemt – ‘illegalen’ op één hoop veegt en van de kwalificatie ‘herrie‑
schoppers en nihilisten’ voorziet. ‘“Indiaantje spelen” noemden som‑
migen onzer wel eens smalend de daden der illegalen tijdens de bezet‑
ting,’ schrijft hij.

Dat was dom en onbillijk. Want natuurlijk was het meer, veel meer. De 
smalende uitdrukking paste niet op de vele onversaagden, die in nooit 
aflatenden strijd den vijand belaagden.32
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Maar de oorlog ging voorbij, vervolgt Penning, de illegaliteit helaas 
niet. En daardoor kwam er ook geen einde aan de tijdens de oorlog be‑
grijpelijke maar in de vrede onterechte pretentie van de illegaliteit het 
monopolie op vaderlandsliefde te bezitten. Die pretentie was even on‑
juist als onverdraaglijk. Want vaderlandsliefde, zegt hij, ‘is een liefde 
van ons allen. Ons aller leven wordt erdoor gedragen. Van ons, die in 
stilte hebben geleden, en van hen, die zich strijdend teweer hebben 
gesteld.’ De illegalen zagen dit niet. Beter: ze wilden het niet zien.

De vrijbuiters uit den oorlog, de nihilisten uit den strijd tegen den vij‑
and – zij willen thans de machthebbers zijn van den vrede. Zij slaan 
zich op de borst en zij verhoovaardigen zich over hun daden. Ze zien in 
verachting neer op de burgers...

Gevolg hiervan was dat die burgers vervolgens hetzelfde deden. Zo 
meldde het nauw met de Landelijke Vereniging van Ex‑politieke Ge‑
vangen verbonden tijdschrift De Prinsestad33 op 9 februari 1946 dat een 
stel vooraanstaande Groningers zich met een klacht over het verzet 
tot de Tweede Kamer had gewend. De klagers doelden met het verzet 
echter op een geheel andere groep dan het tijdschrift voor ogen stond. 
‘Onder “illegalen” verstaat men dan hen, die wanordelijkheden, straat‑
rumoer, enz veroorzaken.’
 Een verklaring voor dit gemopper had men in verzetskringen ook: 
de gemiddelde Nederlander zou te laf zijn geweest een vinger uit te 
steken. Vandaar dat hij zichzelf van een wit voetje voorzag door het 
verzet zwart te maken. ‘Wordt er b.v. verduistering gepleegd, dan 
vermeldt men er bij, dat de plegers voormalige verzetsmensen zijn,’ 
schreef Vrij Nederland op 28 januari 1950. ‘Gewoonlijk volstaat men 
er mee, dergelijke berichten een niet te belangrijke plaats te geven. Be‑
treft het echter oud‑illegalen, dan vette koppen en op de voorpagina.’ 
De verklaring:

Zo heel flauwtjes knaagt er misschien bij vele lezers wel eens zo iets 
als wroeging over eigen slappe houding in bezettingstijd. Daarom leest 
men graag die vet opgemaakte berichten over oud‑illegalen: dit versterkt 
het gevoel van eigenwaarde misschien weer wat.34
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Verzet: vernieuwing of herstel

Het hoofdstuk waarin Penning kritiek geeft op de illegaliteit, sluit af 
met een passage die ons terugbrengt bij Clara, de lo-lkp en de oor‑
zaak van hun conflict: de politiek. ‘Zij willen een nieuwe orde,’ schrijft 
hij, blijkbaar onbekend met het feit dat slechts een deel van het verzet 
die wens koesterde,

een nieuwe maatschappij opbouwen, waarvan zij alleen de bouwers zul‑
len zijn. Wij weten niet, wat voor een orde en wat voor een maatschap‑
pij. Wij gelooven er ook niet in, want wij hooren niets dan galmende 
leuzen zonder zin. Wij worden overschreeuwd door al het lawaai. En we 
schreeuwen niet terug.35

In de ogen van de leiding van de lo-lkp behoorde Clara eveneens tot 
de revolutionairen. Zoals onder meer blijkt uit een gebeurtenis die en‑
kele jaren later plaatsvond, schuilt daarin op z’n minst een kern van 
waarheid. Clara c.q. Joukje Grandia‑Smits maakte in 1949 deel uit van 
het bestuur van de al genoemde Landelijke Vereniging van Ex‑politieke 
Gevangenen uit de Bezettingstijd, Expogé.36 Naar aanleiding van een 
opmerking van communistenleider Paul de Groot – over steun van zijn 
partijgenoten aan het Rode Leger ingeval van oorlog met het Neder‑
lands grootkapitaal – besloot de vereniging in mei 1949 communisten 
van lidmaatschap uit te sluiten. Slechts één bestuurslid was het daar 
niet mee eens en stapte, hoewel zelf geen communiste, eveneens op: 
Clara.37 Aldus de uitkomst van een proces dat minstens drie jaar duur‑
de, van de eerste naoorlogse verkiezingen (mei 1946) tot de binnen het 
verzet definitieve scheiding van geesten (mei 1949). Ongeveer vanaf 
dat moment brak er voor het verzet ook een ander tijdperk aan. Wat er 
nog van over was en, let wel, geen communistische sympathieën koes‑
terde, hief zichzelf op of ging opnieuw ‘ondergronds’, dat wil zeggen 
zweeg publiekelijk en klaagde eventueel privé. Het beste voorbeeld van 
een dergelijke trotse opheffing biedt de lo-lkp. Na de Claartje‑affaire 
concentreerde de vereniging zich op nog slechts twee taken. De meest 
bekende daarvan is de samenstelling en publicatie van het al genoemde 
gedenkboek Het grote gebod, de eerste38 en tot op de dag van vandaag 
meest uitvoerige geschiedenis van het Nederlands verzet in de Tweede 
Wereldoorlog. De andere doelstelling, een beperkte en nadrukkelijk 
niet‑politieke, liet de lo-lkp spoedig over aan de organisatie die zich 
ook als legitieme opvolger van de gac opwierp: de Stichting 1940‑1945:
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het verzorgen van de morele, geestelijke en materiële noden van per‑
sonen of groepen van personen, die tijdens de bezetting door daad of 
houding tot het binnenlands verzet hebben bijgedragen, hun gezinnen 
of nabestaanden.39

De voormalige verzetslui die hun idealen niet opgaven, nogmaals de 
communisten uitgezonderd, raakten niet alleen verstrikt in sektarisch 
gedoe – met afsplitsingen en fusies, nieuwe pogingen en nieuwe ru‑
zies –40  maar belandden ook in toenemende mate in het verdomhoek‑
je. Hoewel zij in de jaren vijftig nog een enkele keer van zich deden 
spreken, een enkeling zelfs uitvoerig,41 werden zij in toenemende ma‑
te stil en somber. Het zou allemaal voor niets zijn geweest.

Verzetspers na de oorlog

Het proces van desintegratie en desillusie wordt goed geïllustreerd 
door ontwikkelingen in de verzetspers, een belangrijk en voor Neder‑
land zelfs kenmerkend element van het verzet.42 Tijdens de oorlog wa‑
ren er talloze illegale bladen en blaadjes verschenen, grote zoals Vrij 
Nederland met een oplage van soms wel honderdduizend exemplaren 
en kleine met een oplage zo groot als het aantal keren dat het origineel 
overgeschreven werd. Bijna al deze blaadjes leken met de bevrijding 
en terugkeer van de reguliere nieuwsvoorziening hun bestaansrecht 
verloren te hebben. Alleen de grote en ideologisch gekleurde illegale 
bladen, in het bijzonder de grote drie (Het Parool, Trouw en Vrij Neder-
land) leken in staat een plek in het bestel te vinden. Dat lukte redelijk, 
in het geval van de twee dagbladen omdat zij aansluiting vonden bij 
het politiek krachtenveld, lees de zuilen: Het Parool bij de sociaaldemo‑
craten en Trouw bij de antirevolutionairen. Laatstgenoemde krant had 
het zelfs relatief gemakkelijk want nam simpelweg de plek in van De 
Standaard.
 Het Parool had het moeilijker omdat Het Volk met de toevoeging vrij 
in de titel spoedig weer mocht verschijnen. Maar er was in sociaalde‑
mocratische kring veel kritiek op de krant – niet zozeer omdat hij fout 
geweest zou zijn als wel omdat hij onvoldoende vernieuwend was en 
aan de leiband van de oude sdap liep. Aanvankelijk zag het er dan ook 
naar uit dat Het Parool vanwege zijn illegale verleden en frisse heden 
een gouden toekomst tegemoet ging. Maar al in 1946 vielen vooral de 
provinciale edities ten prooi aan wat de ‘herstelleritis’ werd genoemd, 
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de neiging zo snel mogelijk terug te keren naar de oude situatie, in 
dit geval de oude bladen. Dat een dergelijke terugkeer niet meteen na 
de oorlog plaatsvond, heeft een eenvoudige verklaring: de journalis‑
ten van de oude bladen hadden een ‘bewijs van geen bezwaar’ nodig 
om weer aan het werk te gaan en de oude kranten hadden om diverse 
redenen – bezetting van drukkerij en zetterij, dreigend naamsverbod, 
mogelijke onteigening – nogal wat moeite om weer op de markt te ko‑
men. Maar in de loop van 1946 en 1947 veranderde dat en begonnen 
de meeste vooroorlogse kranten weer te verschijnen. Het ging in bijna 
alle gevallen ten koste van de provinciale of regionale edities van het 
illegale Parool – uitzonderingen zijn het Haagsch Dagblad, Het Rotter-
damsch Parool, het Nieuw Utrechts Dagblad en het Dagblad voor Amers-
foort.43 Het gevolg hiervan weer was woede bij de directie en journalis‑
ten van die provinciale of regionale kranten, evenals bij het landelijk 
bestuur van Het Parool. De woede richtte zich in de eerste plaats op 
de regering die zo slap was om de gewezen illegale pers onvoldoende 
te beschermen en de – wat hoofdredacteur Frans Goedhart noemde – 
‘papegaaienpers’ z’n gang te laten gaan.

Wat den S.D. nooit gelukt is, n.l. Het Parool te dwingen zijn uitgaven 
te staken, dat zal waarschijnlijk in den naasten toekomst aan het beleid 
van de zoo hardnekkig door ons verdedigde Regeering gelukken.44

In een enkel geval probeerde de krant de verliezen te beperken door 
met een oude krant een fusie aan te gaan. Het meest spraakmakende 
voorbeeld hiervan is de samenwerking van de uit Het Parool voortgeko‑
men Vrije Twentsche en Achterhoekse Courant met een krant die nauwe‑
lijks een betere naam had dan De Telegraaf: Tubantia. Bijtende kritiek 
op de leiding van Het Parool van onder meer De Waarheid en Het Vrije 
Volk was het gevolg:

De illegale strijd van honderden Parool‑kameraden is met een ‘handels‑
accoord’ uitgewist. Hun nagedachtenis wordt vergeten voor een finan‑
ciële manipulatie.45

Gebonden verzetsblaadjes

Hadden grote en onafhankelijke verzetskranten zoals Het Parool het al 
moeilijk, ronduit treurig verging het de bladen en blaadjes die recht‑
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streeks verbonden waren aan verzetsorganisaties. Het was een en al 
gedoe en geruzie, fusie op fusie, de ene splitsing na de andere en een 
kelderende oplage – al met al een spiegel van wat in de naoorlog het 
verzet overkwam.46 Neem De Vrije Stem, een blad dat in juni 1944 voor 
het eerst in Oosterhout verscheen,47 na de bevrijding van het Zuiden 
als weekblad bleef verschijnen, in januari 1945 uitkwam als orgaan van 
de Gemeenschap van Oud‑Illegale Werkers Breda en per 1 april van 
datzelfde jaar uiteindelijk de spreekbuis werd van heel de Gemeen‑
schap van Oud‑Illegale Werkers, de eerder genoemde goiwn. Als 
zodanig had het aanvankelijk een behoorlijk succes, niet alleen als 
vertegenwoordiger van de – cijfers van maart 1946 – ongeveer 8300 
goiwn‑leden maar ook als orgaan van zo’n 4000 sympathisanten.48 
De inhoud van het blad was ernaar en bestond naast verhalen over het 
verleden veelal uit pleidooien voor vernieuwing en klachten over zo‑
wel de slechte zuivering als de gebrekkige behandeling van voorma‑
lige verzetslui. Vooral deze twee laatste thema’s maakten in de loop 
van 1946 in toenemende mate de hoofdmoot van het blad uit, met als 
gevolg dat in De Vrije Stem spoedig een sterk ‘wij versus zij’‑gevoel 
heerste: illegalen tegenover de rest. Een voorbeeld hiervan is het vol‑
gende treingesprek tussen ‘gemiddelde’ Nederlanders:

Die ondergrondsche... het zou wat... Ik heb een neef, die werkelijk on‑
dergrondsch was – hij zat 6 maanden onder den grond in een hol onder‑
gedoken... Dat noem ik de echte ondergrondsche. Maar die anderen...49

Een en ander werd geïllustreerd met veelzeggende tekeningen. Een 
daarvan toont zo’n gemiddelde Nederlander. Hij leest een krant waar‑
in tribunaaluitspraken staan. Gapend leunt hij in zijn stoel achterover. 
Op de achtergrond staat een in pak gehulde dikkop (‘de collaborateur’). 
Amicaal heeft hij zijn arm rond Vrouwe Justitia geslagen en zegt, al‑
dus het onderschrift: ‘nu hebben wij hem waar hij zijn moet: hij is 
niet langer geïnteresseerd’.50 Een andere tekening toont het enorme 
contrast tussen mei 1945 en mei 1946: in eerstgenoemd jaar heft de 
verzetsstrijder zijn armen met daaraan de verbroken ketenen juichend 
richting een oranje gekleurde hemel; een jaar later zit dezelfde verzets‑
strijder opnieuw geketend en kijkt wanhopig, onbegrijpend achterom. 
In zijn ketenen staan de woorden wantrouwen, egoïsme en vrees ge‑
klonken.51

 Dat De Vrije Stem met een dergelijke boodschap maar matig succes 
boekte52 blijkt onder meer uit het feit dat het blad in 1947 samenging 
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met Op Korte Golf, het weekblad ‘door oud‑illegale werkers’ dat onder 
leiding stond van de even opzienbarende als vreemde Johannes H. 
Scheps53 en ook naar diens reeds vóór de oorlog bestaande uitgeverij 
genoemd was. De samenwerking was geen succes, met als gevolg dat 
De Vrije Stem in de herfst van datzelfde jaar fuseerde met het blad van 
de lo-lkp, De Zwerver. Dankzij deze grotere broer hield het blad het 
nog even vol. Niet voor lang want De Zwerver stelde zich expliciet ten 
doel – we zagen het al – zichzelf op te heffen zodra het gedenkboek 
was gepubliceerd. Vandaar ook dat Scheps vanaf het najaar van 1947 
heftig tegen De (nieuwe) Zwerver ageerde. ‘Wie De Zwerver [of De Vrije 
Stem] kiest, kiest... het beëindigen van de illegaliteit en het gezellig on‑
deronsje van de reünisten.’54

 Dat kon niet, dat mocht niet, het verzetswerk was immers nog lang 
niet klaar. Maar ook Op Korte Golf kon het hoofd niet boven water hou‑
den en fuseerde daarom in april 1948 met weer een ander blad van 
oud‑verzetsstrijders (Ons Baken), om vervolgens een jaar later op te 
gaan in een weekblad met de even saaie als duidelijke titel Voormalig 
Verzet Nederland, het orgaan van de in 1947 ontstane Nationale Federa‑
tieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland (nfr).55 Hoewel dit blad 
het wél lang volhield was het eveneens doortrokken van somberheid. 
Een illustratie hiervan is het hoofdartikel in de vernieuwde editie, 6 
september 1952. ‘Wij hadden ons de jaren na de bevrijding zo heel 
anders voorgesteld,’ staat daarin.

Onze vurige wensen, een Nederland op te bouwen waarin Recht en 
Rechtvaardigheid zou heersen, een vaderland waarin de beste en sterk‑
ste Nederlanders de verantwoordelijke posten zouden gaan bezetten 
wars van alle partijpolitiek, een land ook waarin recht zou geschieden 
aan de nagelaten betrekkingen van onze oude strijdmakkers, zijn he‑
laas niet in vervulling gegaan.

Eenmaal zover was er van het imago van het verzet dan wel van de 
verzetspers niet veel meer over. En wat er over was, de genoemde grote 
drie voorop, had met verzet of oorlog steeds minder te maken. Het 
verleden was herinnering geworden, de actualiteit vroeg alle aandacht.
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Een mond vol spijkers
Vroege reacties op vervolging, 
genocide en de slachtoffers daarvan

Het overviel hem opeens – en op een moment dat hij, ver weg van 
zijn vaderland, een verhaal hield voor de Nederlandse gemeenschap. 
Plaats van handeling: Chicago. Tijdstip: najaar 1945. Reden: geldin‑
zameling voor de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoor‑
log. Vreemd genoeg – of misschien juist niet – was hijzelf één van die 
slachtoffers. Hij had heel zijn (joodse) familie verloren,1 was via een 
Spaans‑Caribische route naar Engeland ontsnapt, onderweg gevan‑
gengenomen, mishandeld, op het nippertje ontkomen en tot overmaat 
van ramp bij een bombardement in Engeland gewond geraakt. Toch 
probeerde hij zijn ervaringen zo ver mogelijk weg te stoppen. Het lijkt 
vreemd: hij was psychiater, ja zelfs specialist op het gebied van oor‑
logsleed. Maar dergelijk leed, zo dacht hij, kon hemzelf niet treffen. 
Hij was voorbestemd om te helpen, niet om geholpen te worden.
 Een vergissing dus. ‘De dominee begon de dienst met een lang ge‑
bed in het Engels,’ schrijft hij in zijn autobiografie. Vervolgens wer‑
den psalmen gezongen. In het Nederlands, in het Engels. Toen was de 
beurt aan hem. Hij zou vertellen hoe het Nederland tijdens de oorlog 
was vergaan. Het was vreemd de eigen taal te spreken. Jarenlang had 
hij zich in het Engels uitgedrukt. Het lukte dan ook niet, niet goed. 
Had hij de macht over de woorden verloren? Maar hij sleepte zich er‑
doorheen, ging zitten. Opnieuw klonk muziek. Hij voelde dat hij tril‑
de. Hij kon zich nauwelijks overeind houden.
 

Toen ik eindelijk mijn hotelkamer bereikte brak het los. Ik was nog 
nooit zo ziek geweest, ik was duizelig en braakte en had koorts. Het was 
alsof er een geweldige innerlijke woede losbarstte. Mijn façade van alles 
rustig te kunnen nemen was doorbroken. Ik snikte en huilde en holde 
steeds maar naar de badkamer. Het was alsof alle pijn van de laatste 
jaren aan het terugkeren was.2

[7]
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Joost Meerloo was op het moment dat hijzelf ondervond hoe het is 
slachtoffer te zijn, een van de weinige Nederlanders die zich in de psy‑
chische gevolgen van oorlog had verdiept. Verbazen mag dat gebrek aan 
belangstelling niet. Psychologie en psychiatrie waren jonge en oorlogs‑
psychiatrie was zo mogelijk een nog jongere tak van wetenschap. Toen 
Meerloo in 1921 in Leiden medicijnen ging studeren was het vak dat nu 
psychologie heet in Nederland niet ouder dan een jaar of dertig en werd 
meer beoefend als filosofie dan als beroep: veel theorie, nauwelijks 
praktijk.3 De psychiatrie en zeker de sociale variant daarvan (met als 
uitgangspunt de gedachte dat psychische stoornissen maatschappelijke 
oorzaken kunnen hebben)4 was als vak nog zo jong dat Meerloo kort na 
zijn afstuderen het boude plan opvatte een dissertatie te schrijven over 
‘het ziektebegrip, physiologisch en psychologisch bekeken’ – een titel 
die klinkt alsof psychiatrie en psychologie geheel opnieuw uitgevonden 
moesten worden. Het zegt niet alleen iets over de overmoed van de be‑
denker maar ook over de wetenschappelijke stand van zaken. De hoog‑
leraar aan wie Meerloo het voorstel deed, de nog altijd beroemde Ge‑
rardus Jelgersma, vond dit wat veel van het goede en suggereerde een 
alternatief: waarom ging de net afgestudeerde arts geen stage lopen bij 
een van zijn vroegere assistenten? De man was ziek, wilde zijn praktijk 
niet opgeven en had hulp nodig. In ruil daarvoor zou Meerloo instruc‑
ties ontvangen én, niet onbelangrijk voor een aankomend psychiater 
c.q. psycho‑analyticus, ook zelf geanalyseerd worden. Zo gebeurde.
 Ondertussen publiceerde Meerloo artikelen en boeken over de 
meest uiteenlopende onderwerpen: over Psychische Defensie Mechanis-
men (1935), angstgevoel (1935, 1939), zelfmoord (1935), hallucinatie, 
groepspsyche, Rinus van der Lubbe, haat, tijdsbesef en nog veel meer.5 
Zo begon hij stukje bij beetje niet alleen de werking van de menselijke 
geest en de verschijningsvormen van psychische afwijkingen te begrij‑
pen maar bereidde zich onbedoeld ook voor op wat komen ging.

Ik zou nooit in staat zijn geweest de geestelijke terreur en fysieke kwel‑
ling [tijdens de oorlog] te doorstaan, als ik bedremmeld en verlamd was 
geweest door het besef der Nazi‑bestialiteiten,

schrijft hij in zijn autobiografie, en vervolgt met de beroemde frase uit 
de Upanishaden: tat twam asi, wat zoveel wil zeggen als ‘zoals jij bent, 
ben ik ook’. ‘Doordat ik het verwoede en infantiele beest in de nazi’s 
herkende,’ legt hij uit, ‘vond ik de kracht om geestelijk niet aan hen ten 
onder te gaan.’
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Jeder Mensch ist hysteriefähig

De meidagen van ’40 bracht Meerloo aan het front door, eerst in de 
Betuwe, daarna in de omgeving van Vianen en Vreeswijk.

De landelijke bevolking in de streken waar wij doortrekken, kent nog 
geen paniek. Het bewustzijn van gevaar dringt pas langzaam door. In 
de feestelijke zon staan ze te kijken naar de oorlogsverrichtingen, als 
naar een spel. Ze beseffen het niet... De beesten op het veld zijn veel 
meer ontzet. Ze loeien en kruipen bij elkaar. Het vreemde gedonder in 
de lucht maakt hen bang.

Meerloo zelf is eveneens bang – als dat het goede woord is. Droom, 
werkelijkheid, nacht en dag vermengen zich. ‘De slaap komt niet,’ 
schrijft hij in zijn dagboek,

verwarde beelden van de dag kringelen door elkaar. Ieder geluid roept 
de alarmstemming op. Het lichaam is vochtig en klam. Het vecht met 
zijn angsten, het worstelt met zijn fatum en het bidt om rust, om verge‑
telheid in de slaap... Niet wakker worden, zegt iets in me, niet wakker 
worden, doorslapen. Plots word ik wakker. Een knal dicht bij me...

Het kon erger. Na de capitulatie zet Meerloo zijn praktijk voort. Maar 
niet in de laatste plaats omdat hij ‘half‑joods’ was, werd dat steeds 
moeilijker. Uiteindelijk besluit hij te vluchten. ‘De grond brandde al 
maanden onder mijn voeten. De atmosfeer was voor mij ondragelijk 
geworden.’ En dus vertrok hij: Belgische grens, Brussel, de trein naar 
Parijs. Er zou geen controle zijn – had de (Belgische) ondergrondse 
hem verzekerd. Er was wel controle en heel het groepje waarmee Meer‑
loo aan bezet Europa probeerde te ontsnappen werd opgepakt.

Erst Kaffee mit Kuchen und dann werden sie morgen totgeschossen. 
Mijn buurman, een blonde Belg, onderging zwijgend die aankondi‑
ging. We zitten allen in de stationsgevangenis met gewapende posten 
om ons heen ergens op de Frans‑Belgische grens. Zo juist was mijn 
buurman gefouilleerd en men had militaire papieren in zijn zak gevon‑
den... Mijn zakken brandden, ik wist dat dergelijke contrabande ook in 
mijn kleren verborgen zat.
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Meerloo had geluk. Hij ontkwam, belandde in Engeland en kreeg daar 
in 1943 een baan als ‘High Commissioner for Welfare for the Nether‑
lands’, zeg maar projectleider materiële hulpacties voor het, naar men 
toen aannam, spoedig te bevrijden Nederland.6 Die aanstelling is even 
vreemd als veelzeggend want materiële hulpverlening had met Meer‑
loo’s specialisme niets van doen. Integendeel. Hij was juist een van 
de weinigen, zo niet de enige in de Londense gemeenschap die ken‑
nis had van immateriële nood ten gevolge van oorlog en oorlogshande‑
lingen, onder meer doordat hij zich verdiept had in de traumatische 
ervaringen van soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog en daarbij tot 
de conclusie gekomen was dat elk mens in paniek dan wel getrauma‑
tiseerd kan raken. ‘Jeder Mensch ist hysteriefähig,’ om het in de woor‑
den van de Freiburger psychiater Alfred Hoche te zeggen. Meerloo 
citeert hem instemmend.7 Een van de vele8 resultaten van dit besef 
was een boekje dat in 1946 in Den Haag verscheen: De moeilijke vrede, 
ondertiteld De psychologie van enkele na-oorlogse problemen.

Welke zijn nu de psychische schadelijkheden, die den mensch overbe‑
lasten, vooral hen, die als krijgsgevangen of als dwangarbeiders in het 
vijandelijk land vertoeven?

vraagt Meerloo zich in dit boekje af om vervolgens met een chaotische 
lijst te komen. Daarin staan angst, uitputting, ‘verdierlijking’, agressie 
en verharding. ‘De totale [in tegenstelling tot de militaire] oorlog blijkt 
voor velen een geestelijke overbelasting te zijn,’ stelt hij. ‘Herstel is 
mogelijk, er is een gelukte aanpassing mogelijk, maar er zijn ook velen 
die niet meer tot hun oude evenwicht kunnen terugkomen.’9

 Het waren woorden die zeker in de eerste maanden na de oorlog zel‑
den te horen waren en waarvan ook Meerloo de consequenties, onder 
meer wat hemzelf betreft, niet kon overzien. ‘Een van mijn mentors... 
vroeg me,’ schreef hij,

‘waarom beschrijf je de kwellingen niet die je zelf gedurende de oorlog 
hebt ondergaan?’ Dat was een gevaarlijke vraag! Het lot was me nogal 
gunstig gezind geweest. Vergeleken met anderen had de fysieke pijn 
maar kort geduurd. Daarbij wist ik dat het gevaarlijk was dingen op te 
rakelen, die je voor jezelf al ingekapseld en weggeduwd had.10

Het is een belangrijke observatie die verklaart waarom Meerloo na de 
oorlog besloot zich in de Verenigde Staten te vestigen. Dat was zijn ma‑
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nier om te voorkomen dat oude wonden opengereten werden. In 1946 
pakte hij in New York zijn praktijk in de psychotherapie op. Enkele 
jaren later ging hij ook als psychiater weer aan de gang. Met de oorlog 
bemoeide hij zich nauwelijks meer. Hij hertrouwde, werd Amerikaans 
staatsburger, docent aan onder meer de New School for Social Re‑
search, visiting professor aan enkele Amerikaanse universiteiten en een 
gewaardeerd lid van tal van psychiatrische en medische genootschap‑
pen. Pas in 1968, na zijn pensioen, keerde hij naar Nederland terug. 
Daar raakte het denken over oorlog, in het bijzonder kampervaring en 
slachtofferschap vanaf precies dat moment zo in de belangstelling dat 
men naar voorlopers begon te zoeken. Meerloo was een van hen.

Nederlandse egodocumenten over nazi-kampen (1945-2005). Een statistiek11

Joodse egodocumenten

Verreweg de meeste boeken en artikelen die in de eerste twee jaar na 
de bevrijding over de Duitse kampen en gevangenissen verschenen, 
zijn afkomstig van politieke gevangenen, niet van joden. Dit heeft een 
even voor de hand liggende als trieste verklaring: van de joden die in 
de kampen belandden, keerden slechts weinigen terug en van hen wa‑
ren er om fysieke en psychische redenen slechts enkelen in staat hun 
ervaringen aan het papier toe te vertrouwen. Het aantal vroege ego‑
documenten van Nederlandse joden over de Duitse kampen bedraagt 
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daarom niet meer dan een stuk of tien.12 Daarvan is het werk van Abel 
Herzberg verreweg het bekendste. In september 1945 begon hij in De 
Groene Amsterdammer een serie artikelen die spoedig gebundeld wer‑
den als Amor fati. Dit boekje werd tot 1950 twee keer herdrukt en is 
daarmee een van de weinige vroege geschriften over de kampen die 
na publicatie niet meteen vergeten werden. Enkele jaren later, in mei 
1950, kwam Herzberg, aanvankelijk anoniem, met een tweede publi‑
catie over het onderwerp. Deze verscheen eveneens in De Groene – een 
volledig nummer was eraan gewijd. Dat was de tekst die in datzelfde 
jaar onder de titel Tweestromenland. Dagboek uit Bergen-Belsen ook als 
boek zou verschijnen. Hij werd pas in 1960 voor het eerst herdrukt. 
In hetzelfde jaar (1950) publiceerde Herzberg als onderdeel van het 
eerste overzicht van Nederland in de Tweede Wereldoorlog ook nog 
de eerste grote – anderen waren hem met minder uitvoerige geschrif‑
ten voorgegaan –13 geschiedenis van de jodenvervolging in Nederland. 
Deze Kroniek der jodenvervolging zou in de jaren vijftig twee keer als 
zelfstandige publicatie herdrukt worden. Met dit alles moet het werk 
van Herzberg een internationaal unicum genoemd worden: niemand 
heeft zo vroeg zoveel en dan ook nog eens zo goed over de Shoah ge‑
schreven als hij.
 Naast moment, omvang, variëteit en relatief succes is er nóg een 
reden dat het werk van Herzberg opmerkelijk is: de inhoud. Vanaf het 
allereerste moment heeft hij namelijk geweigerd een duidelijke grens 
te trekken tussen daders en slachtoffers – vergelijk wat Meerloo naar 
aanleiding van de Upanishaden schreef: tat twam asi, ‘zoals jij bent, 
ben ik ook’, en wat destijds, vreemd maar waar, wel vaker te beluis‑
teren viel.14 Maar Herzberg werd er roemrucht mee. ‘We zijn, naar ik 
vrees, maar al te gauw geneigd hem een Duits monopolie te verlenen,’ 
opende hij zijn eerste publicatie, het verhaal over Scharführer X.
 

Dat is op zichzelf begrijpelijk genoeg. Ten eerste wassen wij onszelf 
daarmee schoon. Als wij zeggen, dat hij een Duitser is, bedoelen wij, 
dat wij onszelf niet in staat achten in die mate te degenereren als hij. 
En daarenboven begrijpen wij hem niet, noch de zinledige en nutteloze 
wreedheden, die hij begaan heeft... Het is of wij voor een krankzinnige 
staan, die in een geheel andere wereld leeft. En daaruit concluderen wij, 
dat hij principieel anders moet zijn dan wij.

Een vergissing, beweerde Herzberg die dan ook weigerde alle schuld 
bij de Duitsers of nazi’s te leggen. Hij behield een zekere filosofische 
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afstand tot het onderwerp en bepleitte uit inzicht in ‘het menselijk te‑
kort’ begrip voor, ja zelfs mededogen met de dader. Het werd hem, ze‑
ker in eigen kring, niet in dank afgenomen, minder nog toen hij, jurist 
van opleiding en advocaat van beroep, die mening ook nog in praktijk 
bracht, door onder meer de kopstukken van de Joodse Raad te verde‑
digen. Voeg hierbij dat hij een overtuigd zionist was maar met zijn 
geloofsgenoten fundamenteel van mening verschilde over de inrich‑
ting van de staat Israël en het wordt begrijpelijk dat hij door diezelfde 
geloofsgenoten zo goed als genegeerd werd. Dat op zijn beurt verklaart 
weer dat geen van Herzbergs geschriften in het blad van de Neder‑
landse Zionisten Bond, De Joodse Wachter, besproken werd. Wel werd 
hij tegengesproken, soms zelfs zonder dat daarbij zijn naam werd ge‑
noemd. Zo onder meer door psychiater Jacques Tas, een tweede jood 
die in 1945 uit ervaring over Bergen‑Belsen publiceerde15 en zelfs een 
zwager van Herzberg was, getrouwd namelijk met diens jongste zus‑
je. Kort nadat het verhaal over Scharführer X was verschenen en op 
het moment dat het eerste proces tegen de beulen van Bergen‑Belsen 
plaatsvond, publiceerde hij in Vrij Nederland een artikel waarin hij de‑
zelfde vraag stelde die Herzberg gesteld had: wat zijn dat voor men‑
sen? Tas’ antwoord was precies tegenovergesteld aan dat van zijn zwa‑
ger – en dat terwijl beiden in hetzelfde kamp hadden gezeten en, naar 
zich laat aanzien, min of meer16 hetzelfde hadden meegemaakt. Ze 
zijn niet zoals wij, schreef hij:

de cultuur‑regressie, die zij hebben doorgemaakt, plaatst hen ongeveer 
weer terug op het niveau van sommige volkeren der oudheid, met hun 
slavernij en geringachten van het leven van anderen. Zij staan dus even 
ver van ons af als de Japanners; zij vormen een niet‑Europees eiland 
midden in Europa.17

Hoewel er in de kampen wel een paar pathologische schoften rondlie‑
pen, vervolgt Tas, bestond de meerderheid uit ‘kerngezonde’ Duitsers. 
Zij waren echter tot dezelfde daden in staat. ‘Hiervoor moet de gehele 
mentaliteit van het nationaal‑socialisme verantwoordelijk gesteld wor‑
den.’
 Het is een opvatting die tot op de dag van vandaag, in extreme vorm 
onder meer in de zogenoemde Goldhagen‑these, standhoudt: som‑
mige volkeren of groepen, Duitsers in het bijzonder, zijn geneigd tot 
barbarij dan wel het niveau daarvan nooit ontstegen.18
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Toen de destijds vermaarde criticus Ben Stroman in januari 1947 een 
recensie schreef over boeken waarin het leven in Bergen‑Belsen be‑
handeld werd, was de aandacht voor het thema al ernstig verslapt, zo 
niet bijna verdwenen.19 ‘Vrijwel onmiddellijk na onze bevrijding is er 
een vloedgolf van litteratuur betreffende de gruwelen van den oorlog, 
de tyrannie van den bezetter, de ellende in de concentratiekampen los 
gebroken,’ schreef hij.

En het is niet geheel onbegrijpelijk, dat, naar wel gezegd wordt, het pu‑
bliek beu is van boeken over den oorlog en al het onmenschelijke, dat 
daarmee samenhangt. Men heeft aanvankelijk de bijbeldikke turven 
zoo goed als de pamfletdunne geschriften verslonden. En men werd 
teleurgesteld. Eenerzijds omdat het immers ‘allemaal hetzelfde’ was, 
anderzijds omdat men het toch niet bevatten kon.20

Toch dienden drie boeken volgens Stroman herinnerd te worden: 
Amor fati van Herzberg, Dagboek uit een kamp van Loden Vogel (pseu‑
doniem van de zoon van Jacques Tas) en de verzen van Sallie Pinkhof. 
Van deze drie is Amor fati het meest bekend. Ook het dagboek van 
Louis Tas werd geherwaardeerd want werd tweemaal (1965 en 2000) 
herdrukt en meer dan een halve eeuw na verschijning nog in het Duits 
vertaald. De reden van dit succes is vermoedelijk een dubbele. Een er‑
van is het private karakter: het dagboek lijkt niet geschreven om ge‑
publiceerd te worden. De andere reden is de onafhankelijke, zo niet 
tegendraadse opstelling van de schrijver. Een voorbeeld hiervan is dat 
Tas junior, net als zijn oom Abel maar in tegenstelling tot zijn vader, 
SS’ers mensen noemde en zelfs stelde dat hij vele joden net zo goed 
onsypathiek vond.21 Het derde door Stroman genoemde geschrift hier‑
entegen, de onder de titel Bergen-Belsen verschenen verzen van Sally 
Pinkhof, is zo goed als onbekend gebleven. Pinkhof, schrijver van een 
eerdere bundel en een enkele vertaling, werd in juni 1943 bij een raz‑
zia in Amsterdam‑Zuid opgepakt en via Westerbork naar Bergen‑Bel‑
sen getransporteerd. Daar schreef hij in de late zomer en het najaar 
van 1944 gedichten die postuum22 gepubliceerd werden en, zoals blijkt 
uit een vers over de benen van de dichter, zeer de moeite van het herin‑
neren waard zijn.

Mijn magere beenen,
je vleesch is verdwenen!
Gehavende schenen,
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je lijkt een onnet
maar fors opgezet
en blijvend palet,
en schilderstuk groot
in paars, bruin en rood,
door schram en door stoot.

Eerste informatie over de vernietiging

Hoe afschuwelijk de ervaringen van Herzberg, de Tassen en Sallie 
Pinkhof ook waren en hoevelen er ook bezweken (onder hen Anne 
Frank), Bergen‑Belsen was geen vernietigingskamp en de beschrij‑
vingen ervan zijn in vergelijking met die van Auschwitz, Sobibor en 
Treblinka relatief mild.23 Diezelfde ‘mildheid’ is tevens een van de 
verklaringen dat er naar verhouding zoveel over dat kamp geschreven 
werd, veel meer dan over de vernietigingskampen. Voor de gebeurte‑
nissen daar gebruikte Tas junior dan ook het fraaie maar afhoudende 
woord ‘haarstruivend’.24 Publicaties erover bestonden aanvankelijk uit 
weinig meer dan kleine berichten, een enkele anekdote en wat cijfers: 
‘gevreesd moeten worden dat niet meer dan 5 of 6 procent van Neder‑
lands’ voormalige Joodsche bevolking... zal worden teruggevonden.’25 
En:

In Straatsburg [is] een laboratorium ontdekt, waar 20 000 menschen 
hun leven hebben moeten geven bij onderzoekingen voor de Duitsche 
rastheorie.26

Een van de eerste, uitvoerige Nederlandstalige artikelen over de Shoah 
werd in november 1944 gepubliceerd in Veritas, het eerder genoemde 
blad dat in heftige concurrentiestrijd verwikkeld was met de Limburger 
Koerier. Het is een ooggetuigenverslag van ene Jacobs, beschrijft ge‑
beurtenissen in Lemberg en is uiterst realistisch.27 In het in het nabij‑
gelegen Hoensbroek uitgegeven, oorspronkelijk illegale blaadje Moed 
en Vertrouwen werd twee weken later geschreven dat dit

de eerste maal [is] dat een Nederlandse krant [bericht] over het afschu‑
welijke lot, dat ook tienduizenden Nederlandse Joodse mensen, ook 
kinderen, heeft getroffen.28
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Pas in en na de zomer van 1945 drong de omvang van de massamoord 
op de joden in ruimere kring door, zij het dat de berichten ook toen 
veelal voorzichtig, klein en zelden gedetailleerd waren.29 Een uitzonde‑
ring vormt De Waarheid van mei‑juni 1945. Maar in de uitvoerige reeks 
artikelen over het dodenkamp van Auschwitz en de dodenputten van 
Bergen‑Belsen komt het woord jood niet voor. Het gaat om slachtof‑
fers, ongelukkigen, politieke gevangenen.30 Hetzelfde geldt voor het 
vele dat enkele maanden nadien, ook door de Nederlandse pers,31 naar 
aanleiding van het Neurenberger proces geschreven werd. De aan‑
dacht daarin voor de naziwreedheden was weliswaar permanent maar 
niet nadrukkelijk – nadruk kreeg de militaire agressie van Duitsland.32 
Zo mogelijk nog opmerkelijker aan de berichtgeving over Neurenberg 
is de relatief geringe aandacht voor de misdaden tegen de joden. Zel‑
den of nooit worden zij voorgesteld als een groep die door de nazi’s 
‘uitzonderlijk’ behandeld was.33 Dat gebeurde wél in enkele zelfstan‑
dige publicaties. Zo laat econoom Siegfried van den Bergh, niet te ver‑
warren met de bijna gelijknamige politicus uit de margarinefamilie, in 
zijn in 1945 verschenen boekje geen detail onvermeld.

Door onze wagen [hij was vuilnisophaler in Auschwitz] kwamen wij 
overal, bij alle blocks. Wij hoorden en zagen dingen, die anderen niet 
wisten.

Wel excuseert hij zich hiervoor.

Ik wil hier geen opsomming geven van gruwelen en onmenselijkheden. 
Ik wil slechts een eenvoudig relaas doen van mijn verdere lotgevallen. 
Dat het niet altijd opwekkende verhalen zijn, kan ik niet helpen.34

Hetzelfde geldt voor het boek dat Eddy de Wind, ook alweer een (aan‑
komend) psychiater overigens, in 1946 over Auschwitz publiceerde. 
Het staat boordevol de naderhand bekende details:

‘Heb je gehoord hoe het gaat in Birkenau.’
‘Wat is Birkenau?’ vroeg Hans.
‘Birkenau is een enorm kamp,’ antwoordde Eli. ‘Het is een onderdeel 
van het hele complex Auschwitz. Alle oude mensen en alle kinderen 
worden er bij aankomst in een grote kamer gebracht met de medede‑
ling dat ze gebaad zullen worden. In werkelijkheid worden ze vergast. 
De lijken worden dan verbrand.’35
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Deze afschuwelijkheden werden uitgewerkt in een aan het boek toe‑
gevoegd Rapport van de Buitengewone Staatscommissie der U.d.S.S.R., 
met daarin alle denk‑ en ondenkbare onmenselijkheden, met naam en 
toenaam en zoveel ‘haarstruivende’ getallen dat elk vermogen tot be‑
grip stopt. Dit onvermogen moet zowel degenen die het meegemaakt 
hadden als degenen die erover lazen, zo murw gemaakt hebben dat 
ze zich ervoor afsloten, voor af moesten sluiten om niet overvallen te 
worden door een gevoel van volslagen waanzin. Het is een besef dat 
latere generaties, opgegroeid met de Shoah, als het ware met de pap‑
lepel is ingegeven maar dat destijds vanzelfsprekend onbekend was. 
Het zal een bijkomende reden zijn dat er over de vernietigingskampen 
aanvankelijk zo weinig geschreven werd en, indien wel, vooral aan de 
hand van cijfers, nummers en namen.36 ‘Ik denk dat geen van ons toen 
in staat was echte emoties te beleven, geen verdriet, geen haat, geen 
verlangen,’ schreef Eddy de Wind tientallen jaren later in een nawoord 
bij een nieuwe editie van zijn boek.

Felle uitbarstingen van woede zouden heel gezond zijn geweest, maar 
direct trad op wat Mitscherlich noemt ‘das Unvermogen zu Trauern’, 
een ‘gestoord rouwproces’, dat nog na tientallen jaren aanleiding geeft 
tot de late gevolgen van vervolging en verzet.37

Louis Tas c.q. Loden Vogel vertelde, eveneens terugblikkend, iets der‑
gelijks. Dat hij de eerste jaren na de oorlog nergens last van had, tot hij 
op een dag tijdens het scheren – een klassiek moment van inkeer – op‑
eens ‘in plaats van mijn eigen gezicht een van uitdrukking gespeende 
vleesklomp zag.

Er volgde een vreemde, moeilijk onder woorden te brengen en tot in 
het merg gaande paniek. Ik zocht er mijn voormalige analyticus voor 
op. Ik vertel dit om te laten zien hoe blind iedereen was voor de psychi‑
sche betekenis van de Jodenvervolging [want]... de man duidde mijn 
verschijnselen zonder aarzelen als uitgestelde angst ... voor mijn kandi‑
daatsexamen medicijnen.38

Dit gebrek aan belangstelling of begrip voor het gebeurde, zowel bij 
degenen die het meegemaakt hadden als bij derden,39 verklaart wel‑
licht waarom een relatief ‘mild’ geschrift als dat van Abel Herzberg 
herdrukt werd (voor het beroemdste joodse dagboek over de oorlog, dat 
van Anne Frank, geldt in versterkte mate hetzelfde)40 en andere, rau‑
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were, hardere geschriften vergeten. Ze waren onverteerbaar, te moei‑
lijk, en zijn dat misschien nog steeds. Het niet willen of kunnen weten 
is zoals Golda Meir ooit zei: een teken van beschaving.

De laatste etappe

Het onvermogen dan wel de onwil de feiten onder ogen te zien ver‑
klaart dat het tientallen jaren duurde tot het publiek beelden van de 
Shoah te zien kreeg. Toch werd vlak na de oorlog al geprobeerd de 
gebeurtenissen te verfilmen41 en drong minstens een van die pogingen 
ook tot Nederland door. Maar de reacties waren afhoudend. ‘Dit stukje 
schrijf ik op een caféterras,’ schreef Simon Carmiggelt op 7 mei 1949 
in Het Parool.

De zon staat op middaghoogte; er passeren vrouwen in lichte jurken 
en gebruinde mannen met vrolijke gezichten. Een beminnelijke stem‑
ming heerst op zo’n zomerdag in Amsterdam – ‘de mens is goed’ zou 
de ajc zingen. Maar ik kan er niet mee instemmen want ik heb net de 
Poolse film over het vrouwenkamp Auschwitz gezien... Er zullen lezers 
zijn die nu zeggen: zie je nu wel – wat heeft het voor zin al die narigheid 
op te halen? De oorlog is voorbij, we willen leven en vergeten. En zij 
slaan dit blad om...

De laatste etappe (The Last Stage, oorspronkelijk Ostatni etap) van Wan‑
da Jakubowska en Gerda Schneider, gebaseerd op de ervaringen van 
eerstgenoemde in Auschwitz, ging in maart 1948 in Polen in première 
en kwam ongeveer een jaar later in de westerse bioscopen, ook die van 
Nederland.42 Bijna alle kranten schreven erover. Dat zegt iets. Meer 
echter zegt hoe die kranten erover schreven: met veel voorbehoud (‘na‑
tuurlijk moeten wij veel vergeten maar...’), bijna altijd met verwijzing 
naar het heden én met nauwelijks of geen aandacht voor het feit dat de 
film over een joodse familie gaat en op een plek speelt waar in de eerste 
plaats joden vermoord werden. Zo wijdde Aantreden, het blad van de 
Landelijke Vereniging van Ex‑Politieke Gevangenen maar liefst vier ar‑
tikelen aan de film. Daarin werd Auschwitz voorgesteld als een typisch 
concentratie‑ (niet vernietigings)kamp.43 Carmiggelt legde een andere 
klemtoon en vervolgde bovenstaand citaat met een commentaar op de 
actualiteit:
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... en lezen elders, dat Veidt Harlan, de maker van Der ewige Jude in 
Duitsland werd vrijgesproken en toegejuicht door een publiek, dat voor 
het gerechtsgebouw samendromde om zijn handtekening. Misschien 
leidt deze eenvoudige mededeling... tot voldoende innerlijke verwarring 
om u te doen terugkeren tot deze regelen.

Anders gezegd: voor Carmiggelt was het van belang kennis te nemen 
van de afschuwelijkheden in de vernietigingskampen omdat hetzelfde 
opnieuw kon gebeuren. De Waarheid suggereerde iets dergelijks maar 
verbond dat aan kritiek op het beleid in Nederlands‑Indië.

Spreekt uit de soldatenbrieven uit Indonesië niet dikwijls dezelfde 
mentaliteit, dezelfde rassenhaat en mensenhaat, die de nazi’s hun vol‑
gelingen en soms ook hun slachtoffers ingehamerd en ingeslagen heb‑
ben?

De (katholieke) Linie maakte weer op andere wijze gebruik van het leed 
in de vernietigingskampen, namelijk door een snier naar het commu‑
nisme te geven en te schrijven ‘dat dit verleden helaas niet definitief 
afgesloten is voor millioenen uit Oost‑Europa.’ Andere katholieke bla‑
den (De Maasbode en de Volkskrant) reageerden vooral blij over het feit 
dat de mens in staat was zich op te richten terwijl neutrale bladen (het 
Algemeen Dagblad en de NRC) aan de film een verzuchting over het 
menselijk tekort verbonden. Tegelijkertijd vroegen bijna alle kranten 
en bladen zich af of het nodig was op het verleden terug te kijken. 
‘Men wil niet aan al die vreselijke dingen van de oorlog herinnerd wor‑
den,’ spotte De (uit het verzet afkomstige) Prinsestad.

We willen vergeten, we willen iets anders dan gruwelverhalen, we wil‑
len amusement, we willen Samba, we willen al dat ouderwetse van voor 
de oorlog weer terug, we verlangen naar Bonte Dinsdagavondkolder...

Volgt een beschrijving van de film en een pleidooi hem ‘desondanks’ 
te gaan zien. Voor oud‑verzetsstrijders, zo besluit het blad, zal hij zijn 
als zalf op de wonde. ‘Hij, die tijdens het wereldconflict aan “de minst 
winstgevende” kant stond, zal het bezit van zijn grote winst kunnen 
constateren: een eerlijk en rustig geweten.’
 De socialistische krant Het Vrije Volk, niet in staat zich op een fraai 
verleden te beroepen, gaf zijn lezers een ander advies. ‘Moet iedereen 
naar deze film gaan kijken? Ik meen te mogen zeggen: neen,’ schreef 
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de recensent. ‘Er zijn wonden, die nog niet zijn geheeld en die wellicht 
nimmer zullen genezen.’44

 Het gaat te ver om te zeggen dat een meerderheid zo dacht. Dat we‑
ten we niet. Maar ver bezijden de waarheid was de bewering vermoe‑
delijk evenmin. De Shoah had plaatsgevonden. Dat was bekend. Maar 
het was nog te vroeg feiten en gevolgen onder ogen te zien.45

Vroege publicaties over concentratiekampen

Om voor de hand liggende redenen is het aantal vroege publicaties over 
concentratiekampen veel groter dan over vernietigingskampen. Het 
zijn er tussen 1945 en 1950 zeker zeventig geweest, eerder meer dan 
minder – zelfstandige publicaties van Nederlandse oorsprong weltever‑
staan.46 Een groot aantal daarvan verdient ten gevolge van de combina‑
tie papiergebrek en haast – de nieuwsgierigheid naar verhalen was in 
de eerste maanden na de bevrijding groot – op z’n best de benaming 
brochure. Dit geldt bijvoorbeeld een van de eerste kampgetuigenissen 
die in het vrije Nederland verscheen, getiteld In de klauwen der SS. Con-
centratiekampherinneringen en geschreven door een verder niet te ach‑
terhalen Cor Uyttenboogaard. Het boekje bestaat uit nog geen zestig pa‑
gina’s vodderig papier met tekeningetjes en vreselijke beschrijvingen.

Ik kan niet, ik kan werkelijk niet, opzichter, zegt Dolf en zijn stem slaat 
over. Een regen van slagen is het antwoord, om beurten afgewisseld 
met ruwe schoppen. Plotseling staat Dolf op en kijkt zijn belagers fier 
aan. Ik kan niet, versta je, fascistisch geboefte, zegt hij en wij weten dat 
hij te veel gezegd heeft, doe maar met me wat je wilt maar weet dat mijn 
vier kinderen het je vergelden zullen. De opzichter neemt zijn geweer 
en jaagt Dolf een kogel door het hart.47

Ook voor dit soort literatuur was de belangstelling eind jaren veertig, 
begin vijftig nog slechts mondjesmaat. Het verklaart waarom bijna 
geen van die vroege kampgeschriften meerdere drukken beleefde, laat 
staan tot uitvoerige bespiegelingen in krant of tijdschrift leidde. Het 
waren eendagsvliegen. Enkele daarvan werden later weliswaar heront‑
dekt48 maar de overgrote meerderheid ervan is simpelweg vergeten of, 
het belangrijke overzicht van Bettine Siertsema uitgezonderd, geredu‑
ceerd tot een regeltje in een bibliografie.
 Het illustreert wat hiervoor met betrekking tot de geschriften van 
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joodse auteurs ook al opgemerkt werd: dat er in de eerste naoorlogse 
jaren, de eerste maanden na de bevrijding uitgezonderd, relatief49 wei‑
nig belangstelling bestond voor de gebeurtenissen in de kampen. Hoe 
snel de verandering ging, hoe snel na de bevrijding het publiek al niet 
meer wilde weten van de oorlogsellende illustreert een artikel in De 
Koerier van begin december 1945.50 Het is van de hand van een voor‑
malige gevangene en wordt voorafgegaan door een commentaar van 
de redactie. ‘Wanneer wij hier plaats verleenen aan een beschouwing 
over een zo onaantrekkelijk onderwerp als de Duitsche concentratie‑
kampen,’ staat er,
 

dan doen wij dat om tweeërlei redenen. In de eerste plaats, omdat de 
schrijver een jonge man is, die voor het leven verminkt, zijn rechter arm 
moet missen en desondanks het leven weer moedig aandurft. Hij dankt 
dien moed voor een groot deel aan... zijn humor.

En dat, die humor, was de tweede reden het stuk te plaatsen. Geen ge‑
zeur, lachen! Vandaar dat de kwinkslag in het artikel overheerst. Voor 
een buitenstaander mag dat onbegrijpelijk zijn, stelt de schrijver, voor 
de ex‑politieke gevangene is het vanzelfsprekend:

omdat wij weten dat het nu voor ons voorbij is. Wij hebben zin voor het 
humoristische, omdat wij bevrijd zijn, omdat we weer leven. Daarom, 
daarom alleen kunnen we lachen.

Iets dergelijks zegt de avontuurlijke Edouard de Nève in zijn in 1946 
verschenen pil de Glorieuzen – geuzennaam voor de gevangenen van 
de Duitse concentratiekampen.

Ik herinner mij, dat, in een der vele gesprekken, welke ik in Sachsen‑
hausen met wijlen professor B.M. Telders had, wij tot elkaar zeiden: 
‘wat zullen er een hoop boeken uitkomen over de concentratiekampen.’ 
En direct daarop waren wij het erover eens, dat alleen het boek, dat ook 
de groteske zijde van het kamp weergeeft, een waar beeld van ons leven 
als gevangenen zou kunnen geven.

Vandaar dat ook De Nève zijn uiterste best deed niet alleen gruwelen te 
vermelden. Het mocht niet baten. Hoewel zijn boek in de provincie re‑
delijk besproken werd, vooral omdat het geen sensatie zocht, stuurde 
zelfs Vrij Nederland het terug: geen belangstelling!51 Wel veel aandacht 
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oogstte de auteur met zijn kritiek in dit boek op de Nederlandse rege‑
ring, in het bijzonder op het gebrek aan aandacht dat zij voor Neder‑
landers in de Duitse kampen gehad zou hebben. Het was een thema 
waarover, veelal in combinatie met kritiek op het Rode Kruis, in de 
loop van jaren nog heel wat geschreven zou worden.52

Gemeenschap gaat vóór individu

Het gebrek aan aandacht voor oorlogsslachtoffers is niet zozeer, zoals 
wel gesuggereerd is, het gevolg van antisemitisme of van uitsluitende 
concentratie op economisch herstel. Er zijn ook andere redenen. De 
belangrijkste maar minst interessante daarvan is verveling. Het is in‑
derdaad zoals Ben Stroman schreef: wie één concentratiekampverhaal 
gelezen had, had het gevoel ze allemaal gelezen te hebben. Zo gebruik‑
te de NRC naar aanleiding van de berichtgeving over het Proces van 
Neurenberg eind 1945 het begrip eentonig en suggereerde hiermee 
dat iedereen wist wat er in het nazirijk was voorgevallen. Dat was na‑
tuurlijk niet zo. De krant bedoelde: één keer vertellen is genoeg. De 
rest is herhaling.53

 Een tweede, moeilijk vatbare maar niettemin belangrijke reden voor 
het gebrek aan belangstelling voor concentratiekampverhalen is dat 
men destijds veelal vanuit het collectief (gezin, groep of natie) redeneer‑
de en individueel leed als ondergeschikt zag. Oorlog en kamp mochten 
het persoonlijk evenwicht verstoord hebben maar het individu had om‑
wille van de groep de plicht zich te herpakken. Het onvermogen daar‑
toe was simpelweg geen optie of betekende, in het uiterste geval, dat 
de persoon in kwestie een patiënt was: ziek, labiel, geschikt voor een 
inrichting, in ieder geval niet de moeite van de aandacht waard. De rug 
rechten, schouders eronder, niet achterom‑ maar vooruitkijken. Vooral 
omwille van de gemeenschap was dat de enige aanvaardbare mentali‑
teit. Het verklaart tevens waarom er, zowel bij joden als niet‑joden, wél 
veel aandacht bestond voor de wond die de oorlog aan de gemeenschap 
had toegebracht. Zo noteerde J. Soetendorp, redacteur van het Nieuw 
Israëlitisch Weekblad, na een journalistiek bezoek aan een psychiater 
in augustus 1945 opgelucht dat er weinig aan de hand was. ‘Verreweg 
de meesten zullen na korteren of langeren tijd dit alles vergeten,’ was 
hem verzekerd. ‘De schok was hevig, maar niet onherstelbaar. En ons 
allen wacht een groote taak. Die van herstel. Aan het werk dus.’54

 De protestant A. Lens besluit zijn in 1946 gepubliceerd relaas van 
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een verblijf in Kamp Vught met woorden van gelijke strekking.55 ‘Ui‑
terlijk hernam het leven weer spoedig zijn gewone rechten,’ schrijft 
hij, ‘er kwam een tijd van rust en ontspanning, die zeer noodzakelijk 
bleek, om het geschokte evenwicht te herstellen.’
 Talloze artikelen, uitspraken, herinneringen en studies getuigen 
van hetzelfde.56 Dat geldt zelfs voor de publicaties van de instelling 
waarvan je iets dergelijks, vanuit een modern perspectief althans, als 
laatste zou verwachten: de in 1934 opgerichte Nationale Federatie voor 
de Geestelijke volksgezondheid, een van de voorlopers van het huidige 
Trimbos Instituut. Vanaf oktober 1945 gaf deze federatie een blad uit 
dat, zo zou je denken, precies zou moeten gaan over het onderwerp 
dat hier ter sprake is: het psychisch lijden tengevolge van kamp‑ of 
oorlogservaringen. Maar geestelijke gezondheid werd in het Maand-
blad Geestelijke volksgezondheid zelden57 als een individueel verschijnsel 
uitgelegd. Het ging de federatie om volksgezondheid en dus om de in‑
vloed van de oorlog op het collectief, op verwilderde kinderen, gedemo‑
raliseerde arbeiders, nsb’ers en ‘breede lagen van de bevolking, bij wie 
het begrip voor mijn en dijn, de eerbied voor wet en Overheidsgezag in 
de oorlogsjaren zijn verzwakt’. Over hen was het blad in de eerste na‑
oorlogse jaren conform de toenmalige mode58 buitengewoon somber:

Het gezin is verbroken en uit elkaar gerukt, de school is buiten functie 
gesteld, de arbeid is ontredderd, de omgangsvormen zijn verruwd, de 
moraal op ontstellende wijze gezakt, de misdaad heeft overal de kop op‑
gestoken en toont openlijk, zonder schroom, het schaamteloze gelaat. 
Kortom, het geestelijk leven in ons dierbaar vaderland is ernstig ziek en 
het is dringend noodig middelen te beramen die de Geestelijke volksge‑
zondheid weer op peil brengen.59

Aldus gebeurde – en met succes. Gevolg hiervan was dat de eindre‑
dactrice van Maandblad tien jaar later positief terugkeek. Het was, on‑
danks alle waarschuwingen, allemaal erg meegevallen.

Misschien moeten wij hier een scherper onderscheid maken tussen de 
geestelijk gezonden, wien het wél gelukt is zich ook van ernstige schok‑
ken te herstellen en een goede uitweg te vinden uit hun moeilijkheden, 
en die de grote meerderheid uitmaken, en de psychisch minder weerba‑
ren en bedreigden, die er onderdoor gaan.60

De toekomst zou tonen hoe onjuist deze gedachte was.
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Leven is lijden

Er is naast de klemtoon op gemeenschap nog een, sinds de jaren zestig 
zelden opgemerkte reden waarom men na de oorlog weinig aandacht 
had voor het individueel leed van oorlogsslachtoffers. Eerder werd ge‑
zegd dat bijna alle kort na de oorlog verschenen geschriften over de 
kampen eendagsvliegen waren. Tot de uitzonderingen behoren niet 
alleen de geschriften van Abel Herzberg maar ook twee andere boek‑
jes. Het minst vergetene daarvan is een brochure van de Friese kar‑
meliet Titus Brandsma, gewezen hoogleraar mystiek te Nijmegen, fel 
antinazi, begin 1942 gearresteerd en in de zomer van datzelfde jaar in 
Dachau overleden. In gevangenschap schreef hij een aantal teksten, 
plus gedichten. Een van die teksten, Mijn cel, dagorde van een gevangene, 
circuleerden al in de illegaliteit en werden meteen na de bevrijding ze‑
ker tien keer en in een oplage van minstens vijftigduizend exemplaren 
herdrukt.61 Van ellende is in deze teksten geen sprake, integendeel. 
Toon en thema zijn geheel conform het gedicht dat Brandsma in fe‑
bruari 1942 in gevangenschap schreef:

Ik ben gelukkig in mijn leed,
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar ’t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.62

Het christendom was doordrongen van een ‘leedcultuur’: Jezus had 
geleden, het leven was lijden, de individuele mens had niet het recht 
zijn kleine deel aan dit grote lijden naar voren te brengen. Het hoofd 
buigen – doorgaan, ja zelfs genieten van de uitverkiezing deel te mo‑
gen nemen aan het lijden van Jezus, dat was de opdracht van elke 
rechtgeaarde christen. ‘Ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine cel‑
letje,’ schrijft Brandsma in Mijn cel.

Ik heb er mij nog niet verveeld, integendeel. Ik ben er alleen, o ja, maar 
nooit was Onze Lieve Heer mij zoo nabij. Ik kan het uitjubelen van 
vreugde, dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zon‑
der dat ik bij de menschen of de menschen bij mij kunnen. Hij is nu 
mijn eenige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd 
blijven, als Hij het zoo beschikt. Ik ben nog zelden zoo gelukkig en te‑
vreden geweest.63
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In protestante kring leefden vergelijkbare gedachten.64 Daarvan ge‑
tuigt een derde concentratiekampgeschrift dat in de eerste jaren na de 
bevrijding herdrukt werd, in dit geval minstens drie keer: Hel en hemel 
van Dachau van de Arnhemse predikant J. Overduin, gearresteerd na‑
dat hij in februari 1942 een preek had gehouden naar aanleiding van 
Matteus 5:10 en 5:11 (‘Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil’). 
Na langdurige omzwervingen belandde hij in Dachau waar hij dezelf‑
de, zij het minder extatische ervaringen als Brandsma had. ‘Wat werd 
de vijand nietig in het licht van dien éénen Held Christus, Die duivel en 
dood overwonnen heeft,’ schrijft hij. En: ‘Maar we zeiden tegen elkaar: 
We gaan niet alleen, we gaan met God. Hij is overal, ook in Dachau.’65

 Het is vanuit een modern perspectief wellicht even moeilijk voor‑
stelbaar als vanuit een traditioneel‑christelijk perspectief vanzelfspre‑
kend: dat men niet de klemtoon legde op het eigen, individuele leed 
maar op de vereniging in dat leed met God.66

Toch zijn aandacht voor gemeenschap en God vermoedelijk niet door‑
slaggevend geweest voor de betrekkelijke belangstelling voor kampli‑
teratuur en individueel slachtofferschap. Dat is dat men er simpelweg 
niet van wilde weten. Men wilde niet terugkijken, men wilde vooruit, 
geen gezeur, amusement, ‘samba’ zoals De Prinsestad opgemerkt had. 
‘Ik zie nog Eddy de Wind voor me,’ schreef Willy Wielek jaren later vol 
schaamte,

in Russisch uniform met een riem om zijn middel, erg flatteus, die tier‑
de: ‘hoe kunnen jullie feest vieren, weet je wel wat er gebeurd is, je weet 
niet eens wie er allemaal dood zijn, zijn jullie helemaal gek geworden?’ 
Ik zei niets maar ik dacht: ‘ja hoor, goed hoor, je hoeft niet zo hysterisch 
te doen, nu even niet, nu eerst feest...’ En het feest kwam en het was 
grandioos, eerlijk waar, met erwtensoep en oliebollen en vieze crême de 
cacao gemaakt van de zuivere alcohol die dokters kregen en we waren 
allemaal zo dronken als torren en vierden een orgie, dat hadden we wel 
verdiend.67

Abel Herzberg zei het anders. Het zijn de laatste regels van zijn Kro-
niek der jodenvervolging:

En toen dit gebeurd was hebben vele Joden een streep gezet onder hun 
historie. Zij willen geen deel meer hebben aan het Joodse levenslot, dat 
hun slechts bitterheid heeft gebracht. Zij gaan een nieuwe weg.
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Een domino‑effect?
Tweede Wereldoorlog, 
internationalisering, dekolonisatie

Op dinsdag 22 juli 1947 schreef Henk van Randwijk in één zucht het 
artikel dat het beroemdste uit zijn carrière werd: ‘Omdat ik Nederlan‑
der ben’. Aanleiding was de twee dagen daarvoor door het kabinet‑Beel 
genomen beslissing in Nederlands‑Indië gewapend in te grijpen. Van 
Randwijk was het met die beslissing volstrekt oneens en liet dat weten 
ook, woedend. ‘De betikte vellen vlogen zijn machine uit,’ herinnerde 
zijn vrouw zich later.1 ‘Ik spreek omdat ik Nederlander ben,’ hamerde 
Van Randwijk.

Omdat ik Nederlander ben, zeg ik nee! tegen het geweld dat thans door 
ons in Indonesië gepleegd wordt. Ik zeg dit, met in mijn oren de be‑
schuldigingen door mijzelf en anderen geuit tot het Duitse volk, dat 
uit vaderlandsliefde en eenzelfde verkeerd begrepen nationaal belang 
meende te moeten zwijgen toen Hitler in zijn naam misdaden beging. 
Ik schakel daarmee het optreden van onze regering in Indonesië en de 
daden van Hitler niet gelijk. Ik zeg ermee dat wij in de beschuldiging 
aan het Duitse volk erkenden dat er een hogere maatstaf is dan het na‑
tionaal belang en dat er klemmender redenen zijn om te spreken of te 
zwijgen dan het Nederlanderschap.2

De schrijver van deze woorden was niet de eerste de beste. Hij was 
een van ’s lands bekendste ondergrondse strijders en had in die hoeda‑
nigheid op 9 mei 1945 op de Dam het publiek toegesproken. Hij was 
hoofdredacteur van Vrij Nederland, het belangrijkste weekblad dat uit 
de oorlog was voortgekomen, en maatgevend voor de velen die, afkom‑
stig uit religieuze hoek, tijdens of vlak na de oorlog voor een sociaalde‑
mocratische politiek kozen. In beide hoedanigheden was hij radicaal 
doordrongen van de gedachte dat de oorlog een eind aan een tijdperk 
had gemaakt. Hijzelf had zich deze mogelijkheid zelfs al gerealiseerd 
voordat de Duitsers Nederland binnenvielen. Zo vond in september 

[8]
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1939, vlak na de oorlogsverklaring, in zijn huis een plechtig moment 
plaats – het was overigens niet de enige plek waar dat gebeurde:3 er 
werd gebeden, in de bijbel gelezen, gesproken. ‘Nu is er met één ding 
schoon schip gemaakt,’ zou Van Randwijk gezegd hebben, ‘Het verle‑
den. Dat komt nooit meer terug.’4

 Hoewel dit besef van een historische breuk in de jaren zestig en 
zeventig van de twintigste eeuw zoiets als een historiografisch cliché 
werd – de oorlog als betonblok in de tijd: er was een vóór en een ná –,5 
zou het door een nieuwe generatie historici, actief vanaf de jaren tach‑
tig van de twintigste eeuw, sterk gerelativeerd worden. Zij wezen er 
niet alleen op dat het met die breuk wel meeviel maar ook dat juist de 
generatie die de breuk meegemaakt had, al het mogelijke had gedaan 
het gat te dichten.6 Met succes. We zagen het al en zullen het nog dui‑
delijker zien: in de late jaren veertig en jaren vijftig was Nederland, 
ondanks vernieuwende onderstromen, zo mogelijk nog behoudender 
dan voorheen. De zuilen waren opmerkelijk sterk. De publieke moraal 
was benauwd. De politiek was allesbehalve vernieuwend. Kortom, eer‑
der dan van breuk was er na 1945 sprake van herstel. Niettemin zijn er 
twee terreinen waarvoor dit niet of nauwelijks geldt, herstelpogingen 
van tijdgenoten en relativeringen van jongere generaties ten spijt: de‑
mocratie7 en buitenlandse politiek.8 Wat deze laatste betreft was Henk 
van Randwijk niet alleen een van de eersten die zich dat realiseerde 
maar ook een van de weinigen die uit dat besef meteen consequenties 
trok. Om dezelfde reden was hij, ook bij monde van het weekblad dat 
onder zijn leiding stond (Vrij Nederland), buitengewoon teleurgesteld 
dat een meerderheid van de Nederlanders anders dacht.

Op wereldreis

Het besef van wereldburgerschap is bij Henk van Randwijk temeer op‑
merkelijk omdat een Hollandser afkomst en idem dito opvoeding nau‑
welijks denkbaar zijn. Geboren en getogen in Gorcum als zoon van 
een Nederlands‑hervormde tuinder en een gereformeerde winkelier‑
ster ging hij naar de kweekschool en werd verliefd op een meisje van 
het zangkoor – zo’n biografisch begin verzint alleen een schrijver van 
streekromans. Al op jonge leeftijd begon hij gedichten te schrijven: po‑
ezie op de grens van god en medemens – metafysica en sociaal besef. 
Vooral dit laatste zou hem nooit meer verlaten en een van de belang‑
rijkste verklaringen zijn voor zijn primaire weerzin tegen de nazi’s. 
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Want als het hun aan iets ontbrak, zo meende Van Randwijk, dan was 
het wel mededogen. Hijzelf daarentegen was ervan vervuld, getuige 
onder meer zijn eerst gepubliceerde gedicht. Het had als onderwerp de 
ander, de arbeider, in het bijzonder de persoon waarnaar het gedicht 
genoemd is, ‘De griendwerker’.

Gij man, die de vloek van de arbeid
In uw lichaam en leden draagt,
En die met zo weinig tevree zijt
En aan God ’t schamel brood slechts vraagt.

Voor de jonge Van Randwijk was God nog belangrijker dan de me‑
demens. Reeds als jonge man hield hij niet op over dat wezen na te 
denken, minder nog nadat hij via dominee Jan J. Buskes met de denk‑
beelden van de Duitse theoloog Karl Barth in aanraking was gekomen. 
Deze introduceerde een gedachte die haaks stond op de kleinburger‑
lijke protestantse en beweerde dat God een mysterie is. De blijkbaar 
naar ruimte snakkende jonge man ervoer deze opvatting als een open‑
baring. Het was zijn eerste stap ‘naar buiten’ en het begin van een 
afscheid dat zovelen van zijn generatie zouden nemen: van het (do‑
minees)land der vaderen. ‘Als er een terrein is waarop wij Christenen 
onze zwakheid demonstreren, dan is het de wijze waarop wij met el‑
kaar leven,’ schreef Van Randwijk, op dat moment 23 jaar oud, in juni 
1933 aan een vriend.

Onze genoeglijkheidjes, gezelligheidjes, geestigheid en ook de wijze 
waarop wij blijdschap, droefheid, liefde, eerbied laten merken, is banaal 
of wormstekig.9

De belangrijkste verklaring voor deze ‘wormstekigheid’ was het gebrek 
aan ‘gemeenschap’ ofwel solidariteit. Het was een van de grote thema’s 
van de jaren dertig en veertig, het grote thema ook van de naoorlogse 
vernieuwingsbewegingen: de relatie tot de ander. Van Randwijk zou 
zich er in twee romans, talloze artikelen, gedichten en lezingen al vóór 
de oorlog intensief mee bezighouden. In zoverre deed hij niet anders 
dan velen van zijn tijdgenoten. Maar hij ging verder en beperkte zijn 
solidariteit niet tot de nabije omgeving. Daarin onderscheidde hij zich.

De eerste keer dat Van Randwijk Nederland verliet was in de zomer 
van 1936. De keuze viel op een land dat op datzelfde moment bij jon‑



150

dat nooit meer

ge, bevlogen intellectuelen sterk in de belangstelling stond: de Sovjet‑
Unie. Een enkeling veronderstelde dat daar het paradijs lag, de meeste 
Nederlanders zagen het als het rijk van de duivel. Henk van Randwijk 
– rebels, nieuwsgierig, sociaal bevlogen en snakkend naar adem – wist 
het niet en wilde land en cultuur met eigen ogen zien. Hij reisde met 
een gezelschap van overwegend communisten, onder leiding van de 
man die in de Nederlandse cultuur bekendstaat als ‘vader van het Reve’ 
ofwel de vader van schrijver Gerard en slavist Karel. Maar de Sovjet‑
Unie maakte minder indruk op Van Randwijk dan op zijn tijdgenoten 
en fellow‑travellers. Hij zag nauwelijks verschillen met het eigen land 
maar wel een belangrijke overeenkomst: de grote kloof tussen arm en 
rijk. ‘Alleen het economisch smoesje waarmee het [verschil] gerecht‑
vaardigd wordt, is anders.’10

 Er is nog een aspect waaruit blijkt hoe het religieuze, kneuterige 
Holland bij Henk van Randwijk langzaam plaatsmaakte voor de wijde 
wereld. Zoals zovele protestantse christenen van zijn tijd was hij diep 
doordrongen van apocalyptische gevoelens. Dat was inherent aan de 
combinatie van tijd (internationale en nationale politieke spanning), 
wereldbeeld (de bijbel als boek van Gods wrake), jeugdige bevlogen‑
heid (verlangen schoon schip te maken) en mode (de populariteit van 
het cultuurpessimisme à la Spengler, Ortega en Huizinga). Aanvan‑
kelijk was de apocalyptiek van Van Randwijk nogal abstract en vooral 
geënt op het laatste bijbelboek. Maar naarmate de jaren vorderden, 
de internationale dreiging toenam en de oorlog naderde, nam de 
dreiging concretere vormen aan. De beste illustratie hiervan is het 
op het eerste gezicht vreemde maar vanuit het standpunt van een in 
de literatuur verdwaalde schoolmeester ‘logische’ einde dat hij aan 
zijn tweede roman gaf: Een zoon begraaft zijn vader. Het boek gaat 
over de intellectuele botsing tussen een geslaagde, zelfovertuigde 
protestant en een jonge, werkeloze twijfelaar, vader en zoon. Op de 
begrafenis van eerstgenoemde, op de laatste pagina’s van het boek, 
verschijnt uit het niets opeens een escadrille vliegtuigen. Ze versto‑
ren het praatje van de dominee en ‘vervullen de lucht met onrust en 
dreiging...

En plotseling herkent Philip [de zoon] het als een beeld van een waan‑
zinnige ondergaande tijd, waaraan zij allen schuldig staan. En dan weet 
hij dat wat hier door hem begraven wordt veel meer is dan een mensch, 
het is een wereld...11
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Ondertussen – de roman verscheen in 1938 – was de zoon uit de provin‑
cie ‘ontsnapt’ en naar Amsterdam verhuisd. Daar woonde Van Rand‑
wijk ook toen de oorlog uitbrak en zijn leven als verzetsman begon.

Internationale zaken in de verzetspers

Hoewel de Nederlandse illegale pers zich tijdens de oorlog vooral be‑
kommerde om binnenlandse aangelegenheden, in het bijzonder om 
het optreden van de bezetter, was zij vanzelfsprekend doordrongen 
van het feit dat de bezetting het resultaat was van internationale ont‑
wikkelingen en ook alleen via deze ongedaan gemaakt kon worden. 
Het verklaart waarom internationaal nieuws, zeker vanaf het moment 
dat men het radiotoestel moest inleveren, de hoofdmoot van de be‑
richtgeving uitmaakte. Des te opmerkelijker dat het aantal beschou‑
wingen over internationale zaken gering was. Je zou verwachten dat de 
‘schok van 1940’ tot gevolg had dat pers en politiek – of wat daarvan 
over was – zich tot het uiterste inspanden om een antwoord te vinden 
op de vraag hoe Nederland zich verhield tot andere landen, in welke 
zin het land zijn traditionele (neutraliteits)politiek moest wijzigen, 
welke verbintenissen het moest aangaan, maar nee: ‘in de Keur uit de 
Ondergrondsche Pers [Het woord als wapen, een bloemlezing uit de il‑
legale bladen] is nauwelijks een publicatie over de internationale situ‑
atie, over de toekomstige wereldorde te vinden.’12

 Al is dit overdreven, het klopt dat de illegale pers zelden blijk gaf van 
het besef dat de positie van Nederland door de recente gebeurtenissen 
fundamenteel veranderd was. Een goed voorbeeld hiervan biedt Trouw, 
weliswaar niet het meest vernieuwende periodiek maar juist daarom 
vermoedelijk kenmerkender voor aard en toon van de illegale pers dan 
de bladen die zoals Vrij Nederland, Het Parool en Je Maintiendrai be‑
wust naar politieke alternatieven zochten.13 Het blijkt onder meer uit 
de special die Trouw in december 1943 aan Nederlands‑Indië wijdde. 
Hoewel daarin erkend werd dat Nederland in de kolonie iets goed te 
maken had, klonk opnieuw het oude liedje: ‘Als wij straks tegenover 
de volken van Indië staan en opnieuw een periode ingaan van eenheid 
met Indië, dan hebben wij niets anders te zeggen dan het evangelie 
van Hem.’ En:

De historie van eeuwen [heeft] de materieele en ideëele belangen van 
Nederland en Nederlands‑Indië dusdanig met elkaar verweven, dat een 
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uiteengaan van beide landen niet zonder ernstige nadelige gevolgen 
zou zijn.14

In Vrij Nederland werd anders over de kolonie gedacht. Het blad kwam 
enkele maanden na Trouw, in maart 1944, eveneens met een special. 
Daarin werd een compromis tussen de Nederlandse en de Indonesi‑
sche diehards bepleit.

Hier droomen ze [lees: Trouw] van ‘herovering van Indië’, van een twee‑
de moderne opvoering van Coen en Van Heutsz, daarginds van een so‑
lidair, zelfbewust, anti‑Westersch blok van ontwaakte Chineezen, Br[its] 
Indiërs en Indonesiërs... Omdat er een derde mogelijkheid is, daarom 
schrijven wij. Omdat wij gelooven dat mogelijk is de vrije samenwer‑
king gebaseerd op wederzijdsche achting, op een gemeenschappelijke 
democratische overtuiging en een eenheid van belangen gegroeid in 
een 330‑jarige vereeniging...

Het was een standpunt dat het blad niet meer zou verlaten. Tegelijker‑
tijd illustreert het hoe de Nederlandse kaasstolp door de ervaring met 
oorlog en bezetting als het ware verbrijzeld werd.15 Bewijs hiervan is 
dat Vrij Nederland vlak voordat het zijn Nederlands‑Indië‑special pu‑
bliceerde een krant lanceerde die volledig aan internationale zaken ge‑
wijd was en even saai als toepasselijk Internationale Informatie Bladen 
werd betiteld. Al in de inleiding van het eerste nummer, januari 1944, 
werd expliciet afscheid genomen van het verleden. ‘Nederland als een 
eiland van rust en welvaart temidden van de onrust der volkeren was 
een geliefkoosd beeld,’ staat er.

Bezadigd, zonder nationale ressentimenten of rancunes, zonder aspi‑
raties naar gebiedsvergrooting enz. enz. steunend op onze (ondanks 
alle achteruitgang) toch nog vrij sterke economische positie, bekeken 
wij het streven der volkeren op de manier waarop de gezeten burger 
binnenslands bijv. de arbeidersbeweging aanschouwde: wat maken 
die belhamels zich toch druk! Ze zouden je waarachtig je rust ont‑
nemen!

Maar deze situatie was met de oorlog voorgoed voorbij.

De loop der gebeurtenissen heeft ons daartoe gedwongen. Wij hebben 
door bittere ervaring een beter begrip gekregen van de (hachelijke) in‑
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ternationale positie van onze gebiedsdeelen, liggend op de brandpun‑
ten van twee woelige continenten.16

Bezien vanaf de overkant

Enkele dagen na de Japanse capitulatie riepen Soekarno en Hatta de 
vrije Republiek Indonesië uit. Zoals onder meer blijkt uit een artikel 
dat verscheen op de dag van deze onafhankelijkheidsverklaring, had 
zelfs Vrij Nederland met deze mogelijkheid geen rekening gehouden. 
Het artikel was geschreven door een van Van Randwijks Indonesische 
vrienden17 en stelde wat de krant eerder ook al gesteld had: dat tijdens 
de oorlog het idee gerijpt was ‘dat er geen vrede kan zijn, zolang er nog 
koloniën bestaan... Het is waar,’ vervolgde het blad,

dat het politiek onbewuste deel van het [Indonesische] volk naar het 
Nederlands gezag zal hunkeren, omdat dit vergeleken met het Japanse 
inderdaad beter was. Maar dit komt hoofdzakelijk omdat zijn blik niet 
verder gaat.18

Maar het bewuste deel van de Indonesiërs dacht anders, vervolgde Vrij 
Nederland. Het is weliswaar fel anti‑Japans maar niet noodzakelijker‑
wijze pro‑Nederlands. Het zal daarom niet meevallen het te overtuigen 
van de noodzaak tot samenwerking.
 Het duurde maar liefst zes weken – weken van verwarring en onver‑
mogen – tot het weekblad opnieuw over Nederlands‑Indië schreef. Dit 
keer ging dat heel wat voorzichtiger, minder optimistisch en met veel 
begrip voor het standpunt van de rebellen. Opnieuw werden de eigen 
oorlogservaringen als argument gebruikt:

Op het ogenblik zegt het Indonesische volk bij monde van de natio‑
nale beweging dat het onder geen beding het Nederlandse gezag on‑
voorwaardelijk accepteert. En Nederland, dat zelf nog zo kort geleden 
onder vreemde heerschappij stond, dient dit beter te begrijpen dan ooit 
tevoren.19

Een week nadien kwam Van Randwijk zelf met een artikel over Neder‑
lands‑Indië. Het was het begin van wat een lange reeks zou worden. 
Daarin verkondigde hij keer op keer zijn ‘les van de Tweede Wereld‑
oorlog’:
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Wat ons volk voor alles nodig heeft, in dit beslissende uur, dat is dat wij 
ons hart zuiveren van meer dan drie eeuwen ‘overheerserscultuur’, van 
zijn huichelarij en zelfbedrog, zijn, naar de eisen van de tijd, ethisch 
gecamoufleerde machtswellust.20

Van Randwijk zelf had ondertussen belangrijkere zaken aan het hoofd 
en vertrok, temidden van de eerste strubbelingen rond Nederlands‑
Indië, in gezelschap van een groepje collega‑journalisten naar de 
Verenigde Staten. De reis sterkte hem in de gedachte dat er behoefte 
bestond aan een ‘derde weg’, niet alleen tussen oud en nieuw of Neder‑
lands‑Indië en Indonesië maar ook tussen de Sovjet‑Unie en Amerika 
ofwel socialisme en kapitalisme.21

 Een ander denkbeeld waarin Van Randwijk tijdens zijn Amerika‑
reis bevestigd werd, was dat Nederland werkelijk niet meer was dan 
een stipje op de wereldkaart. ‘Wanneer men ons als vreemdelingen in 
Amerika vraagt vanwaar wij komen,’ schreef hij vanuit de VS in een 
stuk dat, veelzeggend,22 ‘De wereld is ons tehuis’ is getiteld,

hebben we al geleerd te beginnen met te zeggen ‘from Europe’; pas 
daarna noemen we Nederland en menigmaal komen we hieraan niet 
toe. Ik hoop dat ik dit kleine feit niet vergeten zal als ik terug ben in Am‑
sterdam en ik hoop dat het ook de lezers van dit artikel iets zegt.

Wat dat ‘iets’ zou moeten zijn had Van Randwijk enkele regels eerder 
al laten doorschemeren: dat Nederlands isolationisme absurd was, niet 
meer dan ‘enkele scherpgetekende lijntjes op de voorgrond van het tril‑
lende beeld van het wereldtoneel.

Het is isolationisme wanneer wij de zuivering losmaken van de we‑
reldstrijd om democratie, wanneer we bij het Indonesisch vraagstuk 
de wereldopinie verwaarlozen en bij onze economische wederopbouw 
de shipyards van Kaiser in San Francisco, de nieuwe staalfabrieken in 
Zuid‑Amerika of de herrijzenis van China vergeten.23

Vandaar Van Randwijks schrik bij terugkeer naar Nederland. Hij wist 
het wel maar toch, na zo’n reis naar de overzijde van de Oceaan en het 
zien van zoveel openheid en ruimte overviel het meer dan ooit: de be‑
nepenheid, de kleinheid, de angst, het oude, kortom Nederland. ‘In dit 
best‑georganiseerde en meest ordelievende land ter wereld,’ schreef 
hij enkele weken na terugkeer uit de VS, ‘is bijziendheid een kwaal.
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Toch zijn er enkele fundamentele dingen in de wereld gebeurd, die 
zelfs den blinde ziende zouden maken. Amerika ligt nog slechts tien 
uren van het West‑Europese vasteland verwijderd en Moskou niet ver‑
der.

Dit simpele feit had volgens Van Randwijk op alle gebied consequen‑
ties – ook voor het Indonesisch conflict. Terwijl het door Nederlanders 
gebruikelijk als een onderonsje werd beschouwd, ‘is het in werkelijk‑
heid een wereldprobleem, dat is een probleem waarmee de hele wereld 
gemoeid is en zich bemoeit.’24

De les van de oorlog

Eind 1946 was de Indonesische kwestie in een beslissend stadium 
gekomen en werd het verdrag van Linggadjati gesloten. Het leek een 
compromis tussen de Indonesische en de Nederlandse regering en 
een bevestiging van de door Van Randwijk zo hevig verlangde ‘derde 
weg’. ‘Eindelijk, eindelijk,’ opende hij een artikel naar aanleiding er‑
van. En al erkende hij dat het verdrag slechts een begin was – het was 
niet erg helder en werd door beide partijen bekritiseerd –, leek het on‑
miskenbaar een stap in de goede richting.

Het gaat tenslotte niet alleen om de vrijheid van Indonesië en een nieu‑
we verhouding tot Nederland, maar om een herordening van de wereld 
(de éne wereld) en vestiging van een samenleving gebaseerd op vrede, 
vrijheid en gerechtigheid’25

Twee maanden na het schrijven van deze woorden reisde Van Rand‑
wijk naar Nederlands‑Indië. Bedoeling was niet alleen de situatie met 
eigen ogen te aanschouwen maar door het uitgeven van een tijdschrift 
ook praktisch bij te dragen aan de zelfstandigheid van de kolonie. On‑
werkelijke maanden volgden. Daarin werd Van Randwijk steeds en‑
thousiaster over de levenslust van de Indonesiërs en steeds bozer over 
de Nederlanders die maar niet wilden inzien dat oude tijden voorbij 
waren. Dieptepunt van dit laatste was de beslissing van de Nederland‑
se regering de opstandelingen met geweld te lijf te gaan. Van Randwijk 
reageerde meteen met een taal en op een toon die, niet in de laatste 
plaats vanwege de daarin getrokken parallel, tot op de dag van vandaag 
herinnerd wordt. ‘Toen op zondag, 20 juli, Nederland de oorlog be‑
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gon tegen de volken op Java en Sumatra, kwam, na de woorden van de 
minister‑president het Wilhelmus door de radio.

Toen drong onweerstaanbaar in mijn herinnering die even zonnige 
morgen van de tiende mei 1940, toen Schiphol reeds brandde en tussen 
de alarmerende berichten van landende parachutisten de stem van onze 
Koningin klonk, gevolgd door het Wilhelmus. Ik stond toen alleen in 
een oud gebouw in de binnenstad van Amsterdam. Toen het volkslied 
uitgespeeld was, ontdekte ik, hoe ik blootshoofds en met natte ogen had 
meegezongen.

Vandaar de schrik, vervolgde Van Randwijk, toen hetzelfde lied ge‑
speeld werd bij de oorlogsverklaring aan de Indonesiërs. Het klopte 
niet, het paste niet, het kon niet. Op 20 juli 1947, bitste hij, klonk het 
Wilhelmus als een vloek.

Nederlanders als oorlogsmisdadigers?

Enkele weken voordat Vrij Nederland het Wilhelmus een vloek noemde, 
had het blad een zo mogelijk nog pijnlijker parallel getrokken tussen 
de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en die in Indonesië, 
tussen Duitsers en Nederlanders – daarmee een spoor uitzettend dat 
pas tientallen jaren later vervolgd zou worden.26 In het eerste nummer 
van juli 1947 publiceerde het blad de eerste van een serie getuigenis‑
sen over het optreden van de Nederlanders in Indonesië. ‘Toen wij de‑
ze gegevens ontvingen, hebben wij geaarzeld,’ schreef Van Randwijk 
in zijn inleiding. ‘Het verging ons als in de bezettingstijd. Ook toen 
hoorden wij schrikkelijke verhalen, waarvan ons verstand wist dat ze 
de waarheid bevatten, nochtans weigerde ons hart ze te aanvaarden.’27

 En nu? Waren de verhalen waar? Gedroegen Nederlanders zich in 
Nederlands‑Indië zoals nazi’s zich in Nederland gedragen hadden? 
Hoewel Van Randwijk voor een dergelijke vergelijking bevreesd was, 
meende hij onvoldoende reden te hebben te zwijgen. ‘Wat tenslotte bij 
ons de doorslag tot publicatie gaf,’ schreef hij,
 

dat is de herinnering aan onze eigen ellende, de bittere nasmaak aan 
de tijd, toen het leed geen stem kreeg, toen onze wanhoop niet buiten 
onze eigen kerkermuren kon komen, toen het onrecht kon zegevieren, 
omdat de kreet der lijdenden gesmoord werd.
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Dat mocht niet nogmaals gebeuren. Daarom nam hij het zekere voor 
het onzekere en ging tot publicatie over, verhalen die de lezer maar al 
te bekend voorkwamen, met één verschil: dat de daders geen Duitsers 
maar Nederlanders en de slachtoffers geen Nederlanders maar Indo‑
nesiërs waren.

De aangewezen persoon wist uit angst niet wat hij moest doen... [en 
wees] de eerste de beste personen aan, die allen werden doodgeschoten. 
Dit herhaalde zich drie keer, zodat er ongeveer dertig mensen werden 
gedood. Een van de mensen die moest aanwijzen, weigerde. Hij kreeg 
een schot...

Maar zoals Vrij Nederland al eerder ervaren had, wilden Nederlanders 
dergelijke verhalen niet horen en helemaal razend werden ze als hun 
landgenoten met Duitsers vergeleken werden. Vandaar dat bij Vrij 
Nederland naar aanleiding van de Indonesië‑artikelen de brieven bin‑
nenstroomden. Verreweg de meeste daarvan waren negatief, zo niet 
woedend. Verwijten van communisme, ja zelfs van collaboratie – met 
degenen immers die in Nederlands‑Indië met de Japanners hadden 
geheuld – waren niet van de lucht. Ondertussen regende het opzeggin‑
gen. Weliswaar was het Indonesië‑standpunt daarvan niet de enige re‑
den28 maar belangrijk was het wel. In het voorjaar van 1948 waren van 
de meer dan 100 000 abonnees die het blad eind 1945 had nog 30 000 
over, in het najaar waren dat er nog maar 18 000. Ondertussen werd 
Van Randwijk almaar somberder. Dat kwam niet zozeer omdat zijn 
blad op de rand van de afgrond balanceerde als wel omdat hij alles zag 
mislukken waarvoor hij jarenlang gestreden had. Tegelijkertijd raakte 
hij er opnieuw van overtuigd dat de wereld richting afgrond snelde. 
Twee weken nadat hij zijn provocerende artikel geschreven had, legden 
zowel Nederlanders als Indonesiërs onder internationale druk de wa‑
pens neer. Een tijd van moeizaam onderhandelen begon. Op hetzelfde 
moment liep de internationale spanning op. In maart 1947, enkele 
maanden dus voordat het tot een gewapende botsing tussen Nederlan‑
ders en Indonesiërs kwam, verkondigde Truman de doctrine die ge‑
woonlijk als het begin van de Koude Oorlog gezien wordt. Kort daarna 
lanceerden de Verenigde Staten het Marshallplan. Daarmee werd in‑
ternationale politiek steeds meer een kwestie van kiezen of delen – pre‑
cies datgene wat Van Randwijk niet wilde. Met zijn standpunt tussen de 
partijen, zo schrijven zijn biografen, begon hij steeds meer te lijken op
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een handenwringende kastelein, die alleen maar ‘heren, heren, moet 
dat nu zo?’ kan roepen tegen de cliëntèle die in zijn établissement met 
elkaar op de vuist gaat. De strijdende partijen daarentegen wilden alleen 
maar weten aan wiens kant de cafébaas zich in de strijd ging mengen.29

Het antwoord van de cafébaas was duidelijk: geen. Hiermee belandde 
Van Randwijk nog verder in het kamp van somberende intellectuelen. 
Talloze van zijn artikelen in 1948 en 1949 getuigen ervan. Het was een 
schrale troost dat hij in de laatste Vrij Nederland van 1949, een van de 
laatste nummers ook die onder zijn verantwoordelijkheid verscheen, 
een vrij Indonesië kon verwelkomen. Kort daarop vertrok hij opnieuw 
daarheen. Onderweg had hij een droom. De beschrijving is van een‑
zelfde dikhout als de eerder geciteerde passage uit de roman over de 
zoon die zijn vader begraaft maar daarom des te duidelijker. ‘Gisteren 
droomde ik dat ik sterven zou,’ schreef Van Randwijk.

Ik zat ermee wie aan mijn graf zou zijn, wie recht zou hebben op mijn 
lijf en op mijn nagedachtenis (officieel dan). Ik wist het niet. Waar‑
schijnlijk zouden ze mij beiden [de twee vrouwen c.q. twee landen tus‑
sen wie hij op dat moment heen en weer werd geslingerd] verachten en 
daar was ik bang voor. Ik vroeg hen beiden aan mijn bed en zei spottend 
en klagend tegelijk: ‘ik, dit hier, mijn lichaam gaat nu toch weg. Mijn 
maatsch[appelijke] carrière idem, mijn vrienden zullen me vergeten. 
Kunnen jullie dat kleine vage restje dat overblijft, niet samen hebben 
zonder elkaar te hinderen?

Ze weigerden beiden, stijfkoppig en verdrietig tegelijk.30
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De naoorlogse schemer tussen 
vrede en onvrede

Precies een week nadat hij na een verbod van meer dan vier jaar op‑
nieuw verschenen was, bracht De Telegraaf een nieuwtje dat werkte als 
de spreekwoordelijke steen in de vijver.

Donderdagochtend jl. heeft de Haagse politie uit het water tegenover 
het Metropole Theater aan de Groot Hertoginnelaan te Den Haag een 
lijk opgehaald dat bij nader onderzoek bleek te zijn van de 44‑jarige 
Duitser F. S.

Ofschoon de politie aanvankelijk aan zelfmoord dacht, zijn er thans 
aanwijzingen die op moord duiden. S. was gedurende de bezetting ver‑
bonden aan de Veldgendarmerie te Utrecht en werkte in deze functie 
wel samen met de Nederlandse illegaliteit, o.m. met de groep ‘Oome 
Jan’. Hij werd dan ook na de oorlog niet gearresteerd. Met een compag‑
non dreef hij aan de Piet Heinstraat een zaak in sportartikelen. Naar 
verluidt moet S. zich na de oorlog ook hebben beziggehouden met de 
‘zuivering’ in het algemeen.

Aldus het eerste1 van een lange serie artikelen over de zogenaamde 
‘zaak‑Schallenberg’, een schemerige gebeurtenis uit een tijdperk dat 
eenzelfde kwalificatie verdient. Het wordt zelfs uit deze korte tekst al 
duidelijk. Was hier sprake van moord of zelfmoord? Van iemand die 
bij de veldgendarmerie of bij het verzet had gezeten? Had de man in 
kwestie zich na de oorlog met de zuivering beziggehouden of was hij 
juist gezuiverd? Zoveel onduidelijkheden was vragen om aandacht. En 
inderdaad, de dood van Schallenberg zou de Nederlandse pers maan‑
denlang intensief en daarna nog jarenlang2 regelmatig bezighouden. 
Ondertussen werd de zaak almaar schemeriger. Een paar citaten, wil‑
lekeurig uit de enorme stapel gepikt, mogen dit illustreren.
 ‘Merkwaardig is,’ zo schreef Het Vrije Volk, ‘(zoals er zoveel hoogst 
merkwaardige kanten aan deze zaak zitten) dat zijn [Schallenbergs] 

[9]



160

dat nooit meer

zakboekje en andere portefeuille... spoorloos zijn.... Of Schallenberg 
overigens zijn eigen naam is wordt betwijfeld.’3 De Volkskrant: ‘Deze 
man... stond op het punt die avond een belangrijke geldtransactie te 
verrichten. [Die transactie] hield verband met het millioenenvermogen 
van de Duitser dr. A. Mucke, hoofd van het Reichsministerium für die 
besetzten Ostgebiete. Dit bedrag, naar verluidt 2,5 millioen in effecten 
en juwelen, moest via een lange schakel op het neutrale grondgebied 
in Nederland verkocht worden... De vraag is nu of Schallenberg het 
bewuste vermogen op zich had toen hij vermoord werd.’4

 Spoedig gaf elke krant zijn eigen uitleg aan de affaire. Zo legde De 
Waarheid een verband met de Koude Oorlog. ‘De moordenaars [heb‑
ben] het risico van een misdaad op klaarlichte dag in de diploma‑
tenwijk van Den Haag op zich genomen, teneinde het zakboekje te 
bemachtigen. De “Koude Oorlog”... is overgegaan in een “warme oor‑
log”.’5 De protestantse Trouw maakte nogal wat werk van het feit dat de 
katholieke kerk bij de zaak betrokken zou zijn. ‘De lieden, die in het 
bezit waren van de effecten, werd aangeraden de verkoop op neutraal 
terrein te doen plaatsvinden. Daartoe werd uitgekozen de pauselijke 
internuntiatuur in Den Haag, die gelegen is in de onmiddellijke na‑
bijheid van de plaats waar het stoffelijk overschot van Schallenberg... 
gevonden werd.’6

 En zo ging het door, artikel na artikel, suggestie na suggestie. On‑
dertussen bleek de zaak verbonden met tal van andere, evenmin frisse 
zaakjes. Een daarvan was de moord op de Haagse advocaat Hendrik 
de Boer,7 een ander het optreden tijdens de oorlog van een deel van de 
Haagse politie onder inspecteur C. Leemhuis. Hij zou met een aantal 
collega’s intensief bij de arrestatie van joden betrokken zijn geweest. 
Maar dat niet alleen: hij had ook kans gezien in het verzet door te drin‑
gen. Daarmee had Leemhuis bijgedragen aan het beeld dat collaboratie 
en verzet in de hofstad onontwarbaar door elkaar liepen. Hoewel hij 
en zijn collega’s in december 1947 tot levenslang veroordeeld waren,8 
werd het vonnis een jaar later door de Raad van Cassatie vernietigd – 
en wel om redenen die de zaak nog ernstiger maakten dan hij al was. 
De veroordeelden hadden in hun verweer namelijk aangetoond dat zij 
niet meer dan een radertje in het wiel waren geweest. De werkelijke 
verantwoordelijkheid voor de arrestatie van de Haagse joden zou in 
hoge kringen van politie en politiek gelegen hebben, bij mensen dus 
die op dat moment nog trots, vrij en machtig rondliepen. De rechtbank 
weigerde hiernaar onderzoek te verrichten maar begon op 20 septem‑
ber 1949 wel een nieuw proces tegen Leemhuis. De dag daarvoor werd 
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Schallenberg vermoord. Hij ‘beschikte over vele gegevens en heeft 
daarvan nooit een geheim gemaakt,’ schreef Het Parool. ‘Als ik over de 
grens word gezet, zal ik een boekje opendoen.’9

 Uiteindelijk, in mei 1950, werden Leemhuis en de zijnen opnieuw 
veroordeeld – buitengewoon mild, dat wel. Voorafgaande aan de uit‑
spraak deelde een van de raadslieden de rechtbank doodleuk mee dat 
de veroordeelde binnenkort onderscheiden zou worden met niets 
minder dan het Herinneringskruis ’40‑’45 van het Nederlandse Rode 
Kruis.10 Het verhaal bleek onjuist maar dat verandert weinig aan de in‑
druk die het maakte: dat de oorlog een rommeltje had nagelaten, ‘een 
augiasstal’ zoals De Telegraaf het noemde.11 Het is een besef dat be‑
langrijk is voor de naoorlogse sfeer vanaf het eind van de jaren veertig, 
belangrijk ook voor het beeld van de oorlog en de omgang met allen die 
daarin een cruciale rol hadden gespeeld, in het bijzonder verzetslieden 
en collaborateurs. Terwijl eerstgenoemden in toenemende mate met 
de nek werden aangekeken en hun tegenstanders aan hun lot overgela‑
ten, werd de dominante stemming – als dat het juiste woord is – ‘scep‑
tisch’: het zou in de oorlog anders zijn toegegaan dan het kort na de 
oorlog dominante zwart‑wit beeld suggereerde. De naoorlogse chaos 
leverde hiervan het bewijs.

De Mucke-poet

De zaak‑Schallenberg was gerelateerd aan die van Mucke, een niet‑
nazigezinde, schatrijke Duitser die tijdens de oorlog onderduikers had 
geherbergd maar in 1944 opeens, met achterlating van zijn vermogen, 
van de aardbodem was verdwenen om vervolgens als partizanenma‑
joor in Italië op te duiken.12 Als je de pers mag geloven – maar in zaken 
als die van Schallenberg of Mucke is er weinig reden wat dan ook te 
geloven – had ongeveer half Nederland in de eerste jaren na de oorlog 
achter de zogenoemde Mucke‑poet aan gezeten. Ook de Nederlandse 
staat had belangstelling getoond. Een van de resultaten hiervan was 
een ontmoeting van een aantal rijksambtenaren met Mucke. Op de 
terugweg hadden de heren echter een auto‑ongeluk gehad. Daarbij 
was alles verloren wat ze van de poet bemachtigd hadden. Een zoveel‑
ste indianenverhaal dus, net als dat van het merendeel van de affai‑
res uit de eerste naoorlogse jaren. Zo was al langer bekend dat ook de 
burgemeester van Den Haag, W.A.J. Visser, betrokken was.13 Hij was 
tijdens de oorlog burgemeester van Zeist geweest en had in die hoe‑
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danigheid Mucke gekend, ja zou zelfs een tijd bij hem ondergedoken 
hebben gezeten. De verhalen bleven echter vaag tot Vissers secretaris 
in mei 1949, enkele maanden dus voordat De Telegraaf de knuppel in 
het hoenderhok gooide, op Schiphol gearresteerd werd vanwege over‑
treding van de deviezenbepalingen. De man had 50 000 Zwitserse 
francs bij zich. Het geld zou deel uitmaken van de Mucke‑poet. Visser 
belandde daarop in een zenuwinrichting (en werd als burgemeester 
van Den Haag opgevolgd door Schokking rond wie enkele jaren later 
een andere oorlogsaffaire speelde), zijn secretaris werd gevangenge‑
zet. Een half jaar later, op het moment dat de Schallenbergaffaire een 
hoogtepunt bereikte, werd tegen Visser een half jaar gevangenisstraf 
geëist.14 Zo ging het door, maandenlang en met het ene dwaze verhaal 
na het andere. Want naast burgemeester Visser van Den Haag, Mucke 
en Leemhuis zouden ook een vriendin van Seyss‑Inquart, Sanders, 
‘een Tweede Kamerlid’, de inspecteur‑generaal van politie A.W. de Ko‑
ningh en tal van anderen betrokken zijn.
 ‘De zaken Schallenberg, Mucke, Visser, Henssen, Zwitserland, Ef‑
fecten‑registratie, Rechtsherstel,’ schreef het ‘onafhankelijk, critisch 
weekblad’ De Nieuwe Post eind oktober 1949, ‘zijn alle caleidoscopi‑
sche fragmenten, sommige belangrijker dan andere, sommige groter 
dan andere, sommige rechtstreekser dan andere – maar álle crimineel 
– van één en dezelfde zaak: een grote intrigue van corruptie en chan‑
tage, die ver ingrijpt in ons politieke leven.’15 Tal van andere bladen 
beweerden hetzelfde:

Men kan uit de gretigheid, waarmede de omvangrijke beschrijvingen 
van ’s mans [Schallenberg’s] heengaan worden gelezen, leren dat het 
Nederlandse publiek er niet geheel en al van overtuigd is, dat het troebel 
bezinksel uit de bezettingstijd voldoende is opgeruimd.16

Aldus het uitgesproken rechts‑liberale blad Elsevier. Opmerkelijk is dat 
het niet minder uitgesproken maar radicaal‑socialistische weekblad De 
Vlam op dezelfde dag in andere bewoordingen precies hetzelfde ver‑
kondigde:

Meer dan in welke oorlog heeft de Tweede Wereldoorlog alle remmen 
tegen menselijk bederf losgemaakt. Het nazi‑gangsterdom heeft de hele 
internationale ‘politieke’ penose ongekende mogelijkheden verschaft... 
Voor wat dat betreft doet het er weinig toe of Schallenberg vermoord is 
of de hand aan zichzelf heeft geslagen. De moordenaars zijn in ons.17
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De Wereldkroniek, het oudste familieblad van Nederland en neutraal 
van signatuur,18 beweerde dat zaken als die van Schallenberg vooral 
iets zeiden over de sfeer in Nederland. ‘Wij zullen er overigens goed 
aan doen deze en soortgelijke zaken nog steeds te zien als oorlogsna‑
weeën,’ schreef het blad en verbond aan deze constatering ook een op‑
merking over de rol van de pers. Tot op heden, zo schreef zij, was het 
goed journalistiek gebruik over lopend onderzoek slechts persberich‑
ten te publiceren. Maar de tijden waren veranderd.

De oude journalistieke usance zal dan pas weer recht herkrijgen, wan‑
neer we er in ons land allemaal van overtuigd zijn, dat we geen Bal‑
kanstaat meer zijn en wanneer het werken met doofpotten, geheime 
dossiers, het beschermen van functies en reputaties en het opruimen 
van een heleboel ‘oud zeer’ een einde heeft genomen.19

Nederland als Balkanstaat, een negatiever oordeel was welhaast on‑
denkbaar.

Cultuur- en ander pessimisme

Somberheid over Nederland, het Westen, de toekomst, de jeugd, 
kortom algehele somberheid over maatschappij en cultuur was na 
de bevrijding bon ton.20 De eerste paar weken, hier en daar wellicht 
maanden, overheersten nog optimisme, vreugde over de herwonnen 
vrijheid, verlangen naar vernieuwing en de gedachte dat het mogelijk 
was schoon schip te maken. Maar naarmate de bevrijding verder weg 
kwam te liggen en de alledaagse werkelijkheid terugkeerde, nam de 
vreugde af. Tegelijkertijd werd het beeld van het jongste verleden mod‑
deriger. Een goede illustratie hiervan is de brief die Wilhelmina in ja‑
nuari 1947 aan het Kabinet stuurde.

Tallooze menschen van goeden wille in den lande ondervinden onbe‑
hagen, teleurstelling en moedeloosheid, omdat beginselvastheid en 
het hooghouden van idealen, waarvoor zij tijdens den oorlog gestreden 
hebben, het telkens opnieuw afleggen tegen beginselloosheid, opportu‑
nisme en eigenbaat.

In haar brief somde Wilhelmina van dit verval maar liefst twaalf voor‑
beelden op, in het bijzonder met betrekking tot de coulante omgang 
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met mensen of groepen die zich tijdens de oorlog minder fraai gedra‑
gen hadden. Het was haar laatste poging het tij te keren. Daarna gaf ze 
het op, deed troonsafstand en verbeet zich.21

 Het tegenovergestelde deed een man die tientallen jaren later uit‑
voerig in het nieuws zou komen maar ook in de eerste naoorlogse ja‑
ren al heel wat aandacht kreeg: Pieter Menten. Met gebruikmaking van 
de nazi’s en hun methoden had hij zich tijdens de oorlog op ontoelaat‑
bare wijze verrijkt en vervolgens gedurende tientallen jaren de dans 
weten te ontspringen.22 Aldus het huidige beeld. Maar in de naoorlog 
werd hierover anders gedacht: de man, zo meende een niet onbelang‑
rijk deel van politiek, pers en justitie zou niet zozeer een dader als een 
slachtoffer zijn – van de staat, de politie en de rechtspraak. De meest 
uitgesproken vertegenwoordiger van dit standpunt was een man die 
zich eerder ook nadrukkelijk in het debat over de perszuivering had 
gemengd,23 de gewezen Telegraaf‑ en Volk‑journalist, instigator van het 
weekblad Elsevier en laatste hoofdredacteur van het christelijk‑histori‑
sche blad De Nederlander24 Hendrik A. Lunshof. Hij was een van de 
lastigste luizen in de naoorlogse pels, overdreef vaak en graag maar 
verwoordde tegelijkertijd een mening die, voor zover valt na te gaan, 
door velen werd gedeeld. Zo bezien beschikte hij over een eigenschap 
die later veelal met De Telegraaf werd geassocieerd: het vermogen de 
thermometer diep in de billen van de samenleving te steken. Hoe dan 
ook, Lunshof beweerde in een lange serie artikelen dat de zaak‑Men‑
ten een tijdsbeeld was.

Men vindt er al de elementen van het onrecht in gekristalliseerd, dat 
sinds de bevrijding in Nederland heeft geheerst en dat een voortzetting 
is van het onrecht, dat de Duitsers hier invoerden.25

Je zou denken dat de auteur vanwege deze omkering van zaken alom 
belachelijk werd gemaakt en door niemand geloofd. Het tegendeel is 
waar. Om de onderzoekers van de Menten‑affaire naar aanleiding van 
de receptie van Lunshofs artikelen te citeren:

Het tij was in Nederland gekeerd, met alle voordelen voor Menten 
en met alle nadelen voor degenen die het doelwit vormden van zijn 
aanklachten. Dat dergelijke aanklachten wel min of meer gefundeerd 
zouden zijn, was tot uitgangspunt geworden, en door dit uitgangspunt 
werd men zelf [bedoeld is de tijdgenoot] meegesleurd doordat alleen 
nog die aspecten van het feitenmateriaal de aandacht trokken die in 
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een vooropgezet denkbeeld over de waarschijnlijke toedracht inpasbaar 
waren.26

Het is een wat omslachtige wijze van stellen dat feiten er slechts ten 
dele toe doen en dat het ‘vooringenomen standpunt’ ofwel de stem‑
ming – in dit geval de gedachte dat Menten een slachtoffer was en 
geen dader – doorslaggevend is. Die stemming is als de bril waardoor 
gebeurtenisen bekeken worden. Tijdgeest wordt zij wel genoemd, pu‑
blieke opinie, selectieve perceptie, wat de Spaanse filosoof Jose Ortega 
y Gasset creencia, Michel Foucault discours en de wetenschapsfilosofie 
paradigma noemt. Historici weten er niet goed raad mee. Tegelijker‑
tijd kunnen ze het bestaan ervan niet ontkennen.

Stemmingsonderzoek

Alle voorbehoud ten spijt weten we van de naoorlogse stemming meer 
dan van die in voorgaande tijden. Dat komt omdat er toen voor het 
eerst in de Nederlandse geschiedenis publieksonderzoek werd ver‑
richt.27 Helaas komt daaruit geen eenduidig beeld tevoorschijn. Zo zijn 
er nogal wat enquêteuitslagen die op een sombere stemming wijzen28 
terwijl andere die somberheid juist ontkennen.29 Ook op de herhaal‑
delijk gestelde algemene vraag of men meende dat er sinds de oorlog 
sprake was van vooruitgang, volgde geen eenduidig antwoord:

Vindt U dat U er op het ogenblik beter, slechter of hetzelfde aan toe bent als een 
jaar geleden?
 Beter Hetzelfde Slechter Geen antwoord
Juli 1949 37 procent 33 procent 29 procent 1 procent
Maart 1948 30 procent 40 procent 27 procent 3 procent
Januari 1947 50 procent 25 procent 24 procent 1 procent

Uit een onderzoek van begin 1950 onder Engelsen, Nederlanders en 
Amerikanen bleek dat men over het algemeen meende dat de mens‑
heid er qua gezondheid, kennis en verstand op vooruit maar qua ge‑
moedsrust, moraal, godsdienst en geluksgevoel op achteruit was ge‑
gaan. Uit ditzelfde onderzoek bleek ook dat Nederlanders somberder 
waren dan de anderen.30 Hiertegenover staan echter weer de zeer po‑
sitieve antwoorden (62 procent, 74 procent) op de vraag naar vooruit‑
gang op het gebied van gezondheid of kennis. Anders gezegd, het is 
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niets nieuws maar toch: hoewel de enquêtes eerder een somber dan 
een vrolijk beeld geven, zijn ze bijeengenomen vooral onduidelijk en 
dus even onbetrouwbaar als andere bronnen. De vraagstelling stuurt 
het antwoord; het antwoord kan op vele manieren uitgelegd worden; 
bovendien spreken de antwoorden elkaar tegen. Het is daarom alleen 
in samenhang met andere bronnen – literatire, wetenschappelijke, 
journalistieke – dat een enquête betekenis kan krijgen. In dat verband 
springt één, op het eerste gezicht vrij onbetekenend nipo‑onderzoek 
eruit, namelijk dat waarin het Nederlandse publiek in het najaar van 
194831 gevraagd werd of het meende dat de West‑Europese bescha‑
ving op haar retour was.32 Een groot percentage van de bevolking (39 
procent) had hierover geen oordeel. Begrijpelijk, zoiets vaags en alge‑
meens als ‘de koers van de beschaving’ is typisch een intellectuelenpro‑
bleem. Toch meende maar liefst 44 procent van de ondervraagden dat 
de uitspraak juist en slechts 13 procent dat zij onjuist was. Maar – en 
dat maakt de uitslag opmerkelijk – het aantal ‘beter gesitueerden’ dat 
van mening was dat de westerse beschaving z’n beste tijd had gehad 
was veel hoger dan het aantal – wat de enquêteurs noemden – ‘minder 
gesitueerden’: 55 tegen 38 procent. Dat is in dit verband vooral van be‑
lang omdat er bij de analyse van stemming, afgezien van in opinieon‑
derzoek, bijna altijd gedoeld wordt op de inschatting daarvan door een 
spraakmakende groep. Hoe de werkelijke stemming is, weten we niet 
en zullen we ook niet weten. Die gaat schuil in de wirwar van alledag, 
achter de gevels van de huizen en in talloze individuele eigenzinnighe‑
den. Wat we ervan vernemen is de inschatting door een kleine groep: 
journalisten, publicisten, intellectuelen, wetenschappers, politici en 
gelegenheidsschrijvers. Vandaar het belang van de bronnen die van 
hen afkomstig zijn. Ook die zijn gebrekkig, moeilijk te interpreteren 
en moeilijker met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar als 
stemming werkelijk zo belangrijk is, kan ongrijpbaarheid geen reden 
zijn elk onderzoek ernaar achterwege te laten.

Letteren als seismograaf

In de literatuurgeschiedenis is het sinds lang standaard de naoorlogse 
letteren en zeker de receptie daarvan in donkere kleuren te schetsen. 
In dat verband worden altijd weer dezelfde auteurs genoemd (Reve, 
Hermans, Blaman) en dezelfde citaten gegeven – veelal over de jeugd.33 
Van Duinkerken bijvoorbeeld merkte eind 1949 naar aanleiding van 
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romans van de drie genoemde schrijvers op dat naoorlogs Nederland 
bevolkt werd

door de lusteloze schimmen van Frits van Egters, Werther Nieland, Ali‑
de, Kosta, Peps, Arthur Muttah, Oskar Ossegal. Om hen heen [beweegt 
zich een] onwaarschijnlijk aantal vrienden en vriendinnen, die hun 
instincten prikkelen en hun uitzichtloze leven vermoeien door verlei‑
dingen... die zonden zouden kunnen zijn, indien ze niet zo vervreemd 
waren van alle waarachtige intensiteit.34

Een ander vooraanstaand criticus, Garmt Stuiveling, liet een vergelijk‑
baar geluid horen. ‘Niemand kan ontkennen, dat de tegenwoordige li‑
teratuur nogal somber is,’ schreef hij.

Het verhalende proza houdt zich bij voorkeur bezig met figuren, die op 
een of andere wijze te gronde gaan of die op zichzelf de belichaming 
zijn van de ontbinding, angst, afschuw en wanhoop. Men behoeft niet 
lang te zoeken om van zulk een literatuur de oorzaak te vinden: het is de 
maatschappij zelf, de totaliteit van de samenleving, die deze atmosfeer 
bepaalt.35

Tot slot de destijds bekendste literatuurhistoricus, Gerard Knuvelder. 
In zijn Handboek tot de moderne letterkunde uit 1954 noemde hij het 
gesomber van de groep literatoren die hij samenvatte onder de noemer 
‘de landerigen’ het meest markante element van de naoorlogse litera‑
tuur. ‘Wat aanvankelijk [vóór de oorlog] slechts gevoelens van onlust 
en onzekerheid leken,’ schreef hij, ‘kreeg een intensiteit die deze ge‑
voelens tot obsessies maakte...

De generatie van 1935 en, in sterker mate nog, die van direct na de be‑
vrijding, leefde van intense gevoelens van smart, angst en onlust. In de 
oorlogsjaren leek een samenleving in elkaar gestort, alleen chaos bleef 
over; ook in de kleinste vorm van samenleving: het gezin, zagen sommi‑
gen vooral de sombere, troosteloze, knellende en kwellende aspecten... 
Een deel dezer auteurs [is] herkenbaar aan de vele gemeenzame eigen‑
schappen van angst, eenzaamheid, troosteloosheid, weerzin, wanhoop, 
walging, folterende zelfkwelling, of... aan de uitdrukking van gevoelens 
van onlust en landerigheid.36
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Fameus in dit verband werd het al gegeven citaat uit Ik heb altijd ge-
lijk van Willem Frederik Hermans over het leven dat de gemiddelde 
Nederlander geen enkele vreugde meer te bieden had. Het zou moei‑
teloos aangevuld kunnen worden met citaten uit het werk van Reve 
(met name De avonden), Blaman en tal van andere, tegenwoordig veelal 
vergeten schrijvers zoals Jo Boer of Dola de Jong. Toch valt tegen de 
conclusie die hieruit getrokken zou kunnen worden – dat Nederland 
aan somberheid ten prooi zou zijn –, wel iets in te brengen: dat de in 
moderne ogen voor de naoorlog zo kenmerkende literatuur van Reve 
en de zijnen, met kwantiteit als criterium, helemaal zo kenmerkend 
niet was. Integendeel. Uit cbs‑enquêtes blijkt dat de Nederlandse be‑
volking destijds statistisch gezien geen enkele, maar dan ook letterlijk 
geen enkele (0 procent, onmeetbaar) belangstelling had voor de lite‑
ratoren die in de geschiedenisboekjes met de late jaren veertig, begin 
vijftig worden geassocieerd.37

 Het is een constatering die door andere bronnen bevestigd wordt. 
Zo is De avonden zonder twijfel een van de meest fameuze boeken uit 
de Nederlandse literatuur van de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Maar in de eerste tien jaar na verschijning (1947) was het aan de straat‑
stenen niet te slijten.38 Hetzelfde kun je zeggen over het werk van Her‑
mans. Van De tranen der acacia’s werden in de eerste acht jaar na ver‑
schijning (1949) nog geen 3000 exemplaren verkocht. De doorbraak 
kwam pas met De donkere kamer van Damocles uit 1958 en de daarop‑
volgende heruitgaven van het werk als pocket. Overigens zou je goed 
kunnen volhouden dat auteurs als Reve en Hermans de tijdgeest beter 
aanvoelden dan hun collega’s die eenvoudiger en meer populaire ver‑
halen vertelden. Om diezelfde reden reageerden de critici en spreken 
literatuurhistorici nog altijd van hun werk.

Intellectuele somberheden

Wat somberheid betreft zou je bij intellectuelen van een mode kunnen 
spreken, overgewaaid uit de vooroorlogse jaren en aan het eind van 
de oorlog in een nieuw, onder jongeren veelal existentialistisch jasje 
gestoken: Jan Romein, Fred L. Polak, G. van der Leeuw, P.J. Bouman, 
H. Brugmans, N.A. Donkersloot, het is niet moeilijk tientallen voor‑
aanstaande intellectuelen te noemen die diep doordrongen waren van 
de ‘crisis van de westerse beschaving’ en daarvan in een onafzienbare 
reeks boeken en boekjes, artikelen en lezingen getuigenis aflegden.
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 ‘Bezorgdheid over de toekomst van de westerse beschaving [be‑
stond] bij intellectuelen uit alle richtingen,’ schrijft een historicus die 
de mentaliteit van Nederlandse en Amerikaanse intellectuelen in de 
eerste jaren na de oorlog uitvoerig onderzocht.

Tijdschriften als het progressief‑protestants‑christelijke Wending, het 
rooms‑katholieke Streven, het sociaaldemocratische Socialisme en Demo-
cratie, de liberale De Gids, de progressieve De Nieuwe Stem, en de niet‑
communistisch linkse De Vrije Katheder besteedden vooral in de periode 
1945‑1953 regelmatig aandacht aan dit probleem. Daarnaast verschenen 
er voortdurend boeken die het dreigende verval van de Westerse bescha‑
ving tot onderwerp hadden en werden in de genoemde tijdschriften 
buitenlandse publikaties over de cultuurcrisis uitvoerig besproken.39

Pas halverwege de jaren vijftig, aldus dezelfde historicus, kwam aan 
deze mode een eind. Maar heeft de Tweede Wereldoorlog dit cultuur‑
pessimisme versterkt? Het is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijker is 
dat de actualiteit, in het bijzonder de spanning ten gevolge van een 
opdoemende Koude Oorlog, de somberheid versterkt heeft. Aldus ook 
de suggestie uit de al vermelde nipo‑enquête over de westerse bescha‑
ving. 

‘Beschaving in neergang, want’: 40

46 procent  Oorlog, vijandige verhoudingen, militarisme, geen tucht 
onder de volken, mensenlevens tellen niet

20 procent De mensen zijn er slechter aan toe, armoede
11 procent  Mensen worden moreel slechter, moord, lichtzinnigheid, 

zedeloosheid, diefstal, corruptie, godsdienstzin is minder
5 procent Onderdrukking, concentratiekampen

Het belangrijkste verschil tussen de vóór‑ en de naoorlogse somber‑
heid, zo is de indruk, is dat laatstgenoemde concreter was. De tech‑
niek die vóór de oorlog bedreigend leek, had tijdens de oorlog haar 
gevaar bewezen. Het beste bewijs hiervan was de atoombom. Henk 
van Randwijk maakte zich daarover zelfs zoveel zorgen dat hij een tijd‑
schrift oprichtte dat uitsluitend daaraan was gewijd.41 Iets dergelijks 
zou over de invloed van de Verenigde Staten gezegd kunnen worden. 
Was die vóór de oorlog al zichtbaar, nadien was zij een onmiskenbaar 
feit en ontlokte de oudere generatie klacht op klacht – over muzikale 
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wanklanken, banale letteren en liederlijke dansbewegingen.42 Maar 
bovenal was er het communisme: vóór de oorlog had het nog iets van 
ver weg, na de oorlog kwam het angstvallig dichtbij. Desondanks ble‑
ven de klachten over de dreigende neergang van mens en samenleving 
veelal vaag: grote woorden, grootse gedachten, nauwelijks of geen con‑
crete aangrijpingspunten.43 Zelfs een relatief nuchter man als Jacques 
de Kadt, om uit de onafzienbare stoet somberaars een voorbeeld uit 
de meer progresieve hoek te geven, had de neiging zich te verliezen in 
woorden die in ieder geval voor de moderne lezer slechts naar zichzelf 
verwijzen.44

Somberheid troef

Moeilijker dan over schrijvers en intellectuelen, relatief kleine groe‑
pen, is het iets algemeens te zeggen over de stemming in de samenle‑
ving, bij media, politiek, onafhankelijke figuren. Toch is het onmoge‑
lijk je aan de indruk te onttrekken dat ook daar somberheid troef was.45 
Een goed want concreet voorbeeld daarvan is het uitvoerige artikel dat 
criminoloog Willem Hendrik Nagel, beter bekend als J.B. Charles, in 
februari 1950 in Het Vrije Volk publiceerde. Hij is weliswaar een uit‑
zonderlijk persoon46 maar toch bracht de vooraanstaande sociaalde‑
mocratische krant zijn verhaal over toenemende misdadigheid na de 
oorlog prominent en met onmiskenbare instemming. Vreemd genoeg 
begint Nagel zijn artikel met de opmerking dat zo’n bewering op basis 
van cijfers (die hij geeft) weliswaar niet vol te houden is maar toch...

Wat het verschijnsel nu zo veel gevaarlijker maakt en zoveel ernstiger 
is dat de verspreiding zo wijd lijkt te zijn, waarin het euvel wordt waar‑
genomen en dat zoveel soorten van mensen, vaker onafhankelijk van 
elkaar, misdrijven begaan. De veroorzaking lijkt dus op minder ‘toeval‑
lige’ maar algemene omstandigheden te berusten.

Anders dan de hiervoor genoemden legt Nagel in zijn artikel wél een 
direct verband met de oorlog. ‘Dat het oorlogsgebeuren verder ook 
verruwend, ja misdadigheid‑verwekkend pleegt te werken, weten wij 
uit de studies van na de eerste wereldoorlog,’ schrijft hij en vervolgt 
met het verhaal over een jeugdige Nederlander die in Duitsland een 
Duitser en een Pool doodde en twee vrouwen verkrachtte. Voor het 
Amerikaanse gerechtshof dat hem ter dood veroordeelt, verklaarde hij 
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dat hij door zijn ervaring in de ondergrondse beweging alle morele 
normen uit het oog was verloren. ‘Er zijn meer zulken uit “ons kamp” 
[het verzet] die tot misdrijf vervielen,’ besluit Nagel maar, zo vervolgt 
hij met een vanuit zijn perspectief begrijpelijke draai, zij zijn niet de 
belangrijkste en zeker niet de meest gevaarlijke groep: ‘Laten we vooral 
niet het percentage oud‑SS’ers onder de zware misdadigers vergeten.’
 ‘Wij raakten vertrouwd met voortdurende verruwing’ kopte Het Vrije 
Volk op de tweede pagina van Nagels uitvoerige beschouwing. Daarin 
staat dat het oorlogsgeweld niet alleen de mensen aangetast had die 
rechtstreeks met het oorlogsgeweld in aanraking waren gekomen zo‑
als verzetshelden en oostfrontstrijders. Nee,

In de sfeer heeft iedereen moeten leven tijdens de oorlog en in zekere 
zin daarna. De geruchten die men tijdens de bezetting van dag tot dag 
hoorde en verder bracht, de Joden die men als vee bijeen zag drijven 
voor transporten in beestenwagens, de fusillades tot op de stadspleinen, 
de doden die de vijand opzettelijk op straat liet liggen, wie is er die het 
niet tegelijk gepijnigd en vergroofd heeft47

Het is een mening die vanaf het eind van 1945, begin 1946 voortdu‑
rend te horen is, in beschouwingen van buitenstaanders, teksten van 
cabaretiers,48 krantenreportages, parlement, gelegenheidsgeschriften 
en rapportages van nog maar een jaar eerder met veel optimisme be‑
gonnen instellingen als Het Nationaal Instituut en het Nederlands 
Volksherstel. Een veelzeggende uitspraak in dit verband is afkomstig 
van de Groningse ethicus Van Oijen. ‘Er is een geestelijk restant in ons 
volk achtergebleven, dat diep geënt is op het instinct der massa en de 
stem van het geweten dreigt te smoren,’ beweerde hij in een boekje 
over de reactie van de Nederlanders op de oorlog.

’t Instinct van het verzet, ’t instinct van de haat, ’t instinct van zelfhand‑
having ten koste van alles, ’t instinct van het ongebonden zinnenleven: 
van honger en geslachtsbevrediging, van grenzenloos egoïsme en bru‑
tale willekeur; in één woord: er is indirect een zedelijke overwinning 
door den vijand over ons volk behaald, waartegen nog dagelijks onze 
strijd zal hebben te gaan, te beginnen bij onszelf.49

Het voormalige sociaaldemocratische verzetsorgaan De Baanbreker zei 
hetzelfde anders, namelijk dat er van een werkelijke bevrijding geen 
sprake was. De reden was dat de voornaamste voorwaarde daarvoor 
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ontbrak: de bevrijding was niet van binnenuit maar van buitenaf ge‑
komen – een uitspraak die hier en daar letterlijk herhaald werd.50 Dat 
is ook de centrale gedachte van het betoog van een man die in verband 
met kritiek op de Binnenlandse Strijdkrachten al eerder is genoemd, 
de Noord‑Hollandse assuradeur en schrijver mr. J.H. Penning. Tussen 
mei en september 1946 zette hij zijn observaties over het eerste jaar na 
de bevrijding op papier. Ze waren, niet verrassend, somber – en wel 
omdat de werkelijke vrede volgens Penning hemelsbreed verschilde 
van hetgeen men ervan verwacht had. ‘Toen we bevrijd waren,’ schrijft 
hij,

ja toen dachten we plotseling dat we heel de ellende van oorlog en be‑
zetting van ons konden schudden, zooals je je, bij het ontwaken, kunt 
bevrijden van een benauwenden droom.
Dat dachten we. Zoo naïef waren we. Maar de oorlog en de bezetting 
waren geen droom geweest, – neen, – een bittere werkelijkheid. We 
hadden een erfenis te dragen gekregen.

Die erfenis had men in de eerste dagen, weken, maanden niet willen 
zien. Maar het inzicht kwam – en snel ook. Een van de redenen daar‑
voor is dat er van de tijdens de oorlog opgepotte verlangens weinig te‑
rechtkwam. Een tweede reden is dat de vrijheid soms vreselijk nieuws 
met zich meebracht, materieel en immaterieel. Een volgende reden dat 
het herstel ondraaglijk lang duurde. En tot slot was er de belabberde 
naoorlogse sfeer. Anders gezegd, al lag er tussen oorlog en vrede in 
theorie een diepe kloof, de praktijk was een andere en juist dat was 
onverdraaglijk. Penning herhaalt het pagina na pagina, zo vaak en zo 
sterk dat het bijna ongeloofwaardig wordt: dat de overgang van oorlog 
naar vrede was als een verandering van regen naar drup. Zo herinner‑
de het Engelse opschrift ‘No admittance for civilians’ hem aan de tekst 
‘Für Juden verboten’ die tijdens de oorlog dezelfde deur had ontsierd. 
Maar waren de Canadezen en hun bordjes nog wel te pruimem, werke‑
lijk onverdraaglijk volgens Penning waren Militair Gezag en Binnen‑
landse Strijdkrachten. ‘Op elk gebied wordt “gehandhaafd”... In ons 
land is dan ook geen vrede. Nee, nog lang niet. Er is een bijzondere 
staat van beleg.’
 Was het na de verkiezingen van mei 1946 en het definitief verdwij‑
nen van het militair en ander gezag onmogelijk een dergelijk oordeel 
vol te houden, op ander gebied kon dat wel. Penning schrijft ook dat, 
pagina na pagina: dat de wereld waarin hij na de oorlog terecht was 
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gekomen, zijn wereld niet (meer) was. ‘We zijn verward en verdwaald,’ 
stelt hij. ‘Wat hebben we verloren in die lange nacht? De normen van 
ons vroegere bestaan.’51

 Je zou zeggen – en leest meestal ook:52 dit geldt misschien nog voor 
eind 1946 maar drie jaar later was een dergelijke situatie wel voorbij. 
Dat dit niet of op z’n best slechts ten dele klopt wordt niet alleen geïl‑
lustreerd door affaires als die rond Schallenberg, Visser, Leemhuis en, 
niet te vergeten, Zwolsman53 maar ook – en vooral – door de affaire die 
van de naoorlogse de meest duistere, grootste, meest raadselachtige en 
meest gecompliceerde is – en dat meer dan een halve eeuw later nog 
steeds lijkt te zijn: die van Velsen.

De Velser affaire

Elke beschrijving van de Velser affaire begint al meteen met een pro‑
bleem dat bij de andere affaires niet of in mindere mate aanwezig is: 
dat het volstrekt onduidelijk is van welke kant de zaak benaderd moet 
worden. Vanuit de oorlog of de naoorlog? Vanuit Velsen, Kennemer‑
land, Haarlem, Amsterdam of, volgens sommigen althans, Londen? 
Vanuit de politie, de justitie, collaboratie, verzet, pers, regering? Zoveel 
onduidelijkheid verklaart niet alleen dat er tot op heden weinigen zijn 
geweest die zich aan een beschrijving van de affaire hebben gewaagd,54 
het verklaart ook waarom zich bij nader inzien de vraag opdringt of er 
eigenlijk wel zoiets als ‘een Velser affaire’ bestaan heeft en of deze be‑
naming niet veeleer een publicitaire noemer is voor de gecompliceer‑
de, troebele situatie die kenmerkend was voor naoorlogs Nederland 
en die ‘in’ Velsen lijkt samen te komen. ‘De [benaming Velser affaire] 
is eigenlijk een beetje misleidend,’ schreef Het Parool dan ook op het 
hoogtepunt van de opwinding in april 1951.

Men heeft hier namelijk niet te maken met één affaire, maar met een 
hele reeks van affaires, die zich bovendien niet uitsluitend in Velsen, 
maar voor een deel ook in Haarlem, Den Haag, Amsterdam en elders 
hebben afgespeeld. De in gebruik genomen benaming legt een blaam 
op het nijvere Velsen, die niet helemaal gerechtvaardigd is. 55

Jaren later werd door niemand minder dan J.H. Scheps, niet alleen 
Tweede Kamerlid en oude rot in de politiek maar ook lid van de eerste 
commissie die de affaire onderzocht, hetzelfde anders gezegd.
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De Velser affaire had zich overal in ons land kunnen afspelen. Wie mor‑
gen in Utrecht de gebeurtenissen van in en na de oorlog gaat onderzoe‑
ken, komt – net als in de Velser affaire – op hoogte‑ en dieptepunten, op 
helden en lafaards en op gewone mensen.56

Nu is de aanwezigheid van helden en lafaards of hoogte‑ en diepte‑
punten niet bepaald het eerste wat bij de Velser affaire opvalt. Er was 
wel wat meer aan de hand: een gordiaanse knoop van corruptie, be‑
drog, collaboratie, verzet, diefstal, manipulatie en moord, zo’n gecom‑
pliceerd geheel dat een van de hoofdpersonen, de gewezen comman‑
dant van de Binnenlandse Strijdkrachten van Velsen mr. J.P. Engels, 
in 1948 in een intern rapport schreef dat ‘in dit door de nazi’s en hun 
handlangers volkomen uitgezeefde milieu slechts een gering percen‑
tage... overgebleven [was] dat zonder bedenken als “goede Nederlan‑
ders” kon worden gekwalificeerd’.57 Om dezelfde reden is het niet 
waarschijnlijk dat de affaire ooit ontrafeld zal worden – iedereen had 
boter op het hoofd – en is het eigenlijk alleen mogelijk te beschrijven 
wat ‘men’ destijds meende dat aan de hand was: niet de affaire dus 
maar het beeld ervan.

Hoewel het al meteen na de bevrijding gonsde van geruchten en er 
her en der spoedig ook al kleine berichten over de gebeurtenissen in 
Velsen en omgeving in de pers verschenen, duurde het tot mei 1946 
dat de ‘erg losse deksel’58 voor het eerst van de vermeende doofpot 
vloog. Op de elfde van die maand namelijk begon het oorspronkelijk in 
Nederlands‑Indië ontstane blad De Ochtendpost onder redactie van de 
avontuurlijke journalist L.A. Rodrigues Lopes59 een serie artikelen die, 
hoewel op het eerste gezicht overdreven sensationeel, zo concreet en 
beschuldigend waren dat ze niet achteloos afgedaan konden worden. 
Dat gebeurde dan ook niet, althans niet door het Openbaar Ministerie. 
Maar omdat maar liefst twee instanties zich er tegelijkertijd op stortten 
– de Amsterdamse procureur‑generaal, de hoogste man van de gewo‑
ne rechtspleging dus, en de eveneens Amsterdamse procureur‑fiscaal, 
de hoogste man van de bijzondere rechtspleging – werd de zaak vooral 
onduidelijker. Na een klein jaar geruzie tussen de twee instanties be‑
sloot de minister het onderzoek uit Amsterdam weg te halen en aan de 
Haagse procureur‑generaal over te laten. Het duurde tot oktober 1950 
dat deze met een rapport kwam.60 Het was voor onder meer de Velser 
politie dermate negatief dat de minister besloot het geheim te houden. 
Dat was onverstandig want natuurlijk lekte een en ander uit. Nog ern‑
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stiger werd het toen uitlekte dat de regering het ontslag van een aan‑
tal Velsense politiemannen eiste maar de burgemeester dit weigerde. 
Hiermee bestond de Velser affaire al uit drie ‘affaires’: de toch al com‑
plexe affaire zelf, een Haagse doofpot (de regering die weigerde het 
rapport openbaar te maken) én een lokale doofpot (een burgemeester 
c.q. gemeentebestuur dat weigerde de feiten onder ogen te zien). Hoe‑
wel de pers nog steeds aarzelde erbovenop te springen – de thematiek 
was te ingewikkeld, te pijnlijk ook –, barstte in het voorjaar van 1951 de 
bom en zag De Ochtendpost, zoals een modern onderzoeker schrijft,61 
zijn berichtgeving uit 1946 herhaald. Dit keer was het niet De Telegraaf 
maar de Volkskrant die, zonder daarvoor een speciale reden te hebben, 
het voortouw nam en op 14 april onder de titel ‘De Justitie weet, maar 
het publiek vraagt: Wat is de Velser affaire?’ een groot artikel publi‑
ceerde. Hoewel daarin in vergelijking met wat jaren eerder door De 
Ochtendpost was gepubliceerd, weinig nieuws stond, gaf één detail de 
zaak een geheel ander aanzien: dat de regering op de hoogte was maar 
verkoos te zwijgen. Waarom? De Volkskrant durfde evenals de andere 
kranten uit het politieke midden het antwoord niet aan – het Algemeen 
Handelsblad, de Nieuwe Rotterdamse Courant en andere ‘beschaafde’ 
bladen waren nog terughoudender in hun berichtgeving.62 De pers van 
links en rechts daarentegen sprong als een bok op de haverkist. De al 
genoemde hoofdredacteur van De Ochtendpost, ondertussen De Nieuwe 
Post genaamd, herhaalde wat hij al jaren beweerde maar wat tot dan 
toe nooit serieus was genomen: dat heel het Haagse, voorheen Lon‑
dense wereldje één corrupt zootje was.63 De Waarheid, het blad van de 
communisten, zag in het gekrakeel rond Velsen niets anders dan een 
zoveelste poging de onderste steen onder te houden. De Telegraaf her‑
haalde wat zij al anderhalf jaar verkondigde: ‘Oorlogskwaad woekert 
voort’.64 Maar het was de al genoemde ‘reactionaire kwajongen’65 H.A. 
Lunshof die in zijn analyse van de Velser affaire het verst ging en daar‑
bij ook de pijnlijkste zenuw trof.

Zaaien op rotsen

Nederland was een zootje, betoogde Lunshof in april 1951 voor de zo‑
veelste keer, nu naar aanleiding van de Velser affaire.66 De oorlog had 
de bevolking niet alleen in kampen verdeeld – een groot kamp goeden 
en een klein kamp fouten –, zij had de onderwereld ook de kans ge‑
geven boven te komen. Het was echter niet zo – en dat was volgens 
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Lunshof de grote vergissing van het verzet – dat die onderwereld alleen 
banden had met het politiek foute kamp. De onderwereld was ook in 
het ‘goede’ kamp doorgedrongen.

Men vond elkaar daar, waar ook geen grenzen bestaan, men vond el‑
kaar op het terrein van de misdaad. Zonder deze achtergrond te ken‑
nen, zonder te weten dat er afspraken zijn gemaakt tussen SD’ers en 
hun bestrijders, om elkaar in en na de oorlog te helpen, is de moord op 
Schallenberg, de affaire Velsen, de zaak‑Henssen,67 de affaire van de 
geheime diensten,68 de zaak‑Zeist,69 menige moord en honderdvoudige 
diefstal onbegrijpelijk.

Nu zou dit allemaal nog wel op te lossen zijn geweest, vervolgde Luns‑
hof, als Nederland aan het eind van de oorlog een regering had gehad 
die begreep dat een ellendige situatie als een oorlog bederf met zich 
meebrengt. Maar nee, de Nederlandse regering moest in 1945 zo no‑
dig een sociaal experiment aangaan. ‘Deze overheid dacht, dat men 
kan zaaien op rotsen.’
 Weliswaar was men volgens Lunshof ondertussen van deze gedach‑
te bekomen maar daarmee was het probleem nog niet uit de wereld. 
Daartoe bestond slechts één methode: openheid. Men moest ophou‑
den met al die geheimzinnigheid, ook als het over Velsen gaat. Dat zal 
echter niet gebeuren, vervolgde Lunshof, omdat openheid van zaken 
onvermijdelijk tot het inzicht leidt dat het werkelijke verhaal van de 
oorlog anders is dan in invloedrijke, met name verzetskringen wordt 
beweerd.

Er zal menige legende moeten worden gebroken, o.a. de legende dat de 
beste Nederlanders hen zijn, die na de Dolle Dinsdag zich door allerlei 
manipulaties een brevet van goed vaderlanderschap wisten te geven. 
Men zal de legende moeten verstoren van de huichelachtige zuivering. 
Men zal de moed dienen te hebben in te zien dat ‘goed’ of ‘slecht’ vaak 
een zaak van een dossier was... Men zal ook met de legende moeten 
breken, dat idealisme alleen maar aan een zijde stond. Men zal met de 
legende moeten breken dat een misdadiger een held is, omdat hij een 
bepaalde zijde koos.

Anders gezegd, de Velser affaire was ook volgens Lunshof meer dan 
een Velser aangelegenheid. Velsen mocht het brandpunt zijn, het pro‑
bleem was Nederland. Het is een mening die om voor de hand lig‑
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gende redenen met weinig enthousiasme ontvangen werd. Nederland, 
zo zou je Lunshofs mening kunnen samenvatten, was ziek. Over de 
belangrijkste oorzaak daarvan was twijfel uitgesloten. Dat was de oor‑
log, de tweede van de wereld en, een binnenbrandje uitgezonderd,70 
de eerste van het Koninkrijk dat Nederland heet. Hij was voorbij, die 
oorlog. Dat stond vast. Maar niet vrede, onvrede was het resultaat.




