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Deel 2

De oorlog die bleef 
(1950‑1960)
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Halverwege de jaren vijftig – en niet aan het eind van de jaren veertig zoals 
veelal betoogd wordt –1 kwam er een einde aan de naoorlogse misère. Het 
beste bewijs hiervan zijn de ontelbare, vreugdevolle bevrijdingsmanifesta-
ties én de commentaren daarop in het herdenkingsjaar 1955. In het jaar 
daarvoor, 1954, was er over het al dan niet vieren van de bevrijding nog 
diep en langdurig geruzied en domineerde met betrekking tot de oorlog nog 
steeds de sombere toon die kenmerkend is voor de naoorlog. In 1955 lijkt 
die somberheid als sneeuw voor de zon verdwenen en wijden alle kranten 
uitvoerige, bijna zonder uitzondering optimistische beschouwingen aan de 
bevrijdingsfeesten. Dat alles op een toon die een jaar eerder ondenkbaar ge-
weest zou zijn. ‘Amsterdam juichte alsof er weer bevrijdingsroes was,’ luidde 
een tussenkop in Het Parool.2 ‘Stormachtig feest sleept ons bij duizenden 
van ochtend tot nacht mee,’ schreef Het Vrije Volk. ‘Geen “Nationale Snip-
perdag” maar een volk in jubel’ juichte De Maasbode en De Tijd schreef 
niet anders:’Alom in den lande werd een waarlijk eensgezind feest gevierd, 
spontaan en enthousiast.’3

 Trouw stuurde een journalist naar Wijk bij Duurstede. Waarom dit 
stadje? Waarom niet? antwoordde de journalist op de door hemzelf gestelde 
vraag. Was Wijk niet representatief voor Nederland en zijn geschiedenis? 
Nou dan! En feestvieren kunnen ze hier, kopte de krant, met achter het 
woordje ‘hier’ drie puntjes en een uitroepteken. Zo gaat het door, in alle 
kranten en alle tijdschriften. Het meest enthousiast wellicht nog was De 
Waarheid. De krant kwam niet alleen met een volledige pagina foto’s van 
gelukkige mensen maar ook met een verslag waar het plezier van af spatte. 
‘1000 gemeenten – 1000 feesten,’ stond er in grote letters boven, en daaron-
der: ‘gevoelens, wensen en verwachtingen in praalwagens neergeschreven.’ 
Hiermee deed 1955 – De Waarheid was niet de enige krant die het opmerkte 
– aan 1945 denken.4

 Het besef dat aan de naoorlogse misère een eind was gekomen, viel ook de 
dag tevoren, op dodenherdenking, te beluisteren. Een aardige illustratie hier-
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van is de redevoering die G.J. van Heuven Goedhart, de voormalige minister 
en hoofdredacteur van Het Parool, op dat moment Hoge Commissaris bij 
de Verenigde Naties, op de markt in Almelo hield. Hij was een van de wei-
nigen die tijdens de meidagen van ’55 nog de oude, sombere toon aansloeg. 
Dit keer was de aanleiding echter niet de misère maar haar tegendeel: de 
welvaart. Zij bedreigde de Nederlanders met, zoals Van Heuven Goedhart 
zei, ‘welgedaanheid en zelfverzekerdheid’.5 Vergelijk dat eens met de woor-
den die dezelfde persoon vier jaar eerder in de Ridderzaal gesproken had:

De vierde mei van 1951 kent nog geen herrezen en genezen Nederland want 
onze welvaart... loopt nog op krukken. Het vaderland... vraagt voor zijn ver-
der herstel en zijn ongerept behoud offers, offers, offers.6

De meest uitvoerige illustratie van het feit dat het Nederland van 1955 zich 
van de oorlog hersteld had, bood het Algemeen Handelsblad. Op dinsdag 
17 mei 1955 kwam de krant met een bijzondere uitgave onder de titel Uit 
de as herrezen. Specialisten op velerlei terrein – gezondheidszorg en infra-
structuur, onderzoek en energie, scheepvaart en industrie, vervoer, confectie, 
landbouw – keken daarin terug op het afgelopen decennium. De conclusie 
was onverminderd positief, zo niet juichend. Een enkeling, de voormalige 
directeur van de Openbare Gezondheid van de Gemeente Amsterdam en 
hoogleraar Sociale Geneeskunde A. Querido bijvoorbeeld, ging zelfs zover 
dat hij het na de oorlog snel opgeborgen begrip ‘vernieuwing’ weer van stal 
haalde. Nederland was anno 1955 zover dat de gelegenheid daartoe zich op-
nieuw voordeed, beweerde hij. Anderen beperkten zich tot een optimistische 
analyse van het heden. De koppen en tussenkoppen bij de artikelen spreken 
wat dat betreft boekdelen. ‘De spectaculaire resultaten van de afgelopen tien 
jaren.’ ‘In 1954 was de productie 70 pct. hoger dan voor de oorlog.’ ‘Specta-
culaire groei van onze metaalindustrie.’ ‘Hoger welstandpeil ondanks bevol-
kingsaanwas.’ ‘Landbouw vertoont beeld van opgewekte vitaliteit.’
 Onder het optimisme van de tweede helft van de jaren vijftig werd de oor-
zaak van de voorbije ellende, de oorlog, niet vergeten. Vergeten is de oorlog 
sinds 1945 nooit. Maar herinnerd op een wijze zoals dat vanaf de jaren 
zestig gebeurde, werd hij evenmin. De belangrijkste reden hiervan is dat er 
geen algemeen aanvaard beeld (meer) bestond. Er waren beelden, oorlogen 
– meervoud. Elke groep, elk individu, elke stad of dorp had zijn verhalen. De 
veelvoud is zelfs zichtbaar in het eerste standaardwerk over de oorlog (On‑
derdrukking en Verzet, 1947‑1954) en blijkt ook uit de kolos die bekend-
staat als Parlementaire Enquête Commissie Regeringsbeleid 1940‑
1945 of, kortweg, pec (1949‑1956). In laatstgenoemd werk werd de oorlog 
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sterk gerelativeerd en voorgesteld als een pijnlijk maar voorbij verleden. ‘We’ 
hadden ervan geleerd, waren treuriger en wijzer geworden maar ach, zo was 
het leven. Vandaar de vele pogingen de zaken en zaakjes uit het verleden 
glad te strijken dan wel te bedekken met diverse mantels der liefde. Vandaar 
ook de voorstellen tot verzoening met degenen die fout waren geweest en het 
veelvuldig gebruik van een begrip als barmhartigheid. Tegelijkertijd neigde 
men ertoe discutabele zaken uit de oorlogstijd te zien als een vorm van ‘be-
drijfsrisico’. Het meest bekende voorbeeld hiervan biedt het in dit verband al-
tijd weer genoemde levensverhaal van Jan de Quay. Het is één uit een lange 
reeks.7 Toen hij in 1959 premier van Nederland werd, kon dat alleen omdat 
men meende dat er op zijn optreden tijdens de oorlog weinig tot niets aan te 
merken viel. Wat er verkeerd was gegaan – dat er iets verkeerd was gegaan 
ontkende niemand –, zou niet zijn fout zijn geweest. De eventuele fout was, 
zeg maar, het risico van het (politieke) vak.
 Ondertussen bleven bij velen – niet alleen bij joden maar ook bij tewerk-
gestelden, verzetslui, collaborateurs, Indische Nederlanders en ontelbaar vele 
individuele personen – de angsten, de wonden, de woede. Hoe ermee om 
te gaan? Hoe over die angst te spreken? Op wie de woede te richten? Het 
onvermogen daartoe verklaart dat er in vergelijking met de tijd daarvoor en 
daarna in de jaren vijftig veel over de oorlog gezwegen werd en, indien gespro-
ken, meer gesuggereerd dan gezegd. Een goede illustratie van die suggestieve 
omgang met de oorlog spreekt uit de naoorlogse monumentenhausse. Voor de 
een zijn monumenten niet meer dan een willekeurig stuk brons of steen, voor 
de ander de perfecte uitdrukking van een ervaring of een gevoel. En dat alles 
zonder woorden, met totale vrijheid voor de kijker. Een andere illustratie 
van de toenmalige suggestieve omgang met de oorlog, in dit geval zelfs van 
een nadrukkelijk ‘spreken zonder woorden’ is de novelle die Gerard Reve in 
1950 publiceerde over het thema dat in een latere fase de beeldvorming van 
de oorlog zou domineren: de Shoah. In De ondergang van de familie Bos‑
lowits wordt het einde van een joods gezin verteld vanuit het perspectief van 
een kind en daarom niet genoemd, alleen opgeroepen. Hetzelfde maar dan 
volstrekt anders uitgewerkt gebeurt in Het bittere kruid van Marga Minco, 
in de novelle die Jacques Presser moest schrijven voordat hij zich als histori-
cus aan de rauwe werkelijkheid kon wijden en, het meest bekende voorbeeld, 
in het Dagboek van Anne Frank. Geen verhaal bleek internationaal zo ge-
schikt voor de omgang met het recente verleden als dat van het joodse meisje 
voor wie oorlog en ondergang de keerzijde vormden van de intimiteit van het 
eigen huis, de eigen kamer en het eigen hart. Geweld en moorddadigheid zijn 
bij Anne Frank nog buiten. En als ze ‘binnen’ komen, stopt het verhaal.
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De voor de jaren vijftig kenmerkende suggestieve verwerking van de oorlog 
werpt interessant licht op fenomenen als publieke opinie, collectief geheugen 
en openbaar debat. Sinds lang immers bestaat binnen de communicatiewe-
tenschap een theorie die zich fundamenteel onderscheidt van de dominante 
van zender, boodschap en ontvanger. Die andere theorie beweert dat het in 
communicatie niet zozeer gaat om mededelingen maar om ritueel. Een van 
de eersten die hierop de aandacht vestigde was de Poolse antropoloog Bronis-
law Malinowski. Wat doen mensen als ze met elkaar praten, vroeg hij zich 
af in een artikel uit 1923 met de titel ‘The meaning of meaning’. Het lijkt 
alsof ze communiceren. Maar is dat ook zo? Nee, was Malinowski’s ant-
woord, vaak gaat het in dergelijke gevallen helemaal niet om mededelingen 
maar om niets anders dan contact of pogingen daartoe.8

 Het duurde tientallen jaren tot deze gedachte door verschillende antro-
pologen, historici, linguïsten en communicatietheoretici opgepikt werd. Een 
van hen is de Amerikaanse communicatie- en journalistiekdeskundige Ja-
mes Carey. Hij ontwikkelde een theorie die bekendstaat onder de noemer 
‘communicatie als cultuur’. Volgens Carey is communicatie in de allereerste 
plaats een symbolisch proces waarin het gaat om de constructie, handhaving 
en verandering van de samenleving, een ritueel dus dat een andere maat-
schappelijke functie vervult dan de in de communicatietheorie altijd weer be-
klemtoonde overbrenging van een boodschap.9 Het klassieke voorbeeld is de 
mis. Kenmerkend hiervoor is het samenzijn, samen beleven, samen ervaren: 
het delen van een ervaring.
 Nadat Carey van ‘communicatie als cultuur’ gesproken had, werd de re-
latie tussen de twee fenomenen door de zogenoemde culturele studies aan het 
eind van de twintigste eeuw nog breder gemaakt. Omdat het belangrijkste 
kenmerk van cultuur in de ruimste zin van het woord gedeelde normen en 
waarden zijn, ‘shared space or map of meaning’ zoals een vertegenwoor-
diger van deze opvatting stelt,10 is het belangrijkste element van cultuur 
communicatie en de meest brede omschrijving van communicatie cultuur. 
Simpeler gezegd: cultuur is communicatie. Een publiek debat is om die re-
den lang niet altijd een debat en publieke opinie niet altijd een opinie. Veel 
maatschappelijk contact en een groot deel van de publieke mening loopt 
niet via het (rationele) woord maar via suggestie, beeld, geluid of een ander 
emotioneel middel. Het is een voor de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
belangrijk besef, belangrijk ook voor wat vaak als collectief geheugen wordt 
omschreven. Zolang een dergelijk ‘geheugen’ door opiniemakers, historici, 
journalisten, politici of filmmakers niet geordend is, bevat het immers weinig 
meer dan sfeer, gevoel of een andere vorm van suggestie. Vandaar onder 
meer al die monumenten, de telkens weer genoemde stilte en de in de oor-
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logsverwerking van de jaren vijftig dominante begrippen als zwijgzaamheid, 
sprakeloosheid, stupor of verbijstering. Het zijn stuk voor stuk tekenen van 
een spreken dat taal en verhaal ontbeert.11

De dominante suggestieve omgang met de oorlog in de jaren vijftig betekent 
niet dat er geen concrete beelden bestonden of ontstonden, evenmin dat er 
geen groepen waren die al het mogelijke deden hun boodschap met betrek-
king tot de oorlog uit te schreeuwen of zich opwonden over de neigingen de 
scherpe kantjes af te slijpen. Deze tendensen bestonden wel degelijk, zij het 
dat ze minder vaak op de voorgrond traden dan in een latere (en eerdere) 
fase. Misschien zou je ook wat de verwerking van de oorlog betreft het beeld 
kunnen gebruiken dat voor de jaren vijftig als geheel gebruikt wordt, van 
kraamkamer: de jaren vijftig waren de kraamkamer van de jaren zestig en 
later; zonder de toenmalige ontkieming zijn latere ontwikkelingen ondenk-
baar maar verder dan ontkieming – suggesties, randverschijnselen, voor-
zichtige pogingen – kwam het meestal niet.12 In een eerste fase, kort na de 
oorlog, was de verwerking van de oorlog wild, chaotisch, luidruchtig maar 
duidelijk – en de beeldvorming navenant. In een derde fase, die van de jaren 
zestig tot halverwege de jaren tachtig, was zij geordend, bezonnen, zelfver-
zekerd en eveneens duidelijk – zo ook het beeld. Maar in de tweede fase, de 
onderhavige, was de omgang met de oorlog voorzichtig, zoekend en aarze-
lend.13 Het is een van de redenen dat het fenomeen dat vanaf de jaren ze-
ventig het oorlogsverhaal in toenemende mate begon te overschaduwen – de 
Shoah – in de jaren vijftig nog slechts ‘aangeraakt’ werd, meer niet.

Het tweede deel van dit boek gaat over de jaren vijftig, zij het dat het, anders 
dan het voorgaande dat vooral naoorlogse gebeurtenissen tot onderwerp 
had, voor een groot deel over beeldvorming en herinnering gaat. Vandaar 
ook dat het nogal eens teruggrijpt op een eerdere periode. Daarin begint het 
ook, met de vroegste pogingen de oorlogsgebeurtenissen via monumenten en 
in stilte te herdenken (hfst. 10). Vooral volgens betrokkenen ter linkerzijde 
van het politieke spectrum was herdenken alleen echter niet voldoende. Er 
moest met de lessen van de oorlog ook iets gedaan worden. Aldus meen-
den in de eerste plaats zowel de communisten als hun felste tegenstanders, 
de sociaaldemocraten (hfst. 11). Aldus dachten ook degenen die radicaal de 
principes van het verzet bleven aanhangen en zich mateloos ergerden aan 
de in hun omgeving gebruikelijke neiging het verleden opzij te schuiven dan 
wel van zijn angel te ontdoen (hfst. 12). Dit laatste is over het algemeen 
echter wel wat gebeurde, zowel in de beeldvorming (hfst. 13) als in de eerste 
oorlogsaffaires (hfst. 14). Er waren ook wel argumenten voor een dergelijke 
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relativering van het oorlogsverleden. De tijden waren veranderd, het herstel 
leek geslaagd, terugkijken zou niet langer nuttig of noodzakelijk zijn (hfst. 
17). Maar aan het eind van het decennium, met het jaar 1957 als marke-
ringspunt en de receptie van het dagboek van Anne Frank als internationaal 
symbool, leek de sfeer opnieuw te veranderen (hfst. 15). De belangstelling 
voor de oorlog nam toe, pijnlijke zaken werden minder hardnekkig verzwe-
gen (hfst. 16). Het was een voorbode van wat komen ging.
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Vroege herdenkingen van de oorlog

Half november 1954 verscheen in de Soester Courant van de hand van 
een zekere Flodur (‘inzender bij de redactie bekend’) een ingezonden 
brief van nogal raadselachtige strekking. In die brief vertelt de schrij‑
ver dat zijn oog enige dagen tevoren gevallen was op een witachtig 
monument zonder jaartal of opschrift dat, zo veronderstelde hij, be‑
trekking had op de Franse overheersing. Het toonde onder meer twee 
politieagenten die een arrestatie verrichten, een houten pop onder een 
bladerloze bananenboom en een stel huilende vrouwen. De belangrijk‑
ste figuur van het geheel was een levensgrote dame met gepermanent 
haar, een te dikke rechterarm en een plompe voet. ‘Ik begrijp niet,’ 
aldus de briefschrijver, ‘waarom deze blokmassa eerst 140 jaar na de 
Franse overheersing werd opgericht. Moeten wij nu weer 140 jaar 
wachten eer er ’n monument verrijst ter herinnering aan de oorlog van 
1940‑1945?’1

 De spot van Flodur is eenvoudig te begrijpen. Sinds de eerste plan‑
nen voor een oorlogsmonument in Soest waren bijna negen jaren 
verstreken. Jaren van vergaderen, plannen, aanpassingen, ruzietjes 
en opnieuw vergaderen. Een van de verklaringen voor zoveel gedoe 
is dat de eerste plannen, uit begin 1946, veel te ambitieus waren. Ze 
beoogden niet zomaar een gedenkteken maar een cultureel centrum 
dat plaats bood aan vier‑ tot vijfhonderd mensen en dienst kon doen als 
clubhuis, gemeenschapshuis en bibliotheek. Nadat ter voorbereiding 
hiervan een commissie was ingesteld, gebeurde er een jaar lang niets. 
Daarop kwam de beroemde Willem Dudok met een ontwerp. Het is 
inderdaad niet anders dan groots te noemen: twee enorme gebouwen 
met daartussen een majestueuze glazen zaal. Opnieuw duurde het 
een jaar – het was ondertussen mei 1948 – tot dit plan openbaar werd 
gemaakt. Helaas voor de bedenkers werd het niet door iedereen goed 
ontvangen. Want waar was de herinnering aan de oorlog gebleven? De 
gedachten gaan... daarom weer uit naar het oprichten van een gedenk‑

[10]
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teken in de gebruikelijke vorm,’ schreef de plaatselijke krant alsof de 
zaak hiermee opgelost was en er destijds voor gedenktekens zoiets als 
een gebruikelijke vorm bestond.2 Dat was niet het geval. Het ontbrak 
Nederland immers aan een monumentale traditie,3 pas de oorlog ont‑
hulde dit als een gemis.

Het is de eerste maal in haar geschiedenis, dat de Nederlandse beeld‑
houwkunst zich gesteld ziet voor de taak: de slachtoffers van een nati‑
onale ramp op massale wijze te gedenken, hetgeen inhoudt, dat er dus 
voor haar op dit gebied geen enkele traditie aanwezig is.

Aldus de in de kunstwereld actieve beeldhouwer en typograaf Joop J. 
Beljon, publicerend onder het pseudoniem Majorick, eind 1946 naar 
aanleiding van een tentoonstelling in het Stedelijk.4 ‘Men wil een te‑
ken maar hoe weet niemand,’ oordeelde de destijds beroemde kunst‑
historicus Abram M. Hammacher.5 Hij was een van degenen die zich 
al vroeg bekommerde om de vraag hoe Nederland en de Nederlanders 
met de oorlogsherinnering konden omgaan. Een van de meest voor de 
hand liggende manieren was doen wat na afloop van eerdere oorlogen 
ook in omringende landen gedaan was: monumenten bouwen. Maar 
omdat Nederland hiermee geen ervaring had, doken her en der nogal 
wonderlijke ideeën op en werd alom, niet alleen in Soest,6 eindeloos 
overlegd. Zo kwam in een van de grote steden een jurist met het voor‑
stel een monument in de vorm van een schuilkelder op te richten.7 Dat 
kwam er niet. Nauwelijks minder vreemde ideeën werden wel verwe‑
zenlijkt. Zo het gevaarte dat in 1945 in Heelsum uit resten van de Slag 
bij Arnhem werd geknutseld. Het bestaat uit

een zesponder anti tankkanon, een radio container, haken waarmede 
containers en bevoorradingsmanden aan de parachutes werden vast‑
gemaakt, rijgoten waarmede voertuigen en geschut uit de zweefvlieg‑
tuigen werden gereden, helmen van de parachutisten, bevoorradings‑
containers die aan parachutes werden afgeworpen [en een] sluitbeugel 
bevoorradingscontainer.8

Veel gebruikelijker dan dergelijke relatief complexe monumenten wa‑
ren gedenktekens. Ze bestaan bijna zonder uitzondering uit simpele 
stukken natuursteen zoals te vinden op kerkhoven met daarop niet 
meer dan enkele woorden, een naam, een datum. Het meest bekende 
voorbeeld hiervan is de plaquette die de Nederlandse Spoorwegen in 
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1947‑1948 aan zo’n 110 stationsgebouwen bevestigde – een fraai stukje 
bedrijfsmythologie: alsof de gevallen werknemers van de Spoorwegen 
in opdracht gehandeld hadden. Ze zijn alle van koper, vervaardigd 
door de Kunstnijverheidfabrieken van Winkelman uit Amsterdam 
en voorzien van de tekst ‘ter nagedachtenis aan hen die vielen, 1940‑
1945’, met daarbij de betreffende naam of namen.9 Monumenten? Het 
is maar wat je eronder verstaat. Het zijn eerder grafstenen, met als 
belangrijkste verschil dat ze verticaal zijn aangebracht en geen kist of 
urn bedekken.

Huisvlijt in het publiek domein

Als we Beljon mogen geloven verliep de totstandkoming van oorlogs‑
monumenten in de meeste gevallen op dezelfde manier. Bijna tien jaar 
na het eind van de oorlog keek hij nog eens terug op evenzovele jaren 
nijverheid en velde een vernietigend oordeel. Er was bij hem geen twij‑
fel waar de fout lag: bij het begin.

In de zomer van het jaar 1945 kiest een man een telefoon‑nummer. Aan 
de andere kant van de lijn gaat de bel over. ‘Hallo, met beeldhouwer Z.’ 
‘Hallo mijnheer Z. U spreekt met de voorzitter van het Comité tot Her‑
denking van de Gevallenen. Meneer, ik heb bij kennissen van mij een 
allerliefst bronzen kinderkopje gezien van uw hand. Ik heb het daar met 
mijn medeleden over gehad, en nu hadden we zo gedacht...’10

Of de kinderkopjesmaker maar even het plaatselijk monument in el‑
kaar wilde knutselen. Zo gebeurde en tot groot verdriet van allen die 
verstand hadden van beeldhouwkunst en inrichting van de publieke 
ruimte, gebeurde het overal.11 Het was ter voorkoming hiervan dat een 
aantal betrokkenen al in de zomer van 1945 de handen ineensloeg en 
bij de minister aanklopte. Of deze er s.v.p. voor wilde zorgen dat aan de 
wildgroei zo snel mogelijk een eind kwam opdat er in Nederland niet 
hetzelfde gebeurde als na de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk en Bel‑
gië gebeurd was. Daar, aldus beeldhouwer Hildo Krop in een al in de 
zomer van ’45 verschenen artikel, lagen sindsdien overal over het land 
monumenten verspreid, ‘als taarten op een overigens kale bruiloftsdis, 
pijnlijke getuigenissen van verspilde energie en toewijding.’12

 De minister was blijkbaar eenzelfde oordeel toegedaan want op 15 
oktober 1945 werd bij Koninklijk Besluit bekendgemaakt dat het niet 
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langer toegestaan was zomaar een oorlogsmonument op te richten. 
Alle plannen moesten voortaan eerst aan een commissie worden voor‑
gelegd. Pas nadat deze de minister van advies had gediend, kon tot 
bouw overgegaan worden.13 Maar hiermee waren de problemen niet 
uit de wereld. Want hoe eenvoudig het ook was te zeggen hoe het niet 
moest, iets anders was te zeggen aan welke criteria een goed monu‑
ment wél diende te voldoen. Het blijkt duidelijk uit de notulen van de 
door de minister ingestelde commissie. ‘Er moet geen baksteen ge‑
bruikt worden bij een gedenkteeken van eenige betekenis,’ meende de 
voorzitter tijdens de eerste vergadering met provinciale vertegenwoor‑
digers.

We moeten geen monumentale banken hebben; men moet niet zitten 
op een monument. Gemakkelijk zitten op een monument is onmoge‑
lijk en monumentaal zitten en toch gemakkelijk acht spreker voor uit‑
gesloten.14

Dat niet maar wat dan wel? Met die vraag kwamen begin januari 1946 
ook een groot aantal vooraanstaanden uit de wereld van literatuur, 
beeldhouwkunst en architectuur in het huis van de weduwe Mars‑
man bijeen. Zij hadden een moeizame discussie maar kwamen niet 
tot overeenstemming. Begrijpelijk. Want hoe beeld je vrijheid uit, hoe 
verdriet, moed of trouw? Omdat niemand het goede antwoord wist, 
kwam men niet verder dan de suggestie dat dichters voor de monu‑
menten teksten konden leveren en architecten wellicht ideeën konden 
aanreiken als het om de omgeving ging.15 Over monumenten zelf was 
daarmee nog steeds niets gezegd. Vandaar dat de door de minister in‑
gestelde commissie in overleg met onder meer de Nederlandse Kring 
van Beeldhouwers een prijsvraag uitschreef.16 Bedoeling was dat men 
voor een specifieke plaats dan wel gelegenheid een monument ont‑
wierp – en wel zo dat het als voorbeeld kon dienen.17 Als thema werd 
de executie van tien mannen in december 1944 in Renesse gekozen.
 Tientallen inzendingen kwamen binnen en een selectie daarvan 
werd tussen 15 november en 15 december 1946, anderhalf jaar na de 
oorlog dus, in het Stedelijk tentoongesteld. Ook daaruit is helaas wei‑
nig op te maken – of het zou moeten zijn dat men geen idee had: de 
meeste ontwerpen hadden met oorlog niets van doen.18 Zo was er de 
schets van een naakte vrouw van rubensiaanse afmetingen die haar 
lichaam genietend tentoonstelt. Het is onmogelijk haar met oorlog in 
verband te brengen. De naam van het ontwerp luidde dan ook ‘zon’. 
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Ook was er de schets van een naakte man. Zijn naam, het moet toe‑
val zijn, was Phoebus, de zonnegod. Een van de ontwerpen toont een 
vrouw met overwinningskrans, een andere een vrouw die zichtbaar 
geniet van de (en zo luidt ook de titel) Zeewind. ‘Het uitgangspunt, 
dat het gros der Nederlandse beeldhouwers zich verkozen heeft, is de 
vlucht,’ schreef Beljon.

In een handomdraai heeft men een complex vraagstuk tot een strikt 
aesthetisch probleem gereduceerd... Een bevredigende oplossing echter 
voor een monument, dat de tijd memoreert die de atoombom gebracht 
heeft, het massale luchtbombardement en het concentratiekamp, kan 
iets in deze geest natuurlijk niet genoemd worden.19

Het monument dat uiteindelijk voor Renesse gekozen werd, was min‑
der esthetisch en maatgevender voor wat uiteindelijk het gemiddelde 
Nederlandse oorlogsmonument zou worden. Het was, enigszins ver‑
dacht is het wel, de inzending van de secretaris van de Kring van Beeld‑
houwers en tevens degene die ook de catalogus van de tentoonstelling 
had ingeleid: J.W. Havermans. Zijn beeld bestaat uit een vrouwenfi‑
guur getooid met een Schouwse kap (Renesse ligt op Schouwen‑Dui‑
veland) met in haar armen een stervende of gestorven man. De figuren 
staan op een sokkel waarop verder niets dan een datum wordt vermeld. 
Op dit thema, een moderne piëta, zou vervolgens op verschillende 
plekken gevarieerd worden, in Heerenveen onder meer en in Tegelen, 
in Heumen, Swalmen en Haaren.

Theorie en praktijk

Hoewel een goed oorlogsmonument volgens de naoorlogse spraakma‑
kende gemeente blijkbaar moest zijn als het beeld van Renesse, was de 
praktijk een andere. Het is een terugkerend thema in de vergaderin‑
gen van de Centrale Commissie. ‘In alle deelen van ons land werden 
en worden nog steeds gedenktekens onthuld, zonder dat tevoren de 
ministerieele goedkeuring op de ontwerpen is verkregen,’ moppert de 
vergadering eind 1946.20 ‘Zwarte monumenten’ werden deze bastaar‑
den genoemd. Helaas was er altijd wel een argument om ze te laten 
staan. ‘In Domburg heeft men een zeer leelijk gedenkteeken ontwor‑
pen,’ schrijft de notulist eind januari 1947.21
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Dit is door de P.C. [Provinciale Commissie] afgekeurd, waarbij in over‑
weging werd gegeven zich voor een nieuw ontwerp tot een kundig 
beeldhouwer te wenden of het eenheidsmonument te aanvaarden. Voor 
het eerst genoemde ontbrak echter het geld, terwijl men voor de tweede 
mogelijkheid... weinig voelde, mede omdat men... in de veronderstel‑
ling verkeerde, dat daarvoor de dooden weer opgegraven dienden te 
worden.

Ruim een jaar later is de klacht nog steeds dezelfde – en lijkt een oplos‑
sing verder weg dan ooit. Tal van plaatselijke commissies, zo staat in 
de notulen van april 1948,22 waren herhaaldelijk aangeschreven met de 
vermaning de voorschriften na te leven.

Het resultaat was... niet overweldigend. Nu bestond er weliswaar het 
laatste middel van gezagshandhaving, namelijk om ten onrechte ont‑
hulde monumenten met behulp van den sterken arm te verwijderen 
maar voor dit middel voelde de minister weinig... Vele initiatiefnemers 
zijn reeds doordrongen van het feit dat de voorschriften niet worden 
gehandhaafd en dat men zonder veel gevaar zijn gang wel kon gaan.

En zo gebeurde. Vandaar dat een afgewezen monument in Druten23 
gewoon onthuld werd. Het staat er meer dan zestig jaar later nog 
steeds en bestaat uit een zoveelste bakstenen muurtje met daarop 
een kleurige afbeelding van Joris op z’n paard. Achter hem wappert 
de Nederlandse vlag, onder hem dreigt, natuurlijk, de draak. Een op‑
schrift vertelt in ouderwetse, bloemrijke taal wat hiervan de betekenis 
is. Het thema van Joris en de draak zou ook elders verwerkt worden, 
in Harlingen (1950), Lichtenvoorde (1948), Gouda (1952), Helmond 
(1960), Amsterdam (1945), Groningen (1959), Den Haag (1950), Haa‑
ren (1947) en Ooij (1948) onder meer.24 Elders zou men andere tra‑
ditionele thema’s gebruiken. Phoenix bijvoorbeeld, de vogel die uit 
zijn as herrijst, de slang of de strijd van David tegen Goliath. Legio is 
het aantal monumenten met symbolen als de duif die vrede verbeeldt, 
de toorts als symbool van het vuur dat bleef branden, de handen die 
de samenwerking tegen de bezetter aanduiden, de leeuw evenals de 
maagd, het zwaard, de vlag en de bloem – die eerst vertrapt wordt maar 
uiteindelijk weer opkomt.25 Een begin eenentwintigste eeuw gemaakte 
inventarisatie kwam tot de volgende opsomming:26
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Oorlogsmonumenten: vormen, ornamenten, materiaal 

Beelden: 663 Glas‑in‑loodramen: 54 Plaquettes: 796
Bomen: 45 Kapellen: 47 Reliëfs: 110
Gedenkbanken: 28 Kruizen: 124 Zuilen: 301
Gedenkstenen: 610 Begraafplaatsen: 261 Overig: 361

Vóór 1950 werden er ongeveer 700 oorlogsmonumenten onthuld. Tus‑
sen 1950 en 1960 waren het er heel wat minder: zo’n 400. In het daar‑
opvolgend decennium waren het er nog minder: 150. Daarna (1970‑
1980) waren het er weer minder: 100. In verband met de chronologie 
van de belangstelling voor en verwerking van de Tweede Wereldoorlog 
zijn het veelzeggende cijfers, zeker als je rekening houdt met de on‑
vermijdelijke tijdspanne tussen planning en plaatsing want vervolgens 
steeg het aantal weer, naar ruim 240 tussen 1980 en 1990, bijna 450 
tussen 1990 en 2000 en eenzelfde aantal in het eerste decennium van 
de eenentwintigste eeuw.27 Toch valt over deze duizenden oorlogsmo‑
numenten28 in het algemeen nauwelijks meer te zeggen dan dat het er 
veel zijn, zeer veel, zeker als je daarbij het gebrek aan monumentale 
traditie in ogenschouw neemt. Vast staat ook dat de Centrale Com‑
missie en andere betrokkenen er niet in geslaagd zijn in deze veelheid 
lijn, laat staan uniformiteit te brengen. Zwerfkeien, kruizen, bollen, 
pieken, muurtjes, banken, beren en fonteinen, je kunt het eigenlijk zo 
gek niet verzinnen of het is in de Nederlandse oorlogsmonumenten 
verwerkt.

Stenen verhaaltjes

Na de afwijzing van een gemeenschapshuis als oorlogsmonument 
duurde het in Soest anderhalf jaar tot er vanuit kringen van het voor‑
malig verzet een nieuwe poging werd ondernomen. Daarbij kwamen 
dezelfde vragen boven die ook elders opkwamen of opgekomen waren: 
wat moest uitgedrukt worden, hoe moest dat gebeuren en waar moest 
het monument geplaatst worden? Wat betreft deze laatste vraag waren 
allen het erover eens dat het een opvallende plek moest zijn. Helaas 
hield de eensgezindheid hiermee op. Want welke plekken waren op‑
vallend? Oeverloos overleg volgde. Uiteindelijk – het was ondertussen 
december 1953 – hakte de gemeenteraad de knoop door en wees de 
plek aan die eerder voor het cultureel centrum bedoeld was: een plant‑
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soen. Dat viel bij de plaatselijke Vereniging van Oud‑Illegale Werkers 
zo slecht dat ze dreigde geen stille tocht meer te houden. Hoe kon een 
oorlogsmonument nu de versiering zijn van een plantsoen? Dat drei‑
gement viel weer slecht bij de gemeente. Chantage, daarvoor weigerde 
men te wijken. Ondertussen had men wel een beeldhouwer gevonden 
en met deze ook een vorm gekozen. Zijn plan werd in een schrijven 
aan de minister uitgelegd:

De hoofdfiguur is een vrouwenfiguur die alles betreurt wat er tijdens de 
bezetting is gebeurd. Het reliëf links onder symboliseert het weghalen 
van goederen. Links boven is het nationaal‑socialisme en de afkeer daar‑
van symbolisch weergegeven: het rechterfiguurtje draagt een masker en 
drie vrouwen staan daar afwijzend tegenover. Het reliëf rechtsboven 
stelt voor het weghalen van de mannen waarbij de vrouwen angstig toe‑
zien. Het reliëf rechtsonder geeft het doodschieten van de man weer.29

Een verhaaltje in steen dus, met daarin de klemtoon op het moord‑
dadige en roofzuchtige van het nazisme en de weerzin dan wel het 
verdriet dat deze wreedheid bij de bevolking teweeg had gebracht. Aan‑
vankelijk had het monument geen opschrift. Later werden de jaartal‑
len 1940‑1945 toegevoegd. Het is een veelzeggende daad, kenmerkend 
voor een cultuur die meer ervaring heeft met taal dan met beelden – 
calvinistisch, niet katholiek. Bij deze ‘schriftcultuur’ ligt vermoedelijk 
ook de verklaring dat zoveel oorlogsmonumenten al dan niet letterlijk 
‘verhaaltjes vertellen’. In een enkel geval, zoals in Soest, gebeurde dat 
via pakkende scènes: een stripverhaal. In vele gevallen werd het ver‑
haal er daadwerkelijk bij verteld, met woorden dus. In de meeste geval‑
len is het verhaal gereduceerd tot een aansprekend beeld met daarbij 
al dan niet een korte uitleg. Een dergelijk beeld kon gebruikmaken van 
de al genoemde symbolen (Joris, David, duif, bloem) maar was vaak 
eenvoudiger, aansprekender en directer. Zo is er het beeld van de man 
die getroffen wordt door de kogelregen van het executiepeloton. Het 
bekendste voorbeeld hiervan is afkomstig van de kunstenaar die ook 
de beelden van het Nationaal Monument op de Dam ontwierp, de toen‑
malige grand old man van de Nederlandse beeldhouwkunst John Rae‑
decker. Zijn vallende man staat in Waalwijk – helaas ontsierd door een 
tekst die de veronderstelde slechte verstaander nog even vertelt wat hij 
behoort te zien. Andere vallende mannen staan in Huizen, Zuidlaren, 
Wassenaar, Beverwijk, Aarlanderveen, Beilen, Loosdrecht, Rotterdam, 
Heinenoord, Haarlem (Andriessen), IJmuiden en Amersfoort. Een an‑
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der veelvoorkomend thema is dat van degene die na de executie ach‑
terblijft: de treurende vrouw, al dan niet met kind(eren). Zij symboli‑
seert het land in rouw. Het is eveneens talloze malen uitgebeeld, in De 
Bilt en Mariënberg, Oosterhout en Weesp, Rijswijk (Zuid‑Holland) en 
Haarlem, Arnhem, Putten (opnieuw Andriessen), Goor, Rilland‑Bath, 
op het hiervoor genoemde monument in Soest, Almelo, Vlaardingen, 
Rotterdam, Rheden, Brielle, Zwartewaal, Bennebroek, Bussum en tal 
van plekken meer.30 Het beeld van de treurende vrouw was vermoede‑
lijk ook zo geliefd omdat het verwees naar de aloude piëta en, wie weet, 
naar de Nederlandse maagd. ‘De vrouwen zijn het die de zwaarste 
slagen hebben opgevangen,’ meende een man die bij een tiental oor‑
logsmonumenten betrokken was maar vooral als schilder bekendstaat: 
Charles Eyck. Een van de door hem vervaardigde monumenten staat 
in Maastricht en drukt bevrijding uit, vreugde dus. Maar apart staat 
één figuur, zij heeft zich van de feestvierders afgewend: een vrouw, zij 
treurt en vertegenwoordigt degenen die, aldus Eyck, ‘de kaarsvlam van 
het in memoriam steeds brandende zullen houden.’31

Andriessen

Algemeen wordt aanvaard dat Mari Andriessen de beeldhouwer is van 
het Nederlandse oorlogsmonument. Die faam is het resultaat van de 
onberekenbare combinatie van talent, moment en geluk. Talent hád 
Andriessen, dat lijdt geen twijfel. Maar dat had Raedecker ook. Laatst‑
genoemde was in 1945 echter te oud om drijvende kracht achter een 
nieuw type beeldhouwkunst te worden. Dat hij desondanks nog één 
uniek oorlogsmonument wist te maken – in Waalwijk – toont zijn 
grootheid. Talent, hoewel minder, hadden ook mannen als Oswald 
Wenckebach, Hildo Krop en Fred Carasso. Maar eerstgenoemde had 
bijvoorbeeld tevens een carrière als hoogleraar en was, vermoedelijk 
mede om die reden, te sterk geporteerd voor klassieke vormen om 
open te staan voor ingrijpende veranderingen. Andriessen stond dat 
wel. Bovendien, niet onbelangrijk, maakte hij deel uit van een groep 
die na 1945 sterk van zich deed spreken: de katholieken. Meer nog, 
hij maakte deel uit van dezelfde gemeenschap waartoe ook Romme, 
de Brenninkmeijers, Dreesmannen, Hunkemöllers en tal van andere 
vooraanstaande families behoorden, de Amsterdamse, katholieke eli‑
te. Bovendien was zijn jongste zusje gehuwd met de man die in 1947‑
1948 minister van Binnenlandse Zaken was en ook daarna gedurende 
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lange tijd een vooraanstaande figuur in de Nederlandse politiek zou 
blijven, P.J. Witteman. Een dergelijk geluk hadden zijn collega’s niet.
 Levend in een katholiek milieu had Andriessen vóór 1940 vooral 
religieuze kunst gemaakt. Maar zoals bij zovelen maakte de oorlog ook 
in zijn geval een eind aan een carrière. Nadat hij geweigerd had de 
Ariërverklaring te tekenen of zich in te schrijven bij de Kultuurkamer, 
kon hij geen officiële opdrachten meer uitvoeren en was min of meer 
tot de bedelstaf veroordeeld.32 Des te meer mogelijkheden had hij na 
de bevrijding. Eind 1945 had hij al minstens twee opdrachten: een voor 
Heemstede – een werk waar hij niet trots op zou zijn – en een voor En‑
schede. Hoewel dit laatste werk, eigenlijk werken, niet zijn bekendste 
is – dat is De Dokwerker – is het vermoedelijk wel z’n magnum opus. 
De betekenis ervan is temeer groot omdat het ontwerp eind 1946 al in 
het Stedelijk Museum van Amsterdam te zien was en tal van collega‑
beeldhouwers inspireerde.33 Dit temeer omdat Andriessen de oorlogs‑
beeldhouwkunst helemaal opnieuw leek uit te vinden. Beelden van zes 
mensen of groepen en evenzovele ervaringen staan in Enschede op bij‑
zondere wijze gerangschikt in de open ruimte en vertellen het oorlogs‑
verhaal op volstrekt andere wijze dan bijvoorbeeld in het monument 
van Soest: niet als gebeurtenis (‘verhaal’) maar als emotie, precies zo‑
als Andriessens grote voorbeeld Rodin in zijn beeld van de burgers van 
Calais had gedaan. Elders, met De Dokwerker bijvoorbeeld, de vrouw 
van Putten of de Anne Frank van de Westermarkt, zou hij hetzelfde 
doen. Het is om die reden ook dat Andriessen bekendstaat als de oor‑
logsbeeldhouwer bij uitstek.34 Toch is hij niet de maker van het oorlogs‑
monument.

Zadkine

In mei 1950 maakte de kunstcriticus van Het Parool, J.M. Prange, de 
balans op van vijf jaar oorlogsmonumenten. Het was voor het eerst dat 
iemand dat deed, voor het eerst ook dat er niet alleen gesproken werd 
over de oorlogskunst die moest komen maar ook over de kunst die er al 
was. Prange begon die balans met een terugblik op de tentoonstelling 
uit 1946 in het Stedelijk en vervolgde met een kleine reportage langs 
de belangrijkste beelden. Wat in het Stedelijk gestaan had, stelde niet 
veel voor, beweerde hij, om zich vervolgens de vraag te stellen of er 
eigenlijk wel een monument aan te wijzen was waarin ‘de zo nodige 
drie‑eenheid’ bereikt werd.
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Ik meen de drie‑eenheid, de verbondenheid en logische samenhang die 
er moet zijn tussen het beeld of reliëf, het omringende landschap, park, 
tuinaanleg en de architectuur die via voetstuk of muur, trap of andere 
architectonische constructie het een met ander verbindt.

Het antwoord luidde ontkennend. Maar ook ‘innerlijk’, wanneer het 
louter om het oorlogsbeeld zelf ging, was er volgens Prange weinig 
reden tot tevredenheid. ‘Meestal liep het [monument] uit op de onver‑
zettelijke Poilu [mannetjesputter] met ’t geweer aan de voet,’35 schrijft 
hij niet conform de waarheid – zoveel mannetjesputters zijn er onder 
Nederlandse oorlogsmonumenten niet te vinden. Maar het klopt dat 
anno 1950 bijna niemand in staat was geweest op authentieke wijze de 
oorlog in steen of brons te vertalen. Volgens Prange was er één uitzon‑
dering, één beeld dat met kop en schouders boven de rest uitstak: dat 
van Zadkine.36 ‘Men kan zich afvragen of de beschouwer uit het jaar 
2000, die niets meer van deze tijd afweet, iets uit de [andere] beelden 
kan nalezen... Zadkines beeld schreeuwt het als ’t ware uit; die ver‑
wrongenheid en wanhopige mismaaktheid kunnen niet misverstaan 
worden...’
 Enkele jaren later kwam Beljon tot eenzelfde conclusie. ‘Nu intus‑
sen, negen jaar na de bevrijding, de meeste oorlogs‑monumenten tot 
stand gekomen zijn (op het ‘nationale’ na), is het moment aangebro‑
ken voor een beoordeling en daarbij kan allereerst vastgesteld worden, 
dat de gereed gekomen monumenten noch naar opvatting, noch wat 
het artistieke niveau betreft, bijzonder veel verschillen van de maquet‑
tes, die destijds tentoongesteld stonden in het Stedelijk Museum... 
Zonder gevoel, zonder intelligentie heeft het gros van onze beeldhou‑
wers stomweg de practijken van de tuinbeeld‑ en gevelsteen‑makerij 
overgeheveld naar het naoorlogs‑monument.’37

 Er zijn uitzonderingen, vervolgt Beljon: het werk van Raedecker in 
Waalwijk, dat van Andriessen maar vooral: Zadkine.

Een oorlog is in laatste instantie geen aaneenrijging van toevallige inci‑
denten, doch een vorm van compensatie voor een ernstige crisis in het 
collectief onbewuste. Het is voor iedere beeldgevoelige duidelijk... dat 
Zadkine inderdaad tot deze laag is doorgestoten.

Raedecker en Oud, op dat moment werkzaam aan het Nationale Mo‑
nument op de Dam, zouden het om die reden volgens Beljon nog 
moeilijk krijgen. ‘Het is duidelijk dat hun taak in de bijna verplette‑
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rende schaduw van Zadkines schepping (eigenlijk nu al het nationale 
monument) bijzonder zwaar zal zijn.’

Nationale monumenten

Enkele jaren voordat Zadkines monument gereed was en lang voor‑
dat zijn beeld de faam had die Prange het in 1950 en Beljon in 1954 
toedichtte, was in toonaangevende kringen, waaronder het Ministerie 
van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen, al bedacht dat Nederland 
ook behoefte had aan nationale monumenten, monumenten dus die 
niet plaatselijk of incidenteel maar ieders leed uitdrukten. Daartoe 
ging vanaf september 1946 vanuit het ministerie aan een groot aantal 
(meer dan honderd!)38 vooraanstaande figuren het verzoek uit plaats 
te nemen in een zogenaamde Nationale Monumenten Commissie 
voor Oorlogsgedenktekens, veelal simpelweg Nationale Commissie 
genoemd en goed te onderscheiden van de eerder genoemde Centrale 
Commissie die over de toelating ging, ook van nationale monumenten 
overigens. De Nationale Commissie deed niet anders wat elders lokale 
comités deden: met voorstellen voor monumenten komen en daarvoor 
de benodigde gelden bijeenzoeken. En ziedaar, reeds enkele maanden 
na haar inauguratie kwam zij met het voorstel maar liefst elf nationale 
oorlogsmonumenten op te richten, te weten:

1.  Een Nationaal Monument te Amsterdam, op een nader te bepalen 
plaats39

2. De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
3.  Een groep gedenktekens, te plaatsen bij voormalige 

concentratiekampen Amersfoort,
4. Vught
5. en Westerbork
6. Een legermonument op den Grebbeberg
7. Een marinemonument te Den Helder of elders
8. Een koopvaardijmonument te Rotterdam
9.  Een monument ter herinnering aan den strijd op en de herovering 

van Walcheren (bij een der landingspunten te Westkapelle of 
Vlissingen)

10.  Een monument te Eede in Zeeuwsch‑Vlaanderen, waar H.M. de 
Koningin den vaderlandschen bodem weer betrad
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11.  Een monument te Wageningen, ter herinnering aan de capitulatie 
van de Duitsche Weermacht40

Later werden aan deze nationale lijst nog twee monumenten 
toegevoegd: 

12.  Maastricht (ter herdenking aan de bevrijding door de Amerikaanse 
troepen)

13.  en Driel (ter herdenking van de Poolse parachutisten)

Eerder al41 waren ook de gedenktekens in

14. Arnhem
15. en Oosterbeek

als ‘nationaal’ aangemerkt. In totaal vijftien nationale monumenten 
dus. Aanvankelijk was de commissie van plan ook in deze uniformiteit 
aan te brengen. Spoedig werd die gedachte als onhaalbaar verworpen, 
met als gevolg dat in de nationale oorlogsmonumenten net zo min een 
lijn te ontdekken valt als in de lokale en provinciale. Vergelijk bijvoor‑
beeld de drie gedenktekens in de voormalige concentratiekampen. 
Het monument in Vught, onthuld in december 1947 en het eerste dat 
van meet af aan42 als nationaal werd beschouwd, bestaat uit een lange 
wand van zesentwintig panelen waarin de namen gehouwen van de 
329 mannen die op deze plek gefusilleerd werden. Onder die namen 
staat een regel uit het Wilhelmus. Heel anders is het op het eerste ge‑
zicht aangrijpender monument dat in 1953 in Leusden (Kamp Amers‑
foort) werd onthuld, eveneens op de plek van een voormalige fusillade‑
plaats. In dit geval is gekozen voor de afbeelding van een man op het 
punt van zijn executie. Hij is gehuld in lompen en staat op klompen. 
Met zijn handen houdt hij de panden van zijn jas vast. Het indrukwek‑
kendste aan het beeld is dat de man het hoofd licht gebogen houdt en 
de ogen naar boven richt. Hij wacht op het schot. Weer heel anders is 
het gedenkteken in Westerbork. Bij de daar gekozen symboliek speelt 
zeker een rol dat dit monument veel later onthuld werd, in 1970.43 Hoe 
dan ook, het in Westerbork gekozen ‘beeld’ is even abstract als veelzeg‑
gend: een spoorrails die aan de ene kant gebogen is en aan de andere 
afgesloten door een muur en een stootblok. Aan beide zijden van het 
blok ligt een steen met een tekst uit de Klaagliederen (4.18), links in het 
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Nederlands, rechts in het Hebreeuws. Eén gedachte, drie gedenkplaat‑
sen en evenzovele maar geheel verschillende uitingen.

Nationaal monument

Vanaf het eerste moment was het de bedoeling van de Nationale Com‑
missie dat de nationale monumenten het bezit van heel het Nederland‑
se volk zouden zijn. Om die én om financiële redenen ging men over 
tot een symbolische verkoop van het Damplantsoen, dat wil zeggen 
van dat deel van de Dam waar tegenwoordig het Nationaal Monument 
staat. Het werd geen succes. Maar financiering was niet het enige pro‑
bleem.44 Er was bijvoorbeeld ook discussie over de plek. Uiteindelijk 
werd Amsterdam gekozen. Met de naam van de beeldhouwer (John 
Raedecker) was dat echter het enige waarover geen verschil van me‑
ning bestond. Alle andere aspecten van wat uiteindelijk het monument 
op de Dam zou worden zouden discutabel blijken en tot op de dag van 
vandaag ook inderdaad bediscussieerd worden – een goede illustra‑
tie van de moeizaamheid van de ‘nationaal‑epische eenheidsgedachte’ 
ofwel van ‘de idee dat de volksgemeenschap één was geweest (en nog 
steeds was) in het Goede.’45 Niettemin was het ontwerp begin 1950 
gereed en in het Amsterdams stadhuis ook te zien. Een journalist van 
Het Parool kreeg bij de beeldhouwer thuis uitleg:

Tegen een hoge zuil, die centraal in het plantsoen wordt geplaatst, zul‑
len drie groepen beelden komen, die respectievelijk de ellende, het ver‑
zet en de overwinning tot uitdrukking brengen. In het midden, aan de 
voet van de zuil, symboliseert een fusillade het eerste stadium. De twee 
mannen die aan weerszijden rechtop staan, verbeelden het verzet. Daar‑
boven tilt een vrouw haar kind omhoog en vliegen duiven uit; dit beeld 
spreekt van de overwinning.46

Maar de Centrale Commissie was niet tevreden.47 De (later) bij het pro‑
ject betrokken architect, Jacobus P. Oud, had met Raedecker te veel 
rekening gehouden. Ook waren de schetsen van laatstgenoemde zo 
klein en onuitgewerkt dat er geen touw aan vast te knopen viel. Tot slot 
waren er verkeerstechnische bezwaren.48 De kritiek kwam de autoritei‑
ten, de Amsterdamse burgemeester d’Ailly voorop, slecht uit. Men had 
haast. Het tijdelijk monument was al te lang tijdelijk. Bovendien moest 
er voor het monument nog heel wat geld bijeengesprokkeld worden 
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en een negatief advies was daarvoor niet bevorderlijk. Opnieuw gedoe 
dus. Maar de politiek won en de commissie werd, net zoals steeds weer 
op lokaal en regionaal niveau gebeurde, aan de kant geschoven. Sand‑
berg, directeur van het Stedelijk Museum, speelde hierbij vermoede‑
lijk de doorslaggevende rol. Hij verleende, zoals een onderzoeker stelt, 
‘artistiek gezag... aan een bestuurlijke wenselijkheid.’49 Half februari 
1951 aanvaardde de ministerraad het ontwerp: het Nationaal Monu‑
ment op de Dam kon gemaakt worden.
 Dat de problemen hiermee nog niet voorbij waren, bleek toen er 
een jaar later in zo’n beetje alle kranten bijtende artikelen verschenen. 
‘Veel onkosten en salarissen, geen monument,’ mopperde Elseviers 
weekblad.50 De Maasbode meldde dat de Amsterdamse raad nog steeds 
niet wist waar het monument geplaatst diende te worden.51 Volgens 
Het Vrije Volk was dat niet het grootste probleem maar ging het om 
de vraag hoe de Dam ingericht diende te worden.52 Gevolg van een en 
ander was dat Raedecker en Oud nog altijd geen officiële opdracht ont‑
vangen hadden. Dat gebeurde in september 1952, anderhalf jaar na het 
besluit van de Ministerraad. Sinds het eind van de oorlog waren op dat 
moment meer dan zeven jaren verstreken. Tot de onthulling zouden 
er nog bijna vier volgen – jaren van weer ander gedoe, niet in de laat‑
ste plaats omdat Raedeckers gezondheid achteruitging en hij het werk 
niet meer alleen aankon. Toch kwam het op het nippertje gereed. Toen 
de beeldhouwer in januari 1956 overleed hoefden alleen nog de punt‑
jes op de i gezet te worden. Zo gebeurde, enkele maanden later was het 
zover. ‘Duizenden, in gedachten vereend, voor het eerst te zamen aan 
de voet van ons nationale monument,’ schreef de NRC.

Een eindeloze stille stoet, met aan het hoofd burgemeester d’Ailly, wet‑
houders, gemeenteraadslieden, deputaties van leger, marine en lucht‑
macht, trok door de straten van de hoofdstad... Om acht uur precies, 
toen de straatverlichting aanging, verstomde het leven... De treinen 
stopten, het rangeren werd gestaakt; tram‑ en autobusbestuurders zet‑
ten hun voertuigen stil. In vele huizen heeft, nadat door de radio in het 
nationale programma een trompetsignaal van de Dam in Amsterdam 
had geklonken, twee minuten stilte geheerst.53

Dit is zonder twijfel juist. Vraag is wel in hoeveel huizen stilte werd 
gehouden én wat die stilte betekent. Wat betreft die eerste vraag ziet 
het ernaar uit dat het aantal mensen dat in de jaren vijftig, zestig en 
zeventig de oorlog herdacht veel kleiner is geweest dan je op basis van 
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toespraken, krantenberichten en terugblikken zou verwachten.54 Over 
de betekenis van de stilte valt nog wel meer te zeggen.

Herdenken in stilte

‘Het beeld staat er,’ schreef de al genoemde kunsthistoricus Hamma‑
cher halverwege de jaren vijftig.

Er is voor geofferd, er is geld bijeengebracht. Het is geschikt voor over‑
dracht van bezwaarde gevoelens... Het is ondanks alle omkledingen en 
formules die het ontstaan van een oorlogsmonument motiverend be‑
geleiden toch een moderne totemisme... De beeldhouwer... weet het... 
Met zijn beeld is straks aan een door niemand geformuleerde behoefte 
voldaan. Het is een soort kwijting.55

Hoe juist deze kwalificatie is blijkt uit de rituelen die eerst bij de ont‑
hulling en vervolgens tijdens de jaarlijkse plechtigheden bij en rond de 
oorlogsmonumenten plaatsvonden (en ‑vinden). Voor de onthulling 
verzamelt een groep mensen zich rond het monument. Eerst wordt ge‑
sproken, er worden klokken geluid of een trompet geblazen, er worden 
bloemen gelegd, er wordt gezwegen en uiteindelijk wordt, nog steeds 
in stilte, een defilé gehouden – andersom gebeurt trouwens ook: het 
defilé dat eindigt bij het monument. Het patroon wordt met slechts 
kleine wijzigingen jaar in jaar uit herhaald, niet alleen op de Dam in 
Amsterdam maar ook elders, in kleinere steden, dorpen en op speciale 
locaties zoals op de Waalsdorpervlakte of de Eerebegraafplaats in Bloe‑
mendaal.
 Hoewel de oorsprong van een dergelijk ritueel in de eerste plaats 
bij de begrafenispraktijk ligt en zowel vanuit Engeland (de twee minu‑
ten stilte) als vanuit katholieke hoek (de Stille Omgang)56 gestimuleerd 
werd, was het een zekere Jan Drop die ter herdenking van de in de 
oorlog gevallenen als eerste een protocol ontwierp.57 Met veel bravoure 
noemde hij zijn plan c.q. organisatie ‘Commissie Nationale Herden‑
king 1940‑1945’ en schreef onder die naam ook de Vereniging van Ne‑
derlandse Gemeenten aan. Deze was blijkbaar zo onder de indruk dat 
zij in maart 1946 namens de commissie een circulaire aan haar leden 
stuurde. Daarin stond dat het weliswaar om economische redenen niet 
mogelijk was de dag voorafgaand aan die van de bevrijding tot nationa‑
le rouwdag uit te roepen maar dat het evenmin denkbaar was de doden 
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op bevrijdingsdag te herdenken en nog minder om hen simpelweg te 
vergeten. Vandaar dat de commissie, zo staat in de circulaire, ‘beslo‑
ten [had] jaarlijks den avond vóór den Bevrijdingsdag... te bestemmen 
tot “nationale herdenkingsavond”.’ Hiertoe maakte zij een uitvoerig 
en gedetailleerd programma. Het werd in in 1946 in maar liefst 600 
gemeenten58 uitgevoerd.
 Hoe die eerste dodenherdenking uit de Nederlandse geschiedenis 
verliep, weten we onder meer dankzij de journalist van De Zwerver 
die op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei (de 5de was een zondag, vandaar 
de verschuivingen) met zijn auto kriskras door Nederland reed en zo 
veel mogelijk probeerde mee te maken. Hij begon op vrijdagavond in 
Vught waar Wilhelmina een krans legde voor de gevallenen, een mi‑
nuut stilte hield en een lied aanhoorde van de gecombineerde koren 
uit de regio. Daarna
 

suist de redactieauto terug. Na enige tijd rijden wordt hij aangehouden. 
Politie... Het blijkt dat we in Vianen zijn, waar volgens het programma 
tussen half acht en acht uur een omgang wordt gehouden met als eind‑
doel de twee graven van de in deze plaats gesneuvelde verzetsslachtof‑
fers. Rustig en devoot lopen de mensen, jong en oud, arm en rijk door 
elkaar, naar de begraafplaats. Om kwart voor acht begint de kerkklok 
te luiden. Tegen achten heeft de stoet het kerkhof bereikt. Vol eerbied 
loopt men langs de graven. De tranen zijn moeilijk te weerhouden in 
deze stille ogenblikken. Bloemen worden neergelegd. Dan staakt het 
klokgelui! Men staat stil, biddend of in gedachten verzonken. Twee mi‑
nuten stilte. Rustig keert men hierna huiswaarts.

Vervolgens trekt de journalist naar Den Haag en ziet onder meer hoe 
bloemen worden gelegd bij het monument ter nagedachtenis van de 
executie van twaalf gevangenen op de Laan van N.O. Indië op 15 de‑
cember 1944. ‘Zo geschiedde bij ieder monument waar ook in Neder‑
land.’59

 Vijfenzestig jaar later is het gebruik niet of nauwelijks veranderd. 
Op 4 mei staan niet alleen bij oorlogsmonumenten maar ook elders in 
Nederland tallozen even stil. In de eerste jaren na de oorlog was dat her 
en der, in Amsterdam onder meer, zelfs min of meer verplicht. ‘Het 
was net of het stampvolle Leidseplein zich van de twee minuten stilte 
niets zou aantrekken,’ schreef Het Vrije Volk in 1952 in een van de dui‑
zenden reportages die sinds 1945 over dodenherdenking geschreven 
zijn.
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Toen flitsten de grote booglampen op het plein aan. Het was alsof een 
onzichtbare filmoperateur het beeld verstarren liet. Een auto gleed nog 
even door. – Heee stoppen, – schreeuwde een rauwe stem. De remmen 
knarsten vrijwel onmiddellijk. Een matroos en een padvinder, elk op 
een vluchtheuvel, salueerden. In de verte beierde de klok van het Rijks‑
museum. Hoog boven het Leidseplein klonk duidelijk het zorgeloos ge‑
kwetter van vogels. Stoplichten sprongen van groen op oranje en van 
oranje op rood. En weer op groen, maar niets bewoog. Twee minuten 
lang.

Af en toe liep het verkeerd. Zo op diezelfde avond op de J.P. Heijestraat 
’s avonds. Twee mensen fietsten door.

Stemmen klonken: scheldwoorden. Een man rukte plotseling los uit de 
stille figuur en slingerde de man van de fiets. De vrouw viel ook. Een 
vrouw uit het publiek holde naar voren en begon de man van de fiets 
links en rechts in het gezicht te slaan. De man sloeg de vrouw terug.60

Zoveel betrokkenheid suggereert dat de gelegenheidssprekers op der‑
gelijke plechtige avonden evenals de historici van het nationaal (oor‑
logs)verhaal gelijk hebben: dat de bevolking destijds rond zijn doden 
stond zoals zij tijdens de oorlog achter het verzet had gestaan. Een der‑
gelijke interpretatie treft echter slechts de buitenkant. Wat daarachter 
en in de hoofden van de aanwezigen schuilgaat, is moeilijker of eigen‑
lijk niet te zeggen. Het enige wat je, desgewenst, kunt doen is stilte en 
steen relateren aan hetgeen wél gezegd werd, niet in officiële praatjes 
maar in maatschappelijke manifestaties, persoonlijke verhalen en ge‑
schriften van eigenzinnige individuën. De conclusie zou in dat geval 
wel eens volstrekt tegengesteld aan de gebruikelijke kunnen zijn: dat 
stilte en steen niet zozeer uitingen waren van een levend verhaal als 
juist van het ontbreken daarvan. Tegelijkertijd toont de gemeenschap‑
pelijke beleving van de stilte bij een monument dat men wel degelijk 
een gedeelde overtuiging zocht. Af en toe werd die ook gevonden en 
vond catharsis plaats – hoe beslotener de kring, des te groter die kans.61 
Maar minstens zo vaak, zo niet vaker gebeurde dat niet en was de oor‑
log eerst en vooral een bron van conflict.
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De Tweede Wereldoorlog als 
Koude Oorlogsinstrument

Hoewel de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog vreedzaam be‑
doeld waren, was de werkelijkheid vaak een andere. Zelden werd dat 
zo duidelijk als in november 1951, tijdens de jaarlijkse herdenking van 
de begrafenis van Hannie Schaft, ‘het meisje met het rode haar’. Haar 
verhaal, reeds duizendmaal verteld en vele malen verfraaid, is op de 
keper beschouwd simpel. Schaft was jong toen de oorlog uitbrak, nog 
geen twintig, en behoorde tot degenen die vanaf het eerste moment 
‘nee’ tegen de Duitsers zeiden. Vanuit dat ‘nee’ belandde ze in het ver‑
zet waar het in haar geval van hard naar harder ging. Zeker vanaf het 
moment dat de oorlog vanwege de geallieerde landing in een beslis‑
sende fase belandde, vanaf juni 1944 dus, was de vrouw betrokken bij 
de executie van een flink aantal Duitsers en collaborateurs. Telkens 
weer ontsprong ze de dans, tot ze in maart ’45 bij een routinecontrole 
aangehouden werd en de pech had zowel een wapen als enkele illegale 
bladen bij zich te dragen. Spoedig ontdekten de Duitsers wie ze voor 
zich hadden, met als gevolg dat Schaft enkele weken vóór de bevrijding 
in de duinen van Bloemendaal geëxecuteerd werd.
 Met deze dood is het verhaal van Hannie Schaft niet ten einde. Want 
Schaft is een van de velen voor wie de naoorlog meer stof opleverde 
dan de oorlog zelf. In dit geval begint het naoorlogs verhaal op 1 juni 
1945 toen ‘in een duinkom der duinen van de Erven van [der] Vliet, on‑
geveer 2 km voorbij de Haarlemse Waterleidingtoren nabij Overveen 
en wel meer zeewaarts’1 het stoffelijk overschot van een vrouw werd 
gevonden. Haar lichaam lag ongeveer 75 centimer diep – dat haar rode 
haar boven de grond uitgestoken zou hebben zoals beweerd wordt in 
een boek en de film over haar leven is niet meer dan een dramatisch 
verzinsel.2

 Een half jaar na de vondst van haar lichaam werd Hannie Schaft 
herbegraven. Deze herbegrafenis was tevens de officiële opening van 
de Eerebegraafplaats Bloemendaal.3 Vandaar de aanwezigheid van een 

[11]
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groot aantal hoogwaardigheidsbekleders, onder wie verschillende le‑
den van het koninklijk huis, en de belangstelling van duizenden. Na 
een dienst in de Bavokerk trok een kilometerslange stoet richting Bloe‑
mendaal.4 Volgens het liberale Algemeen Handelsblad weerspiegelde 
zij alle geledingen van het Nederlandse volk, ‘vrouwen in Marker en 
Zeeuwsch constuum gaan naast heeren met hooge hoeden, politie‑
mannen naast arbeiders en schoolkinderen, één in hun eerbied voor 
Nederlands helden van het verzet.’5

 De kranten zijn zo eensgezind in hun berichtgeving dat de artikelen 
willekeurig door elkaar gehusseld kunnen worden. ‘Langzaam kron‑
kelde de stoet zich door de duinen. Alle duintoppen in de omgeving 
waren door een onafzienbare menigte bezet, toen de kist van Hanie 
(sic) Schaft boven de geopende groeve was neergezet,’ schreef De 
[communistische] Waarheid in een passage waarop die van Het (soci‑
aaldemocratische) Vrije Volk naadloos aansluit. ‘Zacht speelde de Kon. 
Militaire Kapel het Wilhelmus, toen de kist met het stoffelijk overschot 
van mej. Jo Schaft langzaam in de groeve zonk.’6

 Tot slot werd een gedicht gelezen waarin eenieder zich kon vinden. 
Het ging over de doden die in de duinen slapen en het offer dat zij had‑
den gebracht. Nederland was één. Hoe verschrikkelijk de oorlog ook 
geweest mocht zijn, hij had de bevolking verenigd rond zijn doden. 
Een van de belangrijksten van hen was Hannie Schaft.

Rumoer rond Hannie Schaft

Terwijl de herdenkingen op de Eerebegraafplaats van Bloemendaal 
in 1946 en 1947 nog vlekkeloos verliepen, ontstonden het jaar daarop 
problemen. Duizenden jongeren uit heel Nederland volgden opnieuw 
de route van Haarlem naar Bloemendaal. Zij waren bijeengeroepen 
door het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond, een formeel onafhan‑
kelijke organisatie die in feite nauw gelieerd was aan de Communisti‑
sche Partij Nederland.7 Doel van dit verbond was naar eigen zeggen ‘te 
midden van de vele oorlogsvoorbereidingen [bedoeld waren de blok‑
kade van Berlijn, de communistische staatsgreep in Tsjechoslowakije 
en het Marshallplan] de zaak van de vrede te verdedigen.’ Was een 
dergelijke verdediging op zichzelf geen probleem, probleem was dat 
de vredesboodschap vooral verkondigd werd in en vanuit communisti‑
sche kring en daarom ook een communistische invulling kreeg: alsof 
de communisten vrede wensten en de anderen oorlog. Een van die 
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communisten, een bestuurslid van de cpn uit de regio Kennemerland, 
voerde aan het graf van Hannie Schaft het woord. Weliswaar sprak hij 
geen onvertogen woord maar wel noemde hij de vrouw een ‘vurige, 
overtuigde communiste’ en een van de hunnen. ‘Hannie leeft in ons 
en wijst ons de weg.’8

 Het jaar daarop, 1949, riep het Jeugdverbond, lieflijk ook wel Jeugd‑
vredescomité genoemd, wederom op tot een Hannie Schaft‑herden‑
king. Probleem dit keer was dat de oproep bijna uitsluitend in commu‑
nistische kring werd verspreid en dat de plechtigheid ook bijna alleen 
in die kring verslagen werd. Het bestuur van de Eerebegraafplaats was 
om verschillende redenen minder gelukkig met de bijeenkomst. De 
belangrijkste daarvan was de, wat genoemd werd, ‘politieke inslag’. De 
lokale politie meldde dan ook dat er ongepaste vergelijkingen waren 
gemaakt, linkse propagandaspeeches gehouden, communistisch (met 
gebalde vuist) gegroet en behalve Nederlandse ook Friese (!) en rode 
vlaggen waren gedragen. Mede naar aanleiding hiervan begon het her 
en der rond Hannie Schaft te rommelen.
 Zo volgde in het blad van onruststoker L.A. Rodrigues Lopes, De 
Nieuwe Post, een kleine polemiek nadat meegedeeld was dat de Neder‑
landse Vereniging van Ex‑politieke Gevangenen haar leden verboden 
had aan de Hannie Schaft‑herdenking mee te doen. Volgens De Nieuwe 
Post was dat een blunder. Hannie stond immers buiten, boven of naast 
de partijen. Een van de lezers van het blad maakte zich over deze op‑
merking bijzonder boos. Hoe kon men iemand bewonderen, schreef 
hij, die ‘blindelings mensen liquideerde, die door rechercheurs – min‑
der gunstig bekend uit de Velser affaire – werden aangewezen.’9

 Niettemin werd in november 1950 nog gewoon een herdenking 
gehouden, zij het dat het bestuur van de Eerebegraafplaats bij nader 
inzien spijt had er geen stokje voor gestoken te hebben. ‘Ware ons de 
inhoud van de redevoeringen vooraf bekend geweest,’ zo schreef het 
de organisatoren, ‘dan hadden wij U onze toestemming... onthou‑
den.’10 Maar weer enkele maanden later was de maat vol. Nadat zowel 
de herdenking van de Februaristaking als die van mei uit de hand wa‑
ren gelopen – in het eerste geval waren ‘politieke vlaggen en schilden’ 
meegedragen, in het tweede ‘rode bloemen’ uitgedeeld –, greep het be‑
stuur in en besloot dat plechtigheden voortaan alleen nog in mei waren 
toegestaan. Bovendien dienden ze een nationaal karakter te hebben. 
De reden, zo zei het, was dat in Bloemendaal begraven lagen ‘verte‑
genwoordigers van het gehele Nederlandse volk en niet van een enkele 
groep in het bijzonder.’11
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 Het vervolg laat zich raden. De organisatoren van de Hannie Schaft‑
herdenking weigerden zich bij het besluit neer te leggen maar het be‑
stuur van de Eerebegraafplaats wist evenmin van wijken en besloot 
bij de volgende Hannie Schaft‑herdenking de hekken van de begraaf‑
plaats gesloten te houden. Gevolg van deze aankondiging weer was 
dat er des te meer demonstranten naar Haarlem togen. Daarop beslo‑
ten de autoriteiten de toegangsweg naar de begraafplaats te blokkeren. 
Chaos en geruzie waren het gevolg. De Waarheid was zo woedend dat 
zij in het onderschrift bij een foto van een politieman die, staande op 
de Bloemendaalse Zeeweg aanwijzingen gaf, het woordje ‘zurück’ ge‑
bruikt en in een kadertje vertelde dat een familielid van Hannie Schaft 
in het Duits teruggewezen werd. ‘De politieman’, zo staat er ongeloof‑
waardig, ‘zei niet dat de weg gesloten was. Hij zei: “abgeschlossen”. Zo 
zeer was hij in zijn rol als opvolger van “die Polizei”.’12

 Nadat communist Henk Gortzak over de zesde Hannie Schaft‑her‑
denking Kamervragen had gesteld en door de minister op z’n nummer 
was gezet,13 was het voor eenieder duidelijk dat dezelfde vrouw die eind 
1945 de functie van magneet had vervuld een splijtzwam was gewor‑
den. De definitieve bevestiging hiervan kwam enkele jaren later met de 
publicatie van een roman door Teun de Vries, verschenen bij de com‑
munistische uitgeverij Pegasus: Het meisje met het rode haar. Daarin 
was het ‘meisje’ niet langer een van de Nederlanders die zich tegen 
de Duitsers hadden verzet. Nee, in de roman van De Vries was Han‑
nie Schaft eerst en vooral communiste, zelfs ‘onze grootste antifascis‑
tische partizane’ zoals de schrijver in een nawoord zegt. Met claims als 
deze was het oorlogsbeeld – zelfs onder de kleine groep die zich actief 
tegen de bezetter had gekeerd en daarmee het perspectief had geleverd 
van de eerste oorlogsverhalen –14 definitief gebroken. Het bleek niet al‑
leen uit het geruzie rond het graf van Hannie Schaft, het bleek ook uit 
de herdenkingen van de Februaristaking,15 het gesteggel rond een urn 
met as uit Auschwitz,16 de geschiedenis van het Auschwitz Comité,17 
het gedoe rond het standbeeld van Tante Riek in Winterswijk18 en uit 
tal van vergelijkbare zaken meer: hoe de ene wereldoorlog plaatsmaak‑
te voor de andere, de Tweede voor de Koude.

Geschiedenis als wapen

Een van de belangrijkste gevolgen van de overgang van de Tweede naar 
de Koude Wereldoorlog is dat de eerste en oudste van deze twee oorlo‑
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gen steeds minder ter zake deed, ja zelfs gebruikt werd ten dienste van 
de latere en nieuwe. Het lijkt iets van alle tijden: dat cruciale histori‑
sche gebeurtenissen ingezet worden voor het heden. Neem, nogmaals, 
de discussie over Hannie Schaft. Was zij communiste zoals de voor‑
standers van deze ideologie beweerden en halverwege de jaren vijftig 
ook vrij algemeen aanvaard werd? Of werd Schaft bij nader inzien tot 
communiste gemaakt? Toen journalist Ton Kors in de jaren zeventig 
over de vrouw een biografie schreef, werd hem door tal van personen 
bezworen dat Schaft nooit communiste was geweest. Kors trok zich 
er niet veel van aan. De vraag naar de politieke gezindheid was vooral 
een naoorlogse kwestie en om die reden voor de biografie van weinig 
belang. Tijdens de oorlog had Schaft in het verzet gezeten, zo betoogde 
hij, en was dus bovenal anti‑Duits geweest. Waarvan ze voorstander 
was geweest, leek daaraan ondergeschikt.19 In De Waarheid leverde dit 
niet alleen een woedende reactie op maar ook een zoveelste uitleg van 
de vermeende juiste toedracht. Hannie Schaft, zo schreef recensent 
Joop Wolff, zou tijdens haar onderduik Het Kapitaal gelezen hebben. 
Ook had zij deel uitgemaakt van een communistische scholingsgroep, 
de illegale Waarheid rondgebracht en uitgesproken toekomstplannen 
gehad. Bewijs van dit laatste was de brief die zij in september 1944 aan 
een vriendin had geschreven. Daarin stond dat voor de toekomst soli‑
dariteit, voortzetting van het werk en maatschappelijke vernieuwing 
nodig waren. Wolff becommentarieert:

Het is werkelijk niet nodig om getraind te zijn in de bedekte manier van 
schrijven die toen gold, om te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt.20

Het lijdt echter geen twijfel (we zagen het al)21 dat Wolff wat dit laatste 
betreft ongelijk had: het verlangen het werk na de oorlog voort te zetten 
en de maatschappij te vernieuwen leefde beslist niet alleen bij commu‑
nisten. Hiermee is evenmin gezegd dat Schaft geen communiste was. 
‘Ik sluit helemaal niet uit,’ vertelde haar medestrijdster Truus Menger 
ter gelegenheid van de première van de film van Ben Verbong over 
Hannie Schaft, ‘dat als het gereformeerde verzet óók vanaf het begin 
van de oorlog aanwezig was geweest of als één van de andere partijen 
illegaal was blijven bestaan, ze [Hannie Schaft] zich misschien wel 
daarbij zou hebben aangesloten.’22

Een bekender voorbeeld van verdraaiing omwille van de actualiteit is 
de discussie over de Februaristaking. Was deze begonnen en aange‑
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voerd door de communisten of ‘spontaan’ tot stand gekomen, met de 
communisten als niet meer dan een van de vele deelnemende partij‑
en? De communisten beweerden het eerste en gingen zelfs zover te 
verklaren dat het manifest waarin tot staking opgeroepen werd, door 
hun leider geschreven was. Helemaal mooi is dat deze verklaring een 
cadeautje was voor ’s mans vijftigste verjaardag. Immers toen pas, in 
juli 1949, werd de belangrijke rol van Paul de Groot in het verzet voor 
het eerst vermeld.23 De claim werd in eigen kring zonder meer aan‑
vaard – en dat terwijl niets erop wijst dat hij op waarheid berust. Paul 
de Groot is bij de opstelling van het pamflet wellicht betrokken geweest 
maar waarschijnlijk is zelfs dat niet. Hij was immers van mening dat 
communisten zich, gezien het ‘vredesverdrag’ tussen Hitler en Stalin 
uit augustus 1939, gedeisd moesten houden.24 Pas de Duitse inval in 
de Sovjet‑Unie, enkele maanden na de Februaristaking, bracht daarin 
verandering. Hier komt bij dat het zeker onjuist is het pamflet van de 
cpn als enige verklaring voor de staking aan te wijzen. Juist is dat het 
pamflet een van de katalysatoren van de staking was. Niet minder maar 
ook niet meer.
 ‘De cpn nam het initiatief tot de staking,’ schreef riod‑historicus 
Ben Sijes in zijn in 1954 gepubliceerde geschiedenis van de Februari‑
staking,

gaf een parool voor de duur hiervan uit en riep stakers op... Verder reik‑
ten de krachten van deze partij niet: noch op het karakter, noch op de 
omvang van de staking oefende zij invloed uit... Ook de uitbreiding van 
de staking voltrok zich buiten haar om.25

Het kwam ook Sijes op een fikse uitbrander van communistische zijde 
te staan – afkomstig van dezelfde persoon die zich druk maakte over de 
suggestie dat het communisme van Hannie Schaft niet terzake deed, 
Joop Wolff.26 In een nog in hetzelfde jaar 1954 gepubliceerd pamflet, 
De waarheid over de februari-staking. B.A. Sijes vervalst de geschiedenis, 
herhaalde hij niet alleen dat Paul de Groot het stakingsmanifest ge‑
schreven had maar ook dat de staking ‘zo groot en eensgezind [was] 
omdat het juiste moment er voor was gekozen, de voorbereidingen 
juist waren getroffen en de leiding goed was. Dit is de verdienste van 
de cpn.’27 Waarom Sijes dit anders zag? Wolff wist het wel. De man 
was een voormalige syndicalist en een hulpkracht van de Binnenland‑
se Veiligheidsdienst. Zijn enige taak was ondermijning van de arbei‑
dersbeweging en, namens het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta‑
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tie, bevordering van de Amerikaanse belangen. Wetenschap kon uit 
zijn handen onmogelijk komen.28

Gerben Wagenaar

In een aantal gevallen leidde dergelijk gebruik van het verleden tot gro‑
te persoonlijke drama’s. Het verdrietigste voorbeeld hiervan is een rap‑
port dat onder de titel De C.P.N. in de oorlog in 1958 door de partij zelf 
gepubliceerd werd. Met de oorlog had dit pamflet niets te maken, wél 
met de actualiteit. Enkele jaren na de dood van Stalin, op het beroemde 
twintigste Partijcongres, nam Chroesjtsjov openlijk afstand van zijn 
voorganger en begon een periode van zogenoemde destalinisatie. Bin‑
nen de cpn verschilde men heftig van mening over de vraag of hieraan 
meegewerkt moest worden. Een kleine oppositie meende van wel. Dat 
schoot partijleider De Groot zo in het verkeerde keelgat dat hij zijn 
stroman Marcus Bakker opdracht gaf een brochure te schrijven over 
het kwade oorlogsverleden van de opposanten.29 Daarbij volgde hij een 
‘geijkt stalinistisch patroon’:

De oppositionelen deugden nu niet, dus de oppositionelen hadden 
nooit gedeugd. En omdat een groot deel van de critici in de oorlog voor‑
aanstaande posities in de cpn was gaan bekleden, was het dus nodig 
aan te tonen dat zij toen ook al fout waren geweest.30

De bekendste van deze ‘oppositionelen’ waren Gerben Wagenaar, 
Henk Gortzak en Ger Harmsen. Vooral voor eerstgenoemde was het 
drama groot. Wagenaar was wellicht de grootste verzetsman die de 
cpn heeft voortgebracht.31 Vandaar dat hij als enige communist zitting 
had in de Raad van Verzet, later in de Grote Adviescommissie van de 
Illegaliteit, en ook een hoge functie in de Binnenlandse Strijdkrach‑
ten bekleedde.32 Gevolg hiervan weer was dat Schermerhorn en Drees 
hem na de oorlog een ministerschap aanboden en dat prins Bernhard 
hem verzocht tot zijn staf toe te treden. Hoewel het een noch het ander 
gebeurde – Wagenaar verkoos de cpn –, tekent het zijn vooraanstaan‑
de positie. Het was mede om diezelfde positie dat de man in januari 
1946 tot partijvoorzitter werd gekozen en eerder al namens de partij 
in de Kamer was gekomen. Meer nog: bij alle verkiezingen van 1946 
tot en met 1956 was hij – en niet algemeen secretaris Paul de Groot – 
lijstaanvoerder. Tot 1952 was Wagenaar ook leider van de fractie. In de 
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steeds killer wordende Koude Oorlog deed hij in die functie regelmatig 
wat van hem verwacht werd en ging zo tekeer tegen de ‘burgerlijke’ 
meerderheid dat hij minstens eenmaal uit de Kamer werd verwijderd 
en voortdurend door de voorzitter werd berispt.33 Wagenaar was dus 
een goed communist, vóór, tijdens en na de oorlog, dat wil zeggen: 
tot het moment dat zijn verhouding met Paul de Groot verslechterde. 
Toen bleek de grote verzetsheld opeens een handlanger van de Britse 
geheime dienst en een cryptokapitalist.34

 Vanaf het moment dat zijn naam op deze wijze bezoedeld was, dool‑
de Wagenaar door het leven. Hij richtte een eigen partijtje op. Het mis‑
lukte. Hij probeerde een verzoening te bewerkstelligen. Die mislukte 
eveneens. Hij wierp zich op als internationaal vertegenwoordiger van 
de Nederlandse communisten. De poging werd niet serieus genomen. 
Aanvankelijk voorzag hij als handelsreiziger in zijn brood, later leefde 
hij van een verzetspensioen. Ondertussen werd de enige constante in 
zijn leven meer en meer de Amsterdamse voetbalclub De Volewijc‑
kers. Pas in 1982 besloot de cpn de leugens van het (vanwege de kleur 
van het omslag) zogenoemde genoemde Rode boekje in te trekken. 
Voor Wagenaar, op dat moment zeventig jaar oud, was het te laat. De 
reputatie die in de ene oorlog was gemaakt, werd in de andere gebro‑
ken.35

Historische parallellie

Voorbeelden van gebruik van de oorlog voor actuele doeleinden zijn 
er, hoewel zelden met zo gênante en tragische gevolgen als in het ge‑
val van Wagenaar, te over – en dat niet alleen bij communisten. Hun 
tegenstanders konden er ook wat van. Vooral het Verdrag van Mün‑
chen ofwel de vooroorlogse appeasementpolitiek werd door hen in de 
periode van de Koude Oorlog (maar ook daarna nog)36 steeds weer als 
argument gebruikt: tegen zacht optreden in de internationale politiek. 
Vanaf het eind van de jaren veertig werd hiermee in de eerste plaats be‑
doeld dat het verstandig was hard op te treden tegen communisme en 
communisten. Moraal: een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde 
steen. Zo stelde de verstokte anticommunist Sal Tas zich in een boekje 
uit 1954 de vraag of het immoreel geweest zou zijn als men destijds 
Hitler‑Duitsland was binnengevallen. Over de bedoeling van zijn vraag 
is misverstand uitgesloten.
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Waarschijnlijk had toen een actie van enkele weken een oorlog van ja‑
ren voorkomen. Maar... voor de Duitse Joden en democraten had men 
toen even weinig aandacht als voor de gevangenen van het Russische 
glacis [kampen] thans.37

Zoals alleen al geïllustreerd wordt door de enorme hoeveelheid arti‑
kelen en boeken over het onderwerp, waren ontelbaren uit binnen‑ en 
buitenland dezelfde mening toegedaan.38 Maar bij meningen bleef het 
niet. De herinnering had ook praktische gevolgen, zoveel zelfs dat de 
buitenlandse politiek van de westerse wereld in de eerste vijftien jaar 
na de oorlog regelmatig als een voetnoot bij München is gezien.39

 Parallel aan de voortdurende verwijzing naar München liep de ver‑
eenzelviging van communisme en fascisme, beter bekend als de totali‑
tarismethese. In Nederland waren de sociaaldemocraten hiervan – net 
als van de München‑analogie overigens – de meest fervente pleitbezor‑
gers. Hoewel de these ruim vóór de oorlog ontstaan was,40 duurde het 
tot na 1945 dat zij in de mode raakte. Doorslaggevend daarbij waren 
het geschrift van Karl Popper over de open samenleving (1945), werk 
van Arthur Koestler (Darkness at noon, 1940) en George Orwell (1984, 
1949), The god that failed met herinneringen van gewezen communis‑
tische intellectuelen (1949), Hannah Arendts boek over het totalita‑
risme (1951) en dat van Carl Joachim Friedrich en Zbigniw Brzezinski 
over hetzelfde onderwerp (1956). Om voor de hand liggende redenen 
vielen deze geschriften vooral in West‑Duitsland op vruchtbare bo‑
dem.41 Maar ook in Nederland speelden ze een rol. Het blijkt onder 
meer uit de correspondentie van PvdA‑fractievoorzitter Marinus van 
der Goes van Naters. Het was naar zijn zeggen een artikel van Arthur 
Koestler dat hem van de overeenkomst tussen communisme en fas‑
cisme overtuigde.42

 Dat vooral sociaaldemocraten niet nalieten de vergelijking fascisme‑
communisme uit te meten,43 was deels een gevolg van het feit dat zij 
in dezelfde electorale vijver visten als de communisten. In de eerste 
jaren na de oorlog leidde die verwantschap nog tot enkele onvrucht‑
bare pogingen tot samenwerking. Maar na de communistische staats‑
greep in Tsjechoslowakije (februari 1948) kwam aan alle vriendelijk‑
heid een eind en werden communisten en sociaaldemocraten, net als 
vóór de oorlog, elkaars grootste vijanden.44 ‘Het tijdstip dat we nu be‑
leven, komt in veel overeen met de tijd van tien jaar geleden,’ betoogde 
Van der Goes van Naters een maand na de Praagse machtsgreep in de 
Tweede Kamer dan ook. Destijds had Hitler, gesteund door zijn Neder‑
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landse vrienden, stap voor stap de ondergang voorbereid. Nu gebeurde 
hetzelfde, zij het dat Hitler Stalin heette en de vrienden geen nsb’ers 
maar cpn’ers waren.

De dreiging van buiten [is] alleen een wezenlijk gevaar... wanneer zij 
van binnenuit bevorderd wordt. Wij zijn ons ervan bewust dat wij te 
doen hebben met een grotere vijfde colonne dan tien jaar geleden.45

Een half jaar na het spreken van deze woorden ging Van der Goes nog 
een stapje verder en opende de algemene beschouwingen volstrekt on‑
verwacht met een verwijzing naar hetgeen het communistisch maand‑
blad Politiek en Cultuur in – let wel – juni 1940 had geschreven: dat 
het hoogste belang van het Nederlands volk vereiste dat men neutraal 
tegenover de Duitsers stond. Het woord landverraad gebruikte hij niet 
graag, vervolgde Van der Goes met een retorische truc, en wilde hij ook 
nu niet gebruiken maar toch wilde hij weten waar de communisten 
stonden. Die kennis zou bij het goedkeuren van de begroting wel eens 
van pas kunnen komen.

Zult gij als Mussert zeggen, dat gij met gekruiste armen zult staan – wat 
al heel erg is, wanneer ons land wordt overweldigd –, of zult gij als Mus‑
sert doen en in de politiebataljons van de vijand dienst nemen om ons 
mede uit te plunderen en te brandschatten?46

Anderhalve week later deed de onnavolgbare Scheps47 het betoog nog 
eens dunnetjes over. Ook hij greep terug naar 1940 en ook hij maakte 
een vergelijking tussen cpn en nsb. Maar hij voegde iets toe wat vrien‑
delijk leek maar des te vernietigender bleek. In een van de graven van 
Kamp Amersfoort, zo vertelde hij, waren de resten van de hond van 
Kotälla gevonden. ‘Deze beul van het kamp was edel voor zijn hond,’ 
vervolgde Scheps, maar

een kwelgeest voor zijn medemensen en de gevangenen. Zo kan het 
zijn, dat de mens als communist edel van zin is, dat men bezield wordt 
door verheven idealen en hoogstaande gedachten en dat men desalniet‑
temin een instrument, een schakel is van het systeem, dat verderfelijk 
is voor de wereld.

Scheps stelde zich eveneens de vraag wat de communisten in het ‘uur 
van nationale nood’ zouden doen. Hij wist het wel. Hetzelfde wat de 
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nsb had gedaan. Er was in vergelijking met 1940 niets veranderd, niets 
anders dan dat Berlijn vervangen was door de Russische hoofdstad.48

Frans Goedhart & Het Parool

Van alle kranten maakte Het Parool het meeste werk van de commu‑
nisme‑fascisme vergelijking. ‘De oprichters van het illegale blad van 
die naam hadden elkaar destijds [tijdens de oorlog] niet gevonden op 
een gemeenschappelijke afwijzing van het nationaal‑socialisme al‑
leen,’ schrijven de historici van deze krant, ‘maar van elk maatschap‑
pijstelsel met een totalitair karakter.’49 Zo was het en zo bleef het, 
ook na de oorlog. De reden hiervoor hoeft niet ver gezocht te worden. 
Anders dan Trouw immers, dat naadloos aansloot bij een bestaande 
levensleer, anders ook dan Het Vrije Volk dat nauwkeurig de sociaalde‑
mocratische partijlijn volgde en vanwege het eigen oorlogsverleden bo‑
vendien voorzichtig moest zijn met historische parallellen, anders tot 
slot dan de drie grote katholieke kranten die bij een politieke analyse 
hun traditionele referentiekader hadden,50 was de grootste uit het ver‑
zet voortgekomen krant volledig in de strijd tegen het fascisme gewor‑
teld. Toen die wegviel, de gewenste vernieuwing niet tot stand kwam 
en Nederlands‑Indië zelfstandig was geworden, bleef er behalve het 
communisme ideologisch niet veel over. Oorlog en naoorlog vloeiden 
rimpelloos in elkaar over.
 De binnen Het Parool meest fervente voorvechter van de totalitaris‑
methese was dezelfde persoon die aan de wieg van de krant had ge‑
staan: Frans Goedhart – goed te onderscheiden van zijn gedeeltelijke 
naamgenoot, plaatsvervanger en rivaal Gerrit Jan van Heuven Goed‑
hart. Net als deze bleef ook Frans Goedhart na de oorlog nauw aan 
Het Parool verbonden, niet alleen als voorzitter (tot 1957) en lid van 
de gelijknamige stichting (tot 1970), maar ook en vooral als journalist 
en commentator. In die laatste functie handhaafde hij, veelzeggend, 
zijn nom de plume uit de illegaliteit: Pieter ’t Hoen. Het illustreert 
hoezeer de man in eigen beleving nog altijd de persoon was die hij 
tijdens de oorlog was geweest: radicaal, zwart‑wit, overtuigd van zijn 
gelijk en vurig voorstander van democratie en vrijheid. Zo schreef hij 
ongeveer een jaar na de bevrijding een (ongepubliceerd)51 gesprek met 
een vriend uit het verzet. Die vriend – het was onder verzetslui een 
geliefd thema – betreurde dat de oorlog voorbij was. Toen had hij een 
rol kunnen spelen, nu zat niemand nog op hem te wachten. Goedhart 
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was het er volstrekt mee oneens en gaf zijn kompaan een lange preek 
over de overeenkomst tussen toen en nu. ‘Wij hebben op het oogenblik 
precies dezelfde taak als in den bezettingstijd,’ schreef hij.

De taak was zoowel toen als nu onze beste krachten in te spannen voor 
de bevrijding van ons volk en in laatste instantie van de geheele mens‑
heid, van alle resten van fascisme, nationaal‑socialisme, dictatuur en 
tirannie.

Dit is zijn grote thema, in zijn onder verzetsnaam gepubliceerde co‑
lumns en andere journalistieke producten talloze malen herhaald en 
vanuit vele gezichtpunten belicht: dat de bezetting voor de bevolking 
van Oost‑Europa nog altijd voortging en dat daarom ook voor de rest 
van Europa een nieuwe bezetting dreigde.52 Vandaar zijn aanhoudend 
pleidooi voor de nato, Europese samenwerking en de VS. Vandaar 
ook zijn woede over het feit dat Amsterdam een Stalinlaan53 kende en 
dat zelfs fatsoenlijke instellingen communisten de hand boven het 
hoofd hielden.54 Pijnlijk vooral was dat zelfs zijn eigen krant, Het Pa-
rool, geïnfecteerd bleek. Om die reden stuurde Goedhart de hoofdre‑
dacteur regelmatig waarschuwende kattebelletjes.55

Nederland heeft nooit McCarthy‑achtige toestanden gekend, heksen‑
vervolgingen van communisten zoals die aan het begin van de jaren 
vijftig in de Verenigde Staten plaatsvonden. Niettemin vertoonde de 
mentaliteit van sommigen een opmerkelijke gelijkenis met die van de 
Amerikaanse senator. Goedhart was een van hen – zo ook zijn kom‑
panen Jacques de Kadt en Sal Tas. Uiteindelijk zou deze gedrevenheid 
hun de kop kosten56 en tot gevolg hebben dat zij in de jaren zestig, tij‑
dens een herleving van politiek links, een bijna meelijwekkend imago 
kregen.57 De parallel Tweede Wereldoorlog‑Koude Oorlog ofwel fascis‑
me‑communisme die in de jaren vijftig een kracht leek te zijn, werd 
in het daaropvolgend decennium een zwakte – om later overigens, tij‑
dens de ondergang van het communisme, opnieuw aan populariteit te 
winnen.58 Goedhart en de zijnen zouden dit laatste niet meer meema‑
ken. Ze waren als typische vertegenwoordigers van de Koude Oorlog 
op dat moment al bijgezet in het vergeetboek der historie.
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Communistische vergelijkingen

Hoe belangrijk de vergelijking tussen actualiteit en oorlog voor de te‑
genstanders van het communisme ook mocht zijn, het waren de com‑
munisten die bij een vergelijking het meeste te winnen hadden. Dat is 
eenvoudig te verklaren. Tot de Tweede Wereldoorlog was het Neder‑
lands communisme marginaal, met nooit meer dan vier (van de hon‑
derd) zetels in de Tweede Kamer (1933) en maximaal 2500 leden (1920).
 De oorlog bracht hierin verandering. In de eerste naoorlogse jaren 
had de cpn meer dan vijftigduizend leden. Bij de gemeenteraadsver‑
kiezingen van 1946 behaalde de partij 10% van de stemmen, zo ook 
bij de eerste landelijke verkiezingen.59 Kort na de oorlog was het com‑
munistische dagblad De Waarheid met een oplage van bijna 350 000 
(1945), later (1946) 300 000 exemplaren een van ’s lands meest gele‑
zen kranten. De belangrijkste verklaring hiervoor was het imago dat 
de communisten tijdens de oorlog hadden opgebouwd. En al waren er 
velen, zoals de hiervoor genoemde sociaaldemocraten, die bij dat ima‑
go vraagtekens zetten, niemand ontkende of kon ontkennen dat com‑
munisten en nazi’s elkaars tegenpolen waren geweest en dat er tijdens 
de oorlog van eerstgenoemden onevenredig velen gesneuveld waren. 
Vandaar de successen bij de bevrijding. Vandaar ook dat de aanhang 
slonk toen de ene oorlog in de vergetelheid raakte en de andere begon. 
Zo haalde de partij bij de Kamerverkiezingen van 1948 nog 8 zetels, bij 
die van 1952 waren het er 6, in 1956 bleven er nog 4 over en in 1959 
niet meer dan 3. Het ledental daalde naar verhouding.60 Ook De Waar-
heid zag de oplage dramatisch slinken: in 1948 verkocht de krant nog 
135 000 exemplaren (van de 350 000 in 1945), in 1950 113 000, in 1955 
50 000, in 1960 29 000.61

 Het was de oplopende spanning van de Koude Oorlog die voor 
deze terugloop grotendeels verantwoordelijk was. Het cruciale jaar 
in deze is 1948, met eerst de al genoemde bezetting van Praag en 
daarna de blokkade van Berlijn, met ondertussen de implementatie 
van het Marshallplan en vervolgens, begin 1949, de oprichting van de 
nato. Toen vervolgens in de zomer van 1950 Noord‑Koreaanse troe‑
pen het zuiden van het land binnenvielen en vijftien landen, waaron‑
der Nederland, zich onder Amerikaanse aanvoering tegen de door de 
Sovjet‑Unie gesteunde Noord‑Koreanen teweer stelden, was de Koude 
Oorlog definitief een feit en kregen ook Nederlandse communisten 
het almaar zwaarder te verduren.62 Dieptepunt waren de beroemde 
rellen rond het redactiekantoor van De Waarheid naar aanleiding van 
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de Russische inval in Hongarije, eind 1956.63

 Ondertussen had het voor de communisten weinig zin telkens op‑
nieuw naar hun rol in het verzet te verwijzen. De belangstelling voor 
de oorlog was halverwege de jaren vijftig lang niet zo groot als tien jaar 
eerder – of tien jaar later. Bovendien werd het communistisch verzet, 
zie onder meer de discussies over de Februaristaking, onder invloed 
van de oplopende politieke spanning in toenemende mate genuan‑
ceerd. En tot slot was de communistische boodschap vanwege de slin‑
kende aanhang in almaar kleinere en vooral eigen kring te horen. Het 
effect van het voortdurend hameren op de eigen heroïek was dus niet 
groot. Vandaar dat de communisten hun toevlucht zochten tot een ver‑
want maar schijnbaar krachtiger argument – hetzelfde dat hun tegen‑
standers ten opzichte van hen gebruikten maar dan omgekeerd: dat 
de naoorlogse westerse samenleving een welhaast rimpelloze voortzet‑
ting was van het nazitijdperk.64

 Het Nederland van 1952, aldus een communistische verkiezingsbij‑
eenkomst in juni van dat jaar in Krasnapolsky, was als het Duitsland 
van 1933.65 Om deze stelling kracht bij te zetten was de hotelzaal inge‑
richt met portretten van Duitse communisten uit zowel de jaren dertig 
als de jaren vijftig. In zijn redevoering legde Paul de Groot eveneens 
parallellen. Zo zou de katholieke voorman Romme niets liever willen 
dan Nederland opnieuw onder fascistische knoet brengen. Daarbij 
werd hij natuurlijk gesteund door de ‘rechtse sociaaldemocraten’. Die 
lui waren volgens De Groot altijd hetzelfde: ‘handlangers van het fas‑
cisme.’66 Je hoeft De Waarheid van de jaren vijftig maar open te slaan 
en stuit telkens op hetzelfde refrein. Op 19 mei 1954 drukte de krant 
een Duitse bekendmaking uit de oorlog af en schreef daarbij: ‘das was 
(sic) einmal zult u misschien zeggen.

Maar vergist u zich niet. In West‑Duitsland droomt een nieuwe nazi‑
Wehrmacht opnieuw van expansie. Zei Theodor Blank, minister van 
Oorlog in het kabinet‑Adenauer niet onlangs: ‘ik hoop dat wij bepaalde 
eenheden van onze strijdkrachten naar andere Europese landen kun‑
nen sturen om zich in te leven in de geest van een Verenigd Europa’. En 
sprak Von Hallstein, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in West‑
Duitsland niet de volgende woorden: ‘Onze belangrijkste opgave zal 
zijn Europa te herenigen van de Noordzee tot de Oeral’.

In februari 1957 bracht De Waarheid ter gelegenheid van de benoe‑
ming van Hans Speidel tot bevelhebber van de navo‑landstrijdkrach‑
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ten in Midden‑Europa een speciale editie. ‘Dit is Speidel,’ schreeuwt de 
kop met maar liefst vijf hakenkruizen tussen de woorden. Vervolgens 
vertelt het artikel over de ontbieding tijdens de oorlog van de Franse 
Minister van Binnenlandse Zaken naar het hoofdkwartier van de Duit‑
se Generale Staf. Daar kreeg de ontbodene te horen dat drie doodvon‑
nissen als vergelding voor een aanslag op een Duitse marine‑assistent 
onvoldoende werd geacht.

De [Duitse] kolonel overhandigde [de Franse minister] Pucheu een nota 
waarin de eisen van de nazi’s tot meer executies van gijzelaars en com‑
munisten nogmaals waren vastgelegd. Een onderdanige, als een knip‑
mes buigende en deemoedig knikkende Pucheu verliet zonder enig 
protest de kolonel. Die kolonel was... dr. Hans Speidel.67

As uit Auschwitz

Hoe weinig subtiel de communisten waren in hun ‘strijd tegen het 
herlevend fascisme’ illustreert de kwestie van de Auschwitz‑urn.68 
Aan de vooravond van de verkiezingscampagne van 1952 maakten tien 
Nederlanders een pelgrimage naar dit vernietigingskamp. De uitno‑
diging daartoe was afkomstig van de Féderation Internationale des Ré-
sistants, een internationale verzetsorganisatie die door de bvd, niet ten 
onrechte, als communistische mantel werd omschreven.69 Dat een 
dergelijk orgaan de pelgrimage organiseerde, ligt voor de hand. Ausch‑
witz lag in het Oostblok en contacten tussen Polen en het Westen wa‑
ren, communisten uitgezonderd, tot een minimum beperkt. Hoe dan 
ook, nadat het gezelschap in Polen vorstelijk was onthaald, schepte het 
in Birkenau een beetje as in een urn, met de bedoeling die in Neder‑
land bij te zetten. Dat was eenvoudiger bedacht dan gedaan. Want waar 
moest de bijzetting plaatsvinden? Van wie was de urn eigenlijk? Van 
wie de as? Wat werd erdoor gesymboliseerd? Het spreekt voor zich dat 
de communisten hierbij het voortouw hadden. Zij waren immers in 
bezit van de urn en konden er dus mee doen wat zij wilden. Maar in 
joodse kring vond men het kwalijk dat de communisten weigerden on‑
derscheid te maken tussen joden en niet‑joden. Elders meende men 
dat het onvergeeflijk was dat de communisten de doden voor hun kar‑
retje spanden. De communisten zelf schenen het een noch het ander 
te begrijpen. In de urn zat immers as van mannen en vrouwen die zich 
tegen het fascisme hadden gekeerd. Ook was het volgens hen volstrekt 
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zinloos met de as enkel te herdenken. De doden waren immers dood 
en belangrijker dan herdenken was herhaling te voorkomen. En dus 
diende de as een dubbel doel. Ze was herinnering én waarschuwing 
tegelijk. Vandaar dat zij vlak vóór de verkiezingen van 1952 rond de 
urn een grootse manifestatie organiseerden. ‘Terwijl de regen onafge‑
broken uit de koude, grijze lucht viel,’ schreef De Waarheid,

hebben duizenden en duizenden vanmiddag meer dan drie uur lang 
voorbij de urn uit het vernietigingskamp Auschwitz gedefileerd... Dui‑
zenden [toonden daarmee] dat zij bereid zijn... om een herhaling van de 
gruwelen van Auschwitz te verhinderen.70

Zachte heelmeesters

Ging het ‘gebruik’ dat de communisten van Auschwitz maakten bijna 
iedereen te ver,71 over de behandeling van politieke delinquenten be‑
stond tussen voormalige verzetslui en oorlogsslachtoffers, communis‑
tisch of niet, meer overeenstemming. In een eerste periode na de be‑
vrijding – grofweg tot eind 1945, begin 1946, we zagen het al –72 werd 
streng opgetreden. Maar vanaf dat moment ging het er anders aan toe: 
lichte gevallen werden vrijgelaten, zwaardere gevallen naar verhouding 
lichter gestraft en zwaar gestraften kregen strafvermindering of zelfs 
gratie. Zeker na de verkiezingen in mei van dat jaar en de benoeming 
van (zoals zijn tegenstanders smalend zeiden: de katholiek) Johannes 
van Maarseveen tot minister van Justitie in het eerste kabinet‑Beel 
(1946‑1948) werd de Bijzondere Rechtspraak op alle fronten milder 
of, in de terminologie van de tegenstanders van deze mildheid, slap‑
per. ‘Ons werd beloofd: Recht, snel, streng en rechtvaardig,’ mopperde 
het communistische kamerlid Benno Stokvis tijdens het debat over de 
algemene begroting van 1947.

En wat heeft de werkelijkheid gebracht? In plaats van recht: onrecht; in 
plaats van snelheid: traagheid; in plaats van strengheid: slapheid en in 
plaats van rechtvaardigheid: barmhartigheid.73

Vooral dit laatste, in dit verband vooral bij katholieken geliefde begrip 
zorgde voor veel verwarring omdat het ’t zwaartepunt verplaatste van 
de dader naar de rechter en suggereerde dat juridische strengheid niet 
het resultaat was van de misdaad van de een maar van gebrek aan me‑
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dedogen bij de ander c.q. de maatschappij die hij vertegenwoordigde. 
Al waren er maar enkelen die de hierdoor ontstane juridische ver‑
warring doorzagen,74 er waren velen die begrepen waartoe dit leidde: 
vrijspraak, lichte strafmaat, gratiëring. Opmerkelijk is dat de Koude 
Oorlog ook hierbij een cruciale rol speelde. Een goede illustratie hier‑
van is het pleidooi dat in de zomer van 1950 in het gezaghebbende 
Nederlands Juristenblad werd gepubliceerd: dat het maar eens afge‑
lopen moest zijn met het gezeur over de voorbije oorlog. Er speelden 
belangrijkere zaken.

De Russen staan diep in Duitsland, op 2 uur afstand van onze grens. 
Thans is het voor Nederland en geheel West‑Europa zaak om daarvoor 
een open oog te hebben en niet de afgelopen oorlog nog eens op eigen 
houtje gedurende vijf en meer jaren voort te zetten.75

Het chu‑Eerste Kamerlid Johannes Reijers, destijds bekend om zijn 
verzet tegen bijzondere rechtspraak,76 pleitte in hetzelfde jaar en om 
dezelfde reden zelfs voor een algehele amnestie. Nederland zou vol‑
gens hem moeten doen wat stadhouder Willem iii in 1672 met de 
Fransgezinden had gedaan: vrijlaten. ‘Wordt hiertoe niet de kracht 
opgebracht, dan versterken we slechts de gelederen van het commu‑
nisme.’77

 Al wilden politiek en rechterlijke macht zover niet gaan, ver gingen 
zij wel. Maar terwijl ze daarbij gesteund werden door een meerderheid 
van de bevolking,78 riepen ze tegelijkertijd de woede van verzet en oor‑
logsslachtoffers over zich af. Tot veel meer dan verdwaalde klachten op 
steeds dezelfde plekken en in steeds dezelfde organen kwamen laatst‑
genoemden echter niet.79 Het effect van hun protest was temeer klein 
omdat ook de twee grote verzetskranten zich inhielden. Neem Het Pa-
rool. Het steunde het regeringsbeleid omdat het sociaaldemocratisch 
was maar van harte ging het niet.80 Dat bleek toen in 1952 de doodstraf 
van Willi Lages ter sprake kwam.

Levenslang is levenslang

Lages was een van de vier die later bekend zouden worden als de Vier, 
Drie en uiteindelijk Twee van Breda. Hij was chef geweest van de 
Zentralstelle für jüdische Auswanderung en van de, wat officieel heette, 
Aussenstelle der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst, de SD dus. 
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In laatstgenoemde functie was hij verantwoordelijk geweest voor vele 
represailles. Het resultaat was dat Lages zowel door het Bijzondere Ge‑
rechtshof van Amsterdam als door de Bijzondere Raad van Cassatie 
ter dood werd veroordeeld. Dit laatste gebeurde in juli 1950 en diende 
ter uitvoering ‘alleen nog’ door de Kroon bekrachtigd te worden. Maar 
Juliana weigerde zoals zij ook geweigerd had de doodstraf van twee van 
de andere gevangenen van Breda te bekrachtigen. De reden hiervoor is 
overigens nooit duidelijk geworden want een achttiental andere dood‑
straffen bekrachtigde zij wel.81

 Hoe dan ook, vanwege deze koninklijke weigering had de verant‑
woordelijke minister geen andere keus dan omzetting van de straf tot 
levenslang. Hierop kwam het op diverse plaatsen tot felle protesten 
– fellere dan bij eerdere gratieverleningen. Dat protest begon, zoals 
gebruikelijk, bij De Waarheid. ‘Wat moet zwaarder wegen: de wil van 
het Nederlandse volk of de wil van [Koude Oorlog‑iconen] Ridgway en 
Adenauer,’ kopte de krant, om vervolgens als antwoord met een reeks 
artikelen te komen.82 Spoedig begonnen ook niet‑communistische or‑
ganisaties zich te roeren. Zo riep de Nationale Federatieve Raad van 
het Voormalig Verzet Nederland op tot een landelijke manifestatie,83 
werd in Den Haag een Comité Nationaal Protest Gratieverlening Lages 
opgericht, in Rotterdam voor het huis van de verantwoordelijke minis‑
ter geprotesteerd, in tal van gemeenteraden gemord, werden op ver‑
schillende scholen bijeenkomsten gehouden en vanuit vele bedrijven 
– het is De Waarheid die de namen ervan opsomt –84 petities verstuurd.

Op de Amsterdamse Nieuwmarkt, waar eens duizenden Joodse men‑
sen bijeen werden gedreven... verzamelden zich zondagmiddag duizen‑
den achter de spandoeken van het ‘Protest‑comité tegen de gratieverle‑
ning aan Lages’,

schreef De Telegraaf.85 Maar liefst 15 000 tot 20 000 mensen zouden 
volgens de krant ‘tegen Lages’ op de been zijn gekomen. Het lijkt, ge‑
zien de van de demonstratie gemaakte foto’s,86 een wat hoge schatting 
maar duizenden waren het er zeker. Toch is het onjuist te suggereren87 
dat dergelijke protesten in de berichtgeving over de gratieverlening de 
boventoon voerden. Het tegendeel is waar. De meeste kranten beza‑
gen de protestdemonstratie op de Amsterdamse Nieuwmarkt vanuit 
een geheel ander perspectief. Zo de Volkskrant: ‘Enige duizenden Am‑
sterdammers hebben zich voor het karretje van de communisten laten 
spannen.’88
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 Een vergelijkbaar commentaar stond op dezelfde dag in Het Vrije 
Volk. Het protest had met Lages niets te maken. ‘Het enige doel is: 
stoken tegen ons democratisch bestel door verbittering te zaaien.’ Er 
was, naar zich laat aanzien, slechts één krant die niet goed wist wat hij 
met de zaak aan moest. Dat was Het Parool. In een poging een midden 
te vinden tussen de eisen van de communisten en ‘politieke noodzaak’ 
zag de redactie geen andere mogelijkheid dan te schipperen. Vandaar 
de publicatie in de krant van een schrijven van de algemeen secretaris 
van Expogé, de vereniging van ex‑politieke gevangenen. Daarin werd 
een wet voorgesteld die in het geval van politieke gevangenen van ‘le‑
venslang’ ook inderdaad een leven lang maakte. Als dat gebeurt, zo be‑
toogde Expogé,

dan kunnen ook de schoolkinderen weer rustig hun werk doen, en lo‑
pen brave lieden, die er even gezond over denken als wij er niet verder 
in, door zich achter de hetze van de cpn te scharen.89

Het was een compromis waarin een overgrote meerderheid van de 
bevolking zich, niet in de laatste plaats vanwege gebrek aan belang‑
stelling, wel kon vinden. Er waren slechts twee groeperingen – joden 
roerden zich nog nauwelijks – waar deze nonchalance het bloed onder 
de nagels vandaan haalde. Beide waren in de jaren vijftig marginaal. 
De ene is die van de communisten. Zij vormden een eigen wereld en 
zouden door de toenemende spanning van de Koude Oorlog en de 
tegelijkertijd groeiende welvaart steeds verder apart komen te staan. 
De andere groep was weliswaar nog marginaler maar voor het publiek 
debat én de toekomst van meer betekenis. Dat is de groep die gemaks‑
halve veelal aangeduid wordt als de Derde Weg maar feitelijk bestaat 
uit een ruim gezelschap intellectuelen van velerlei pluimage en één 
gemeenschappelijk uitgangspunt: dat de Tweede Wereldoorlog in laat‑
ste instantie een strijd om morele principes was geweest en dat het er, 
koste wat kost, om ging die principes hoog te houden.
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Over de groeiende neiging het 
jongste verleden te relativeren – en 
de woede daarover

Vandaag hoor ik dat Joseph K. zich in zijn cel heeft opgehangen. Ik 
ben er even op uit geweest om het fijne van de zaak te weten te komen 
en verneem bijna tot mijn teleurstelling dat hij gewoon doodgegaan is. 
Men heeft zich nog tot het uiterste ingespannen om hem in leven te 
houden, hij is nog een dure patiënt geweest ook.

Aldus de eerste regels uit een essay dat in februari 1949 verscheen 
in een van de meer invloedrijke, nieuwe literaire tijdschriften van na 
de oorlog, invloedrijk niet in kwantitatieve maar in kwalitatieve zin: 
Podium. Want hoewel de oplage van dit tijdschrift en van vergelijkbare 
bladen als Criterium, Libertinage, Het Woord, Reflex en Blurb zo gering 
was dat zij het hoofd nauwelijks boven water konden houden, staat 
de betekenis ervan daarmee niet in verhouding. Want velen met pre‑
tenties op het cultureel gebied spiegelden zich eraan, schreven erin, 
reageerden erop.
 Daarbij nam Podium, voor het eerst verschenen in juni 1944,1 de 
– zeg – ‘Ter Braak‑positie’ in. Grote man achter het blad was theo‑
loog, bibliothecaris en essayist Fokke Sierksma, een gedrevene die in 
navolging van Menno ter Braak geloofde in een ‘strijdbare houding 
tegenover politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke ont‑
wikkelingen,’2 een houding die hij ‘humanisme met haar op de tan‑
den’ noemde. Een dergelijke mentaliteit was volgens Sierksma ken‑
merkend geweest voor de knokploegen3 en kenmerkt ook genoemd 
essay. Meer nog, bij nader inzien is het van het strijdvaardig naoorlogs 
humanisme wellicht het beste voorbeeld, symbool van een instelling 
die op dat moment weliswaar door nog maar weinigen gedeeld werd 
maar wel opmaat was voor de toekomst: die van de onverzoenlijken.
 Schrijver van het onder de titel Volg het spoor terug gepubliceerde es‑
say was J.B. Charles, pseudoniem van de man die onder de naam W.H. 
Nagel ook in het colofon van Podium vermeld staat. Nagel/Charles was 

[12]
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op het moment van deze publicatie 29 jaar oud, jurist, raadsheer bij 
het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden en op het punt van promo‑
veren op de criminaliteit in het destijds daarom fameuze dorp Oss.4 
Daarbij gebruikte hij een methode die in de wetenschap nogal onge‑
woon was: interviews. Tezamen met de opmerkelijke stijl had dat tot 
resultaat dat Nagel al vroeg naam maakte, in een vakgebied bovendien 
dat destijds als zodanig in Nederland niet of nauwelijks bestond: de 
criminologie. Met zijn fascinatie voor Joseph K. en andere gewezen na‑
zi’s had dit specialisme slechts indirect van doen. Die was een gevolg 
van Nagels oorlogservaringen. Want op het eerste, in Podium gepu‑
bliceerde essay volgden er meer, uiteindelijk zoveel dat ze gebundeld 
werden. Dat gebeurde in 1953, in een boek dat de titel van de eerste tijd‑
schriftpublicatie droeg: Volg het spoor terug. Er was in de naoorlog niet 
veel veranderd, aldus de centrale stelling ervan. De samenleving was 
corrupt. De oorlog had die corruptie in zijn meest weerzinwekkende 
vorm getoond. Maar naoorlogse aanpassingen hadden de ellende niet 
weggenomen, slechts opnieuw bedekt. Werkelijke veranderingen kon‑
den alleen plaatsvinden als diep ingegrepen werd in de structuur van 
de samenleving, nationaal en internationaal. ‘Ik was een vredelievend 
mens,’ eindigt het boek dan ook,

maar toen de oorlog kwam heb ik, terecht of ten onrechte, het geweld 
niet ontweken. Toen onze officieren in vier dagen de veldslagen, waar 
zij vele generaties lang als voorschot een zeker aanzien op genoten had‑
den, verloren hadden, hebben wij, individuele burgers, hun strijd vier 
jaren lang voortgezet... [en] ons eigen beleid in handen genomen. Ik laat 
mij de keuze van mijn vijand en de beslissing omtrent wat mij te doen 
staat niet meer uit handen nemen.5

Volg het spoor terug

De titel Volg het spoor terug, schreef Charles in een artikel dat later het 
tweede hoofdstuk van het gelijknamige boek zou uitmaken, verwees 
naar het feit dat ‘de oorlog van 1940‑1945 een glimp op de huid was 
van de demon, die over ons leven heerst en ik nam op mij, te laten zien 
dat wij niet werkelijk bevrijd zijn van zijn demonie.’6

 Bij een dergelijke poging bleef het echter niet. Want niet alleen de 
maatschappelijke werkelijkheid zou ‘duivels’ zijn, ook het beeld ervan 
was vals. ‘Ik wil enige geschiedvervalsers een stok tussen de benen ste‑
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ken,’ schreef Charles. ‘Nu ik in 1948 terugzie over de jaren... weet ik 
dat ik als kind verschrikkelijk bedrogen moet zijn door het Vaderlands 
Geschiedenisboek.’ Bedrogen doordat men van oorlogen en ander 
menselijk leed een heroïsch praatje had gemaakt: Maurits die knielde 
voordat hij bij Nieuwpoort het eerste schot liet lossen, J.P. Coen voor‑
gesteld als vaderlandse held, het was volgens Charles altijd en overal 
dezelfde leugen. Daarom maakte het ook niet uit waar de analyse be‑
gonnen werd, in heden of verleden. Je kwam altijd bij hetzelfde uit.

Elke dag heeft de krant twee of drie berichten die de ellende van de 
voorbije tijden belichten op enkele punten. Het zo opgloeiende licht van 
bijna elk punt in het spoor‑terug doet dit spoor op den duur helemaal 
in één keer zien.7

Dit inzicht verklaart waarom Charles’ essays zo chaotisch zijn – een 
chaos overigens die door sommigen als een kracht werd ervaren. Over‑
al en op elk moment immers ziet hij hetzelfde. Of je nu kijkt naar 
Nederland of Duitsland, politiek of cultuur, actualiteit of geschiedenis, 
het beginsel is gelijk. Er is goed en slecht, helden en schoften, misda‑
digers en slachtoffers, waarheid en leugen. Onder Nederlandse intel‑
lectuelen, zeker uit het terbrakiaanse kamp, is zo’n manicheïstische 
denkwijze uitzonderlijk.8 Voor Charles, die zichzelf overigens ook let‑
terlijk een ‘zwart‑wit man’ noemde,9 was zij sinds de oorlog evident, 
ja zelfs de enig mogelijke denkwijze. Bij hem dan ook geen spoor van 
twijfel, geen moment van onzekerheid. De zaken waren zoals ze waren 
en dat was zoals hij ze zag. Punt uit.

Klootjesvolk

Dergelijk zwart‑witdenken zou relatief eenvoudig zijn geweest als 
Charles de overgrote meerderheid van zijn landgenoten hiermee een 
pluim op de hoed had gestoken en slechts enkelen, de evident ‘slech‑
ten’ bestreden had. Dat deed hij niet. Het waren juist de schijn‑goeden 
op wie hij zijn pijlen richtte. Het ergste waren volgens hem de zoge‑
naamd fatsoenlijken die onder een dun laagje vernis hun – wat hij zag 
als – ‘schofterigheid’ verborgen. Met SS’ers, nsb’ers en anderen had 
hij het moeilijk maar de Hirschfelds, Lunsen, Frederiksen en zonder 
twijfel ook Kortenhorsten (hem noemt hij overigens niet) haatte hij. 
Vanaf het moment dat de Duitsers hun satanisch gezag lieten zien, 
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betoogde Charles, waren burgers vrij geweest zich te verzetten. ‘Dat 
hield... de enorme verantwoordelijkheid voor de ambtenaren in, de 
burger op zijn minst in niets in dit gerechtvaardigde verzet tegen te 
werken.’ Maar dat gebeurde niet.

Daarom is iedereen in ambtenarenstand en administratie, die de vijand 
gehoorzaam bleef..., hij mag Hirschfeld heten of Frederiks... eervol ont‑
slagen of hoog gedecoreerd, een rotzak, een klootzak, een profiteur, een 
man die wij ten onrechte niet doodgeslagen hebben en die nog doodge‑
slagen moet worden.10

Dit was begin jaren vijftig niet alleen ongebruikelijke taal, het was 
ook een ongebruikelijke mening. Over het algemeen, we zagen het al, 
dacht men immers precies tegenovergesteld en werden de accomoda‑
teurs of aanpassers in toenemende mate gezien als degenen die het 
land veilig door de oorlog hadden geloodst. Dat ‘men’ een dergelijke 
coulante mening toegedaan was, had volgens Charles een eenvoudige 
verklaring: de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking 
herkende zich in het gedrag van de ambtelijke polderaars omdat zij 
zich net zo had gedragen. ‘Ik ken een medicus,’ schrijft hij halverwege 
Volg het spoor terug, ‘die er rozig, vet, geparfumeerd, duur en arrogant 
doorgerold is.’ Volgt een uitvoerig portret van de persoon, volgens 
Charles één van de vele miljoenen ‘van dit soort’11. Hij was tijdens de 
oorlog anti‑Duits geweest, vond de nsb vulgair maar bewonderde het 
Duitse leger.

Hij zag zonder blikken of blozen zijn joodse collega’s wegvoeren, hij 
verfoeide de illegalen... maar hij zorgde ervoor de ‘witte terreur’ van het 
medisch contact niet al te zeer te prikkelen.

Tijdens de oorlog verdiende hij geld als water maar slechts een deel 
daarvan gaf hij bij de belasting op (Nederland was immers bezet en het 
geld viel toch maar in verkeerde handen). Ondertussen zorgde hij er‑
voor dat zijn vrouw op de zwarte markt altijd voldoende wist in te slaan. 
Vanwege de vele voordelen die de oorlog hem bood, was hij blij dat de 
slag bij Arnhem mislukte. ‘Ik heb hem persoonlijk horen zeggen, dat 
er wel iets in zou zitten om de Koningin terug te hebben, maar dat het 
toch erg jammer zou zijn als de Duitsers de oorlog daarvoor zouden 
moeten verliezen. Ik heb de man op de dag na de bevrijding met een 
oranje rozet zien fietsen en de vlag van zijn gevel zien hangen.’
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 Mede door dergelijk ‘slim’ optreden kreeg de arts algauw een baantje 
als Officier van Gezondheid – en wel in de rang van majoor. Ondertus‑
sen bleven zijn streken. Na enkele jaren over ‘pijnlijke onderwerpen’ 
gezwegen te hebben, liet hij zich vanaf het eind van de jaren veertig, 
begin vijftig weer vriendelijk over Duitsland uit. Tegelijkertijd klaagde 
hij over de illegalen ‘die zich bij de bevrijding zat gestolen hebben’ en 
verkondigde dat het met zuivering maar eens afgelopen moest zijn. ‘Ik 
weet momenteel niets van hem,’ schrijft Charles,

maar ik wed ongezien dat [Cor] Van der Lugt [Melsert] zijn deskundige 
voor toneel is, Lunshof zijn historicus, Werumeus Buning zijn dichter; 
dat hij Picasso een dolle hond acht, maar Pyke Koch een groot schilder, 
wat zijn ochtendkrant, zijn radio‑omroep en zijn weekblad is... Dat hij 
nog steeds belasting ontduikt, nu niet meer omdat wij bezet zijn, maar 
omdat die socialistische regering hem ‘ons Indië’ ontnomen heeft en 
omdat hij fier ‘weigert voor rode terreur te buigen’... En dat hij, als wij 
hem daar ten minste de tijd voor zullen gunnen, rooms en in de Paus 
zal willen sterven.

Zoals deze arts was volgens Charles

de grote meerderheid van de mensen om je heen... Men heeft nu een 
paar jaar belangstelling geveinsd voor en uit beleefdheid stil gezwegen 
bij de herdenkingen, maar God zij dank kwamen al gauw de processen 
tegen de illegalen die zich verrijkt hadden of zich op andere wijze had‑
den misdragen, het kan dus nu langzamerhand wel uit zijn.12

Reacties

Het zal niet verbazen dat de reacties op Volg het spoor terug sterk ver‑
deeld waren.13 Veelvuldig waren ze overigens ook: elke krant, elk blad, 
elke zichzelf respecterende intellectueel had er een mening over. ‘Nog 
nooit werd een boek in zo korte tijd zoveel besproken,’ schreef de uit‑
gever op de flaptekst van de vijfde druk, uit 1955. Maar uit die bespre‑
kingen blijkt onmiskenbaar hoezeer de samenleving met betrekking 
tot de oorlog in kampen was verdeeld – met een kleine groep die dacht 
als Charles en een veel grotere die van hem weinig tot niets moest heb‑
ben maar zich wel door hem uitgedaagd voelde. Aan het ene uiterste 
stond een blad als Elsevier dat kort na de verschijning van de eerste 
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druk van Volg het spoor terug een recensie van een zekere A. – muziek‑
recensent L.W.G. Arntzenius – publiceerde. De man had vóór de oor‑
log in de kring van Concertgebouwdirigent Willem Mengelberg ver‑
keerd en had, omdat Mengelberg fout was geweest, dus zelf eveneens 
een kwalijke naam. Het weerhield hem er niet van het geschrijf van 
Charles gebral te noemen,

schandelijk gebral als het komt van een mannetje dat, springlevend en 
onder het ademloos applaus van zijn uitgever in 1953 zielsvergenoegd 
vuilschrijverij zit te bedrijven.

Zo gaat Arntzenius een paar kolommen door.14 De (rechts‑katholieke) 
Linie en de Haagse Post reageerden nauwelijks vriendelijker.15 Vriende‑
lijker was wel Het Parool dat begin jaren vijftig een rechts sociaaldemo‑
cratisch standpunt innam maar als de dood was voor elke mening die 
naar communisme neigde. Vandaar dat hij wel vriendelijk(er) maar 
niet positief was. Bij monde van een van de oprichters, Wim van Nor‑
den, werd betreurd dat de auteur in het verleden was blijven steken en 
geen voet had gezet

op de weg die wij thans moeten gaan... Het vermogen daartoe ontbreekt 
Charles kennelijk en dit geeft aan zijn geëmotioneerde ontboezeming 
een steriele, ja zelfs lichtelijk querulante bijklank.

Probleem van Charles was zijn absolute, ja zelfs ‘schuimbekkend 
waarheidsstreven’. Een dergelijk streven was bekend uit de verhalen 
van de vroege christenen en middeleeuwse heiligenverhalen, meende 
Van Norden, maar het was niet meer van deze tijd.16 Iets dergelijks 
viel in de meeste recensies te beluisteren, ook in de meer positieve: dat 
Charles de tekenen des tijds niet verstond.
 Een goed voorbeeld hiervan is de kritiek van historicus Pieter Geyl 
in Vrij Nederland. Geyl was het diep in zijn hart met Charles eens maar 
meende, pragmatisch als hij was of wilde zijn, dat gelijk niet altijd ter 
zake deed. De geest van het verzet, het principiële ‘Ik verdom het’, zo 
betoogde hij, was wel een mooie maar tevens een lichtelijk onnozele 
houding. Mooie woorden alleen voldeden niet en verzet kon nooit meer 
dan tijdelijk zijn. Het diende zo spoedig mogelijk plaats te maken voor 
een positieve houding. Wie altijd ‘ik verdom het’ zegt, meende Geyl, is 
als een puber en kan niet anders dan teleurgesteld raken. Teleurstel‑
ling was volgens hem dan ook de grondtoon van Charles’ boek. Het 
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was ‘het klassieke document in onze taal van de ontgoocheling van de 
verzetsstrijder.’17

 Deze woorden wekten bij de echtgenote van de Amsterdamse his‑
toricus Jan Romein en later icoon van de vrouwenbeweging, Annie 
Romein‑Verschoor, grote ergernis op. Maandenlang, zo schreef ze in 
De Nieuwe Stem, had ze over het boek van Charles gehoord en gele‑
zen, telkens gedacht ‘ik schrijf erover’ maar telkens besloten te zwij‑
gen. Tot ze op een dag op de radio de destijds fameuze criticus Garmt 
Stuiveling hoorde – we komen hem in ander verband nog tegen.18 Hij 
noemde het boek ‘brutaal’, een woord dat past bij een puber. Toen ze 
kort daarop de recensie van Geyl las, was de maat vol. Zagen de heren 
dan niet dat Charles’ mening met brutaliteit of naïveteit niets te maken 
had maar over feiten ging. ‘Niet in een jongensachtige opwinding om 
het verzetsavontuur,’ schreef ze,

maar nauwlettend het spoor terug volgend langs de naoorlogse feiten 
is hij tot zijn waardeschaal gekomen, ook over wat zich in de oorlog 
heeft afgespeeld... Het is... het verzet tegen dat andere ‘pakkende wit‑
zwart‑schema’, dat nu na de oorlog Krupp en Schacht, Von Rundstedt 
en McCarthy en de pas door de paus gedecoreerde Franco tot de ‘on‑
zen’ doet rekenen, wat Charles het spoor terug heeft doen volgen naar 
de oorlogsperiode om te ontdekken, dat ook toen niet louter ‘het besef 
van de grote morele waarden’ de ‘kruistocht’ der verbonden legers in‑
spireerde.19

Anders gezegd – of het klopt is een tweede: het was niet dat Charles 
de oorlog (lees: het verzet) klakkeloos op de naoorlog projecteerde, het 
was de naoorlog die hem tot het besef bracht dat het zelfs in de oorlog 
heel wat minder fraai was toegegaan dan de heroïsche praatjes sug‑
gereerden. Het was inderdaad altijd hetzelfde verhaal, beaamde Annie 
Romein, vóór, tijdens en na de oorlog: dat bijna niemand in staat was 
de rug recht te houden, dat iedereen water in de wijn deed, meer wa‑
ter, nog meer en uiteindelijk zoveel dat hij of zij was als de omgeving. 
Pragmatisch of nuchter zou Geyl dat noemen. Verstandig was het in 
de woorden van Stuiveling. Maar Annie Romein had er net als Charles 
maar één woord voor: corrupt.
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De goede dominee

De discussie over het boek van Charles spitste zich toe op een door 
hem opgevoerde dominee. De man had tijdens de oorlog geweigerd 
zijn tin en koper in te leveren.

Men wilde hem nog sparen en zei dat hij dan alleen pro forma één 
stukje zou brengen. Nee, zei hij, u maakt er munitie van en u heb niet 
het recht om van mij deze hulpverlening aan de vijand te eisen. Toen 
zeiden ze: ‘Teken dan dit stuk papier, stijfkop! dat je niets hebt om in 
te leveren.’ ‘Nee,’ zei hij, ‘ik ga voor jullie niet liegen, ik denk er niet 
aan.

Hij is dus dood, besluit Charles zijn verhaaltje20 en spreekt van ‘een 
stijl, schitterender dan veel, waarvoor militaire Willemsorden werden 
uitgereikt.’ Stuiveling vond dit een onbegrijpelijk standpunt. Niemand 
was bij ’s mans dood gebaat, betoogt hij. Een leugentje om bestwil had 
de man het leven gered en het verzet sterker gemaakt. Annie Romein 
op haar beurt vond deze redenering weer onbegrijpelijk. ‘Ik voel het 
bijna als iets beschamends te moeten gaan uitleggen, waar de denk‑
fout zit,’ schrijft zij. Het ging namelijk helemaal niet om abstracte 
eerlijkheid of christelijk zondegevoel. Het ging om de, wat zij noemt, 
‘logische consequentie van het fatsoen.’
 Het besef daarvan was zeker voor mensen in leidende posities cruci‑
aal. Hun kleine beetje onfatsoen was een eerste uiting van de grote, al‑
omtegenwoordige ruggengraatloosheid. Vandaar dat Charles volgens 
Annie Romein terecht de klemtoon legde op burgermoed, op de sim‑
pele kracht van het ‘ik verdom het’. De teleurstelling van de verzets‑
man lag volgens haar dan ook niet in de miskenning door de omgeving 
maar in het besef dat de maatschappij ondanks oorlog, slachtoffers en 
goede voornemens dezelfde was gebleven. ‘Het is symptomatisch,’ 
schrijft ze – en uiterst beschamend...

dat een boek dat zich met overtuiging en zonder omwegen... tegen een 
aantal actuele misbruiken richt... meer aandacht verwerft voor de onver‑
bloemde en brillante wijze, waarop het die feiten naar voren brengt dan 
voor het ten hemel schreiende van die feiten zelf.
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Teleurgesteld verzet

Het onderwerp werd al aangestipt: hoe een groot deel van het voor‑
malig verzet – niet de eerder beschreven communisten en hun felste 
tegenstanders, de sociaaldemocraten – spoedig na de bevrijding zijn 
vooraanstaande positie verloor en zichzelf ophief dan wel mopperend 
terugtrok in eigen kring. ‘Dit is het loon der partizanen,’ dichtte Den 
Doolaard enkele jaren na de bevrijding.

Tien regels in ’t geschiedenisboek
Een kuil in een vergeten hoek
En hier en daar herdenkingstranen.21

Van dit gevoelen zijn vanaf de late jaren veertig ontelbare voorbeel‑
den,22 met als bekendste het vaak geciteerde verzamelnummer van 
een aantal literaire en algemeen culturele tijdschriften naar aanleiding 
van de (geschrapte) 5 mei‑herdenking van 1954: Nationale Snipperdag. 
Hoewel je zou verwachten dat vreugde om de bevrijding – en eventu‑
eel woede vanwege de weigering die vreugde te herdenken – het thema 
van dat nummer was, ging het merendeel van de bijdragen over de 
naoorlogse teleurstelling of, zoals in het voorwoord staat, ‘het gevoel 
van onbehagen dat ons bekruipt bij een terugblik van 5 mei 1954 naar 
5 mei 1945.’ Dat onbehagen was grotendeels het gevolg van de weerzin 
van de bevolking tegenover het verzet, haar ‘verzet tegen het verzet’ 
zoals een van hen het noemt. De reden hiervoor weer was volgens de‑
zelfde persoon, Bert Schierbeek, eenvoudig:

een kwaad geweten... ten opzichte van ieder individu of kleine groep uit 
haar eigen gemeenschap die zich metterdaad [curs. van Schierbeek] voor 
de bevrijding had(den) ingezet.23

Zich verzetten. Dat was volgens Nationale Snipperdag precies wat de 
bevolking niet had gedaan. Ze had zich niet, ze werd bevrijd. Maar 
dankbaar? Juist niet. Vandaar dat Muus Jacobse, destijds algemeen ge‑
zien als een van de grote verzetsdichters, meende dat de tijdens de oor‑
log gevallenen – de witruimte onder aan elke pagina van het tijdschrift 
vermeldde de naam van een van hen – vergeefs gestorven waren:
  
 De Doden houden nog alleen,
 Op de verlaten posten stand.
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 Zij kijken star over het land,
 Een leger van gehouwen steen.
 Vergeefs hebben wij hen herdacht
 De doden hebben ons veracht.

Zo mogelijk nog somberder waren de regels van Christiaan Terpstra, 
een andere verzetsdichter. Hij bekende dat hij slechts met moeite de 
pen op papier kon zetten. ‘Ik heb het toegezegd. Dus zet ik mij tot 
schrijven/ – maar niet uit drift of drang. Wij hebben tòch verloren/ 
de strijd die Hitler won.’ Zo gaat het voort, deze zwanenzang op het 
verzet en treurzang op de actualiteit. Ook Charles droeg aan het num‑
mer bij, met een fragment uit een gedicht dat hij al in 1944 geschreven 
had. Het heet ‘Het eiland onrust’ en verhaalt van een van zijn vele24 
angstdromen. Deze keer is die vervuld van tankdivisies, kanonnen en 
wijsvingers uit de hel. ‘Ik had het toen zo lang gedragen,’ staat er, ‘de 
moeheid van een uitgesleten hart,/ dat ik naar God wou om een nieuw 
te vragen,/ wat vrolijker en als het kon wat hard.’ Het verlangen blijkt 
tevergeefs. De nachtmerrie is werkelijkheid.

Maar ik ben niet gegaan, ik werd weer wakker,
Wat ik gedroomd had, was aanwezig, dus
Het had geen zin, waar ik ook stond en keek
Het was er alles en het bleef benauwen.

Onder voormalige verzetslui kwamen dergelijke gevoelens, zo weten 
we dankzij later onderzoek,25 vaak voor. Een in dit verband typerend 
verhaal stond eind 1953 in Het Parool. Het gaat over een man die half 
dood uit een concentratiekamp was gekomen en vervolgens via be‑
middeling van de Stichting 1940‑1945 bij de haven van Amsterdam in 
dienst was gekomen, als contractant welteverstaan want met z’n 35 jaar 
was hij ‘te oud voor een vaste baan’. Maar
 

toen de vacanties in 1952 waren geëindigd, werd hij ontslagen en in 
het voorjaar 1953 niet in dienst genomen, ofschoon de andere arbeids‑
contractanten wel in dienst werden genomen. De Stichting 40‑45 wist 
de man toch weer aangenomen te krijgen, maar dat ging met veel pijn. 
Nu, in october 1953, is de verzetsman als eerste ontslagen, niet omdat er 
geen werk meer voor hem was, want er werd onmiddellijk na dit ontslag 
een andere 62‑jarige man in zijn plaats aangenomen.26
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Deze ervaringen waren des te pijnlijker omdat tegenover de mis‑
kenning van verzetslui mildheid ten opzichte van voormalige colla‑
borateurs stond. Althans, zo werd het ervaren: dat zij, de goeden, 
genegeerd werden en alle anderen, van de fouten tot de slappen, ge‑
accepteerd. Gevolg hiervan was niet, zoals in een eerste periode na 
de oorlog, een stroom aan publieke klachten maar zwijgzaamheid, 
terugtrekking in kleine kring en gemopper voor eigen gemeente. 
Vandaar ook dat het na de publicatie van Het grote gebod, het gedenk‑
boek van de lo-lkp in 1951, stil werd rond het verzet. Er verschenen 
nog een aantal historische, ondertussen klassiek geworden weten‑
schappelijke werken over het onderwerp maar verhalen, laat staan 
heroïsche, werden behalve voor zeer kleine kring niet meer gepubli‑
ceerd. De mannen en vrouwen van het voormalig verzet – behalve 
degenen voor wie de Tweede Wereldoorlog naadloos was overgegaan 
in de Koude Oorlog –27 traden zelden of nooit meer in de openbaar‑
heid, zeker niet als vertegenwoordigers van hun groep. Zij zwegen, 
versomberden of vonden onverwachte methoden om zichzelf op de 
been te houden.
 Een daarvan is dat zij moed putten uit hun isolement. Een illustratie 
hiervan is te vinden in het tijdschrift Voormalig Verzet Nederland, in 
een artikel dat een zekere Br. bij de jaarwisseling van 1953 publiceerde. 
Het is getiteld ‘Moedig voorwaarts ondanks hoon en verdrukking’ en 
vertelt precies wat de kop aangeeft: dat verzetslui niet alleen geen an‑
dere keus hebben dan moedig voortgaan maar dat zij dat vanwege de 
alomtegenwoordige minachting met des te meer overtuiging konden 
doen. Moreel waren zij immers superieur. Hetzelfde geldt de herin‑
nering aan de eensgezindheid. Deze maakte het verzet eveneens supe‑
rieur aan de kissebissende tijdgenoten. ‘Wie aan deze tijd [de oorlog] 
terugdenkt,’ schreef hetzelfde Voormalig Verzet Nederland bij monde 
van Gezina van der Molen,
 

wordt het ook nu nog warm om het hart. Daar was iets groots, iets 
moois in die eensgezindheid, in dat gevoel van saamhorigheid. Het be‑
hoort tot de beste ervaringen van ons leven dit meebeleefd en doorvoeld 
te hebben.28

Er was ook een geheel andere reactie denkbaar: pragmatisch, zakelijk. 
Een goede illustratie hiervan was eind 1953 in Het Parool te vinden, in 
een brief van een zekere C.B. Hoitingh naar aanleiding van de opening 
van de Eerebegraafplaats van Bloemendaal door Willem Drees. In deze 
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brief werd betoogd dat de miskenning van regeringswege de belang‑
rijkste oorzaak van de ontgoocheling van het verzet zou zijn.

Zodra de regering naar huidig devies in zake de verzetsschade ‘aan u 
de eer en de schade’ zou wijzigen in ‘aan u de eer en aan mij de schade’ 
zou het mijns inziens afgelopen zijn met de noodzaak om terecht over 
miskend te spreken.29

Hiermee nam de briefschrijver een voorschot op een situatie die nog 
lang op zich zou laten wachten. Ondertussen gaf het gebrek aan erken‑
ning voormalige verzetsstrijders wel een houvast. Jarenlang richtten 
ze hun pijlen op een regering die weigerde zijn ‘schuld’ in te lossen.

De Derde Weg

Charles en de zijnen waren uit harder hout gesneden. Al waren ze 
somber, ze weigerden weg te kruipen. Al wortelden hun opvattin‑
gen in het jongste verleden, ze bleven er niet in steken. Al uitten ze 
felle kritiek op de naoorlogse politiek, ze waren geen communisten. 
Al voelden de meesten van hen zich sociaaldemocraat, ze weigerden 
met betrekking tot Duitsland en de Verenigde Staten achter de (deels 
sociaaldemocratische) regering aan te lopen. Al waren ze gepokt en 
gemazeld door het failliet van de vooroorlogse appeasementpolitiek, 
van de nato waren ze niet gediend. Al huldigden ze de Amerikanen 
als bevrijders, ze weigerden hen als voortrekkers te zien. Het was een 
noch‑noch‑houding die door politici en andere zogenaamde realisten 
veelal voor vaag geneuzel werd versleten, onrealistisch intellectuelen‑
gedoe, onnozel erasmianisme. Op het eerste gezicht verklaart dit ook 
waarom Charles zich de woede van Willem Frederik Hermans op de 
hals haalde – op het tweede gezicht lijkt er ook nog iets anders aan 
de hand: jaloezie over alle aandacht die de man kreeg.30 Hoe dan ook, 
Hermans ergerde zich niet alleen aan de fascinatie van Charles voor 
’t Hogere, de Duivel en deszelfs Schoonmoeder’, zoals hij schreef, 
maar ook aan diens keuze voor de zogenaamde Derde Weg, een niet‑
partijgebonden organisatie die inderdaad bijna uitsluitend gesteund 
werd door intellectuelen en kunstenaars,31 naar een neutrale positie 
tussen de grootmachten streefde en het sterkst, zo niet bijna uitslui‑
tend verdedigd werd in De Groene Amsterdammer.32 Alleen als Europa 
erin slaagde een weg tussen de Russen en de Amerikanen te vinden, 
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zo betoogden de aanhangers van deze denkrichting, kon er vrede ko‑
men.33 Al stond een dergelijke houding niet gelijk aan pacifisme, dat 
hij ernaar neigt wordt alleen al duidelijk als je in aanmerking neemt 
dat de beweging aan de wieg stond van de enkele jaren later (1956) op‑
gerichte Pacifistische Socialistische Partij.34 Des te vreemder daarom, 
zou je denken, dat Charles met zijn militante taal en voorliefde voor 
knokploegen zich daarbij thuis voelde.
 Hijzelf ervoer de tegenspraak niet. Hij was geen pacifist, schreef 
hij in een artikel over de ‘opheffing van een dodelijk alternatief’ – be‑
doeld is de tegenstelling Rusland‑Amerika.35 Evenmin geloofde hij dat 
De Derde Weg wereldvrede zou brengen. Wat hij geloofde is dat deze 
weg ‘enige vrede [zou brengen] in het hart van de man die hem gaat 
[volgen].’ Het klinkt buitengewoon vaag, om niet te zeggen slap en het 
wordt nog slapper als Charles in het vervolg van zijn betoog ‘de alter‑
natieven’ (de VS of de Sovjet‑Unie) weer eens met satan vereenzelvigt. 
Dat was inderdaad vragen om de gram van Hermans – en anderen.36

 Toch was Charles consequenter dan het lijkt en spoort zijn keuze 
voor een tussenweg perfect met de houding die hij ook tijdens de oor‑
log had aangenomen. De enige manier om vrede te bereiken, zegt hij, 
is niet te trappen in de val van het minste kwaad. Vergelijk het door 
hem gegeven voorbeeld van de dominee. De kracht van de man, in 
Charles’ ogen althans, was dat hij geen water bij de wijn deed. Een‑
zelfde mening was hij nu toegedaan. Als je van twee kwaden (commu‑
nisme én amerikanisme) de minst kwade kiest, schrijft hij, zit je altijd 
nog met het kwaad opgescheept. Nu kan je wel zeggen dat je dit kunt 
neutraliseren maar zo werkt het in de praktijk niet. 

Want zo men al aan de onschadelijkmaking van deze “minst kwade” 
toekomt, zal men wederom een geringer kwaad willen bezigen om te 
slagen... Men zou altijd een residu van kwaad blijven honoreren en de 
strijd zou eeuwigdurend zijn. Het absolute antwoord... luidt: al zou 
men menen de oorlog te hebben gewonnen met onjuiste middelen, het 
zou blijken dat men hem verloren had.

Victor van Vriesland

Vanuit dergelijke hoge morele principes dacht ook de éminence grise 
van de toenmalige Nederlandse letteren, Victor van Vriesland. In de‑
zelfde periode dat Volg het spoor terug en het tijdschrift Nationale Snip-
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perdag gepubliceerd werden, hield hij ter gelegenheid van de uitreiking 
van een prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet een redevoering die 
bij een enkeling37 de faam van mijlpaal heeft verworven. Veelzeggend 
voor het standpunt van de groep waartoe ook Charles behoort is de 
lezing, ‘De onverzoenlijken’ getiteld, echter wel. Met die benaming 
doelde Van Vriesland op het besluit van een klein aantal vast te houden 
aan de principes van het verzet en te blijven bestrijden wat men ook 
tijdens de oorlog bestreden had.

Het spoor terug is nooit geheel te vinden:
De richting wel, geen einddoel zoeken wij.
Wetend waar heen maar niet naar wat. Rechtuit
Het spoor terug...
Een steeds vermoeider, een steeds kleiner rij.
Maar onverzoenlijk en door niets te binden.
Wij gaan het spoor terug. Wij gaan voorbij.38

Van Vriesland was ouder dan Charles, voorzitter van de Nederlandse 
pen‑club, (bijna) eredoctor van de universiteit van Leiden, schrijver/
samensteller van een aantal belangrijke literaire werken, bekroond 
met de prijs van het kunstenaarsverzet, kortom een man van aanzien. 
Toon en taal van zijn lezing waren conform die verheven positie en vol‑
strekt anders dan die van ‘de brutale straatjongen’ J.B. Charles. Toch 
was de inhoud gelijk.

Als criterium voor de enig gerechtvaardigde toegeeflijkheid en verge‑
vingsgezindheid noemt J.B. Charles in zijn aangrijpend boek Volg het 
spoor terug terecht de vraag of er erkenning van schuld is. Inderdaad... 
de erkenning van schuld is daarom zo belangrijk omdat zij neerkomt... 
op de erkenning van de norm.39

De norm. Daarover kon ook bij Van Vriesland geen misverstand be‑
staan. Vandaar zijn onverzoenlijkheid. Zij was niet alleen de enig ver‑
dedigbare houding, meende hij, zij was ook de enige houding die zicht 
gaf op een leefbare toekomst.

De ‘onverzoenlijkheid’ van wie, niet gedreven door verblinde haat, toch 
blijft vasthouden aan de normen, waaruit het verzet ontstond, de nor‑
men van een tijd, toen het diepste en beste in den mens bovenkwam 
om zich teweer te stellen tegen het wreedste en het laagste, deze ‘onver‑
zoenlijkheid’ is daarom de enige ware verdraagzaamheid.40
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Van Vriesland maakte zich vooral zorgen over de vergevingsgezind‑
heid van zijn tijdgenoten. Daardoor hielden zij de ogen gesloten voor 
een herleving van het verleden. Dát was zijn grote angst. Het waren 
niet de Verenigde Staten waarvoor hij bang was, het was evenmin de 
Sovjet‑Unie. Het was de vijand van gisteren die hij vreesde. En hoe‑
wel hij begrip had voor het ‘Versailles‑argument’ (wraak als verklaring 
voor het succes van het fascisme), meende hij dat men niet naar de 
andere kant moest doorslaan.

De gevaren van een isolement van Duitsland in het overige Europa er‑
kennen zij [de onverzoenlijken] en onderschatten zij niet. Maar een 
beroep daarop achten zij huichelachtig in een tijdvak, waarin... een ir‑
redentistisch, een verstokt West‑Duitsland bezig is in een verarmd en 
verzwakt Europa... opnieuw de leiding aan zich te trekken.41

Duitsland. Angst voor (West‑)Duitsland. Woede over de vermeende 
herleving van fascistoïde ideologieën. De terugkeer in de politieke en 
economische top van allerlei figuren die in de nazitijd eveneens de 
scepter hadden gezwaaid. De brutaliteit van de opnieuw rijk geworden 
Duitsers die het land dat zij kort tevoren met wapens hadden bezet 
dankzij hun marken opnieuw dachten te kunnen bezitten. De onwil 
van de Duitsers om voormalige Nederlandse collaborateurs uit te le‑
veren. Kortom, een Duitsland dat niet veranderde. Het is een van de 
grote thema’s van de jaren vijftig en de waarschijnlijk belangrijkste 
reden dat gewezen verzetslui die niet meegingen in de – wat zij zagen 
als – Koude Oorlogshysterie gesterkt werden in hun volharding. Hun 
dilemma was echter dat de communisten hetzelfde beweerden. Hoe te 
voorkomen dat de vijanden van hun vijanden hun vrienden werden? 
Aldus het belangrijkste dilemma van De Derde Weggers en tevens de 
belangrijkste reden dat zij van alle kanten kritiek ontmoetten. In de 
beroemde woorden van Simon Carmiggelt:

De vrijheid is, als op het stil verraad
van louche proffen en humane heren,
die onze weerstand zalvend wegmasseren,
in dit beschaafde land geen celstraf staat.
En dat we hardop kunnen zeggen “neen”
tegen McCarthy en zijn wilde hysterie,
maar ook tegen die zwendelbende, die
de vrede preekt door Moskous vuurmond heen.42
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Maar de ‘louche proffen en humane heren’ lieten zich niet overtui‑
gen. Oorzaak nummer 1 van de oorlogsellende was een sterk Duitsland 
geweest. Dat viel moeilijk te ontkennen. Een herleving van het land, 
zo redeneerden zij niet zonder logica, zou opnieuw dezelfde ellende 
brengen.

De gevaarlijke buur

Angst voor de wederopstanding van een sterk Duitsland verklaart 
waarom er in een eerste periode na de bevrijding zeer veel43 gesproken 
en geschreven werd over de noodzaak de boosdoener voor zijn daden 
te laten boeten. Een van de daartoe voorgestelde methodes was toe‑
voeging van een stuk Duitsland aan Nederland. Hierover verschenen 
vooral in 1945 en 1946 talloze krantenartikelen en meer dan zestig 
boeken of brochures.44 Daarna werd het stiller rond het thema en 
raakten om te beginnen invloedrijke figuren als de Amsterdamse bur‑
gemeester d’Ailly, de Rotterdamse burgervader Oud, de directeuren‑
generaal van de Rijksluchtvaartdienst en de Voedselvoorziening, ver‑
volgens een politieke meerderheid én uiteindelijk, vooral onder druk 
van de opkomende Koude Oorlog de publieke opinie ervan overtuigd 
dat een sterke buur te verkiezen viel boven een zwakke.45

 ‘Hoe staat u op ’t ogenblik tegenover het Duitse volk, vriendelijk of 
onvriendelijk?’ Aldus de vraag van een meerdere malen door het nipo 
gehouden enquête. De tendens is evident. Terwijl in 1947 nog 53 pro‑
cent onvriendelijke gevoelens koesterde, daalde dat percentage in 1948 
naar 50 en in 1953 naar 30 procent.46 Toch is dat nog altijd bijna een 
derde van de bevolking. Het verklaart dat de pers voortdurend Neder‑
lands‑Duitse akkefietjes vermeldde en regelmatig ingezonden brieven 
of persberichten opnam waaruit bleek dat het tussen Nederlanders en 
Duitsland nog lang niet boterde. Zo werd in oktober 1950 in een aantal 
kranten een discussie gevoerd over het plan vijfhonderd Duitse kinde‑
ren naar Nederland te halen om hen, evenals na de Eerste Wereldoor‑
log gebeurd was, op krachten te laten komen.
 ‘De kinderen die wij na ’18 hadden vertroeteld, overrompelden Ne‑
derland en brachten het onder Duitse laars. Over dank gesproken.’ Al‑
dus Voormalig Verzet Nederland.47 ‘Incidenten met Duitsers aan Drent‑
se grens,’ kopte De Telegraaf in de zomer van 1951. Aanleiding was 
een beslissing van de Nederlandse regering om de akkers van Duitse 
boeren op Nederlandse grond tot vijandelijk vermogen te verklaren. 
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Nederlandse boeren blij, Duitse boeren boos, ruzie was het gevolg.48 
‘Duitsers willen hun leeuwen terug,’ meldde de Nieuwe Rotterdamse 
Courant diezelfde maand. In 1945 had een Engelse legergroep een flink 
en kostbaar deel van de levende have van de dierentuin van Paderborn 
aan Artis geschonken. Jarenlang was op informele wijze geprobeerd 
de dieren terug te krijgen. Tevergeefs. Artis wist niet van wijken.49 Een 
maand later beschreef Kronkel in Het Parool een discussie tussen twee 
Duitse buschauffeurs. De mannen kibbelden over de vraag waar de 
Euterpestraat (in de oorlog locatie van het hoofdkantoor van de SD) 
lag: in Amsterdam of Den Haag? Uiteindelijk riepen de twee de hulp 
in van een omstander, Simon Carmiggelt alias Kronkel. ‘Es gibt keine 
Euterpestrasze in Amsterdam,’ antwoordde deze in goed Duits. ‘Zie je 
wel,’ riep de chauffeur die betoogd had dat de straat in Den Haag lag – 
niet wetende wat elke Amsterdammer wist: dat de Euterpestraat al in 
mei 1945 naar verzetsstrijder Gerrit Jan van der Veen was hernoemd. 
Het berichtje leverde Het Parool overigens een flink aantal telefonische 
en schriftelijke reacties op. Kronkel maakte daaruit op ‘dat nog niet alle 
Amsterdammers begrijpen dat we weer goed zijn met de Duitsers.’50

 Het was om dezelfde reden dat er begin februari 1952 in de Amster‑
damse Jordaan gedemonstreerd werd tegen de plannen Duitsland te 
herbewapenen. Een aantal demonstranten verscheen ter gelegenheid 
daarvan zelfs in concentratiekampkledij. ‘Ons volk in al zijn geledin‑
gen duldt de herbewapening niet,’ schreef De Waarheid niet geheel 
conform de echte waarheid51 want een meerderheid van de Nederlan‑
ders duldde die herbewapening juist wel. Maar, het is waar, gemakke‑
lijk voelde men zich daarbij niet. In juni 1952 ging het congres van de 
Liberale Internationale niet door omdat de Nederlandse vertegenwoor‑
digers er bezwaar tegen hadden dat er Duits gesproken zou worden. 
De voorzitter van het bestuur, de Spaanse wijsgeer Salvador de Mada‑
riaga, besloot het daarop af te gelasten. ‘Ons standpunt is,’ zo vertelde 
hij de pers,

dat een conferentie van deze aard in dit stadium der Europese geschie‑
denis tot mislukking gedoemd zou zijn, wanneer de Duitse liberalen er 
niet aan deelnemen.52

Weer enkele maanden later53 schreven de kranten over een voormalige 
Ortskommandant die zijn vrouw en kinderen de plek had laten zien 
waar hij het een jaar of tien eerder ‘zo leuk had gehad’: Hilversum. 
Op het moment dat de verzamelde pers er lucht van kreeg en zelfs de 
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politiek zich met de kwestie begon te bemoeien, was de vogel alweer 
gevlogen. Gevolg was wel een briefje van het ministerie aan de man 
– blijkbaar vertegenwoordiger van een Duits biermerk: dat hij bij vol‑
gende bezoeken aan Nederland verzocht werd Hilversum te mijden.54 
‘Ze zijn nog precies zo zelfverzekerd als toen,’ schreef Trouw in maart 
1950. ‘Ze zijn nog altijd door alle anderen slecht behandeld. Ze hebben 
het nog altijd nicht gewuszt.’55

 Iets vergelijkbaars viel in diplomatieke kringen te beluisteren. ‘De 
Duitser is volgzaam,’ schreef een invloedrijke diplomaat die van 1959 
tot 1962 de post in Bonn bezette, Heinrich van Vredenburch.

Gehoorzamen zit hem sinds eeuwen in het bloed... Resultaat is een la‑
biel mens, gedwee en eerbiedig als de gezagsverhoudingen daartoe aan‑
leiding geven, maar anderzijds licht tot hoogmoed geneigd en behept 
met de onaangename aanleg zichzelf op te blazen.56

Waar? Cliché? Kletskoek? Er bestaat tegenwoordig een hele tak van we‑
tenschap die zich met dergelijke vragen bezighoudt.57 De veelal relati‑
verende uitkomsten van haar onderzoek doen aan de perceptie niets af. 
Om het te zeggen in de woorden van een historicus die, jaren later, het 
Duitslandbeeld van de Nederlanders uitvoerig bestudeerde: in de late 
jaren veertig en de jaren vijftig was er
 

weinig ruimte voor nuances. Ook wanneer niet expliciet naar de bezet‑
tingstijd werd verwezen was de schaduw van de oorlog steeds voelbaar 
en veel van de aan Duitsers toegedachte collectieve eigenschappen pas‑
ten precies in ‘het’ Duitse karakter dat Nederland tussen 1940 en 1945 
had leren kennen.58

Ed. Hoornik

Een van de belangrijkste verklaringen voor de aanhoudende Neder‑
landse irritatie over Duitsland en de Duitsers was, aldus dezelfde 
onderzoeker, precies datgene wat ook Charles voortdurend beklem‑
toonde: dat de Oosterburen, in het bijzonder hun politieke vertegen‑
woordigers zelden of nooit schuld bekenden, laat staan bereid waren 
boete te doen. ‘Enige werkelijke bereidheid om begaan onrecht te her‑
stellen, heeft Duitsland niet opgebracht,’ verkondigde de sociaaldemo‑
cratische feministe Nancy Tendeloo in mei 1951 in de Tweede Kamer. 
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‘Het heeft zelfs nooit enig gebaar daartoe gemaakt, zelfs geen symbo‑
lisch gebaar.’59 Integendeel, Duitsers deden alsof hun neus bloedde 
en trokken, volgens de beeldvorming althans, met evenveel bravoure 
‘nach Holland in die Ferien’ als ze in mei 1940 ‘zum Krieg’ waren ge‑
gaan. Maar in 1954 was een aantal Nederlanders, merendeels afkom‑
stig uit de culturele hoek van het voormalig verzet, het zat en besloot 
iets te doen. Het idee was afkomstig van Bezige Bij‑uitgever Geert Lub‑
berhuizen:

om in de nacht van de derde op de vierde mei in de steden en op de we‑
gen waarlangs Duitsers Nederland binnenstromen, biljetten te plakken, 
van hetzelfde formaat, in dezelfde letter als de plakkaten ‘Verboden 
voor joden’ op cafés, restaurants en theaters in bezettingstijd: ‘Deutsche 
nicht erwünscht.’60

Zo gebeurde. In groepjes trokken de wildplakkers avant la lettre erop‑
uit, enkelen zelfs helemaal richting Duitse grens. Onder hen waren 
de Amsterdamse schrijver Eduard Hoornik – hij komt vanwege zijn 
invloedrijke positie onder Amsterdamse kunstenaars en intellectue‑
len verderop nog uitvoerig ter sprake –,61 diens vrouw Mies Bouhys en 
(Querido‑, later Arbeiderspers‑)uitgever Fred von Eugen. ‘Eddie, zijn 
colbertje onder het stijfsel, wipt, zijn kampvoeten vergetend, de auto in 
en uit,’ herinnerde Bouhuys zich jaren later.62

Geen verkeersbord, geen melkauto wordt overgeslagen. Een heel oude 
boer op de Veluwe steekt in het eerste ochtendgloren zijn armen geest‑
driftig in de lucht en blijft ons met zijn pet in de hand nazwaaien.

De actie was nieuws, nationaal én internationaal,63 maar veranderde 
natuurlijk weinig tot niets aan de groeiende stroom Duitsers die zich 
elk jaar opnieuw richting ‘Holland’ begaf. Hoornik trok zich bij de aan‑
blik ervan de haren uit het hoofd. ‘L’histoire se repète,’ schreef hij in 
een in 1952 gepubliceerde verhalenbundel De man in de stad. Daarin 
verheugt hij zich over de twee minuten stilte van een groep Nederlan‑
ders bij de Hollandse Schouwburg.

Twee minuten. Zo lang kun je een vogel volgen op zijn vlucht en zo lang 
kun je de tranen bedwingen die je omhoog voelt komen. Daarna begint 
het leven weer.
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Hoe dat leven was? Als altijd, schrijft Hoornik, met een bevolking die 
niets anders wil dan zich amuseren én, erger nog, met Duitsers. ‘Ze 
zijn er weer,’ luidde daarom het refrein van zijn woedende klacht.64

De touringcars en de toeristen uit Keulen, Düsseldorf en Koblenz. Van 
een uitstapje naar de bollenvelden komen ze uitgelaten in Amsterdam...
Ze zijn er weer. Ze zitten in de cafés alsof ze nooit weg zijn geweest. 
Vandaag nog in civiel... Morgen... wéér laarzen, gummistokken en ge‑
weren.

De oorlog had van Hoornik een slachtoffer gemaakt. Vandaar zijn lo‑
yaliteit aan het verzet. Hij kon niet anders. Dag in dag uit werd hij be‑
laagd door het gevoel dat het ieder moment weer kon gebeuren. Ik ben 
de nabestaande, dichtte hij,
  

de ongestorven dode,
de hond die naar de maan huilt.
Ik kruip onder de tafel,
mijn kop tussen mijn poten,
mijn bek een bek vol bloed.

Hoornik had tegen deze angst slechts één wapen – een zwak wapen 
maar meer was er niet: steun van derden, vooral van mensen die net 
als hij wisten hoe het was door Het Beest gebeten te zijn en daarom 
begrepen dat men al het mogelijke moest doen om herhaling te voor‑
komen.

Victimologie

Misschien vanwege zijn karakter, misschien omdat hij nooit in het 
kamp had gezeten, wellicht ook omdat hij jonger was, had Charles 
minder last van dergelijke slachtofferangsten – hoewel hij heel wat 
minder stoer was dan hij zich voordeed.65 Maar ook in zijn geval is 
identificatie met het slachtoffer de belangrijkste drijfveer van zijn 
moed. Je ziet het aan zijn latere geschriften, met daarin een blijvende 
angst voor Duitsland.66 Je ziet het aan zijn poëzie, zijn gepubliceerde 
dromen, zijn radicale keuze voor het individu dat, onbeschermd door 
leger of natie, alleen met z’n geweten tegenover een fysieke overmacht 
staat. Je ziet het aan zijn irritatie over de officiële geschiedschrijving 
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die steeds weer ‘helden’ bewondert en de rest vergeet. Je ziet het tot 
slot ook aan zijn beroepsmatige ontwikkeling.
 Eerder werd verteld dat Willem Hendrik Nagel alias J.B. Charles 
kort na de oorlog zijn naam vestigde op een gebied dat op dat moment 
nog niet of nauwelijks bestond: de criminologie. Een van Nagels opvol‑
gers, tevens een van zijn bewonderaars, ging zelfs zover hem de grond‑
legger van dit vak in Nederland te noemen.67 Zoals de naam zegt houdt 
criminologie zich bezig met misdadigheid: de oorzaken ervan en de 
maatschappelijke reactie erop. Maar aan het eind van de twintigste 
eeuw ontstond er binnen het vak een stroming die zich niet bezighield 
met de daders maar met de slachtoffers, de zogenaamde victimologie.
 Het is een begrip dat in 1956 voor het eerst geïntroduceerd werd in 
een Frans tijdschrift en pas tientallen jaren later in ruimere kring door‑
drong.68 Des te opmerkelijker is dat Nagel het al in 1958 gebruikte.69 
‘Bij mijn weten is het de eerste keer dat althans wij Nederlanders ver‑
kenningen zullen houden op het gebied dat als victimologie is aange‑
duid,’ hield hij in dat jaar achtereenvolgens een Nederlands‑Belgisch 
gezelschap en de lezers van het Tijdschrift voor Strafrecht voor.70 Dat 
deed hij in een geleerd betoog vol definities, literatuurverwijzingen en 
moeilijke termen maar met een uiterst eenvoudige boodschap, Nagels 
rebelse alter ego waardig: dat criminologie die zich enkel bezighoudt 
met de dader nooit meer dan een half vak kan zijn. ‘De klassieke crimi‑
nologie heeft eerst op cijfermatige wijze criminaliteit en delinquenten 
onderzocht,’ verkondigde hij.

Een verbetering leek het, toen men de individuele delinquent ging be‑
schouwen... Maar wat van het grootste belang was werd niet nauwkeu‑
rig genoeg beschouwd: de relatie van de delinquent tot zijn Gegenüber, 
in welke verhouding zich de eerste dit Gegenüber ‘schiep’, om zich er‑
aan te vergrijpen.71

Anders dan in de huidige victimologie gebeurt, pleitte Nagel niet voor 
een apart vak, wél voor een criminologie die inziet dat louter concen‑
tratie op de misdadiger tekortschiet. De klassieke criminologie begrijpt 
en voorkomt slechts, beweerde hij, zij geneest niet terwijl genezing 
natuurlijk het ultieme doel is. Verzoening is daartoe een van de mo‑
gelijkheden. Maar daarvoor zijn twee partijen nodig, de – wat Nagel in 
vaktermen noemt – gelaedeerde en de laedens, het slachtoffer én de 
dader. ‘Als wij de breuk in een stalen band willen lassen,’ schrijft hij, 
‘zullen wij allereerst het breukvlak aan beide zijden moeten open hou‑
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den, zodat niet verborgen raakt waar en hoe gebroken is.’
 Nu bedoelt Nagel natuurlijk niet dat dader en slachtoffer elkaar snik‑
kend in de armen moeten vallen. Zo soft is hij niet. Hij bedoelt dat 
straf alleen niet voldoende is. Het slachtoffer verdient ook iets, letter‑
lijk. Maar materiële schadevergoeding alleen voldoet niet. Er dient ook 
een vorm van immateriële vergoeding geboden te worden. En die, zo 
eindigt Nagel zijn betoog, is naast strafoplegging slechts op één ma‑
nier mogelijk: schuldbekentenis. Zo’n bekentenis is niet alleen in het 
voordeel van de dader, hij is ook in het voordeel van het slachtoffer.

Dat de dader te recht moet staan, dat recht moet worden gedaan, buiten 
de[ze] materiële schadevergoeding om, is een normaal verlangen van 
gelaedeerde.

Wat dit laatste betreft – verzoening door middel van schuldbekente‑
nis – liep Nagel vooruit op de ontwikkelingen. Wat betreft de nood‑
zaak van materiële vergoeding hield hij vast aan het oude, begin jaren 
vijftig verlaten maar vanaf de jaren zestig opnieuw actuele standpunt: 
dat schuld zonder boete als een lege huls is. In beide gevallen was hij 
unzeitgemäss, niet van zijn tijd. Het is echter precies die eigenschap die 
hem tot voorloper maakte.
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Vroege beelden van de oorlog

Op zaterdag 13 november 1954 ontving minister‑president Willem 
Drees een prachteditie van het vierde en laatste deel van het geschied‑
werk dat sinds mei 1947, eerst in vierenveertig losse deeltjes en vervol‑
gens in vier kloeke delen, gepubliceerd werd: Onderdrukking en Verzet. 
Van de gebonden editie verscheen het eerste deel in 1949, het tweede 
in 1950, het derde in 1952 en het laatste dus in 1954. Elk van die gebon‑
den delen en sommige afzonderlijke delen, in het bijzonder de num‑
mers 23 tot en met 26 die tezamen Herzbergs Kroniek der jodenvervol-
ging uitmaakten, werden in de pers uitvoerig, zij het veelal1 obligaat 
becommentarieerd.
 

Temidden van alle rommel, romans, verhalen en verzamelwerken, die 
tot nu toe over de bezettingstijd verschenen zijn, is dit een van de wei‑
nige objecten, die serieus genoemd kunnen worden in opzet zowel als 
in uitvoering,

schreef Vrij Nederland nadat de eerste vier (losse) deeltjes verschenen 
waren.2 Iets dergelijks betoogden in de loop der jaren bijna alle kran‑
ten. ‘Een standaardwerk gaat verder’ kopte het Algemeen Handelsblad 
in mei 1950.3 Zelden klonk in de recensies kritiek – en indien wel, 
zoals in Het Parool van mei 1947, dan welhaast terloops. ‘Telkens weer 
constateert men hoeveel erger alles geweest is, dan men heeft beseft,’ 
schreef de krant naar aanleiding van de eerste deeltjes en constateerde, 
enigszins voorbarig maar niet onjuist, meteen al de grondtoon van On-
derdrukking en Verzet: ‘een boek, dat reeds in het eerste deel toont te 
groeien naar de climax welke de bevrijding was.’4

 Geen wonder dat de beëindiging van het project als een mijlpaal 
werd gezien en in de media uitvoerig gevierd. Helaas kwam men ook 
daarbij nauwelijks verder dan een hoeraatje links, een bravootje rechts 
en wat citaten uit de toespraken. Dat zegt vermoedelijk niet zozeer 

[13]
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iets over het niveau van de pers – ook wel, de pers was in de jaren 
vijftig over het algemeen nogal volgzaam –,5 het zegt vooral iets over 
het ontbreken van een debat waar het ’t jongste verleden betrof. On-
derdrukking en Verzet werd om die reden ontvangen als ware het een 
natuurverschijnsel: zoveel pagina’s (meer dan 3000), zoveel groothe‑
den als medewerker (Drees, Gerbrandy, Burger, Van Randwijk, Van 
Riessen, Donner, Herzberg, Kortenhorst, Louwes, Van Duinkerken, 
Donkersloot, Meertens), zoveel thema’s, daarop kon men alleen maar 
ja en amen knikken. Een van de weinige critici was de anonymus die 
in de Volkskrant wekelijks zijn rubriek ‘Tussen plein en Binnenhof’ pu‑
bliceerde, niemand minder dan Tweede Kamer‑voorzitter (en mede‑
auteur!)6 Leonardus Kortenhorst. Hoewel hij zijn reactie nietszeggend 
positief begon, kwam weldra de (katholieke) aap uit de mouw. Want 
hier en daar zou het boek in wanhopig gesnotter zijn ontaard.

Mij dunkt, dat raadpleging van de encyclieken van paus Pius xi over 
het nationaal‑socialisme en het communisme meer houvast bieden 
over de oorzaken van deze wereldramp dan de machteloze klacht dat er 
zo goed als niets te begrijpen valt.7

Dit laatste had vooral betrekking op het laatste deel van de reeks, in 
het bijzonder op de nabeschouwing daarin van Henk van Randwijk. 
Die was inderdaad somber, met tranentrekkende stijlbloempjes (‘en in 
deze wereld gaat de mens om, een vleermuis lijkt hij in het halfduis‑
ter van de naderende nacht’) en een van Vroman overgenomen slotak‑
koord dat sindsdien bij de oorlog hoort zoals de vingers bij de hand:

Kom vanavond met verhalen,
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderdmalen:
alle malen zal ik wenen.

Kortenhorst moest er niet veel van hebben en schreef:

De geschiedenis der mensheid is onverteerbaar wanneer zij alleen 
maar aanleiding geeft tot een vloed van tranen, hopeloos geschreid niet 
in deemoed en schuldbewustheid als een gesel Gods aanvaard en niet 
verzacht en uitgeboet door inkeer en gebed.
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Dolf Cohen

Een andere tegenstem in het koor van bewonderaars van Onderdruk-
king en Verzet was milder – met achter die mildheid een kritiek die 
tot op de dag van vandaag standhoudt. Die stem was afkomstig van 
degene die sinds enkele jaren de tweede man was op het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie, Adolf E. Cohen, goed te onderscheiden 
van zijn tijd‑ en naamgenoot, psychiater Elie A. Cohen.8 Dolf Cohen 
was historicus, tijdens de oorlog op de valreep gepromoveerd op een 
middeleeuws onderwerp, daarna ondergedoken en een half jaar na de 
bevrijding aangesteld bij het instituut dat tot taak had Nederlands jong‑
ste verleden in kaart te brengen. Wat dat precies betekende, was op dat 
moment nog niet geheel duidelijk. In eerste instantie, zou je denken, 
materiaalverzameling, vervolgens bronnenpublicatie en uiteindelijk 
geschiedschrijving. De klassieke trits van het geschiedkundig vakwerk 
dus. De eerste twee stappen waren een kolfje naar Cohens hand. Hij 
was niet voor niets mediëvist – hoewel ook leerling van Huizinga, niet 
bepaald een archiefkluiver – en in die hoedanigheid doordrongen van 
de noodzaak met rust en beleid te werk te gaan. De geschiedschrijving 
kwam wel, meende Cohen dan ook. Zij had bovendien des te meer 
kans van slagen als het voorwerk goed was. Het is om die reden geen 
toeval dat hij al in 1946 hoofd van de Afdeling Bronnenpublicaties van 
het riod en daarmee verantwoordelijk werd voor een aantal uitgaven 
die tot op de dag van vandaag hun nut bewijzen – met name de proces‑
stukken van Blokzijl, Van Genechten en Mussert. In dezelfde hoeda‑
nigheid verbleef Cohen tussen 1946 en 1949 regelmatig in Duitsland, 
op zoek naar bronnen. Maar vanaf 1950 leek het belangrijkste werk 
aldaar gedaan, kwam er rust en kreeg hij tijd zich voor te bereiden op 
de publicatie van het gevonden materiaal. Dat was eenvoudiger gezegd 
dan gedaan. Want wat moest gepubliceerd worden? Met welke intentie 
moest dat gebeuren? Vanuit welk perspectief? De antwoorden op deze 
en dergelijke vragen gingen volgens Cohen aan een eventuele publica‑
tie vooraf.
 Vandaar dat hij eerst een aantal notities publiceerde, lezingen hield, 
discussies voerde. Daarin beklemtoonde hij telkens hetzelfde. Ten eer‑
ste dat de geschiedenis van de oorlog tot de algemene geschiedenis 
behoort.9 Met deze opmerking bedoelde hij niet alleen dat het, gezien 
de internationale context, onmogelijk was de geschiedenis van de oor‑
log louter in nationaal verband te bekijken maar ook dat de oorlog be‑
schouwd moest worden als een historische gebeurtenis onder andere, 
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niet als een geïsoleerd fenomeen. De oorlog niet als breuk dus maar 
als onderdeel van de voortgaande tijd. Het tweede dat Cohen beklem‑
toonde is dat het onverstandig is overhaast te werk te gaan. ‘De onkri‑
tische geschiedschrijving, gebaseerd op ontoereikende bronnen, heeft 
een voorsprong. Het kost mij wel eens moeite haar die te gunnen.’10

 Een onderscheid tussen geschiedschrijving en andere (emotionele, 
politieke, publicitaire) vormen van omgang met het verleden dus. Van‑
uit dat perspectief kan het niet verbazen dat Cohen bij Onderdrukking 
en Verzet bedenkingen had en vooral de stukken waardeerde waarin 
een persoonlijke toon doorklinkt – bronnenpublicaties dus. Hij noem‑
de de serie dan ook geen geschiedschrijving maar een gedenkboek. Als 
zodanig achtte hij haar geslaagd. ‘Want één ding is het niet en kan het 
ook niet wezen: een standaardwerk.’11

Een potpourri

Achteraf is het eenvoudig te erkennen dat het oordeel van Dolf Cohen 
over Onderdrukking en Verzet terecht is. Dit om te beginnen omdat vele 
stukken ervan doortrokken zijn van de waan van de dag. In zoverre is 
het geheel inderdaad een gedenkboek. Geschiedschrijving en emotie 
lagen nog sterk in elkaars verlengde – opmerkelijk in dit verband is 
dat de plannen voor het werk van 1940 dateren en dat Seyss‑Inquart 
aanvankelijk om toestemming werd gevraagd, hij weigerde.12 Verder 
is de reeks te ongelijksoortig om als standaardwerk dienst te kunnen 
doen. Een nuchtere beschouwing als Herzbergs Kroniek staat in het‑
zelfde deel als een sterk tijdgebonden stuk als dat van Arie de Froe over 
de psychologie van de verzetsstrijder, ontboezemingen als die van Van 
Randwijk staan naast feitenverzamelingen als die van Louwes over de 
voedselvoorziening of Repelius over de Nederlandse Bank en andere 
stukken zoals dat van Anne Mulder over het dagelijks leven zijn weinig 
meer dan aangeklede egodocumenten. Mede om deze reden ook staat 
het werk vol tegenspraak. Op het eerste gezicht vertelt het, conform de 
titel, het verhaal van een land dat onder de voet was gelopen maar zich 
dankzij vereende kracht had weten te ontworstelen. Maar er staan in 
Onderdrukking en Verzet ook stukken van geheel andere strekking. Zo 
die over de Nederlandse Unie. Terwijl de voormannen hiervan kort na 
de oorlog in kringen van het verzet als collaborateurs werden afgedaan 
en sinds de verschijning van deel 4 van Het Koninkrijk van Loe de Jong 
in 1972 op die wijze voorgoed gebrandmerkt lijken, kregen zij in Onder-
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drukking en Verzet vooral lof toegezwaaid. Zo door niemand minder dan 
Willem Drees, minister‑president in de jaren dat de reeks verscheen. 
Hoewel hij wel een aantal bedenkingen had, met name tegen het be‑
sluit van de voormannen om zonder hulp van de bestaande politieke 
partijen verder te gaan, was zijn eindoordeel zonder meer positief:

In tal van gevallen is het samenzijn in de Unie zelfs het uitgangspunt 
van het verzet geworden... Ook de leden van het driemanschap hebben, 
toen een beslissende keuze moest worden gedaan, de goede weg inge‑
slagen.13

De andere auteur van de hoofdstukken over de Unie was zo mogelijk 
nog positiever. Begrijpelijk, hij (J.G. Suurhoff) was tijdens de oorlog 
van diezelfde Unie gewestelijk commissaris geweest en zijn weergave 
kon dan ook nauwelijks anders dan een apologie voor eigen leven zijn. 
Zo staat in Onderdrukking en Verzet veel dat als relativerend, verzoe‑
nend en genuanceerd gekwalificeerd moet worden,14 met als gevolg dat 
de titel slechts ten dele de inhoud dekt. Die titel is kenmerkend voor 
de periode waarin het werk werd opgezet, grote delen van de inhoud 
kenmerken de jaren waarin geschreven werd. Om het in kleuren te 
zeggen: de titel is zwart‑wit, de inhoud een regenboog.

De oorlog vertellen

Het verhalen over de oorlog was al vóór het einde ervan begonnen. Het 
meest uitvoerig gebeurde dat – het is een voor toekomstige ontwik‑
kelingen belangrijk feit – door dezelfde man die meteen na de oorlog 
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie werd en 
vanaf de jaren zestig meer dan wie ook ‘het’ verhaal van Nederland 
in de Tweede Wereldoorlog vormgaf: Loe de Jong. In 1940 schreef hij 
op verzoek van een Engelse uitgeverij een boek over de strijd van de 
Nederlanders tegen de nazi’s. De toon ervan was, hoe kon het anders, 
strijdlustig. ‘Geschreven door een pen trillende van verontwaardiging,’ 
zoals De Jong jaren later zelf oordeelde.15 ‘It is said,’ zo eindigt het 
hoofdstuk waarin de strijd van de Nederlanders tegen de Duitsers be‑
schreven wordt, ‘that Adolf Hitler, some years ago, was warned against 
the occupation of the Netherlands. “The Dutch will never bow their 
head,” he was told.’ Voor zover bekend is iets dergelijks tegen Hitler 
nooit gezegd en indien wel, dan is het niet tot de annalen doorgedron‑
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gen. Maar De Jong kwam deze vermoedelijk door hemzelf verzonnen 
anekdote goed van pas. Hitler heeft zich van de waarschuwing niets 
aangetrokken, vervolgt hij. Dat was buitengewoon stom. Want een van 
de grootste zorgen van de Nederlanders op het moment van schrijven 
(1940) was volgens hem of ze genoeg bomen hadden om alle verraders 
op te hangen.16

 Naar aanleiding van het succes van deze Engelse publicatie schreef 
De Jong onder de titel Je Maintiendrai vervolgens over elk oorlogsjaar 
(1940‑1941, 1941‑1942, 1942‑1943, 1943‑1944) ook in het Nederlands 
een boek. Aard en toon ervan zijn eveneens propagandistisch. ‘Nie‑
mand maakte zich illusies over den duur van den strijd,’ staat in het 
eerste deel.

Maar het was een heilige strijd. Niet bukken. Niet toegeven. De poot 
stijf houden. Doorzetten. Toon de Moffen je minachting. Toon den 
nsb‑ers je kouden haat. Hou vast aan Oranje, vast aan Nederland. Dat 
waren de parolen, die gefluisterd, gesproken, geschreven, gedrukt, de 
ronde deden.17

Later had De Jong ook zelf nogal wat kritiek op dat eerste deel. Hij 
noemde het beeld ervan primitief, de toon hier en daar aanstellerig 
(‘exclamatorisch’) en de inschatting van het Nederlands verzet zwaar 
overdreven. ‘Deel ii, iii en iv waren aanzienlijk gematigder,’ oordeel‑
de hij. ‘Ze bevatten een zakelijk verslag van wat in het tweede, derde 
en vierde jaar van de bezetting geschied was.’ Het laatste deel, deel 
iv, schreef De Jong pas na de bevrijding maar eindigde hij, conform 
de opzet van de reeks, toch halverwege het kalenderjaar, in dit geval 
in juni (1944). Aan deel v kwam hij niet meer toe. ‘Het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie maakte een veel uitgebreider werk moge‑
lijk, zij het dat ik niet voorzag dat het zo lang zou duren voordat dat 
klaar was... De delen van Je Maintiendrai hadden één voordeel,’ voegde 
hij hieraan toe:

Met uitzondering van de illegaliteit en de bijzonderheden van het Duit‑
se beleid had ik zoveel gegevens over de voornaamste aspecten van de 
bezetting bijeen dat ik beter dan wie ook in staat zou zijn ze uit te brei‑
den tot een volwaardig werk.18

Alsof, zo zou je in de lijn van Dolf Cohen kunnen zeggen, een volwaar‑
dig werk het vanzelfsprekend resultaat is van een uitgebreide feiten‑
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verzameling! Maar dat was wel een gedachte die ten grondslag ligt aan 
de werkwijze van De Jong. De feiten werden door hem, eigenlijk door 
typistes van Radio Oranje, op fiches gezet en die fiches werden ver‑
volgens aan elkaar geschreven. Het was een methode die hij ook voor 
zijn grote werk hanteerde en die tot diep in de twintigste eeuw ken‑
merkend is voor heel wat geschiedschrijving. Geschiedenis zou vooral 
een kwestie zijn van feitjes en rijtjes. Wie die feitjes en rijtjes kende, 
wist wat hij moest weten. Dat de selectie van feiten subjectief is en dat 
die subjectiviteit door de wijze waarop de feiten aan elkaar geregen 
worden, nog eens enorm wordt vergroot, beseft natuurlijk eenieder. 
Niettemin is het een besef waarmee historici niet te koop liepen en 
in populaire werken of schoolboeken dan ook zelden vermeld wordt. 
De feiten staan vast en wie daarvan kennis heeft, heeft kennis van ‘de 
geschiedenis’, in dit geval de oorlog.19

Zestien clusters en vier pijlers

De door de eerste naoorlogse geschiedschrijvers, onder wie Loe de 
Jong, opgesomde feiten laten zich grosso modo rangschikken rond 
een zestiental clusters. Veelal werden die clusters, met als bron de il‑
legale pers, Radio Oranje en het oorlogswerk van De Jong, op vergelijk‑
bare wijze beschreven: dramatisch, heroïsch en optimistisch. Veelal 
beginnen zij (1) met een beschrijving van de vooroorlogse rust. Vervol‑
gens komt het verhaal van de (2) onverwachte overval, met de strijd op 
de Grebbeberg en het bombardement op Rotterdam. Meteen daarop 
volgt de reactie (3), in het bijzonder het geestelijk verzet. Hierbij ligt 
vaak de nadruk op pers en uitgeverij. Dan komt het verhaal over de 
collaboratie, met veel aandacht voor nsb en oorlogswoekeraars (4) en 
de Duitse repressie, met de klemtoon op Arbeidsinzet, geestelijke on‑
vrijheid en gevangenschap (5). Dit wordt opnieuw gevolgd door een 
beschrijving van de reactie, in het bijzonder de weergave van de drie 
grote stakingen en de daaruit sprekende weerzin van ‘de Nederlander’ 
tegen de bezetter (6). Het antwoord van de bezetter hierop was voort‑
gaande roof en vernietiging. In dat verband wordt veelal ook aan de 
woordbreuk van Seyss‑Inquart herinnerd (7). Een iets problematischer 
cluster in de vroege verhalen is de jodenvervolging (8). Veelal speelt 
deze niet meer dan een rolletje en wordt bovendien niet of nauwelijks 
onderscheiden van andere vormen van terreur. In het geval van De 
Jongs Je Maintiendrai‑reeks is de geringe aandacht voor de jodenver‑
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volging nog verklaarbaar uit gebrek aan kennis – het woord ‘gegast’ 
valt in deel iii één keer, pas in deel iv vertelt De Jong summier de ware 
toedracht.20 Anderen gingen zover nog niet, om niet te zeggen dat ze in 
plaats van mededogen eerder minachting voor de joden toonden.21 Na 
een intermezzo over internationale strijd (9) en Indië (10) vervolgt het 
Nederlandse verhaal met informatie over het gewapend verzet (11), het 
onderduiken (12), de verwikkelingen in en berichten vanuit Londen 
(13) en uiteindelijk de invasies van juni en september 1944 (14). Na een 
beschrijving van de dramatische Hongerwinter (15) is de apotheose of‑
wel de bevrijding (16) des te mooier.22

 Deze clusters en de daarbij behorende feiten en feitjes zijn in de 
vroegste weergaven van de oorlog bijna altijd gerangschikt rond een 
zingevend perspectief. Dat perspectief rust op vier morele of desge‑
wenst emotionele pijlers:
1.  misdadigheid en terreur: het kwalijk optreden van de aanstichters 

en hun handlangers, met daaraan verbonden de noodzaak hiervoor 
te boeten

2.  woede en weerzin: over de Duitse inval, het Duitse optreden, de col‑
laboratie, de vervolging van de joden, de Arbeidsinzet, willekeur en 
rechteloosheid

3.  angst en verdriet: over wat kon gebeuren en velen ook inderdaad 
overkwam

4.  optimisme en heldhaftigheid: eerst de hoop en daarna de zekerheid 
dat het goed zou aflopen, niet in de laatste plaats door het optreden 
van Nederlandse helden en de bezielende leiding van Wilhelmina.

Dit zingevend perspectief is evenals de eerder opgesomde feitenclus‑
ters in ‘alle’ vroege geschriften over de oorlog waarneembaar – met na‑
tuurlijk talloze en, naar zich laat aanzien, soms per groep opvallende23 
verschillen in klemtoon. Het is goed zichtbaar in schoolboeken uit de 
jaren veertig en vijftig – waarbij het overigens opmerkelijk is dat toon 
en inhoud hiervan minder snel veranderden dan het maatschappelijk 
klimaat en daarom vaak een politiek correct maar achterhaald discours 
volgden.24 Hoe dan ook, gedwongen leerlingen in zo kort mogelijk be‑
stek zo veel mogelijk te leren, zagen de auteurs zich verplicht de feiten 
tot een minimum te beperken en bovendien te rangschikken onder 
eenvoudig te begrijpen noemers. Het valt niet hard te maken dat zij 
geen andere dan de vier genoemde pijlers en zestien clusters hanteer‑
den. Het is evenmin zo dat pijlers en clusters altijd helder van elkaar te 
onderscheiden zijn. Het is daarentegen eenvoudig aan te tonen dat een 
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en ander in alle schoolboeken te vinden is. Je hoeft er maar een op te 
slaan en treft steeds weer varianten op hetzelfde.25

De oorlog in beeld en geluid

Maar niet alleen in de eerste naoorlogse (school)boeken, ook in of via 
andere media werd kort na de oorlog steeds hetzelfde verhaal verteld. 
Het is onmiskenbaar in een drietal nationale manifestaties uit de jaren 
1945, 1946 en 1947. Die manifestaties waren het werk van regisseur 
Carel Briels en schrijver A. den Doolaard, twee mannen die als geen 
ander wisten hoe je een groot publiek moet boeien. Daar kwam bij dat 
Den Doolaard evenals Loe de Jong gedurende de oorlog voor Radio 
Oranje had gewerkt en gepokt en gemazeld was in de antinazistische 
propaganda. Het resultaat was ernaar. De eerste manifestatie, getiteld 
Nederland herdenkt 1940‑1945. Het drama der bezetting,26 speelde 
zich af in een op het grasveld van het Olympisch Stadion getekend 
miniatuur‑Nederland. Terwijl alle eerder genoemde elementen aan 
bod kwamen, lag de klemtoon op de verwoesting en het verdriet ten 
gevolge daarvan, op het bombardement van Rotterdam dus, op het af‑
voeren van de krijgsgevangenen, de concentratiekampen, de (achttien) 
doden en de hongertochten – ook hier werden de joden overigens niet 
als aparte categorie vermeld. Het rollenspel werd becommentarieerd 
door Den Doolaard. ‘Aan gespierdheid [liet die stem] niets te wensen 
over,’ schreef Het Parool en beklemtoonde wat ook andere kranten be‑
klemtoonden maar wat uit het gedrukte programma niet af te lezen 
is: dat deze weergave van de bezetting vooral gekenmerkt werd door: 
‘Roof en gewelddadigheid... En het antwoord daarop: het verzet, dat 
groeit en groeit.’27 Onderdrukking en verzet dus.
 Bij een vergelijkbaar spel dat onder leiding van hetzelfde tweetal en 
met een vergelijkbare titel (Het spel der bevrijding) in mei ’46 op de‑
zelfde locatie werd gehouden, werd van deze gebeurtenissen de uit‑
komst verhaald. Opnieuw sprak Den Doolaard de begeleidende tekst. 
‘Het spel was min of meer een vervolg op het Bevrijdingsspel van ver‑
leden jaar,’ schreef De Zwerver.

Van de oorlog werden alleen de laatste maanden uitgebeeld, vervolgens 
werd veel aandacht aan de bevrijding en de wederopbouw gewijd. Het 
spel eindigde met een opwekking voor de toekomst.28
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Een volgende manifestatie vond weer een jaar later plaats, niet in Am‑
ster‑ maar Rotterdam en ging natuurlijk over één onderwerp. De hele 
gruwelijke geschiedenis zal zich nogmaals afspelen, schreef Het Vrije 
Volk in een voorbeschouwing.

De vliegtuigen zullen weer komen en het luchtalarm zal weer gaan. 
De mariniers zullen weer hun verwoede strijd strijden... Rotterdam zal 
weer branden.29

Overigens waren niet alle kranten, ondanks bewondering voor de cho‑
reografie, het decor en de duizenden die zich hadden ingezet, gelukkig 
met laatstgenoemd spel. Het tekent de verandering die zich in de loop 
van 1946, 1947 voltrok. Moet dat nu, vroeg de Volkskrant zich af, zit er 
‘niet iets stuitends in de openbare vertoning van gebeurtenissen, waar‑
van menigeen zich nog niet of nauwelijks heeft hersteld?’30 Vrij Neder-
land noemde het spel zelfs een massale mislukking. Het uitgebeelde 
stond in geen verhouding tot de werkelijkheid. Daaraan was volgens 
het blad slechts op één manier te ontkomen geweest: door visie, een 
dwingende idee. Maar daarvan was geen sprake. Het werd een opsom‑
ming.31

 Spelen als in Amsterdam en Rotterdam werden in de eerste naoor‑
logse jaren ook in kleinere steden en dorpen gehouden, in Duiven on‑
der meer, Alphen aan den Rijn, Axel, Brunssum, Hilversum.32 Zo werd 
in laatstgenoemd dorp op de dagen dat in Amsterdam de nationale 
rollenspelen werden vertoond, een grootse historische optocht geor‑
ganiseerd. Daarin werd in vogelvlucht de geschiedenis van Nederland 
verteld. De uitleg kwam in dit geval niet door een luidspreker maar 
stond in een programmaboekje.

In een langdurige vredesperiode kon Nederland zich ongestoord ont‑
wikkelen. Vooral na 1900 is de welvaart reusachtig toegenomen en de 
bevolking gestadig gegroeid. De plotselinge Duitsche aanval maakte 
aan dezen bloei een einde [een tableau vivant drukt de roof en onder‑
drukking van de Duitsers uit].33

Dezelfde elementen keerden terug in de grote beschilderde panelen 
– al met al meer dan duizend vierkante meter – die begin 1946 op 
een grote, drukbezochte tentoonstelling in de Nieuwe Kerk van Am‑
sterdam waren te zien,34 in een hoorspel dat de vara in mei 1946 uit‑
zond,35 in het ballet waarmee de dansgroep van Florrie Rodrigo in 1947 
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aan het festival van Kopenhagen deelnam,36 in de eerste oorlogsfilms 
zoals die over het Leids studentenverzet,37 in het even beroemde als 
mooie Bevrijdingsglas dat Charles Eyck voor de Sint‑Janskathedraal 
van Gouda ontwierp,38 in cabaret, theater, beeldende kunst en, laatste 
voorbeeld, in merklappen waaronder39 het fraaie exemplaar dat Marie 
van Hemert ‘in het noodjaar 1944‑1945’ naar tekeningen van Jan Kam‑
man maakte. Het werd kort na de oorlog in flinke oplage gereprodu‑
ceerd en over tal van Nederlandse huishoudens verspreid.40

Geschiedschrijving, literatuur, journalistiek

Gezien vanuit het perspectief van een ‘streng’ historicus als Dolf 
Cohen valt op hoezeer de vroege geschiedschrijving van de oorlog 
versmolten is met genres als propaganda, journalistiek, literatuur, 
rechtspleging, ja zelfs gebed. Terwijl de combinatie propaganda en ge‑
schiedschrijving vooral zichtbaar is in geschriften die nog uit de oor‑
log dateren – met deel I van Je Maintiendrai van Loe de Jong als beste 
voorbeeld –, waren in de eerste jaren na de oorlog journalistieke en 
literaire geschiedschrijving dominant. Verreweg het populairst was 
laatstgenoemde combinatie, met werk van Rogier van Aerde,41 An‑
toon Coolen,42 Anne de Vries43 en K. Norel, schrijver niet alleen van 
de vermoedelijk meest gelezen jongensboeken over Nederlanders in 
de Tweede Wereldoorlog maar (met Van Aerde, Coolen én De Vries) 
ook van grote stukken van Het grote gebod en ander werk.44 Vooral de 
trilogie Engelandvaarders, kort na de bevrijding verschenen, sindsdien 
veertig keer herdrukt en in de 21ste eeuw nog steeds verkocht en uitge‑
leend, zou een hele generatie jongens van een oorlogsbeeld voorzien.45 
Omdat Norel in deze boeken fictie schreef, hoefde hij zich niet aan de 
feiten te houden. Des te sterker kon hij de klemtoon leggen op het zin‑
gevend perspectief en dus op universele begrippen als moed en trouw, 
heldhaftigheid en – maar dat deed hij nauwelijks – angst of verdriet. 
Dat is echter niet het meest interessante aan zijn werk. Dat is dat hij in 
zijn niet‑literaire werk eenzelfde perspectief hanteert, daarmee bewij‑
zend dat het onderscheid tussen fictie en non‑fictie veel minder strak 
is dan veelal wordt verondersteld. Beide zijn middelen tot hetzelfde 
doel: begrip of, beter nog, zingeving. Een goed voorbeeld hiervan is het 
hoofdstuk over Friesland dat Norel voor Het grote gebod schreef. Het 
begint met het aloude cliché van de Friese onafhankelijkheid.



257

verleden in zwart, wit en grijs

De Friezen hebben vreemde overheersing nooit geduld. Reeds jegens 
de Romeinen waren zij balsturig... Tegen de Frankische koningen en de 
Hollandse graven hebben de Friezen duizend jaren met verbetenheid 
gestreden... Karel V scheen de Friezen eindelijk voorgoed te hebben on‑
derworpen. Doch in 1572...

Het is een opening Norel en zijn kring, overtuigde protestanten, waar‑
dig. Als Nederlander in hart en nieren was hij diep overtuigd van de 
oeroude en onveranderlijke onafhankelijkheid van zijn vaderland, diep 
overtuigd ook van de band tussen geloof en vaderland. Des te groter 
zijn schrik toen de vermeend voorbeeldige Friezen zich in mei ’40 bij 
de capitulatie leken neer te leggen. ‘In de eerste jaren van de Duitse 
tijd,’ zo vervolgt Norel,

scheen het wel dat de oude vechtlust van de Friezen tegen vreemde 
overheersers uitgedoofd was. Nergens in Nederland was het zo rustig 
als in het Noorden. Geen kloppartijen, geen stakingen, geen overvallen. 
Geen schot knalde er.

Dit betekende echter niet, vervolgt hij, dat de Friezen pro‑Duits waren. 
Allerminst. Geestelijk was hun verzet groot. Maar de praktijk gaf wei‑
nig aanleiding. ‘Er waren haast geen nsb’ers... Er waren weinig joden... 
Er waren bijna geen deportaties... Er waren hele streken waar men 
nooit een Duitser zag... Eten en drinken hadden de boeren genoeg.’ De 
rust eindigde toen Christiansen, bevelhebber van de Duitse troepen 
in Nederland, de beroepsmilitairen in april 1943 de opdracht gaf zich 
opnieuw in krijgsgevangenschap te begeven. ‘Eén pennestreek heeft 
Friesland van een rustig land tot een laaiende heksenketel gemaakt.’46

 Iets dergelijks vertelt Norel in Engelandvaarders naar aanleiding van 
de reactie van de hoofdpersoon op de capitulatie.
 

Ontmoedigd was Evert gisteravond naar bed gegaan. Hoe kon dat nou? 
De Geuzen hadden het immers gewonnen van Spanje. En in de tijd van 
Michiel de Ruyter had Holland het gewonnen van Engeland en Frank‑
rijk tegelijk! Waarom gingen onze soldaten dan nu voor Duitsland op 
de loop?

Als Evert enkele pagina’s later verneemt dat de regering gecapituleerd 
heeft, wordt hij witheet en denkt dat de radio liegt. Weer een paar pagi‑
na’s verder besluit hij voor de overwinning te vechten.47 ‘Als “helden” 
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van een boek zie ik graag frisse, gezonde (geestelijk gezonde) jongens 
en meisjes, géén brave Hendrikken en zoete Maria’s, en ook geen stoe‑
re knapen,’ verklaarde de auteur desgevraagd. ‘Ze mogen best hun zor‑
gen en gebreken hebben. Maar de lezers mogen wel eens een beetje op 
hun tenen staan om zich aan hun “helden” op te trekken.’48 Geschied‑
schrijving? Journalistiek? Literatuur? Propaganda? De scheidslijnen 
zijn buitengewoon vaag.49

Oorlogsromans

Kun je over het literaire oorlogsverhaal in het algemeen meer zeggen 
dan dat het in de eerste jaren na de oorlog populair was en dat een 
aantal titels – voorop Die van ons van Willy Corsari, Doortocht van Bert 
Voeten en, enigszins apart,50 De laars en W.A.-man van Theun de Vries 
– herhaaldelijk herdrukt werd?51 Nauwelijks, zo lijkt het,52 of het zou 
moeten zijn dat de vroegste werken beheerst werden door de strijd tus‑
sen een idealistische en een ironische, zo niet cynische visie op het 
leven waarbij aanvankelijk de ene en later de andere klemtoon kreeg. 
Het is onmiskenbaar in het doktersromanachtige verhaal van Willy 
Corsari over de cynische fysicus Wouter Brandt en zijn tegenspeler, de 
jood Hans Barach. ‘Ik ben niet van plan mijn leven en plannen in de 
war te laten brengen door dit incident,’ zegt de hoofdpersoon op een 
van de eerste pagina’s van het boek – met ‘incident’ wordt de oorlog 
bedoeld. Natuurlijk gebeurt dat wel, niet in de laatste plaats omdat de 
hoofdpersoon verliefd wordt op een vrouw met idealen. ‘Waar haal je 
je geloof in de mensen vandaan,’ vraagt hij haar aan het eind van het 
boek. Hans Barach is gestorven, de oorlog is voorbij, het leven moet 
verder. Maar Wouter, de cynicus, heeft in tegenstelling tot zijn geliefde 
net zo weinig vertrouwen in die toekomst als hij in het verleden had. 
‘Zie je niet dat het de oude geschiedenis weer is?’ zegt hij.

Zie je niet, dat alle gouden bergen die ons beloofd zijn, vergeten wor‑
den, dat alle idealen waarmee vijf jaar lang geschetterd is, als opgebla‑
zen kinderballonnetjes ineen schrompelen?53

Toch houdt dit standpunt op de laatste pagina van het boek geen stand, 
niet onder een door de verhaallijn opgedrongen noodzaak maar on‑
der bezwering van de auteur die als heerser over zijn tekst het laatste 
woord aan de idealisten geeft. Hetzelfde gebeurt in een tweede oor‑
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logsboek dat meerdere drukken beleefde: Doortocht van Bert Voeten. 
Gaat het Corsari om het conflict cynisme‑idealisme, bij Voeten wordt 
de centrale rol gespeeld door de tegenstelling barbarij‑geest of, zoals 
hij het noemt, eerste en tweede werkelijkheid. ‘Ik kan me niet over‑
geven aan de stilte van de poëzie,’ schrijft hij in de zomer van 1940 in 
zijn dagboek,

aan de fragiele lineatuur van het ‘Liggend naakt’ boven mijn bureau, 
terwijl in mijn hoofd vliegtuigen daveren, tanks grommen, terwijl bin‑
nen mijn oogen nog het beeld hangt van brandende puinen, ingestorte 
bruggen en kratervelden.54

Uiteindelijk ontdekt hij echter dat alleen de poëzie en de lijnen van dat 
naakt tegenwicht bieden aan de nood van de oorlog.

Het volmaakte vers sterft niet. Het gaat de eeuwen door en blijft nieuw, 
schoon, geheimzinnig, verbonden met het mysterie van het Eeuwige...55

Iets dergelijks moest je vooral zeggen tegen de generatie die de oor‑
log op jonge leeftijd had meegemaakt en daarmee doordrongen was 
van de gedachte dat ‘de geesten ziek [zijn], de moraal rot [en] de chaos 
nog lang niet omgezet in orde.’56 Vandaar ook dat een van die jonge‑
ren bij het lezen van Voetens dagboek welhaast stikte van woede. Wat 
een kletskoek, schreef Willem Frederik Hermans een klein half jaar 
na verschijning ervan in Criterium. ‘Er wordt hier geschermd met even 
grote woorden als waar de Duitse spandoeken van wapperden...

Het boek staat vol frasen. Frasen zoals zij toen in de praat van alle dag 
te pas kwamen, over de moffen, de jappen... Frasen van intellectuelen 
over de ondergang der beschaving, de ‘massamens die marcheert’, de 
‘puinen’, het ‘schrikbewind van uur en feit’.57 

De publicatie van deze kritiek in Criterium is temeer van belang omdat 
in hetzelfde tijdschrift op hetzelfde moment twee volstrekt andersoor‑
tige en voor de toekomst van de beeldvorming belangrijkere verhalen 
over de oorlog verschenen. Het eerste is de beroemde novelle van Ge‑
rard Reve over het geruisloos verdwijnen van een joodse familie. Het 
andere is een fragment van de roman die onder de titel De tranen der 
acacia’s drie jaar later (1949) in zijn geheel gepubliceerd zou worden.
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Hermans & Vestdijk

Op het moment dat het eerste fragment van De tranen der acacia’s ver‑
scheen58 was Willem Frederik Hermans net 25, student fysische geo‑
grafie aan de uva, medewerker van enkele literaire tijdschriften en 
auteur van één dichtbundel. Het manuscript dat hij ter publicatie aan 
Criterium overhandigde, zorgde meteen voor problemen – niet vanwe‑
ge het cynische beeld daarin van de oorlog c.q. het verzet (dat werd pas 
later als problematisch ervaren)59 maar vanwege de openlijke seksuele 
taal, in het bijzonder een passage waarin het woord ‘gefoold’ wordt ge‑
bruikt. Er gingen heel wat brieven overheen voordat de redactie besloot 
genoemd fragment ondanks alles toch te publiceren. Het gedoe in 
de Criterium‑redactie bleek een voorschot op wat komen zou want de 
meeste recensenten waren verontwaardigd over De tranen der acacia’s, 
niet alleen vanwege de seksuele moraal en het ‘miserabilisme’60 van de 
hoofdpersonen maar ook omdat men het verhaal over de belevenissen 
en gedachten van twee jonge mannen aan het eind van de oorlog on‑
waarschijnlijk en ongepast61 vond. Slechts een enkeling dacht anders, 
ergerde zich niet aan taalgebruik of moraal en probeerde het boek op 
z’n inhoud te beoordelen. Een van hen was Simon Vestdijk. Terwijl hij 
De tranen aanvankelijk tegen de moraalridders verdedigde,62 verkon‑
digde hij later dat een dergelijke poging zinloos was en dat die moraal 
nauwelijks ter zake deed. Het boek draaide immers om de versmelting 
van alle categorieën, in het bijzonder die van goed en fout ofwel verzet 
en collaboratie.

Zijn [Arthurs] vriend Oskar, is hij een illegale held, een slappeling of 
zelfs een verrader? Is zijn halfzuster een verdienstelijk verzetsstrijder of 
een ‘moffenmeid’? Voor al deze standpunten komen argumenten voor 
in de roman, zoals zij ook in werkelijkheid in de rechtszaal zijn verno‑
men.63

Het is niet toevallig dat juist Vestdijk dit schreef. Een jaar voordat De 
tranen der acacia’s verscheen had hij eveneens een roman gepubli‑
ceerd waarin de oorlog het decor vormde. Een jaar nadien publiceerde 
hij nog zo’n ‘oorlogsroman’. In zowel de ene als de andere, Pastorale 
1943 én Bevrijdingsfeest, wordt eveneens een ontluisterend beeld van 
de oorlog gegeven – ‘ontluisterend’ althans als je het dramatische en 
verheven verhaal van de eerste naoorlogse geschriften als uitgangs‑
punt neemt. Pastorale 1943, vanaf 1945 deels in afleveringen in het tijd‑
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schrift Centaur64 en pas in 1948 in boekvorm verschenen, is een in de 
derde persoon geschreven roman over een leraar Duits die, veelzeg‑
gend, zijn oorspronkelijke naam Schultz tot Schults vernederlandst 
heeft. Hij heeft contact met alle ‘partijen’ die in de oorlog een rol speel‑
den: onderduikers, verzetslui, collaborateurs, joden, Duitsers. Alleen 
al daaruit komt één element – het wordt in alle studies beklemtoond65 
– duidelijk naar voren: dat Vestdijks beeld van de oorlog complex en 
van het verzet ‘ironisch’ is. Het blijkt niet alleen uit de belevenissen 
van de personages, het blijkt ook uit het grote aantal opmerkingen van 
zowel die personages als de verteller.66 Zo werkt Schults voor het ver‑
zet terwijl hij een romance heeft met een vrouw die met de Duitsers 
heult. Ook blijkt hijzelf vóór de oorlog sympathie gehad te hebben voor 
het nationaalsocialisme en is zijn broer lid van de SS. Dergelijke ‘iro‑
nieën’ worden door tal van commentaren en passages versterkt. ‘Som‑
mige Nederlanders werden door de oorlog helden,’ staat aan het begin 
van het boek, ‘anderen misdadigers, weer anderen grote kinderen.’ De 
voorbereiding van een aanslag door het verzet wordt beschreven als 
een carnavaleske verkleedpartij:

Bij de distributieoverval, zei Eskens, plakten we de knevels en baard‑
jes op ons gezicht, en smeerden ons gezicht zo’n beetje in. Ik had ’n 
hangsnor. Mertens, die stakker, ’n soort Hitlersnorretje, maar dan in 
’t blond. En we hadden zwarte maskers voor onze ogen, dat wil zeggen 
niet in de auto natuurlijk. Je moet zo iets niet te gek maken.

Het door Vestdijk beschreven verzet is niet alleen in zijn verkleedpar‑
tijen buitengewoon amateuristisch. Het maakt ook van het verzet zelf 
een potje. De geplande aanslag mislukt twee keer, met als gevolg dat je 
aan het eind van het boek geneigd bent Schults’ broer, de SS’er, gelijk 
te geven als hij het verzet afdoet als ‘alleen maar poppenkast’. Overi‑
gens kon Vestdijk het niet nalaten het boek toch enige moraal mee te 
geven – niet die van het verzet maar die van de ‘honnête homme’ die 
de hoofdpersoon uiteindelijk blijkt te zijn. Zo komt Schults in de ge‑
vangenis tot de (onverfilmbare)67 overweging dat zijn verzetsvrienden 
ongelijk hadden met de gedachte dat je nsb’ers mocht neerschieten. 
Verzetslui moeten het voorbeeld geven, betoogde Vestdijk bij monde 
van zijn hoofdpersoon, al is het alleen maar omdat er anders van een 
leefbare maatschappij niets terecht kon komen.
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De Nederlanders zijn al verwilderd genoeg. Wanneer we nu geen reke‑
ning houden met de eisen van een zekere bescheiden menselijkheid 
tegenover onze ergste tegenstanders, dan doen we dit niet ook na de 
oorlog tegenover onze eigen mensen.

En inderdaad, dit is het thema van de roman die Vestdijk in 1949 pu‑
bliceerde: Bevrijdingsfeest, het verhaal van een illegaal voor wie de be‑
vrijding het tegendeel van vrijheid betekent. In de oorlog was hij ‘vrij’, 
na de oorlog wordt hij zo ingeperkt dat hij last krijgt van ‘illegaliteits‑
psychose’. ‘Ik bedoel dit,’ zegt hij:

Door die angst, en door alles wat daar nog bijkwam, hebben we ons ten 
minste niet verveeld. We hadden een doel. Zelfs de mensen, die alleen 
maar bang waren en verder geen klap uitvoerden, hadden een doel.

De toehoorder is het er volstrekt mee eens. ‘De verveling zal hoe langer 
hoe erger worden in dit rotland,’ zegt hij.

Ik zie het als iets apocalyptisch. Niet een ondergang, te vuur en te 
zwaard, zoals Spengler en zo, maar een steeds toenemende verveling. 
Zo erg, dat de mensen op straat ten slotte lopen te schreeuwen van ver‑
veling.68

Uit angst voor de verveling en uit onvermogen neemt de hoofdpersoon 
het heft opnieuw in handen en bereidt twee aanslagen voor. Beide mis‑
lukken, met als gevolg dat de teleurgestelde verzetsheld geen andere 
mogelijkheid ziet dan terugkeren naar de werkelijkheid van ‘een tame‑
lijk grauw land, waar niet zo licht meer een bevrijdingsfeest zou wor‑
den gevierd.’ Het is een zin die in het Nederland van 1949, we zagen 
het al,69 niet misstond. Hetzelfde geldt voor het in de roman uitgespro‑
ken oordeel over het verzet. Ook dat onderscheidt zich nauwelijks van 
het feitelijke.

Het verzet behoorde tot een verleden, dat door steeds minder pelgrims 
vereerd zou worden... En met het verzet, deze gruwelijk overschatte 
nobele wandaden van enkelingen uit een te hoop gedreven massa, be‑
hoorde ook de roes der bevrijding tot het verleden.

Opmerkelijker nog dan de inhoud van de twee Vestdijkromans is de 
reactie erop. Die was lauw, in de zin van niet verontwaardigd. Vestdijks 
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sceptische visie op het verzet werd eigenlijk zonder morren aanvaard. 
Hiervoor kunnen drie redenen zijn: de ene is dat de auteur, in het geval 
van Pastorale 1943 althans, zijn scepsis aan het eind van het boek relati‑
veert; de andere dat men van hem niet anders verwachtte. De persona‑
ges en gebeurtenissen zijn immers in alle Vestdijkromans hetzelfde, 
de oorlog was niet meer dan decor.70 Maar belangrijker vermoedelijk is 
een derde reden: dat Vestdijk eind jaren veertig met zijn ironische visie 
op oorlog, collaboratie en verzet niet langer alleen stond. De sfeer was 
veranderd. En daarmee veranderde ook het beeld. Tussen de uitersten 
van onderdrukking (of collaboratie) en verzet, zo realiseerde men zich 
in toenemende mate, lag een breed en vooral onduidelijk midden. Wat 
dat betreft kreeg vooral Hermans’ tweede oorlogsroman welhaast sym‑
bolische betekenis.

De donkere kamer

Over De donkere kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans, 
voor het eerst verschenen in 1958, is zoveel geschreven dat het onmo‑
gelijk is van boek en kritiek, onontwarbaar met elkaar verstrengeld, 
een helder beeld te geven. De oorzaak van die onduidelijkheid ligt in de 
eerste plaats bij het verhaal zelf, bij de beschrijving van hoofdpersoon 
Osewoudt die als verzetsman collaboreert of zich als collaborateur ver‑
zet, ondertussen in de meest bizarre avonturen verzeild raakt, zelf niet 
weet wie hij is en het anderen evenmin mogelijk maakt dat te weten. 
Symbool van zoveel onkenbaarheid is de donkere kamer. ‘Vandaar de 
titel,’ schreef Hermans lang vóór het verschijnen van het boek aan uit‑
gever Geert van Oorschot.

Telkens als hij [de hoofdpersoon] in zijn donkere kamer een foto ont‑
wikkelt, blijkt er niet te voorschijn te komen wat hij had gedacht. Door 
het ontwikkelen van foto’s ontdekt hij de meest schokkende geheimen. 
De donkere kamer betreedt hij ten slotte alleen met angst; zij hangt als 
een zwaard van Damocles boven zijn hoofd.71

In een donkere kamer verwacht de fotograaf dat er een papieren ko‑
pie tevoorschijn komt van het door hem gefotografeerde object. Op‑
pervlakkig gezien gebeurt dat ook. Wie echter beter toekijkt, aldus de 
kern van Hermans’ filosofie, weet dat beeld (of woord) en werkelijk‑
heid elkaar maar zeer ten dele dekken. In extreme omstandigheden 



264

dat nooit meer

zoals een oorlog is dat in nog sterkere mate het geval dan in een milde  
of vredessituatie. Alles en iedereen loopt door elkaar. Door een aantal 
critici72 werd dit ook opgepikt.

Z’n synisme staat in deze roman... in dienst van een persoonlijke afre‑
kening met al die etische hoogdravendheid, welke zo vele oorlogsbe‑
schrijvingen ontsieren.

De roman zou een ‘afrekening [zijn] met de “mythe” van het verzet 
zoals die de afgelopen jaren is gegroeid.’ En: ‘De grens tussen de held, 
die ter wille van zijn ideaal terechtstelt en de gewetenloze die uit duis‑
tere drift moorden pleegt, valt weg.’73 Aldus een aantal vroege kritie‑
ken. Ze zijn kenmerkend voor de eerste reacties op het boek, reacties 
ook die passen bij de jaren waarin het boek geschreven werd en ver‑
scheen. Deze reacties onderscheiden zich fundamenteel van de latere. 
Zij sporen veelal met de boodschap van de film die Fons Rademakers 
in 1963 van het boek maakte (Als twee druppels water). Want terwijl 
het boek de lezer vertwijfeld achterlaat, eindigt de film positief door 
de hoofdpersoon voor te stellen als slachtoffer van een dubbelganger. 
Daarmee werd de goed‑foutmoraal gered en Hermans’ sceptische visie 
– ook die uit De tranen der acacia’s overigens –74 als een uitzonderlijke, 
particuliere of zuiver literaire op een zijspoor gezet.

Jan Meulenbelt

Ten onrechte want gedurende de jaren vijftig domineerde een veel 
complexer beeld van het jongste verleden dan gewoonlijk wordt ge‑
steld. Het blijkt onmiskenbaar uit het boek van een van de meest ac‑
tieve medewerkers van Onderdrukking en Verzet. Hij, Jan Meulenbelt, 
zette zich tijdens de oorlog actief in voor onderduikers,75 was nadien 
werkzaam bij het Bureau voor Oorlogspleegkinderen en vervolgens re‑
dactiesecretaris76 c.q. co‑auteur van Onderdrukking en Verzet. Kort na 
voltooiing hiervan maakte hij op basis van zijn eigen bijdrage aan dit 
werk een doorlopend verhaal over de gebeurtenissen in de jaren ’40‑
’45. Het verscheen voor het eerst in 1955 en werd simpelweg De Duitse 
tijd getiteld. Toon en inhoud ervan zijn echter anders dan je van de 
drijvende kracht achter Onderdrukking en Verzet zou verwachten, hier 
en daar ook anders77 dan de grondtekst. Zo opent Meulenbelt zijn boek 
niet alleen met de opmerking dat de oorlog zo goed als vergeten is 



265

verleden in zwart, wit en grijs

maar ook dat het vooral de chaos is die herinnerd wordt en dat juist de‑
ze de herinnering ondraaglijk maakt.78 Ter illustratie hiervan memo‑
reert hij dat Nederland in de loop van zijn geschiedenis drie keer bezet 
is geweest, door de Spanjaarden, de Fransen en de Duitsers, maar dat 
de laatste periode
 

een duistere tijd gebleven [is], ook in dien zin, dat men een algemene 
kijk op de warreling der gebeurtenissen mist? Welnu, wie de vijf jaren 
van oorlog en bezetting als een chaos beleeft, heeft méér last dan nodig 
is van de verschrikkingen van zijn tijd. Maar wie er een lijn in ontwaart 
en zijn herinneringen kan plaatsen in het grote geheel, voelt de span‑
ningen van zijn zorg en wrok minderen.79

Met andere woorden: een beeld was nodig. Helaas kostte het Meulen‑
belt nogal wat moeite dat te geven. Het blijkt het duidelijkst uit zijn 
visie op het verzet, ook om praktische redenen80 het eigenlijke onder‑
werp van zijn boek en het enige onderwerp ook dat op dat moment 
als ordenend principe van het oorlogsverhaal in aanmerking leek te 
komen. Maar van verzet was volgens Meulenbelt lang niet altijd sprake 
geweest en indien wel, dan was er nogal wat op aan te merken. Van‑
daar dat hij vertelt van het gemak waarmee de bevolking zich na de 
capitulatie bij de nieuwe situatie neerlegde.

Tegen de overweldiging van ons land door een overmachtige agressor 
hadden [de cursiveringen zijn van Meulenbelt] wij ons verzet, wij kon‑
den ons daartegen niet blijven verzetten.81

Elders schrijft hij dat er niet veel verzetsstrijders zullen zijn geweest 
die het nut van een compromis overwogen ‘hoewel toch naar alle waar‑
schijnlijkheid een illegaal temperament over de hele linie – tot en met 
alle secretarissen‑ en directeuren‑generaal, fabrikanten, hoogleraren, 
burgemeesters – weinig meer dan een verschroeide aarde tot resultaat 
zou hebben gehad.’ Vandaar ook dat Meulenbelt een bijna Kortenhors‑
tiaanse visie82 op de met de bezetter samenwerkende bestuurders ven‑
tileert:

Er is namelijk nog niets ten nadele van de grote mannen – de politici, 
kerkelijke leiders, industriëlen – gezegd, als men constateert, dat deze 
àl te lang hebben geloofd in de mogelijkheden van aanpassing en com‑
promis.83
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Meulenbelt gaat zelfs zover dat hij toegeeft dat de Duitsers ‘zekere 
argumenten hadden om op daden die de oorlogvoering betroffen, de 
strengste straffen te stellen.’84 En ook over ‘de’ Nederlander vertelt hij 
telkens hetzelfde – iets volstrekt anders dan in de eerste naoorlogse 
geschriften staat: dat men zo goed mogelijk probeerde door te leven. In 
het eerste jaar van de bezetting had ‘ons volk’... noodgedwongen heel 
wat méér... genomen dan het zich nadien wel wilde bekennen.’ Maar 
ook later probeerde men bovenal door te gaan,

alsof er geen doden vallen en geen joden worden getreiterd. Natuurlijk 
neemt de onrust toe, maar het blijft nog mogelijk de angstgevoelens te 
verdringen.85

Het symbolische verzet, stelt Meulenbelt in een analyse van de situ‑
atie halverwege de oorlog, was op de achtergrond geraakt. Het lijdelijk 
verzet liet te wensen over. Het principiële verzet – dat tot dan toe niet 
veel had voorgesteld – nam weliswaar toe maar werd door de verplichte 
tewerkstelling ook minder onbaatzuchtig. Tot slot het beroepsverzet. 
Dat was een ‘in hoge mate door groepsbelangen bepaalde reflex op na‑
tionaal‑socialistische provocaties’.86 Ook de toename van het verzet na 
de April‑Mei‑stakingen van 1943 betekende niet louter winst, schrijft 
Meulenbelt. Er werd vaak amateuristisch en nonchalant opgetreden, 
met gruwelijke gevolgen van dien.

Van allerlei sabotagehandelingen werd het ‘tegen’ vaak nauwelijks te‑
gen het ‘voor’ afgewogen. Tot het liquideren van SD‑spionnen en an‑
dere handlangers van de vijand... werd soms te laat, maar ook wel eens 
te vroeg besloten... Veel leidinggevende en voortreffelijke verzetsman‑
nen... bleven zich bezig houden met details, die zij zo langzamerhand 
beter aan anderen hadden kunnen overlaten.87

Uiteindelijk blijkt ook hijzelf, terugkijkend, door twijfel bevangen te 
zijn. ‘Wij weten niet meer, of het dapper was, fietstassen vol sabotage‑
materiaal te vervoeren, of overbodig,’ schrijft hij en bevestigt daarmee 
zijn stelling dat het beeld van de oorlog bovenal onduidelijk is.

Wat weten wij achteraf van het verzet, behalve dat er in de bevrijdings‑
periode een groot aantal stoere jongens is geweest, dat met helmen en 
armbanden en stens het effect kwam bederven. Wij weten het allemaal 
niet meer... Wij weten niet meer of het gevoel, dat ons doortrok toen 
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Roosevelt stierf, droefheid was, en of dat, wat ons beving toen Hitler 
dood in zijn bunker lag, blijdschap heten mag... Wij hebben massa’s 
goede bedoelingen gehad, veel hebben we bereikt. Maar meer nog heb‑
ben we ongedaan gelaten. De nazi’s hebben veel kwaads in de zin gehad 
en op hun beurt hebben zij nog niet eens alle kwaad gesticht.88

Accommodatie

Ook het enige andere, in de jaren vijftig geschreven overzichtwerk 
over Nederland in de Tweede Wereldoorlog geeft een ‘grijs’ beeld van 
het jongste verleden: de Nederlanders hadden tijdens de oorlog tus-
sen collaboratie en verzet geleefd ofwel geschipperd, betoogde de van 
oorsprong Duitse jood Werner Warmbrunn in zijn in 1958 verschenen 
The Dutch under German Occupation, halverwege de jaren zestig ver‑
taald als De Nederlanders onder Duitse bezetting.89 Warmbrunn was als 
kind in de jaren dertig naar Nederland gebracht, eerst in Ommen, later 
in Amsterdam naar school gegaan en dankzij de naderhand fameuze 
mevrouw G. Wijsmuller‑Meijer90 via België, Frankrijk en Spanje naar 
Engeland en de VS ontkomen. Daar promoveerde hij in 1955 aan de 
universiteit van Stanford op de situatie in Nederland tijdens de eerste 
fase van de bezetting. Na een verblijf van enkele maanden in Neder‑
land werkte hij zijn dissertatie om tot een boek. Daarin betoogt hij dat 
de Nederlanders zich tijdens de oorlog niet door de Duitsers hadden la‑
ten meeslepen maar evenmin massaal hadden verzet. En economisch 
hadden ze het vaantje nogal eens naar de wind gehangen – een hou‑
ding die Warmbrunn verklaart met het ‘essentially middle‑class cha‑
racter of the Dutch people’.

De algemene afkeer en haat jegens de Duitsers en het verlangen de vij‑
and afbreuk te doen en alles te vermijden wat hem tot voordeel zou 
kunnen strekken, werden wat de meeste mensen betreft in evenwicht 
gehouden door de zorg voor hun eigen veiligheid en voor de economi‑
sche zekerheid van zichzelf en hun gezinsleden.91

Voor deze houding introduceerde Warmbrunn een term die een jaar 
of twintig nadien in academische kring nog regelmatig gebruikt zou 
worden: accommodatie, de vooral in bestuurskringen gebruikelijke sa‑
menwerking met de bezetter met het doel erger te voorkomen.92 Zoals 
onder meer blijkt uit de kritieken op Warmbrunns boek, stuitte een 
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dergelijk standpunt eind jaren vijftig, begin zestig nauwelijks op te‑
genspraak. Zo schreef journalist‑historicus Louis Sinner naar aanlei‑
ding van een herdruk van Warmbrunns boek dat Nederlanders in de 
oorlog weliswaar veel fouten hadden gemaakt maar niet gefaald.

Er zijn pogingen gedaan het Nederlandse verzet tegen de Nazi’s te idea‑
liseren. Er is ook geprobeerd de houding van Nederland in oorlogstijd te 
negativeren. Zoals te verwachten was: de waarheid ligt in het midden.93

In een inleiding bij de Engelse versie van het boek wordt dit door Loe 
de Jong bevestigd. ‘De ware geschiedenis van bezet Europa is minder 
heroïsch geweest dan tal van waarnemers gedurende en zelfs nog na 
de oorlog veronderstelden,’ schreef hij met een, wie weet, flinke dosis 
zelfkritiek.

Velen waren, vaak tegen hun wil, verstrikt in een sociaal systeem dat 
ook onder de bezetting bleef functioneren. Tot op zekere hoogte was dat 
in het voordeel van de Duitse oorlogseconomie. Ongewenste aanpas‑
sing was de regel, bewust verzet de uitzondering.

In de Nederlandse versie heeft De Jong deze woorden geschrapt. Wa‑
ren ze te sterk in tegenspraak met de visie die op datzelfde moment, 
onder meer door hemzelf, verkondigd werd en, net als in de vroege 
naoorlog, in de loop van de jaren zestig opnieuw de gebruikelijke werd: 
dat verzet goed, noodzakelijk en algemeen was en bij uitstek kon die‑
nen als leidraad van het oorlogsverhaal?

Het Geschiedwerk

Terwijl in kunst en journalistiek driftig gezocht werd naar mogelijke 
oorlogsbeelden, vorderde de geschiedschrijving van de periode in slak‑
kentempo. In 1950 hadden vier auteurs de opdracht gekregen de ge‑
schiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog te schrijven.94 
De vier waren zorgvuldig uitgezocht: uit alle zuilen één. Bedoeling was 
dat de medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
over tal van onderwerpen notities zouden maken en dat de vier op ba‑
sis daarvan hun verhaal zouden schrijven. Er kwam weinig van terecht, 
met als gevolg dat het tot begin 1954 duurde dat de gedachte geop‑
perd werd de zaak om te draaien: dat de medewerkers van het instituut 
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het boek zouden schrijven terwijl de vier uitgekozen ‘auteurs’ toezicht 
hielden. Ook dit stuitte op zoveel bezwaren dat de volgende stap voor 
de hand lag: één auteur. Ook de naam van die persoon diende zich aan: 
Loe de Jong. Hij was kort tevoren gepromoveerd, had al uitvoerig over 
de oorlog geschreven en was bovendien de directeur van het instituut. 
Wat lag er meer voor de hand dan hem de opdracht te verlenen?
 Zo gebeurde: in augustus 1954 werd Loe de Jong officieus, in april 
1955 officieel aangesteld tot schrijver van wat in de wandelgangen be‑
kendstond als ‘Het Geschiedwerk’ of ‘Het Hoofdwerk’. Aanvankelijk 
dacht hij een jaar of zes nodig te hebben en begin jaren zestig klaar 
te zijn. Twee jaar later stelde De Jong zijn prognose bij en berekende 
17 jaar nodig te hebben en halverwege de jaren zeventig klaar te zijn. 
Uiteindelijk werd de 17 jaren er meer dan 30 en kwam Het Konink-
rijk eind jaren tachtig gereed. Zoveel uitstel en zo’n lange tijd mogen 
verbazen. Verbazingwekkender echter is dat het werk er uiteindelijk 
kwam en bovendien zo krachtig, samenhangend, uitvoerig en leesbaar 
werd, zo’n symfonie van 26 letters. Zonder De Jong zouden ‘we’ het 
niet gehaald hebben, schreef Dolf Cohen tientallen jaren later aan een 
jongere collega.95 Het is niet moeilijk de juistheid van deze opmerking 
te zien.
 Destijds, halverwege de jaren vijftig, was Cohen minder positief 
over De Jong – dat wil zeggen: over zijn aanstelling als auteur van het 
grote werk en over zijn historiografische opvattingen. De belangrijkste 
reden hiervoor is de reeds genoemde: dat hij meende dat de publicatie 
van bronnen voorop moest staan terwijl De Jong deze van onderge‑
schikt belang achtte. Hem ging het om het geschiedwerk. Achter dit 
meningsverschil schuilt een fundamenteel verschil aan inzicht over 
de functie van de geschiedschrijving. De Jong meende dat zij onder‑
deel was van het maatschappelijk debat en daarom ook zo snel mo‑
gelijk geschreven moest worden. Cohen daarentegen meende dat een 
dergelijk debat niet of nauwelijks terzake doet. In zijn ogen was de 
voorbereiding van veel meer belang. Vandaar dat hij alle aandacht aan 
bronnenpublicaties wilde besteden. Helaas – en dat maakte zijn be‑
toog zwak – schoot hij daarmee niet erg op. Bronnenpublicaties kosten 
tijd, meende Cohen. Goed, antwoordde het directorium van het riod, 
hoeveel tijd? Het antwoord bleef uit.
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Papieren verzet

Ondertussen publiceerde het instituut een aantal monografieën die als 
eerste historische geschriften over de Tweede Wereldoorlog met we‑
tenschappelijke pretentie een eenzame, bijzondere plek in de geschied‑
schrijving innemen. Bedoeld zijn met name96 de drie studies naar de 
evenzovele grote stakingen die tijdens de oorlog hebben plaatsgevon‑
den: die van P.J. Bouman over de april‑mei stakingen (verschenen in 
1950), de al genoemde van Sijes over de Februaristaking (1954) en tot 
slot de studie van A.J.C. Rüter over de spoorwegen tijdens de oorlog, 
met klemtoon op de spoorwegstaking (1960). In de eerste plaats opval‑
lend aan deze opsomming is, conform de toenmalige belangstelling in 
de kleine kring waartoe ook het riod behoorde, het onderwerp: het 
verzet. In het verlengde hiervan ligt de grote rol die in deze boeken aan 
het verzet wordt toegekend. Bouman noemt ‘zijn’ staking

een eerste demonstratie van collectief verzet, die de solidariteit in bre‑
de groepen van de bevolking versterkte. Nieuwe leiders kwamen naar 
voren. De belangstelling voor illegaal werk nam toe. Men had van de 
fouten geleerd en begon het nut van de ondergrondse organisatie te 
begrijpen.97

Sijes zegt over de staking van februari 1941 enkele jaren later bijna 
hetzelfde.

De Februari‑staking was niet de geboorte van het verzet. Zij bracht dat 
verzet echter op een hoger niveau waar alle tegenstellingen opgelost 
werden in imposante eensgezindheid.98

Tot slot Rüter. Hij had het heel wat moeilijker met zijn onderzoek 
omdat een heroïsch beeld van de spoorwegen en de spoorwegstaking 
in zijn ogen niet rijmde met de werkelijkheid. Vandaar dat hij zijn 
oorspronkelijke opdracht – een geschiedenis van de spoorwegsta‑
king – uitbreidde naar een geschiedenis van de spoorwegen in oor‑
logstijd. Hoewel de klemtoon daarin nog steeds op het verzet ligt, is 
de conclusie verre van heroïsch. De staking had goede kanten, stelt 
Rüter, maar ook slechte. Tot de goede behoort dat het moreel erdoor 
verhoogd werd, de taak van de geallieerden verlicht en die van de 
Duitsers verzwaard. Tot de slechte de ‘slachtoffers die vielen bij de 
verzorging der staking en een verscherping van de voedselschaarste 
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tot hongersnood toe.’99 Ronduit sceptisch was Rüter over het optre‑
den van het bedrijf:

Het was geen hartverheffend schouwspel, dat de Nederlandse spoorwe‑
gen de transporten van Duitse troepen, geschut en tanks verzorgden. 
Nederlandse arbeiders, joden, politieke‑ en krijgsgevangenen wegvoer‑
den, een instrument waren bij de uitplundering van het eigen land en 
bij de inschakeling van dat land in de Duitse oorlogseconomie.100

Zoveel nuance ging de leiding van de NS, sterk gebrand op een he‑
roïsch imago,101 te ver en had tot gevolg dat het na voltooiing van het 
manuscript maar liefst vijf jaar duurde tot het boek verscheen.

Geschiedschrijving is geen politiek

In 1960 ook verliet Dolf Cohen het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu‑
mentatie voor een hoogleraarschap Middeleeuwse geschiedenis in Lei‑
den. De irritatie op het instituut over deze desertie was groot. Voelde 
hij geen verplichtingen tegenover ‘zijn’ bevolkingsgroep? En moest 
hij niet eerst het programma afmaken dat hij zich had voorgenomen? 
Hoewel er van vele kanten druk werd uitgeoefend en er ook wel een 
paar noodoplossingen werden bedacht, heeft Cohen geen moment se‑
rieus overwogen niet naar Leiden te gaan. Dat van die verplichting ‘als 
jood’ vond hij onzin. Hij was eerst en vooral historicus, een man die, 
zoals hij tientallen jaren later in een interview zei, ‘wilde leren kennen 
en begrijpen’.102 Geen emotie dus maar distantie – en dat niet alleen 
waar het ‘de eigen groep’ (de joden) maar ook waar het ‘de anderen’ 
(nazi’s en collaborateurs) betreft.103

 Wel lastig schijnt Cohen gevonden te hebben dat er van zijn publi‑
catieprogramma weinig terecht was gekomen. Maar meer dan lastig 
vond hij het blijkbaar toch niet. In ieder geval liet hij zich er niet door 
weerhouden. De eer zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. Hoogle‑
raar Middeleeuwse geschiedenis in Leiden was een mooie benoeming. 
Maar meer nog dan de eer zal het ’t vak zijn geweest dat hem naar 
Leiden dreef. De contemporaine geschiedenis was Cohen eenvoudig‑
weg te veel politiek en te weinig geschiedenis. ‘De geschiedenis wordt 
gevormd door een stroom van onderling met elkaar verbonden feiten 
waarin de geschiedkundige door selectie ordescheppend ingrijpt,’ 
hield hij zijn gehoor in zijn inaugurele rede voor.
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Maar wat is zijn norm bij die ordening, hoe kan hij feiten tot een hoger 
begrip samenvatten als het proces dat hij in zijn geheel of slechts ten 
dele specialistisch bestudeert, nog geenszins is uitgewerkt.104

Anders gezegd, de tijd deed vanzelf waartoe de historicus niet in staat 
was: schiften! Ondertussen kon deze niet anders dan geduld oefenen.

Vele jaren nadat hij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
verlaten had en na zijn emeritaat besprak Cohen in het Nederlands 
vaktijdschrift de oraties van twee jonge historici. Beiden hadden het 
onderwerp gekozen waarover hij in zijn jonge jaren eveneens vaak ge‑
sproken had: de geschiedschrijving van de oorlog. Destijds, zo schreef 
Cohen terugblikkend, veronderstelde ik dat afstand in de tijd vanzelf 
zou leiden tot

toenemend relativerend beoordelen van standpunten, daden en feiten 
in het licht van hun omstandigheden. Relativeren en verder differenti‑
eren zouden leiden tot zodanig objectiveren in de zin van evenwichtige 
menging van afstand nemen en inleven door de betrokken historici, dat 
het oorlogs‑ en bezettingsverleden, niettegenstaande zijn exceptionele 
gewelddadige eigen aard, aansluiting zou krijgen bij de bestaande ver‑
sies van de vaderlandse geschiedenis.

‘Maar zo is het niet gelopen,’ besluit hij de passage om dat vervolgens 
te verklaren met ‘de in vele media geuite publiek geuite emotie ten 
aanzien van het bezettingsverleden’.105 Inderdaad, zo is het niet gelo‑
pen. Maar over de verklaring valt nog wel iets meer te zeggen.
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Beekman, Schokking en andere 
affaires

Aan onverkwikkelijke gebeurtenissen, vreemde voorvallen en bizarre 
geruchten met betrekking tot de oorlog heeft het nooit ontbroken. Dat 
geldt ook het vanuit Londen gevoerde beleid. De geruchten daarover 
waren nooit verstomd. Hadden de verantwoordelijken bij de eerste de 
beste tegenwind de benen genomen? Had het Koningshuis al ruim 
vóór de oorlog een vlucht voorbereid? Had men vanuit Londen wel ge‑
daan wat men had kunnen doen? In mei 1947 diende voor het Bijzon‑
der Gerechtshof van Amsterdam de zaak tegen premier De Geer. De 
man was aan het begin van de oorlog naar Nederlands‑Indië gestuurd, 
in Lissabon blijven hangen en vandaar teruggekeerd naar Nederland. 
Het zou hem niet vergeven worden. De Geer werd zwaar gestraft maar 
verweerde zich fel. Wat was er precies gebeurd? Op hetzelfde moment, 
voorjaar 1947, bereikte het Nederlands‑Indisch conflict een climax. 
Daarin was het van belang te weten hoe de Nederlandse regering in 
Londen over een eventuele zelfstandigheid van de kolonie had gedacht. 
Nogal wat verschillende verhalen deden de ronde.1 Enige tijd eerder 
had een minister uit De Geers kabinet zijn memoires gepubliceerd. De 
eerste zin daaruit luidde: ‘dit is subjectieve geschiedschrijving’.2 Wat 
was waar, wat niet? Dan was er de al langer spelende affaire over de 
pakketten van het Rode Kruis – de Nederlandse regering zou minder 
voor haar gevangen burgers hebben gedaan dan andere regeringen. 
Hierover verschenen in 1947 de eerste publicaties. Ze schreeuwden 
om duidelijkheid.3 Vervolgens waren er de aanhoudende geruchten 
over de vreemde dood in juli 1946 van Christiaan Lindemans, alias 
King Kong, en de niet minder vreemde geruchten over ‘de verrader’ 
Anton van der Waals. Op de achtergrond van dit alles speelde de al‑
omtegenwoordige sfeer van malaise, vol vreemde akkefietjes en niet 
minder vreemde verhalen. Ze zouden veelal te herleiden zijn tot de 
oorlog.4 Het was om al deze redenen dat de fractievoorzitter van de 
PvdA, Marinus van der Goes van Naters, in juni 1947 met het voorstel 

[14]
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kwam voor een parlementaire enquête naar het regeringsbeleid in oor‑
logstijd.5 Temidden van alle onduidelijkheid zou tenminste daarover, 
zo meende hij, helderheid dienen te bestaan. Hoewel niet alle partij‑
en ervoor voelden (was het verstandig de vuile was buiten te hangen, 
zouden onthullingen het aanstaande vijftigjarig jubileum van Wilhel‑
mina en de 300‑jarige herdenking van het begin van de Nederlandse 
staat, de Vrede van Munster, niet bezoedelen, had Nederland het niet 
al moeilijk genoeg?),6 werd het voorstel na enige maanden van debat 
aangenomen. Kort daarop werd de commissie benoemd die, zo was 
de bedoeling, één jaar later met een verslag zou komen. Dat ene jaar 
werden er negen en het eindproduct werd in plaats van een handzaam 
rapport een bibliotheek van acht delen in 19 banden grootformaat, 
15 000 bladzijden waarin door 850 getuigen meer dan 100 000 vragen 
werden beantwoord.7 Om hun doel te bereiken hadden de leden van de 
commissie, in de woorden van een Parool‑journalist,8

een professor met gijzeling bedreigd, hoofse staffunctionarissen elkan‑
der horen belasteren; een dikdoenerige dokter als fantast ontmaskerd, 
hoge ambtenaren op schending van geheimhouding betrapt of in be‑
schonkenheid zien optreden... Kortom, heel de vuile en schone was van 
de Nederlandse politiek... doorsnuffeld en gewogen.

Na vele jaren arbeid was de commissie halverwege de jaren vijftig her‑
haaldelijk van samenstelling veranderd, bovendien moe – het publiek 
overigens niet minder –9 en, gezien het overlijden van een steeds gro‑
ter aantal getuigen, niet erg hoopvol het project ooit nog tot een goed 
einde te brengen. Vandaar dat zij de Kamer verzocht haar van het laat‑
ste deel van haar taak, onderzoek naar het beleid betreffende de over‑
zeese gebiedsdelen, te ontslaan. Zo gebeurde. Enkele dagen voor kerst 
1956 kwam er een einde aan het kwantitatief verreweg meest omvang‑
rijke onderzoek naar Nederland in de Tweede Wereldoorlog ooit.10 De 
reacties op dit nieuws waren lauw.11 Zo publiceerde de Volkskrant bij 
monde van Th.D.J.M. Koersen, de laatste voorzitter van de commissie, 
een obligaat praatje waarin de enquête ‘een rijke bron van studie’ werd 
genoemd en een invulling van de leemte die ontstaan was door de af‑
wezigheid tijdens de oorlog van een parlement. ‘De grote waarde van 
deze parlementaire enquête,’ schreef hij,
 

ligt dan ook in het feit dat vele getuigen en deskundigen onder ede 
konden worden gehoord over die periode, waardoor de commissie een 
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sterke grondslag kreeg voor het trekken van verantwoorde conclusies 
ten aanzien van het gevoerde beleid.12

Maar is dat zo? Waren de conclusies van de enquêtecommissie ver‑
antwoord? Trok zij überhaupt wel conclusies? En was deze bronnen‑
uitgave werkelijk een bron of was zij, het woord van Johan Huizinga 
indachtig,13 eerder een poel? Loe de Jong die altijd geclaimd heeft de 
enige Nederlander te zijn die de enquête in zijn geheel gelezen had, 
is in ieder geval de enige geweest die geprobeerd heeft over het to‑
tale werk een oordeel te vellen. Daarin zegt hij dat de betekenis ervan 
tweeledig is. Om te beginnen dat het veel nieuw materiaal heeft opge‑
leverd, materiaal dat toekomstige historici van dienst kan zijn. Maar, 
zo voegde hij eraan toe, door de ordening van het materiaal heeft de 
commissie ook ‘een eerste beeld’ gegeven.

Hoe belangrijk dat is... ontdekt men zodra men zich verdiept in stuk‑
ken die betrekking hebben op punten die de Enquêtecommissie niet 
in onderzoek heeft genomen. In een wirwar van vaak slecht of zelfs 
in het geheel niet geordende archieven is het dan een zoeken en een 
tasten, een pogen, nuttige aanwijzingen te vinden voor verdere lectuur 
en nader onderzoek. Kortom, men mist dat belangrijke uitgangspunt 
hetwelk door verslagen, verhoren en bijlagen van de Enquêtecommissie 
geboden wordt.14

Toch had De Jong een kanttekening. Want hoe plezierig het ook mocht 
zijn dat de enquêtecommissie structuur had gebracht in de massa 
materiaal, haar conclusies verbaasden hem. Immers slechts één keer, 
naar aanleiding van het erewoord van de officieren uit het Nederlandse 
leger, kwam zij niet tot een eensluidend oordeel. Dat is des te opmerke‑
lijker, schrijft hij, omdat de commissie zaken onderzocht

die aanleiding gegeven hebben, toen al, of ook later, tot verdeeldheid, 
tot kritiek, tot heftig meningsverschil, tot ruzies, soms tot vetes die tot 
op de huidige dag voortduren.15

Englandspiel

Een van de belangrijke affaires die door de commissie onderzocht 
werd, stond oorspronkelijk niet op het programma. In zijn enquête‑
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voorstel noemde Van der Goes van Naters wel ‘de verbindingen met 
het bezette Nederlandse gebied, in het bijzonder de militaire en civiele 
inlichtingendiensten’ maar van zoiets als Englandspiel had eind 1947, 
op het moment dus dat tot de enquête besloten werd, nog bijna nie‑
mand gehoord. Dat zou binnen enkele maanden veranderen. Op 16 
april 1948 begon het proces tegen Anton van der Waals. Hij had voor 
de Duitsers gewerkt, was geïnfiltreerd geweest in tal van illegale krin‑
gen en had de dood van tientallen mensen op zijn geweten. Maar hij 
verdedigde zich onder meer door te beweren dat hij in opdracht van 
de Engelsen had gehandeld. Een dubbelspion dus. In de aanloop tot 
het proces publiceerden zowel de Haagse editie van Het Parool (het 
Haagsch Dagblad) als het Algemeen Dagblad een lange reeks artikelen 
over de man.16 Daarin kwamen, net zoals tijdens het proces zelf, zo‑
veel geheimzinnige zaken naar voren dat het de nieuwsgierigheid wel 
moest prikkelen. Een extra stimulans waren de pogingen die geheim‑
zinnigheden in de doofpot te stoppen. Zo werd het de advocaat van 
Van der Waals tijdens het proces verboden het Englandspiel te berde te 
brengen. Het had volgens de rechtbank met spionage of Londen niets 
te maken.17 Een deel van de pers dacht hier blijkbaar anders over want 
nog voordat het proces begon, viel het woord Englandspiel regelmatig18 
en tijdens het proces was het, ondanks of misschien wel juist door de 
pogingen het erbuiten te houden, zelfs voortdurend te horen.19 Daar‑
mee werd het weldra, zoals een spotprent in De Wereldkroniek treffend 
uitdrukte, het staartje van de muis Van der Waals.20

 Ondertussen was de parlementaire enquêtecommissie begonnen 
met zijn verhoren over – zoals deel 4 van de reeks uiteindelijk getiteld 
werd – ‘de Nederlandse geheime diensten te Londen [en] de verbin‑
dingen met het bezette gebied.’ Die verhoren duurden een jaar, van 18 
mei 1948 tot 5 mei 1949. Vervolgens duurde het nog eens ruim een 
jaar tot zij met het daarbij behorend materiaal uitgegeven werden. In 
die tijd lag de publiciteit rond het Englandspiel niet stil.21 Zo publiceer‑
de voormalig verzetsstrijder en adjudant van prins Bernhard Kas de 
Graaf22 onder het opzichtige pseudoniem A.J. Noël de Gaulle kort na 
de zomer van 194823 het eerste deel van zijn ‘getrouw relaas ener mi‑
litaire opdracht, zoals deze in vijandelijk gebied werd uitgevoerd door 
geallieerde agenten, bijgestaan door verzetscellen’. De titel van zijn 
boek, Carnaval der desperado’s, zegt precies wat in de publiciteit rond 
het Englandspiel voortdurend gesuggereerd werd: dat het bij al dat 
spionage‑gedoe tijdens de oorlog buitengewoon rommelig was toege‑
gaan. Helaas had de auteur zijn relaas bewust verfraaid en geanonimi‑
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seerd, ‘een individuele expressie’ zoals hij in een terugblik beweerde.24 
Dat maakte het niet sterker. Aan de visie veranderde dat niets. Er was 
verraad gepleegd, beweerde De Graaf, en wel door de Engelsen:

verraad, tengevolge waarvan zeven‑en‑veertig agenten werden doodge‑
marteld, talloze verzetslieden het leven lieten en enkele overlevenden 
[onder wie De Graaf zelf] in de ogen van het publiek hun eer verloren.25

Vreemd genoeg zegt De Graaf er niet bij waarom dit verraad was ge‑
pleegd. Dat maakte het moeilijk zijn standpunt te geloven. Verraad 
zonder motief?
Onder meer als reactie op het geschrift van De Graaf kwam J.E. van 
der Starp, de advocaat van Van der Waals en de man dus die tijdens het 
proces niet over het Englandspiel mocht praten (maar dat toch deed), 
eind 1948 met zijn visie op de gebeurtenissen. Hij beweerde eveneens 
dat het Englandspiel geen kat‑en‑muis‑spel van de Duitsers met de 
Engelsen was geweest maar van de laatstgenoemden met iedereen.26 
Anders dan Kas de Graaf gaf hij hiervoor wél een reden – hoe vreemd 
die ook klinkt: een zwak Europa.

De Intelligence Service begreep, dat het verzet in West‑Europa maar 
één ding kon betekenen, n.l. dat Engeland na de oorlog haar suprematie 
in West‑Europa zou kwijtraken... Toen meende de ‘Intelligence’ geen 
andere keus meer te hebben dan die ontwikkeling vóór te zijn en van 
haar zijde het verzet te vernietigen. Dit vernietigingsproces heet het 
Eng landspiel.27

Het klinkt buitengewoon onwaarschijnlijk en zo mogelijk nog zwak‑
ker dan het verraad‑verhaal van De Graaf. Dit temeer omdat Van der 
Starp geen bron geeft, behalve ‘een hoge officier van, het doet er niet 
toe welke geheime dienst’,28 plus zijn ondertussen ter dood veroordeel‑
de en spoedig, in januari 1950, ook geëxecuteerde cliënt Anton van der 
Waals. Daarmee was het cirkeltje rond en het mysterieuze England‑
spiel nog mysterieuzer dan het zonder al deze insinuaties toch al was. 
Vandaar dat de parlementaire enquêtecommissie de zaak tot eenvou‑
dige proporties probeerde terug te brengen, elke suggestie van opzet 
of verraad verwierp29 en concludeerde dat het Englandspiel een spel 
was van de Duitsers met de Engelsen en dat een dergelijk spel slechts 
mogelijk was geweest doordat laatstgenoemden ernstige fouten had‑
den gemaakt. Het is een conclusie die bijna dertig jaar later, in deel 9 
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van Het Koninkrijk, in bijna onveranderde vorm30 werd overgenomen.31 
Hiermee was het laatste woord overigens niet gesproken, verre van. 
Want hoewel er tot het midden van de jaren zeventig, althans in Neder‑
land, over het Englandspiel nauwelijks nieuw onderzoek verscheen,32 
kwam het toch regelmatig ter sprake – en bijna altijd in dezelfde mys‑
terieuze zin.33 Een voorbeeld hiervan is het romannetje dat het gewe‑
zen lid van de Duitse contraspionage Graf Michael Soltikow in 1962 
in het Nederlands publiceerde. Het Parool maakte er gehakt van34 maar 
merkte op dat het toch pijnlijk was dat het boek ingeleid werd door 
de man die Van der Waals verdedigd had. Pijnlijk ook was dat oude 
koeien opnieuw uit de sloot werden gehaald. Zo het feit dat zowel Ed. 
Veterman als L.A. Rodrigues Lopez, kort nadat ze hun geschriften over 
het Englandspiel hadden voltooid, onder verdachte omstandigheden 
om het leven waren gekomen.35 Bewijzen kon Van der Starp niets maar 
toch...

King Kong

Een van de personen die in het werk van Soltikow, De Graaf en Van 
der Starp genoemd worden, is Christiaan Lindemans, beter bekend 
als King Kong. De man wordt voorgesteld als een centrale figuur in 
de, letterlijk en figuurlijk, ‘bende’ die het Nederlands verzet zou zijn 
geweest. Het is een beeld dat zowel spoort met het toenmalige van de 
naoorlogse chaos als met dat van het Englandspiel, zij het dat daar in 
het geval van Lindemans een paar complicerende factoren bij komen. 
Om te beginnen ’s mans plotselinge dood: Lindemans zou een week 
vóór zijn proces met behulp van een verliefde verpleegster een overdo‑
sis slaaptabletten hebben genomen. Zelfmoord? Moord? Wat het ook 
was, het gaf in ieder geval aanleiding tot speculatie.
 Ook viel in verband met Lindemans telkens weer de naam van prins 
Bernhard. De twee zouden elkaar kort nadat de prins zich als bevelheb‑
ber van de Binnenlandse Strijdkrachten op Belgisch grondgebied had 
gevestigd, regelmatig ontmoet hebben. Daarbij zou Lindemans be‑
langrijke informatie hebben doorgespeeld. Welke? Pijnlijk vooral was 
het gerucht dat Lindemans’ informatie tot niets minder dan het mis‑
lukken van de slag om Arnhem had geleid. Dit laatste viel nog voordat 
de oorlog ten einde was in zowel de Engelse als de Nederlandse pers 
herhaaldelijk te lezen.36 Stof genoeg voor fantastische verhalen. En in‑
derdaad, verhalen waren er – in én buiten de pers. Maar de parlemen‑
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taire enquêtecommissie moest er ook in dit geval niets van hebben en 
verwees, opmerkelijk genoeg vooral op basis van de getuigenis van Kas 
de Graaf,37 de hele mikmak naar de fabeltjeskrant: Lindemans zou de 
Duitsers niets verteld hebben over de aanstaande luchtlanding in Arn‑
hem. Zijn contacten met het hoofdkwartier van prins Bernhard dateer‑
den van na de Slag om Arnhem. En tot slot was er geen enkele aanwij‑
zing dat de man uit de weg geruimd zou zijn. Hoewel deze conclusies 
door Engelse en Franse publicaties tegengesproken werden, drong dat 
tot de Nederlandse pers nauwelijks door. Opnieuw leek een potentiële 
affaire voorgoed opgeborgen. Ook in dit geval was niets minder waar.38

Affaires in verzuild verband

Naast genoemde spionagezaken hebben in de jaren vijftig nog heel 
wat andere oorlogsaffaires gespeeld: rond Badings, Van Kempen en 
Stuiveling, ‘het joodse kind’, Lages, Schokking, Velsen, Bevrijdings‑
dag, vakantievierende Duitsers, Februaristaking, het graf van Hannie 
Schaft en de urn met as uit Auschwitz. Een interessante hoewel moei‑
lijk te beantwoorden vraag is of deze affaires van eenzelfde gehalte zijn 
als die uit de latere decennia van de twintigste eeuw zoals die rond 
Weinreb, Menten, Aantjes, de Drie van Breda of, nog later, rond de 
joodse tegoeden, de slechte naoorlogse opvang van slachtoffers en het 
naoorlogs antisemitisme. Je kunt de zaak ook anders stellen. Om een 
gebeurtenis tot een affaire te doen uitgroeien is een samenspel van 
relatief machtige en dus onafhankelijke media, een democratische po‑
litiek en mondige burgers vereist. Eind twintigste eeuw bestond een 
dergelijke situatie. De pers was op dat moment niet langer de schoot‑
hond van de macht, evenmin (zoals ten tijde van de Watergate‑affaire) 
de waakhond van de samenleving maar welhaast een bulldog, in ie‑
der geval een maatschappelijke instantie waarmee gedegen rekening 
gehouden diende te worden. Vandaar uitdrukkingen als ‘de vierde 
macht’, mediacratie en een wildgroei aan verschijnselen of begrippen 
die op een of andere manier hiermee te maken zouden hebben zoals 
hype, spindoctor, media‑effect, mediatisering en medialogica. Dit op 
zijn beurt verklaart weer waarom affaires in een moderne democratie 
voortdurend op de loer liggen – nieuws is immers de corebusiness van 
de journalist. Maar was dat in een verzuilde samenleving eveneens het 
geval?
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In 1954 publiceerde de uitgever van Van Gorcum & Comp., H.J. Prak‑
ke, een kleine studie naar – aldus de ondertitel – ‘de rol van de pers in 
de geestelijke achtergronden van sociale veranderingen’.39 Om die rol 
te onderzoeken stuurde Prakke aan 500 personen uit de landelijke, re‑
gionale en lokale politiek evenals aan vertegenwoordigers van de pers 
en enkele belangrijke maatschappelijke instellingen een lijst met drie 
hoofdvragen. De eerste daarvan betrof overeenkomst en verschil met 
het ouderlijke huis ten aanzien van geloof, politiek inzicht en sociale 
overtuiging. De tweede vraag betrof andere bronnen van meningsvor‑
ming, de derde de rol van de pers.
 Van de 500 formulieren ontving Prakke bijna de helft (248) terug. 
Op de eerste vraag antwoordde een overgrote meerderheid (62 pro‑
cent) dat zij op alle gebieden dezelfde mening huldigde als de ouders, 
29 procent dat dit gedeeltelijk het geval was en slechts 9 procent dat zij 
er een volstrekt andere mening op na hield. Terwijl de trouwe zonen 
en dochters op het antwoordformulier vermeldden dat zij ook wel door 
anderen, studie of reizen beïnvloed waren, beklemtoonden zij dat de 
pers, indien überhaupt van betekenis, voor hen geen vormende maar 
hooguit een bewarende functie vervulde of zoals een van hen in een 
toelichting schreef:

De onjuistheid van de [door de pers dus] naar voren gebrachte menin‑
gen was en is in verreweg de meeste gevallen – voor zover zij van de mij 
bijgebrachte afwijken of afweken – te duidelijk om mij te beïnvloeden.40

De tweede groep, de 29 procent dus die op het gebied van geloof, poli‑
tiek en sociale overtuiging gedeeltelijk andere opinies huldigde dan de 
ouders, schreef de verandering in de eerste plaats toe aan eigen studie, 
vervolgens aan vrienden, reizen en, in laatste instantie, leermeesters. 
Over de rol van de pers werd in deze groep zo verschillend gedacht dat 
er in algemene zin nauwelijks iets van te zeggen valt of het zou moeten 
zijn dat ook volgens deze groep de pers geen vormende functie vervul‑
de. Dat geldt ook de derde groep, de minderheid dus die het ouderlijk 
huis ideologisch achter zich had gelaten. De invloed van boeken bleek 
in hun geval veel groter dan van kranten of tijdschriften. ‘Onze con‑
clusie kan geen andere zijn,’ schrijft Prakke, ‘dan dat wij onze enquête 
bepaalden tot de politieke elite, die zich als regel anders verhoudt tot 
de pers dan de doorsnee‑lezer.’41 Hij bedoelt: de door mij onderzochte 
groep, de politieke elite, ontkent elke invloed van de pers. Die zou te 
oppervlakkig zijn. Dat wilde echter niet zeggen dat diezelfde elite aan 
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de pers geen belang hechtte. Dat deed zij wel degelijk: de pers zou een 
handig instrument zijn bij de sturing van het volk dat, in tegenstelling 
tot de elite, wél haar invloed onderging. Of dat inderdaad het geval was, 
werd door Prakke overigens niet onderzocht.
 Op basis van dit onderzoek kan onmogelijk gesteld worden dat de 
pers geen rol speelde in maatschappelijke affaires. Er wordt hoogstens 
mee gezegd dat een politieke elite meende dat het zo was: zij had de 
touwtjes in handen, de pers was niet meer dan haar marionet. Precies 
dit echter zou na en mede ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog 
veranderen. Het proces verliep langzaam omdat de overheid – we za‑
gen het al – de pers in de hand probeerde te houden en omdat het van‑
wege de naoorlogse chaos, zuivering en papiergebrek jaren duurde tot 
er weer zoiets als een ‘gewoon’ mediaveld ontstond – gewoon in de zin 
van eigenkrachtig, gestuurd door vraag en aanbod. Maar halverwege 
de jaren vijftig was het zover en was de Nederlandse pers min of meer 
terug bij de situatie die ook vóór de oorlog had bestaan.42 Die situatie, 
althans het beeld daarvan, spoort aardig met de conclusie van Prakke: 
dat de pers aan de leiband van de elite liep.43 Maar zoals onder meer 
blijkt uit de dissertatie van Nico Cramer uit 1958, Parlement en pers in 
verhouding tot de overheid, valt hierop toch wel een en ander af te din‑
gen. Alleen al het feit dat Cramer het onderwerp onderzocht, toont het 
spanningsveld. Hij concludeerde dan ook dat de pers zich al geruime 
tijd aan het emanciperen was en van die emancipatie in de jaren vijftig 
de eerste vruchten plukte. De oorlog had daarbij een belangrijke rol 
gespeeld. Want als één branche de eer van het land had gered, aldus 
een zowel tijdens als na de oorlog wijdverbreide en ook door Cramer 
gehuldigde mening,44 dan was het wel de (illegale) pers geweest. Het 
maakte diezelfde pers in toenemende mate een kracht om rekening 
mee te houden – ook en misschien wel vooral als de oorlog ter sprake 
kwam.45

Opwinding rond een dirigent

Paul van Kempen (1893‑1955) was een belangrijk Nederlands dirigent 
van het tweede echelon, dat wil zeggen: iemand die faam genoot maar 
nooit het niveau van een Willem Mengelberg of Herbert von Karajan 
bereikte.46 Wel had hij direct en indirect met beiden van doen. Men‑
gelberg werd door Van Kempen zeer bewonderd. Tegelijkertijd rea‑
liseerde hij zich dat hij, zolang de meester in Amsterdam het stokje 
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zwaaide, nooit tot de top kon doordringen. Vandaar dat hij al op jonge 
leeftijd naar Duitsland vertrok. Daar maakte hij carrière en nam, om 
dirigent van het Stedelijk Orkest Oberhausen te kunnen worden, de 
Duitse nationaliteit aan. Vervolgens dirigeerde hij gedurende lange 
tijd (1934‑1942) het Dresdner Philharmoniker, en volgde daarna Von 
Karajan op als kapelmeester in Aken.
 In de eerste jaren na de oorlog leverden deze activiteiten en relaties 
met als notoir fout bekendstaande figuren als Mengelberg en Von Ka‑
rajan geen narigheden op. Uit een in 1946 verricht onderzoek naar 
Van Kempens verleden, kwam niets opzienbarends – of het zou moe‑
ten zijn dat hij ondanks herhaald aandringen geweigerd had lid van de 
nazipartij te worden. Eind 1948 werd hem daarom een werkvergun‑
ning verleend en dirigeerde hij onder meer het Radio Philharmonisch 
en het Rotterdams Philharmonisch. Maar nadat de directie van het 
Concertgebouw hem begin 1951 gevraagd had de zieke Van Beinum 
te vervangen, ontstond er toch deining. Drie dagen nadat dit nieuws 
bekend was gemaakt, schreef het Algemeen Handelsblad als eerste over 
Van Kempens activiteiten tijdens de oorlog. De volgende dag, 9 januari 
1951, kwam De Waarheid met de kop ‘Concertgebouw, tehuis voor col‑
laborateurs’. Weer twee dagen later richtte een aantal abonnees van het 
Concertgebouw een protestcomité op dat vervolgens een door tal van 
vooraanstaande figuren47 ondertekende verklaring uitgaf. Hierin werd 
bezwaar gemaakt tegen het voornemen ‘ons Amsterdams orkest... on‑
der leiding te plaatsen van de man die in 1943 propaganda maakte voor 
de Nederlands‑Duitse Kultuurgemeenschap’.
 Aanleiding tot deze bezwaren was een interview dat tijdens de oor‑
log in het maandblad van de Nederlands‑Duitse Kultuurgemeenschap 
was verschenen. In dat interview had Van Kempen gezegd dat er in 
Nederland vermoedelijk weinigen waren die zo goed wisten wat zo’n 
‘Nederlands‑Duitse Kultuurgemeenschap’ betekende als hij. Hij be‑
doelde vermoedelijk niets anders dan dat hij als Nederlander genatura‑
liseerd was en lang in Duitsland had gewoond. Maar zo werd het door 
de leden van het actiecomité niet opgevat. ‘Commentaar overbodig’ 
schreven ze bij het citaat.
 Het protest had succes. Het comité kreeg 4500 adhesiebetuigingen, 
steeds meer kranten schreven over de zaak en ook binnen het orkest 
begon het te rommelen. Op 20 januari verscheen in De Groene Am-
sterdammer een scherpe aanval van componist en muziekcriticus Mat‑
thijs Vermeulen – niet een man die de neiging had een blad voor de 
mond te nemen. Daarin werd Van Kempen een knecht en een slaaf 
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genoemd, een man die ‘om dirigent te worden, zich aan bandieten ver‑
kocht had’. Als de steen op dat moment niet al in de vijver lag, dan 
belandde hij daar nu wel. De burgemeester van Amsterdam bemoei‑
de zich met de zaak, twee componisten verboden Van Kempen hun 
werk uit te voeren, violist Theo Olof weigerde voortaan met hem op te 
treden, de gemeenteraad roerde zich en er werd zelfs een vraag in de 
Kamer gesteld. Een affaire stond op het punt van uitbarsten. Dat dit 
uiteindelijk niet gebeurde, komt doordat men buiten een kleine kring 
van veelal Amsterdamse betrokkenen van dergelijke ‘scherpslijperij’ 
niet wilde weten.
 Een goede illustratie hiervan is de berichtgeving over de zaak in 
een van de grotere48 en oudste regionale kranten van Nederland, de 
Leeuwarder Courant. Deze is temeer een goede – en handige –49 bron 
voor het volgen van maatschappelijke discussies omdat hij relatief 
moderne journalistiek bedreef, dat wil zeggen eerst en vooral nieuws 
bracht, met hoor en wederhoor en een duidelijke scheiding tussen feit 
en commentaar. Hier komt bij dat de ideologie van de krant divers dan 
wel ‘neutraal’ was – een op het eerste gezicht vreemde maar bij nader 
inzien mooie mix van links liberaal en sociaal‑ c.q. christendemocra‑
tisch. Pluriformiteit was dan ook een kreet die de Leeuwarder Courant 
hoog in het vaandel droeg, zonder kleurloos te zijn.50 Tot slot is er nog 
een laatste reden dat deze krant een goede bron is voor het volgen van 
maatschappelijke discussies: zijn relatieve buitenstaanderschap ten 
gevolge van de geografische afstand tot het centrum. In zoverre vervult 
de Leeuwarder Courant net als de Provinciale Zeeuwse Courant of de En‑
schedese Tubantia een rol als die van de schildknaap in de romans van 
Walter Scott: hij ziet en hoort alles maar is zelden of nooit protagonist.
 Hoe dan ook, temidden van alle Amsterdamse opwinding over Van 
Kempen kwam de Leeuwarder Courant op maandag 22 januari voor 
het eerst met een berichtje, niet meer dan een simpele mededeling 
in een kunstrubriek. Daarin stond niet meer dan dat ’s mans aanstel‑
ling bij het Concertgebouw stof deed opwaaien. De reden hiervan werd 
eveneens gemeld: zijn naturalisatie tot Duitser en werkzaamheden in 
Duitsland. Dit eerste artikel werd in de komende drie weken gevolgd 
door maar liefst twaalf andere. Aanvankelijk was de toon daarvan neu‑
traal maar nadat het tijdens concerten onder leiding van Van Kempen 
tot ordeverstoringen was gekomen en het merendeel van het orkest 
zelfs opgestapt was, schreef de krant dat men in Amsterdam te ver 
ging. ‘Eigenmachtige zuivering,’ kopte een redactioneel commentaar 
om vervolgens met een liberale beginselverklaring te komen.
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Men kan moeilijk volhouden dat het openbare leven in Nederland na de 
oorlog een groot stijlgevoel vertoont... Dikwijls is het alsof een vergifti‑
gende benepenheid de geesten beklemt, alsof de partijzucht elke gevoel 
van karakterkracht en integriteit wegneemt. Van linkse kant moeten we 
het eerste woord van begrip voor figuren als Gerretson en Gerbrandy 
nog lezen, van rechtse zijde is er bij ons weten nimmer anders dan sma‑
lend of bitter over Schermerhorn geschreven. Roomse bladen maken 
er een dagelijkse gewoonte van verschijnselen van anti‑papisme te sig‑
naleren en protestantse bladen promoveren het roomse machtsstreven 
tot hun stokpaardje. Maar al te vaak beweegt zich ook het debat van 
parlementariërs op dit niveau.51

De suggestie van deze passage is onmiskenbaar: wij, mensen van het 
midden, ergeren ons aan zoveel partijzucht en vinden dat men aan 
alle kanten overdrijft. Een beetje nuchterheid plus een dosis gezond 
verstand zouden geen kwaad kunnen. De krant noemde het ‘een triest 
gebeuren’ dat ‘het publiek’ en ‘het gezonde volksgevoel’ na zoveel ja‑
ren nog steeds meenden het recht in eigen hand te kunnen nemen. 
De reden daarvan, zo stond er enigszins cryptisch, is dat men na al die 
jaren wilde doen voorkomen alsof Nederland tijdens de oorlog collec‑
tief goed was geweest en dat het gedrag van Van Kempen met zoveel 
goedheid onverenigbaar was.

Dit hele kabaal [is] ontstaan uit ’n nationale pretentie, uit wat genoemd 
is de eerbied voor het vaderland en voor het verzet. Deze pretentie nu 
kan onmogelijk in haar geheel waar gemaakt worden; er heeft zich veel 
onzuiverheid bijgemengd.

Er was volgens de Leeuwarder Courant nog een reden dat een zaak als 
rond Van Kempen tot het verleden diende te behoren: het was mooi 
geweest.

We zijn het er over eens, dat als er iets onzuiver is geweest, het wel de 
zuivering was. Er is echter een streep onder gezet; blijkt die streep nu 
nog niet eens de definitieve te zijn, dan begint de ellende eerst pas.

In de weken die volgden, kwam de krant nog regelmatig op de affaire 
terug, altijd zakelijk en licht geërgerd over het Amsterdams gedoe. Het 
laatste woord kreeg schrijver52 Anthony van Kampen. Hij bevestigde 
wat eerder in het commentaar had gestaan: dat de zaak Van Kempen 
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alleen maar verliezers kende, de kunst en Nederland voorop. Hierna 
werd de naam Paul van Kempen in de krant nog slechts twee keer ge‑
noemd, eenmaal terloops en eenmaal bij zijn dood, in 1955. Over de 
affaire verder geen woord.

Anneke Beekman

Anders maar vergelijkbaar verliep de affaire rond het joodse kind dat 
in 1942 op tweejarige leeftijd bij twee katholieke dames uit Hilversum 
was ondergebracht: Anneke Beekman. Toen bleek dat haar ouders ver‑
moord waren, boden familieleden aan de zorg op zich te nemen. Maar 
de verzorgsters weigerden het meisje uit handen te geven. Vervolgens 
gebeurde er niets, tot de zogenoemde Commissie voor Oorlogspleeg‑
kinderen53 halverwege 1947 besloot Anneke in een joods gezin onder 
te brengen. Daarop lieten de dames haar onderduiken. Een jaar ver‑
streek. Daarin gebeurde opnieuw weinig, behalve dat de katholieke 
kerk zich bij monde van kardinaal De Jong en een Hilversumse pas‑
toor achter het tweetal schaarde. Halverwege 1948 kwam het tot een 
rechtszaak. Daarin kregen de dames eerst gelijk, vervolgens in hoger 
beroep ongelijk. Opnieuw weigerden ze het kind over te dragen. Daar‑
op werden ze, het was ondertussen 1949 geworden, gearresteerd maar 
na enkele weken ‘bij gebrek aan bewijs’ vrijgelaten. Al die tijd bleef 
Anneke ondergedoken. Van het getouwtrek drong weinig tot niets tot 
de media door. Wel verscheen er, vooral in de joodse pers,54 een flink 
aantal artikelen over oorlogspleegkinderen in het algemeen.
 Begin 1953 kwam in Frankrijk de affaire Finaly tot ontknoping. 
Daarbij ging het om een identieke zaak, zij het dat er in dit geval één 
katholieke dame en twee joodse kinderen in het geding waren. Het was 
de internationale ophef hierover die de kwestie van Anneke Beekman 
opnieuw over het voetlicht bracht – en hoe! Het begon met een artikel 
in het Nieuw Israëlitisch Weekblad.55 Daarin ging het niet alleen om An‑
neke Beekman maar ook om Rebecca Meljado, een joods meisje van 
Annekes leeftijd dat in hetzelfde circuit van Belgische kloosters onder‑
gedoken zou zitten. Het bericht uit het niw werd met een directe ver‑
wijzing naar de Franse Finaly‑affaire opgepikt door De Telegraaf. Deze 
stelde dat de overheid met betrekking tot joodse oorlogspleegkinderen 
al jaren verstek liet gaan. Maar naar aanleiding van het energieke op‑
treden van de Franse minister van Justitie leek de situatie veranderd.
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Men heeft goede hoop bij deze nieuwe minister – van andere levens‑
overtuiging dan zijn voorgangers – een williger oor te vinden en meer 
medewerking te krijgen.56

Omdat bijna57 alle naoorlogse ministers van Justitie katholiek waren 
geweest en de op dat moment zittende minister (L.A. Donker) soci‑
aaldemocraat was, was dit onmiskenbaar een politieke uitspraak. En 
inderdaad, in de dagen na de verschijning van het Telegraaf-artikel re‑
ageerden zo’n beetje alle kranten op de affaire én, kenmerkend voor 
affaires, ook op elkaar. Een mooi voorbeeld van zo’n reactie op een 
reactie en tevens een goede illustratie van de wijze waarop het on‑
derwerp van een discussie kan verschuiven is het artikel dat aan het 
begin van de affaire in de (katholieke) Gazet van Limburg verscheen. 
Daarin werd gereageerd op een verwijt van Het Parool aan de katho‑
lieke geestelijkheid. Zij, die geestelijkheid, zou geweten hebben waar 
de kinderen ondergedoken zaten maar geweigerd hebben dat mee te 
delen. ‘Dat is een zeer ernstige beschuldiging,’ schreef De Gazet van 
Limburg en bovendien onwaar: Nederlandse jurisdictie was niet in 
tegenspraak met katholiek geweten!58 Het was een opmerking die de 
volgende dag, mede op kerkelijk gezag, door alle katholieke kranten 
bevestigd en door vele niet‑katholieke ontkend werd.59 Gevolg hiervan 
was dat de discussie om het joodse kind als bij toverslag verschoof 
naar de eeuwenoude vraag ‘in hoeverre de katholieke gemeenschap 
in Nederland zich eigenlijk wel onderwierp aan het “wereldlijk” ge‑
zag.’60

 Deze vraag werd opnieuw actueel toen Rebecca Meljado gevonden 
werd en de druk opgevoerd werd om ook Anneke Beekman op te spo‑
ren. Opnieuw bemoeide het kerkelijk gezag zich ermee en gooide zelfs 
olie op het vuur door te beweren dat Anneke uit vrije wil voor het katho‑
licisme had gekozen. Een storm van protest volgde. Hoe kon een kind 
van zeven (de leeftijd van Anneke toen ze gedoopt werd) nu uit ‘vrije 
wil’ kiezen? En kon de katholieke kerk ongestraft voortgaan met het 
tarten van de rechtsstaat?61 Het antwoord van de Amsterdamse Officier 
van Justitie mr. Ferdinand Hollander, verantwoordelijk voor de zaak, 
was duidelijk: nee! Een week nadat Rebecca gevonden was, liet hij een 
van de Hilversumse zusters arresteren en naar haar medeplichtigen, 
onder wie een aantal geestelijken, onderzoek verrichten. Dat was de 
minister van Justitie een stap te ver en volgens de katholieke pers, de 
sterk betrokken Gazet van Limburg voorop, zelfs een ongehoord schan‑
daal. ‘Vreemde gedragingen van een Officier van Justitie,’ kopte de 
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krant. In een onmiskenbare poging politieke druk uit te oefenen stond 
daaronder in grote letters:

‘gaat een kamerlid vragen stellen?’
 Het bleek niet moeilijk rond Hollander stemming te kweken. De 
man had vanwege zijn onverbiddelijke optreden in de Bijzondere 
Rechtspleging al eerder van zich doen spreken.62 Ook had hij een 
nogal onhandige manier van optreden en mede daarom weinig poli‑
tieke vrienden. Bovendien was Hollander joods en dus verdacht van 
partijdigheid. Erger nog was dat hij fouten maakte – ook alweer een 
aspect dat in affaires een rol speelt: onder druk van de media maken 
de betrokkenen vreemde sprongen en als ze dat doen, zijn ze verloren. 
Zo ook in dit geval. Nadat over Hollander her en der woedende artike‑
len waren verschenen en zelfs Kamervragen waren gesteld, bleef de 
man geen andere keus dan opstappen: hij verdween zelfs voorgoed uit 
Nederland en de juristerij.63 De roomsrode coalitie was gered ofwel een 
oorlogsaffaire was uitgelopen op een politieke ruzie, in dit geval over de 
Nederlandse rechtstaat en de positie daarbinnen van de katholieken.

Schokking

In weer andere zin gebeurde iets dergelijks in de affaire rond François 
M.A. Schokking.64 Als eerste burger van het Zuid‑Hollandse dorp Ha‑
zerswoude was hij tijdens de oorlog actief betrokken geweest bij de 
arrestatie van het joodse gezin Pino: vader, moeder, dochter. Alle drie 
kwamen om. Na de oorlog werd de zaak onderzocht, opgetekend en 
opgeborgen, om vanaf het moment dat Schokking tot burgemeester 
van Den Haag was benoemd (1949) in het geruchtencircuit te belan‑
den. Voor ’s mans loopbaan had dat pas gevolgen toen het Haagsch 
Dagblad, onderdeel van de Parool‑groep, op 1 februari 1956 met grote 
koppen kwam: ‘Mr. F.M.A. Schokking liet in 1942 joods gezin arreste‑
ren. Vader, moeder en kind om het leven gekomen.’
 In het artikel werd niet alleen de oorlogsgebeurtenis maar ook de ac‑
tualiteit vermeld – en wel zo dat onduidelijk was waar het de krant nu 
eigenlijk om te doen was: een niet opgeloste misstand uit het verleden 
of actuele, grootstedelijke politiek. Zo schreef het Haagsch Dagblad in 
een verantwoording bij het artikel dat men de zaak waarschijnlijk niet 
in de openbaarheid gebracht zou hebben ‘als de heer Schokking door 
ontplooiing van respectabele eigenschappen van hoofd en hart zich 
sindsdien duidelijk had gerevancheerd.
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Waar veel licht is, is men geneigd een schaduwplek, hoe ernstig ook, er 
op toe te nemen. Naar onze mening is er niet veel licht. De misstap in 
Hazerswoude mag niet worden gezien als een vlaag van zwakheid van 
een krachtig man. Ze vormt een ernstig feit en behoort als zodanig bij 
een slap beleid in en ook na de oorlog.

Bijna alle kranten reageerden en bijna zonder uitzondering waren ze 
verontwaardigd. De verontwaardiging gold echter niet zozeer de ont‑
hulling als de motivatie. ‘Wij hebben geen bezwaar tegen publikatie 
van kritiek,’ schreef Het Vaderland een dag na bekendmaking van het 
nieuws.

Die behoort tot de persvrijheid. Wij hebben echter ernstige bezwaren 
tegen de wijze waarop genoemd dagblad zijn aanklacht tegen de heer 
Schokking heeft ingekleed... Riool‑journalistiek noemt men dat wel 
eens.65

In de weken die volgden regende het berichten en berichtjes over de 
zaak: Beel, minister van Binnenlandse Zaken en vice‑premier, bleek 
van Schokkings verleden geweten maar er geen belang aan gehecht 
te hebben. Nu zag hij zich gedwongen tot een onderzoek. Een libe‑
raal Eerste Kamerlid vroeg zich af hoe het mogelijk was dat het dos‑
sier in onbevoegde handen was geraakt en of er in de komende tijd 
nog meer van dergelijke onthullingen te verwachten waren. Een groep 
hoogleraren sprak openlijk zijn verontrusting uit, niet over het optre‑
den van Schokking maar over een journalistiek die zich blijkbaar niet 
realiseerde

welke consequenties iedere openbaarmaking van de gegevens zou heb‑
ben voor het aanzien van het ambt van burgemeester van Den Haag en 
voor de persoon, die dat ambt bekleedt.66

Op 29 februari 1956 kwam de commissie die de zaak in opdracht 
van Beel had onderzocht, tot de conclusie dat er geen enkele reden 
was Schokking te berispen, laat staan te ontslaan.67 De gebeurtenis‑
sen moesten volgens de onderzoekers in hun context worden bezien. 
Schokking had inderdaad de Sicherheitsdienst ingeschakeld maar dat 
was gezien de omstandigheden geen vreemde beslissing. Hij was er 
immers van overtuigd geweest ‘met een valstrik te doen te hebben’. 
Hiermee was de kous echter niet af. Om te beginnen niet omdat het 
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Haagsch Dagblad plus een aantal parlementariërs het er niet bij lieten 
zitten, vervolgens niet omdat Schokking van de verdediging in de aan‑
val ging en tot slot niet omdat familieleden van het omgekomen joodse 
gezin de beschuldigde voor het gerecht dreigden te slepen. Vooral dit 
laatste feit leidde er overigens toe dat in verband met Schokking een 
tijdlang veel over de jodenvervolging werd geschreven en de affaire als 
een fase in de verwerking daarvan gezien kan worden.68 Hoe dan ook, 
door dit alles sudderde de zaak nog maanden voort, met ingezonden 
brieven, commentaren op commentaren en uitvoerige overzichten in 
de kranten daar weer van – de media als perpetuum mobile. Hierbij de‑
den de oorlogsgebeurtenissen uiteindelijk steeds minder ter zake want 
werden overschaduwd door de actualiteit, met name door een discussie 
over de verhouding tussen journalistiek en politiek. Vandaar dat Henk 
Hofland de affaire zelfs ‘de eerste moderne, naoorlogse slag om de aard 
van het gezag in Nederland’ heeft genoemd. Daarbij ging het volgens 
hem niet om de vraag wat Schokking tijdens de oorlog had gedaan.

Het ging er aan de kant van de aanvallers om, de geslotenheid van een 
traditionele hiërarchie te breken. De verdedigers wilden wat De Tele-
graaf omschreef als ‘het herstel van de zuivere gezagsverhoudingen’, en 
daarbij bestraffing van de aanvallers om het hun voorgoed af te leren.69

Zoals zoveel van wat Hofland schrijft vanuit zijn overwaardering van 
de breuk in de jaren zestig en onderwaardering van de voorgaande pe‑
riode, is dit overdreven. Eerder is het zo dat de zaak draaide om de 
vraag of de pers zich met de politiek mocht bemoeien en zo ja, hoe ver 
zij daarbij kon gaan. Het oorlogsverleden ofwel de tegenstelling tussen 
verzetspers c.q. links aan de ene en ‘de accomoderende rest’ aan de 
andere kant, speelde hierbij temeer een rol omdat er in 1956 in Neder‑
land verkiezingen werden gehouden en de internationale verhoudin‑
gen met de crises van Hongarije en Suez zwaar onder druk stonden. 
Veelzeggend in dat verband is de scherpe discussie tussen Het Parool 
aan de ene en de NRC aan de andere kant – met andere media in hun 
voetspoor.70 Die discussie begon toen Maarten Rooij, hoofdredacteur 
van laatstgenoemde krant en primus van de Nederlandse journalis‑
tiek, zich achter de hoogleraren schaarde die zich op hun beurt achter 
Schokking hadden geschaard. ‘Dergelijke reportages – met hoeveel 
journalistiek verantwoordelijkheidsgevoel ook opgesteld –’ zo betoog‑
de hij in een artikel met de veelzeggende kop ‘Pers ongeschikt voor 
onderzoek’,71 kunnen nooit
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het feitenmateriaal opleveren dat een beslissend oordeel kan dragen... 
Voor een volledig oordeel, met name over de opportuniteit van de eerste 
publicatie van het Haagsch Dagblad, is het moment nog niet gekomen, 
zolang van regeringswege geen volledige inlichtingen zijn verstrekt.

Anders gezegd, volgens een van hun belangrijkste vertegenwoordigers 
dienden journalisten van de grote maatschappelijke zaken af te blijven 
tot de grote heren hadden gesproken. Korte tijd later deed Rooij hier 
naar aanleiding van het in opdracht van de minister verrichte onder‑
zoek nog een schepje bovenop en beweerde dat men er, gezien de uit‑
komst van het onderzoek, goed aan deed de voor de affaire verantwoor‑
delijke hoofdredacteur van het Haagsch Dagblad te ontslaan.72 Het zal 
niet verbazen dat vooral de Parool-pers hierover bijzonder ontstemd 
was. Waar bemoeide Rooij zich mee, waarom stelde hij zich zo slaafs 
op, waarom deed hij zo denigrerend over de eigen beroepsgroep? Het 
antwoord op deze vragen werd nijpend toen de tuchtraad in mei een 
uitspraak deed die anders was dan Rooij had verwacht. Weliswaar werd 
de hoofdredacteur van het Haagsch Dagblad vanwege zijn begeleidend 
artikel berispt maar op de voor het artikel verantwoordelijke journalist 
had de raad niets aan te merken. Integendeel, de man had zijn werk 
goed gedaan.73

 De NRC bij monde van Maarten Rooij gaf zich niet gewonnen, 
bleef zich tegen kritische publicaties over Schokking verzetten en be‑
klemtoonde het onfatsoenlijk gedrag van de hoofdredacteur van het 
Haagsch Dagblad. Het zat de Paroolpers behoorlijk dwars en in artikel 
na artikel gaf zij de concurrent er dan ook van langs. Tegelijkertijd 
plaatste zij het conflict in groter verband. Haar kranten kwamen voort 
uit het verzet, schreef zij, en handelden daarom zoals ook in dit geval: 
kritisch ten opzichte van de macht. Om precies dezelfde reden zouden 
haar tegenstanders van die aanval niets moeten hebben. Zij zagen il‑
legalen als rebellen en dus als ondermijners van het gezag. ‘Meer dan 
ooit heeft de N.R.C.... laten blijken een aanval op een hoge gezagsdra‑
ger te beschouwen als een aanval op zichzelf.’74

 Op dezelfde dag dat dit verscheen (4 juli 1956), werd in de Kamer 
over de zaak gedebatteerd. Onderwerp was het in opdracht van Beel 
verrichte onderzoek. Het werd door de altijd kritische Scheps van de 
PvdA en door Gortzak van de cpn aan mootjes gehakt. Het maakte 
voor de uitslag van het debat niet uit: net zoals door een meerderheid 
van de pers werd Schokking door een meerderheid van de Kamer ge‑
steund. Niettemin was de man door alle ophef te zeer beschadigd om 



291

opwinding met mate

nog goed te kunnen functioneren. Hij besefte dat, hield tot woede van 
Beel75 de eer aan zichzelf en stapte op. Nadat dit feit alom in de pers 
vermeld en becommentarieerd was, werd het als bij donderslag stil om 
Schokking.76 Het is net alsof alle partijen zich over de zaak geneerden77 
en er liever het zwijgen toe deden. Bovendien speelde plots een andere 
zaak – en die leek urgenter: Greet Hofmans.

Garmt Stuiveling

Geen van deze schandalen en ook niet de eerder vermelde rond La‑
ges, de as uit Auschwitz of Hannie Schaft, kun je in de ware zin van 
het woord een oorlogsaffaire noemen. De oorlog was aanleiding en 
speelde op de achtergrond mee maar uiteindelijk draaide de affaire om 
iets anders: de strijd tussen communisten en hun tegenstanders in de 
zaken Lages, Schaft en Auschwitz; een kleine uit het het voormalig 
Amsterdams verzet afkomstige culturele elite versus ‘de rest van Ne‑
derland’ in de zaak‑Van Kempen; aanpassing van de katholieken aan 
de Nederlandse rechtsstaat bij Anneke Beekman en de positie van de 
pers in het geval Schokking. Enigszins anders weer ligt het bij een laat‑
ste affaire uit de jaren vijftig: die rond Garmt Stuiveling.
 De affaire begon eind 1957 met een brief in, niet toevallig, De Tele-
graaf. In deze brief luchtte de voormalige anarchist Antonius C. Ba‑
kels78 zijn hart naar aanleiding van een pleidooi van Stuiveling voor 
een ‘actieve cultuurpolitiek’. Stuiveling (1907‑1985) was dichter, litera‑
tor, letterkundige, pacifist, geheelonthouder en, al vóór de oorlog, be‑
trokken bij de sociaaldemocratische politiek. Ook was hij hoogleraar, 
radiospreker, lid van de gemeenteraad van Hilversum en op tal van 
andere plekken actief. ‘In de wereld van wetenschap, letteren en publi‑
citeit was hij alomtegenwoordig en onmisbaar,’ schrijft zijn biograaf, 
‘had hij gezag en aanzien verworven alsmede een zekere populariteit. 
Een benijdenswaardige carrière dus. Reacties konden welhaast niet 
uitblijven.’79 En inderdaad, Stuivelings alomtegenwoordige bemoei‑
zucht haalde Bakels het bloed onder de nagels vandaan:

Wanneer ik een tijdschrift opsla vind ik uw artikelen, lees ik mijn dag‑
blad dan grijnst mij uw naam weer tegen met een luide kritiek over 
gevoerd cultureel beleid, zie ik een verslag van een vereniging van let‑
terkundigen, dan hebt gij het voorzitterschap weer geaccapareerd en 
draai ik aan mijn radio, dan hoor ik weer uw vervelende stem, waar‑
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mede gij in het ether‑forum verwarde burgermans‑definities geeft van 
het socialisme.80

Na deze uitbarsting kwam de aap uit de mouw: dat Stuiveling zich wat 
bescheidener diende op te stellen omdat hij in een tijdens de oorlog 
verschenen druk van de Historische schets van de Nederlandse letterkunde 
bij sommige auteurs vermeld had dat ze joods waren. Stuiveling had 
deze toevoeging later genuanceerd met de opmerking dat het geen 
schande was joods te zijn. Dat beaamde Bakels. Het was geen schande, 
schreef hij, ‘maar wel levensgevaarlijk. Zij waren toch door dezelfde 
mensen waarvoor u zich boog ter dood veroordeeld.’
 De aanval had geen effect. Daar was de tijd niet naar, de roem van 
Stuiveling was te groot en De Telegraaf was niet bepaald de aangewezen 
krant voor een passiepreek.81 Maar de teerling was geworpen.
 Ter gelegenheid van twintig jaar bezetting of vijftien jaar bevrijding 
verscheen in het voorjaar van 1960 onder auspiciën van het Rijksinsti‑
tuut voor Oorlogsdocumentatie een fotoboek met gedichten. Het droeg 
de neutrale maar voor het gebrek aan beeldvorming veelzeggende titel 
Toen... 1940-1945. Een van de opgenomen gedichten was ‘Wilhelmina’ 
van Garmt Stuiveling: ‘nu wekt Uw stem, uit wanhoop, wrok en spijt/ 
opnieuw ’s volks kern tot Geuzen’. Het schoot de Amsterdamse hoog‑
leraar politicologie Jan Barents in het verkeerde keelgaat. Hij was een 
van de oprichters van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, 
ideoloog van de PvdA en werkzaam aan de beruchte Zevende Facul‑
teit van Amsterdam. Hiermee behoorde hij tot een brede groep van 
kritische, Amsterdamse intellectuelen. Eerder al, naar aanleiding van 
Volg het spoor terug van J.B. Charles, had hij Stuiveling het recht ont‑
zegd een oordeel te vellen omdat het hier een sfeer betrof ‘die Stuive‑
ling vreemd is en waarvan hij de schaamte zou moeten hebben zich 
te onthouden erover te schrijven.’ De bedoeling was duidelijk: dat het 
gezien Stuivelings verleden niet kies was dat zijn naam voortdurend 
met het verzet in verband werd gebracht. Ditzelfde betoogde Barents 
nu opnieuw. Stuiveling was geen oorlogsmisdadiger, stelde hij, in de 
technische zin van het woord was hij zelfs geen collaborateur en er was 
niets op tegen dat hij tot hoogleraar in de letterkunde was benoemd. 
‘Maar zijn houding was niet goed.’ Als daaraan nu voorbij werd gegaan 
en zijn naam in verband met de oorlog telkens weer in gunstige zin 
werd vermeld, ‘zouden wij al dat praten over bezetting en verzet beter 
kunnen staken’.82

 Stuiveling reageerde als door een wesp gestoken, verwees naar de 
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Ereraad die hem al eerder over de zaak gekapitteld had maar betoogde 
dat tijdens de oorlog niemand van zijn faux pas nadeel ondervonden 
had. Deze oude koe twintig jaar later nog eens uit de sloot halen, zo 
betoogde hij, moest daarom een diepere reden hebben. Welke? Stuive‑
ling wist het niet en ook Het Parool dat het voor hem opnam, kwam 
niet veel verder dan begrippen als sensatielust en verregaande onbil‑
lijkheid.83 Toch is de verklaring eenvoudig en wordt door Stuivelings 
critici ook met zoveel woorden gegeven. Het ging niet om ’s mans ge‑
drag tijdens de oorlog. Het ging om de naoorlogse onzuiverheid ofwel 
om de in de jaren vijftig dominante neiging pijnlijke kanten van het re‑
cente verleden met de mantel der liefde te bedekken. Volgens die nei‑
ging zouden de verhoudingen in de oorlog niet zwart‑wit maar onbe‑
stemd van kleur zijn geweest, een breed palet waarin de verschillende 
schakeringen voortdurend in elkaar overliepen. Dit nu, zo betoogden 
Stuivelings critici, was onjuist. De besten hadden destijds heel goed 
geweten waar de grens lag. En ze wisten het nog steeds. Dat anderen 
daarop het zicht waren kwijtgeraakt, veranderde niets aan dat feit. Fout 
was fout, goed was goed, de grens tussen de twee was helder als glas, 
een samenleving die dit uit het oog verloor en een man als Stuiveling 
tot het pantheon van helden verhief, zo’n samenleving was het spoor 
bijster. Het was een mening die gedurende de jaren vijftig nog slechts 
in kleine kring te horen was. Maar een verandering was op komst, na‑
tionaal én vooral internationaal.
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De omwegen van Anne Frank

’Ondanks alles geloof ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de 
mensen.’ Met deze duizendmaal herhaalde zin eindigde het toneel‑
stuk naar het dagboek van Anne Frank dat in oktober 1955 in New York 
in première ging. Het stuk1 was van de hand van het echtpaar Frances 
Goodrich en Alfred Hackett, professionele (film)scriptschrijvers van 
onder meer een in de jaren dertig fameuze serie komische detectives 
(The Thin Man) en de beroemde naoorlogse Kerstmis‑classic It’s a 
Wonderful Life – het verhaal van een man die op kerstavond zelfmoord 
wil plegen, geholpen wordt door een reddende engel en aan het eind 
ontdekt wat de titel aankondigt: dat het leven verrukkelijk is. Vader 
(Otto) Frank was via zijn Amerikaanse advocaat met het schrijversecht‑
paar in contact gekomen. Het was een zoveelste en voor de toekomst 
van het dagboek beslissende stap in een bewuste strategie. Want nadat 
Frank senior in de zomer van 1945 de aantekeningen van zijn dochter 
in handen had gekregen, gelezen had en aan anderen had laten lezen, 
was hij ervan overtuigd geraakt dat ze uitgegeven moesten worden. 
Geheel conform de klassieke successtory was er aanvankelijk weinig 
belangstelling, tot het moment dat het manuscript – het verhaal werd 
al vele malen verteld maar mag hier niet ontbreken – bij historicus Jan 
Romein terechtkwam. Deze publiceerde in april 1946 in Het Parool 
een lovend, zij het inhoudelijk ook uitzonderlijk artikel. Dit laatste be‑
treft vooral het eind:

Dat dit meisje geroofd en gedood is kunnen worden, is voor mij het 
bewijs, dat wij den slag tegen het beest in den mensch verloren hebben. 
En we hebben dien verloren, omdat we er niets positiefs tegenover heb‑
ben gesteld.

Romein, een man van linkse signatuur, bedoelde dat de westerse sa‑
menleving geen ‘echte’ democratie was, dat ‘talent... [daardoor] ver‑

[15]
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nietigd, verdrukt en verdrongen’ wordt en dat Anne tijdens de oorlog 
overkomen was wat op het moment van schrijven anderen nog steeds 
overkwam. Het was in zijn kring een, we zagen het al,2 bekende klacht 
en zal daarom vermoedelijk weinigen opgevallen zijn. Anders zal het 
een eerdere alinea in het artikel van Romein zijn vergaan. ‘Toen ik het 
[dagboek] uit had, was het nacht,’ staat er,

en het verwonderde mij, dat het licht nog brandde, dat er nog brood en 
thee te krijgen waren, dat ik geen vliegtuigen hoorde ronken en geen 
soldatenlaarzen klonken op straat, zóó had de lezing mij gevangen en 
teruggevoerd naar de onwezenlijke wereld, die nu al bijna weer een jaar 
achter ons ligt.3

Het is vermoedelijk vooral dankzij deze woorden dat het artikel op‑
viel, het manuscript van Annes dagboek op de burelen van uitgeve‑
rij Contact belandde en eerst deels in het tijdschrift De Nieuwe Stem, 
vervolgens in zijn geheel, zij het met enkele coupures, in boekvorm 
gepubliceerd werd. Dit laatste gebeurde eind juni 1947, op een mo‑
ment dus dat de belangstelling voor oorlogsliteratuur al sterk afgeno‑
men was. Desondanks waren de recensies goed, liep ook de verkoop 
goed, volgde in hetzelfde jaar een herdruk en in de volgende drie jaren 
nog eens vier drukken, zes in totaal.4 Toch begon het boek van Anne 
Frank pas vanaf 1955 echt te lopen. De reden hiervan moet in de eer‑
ste plaats in de Verenigde Staten gezocht worden, in het bijzonder in 
de wijze waarop het dagboek aldaar gelezen werd: als verslag van een 
ramp die eenieder kon overkomen maar geen reden was het geloof in 
de toekomst op te geven. Het is een besef dat in de kritieken op het 
dagboek van Anne Frank vanaf het allereerste moment doorklonk, ook 
in Europa.

Eerste kritieken

De vroegste kritieken op het dagboek zijn nogal gelijkluidend en in 
overeenstemming met wat Annie Romein‑Verschoor aan het einde 
van haar inleiding bij de eerste druk had geschreven.

Wanneer men in de tropen een jonge plant uit het gematigd berg‑
klimaat meeneemt naar de hete vlakte, dan bloeit zij eenmaal rijk en 
overdadig om daarna ten gronde te gaan. Dat is voor mij het ontroe‑
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rende aan dit dagboek. Zoals die kleine dappere geranium daar heeft 
staan bloeien en bloeien achter de geblindeerde ramen van het achter‑
huis.5

Gesteund door dergelijke reacties probeerde Otto Frank het dagboek 
ook elders uitgegeven te krijgen. Dat lukte het eerst in Frankrijk. Daar 
verscheen Le Journal de Anne Frank in de zomer van 1950. Eind van dat‑
zelfde jaar verscheen het als Das Tagebuch der Anne Frank in Duitsland 
en in 1952 onder de titel The Diary of Anne Frank in de Verenigde Sta‑
ten en Groot‑Brittannië. In alle gevallen gebeurde dat in relatief kleine 
oplagen en bij relatief kleine uitgeverijen.6 Toch was het in alle landen 
een redelijk succes, zeker vanuit het oogpunt van de kritiek.7 Het boek 
is anders dan je zou verwachten, schreef de recensent van L’Echo-Liber-
té (de voormalige Action Française‑activist Henri Rambaud), onmen‑
selijkheden hebben er zeker hun plek maar ze zijn ondergeschikt aan 
iets anders: dat het leven gewoon doorgaat.8 Met dat ‘doorgaan’ werd 
vooral de ontdekking van de volwassenheid bedoeld. Het is een thema 
dat in de vroege kritieken voortdurend en in wetenschappelijke kring 
nog steeds opduikt.9 Destijds kreeg het in een enkel geval zelfs zoveel 
klemtoon dat de naam Anne Frank min of meer synoniem werd aan 
puberteit. Zo schijnt de uitdrukking ‘Anne’s dag’ bij een vorige gene‑
ratie Japanners niets minder dan menstruatie betekend te hebben.10 In 
ieder geval werd Annes verhaal in bijna alle kritieken anders gelezen 
dan Jan Romein had gedaan, niet politiek maar algemeen‑menselijk, 
niet somber maar optimistisch: als een zoveelste document van het 
epos dat geschiedenis heet.
 ‘Een klein, tijdloos stukje proza, zonder aanklacht, zonder bitter‑
heid.’ Aldus de Kessler Post.11 De vrouw die het voorwoord schreef bij de 
Engelse editie van het dagboek12 vermoedde dat Anne haar dood tege‑
moet was getreden met een ‘profound smile... of happiness and faith.’ 
Roosevelts weduwe, die de Amerikaanse editie inleidde, zei dat het 
dagboek haar had doen beseffen wat het grootste kwaad van de oorlog 
is: ‘de vernedering van de menselijke geest’. Meyer Levin – hij komt 
nog uitvoerig ter sprake – noemde het in een belangrijke recensie op 
de voorpagina van The New York Times Book Review een document over 
‘de menselijke natuur en haar ontwikkeling, waar ook ter wereld’. Dat 
had Annie Romein in haar voorwoord bij de eerste Nederlandse edi‑
tie eveneens gesteld. ‘Het is ook [curs. cvdh] een oorlogsdocument,’ 
schreef zij en bedoelde: het is vooral iets anders. Wat precies gaat in 
bloemrijke taal verloren maar in ieder geval iets universeels. Om het 
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te zeggen in de woorden van een man die de vroege ontvangst van het 
dagboek intensief bestudeerde:

Terwijl Jan Romein het in eerste instantie las als een historisch docu‑
ment, zagen de meeste anderen het dagboek liever als een ontroerende 
persoonlijke getuigenis. Uiteraard lazen ze het als een oorlogsverhaal, 
maar ook als het werk van een intelligent tienermeisje, dat een beeld 
schetst van een leven dat in de schaduw van aanhoudende gespannen‑
heid en voortdurend dreigende gevaar terzelfder tijd was vervuld van 
ontluikende liefde en doordachte menselijkheid.13

Optimisme & universalisme

Het dagboek van Anne Frank als tijdloos document: hiermee stonden 
alle interpretaties open. Toch zou één spoedig alle andere overscha‑
duwen. Dat is het optimisme. Het past bij de Amerikaanse sfeer van 
de naoorlog. Volgens een Amerikaans historicus zou die aggressively 
upbeat, ‘agressief optimistisch’ zijn.14 Vandaar dat Eleanor Roose‑
velt in haar inleiding ‘de uiteindelijk stralende edelmoedigheid van 
d[i]e geest’ beklemtoonde en dat in kritieken van ‘moed en geloof,’ ‘een 
glimp van verlossing’ en een boek dat ‘bruist van amusement, liefde en 
ontdekkingen’ wordt gesproken.15 Zoals onder meer blijkt uit Neder‑
landse recensies16 was dit beslist niet alleen een Amerikaanse interpre‑
tatie. Maar het is wel de interpretatie die via de Amerikaanse omweg 
dominant werd.
 Hoe dan ook, niet lang nadat hij zijn voor de receptie in de Ver‑
enigde Staten cruciale recensie gepubliceerd had, schreef genoemde 
romancier Meyer Levin17 in The National Jewish Post dat er van het boek 
zo snel mogelijk een toneelstuk en een film gemaakt moesten wor‑
den.18 Hetzelfde had hij eerder ook al aan Otto Frank laten weten. En 
al betwijfelde deze of het dagboek van zijn dochter zich leende voor 
andere uitingen dan het geschreven woord, hij had er geen bezwaar 
tegen en gaf Levin het recht ‘te onderhandelen over aanpassing voor 
film, televisie, radio en toneel’. Zo gebeurde. Het was het begin van 
een conflict dat tientallen jaren duurde, in ieder geval het leven van 
één persoon (Meyer Levin zelf) behoorlijk zou vergallen en, belang‑
rijker, opmaat was voor een discussie die tot op de dag van vandaag 
voortduurt: over het al dan niet joodse karakter van Anne Frank, haar 
dagboek en ervaring.19
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 Aanvankelijk was het conflict tussen Frank en Levin nogal banaal. 
Het dagboek was in de VS zo’n succes dat de verwachtingen over 
een toneel‑ c.q. filmversie hooggespannen waren. Daarmee werden 
niet alleen de belangen maar ook de gevoeligheden groot. Levin zelf 
schreef de eerste toneelversie, een Amerikaanse producent vond deze 
niet goed, Frank koos daarop een andere producent, ook deze vond 
het script van Levin niet goed en toen vervolgens maar liefst veertien 
producenten eenzelfde mening waren toegedaan, meende Frank het 
recht te hebben met een andere toneelschrijver in zee te gaan.20 Dat 
werden Goodrich en Hackett. In hun versie werd de teneur van het 
dagboek nogal veranderd – beter gezegd: kregen sommige aspecten 
meer klemtoon dan in de ogen van Levin terecht was. Dat geldt met 
name het optimisme en, volgens Levin nog kwalijker, het aan dat opti‑
misme gerelateerde ‘universalisme’: het feit dat het dagboek van Anne 
Frank zo veel mogelijk ontdaan werd van zijn joodse kenmerken en 
tot een tragedie gemaakt die iedereen overal had kunnen overkomen.21 
Een goed voorbeeld van dit laatste is de zin ‘wij zijn niet de enige joden 
die moesten lijden. Door de eeuwen heen zijn er joden geweest en zij 
moesten lijden.’ In de toneelversie werd dit:

Wij zijn niet de enige mensen die moesten lijden. Door de eeuwen heen 
zijn er mensen geweest die moesten lijden. Soms om hun ras, soms om 
iets anders.

Het was een uitleg die door de acteurs én de regisseur van het stuk 
geaccentueerd werd.22 Evenals het optimisme past ook het universa‑
lisme bij de Amerikaanse cultuur van de jaren vijftig. Je zou zelfs kun‑
nen zeggen dat de twee – optimisme en universalisme – keerzijden 
van dezelfde medaille zijn. De VS waren een jonge samenleving. Tal 
van personen verbleven er niet langer dan enkele tientallen jaren en 
waren nog niet volledig geïntegreerd. Bovendien betekende integratie 
in de Amerikaanse cultuur iets anders dan in Frankrijk of Engeland, 
culturen waarvan men op z’n minst veronderstelde dat zij specifieke 
kenmerken bezaten. De Amerikaanse cultuur ontbeerde een derge‑
lijke eigenheid, sterker nog: dat ontbreken was misschien wel haar 
belangrijkste kenmerk en juist om die reden greep zij terug op ver‑
meende universele waarden als individualisme, gelijkheid en vrijheid. 
Wat men vanuit overheid en elite in ieder geval niet wilde beklemtonen 
waren groepswaarden – van Italianen, Ieren, Russen of joden.
 Zeker laatstgenoemde groep lag problematisch. Een belangrijke re‑
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den hiervan is de Koude Oorlog, in het bijzonder de heksenjacht op 
communisten. In 1953 waren Julius en Ethel Rosenberg op verdenking 
van spionage geëxecuteerd. Beiden waren joods. Daarmee herleefde 
het oude,23 ook door Hitler verkondigde verhaal dat jodendom en com‑
munisme van hetzelfde laken één pak zouden zijn. Beklemtoning van 
het joodse karakter van een persoon of werk was temeer om die reden 
ongewenst. Tal van Amerikaanse joden24 wilden dat ook zelf niet want 
bezagen de Tweede Wereldoorlog als de Koude Oorlog: een strijd tus‑
sen democratie en dictatuur. Het is een van de redenen dat de Shoah 
in de eerste vijftien á twintig jaar na de oorlog in de westerse wereld, 
Israël incluis,25 weinig aandacht kreeg. Aandacht daarentegen kreeg 
wél de redding van de overlevenden door diezelfde westerse wereld, 
lees democratie.
 Er was nog een reden het universele karakter van het Anne Frank‑
verhaal te beklemtonen: commercie. Men veronderstelde dat het Ame‑
rikaanse publiek niet geïnteresseerd was in een ‘particulier’ (lees: 
joods) verhaal, zeker niet als het treurig was. Men wilde met boek, 
theater en film zo veel mogelijk mensen bereiken en was bereid de 
daartoe noodzakelijk geachte concessies te doen. De laatste woorden 
van de (eerste) Anne Frank‑film illustreren dit op welhaast absurde 
wijze. Op het moment dat de politie het Achterhuis binnenvalt en de 
onderduikers arresteert zegt Otto Frank: ‘Gedurende twee jaar hebben 
we in angst geleefd, vanaf nu leven we in hoop.’
 In een sneak preview van de film in San Francisco werd één keer 
met een ander einde geëxperimenteerd. Daarin stond Anne in con‑
centratiekampuniform temidden van een diepdroeve, mistige sfeer.26 
Het werkte niet en de producent, Twentieth‑Century Fox, besloot 
daarop dat de teneur van de film ‘hopefull despite all’ diende te zijn. 
Otto Frank was het met deze uitleg eens – niet om commerciële maar 
om politieke en psychologische redenen. Politieke omdat hij zoals de 
meeste westerlingen in de jaren vijftig doordrongen was van de heer‑
sende ‘opbouw‑mentaliteit’. Psychologische omdat een optimistische 
uitleg van het verhaal van zijn dochter de verwerking van haar dood 
eenvoudiger maakte. Vandaar ook dat hij steeds weer beklemtoonde 
dat Annes dagboek geen oorlogsboek was en ook niet joods. Oorlog en 
jodendom vormden slechts decor.27
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Een Duitse kaskraker

Het succes van het toneelstuk dat in oktober 1955 in première ging 
was enorm.28 In de kritieken werden telkens optimisme en schoonheid 
beklemtoond. Zo ook door het publiek, met in een enkel geval absurd 
resultaat. Zo vertelde schrijfster Francine Prose (geb. 1947) in een eind 
jaren tachtig in de Verenigde Staten gepubliceerd boek met persoon‑
lijke verhalen over de Shoah dat ze het dagboek van Anne Frank steeds 
weer herlas.

Voor mij was het boek ’t verhaal van een meisje dat een liefdesrelatie 
had en stierf. Bij nader inzien kan ik het een niet zo goed van het ander 
onderscheiden... Ik denk dat ik in ruil voor zo’n relatie haar dood best 
had willen meemaken.29

Dit was dus het verhaal dat men in het dagboek wilde zien. Het leent 
zich zeker voor een dergelijke interpretatie maar het leent zich net zo 
goed voor een meer sombere en/of joodse uitleg. Een dergelijke uit‑
leg spoorde echter niet met de Amerikaanse mentaliteit die precies op 
dat moment, halverwege de jaren vijftig, de westerse wereld veroverde: 
van opbouw, optimisme, openheid en kracht. Bij een dergelijke menta‑
liteit past een jonge vrouw die ondanks tegenslagen levenslustig blijft, 
niet een jodin die treurig aan haar einde komt. Hetzelfde geldt, zij het 
om andere redenen, de Duitse markt.

Aanvankelijk werden van de Duitse vertaling van het dagboek van An‑
ne Frank niet meer dan enkele duizenden exemplaren verkocht. Maar 
nadat Fischer het in 1955 met op de kaft de spreuk ‘Ich glaube an das 
Gute im Menschen’ als pocket had uitgebracht, begon het te lopen – en 
hoe: in 1960 waren er maar liefst 700 000 exemplaren over de toon‑
bank gegaan. Daarmee werd het de Duitse bestseller van de tweede 
helft van de jaren vijftig. De Duitse theaterversie, in oktober 1956 in 
vele theaters tegelijk gebracht, werd met meer dan tweeduizend voor‑
stellingen en ongeveer een miljoen bezoekers een overdonderend suc‑
ces. Dat succes werd door de vier miljoen bezoekers van de film nog 
eens bevestigd.30

 Vanzelfsprekend lag de klemtoon daarbij anders dan in de Verenig‑
de Staten. De Shoah was in Duitsland immers geen verre gebeurtenis, 
minder nog iets waarover men de schouders kon ophalen. Toch werd 
er tot dat moment, zoals elders, nauwelijks over gesproken.31 Het is 
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eenvoudig te begrijpen dat die stilte als vreemd, om niet te zeggen ver‑
vreemdend werd ervaren. Wat was daarom meer geschikt om de stilte 
te doorbreken dan een verhaal dat vertelde zonder te benoemen – het 
eerste pijnloze hoofdstuk van een buitengewoon pijnlijk verhaal zo‑
als een modern commentator zegt32 – en dat aan de gebeurtenis zelfs 
een geruststellende, optimistische draai gaf? Die geruststellende draai, 
door kleine ingrepen in de Duitse vertaling van het dagboek voorbe‑
reid,33 werd door het theaterstuk versterkt en in de pers nog eens extra 
beklemtoond. Met grote koppen sprak zij van de ‘Zeugnis des Guten 
im Menschen’, ‘Zeugnis reinen Herzens aus der Zeit des Grauens’ en 
‘Menschenliebe aus einer Fülle von Hass’.34 Echt geruststellend was 
het stuk natuurlijk niet. Dat kon het niet zijn. Wél zette het tal van 
jongeren aan het leven te beteren. ‘Ze hangen een afbeelding van het 
kleine joodse meisje op hun kamer... en voelen zich op bijna mystieke 
wijze met haar verbonden.’35

 Hier ligt het begin van de zogenaamde ‘Anne Frank‑beweging’, een 
onsamenhangende, idealistische verzameling van uitingen die zich 
door middel van posters, Anne Frank‑rokjes en dito truitjes, als was 
het gestorven meisje een James Dean, op het jonge idool richtte en pel‑
grimages naar Bergen‑Belsen organiseerde. In juni 1957 kwam deze 
beweging in Frankfurt voor het eerst bijeen en bracht na een fakkelop‑
tocht op het geboortehuis van Anne een plakkaat aan. De tekst daarvan 
luidde: ‘Ihr leben und ihr Tod – unsere Verpflichtung’.
 Deze kinderkruistocht tegen het verleden is een groter wonder dan 
Erhards Wirtschaftswunder,’ meende een Duits tijdschrift.36 Een Pools 
observator zei hetzelfde anders: ‘Dat wat honderden artikelen niet heb‑
ben kunnen doen – dat deed het dagboek van Anne Frank: het schudde 
het geweten van de jonge Duitsers wakker.’37

 Ondertussen probeerde de oudere generatie via Anne Frank op haar 
manier met het onmogelijke verleden om te gaan. Zo vond er naar 
aanleiding van het theaterstuk, eveneens in juni 1957 en in Frankfurt, 
voor het eerst zoiets als een collectieve schuldbelijdenis plaats, ‘die 
erste Massenkundgebung von Schuldbekenntnis und Suehnewillen 
einer deutschen Stadt’ zoals een krant schreef.38 Veelzeggend in dit 
verband is het verslag van een journalist van de London Observer. De 
man maakte een voorstelling van het stuk in Berlijn mee nadat hij het 
eerder in de VS had gezien. Daar, in de VS, raakte het hem. Maar in 
Duitsland ervoer hij het als verpletterend, ‘de meest emotionele bele‑
venis die ik ooit in het theater heb meegemaakt,’ schreef hij. ‘Tijdens 
de pauze deed de man vóór mij zijn hoofd in zijn handen en zo bleef 
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hij zitten, ook toen het stuk weer begonnen was. Ik geloof niet dat hij 
joods was.’39

 Toch zou het onjuist zijn te doen voorkomen alsof het dagboek van 
Anne Frank in het Duitsland van de jaren vijftig tot een serieuze vorm 
van – wat zo fraai heet – Vergangenheitsbewaltigung leidde. Hoogstens 
zou je kunnen zeggen dat hier het begin ligt van het fenomeen. Im‑
mers precies de veralgemenisering van het verhaal maakte het moge‑
lijk de gebeurtenissen op afstand te zetten, de Shoah tot een fenomeen 
van alle tijden te maken en de verantwoordelijkheid af te schuiven.40 
Het zwijgen na afloop van het toneelstuk – er werd na het vallen van 
het doek zelden geklapt, stil ging eenieder zijn weg, in Nederland ge‑
beurde overigens hetzelfde –41 is hiervan een duidelijk teken. Er volgde 
geen debat, er werd geen mea culpa geroepen, men onderging het ver‑
haal als een tragedie. Niet minder maar ook niet meer.42

In Nederland

Anders dan de eerste reacties hadden doen verwachten, werd de to‑
neelversie van het dagboek van Anne Frank ook in Nederland onder 
complimenten bedolven. Zo sprak het Nieuw Israëlisch Weekblad bij 
monde van Simon van Collem van niets minder dan

de meest indrukwekkende manifestatie die we ooit op het toneel heb‑
ben gezien. Wat Toneelgroep ‘Theater’ uit Arnhem met de Nederlandse 
toneeluitvoering heeft bereikt, zal nimmer te evenaren zijn.43

De verklaring hiervoor was niet het spel, de acteurs of het decor maar 
de sfeer en de centrale boodschap van het stuk. Die boodschap zou je 
volgens de Nederlandse interpretatie misschien nog het beste met de 
woorden ‘ondanks alles’ kunnen omschrijven: ondanks alles behield 
Anne het ‘geloof in de innerlijke goedheid van de mens’. De voorstel‑
ling was zo ontroerend, schreef De Tijd dat er bij vele scènes hardop ge‑
snikt werd. ‘Er was de hele avond een brok oorlogskwelling aanwezig 
en het was zo verschrikkelijk actueel.’44

 Jan Spierdijk stelde in De Telegraaf de vraag naar het verschil tussen 
de Amerikaanse en de Nederlandse reacties. In de VS zag men dankzij 
het stuk van Anne Frank voor het eerst hoe het geweest moest zijn als 
jood tijdens de oorlog op het Europese vasteland te leven. In Nederland 
wist men dat natuurlijk wel.
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Wij herkennen. Onze ontroering is voor een groot deel opgebouwd uit 
herinneringsbeelden. Wij kunnen het toneelstuk nauwelijks scheiden 
van die werkelijkheid, die weer voor ons gaat leven.45

Nergens in de pers viel kritiek te beluisteren op de optimistische of uni‑
versalistische uitleg van het verhaal. De NRC ging zelfs zover dat zij op 
basis van een recensie in The New York Times beweerde dat de Hackets 
het dagboek nauwelijks hadden aangeraakt. ‘Zij hebben het verhaal van 
het dagboek in zich opgenomen en vertelden het eenvoudig na.’
 Tegelijkertijd herhaalde de krant wat anderen eerder ook al hadden 
gezegd. ‘Wij hebben minder een toneelstuk gezien dan een verschrik‑
kelijke tijd opnieuw beleefd. En wij gaan stil de zaal uit in genen dele 
belust op commentaar.’46

Veranderend klimaat

De ontelbare positieve reacties en de vele successen van de toneelver‑
sie van het dagboek van Anne Frank waren Meyer Levin een doorn in 
het oog. Vandaar dat hij, na op een zijspoor gezet te zijn, Otto Frank 
een proces aandeed. Ondertussen beijverde hij zich voor zijn eigen, 
‘joodse’ versie. Maar in het een noch het ander zat schot. Het proces 
sleepte zich voort en de joodse versie van het stuk, zo zag het ernaar 
uit, zou alleen in Israël vertoond worden. Maar nadat de Hackett‑ver‑
sie ook daar op de planken was gebracht, leek zelfs dat mosterd na de 
maaltijd. Ondertussen werd hard gewerkt aan de film. Die kwam begin 
1959 uit, kreeg behoorlijke kritieken en drie Oscars maar evenaarde 
bij lange niet het succes van het theaterstuk. Een van de mogelijke ver‑
klaringen hiervoor47 is dat de makers te veel water in de wijn hadden 
gedaan. Door nog meer nadruk te leggen op het optimisme en univer‑
salisme was de film ‘over the edge’ gegaan. Dit was precies waarvoor 
Meyer Levin gewaarschuwd had. Het verschil tussen de populaire en 
zijn interpretatie was volgens hem goed zichtbaar in wat hij als de crux 
van het dagboek beschouwde: de relatie tussen Anne en Peter. Anders 
dan in de Hackett‑versie was die relatie volgens Levin meer dan liefdes‑
spel. Daarbinnen speelde een voor het toenmalige jodendom kenmer‑
kende botsing tussen aan de ene kant de, wat hij noemt, zwakke jood 
die zich uit angst aanpast (Peter) en de sterke, idealistische jood die 
het leven onder ogen wil zien en er iets moois van wil maken (Anne). 
Levins toneelversie van het dagboek eindigt dan ook met deze botsing, 
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met Peter die somber is over de mensheid, zich voorneemt alleen nog 
voor zichzelf (en Anne) te leven, geld te verdienen, weg te trekken, en 
Anne die net zoals in de Hacketts‑versie ondanks alles blijft geloven. 
Vandaar dat zij van Levin het laatste woord krijgt:

I see the world gradually turning into a wilderness. I hear the ever ap‑
proaching thunder which will destroy us too. I can feel the suffering of 
millions, and yet if I look up into the heavens, I think it will all come out 
right, and this cruelty too will end, and that peace and tranquillity will 
come over the earth.

Hiermee wilde Levin niet zeggen dat Anne zioniste was. Dat was zij 
niet en elke suggestie in die richting, zo erkende ook hij in een in‑
leiding bij zijn toneelversie, zou haar onrecht doen. Niettemin veel‑
zeggend is de zin waarmee hij de passage over het al dan niet joodse 
karakter van het dagboek en het zionisme van Anne eindigt: ‘As it hap‑
pens, Anne Frank’s closest friends – those who survived – live in Israel 
now.’48

 Kritiek op de universalistische en optimistische Anne Frank‑lezing 
viel ondertussen ook elders te beluisteren, onder meer bij een West‑
Duitse schrijver en radiomaker die in 1958, op het hoogtepunt van 
de Duitse hausse, Anne Frank. Spur eines Kindes publiceerde.49 Ernst 
Schnabel is zijn naam. Voor zijn boek interviewde hij tientallen perso‑
nen, verzamelde documenten, sprak getuigen. Dit alles met geen ander 
doel dan aan te tonen dat de modieuze uitleg van het verhaal op een 
misverstand berustte want dat de gebeurtenissen een context en een 
oorzaak hadden: nazisme, antisemitisme, Duitsland. ‘Ich bin der Spur 
Anne Franks nachgegangen,’ luidt de eerste zin van het boek. ‘Sie führt 
von Deutschland nach Deutschland, denn es gab keinen Ausweg.’
 Schnabel ging in zijn schuldtoewijzing lang niet zo ver als later an‑
deren zouden doen maar hij zette wel een stap in de richting.50 Anders 
gezegd, het tijdperk van de, als je het zo mag noemen, ‘geruststellende 
visie’ op de Tweede Wereldoorlog had eind jaren vijftig zijn beste tijd 
gehad. Een bozere visie was op komst. Een tweede die daaraan bijdroeg 
was de toen nog niet beroemde Amerikaanse psycholoog Bruno Bet‑
telheim, van Oostenrijkse komaf en ervaringsdeskundige (hij had in 
Buchenwald en Dachau gezeten). Eind 1960 veegde hij in een van de 
oudste algemene tijdschriften van de VS, Harper’s Magazine, de vloer 
aan met het internationale succes van het Anne Frank‑verhaal.

Ik geloof dat de wereldwijde lofuitingen waarmee het verhaal is begroet, 



305

het ontstaan van een icoon

niet anders kunnen worden verklaard dan door de wens de gaskamers 
te vergeten. Door dat te doen verheerlijken we de mogelijkheden ons 
terug te trekken in een uiterst intieme, gerieflijke en sensibele wereld 
waarin we ons kunnen vastklampen aan de ditjes en datjes van alledag.51

Anne Frank als ‘escape’ dus. Het Anne Frank‑verhaal als een zoveelste 
versie van de ‘American happy family’. Is het denkbaar dat het proces 
van ‘universalisering’ c.q. amerikanisering van het Anne Frankverhaal 
simpelweg te ver doorgeschoten was en dat hiermee precies het tegen‑
overgestelde werd bereikt van wat de bedoeling was, namelijk het pu‑
bliek op de hoogte brengen van de onmenselijke situatie waarin joden 
tijdens de Duitse overheersing van Europa verkeerd hadden? Met een 
dergelijke suggestie maakte Bettelheim niet alleen de voorstanders van 
het geruststellende Anne Frank‑verhaal maar ook de joden zelf verwij‑
ten: door hun geweten te sussen hadden zij zich als makke schapen 
naar de slachtbank laten leiden. Waarom hadden ze niet gehandeld 
zoals de opstandelingen van Warschau, waarom hadden vader en moe‑
der Frank hun kinderen huiswerk laten maken? Volgens Bettelheim 
was de reden daarvan afleiding van de dagelijkse werkelijkheid ge‑
weest. Maar ze hadden daarvan niet afgeleid mogen worden, juist niet. 
Ze hadden zich erop moeten concentreren omdat een dergelijke con‑
centratie hun redding had kunnen zijn. Het was een mening die vanaf 
de jaren zestig, in Nederland en elders, enorm aan kracht zou winnen: 
de oorlogservaring als bron van verzet en het kwaad als leerschool van 
de toekomst. Tegelijk daarmee werd de Amerikaanse Anne Frank het 
symbool van een voorbije tijd.
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Vermogen en onvermogen bij de 
geslagenen

’Er zijn wonden, die nog niet zijn geheeld en die wellicht nimmer zul‑
len genezen,’ luidde een eerder in dit boek gebruikt citaat. Het had 
betrekking op de omgang met de Shoah in de eerste jaren na de oorlog 
en werd gevolgd door de opmerking dat een overgrote meerderheid 
van pers én publiek er eind jaren veertig zo over dacht: de Shoah had 
plaatsgevonden maar daarmee was het belangrijkste gezegd. Was dit 
tien jaar later, eind jaren vijftig, veranderd? Het antwoord kan er maar 
één zijn: nee. Er was een en ander veranderd. Dat wil zeggen, er was 
meer over de Shoah gepubliceerd en, zo kun je bij nader inzien con‑
stateren, er was een omslag op til maar die was op dat moment nog 
maar net begonnen. 1957 is in zoverre een belangrijk jaar, in Neder‑
land meer nog dan elders.1 Eind 1956 ging in Europa het toneelstuk 
naar het Dagboek van Anne Frank in première, 1957 was het jaar dat 
ontelbare duizenden het zagen – en lazen. Ondertussen verschenen 
bijna tegelijkertijd De Nacht der Girondijnen van Presser en de disserta‑
tie van Jan Bastiaans over de Psychosomatische gevolgen van onderdruk-
king en verzet. Hoewel de aandacht voor laatstgenoemd geschrift gering 
was, zou de betekenis ervan groot zijn. In mei 1957 ging ook de Neder‑
landse versie van de documentaire Nuit et brouillard van Alain Resnais 
in première. Tot slot verscheen op dat moment het boekje dat, na het 
dagboek van Anne Frank, voor de meeste Nederlanders vermoedelijk 
het verhaal is van de moord op de joden: Het bittere kruid van Marga 
Minco. Al deze weergaven van de Shoah vertellen echter minstens zo‑
veel niet als wel. Evenals oorlogsmonumenten suggereren ze vooral en 
waren daarom geschikt als brug tussen het tijdperk van relatieve stilte 
in de jaren vijftig en dat van de relatieve spraakzaamheid in de jaren 
zestig – werkelijke mededeelzaamheid over de Shoah is van nóg latere 
datum. Volgens Robert Rozett, directeur van de Yad Vashem biblio‑
theek, werden tussen 1945 en 1949 zo’n zeventig herinneringen aan 
de Shoah gepubliceerd.2 Vanaf het begin van de jaren vijftig liep dat 

[16]
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aantal terug om vanaf het Eichmannproces weer te stijgen en in de 
laatste decennia van de twintigste eeuw enorme aantallen te bereiken. 
Het is een tendens die dankzij Worldcat, de internationale catalogus 
van bibliotheken, relatief eenvoudig te controleren is.3 In de jaren vijf‑
tig was van werkelijke belangstelling voor de Shoah geen sprake. Wie 
op dat moment over het onderwerp wilde lezen stond weinig ter be‑
schikking en wat er ter beschikking stond was, in ieder geval vanuit 
een later perspectief, veelal verhullend. Een goede illustratie hiervan is 
genoemde documentaire van Resnais. In Nederland werd hiervan in 
oktober 1956 de oorspronkelijk Franse en in mei 1957 een Nederland‑
se versie vertoond. De documentaire laat in het commentaar inderdaad 
weinig onvermeld. ‘Avec les corps, on veut fabriquer du savon... Quant 
à la peau...’ ‘Niets dan vrouwenhaar... vijftien pfennig het kilo, men 
maakt er weefsels van. Uit de beenderen... mest. Tenminste dat pro‑
beert men. Uit de lichamen... maar we kunnen zo niet voortgaan.’4

 Maar het woord ‘jood’ komt in de documentaire nauwelijks voor en 
mensen met sterren worden bijna niet getoond. Anders gezegd: de do‑
cumentaire gaat, zoals de titel ook zegt, over Nacht en Nevel‑, niet over 
vernietigingskampen. Dat een groot aantal van de getoonde kampen 
uitsluitend voor joden was bestemd, wordt nergens vermeld.5 Suggere‑
ren, niet zeggen of, minder frequent, wel zeggen maar niet willen ho‑
ren – ‘het onvermogen om te luisteren’ zoals Abram de Swaan het jaren 
later noemde, het kenmerkt verreweg het meeste dat in de jaren vijftig 
over de Shoah naar buiten werden gebracht, in Nederland en elders.6

De Nacht der Girondijnen

Begin januari 1950, precies een jaar nadat hij via een moeizame en 
omstreden weg benoemd was tot hoogleraar aan de Amsterdamse Uni‑
versiteit, kreeg Jacques Presser officieel de opdracht een geschiedenis 
van ‘de lotgevallen der Nederlandse Joden in de tweede wereldoorlog’ 
te schrijven. Hij hoefde over het verzoek geen moment te denken. Dit 
was het boek, zo vertelde hij degene die vóór hem het verzoek gekregen 
had,7 dat hij moest schrijven. De reden daarvan was eenvoudig. Presser 
was joods en had tijdens de oorlog zijn jongere vrouw, gewezen leer‑
linge en oogappel verloren. Het was een verlies dat hij nooit te boven 
zou komen. Schrijven over de moord op de joden was daarom meer 
dan een zoveelste project. Het was een plicht, een vorm van rouw, ster‑
ker dan hijzelf. Maar dat was tevens het probleem. Presser ontdekte 
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het na een paar jaar: dat hij toegezegd had zonder zich te realiseren 
wat dat betekende.8 Vandaar dat hij vastliep en zelfs overwoog de op‑
dracht terug te geven. Maar ook dat kon niet. ‘Die mensen, de meeste 
mensen zijn dood,’ vertelde hij jaren later,9 ‘en die kunnen niet meer 
spreken.’ Hij bedoelde: iemand moet het verhaal toch vertellen. Het 
dilemma was daarom groot: hij moest verder maar kon het niet terwijl 
hij evenmin kon stoppen. Het was zijn leerling en, als directeur van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, baas die met een sug‑
gestie kwam die bij nader inzien het ei van Columbus bleek te zijn: een 
novelle. Presser was niet alleen een goed historicus maar had, zoals 
onder meer blijkt uit de gedichten die hij naar aanleiding van de dood 
van zijn vrouw schreef, ook een sterk literaire inslag. Het was de litera‑
tuur die hem bevrijdde van de ondraaglijke last van de feiten terwijl ze 
hem tegelijkertijd de gelegenheid gaf ‘de waarheid te liegen’.
 In De Nacht der Girondijnen, het Boekenweekgeschenk van 1957, 
vertelt Presser het verhaal van Westerbork, beter gezegd, van een jood 
die in het doorgangskamp als bewaker optreedt maar langzamerhand 
het goede en tegelijkertijd joodse in zichzelf ontdekt. Vlak voordat hij 
(niet toevallig Jacques genaamd, historicus van beroep) op transport 
wordt gezet, overhandigt hij zijn vriendin Dé (zo heette ook Pressers 
vermoorde vrouw) een door hemzelf geschreven verhaal. Daarin ver‑
telt hij van zijn lafheid, ‘collaboratie’ en inzicht in het onaanvaardbare 
van het eigen optreden. Eenmaal zover verzet hij zich en wordt om die 
reden ook zelf op transport gezet. In de nacht voor zijn wegvoering 
leest Dé zijn verhaal en begrijpt het. Ze heeft weliswaar nog ‘verschrik‑
kelijk veel vragen’ maar die zijn ondergeschikt aan het cruciale feit: dat 
Jacques, de hoofdpersoon, joods is geworden. Het jodendom is niet 
alleen zijn lot, het is ook zijn leven. Vandaar de laatste woorden van het 
boekje: ‘In elk geval: van nu af aan krijg je van mij je eigen voornaam 
terug, Jacob.’
 ‘Joods’ heeft in dit geval een ruimere betekenis dan de gebruikelijke. 
Het begrip staat voor een ultieme vorm van menselijkheid, voor het 
besef dat een mens zelfs in de meest weerzinwekkende omstandighe‑
den voor de moraal kan, ja moet kiezen, zelfs als die keuze zijn einde 
betekent. Het is wat J. B. Charles met radicaal humanisme bedoelde 
en Annie Romein naar aanleiding van de discussie over Charles’ boek 
zo evident achtte dat zij zich schaamde het te moeten uitleggen.10 Abel 
Herzberg zei het in zijn inleiding bij de tweede druk van De Nacht der 
Girondijnen op zijn manier:
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Hier, waar zedelijke normen waarlijk nutteloos zijn en het inachtne‑
men daarvan zelfs het grootste levensgevaar met zich meebrengt, hier 
plotseling is de mens een zedelijk levend wezen.11

Jacques Presser wist anno 1957 natuurlijk precies wat er met zijn 
vrouw en zes miljoen van haar geloofsgenoten gebeurd was. Maar in 
De Nacht der Girondijnen spreekt hij daarover niet anders dan in sym‑
bolen: de trein, de nacht, de lijst, het zijn evenzovele woorden voor 
datgene wat niet gezegd wordt en misschien ook niet gezegd kan of 
mag worden. Ondertussen blijft wat wél gezegd wordt en wat van de 
overgrote meerderheid van de Shoahliteratuur ook de hoofdmoot uit‑
maakt: de dagelijkse ellende, het uitstel, de reis, angst. Meer was nog 
niet mogelijk.

Het bittere kruid

Ook voor de verhalen van Marga Minco geldt dat ze hun kracht ontle‑
nen aan hetgeen niet gezegd maar daarom des te sterker gesuggereerd 
wordt. Het effect wordt in dit geval nog versterkt door de droge toon. 
Die toon heeft goede gronden. Op het moment dat de oorlog uitbrak 
werkte Minco, jaargang 1920, als journaliste. Ze ontmoette Bert Voe‑
ten, werd verliefd, blondeerde het haar en bracht, ondergedoken in 
Amsterdamse kunstenaarskringen, de oorlog door. Na de oorlog bleek 
ze heel haar (joodse) familie verloren te hebben en volgden, ook finan‑
cieel, moeilijke jaren. Ondertussen bleef ze schrijven. Dat had ze altijd 
gedaan. Af en toe schreef ze ook over haar oorlogservaringen. Het is 
onduidelijk of ze dat deed met het oog op publicatie of gewoon, omdat 
ze ‘het’ kwijt moest. Hoe dan ook, toen negen literaire bladen in 1954 
uit protest tegen het afschaffen van bevrijdingsdag een gezamenlijk 
nummer voorbereidden, stelde een van de redacteuren voor ook een 
schets van ‘de vrouw van Bert Voeten’ op te nemen. Vanaf dat moment 
ging het snel. Nadat die schets (‘Kampeerbekers’) in Nationale Snipper-
dag gepubliceerd was, verschenen in Maatstaf zes andere ‘fragmenten 
van een kleine kroniek’. Aangevuld met nog een vijftiental fragmenten 
werd dat het boek dat in de Nederlandse literatuur de faam geniet het 
joods verdriet het eerste en misschien ook wel het beste beschreven te 
hebben.
 Een van de vroegste verhalen uit Het bittere kruid heet Lepelstraat. 
Het vertelt hoe de ik‑persoon toevallig in een razzia terechtkomt maar 
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ontsnapt. De volgende dag keert ze terug naar de plaats des onheils en 
beschrijft wat ze ziet.

Overal stonden deuren wijd open. In een donker portaal zat een grijze 
poes op tafel. Toen ik bleef staan rende het dier naar boven en gluur‑
de naar mij met hoge rug. Op een van de treden lag een kinderhand‑
schoen. Een paar huizen verder hing een deur uit haar voegen... Achter 
een [ander] raam zag ik een tafel die gedekt stond. Een stuk brood op 
een bordje. Een mes dat in de boter stak.12

De critici13 waren het erover eens dat soberheid de kracht is van Het 
bittere kruid. Het woord of een variant ervan valt in alle recensies, met‑
een gevolgd door een poging te verklaren waarom juist die soberheid 
zoveel indruk maakt. Ook daarover zijn bijna allen het eens: juist om‑
dat de lezer het drama kent roepen de feiten spanning op; hoe kaler 
de feiten, des te groter de spanning. Het is hetzelfde mechanisme dat 
optreedt bij lezing van het Dagboek van Anne Frank of het korte verhaal 
van Gerard Reve over de familie Boslowits.

Kroniekachtig nuchter relaas over de joden in Amsterdam, bijeenge‑
houden door de summiere aantekeningen van de ik, een 10‑jarig joods 
meisje. Onaangenaam objectief en arm aan stijl. Aanvaardbaar voor wie 
geen literaire eisen stelt.

Aldus idil, de katholieke recensiedienst, in dit geval geciteerd door de 
belangrijkste Nederlandse criticus van de Shoahliteratuur, Sem Dres‑
den. Het gebeurt zelden, becommentarieert hij, dat in een bespreking 
in zo kort bestek zoveel juiste opmerkingen worden gemaakt ‘terwijl 
het geheel toch zo feilloos onjuist is’. Hij bedoelt: juist aan die objec‑
tiviteit en taalarmoede ontleent het werk zijn kracht. En literair? Een 
kniesoor die daarom maalt.

De vernietiging verzwegen

Op het moment dat Presser zijn ‘volstrekt historisch... helemaal zo 
gebeurd(e)’14 novelle en Marga Minco haar kroniek15 publiceerden, was 
er over de Shoah en aanverwante zaken zowel buiten als binnen de 
Nederlandse grenzen heel wat gepubliceerd – zij het, nogmaals, dat 
het in vergelijking met wat vanaf de jaren tachtig zou verschijnen, wei‑
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nig was. Het meeste hiervan hield zich expliciet op de vlakte, dat wil 
zeggen ging in ieder geval niet of nauwelijks in op het ergste en het 
laatste: de moord in de gaskamer. In het geval van Anne Frank, zo 
zou je kunnen zeggen, spreekt dat voor zich. Het meisje wist niet wat 
haar te wachten stond. In het geval van de novelle van Presser was 
het niet‑noemen inherent aan de locatie van zijn verhaal: Westerbork, 
geen vernietigings‑ maar een doorgangskamp. Hetzelfde geldt voor de 
schetsen van Marga Minco. Ze spelen zich af in Amsterdam. In an‑
dere gevallen, zou je denken, was er minder reden tot verhullen. In 
enkele, kort na de oorlog gepubliceerde geschriften had men dat dan 
ook niet gedaan. Zo is de eerste grote Nederlandse geschiedenis van de 
Shoah, Abel Herzbergs Kroniek der jodenvervolging, tamelijk expliciet, 
zij het zeer kort, in de vermelding van de uiteindelijke toedracht. ‘Wat 
is daar met de aangekomenen gebeurd?’ vraagt Herzberg zich af in het 
hoofdstuk met de titel ‘De “Knochenmühle”: Auschwitz‑Birkenau, So‑
bibor’. Het antwoord neemt zeven van de ruim 250 pagina’s in beslag. 
‘Voor verreweg de meesten is dat vrij gauw verteld,’ vervolgt hij, ‘voor 
Sobibor nog gauwer dan voor Auschwitz. De Endlösung der Judenfrage 
werd door de Sonderbehandlung voltrokken. De talloze berichten, die 
ons daarover ten dienste staan, zijn nagenoeg eensluidend.’
 Volgt het verhaal dat eenieder kent. Herzberg vertelt het vooral op 
basis van de beschrijving die Eugen Kogon in zijn in 1947 verschenen 
boek over de SS‑Staat had gegeven. Verder gebruikte hij de bijlage bij 
het boek van Eddy de Wind, de verslagen van de Neurenberger pro‑
cessen en de rapporten van het Rode Kruis.16 Zijn toon is, net als die 
van Marga Minco: kaal, feit na feit na feit. Vandaar ook, opmerkelijk, 
dat hij evenals Minco voor haar novelle, voor zijn geschiedschrijving 
het begrip ‘kroniek’ gebruikt. Het suggereert een weergave zonder op‑
smuk: feiten, niets meer. De beschrijving van de vergassing en ver‑
branding beslaat bij Herzberg ruim twintig regels, wordt gevolgd door 
een opsomming van bovengenoemde bronnen en besloten met een 
verwijzing naar Kogon. Bij hem zou de lezer nog meer gruwelen kun‑
nen vinden. ‘Wij besparen ze onze lezers, niet omdat we aan hun juist‑
heid twijfelen, maar omdat het zo al mooi genoeg is.’17

 Het is een opmerking die in de een of andere variant in bijna alle li‑
teratuur over de vernietigingskampen te vinden is. Zoals gezegd werd 
er relatief weinig over de genocide geschreven. Als erover geschreven 
werd, dan werd er meer gesuggereerd dan gezegd. En als er iets con‑
creet gezegd wordt, dan gebeurt dat zelden zonder een opmerking 
over het onvermogen van de taal of de zinloosheid van de mededeling. 
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Sterker nog, in vele, zo niet de meeste gevallen werd het zwijgen tot 
principe verheven omdat datgene wat gezegd zou moeten worden, zo 
meenden degenen die dat zouden willen doen, niet gezegd kon wor‑
den. Vandaar veelgebruikte uitdrukkingen als het onuitspreekbare uit‑
spreken, het ondenkbare denken of de leegte verwoorden. ‘The world 
of Auschwitz,’ stelt literatuurcriticus George Steiner in een veelgeci‑
teerd, in de jaren zestig verschenen essay, ‘lies outside speech as it lies 
outside reason.’18

 Iets dergelijks zou ontelbare malen en door tallozen herhaald wor‑
den, het vaakst en meest indringend door de Roemeen en latere Nobel‑
prijswinnaar Elie Wiesel. Wiesel zat in Auschwitz, verloor zijn familie 
en was pas zestien toen de oorlog eindigde. Hij voelde meteen grote 
behoefte om te getuigen, zo schrijft hij in een opstel over zijn pogingen 
in die richting, maar wist niet hoe.

Ik miste ervaring, aanknopingspunten. Ik wantrouwde ieder maak‑
werk, ieder werktuiglijk werk. Moest alles gezegd of verzwegen wor‑
den? Moest het worden uitgeschreeuwd of zachtjes gefluisterd? De 
nadruk leggen op de afwezigen of op hun opvolgers? Hoe wordt het 
onuitsprekelijke beschreven?19

Vandaar ook het einde van zijn eerste boekje, een bewerking van een 
bewerking van een oorspronkelijk Jiddisch manuscript dat eerst in 
die taal in Argentinië20 en vervolgens onder de titel La Nuit in 1958 
in Frankrijk verscheen. De oorlog is voorbij, de ik‑persoon is aan het 
kamp ontkomen en min of meer van zijn ergste ziektes hersteld. Dan 
komt hij uit bed. ‘Ik wilde in de spiegel kijken die aan de muur tegen‑
over mij hing,’ schrijft hij. ‘Ik had sinds het getto mijn gezicht niet 
meer gezien. Uit de spiegel keek een lijk mij aan. Zijn blik in mijn 
ogen verlaat mij niet meer.’21

De noodzaak te getuigen

Dood zijn terwijl je nog leeft en niet bij machte die schijndood te be‑
schrijven terwijl een innerlijke noodzaak je daartoe toch verplicht, 
het is een thema dat in de vroege concentratiekamp‑ en, sterker nog, 
Shoahliteratuur telkens opduikt, in Tadeusz Borowski’s Stenen wereld 
(1946‑1948), Les jours de notre mort van David Rousset (1947), Primo 
Levi’s Se questo è un uomo (1947), L’éspèce humaine van Robert Antel‑
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me (1947), de genoemde ‘roman’ van Wiesel en Jorge Semprúns Le 
grand voyage (1963) onder meer.22 ‘Overleven was getuigen’ schreef 
een Brits historicus in een van de eerste grote werken over de Shoah: 
‘een historisch imperatief’23 maar dan wel een imperatief dat met een 
onoverwinnelijk onvermogen worstelde. Ditzelfde had in nog veel ster‑
kere mate gegolden voor degenen die de kampen niet overleefden. Een 
schrijnende illustratie hiervan zijn de snippers die enkele Auschwitz‑
gevangenen aan het as toevertrouwden.24

 
‘Iedereen schreef’, beweerde een man die de gebeurtenissen in het 
getto van Warschau voor het nageslacht probeerde te bewaren en daar 
op miraculeuze wijze ook in slaagde.25 Minder succes had een van de‑
genen die onder meer op basis van dergelijk restmateriaal een samen‑
vatting probeerde te schrijven, Jacob Shatzky. Hij publiceerde tussen 
1947 en 1953 drie delen van wat zijn magnum opus moest worden: 
een geschiedschrijving van de joden van Warschau. Het laatste deel 
vorderde tot 1897. Verder kwam Shatzky niet. Verder kon hij ook niet. 
‘Waarom werk ik als een slaaf?’ vroeg hij zijn gehoor tijdens een joods 
wetenschappelijke congres. ‘Waarom schrijf ik? Mijn mensen zijn 
dood. Mijn onderwerp is dood.’
 Hij begon nog wel aan het vierde deel van zijn reeks maar kwam niet 
verder en stierf aan een hartaanval.26 De problematiek is misschien 
nog het beste samengevat door Charlotte Delbo, een niet‑joodse Fran‑
çaise die in Auschwitz belandde en daarover kort na de oorlog een boek 
schreef dat pas in de jaren zestig uitgegeven werd (maar nauwelijks 
bekendheid geniet). ‘Je gelooft niet wat we zeggen,’ schreef ze, ‘want 
als hetgeen we zeggen waar zou zijn, dan zouden we niet meer bestaan 
en het dus ook niet kunnen zeggen.’27

 Vandaar ook dat Delbo haar boek Aucun de nous ne reviendra noem‑
de. Ze bedoelt: ook al kwamen enkelen van ons terug, we zouden nooit 
meer dezelfde zijn en in figuurlijke zin dus ook niet terugkeren. Der‑
gelijke noties zijn aan het eind van de twintigste eeuw zo bekend dat ze 
als cliché aandoen. In de eerste decennia na de oorlog was dat vanzelf‑
sprekend niet het geval en worstelde men met de weergave. Was die op 
zichzelf al moeilijk, moeilijker nog was zij omdat bijna niemand wilde 
luisteren.
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Afnemende belangstelling

In het nawoord van een van de eerste niet‑Nederlandstalige pogingen 
(uit 1953) een historisch overzicht van de moord op de joden te geven 
schreef Gerald Reitlinger28 dat ‘de sfeer van Neurenberg’ verdwenen 
was. Hij bedoelt: in de eerste jaren na de oorlog werd er relatief veel 
over de oorlog en de kampen gepubliceerd en heerste ook de overtui‑
ging dat met het jongste verleden korte metten gemaakt moest – en 
kón – worden. Maar begin jaren vijftig had die mentaliteit plaatsge‑
maakt voor een andere, verzoenende houding. ‘Mannen die zich veel 
misdadiger gedragen hebben dan de meerderheid van degenen die 
schuldig bevonden en opgehangen werden, leven nog en lopen vrij 
rond,’ schreef hij.

Anderen worden vanwege een verwarrende opvatting van verzoening 
uit de gevangenis ontslagen. Van het berouw dat ooit bij de Duitse lei‑
ders populair was, is steeds minder te zien en zal nog minder te zien 
zijn als het land weer verenigd en bewapend is.29

Later onderzoek bevestigt de juistheid van deze observatie. Het was 
zo goed als overal hetzelfde verhaal. Zo hadden ook de Engelsen in de 
jaren vijftig over het algemeen weinig tot geen belangstelling voor de 
door de nazi’s tijdens de oorlog begane misdaden. Wat ze ervan wisten 
was meestal onjuist of op z’n minst onvolledig.30 Vandaar dat de Shoah 
in de destijds fameuze, 800 pagina’s dikke Hitler‑biografie van Alan 
Bullock uit 1952 nauwelijks voorkomt – er worden nog geen drie pa‑
gina’s aan gewijd. Bullock was voornamelijk geïnteresseerd in Hilters 
buitenlandse politiek en beschrijft de man, zijn doen en denken geheel 
vanuit het klassieke concept van de tiran. Het moorddadig antisemitis‑
me zou daarvan niet meer dan een zoveelste illustratie zijn.31 Eenzelfde 
beeld verklaart waarom een Auschwitzoverlevende die in 1958 in En‑
geland een serie lezingen kwam houden van een voormalig minister te 
horen kreeg dat hij altijd gemeend had dat verreweg de meeste joden 
ten gevolge van epidemieën gestorven waren.32 De Tweede Wereldoor‑
log was voor de Engelsen in de eerste plaats een onderwerp van nostal‑
gie, trots en spanning – soldatenverhalen in de trant van The Great Es-
cape (1963), Colditz (The Colditz Story, 1955) en Evelyn Waugh’s Sword 
of Honour‑trilogie uit de jaren 1955‑1961.33 In de Verenigde Staten werd 
het geheel van deze verhalen the good war genoemd.34 Ook daarin was 
voor de Shoah geen plaats.35 Elders, in Frankrijk, Duitsland, ja zelfs Is‑
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raël bestond evenmin veel belangstelling.36 Een opmerkelijke voorbo‑
de hiervan is het literair verhaal dat Haim Hazaz, een van de belangrij‑
kere schrijvers van de eerste generatie Israëliërs, in 1943 publiceerde. 
Het vertelt van een bijeenkomst in een kibboets. Daarbij stelt een van 
de aanwezigen voor het vak geschiedenis op de Israëlische scholen, let 
wel, te verbieden.

Waarom moeten wij hen [onze kinderen] vertellen van de schaamte van 
onze voorouders? Ik zou tegen ze zeggen: jongens, sinds het moment 
dat we in ballingschap zijn gegaan, zijn we een volk zonder geschiede‑
nis geweest. Jullie hebben vrij. Ga naar buiten om te voetballen.37

Het is een notie die in het Israël van vóór het Eichmannproces en de 
Zesdaagse Oorlog gemeengoed was. Zo goed als alle aandacht ging uit 
naar de toekomst, het verleden zou voorbij zijn.38 David Ben‑Goerion 
schreef het in 1957 letterlijk aan filosoof Nathan Rottenstreich. ‘De re‑
den is dat de joden [uit dat verleden] vernietigd zijn. Het verre verleden 
is dichterbij dan het jongste [verleden].’39 Het resultaat van deze opvat‑
ting was onder meer waarneembaar in de vroegste inrichting van Yad 
Vashem waar de klemtoon, in tegenstelling tot tegenwoordig, geheel 
lag op het joods verzet en op degenen die uit Europa hadden weten te 
ontsnappen. Pas later, na herhaaldelijke herinrichtingen, verschoof de 
belangstelling richting slachtoffers.
 Een goede en ook ontroerende illustratie van het onvermogen het 
verleden onder ogen te zien dan wel alle aandacht aan de toekomst 
te besteden biedt een aflevering van het populaire Amerikaanse pro‑
gramma This is Your Life. Eind mei 1953 uitgezonden was het een van 
de eerste, zo niet de eerste keer dat een joods slachtoffer op televisie 
zijn verhaal deed. De persoon in kwestie was Hanna Kohner, een jodin 
die meende als enige van haar familie de oorlog overleefd te hebben. 
Kohner was geboren in Tsjecho‑Slowakije, ontkomen naar Amster‑
dam, gehuwd en opgepakt. Vervolgens maakte zij de helse toer van 
Westerbork via Theresienstadt naar Auschwitz. Maar ze overleefde, 
keerde terug naar Amsterdam en werd daar opgehaald door haar eer‑
ste geliefde, op dat moment sergeant in het Amerikaanse leger. Te‑
meer omdat tijdens de uitzending ook Hanna’s in Israël levende broer 
opdook, eindigde het verhaal met een happy end. De presentator be‑
klemtoonde dat nog eens door de boodschap in de slotminuten voor 
zowel slachtoffer als kijker samen te vatten.
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The never‑to‑be‑forgotten tragic experiences of your life, Hanna, have 
been tempered by the happiness you’ve found here in America... This 
is your life, Hanna Block Kohner. To you in your darkest hour America 
held out a friendly hand.40

Geschiedschrijving

Tegen de achtergrond van de neiging de Shoah naar de uithoeken van 
de herinnering te bannen hadden de weinige historici die zich in de 
jaren vijftig in het onderwerp verdiepten, onder wie de later beroem‑
de Raul Hilberg,41 het idee er helemaal alleen voor te staan. Er was 
slechts één land waar dat enigszins anders lag: Nederland. Nergens 
werd zo vroeg zo veel over de Shoah gepubliceerd: een eerste over‑
zicht in 1945/1946 (Sam de Wolff), een tweede in 1947 (Willy Wielek) 
en een derde in 1950 (Abel Herzberg). Geen van deze werken werd 
vertaald. Ook E.A. Cohens dissertatie over het concentratiekamp ver‑
scheen uitzonderlijk vroeg (1952) – en werd overigens wél vertaald.42 
Ook bij het verzamelen van bronnen speelde Nederland een vroege en 
vooraanstaande rol: al in 1934 werd op de Amsterdamse Sarphatistraat 
het eerste instituut opgericht dat materiaal over de jodenvervolging 
verzamelde, de later naar zijn oprichter genoemde (Alfred) Wiener 
Library. Vanwege de dreigende oorlog werd hij in 1939 overgebracht 
naar Londen. Tot slot was Nederland het eerste land waar een speci‑
aal op het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog gericht en door 
de staat betaald instituut werd ingesteld: het Rijksbureau voor Oor‑
logsdocumentatie ofwel riod, latere niod. In geen land kreeg een 
historicus (Presser) zo vroeg (1950) het officiële verzoek een geschie‑
denis van de Shoah te schrijven. Een dergelijke geschiedenis werd 
elders om verschillende redenen zelfs tegengehouden. In Frankrijk 
omdat joden vanwege Verlichtingsidealen (alle Fransen zouden gelij‑
kelijk burgers zijn) en een historiografische mode (Annales) niet als 
apart, van overheidswege gestimuleerd studieobject in aanmerking 
kwamen. In het Oostblok omdat slachtoffers van de nazi’s het liefst 
als communisten werden voorgesteld. Vandaar ook dat de belangrijk‑
ste, van oorsprong Oost‑Europese historici van de Shoah zoals Philip 
Friedman in de Verenigde Staten of Israël werkten. In die landen be‑
stonden echter weer andere redenen het onderwerp weg te schuiven: 
toekomstgerichtheid, Koude Oorlog, patriottisme, opbouwmentaliteit. 
In Duitsland tot slot lag de klemtoon op het nationale drama. Daarin 
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speelde de Shoah geen rol en werd, indien vermeld, voorgesteld als 
het resultaat van een afwijking: Duitsland en de Duitse traditie had‑
den er, aldus de heersende visie, im Grunde niets mee te maken. Om 
die reden hoefden Duitse historici zich er ook niet al te druk over te 
maken.43

Sem Dresden

Een voordeel van het bestaan van een instituut dat zich exclusief met 
de bestudering van de Tweede Wereldoorlog bezighield, is dat onder‑
zoekers een plek hadden waar het materiaal bijeenstond. Een van de‑
genen die hiermee zijn voordeel deed, was de Leidse hoogleraar Fran‑
se letterkunde Sem Dresden.44 Hij publiceerde eind jaren vijftig een 
essay over de Shoahliteratuur dat niet alleen eerder verscheen dan het 
internationaal als baanbrekend bekendstaande werk van Al Alvarez,45 
George Steiner46 en Lawrence L. Langer,47 maar ook nog eens van on‑
gekend hoog niveau is en zich dan ook gemakkelijk met het werk van 
genoemden kan meten. Het is getiteld De literaire getuige en vormt het 
uitgangspunt van een boek dat Dresden tientallen jaren later over het‑
zelfde onderwerp publiceerde en dat, in tegenstelling tot dit essay, wel 
tot het internationale debat doordrong.48

 De literaire getuige is een van de eerste, zo niet de eerste studie waarin 
expliciet gesproken wordt van ‘shoahliteratuur’, een genre dus. Cen‑
trale thematiek van dit genre, aldus Dresden, is de verwerking van de 
kampherinnering. Maar een van Dresdens belangrijkste conclusies – 
en ook daarmee loopt hij voor op latere inzichten – is dat een dergelijke 
verwerking nauwelijks mogelijk lijkt omdat er geen brug ligt tussen 
het kamp en de gewone wereld. In ieder geval was dat wat zo goed 
als alle getuigen volgens hem beweerden. ‘We staan buiten den tijd,’ 
citeert hij Abel Herzberg, ‘buiten het leven, buiten de ruimte.’ Presser 
betoogt het in De Nacht der Girondijnen, Rousset sprak om die reden 
van een ‘concentratiekamp‑universum’ en Maurits Mok verwoordde 
het in zijn gedichten:

De wolken dreven voort, de wind
luisterde enkel naar zijn eigen stem.
Waar in de wereld was een boomtak
die om hen huiverde?
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Dit is ook de achtergrond van de beroemde, latere uitspraak van Elie 
Wiesel dat het schrijven van een roman over Auschwitz onmogelijk 
is. Zo’n roman, beweerde hij, is geen roman, en indien wel, dan gaat 
hij niet over Auschwitz. ‘De gedachte alleen al een dergelijke roman te 
schrijven is blasfemie.’49 De Shoah zou zijn als de joodse god: onbe‑
noembaar, onaanraakbaar, onbegrijpelijk. Zo ver ging Dresden niet. 
‘De afgeslotenheid leek volkomen,’ becommentarieert hij en consta‑
teert ‘een radicaal verschil tussen wij en zij, een niet te overbruggen 
kloof’. Een van de verklaringen voor deze kloof is dat de mens in het 
kamp opgehouden was mens te zijn. Hij was een ‘ding’ geworden, een 
niemand zoals Cohen eerder in zijn boek over het concentratiekamp 
beweerd had. ‘Zij laten zich leven, zij vegeteren en wachten in een toe‑
stand die medici “stuporeus” zouden noemen op wat komen gaat.’
 Vandaar ook dat de meeste Shoahverhalen afkomstig zijn van de‑
genen die het ergste niet hadden meegemaakt. ‘Nu, jaren later,’ merkt 
Primo Levi in zijn laatste boek op,
 

kan men wel zeggen dat de geschiedenis van de Lager bijna uitsluitend 
geschreven is door wie, zoals ik, de diepste diepten ervan niet heeft ge‑
peild. Wie dat wel heeft gedaan, is niet teruggekomen, of was door zijn 
lijden en zijn onbegrip onmachtig om iets waar te nemen.50

Een van de belangrijkste gevolgen van de onoverbrugbare kloof tussen 
hier en daar of tussen wij en zij, aldus Dresden, is dat het gebeurde 
als onuitsprekelijk wordt ervaren. Ondertussen werd er natuurlijk toch 
over gesproken. Meer nog: door de studies, romans, gedichten, herin‑
neringen en documentaires waarin het zogenaamd onuitsprekelijke 
uitgesproken werd, weten we wat we weten. Maar zowel schrijver als 
publiek voelen zich er ongemakkelijk onder. Het was om redenen als 
deze dat Charles bij de vijfde druk van zijn boek aankondigde dat dit 
tevens de laatste zou zijn (hij wenste geen succes ten koste van zo’n 
afschuwelijk thema) en dat bij voorlezingen uit het werk van Minco, 
volgens Dresden althans, hetzelfde gebeurde als na theatervoorstellin‑
gen van het dagboek van Anne Frank: het bleef doodstil, er volgde geen 
applaus. Commercieel succes, bewieroking, ja zelfs de vermelding van 
de naam van de auteur51 werden als heiligschennis beschouwd. Dres‑
den gebruikt laatstgenoemd begrip ook letterlijk en doelt daarmee op 
een fenomeen dat, tot woede van velen,52 nogal eens met de Shoah in 
verband wordt gebracht: religie of mystiek. Als het zo moeilijk is over 
de Shoah te spreken en als deze het beste uitgedrukt wordt door stilte 
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of een andere variant van het onuitsprekelijke, dan bestaat er onmis‑
kenbaar een overeenkomst tussen de Shoah en het goddelijke. ‘In bei‑
de gevallen zijn woorden niet toereikend,’ schrijft Dresden, ‘in beide 
gevallen staat men buiten het leven.’

De mens is godheid of ding geworden; geen van beide laat zich uitdruk‑
ken op een wijze die anderen geheel duidelijk zal maken wat bedoeld 
wordt. Vandaar dan ook... dat men altijd het gevoel heeft, dit heilige 
maar ook deze vreselijke ellende te onteren en aan te tasten door er over 
te spreken.53

Een van de belangrijkste thema’s die Dresden in zijn essay aansnijdt 
is de vraag naar de betekenis van literaire getuigenissen van de Shoah. 
Die betekenis moet wel groot zijn, stelt hij, want als de werkelijkheid 
van het kamp onuitsprekelijk is, maakte zij onvermijdelijk plaats voor 
wat wél uitgedrukt kan worden en dat wordt dan de werkelijkheid. In 
dit verband citeert hij de Franse auteur Jean Cayrol, Nacht und Nebel‑
gevangene in Mauthausen en schrijver van de tekst van de eerder ge‑
noemde documentaire van Alain Resnais.54 Door zijn beschrijving 
wordt het kamp beeld, ‘une fiction, une fable’, stelt Cayrol. Claude 
Lanzmann zou met betrekking tot de film jaren later overigens het‑
zelfde beweren.55 Dresden becommentarieert:

De allerafschuwelijkste realiteit wordt door het schrijven tot een soort 
romaneske fictie. Wat ondraaglijk zwaar is geweest, verkrijgt zo doende 
een zekere lichtheid.56

Die lichtheid is het gevolg van het feit dat de onbeschrijflijke gebeur‑
tenissen blijkbaar toch opgeschreven kunnen worden. Dat is minder 
verontrustend dan zwijgzaamheid of opmerkingen dat het gebeurde 
onbegrijpelijk of onuitdrukbaar is. Dat is aantoonbaar dus niet het ge‑
val, het wordt immers uitgedrukt. Taal en verhaal bezweren. Er lag wel 
degelijk een brug tussen de levenloze leegte van het kamp en het ge‑
wone bestaan. Een schrale troost.57
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Het jongste verleden en de 
mentaliteit van ‘niet zeuren maar 
poetsen’

Bijna alle herinneringen van oorlogsgetroffenen aan de jaren vijftig 
vertellen hetzelfde: dat men ‘het’ niet wilde horen. Isaac Lipschits die 
met zijn broer als enige van zijn familie de oorlog overleefde, sprak in 
dat verband zelfs van ‘een kleine sjoa’. ‘Joden die hun verhaal over de 
ervaringen tijdens de Sjoa kwijt wilden, vonden geen willig oor bij niet‑
joden,’ schrijft hij. Maar dat niet alleen. Ook onderling werd welhaast 
zonder woorden gesproken.

Twee joden ontmoeten elkaar op straat. De ene jood vraagt: ‘Je ouders?’ 
De andere jood antwoordt: ‘Niet teruggekomen.’ Een dialoog van vier 
woorden met een ontzagwekkende inhoud. Na de eerste pogingen om 
hun verhaal kwijt te raken, klapten veel joden dicht. En wanneer de ene 
partij niet wil praten en de andere partij niet wil luisteren, ontstaat een 
grote stilte. 1

Anderen, niet alleen Nederlanders,2 vertellen hetzelfde anders. In de 
familie van Ischa Meijer bijvoorbeeld werd over de oorlog hardnekkig 
gezwegen.3 ‘De Tweede Wereldoorlog was in ons gezin als een wol‑
len deken,’ vertelt Bill Minco (geen familie), ‘bij voortduring aanwezig, 
zonder dat er over is gepraat... De oorlog heeft altijd een rol gespeeld 
– iedereen wist wat er gebeurd was, maar we spraken er niet over.’4 Zo 
ook Gerhard Durlacher.

Vrienden van mijn ouders, standvastig en integer, buren variërend van 
fatsoenlijk tot misdadig, ieder had zijn verhaal over de ongemakken der 
bezetting en snoerde daarmee het onzegbare in mijn keel.

Ik was de bijna‑vreemdeling die alles aan moest horen wat ieder an‑
der uitentreure had gehoord en ik kocht met mijn gewillig oor en met 
mijn discrete zwijgzaamheid aanvaarding.5

[17]
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Wat voor joden geldt, geldt naar zich laat aanzien ook voor anderen: 
collaborateurs,6 tewerkgestelden,7 bombardements‑8 of honger‑, lees 
burgerslachtoffers, Indische Nederlanders,9 nabestaanden,10 eigenlijk 
allen. De enige uitzondering, tot op zekere hoogte, vormen de verzets‑
lui. Zij spraken wel, zij het eveneens met steeds meer moeite en steeds 
meer bitterheid. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze voor hun 
gevoel niet of onvoldoende erkend werden, niet als verzetslui althans.11 
Een opmerkelijke illustratie hiervan is het boek dat de faam geniet juist 
het tegenovergestelde gedaan te hebben: Psychosomatische gevolgen van 
onderdrukking en verzet van Jan Bastiaans. Daarin worden de levens van 
veertig door de oorlog getroffen verzetslui onderzocht. De conclusie is 
echter een andere dan je zou verwachten.

Aangetoond is hoezeer de oorlogsstress op al of niet specifieke wijze 
neurotiserings‑ of verwaarlozingspatronen uit de jeugd kan reactiveren, 
hoe bij sommigen de verzetshouding in de oorlog op een bepaalde wijze 
met de jeugdontwikkeling verbonden was.

Anders gezegd: de oorlog was niet de enige factor die hun een trauma 
had bezorgd, de jeugd was er tevens debet aan. Meer nog, volgens Bas‑
tiaans was de keuze voor het verzet niet alleen een uitvloeisel van de 
bezetting maar ook van die jeugd. Het verklaart dat hij de korte levens‑
schetsen van zijn patiënten als volgt begint:

Opgegroeid in neurotisch gezin met hardwerkende, thuis passieve 
vader en liefdevol dominerende, dwangneurotische moeder. Als kind 
koppig, eigenwijs, alles moet lopen zoals hij wil.

En:

Opgegroeid in neurotiserend en sterk verwaarlozend milieu, waarbij 
vader een weinig steunende potator [drinkebroer], moeder aan tubercu‑
lose overleden als betrokkene 1 jaar is.

Derde voorbeeld:

Opgegroeid in zeer gestoord milieu met angstaanjagende, egoïstische, 
psychopatische vader, mogelijk wat passieve moeder na geboorte van 
jongste kind overlijdt als betrokkene 5 jaar is.12
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In de weinige reacties op het boek werd dit nog eens beklemtoond: ‘dat 
het merendeel van de betrokkenen reeds voor de oorlog als neurotisch 
moest worden beschouwd.’
 Verlate reacties op de oorlog zouden uitzonderlijk zijn. Wie er last 
van kreeg zou het, kort samengevat, ook zonder de oorlog moeilijk ge‑
had hebben. ‘Men behoeft niet te gaan zitten wachten op de ziekte die 
nu gaat komen als gevolg van de oorlogsmoeilijkheden.’13

Verzwegen zwijgzaamheid

Van de zwijgzaamheid over de oorlog is opmerkelijk weinig bekend. 
Tenzij iemand zich, zoals in bovenstaande gevallen uit de joodse hoek, 
expliciet herinnert dat hij zich tot zwijgen gedwongen voelde (en dat 
gebeurde meestal achteraf, op het gevaar dat het geheugen de zaken 
verdraait), spreekt het voor zich. Het zwijgen is immers per definitie 
verzwegen en wordt dus welhaast vanzelfsprekend weggeschoven. Te‑
gelijkertijd blijkt uit alles wat hieraan voorafging dat het onjuist zou 
zijn te suggereren dat de oorlog in de jaren vijftig vergeten werd. Dat 
kon niet, daarvoor was de schaduw te groot, de ervaring te sterk. Het is 
eerder zo dat op allerlei wijzen geprobeerd werd de oorlog in te passen 
in de stroom van het voortgaande leven. Dit gebeurde door op een rela‑
tief nuchtere toon oorlogsgeschiedenis te schrijven (Onderdrukking en 
Verzet), door de politieke gebeurtenissen zo te boekstaven dat de angel 
eruit werd gehaald (Parlementaire Enquête), door de doden bij te zetten 
(monumentenhausse), barmhartigheid tegenover de daders te predi‑
ken of de gebeurtenissen samen te vatten in eenvoudige, overzichte‑
lijke verhalen met nadruk op het happy end. ‘Een nieuwe generatie, die 
uit eigen ervaring geen weet heeft van wat het Nederlandse volk in die 
vijf donkere jaren heeft doorstaan, is sindsdien opgegroeid,’ schreef 
Het Parool in het voorjaar van 1960.14

 
Voor hen is de vrijheid van nu een zaak, die zij als iets vanzelfsprekends 
aanvaarden. Zij weten bewust niets van de tijd, dat de harde stappen 
van soldatenlaarzen de mensen‑om‑de‑tafel elkander bevreesd deden 
aankijken met in de ogen de onuitgesproken vraag: ‘is het om ons te 
doen?’ Toch is het goed, dat zij ervan weten en dat zij het dan nooit 
meer vergeten.
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Maar ook voor degenen die de oorlog wél hadden meegemaakt, zo ver‑
volgt het artikel, kan het geen kwaad zich de oorlog te herinneren. ‘Er 
is nadien al weer zoveel gebeurd, dat de herinnering eraan wellicht is 
weggesleten.’15 Het zou goed zijn als daarin verandering kwam.
 Dat een dergelijke mening niet door allen gedeeld werd, blijkt onder 
meer uit de controverse die zich eind 1960 ontspon naar aanleiding 
van een door de vpro uitgezonden televisiedrama waarin op realisti‑
sche wijze ingegaan werd op de jodenvervolging.16 Volgens het Alge-
meen Handelsblad kon een dergelijk drama alleen bedacht worden door 
iemand die de gebeurtenissen niet had meegemaakt. Er mocht volgens 
de krant wel over de jodenvervolging gesproken worden

maar de werkelijkheid van die tijd is te hard geweest, om haar zo kort 
na alles wat er is gebeurd, in een wrede, fotografische kopie opnieuw 
levend te maken.17

In de Parool-pers werd hierover anders gedacht, werd het stuk hemel‑
hoog geprezen en de auteur een ongekend talent genoemd. Ook nadat 
Het Vrije Volk gemeld had dat de man in de oorlog fout was geweest 
of in ieder geval twee jaar in een kamp voor politieke delinquenten 
had gezeten,18 nam men daar niets van terug. De voormalige verzets‑
pers, zo zou je met wat slagen om de arm kunnen stellen, wilde de 
oorlog zich herinneren – niet in de laatste plaats omdat zij de goede af‑
loop mede op haar conto schreef. De rest van de pers en een overgrote 
meerderheid van de bevolking had andere zaken aan het hoofd.

Optimisme

Toch zijn schuldgevoelens over het verleden niet de enige verklaring 
voor dat ‘vergeten’. Een rol speelde ook de overtuiging dat een ander 
tijdperk was aangebroken. Eerder werd de bijlage van het Algemeen 
Handelsblad uit mei 1955 vermeld – een verzameling juichende arti‑
kelen met één centrale boodschap: dat niet alleen de oorlog maar heel 
die ellendige periode, van de crisis van de jaren dertig tot de misère 
van de naoorlog, voorbij was. Maar het Algemeen Handelsblad was niet 
de enige krant die iets dergelijks halverwege de jaren vijftig verkon‑
digde. Voormalig Verzet Nederland deed hetzelfde in een kleurig, groots 
en, niet toevallig, op 5 mei verschenen jubileumnummer. Onder het 
motto ‘Vijf jaar afbraak, tien jaar opbouw’ bracht het blad een lange 
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dankzegging aan het verzet en een lofzang op alles wat dankzij zijn in‑
zet in tien jaar bereikt was.19 Ook het Nationaal 5 mei Comité kwam in 
1955 met een optimistisch boekwerk. Het draagt de veelzeggende titel 
Herrezen Nederland en bejubelt eveneens de successen van het verzet. 
‘Verzet en wederopbouw zijn onverbrekelijk verbonden,’ staat er.

Het ‘verzet’ heeft niet alleen bestaan uit het dwarsbomen en saboteren 
van de destructieve maatregelen... Even geruisloos werd het beleid ont‑
worpen, dat na de oorlog een grondslag zou kunnen vormen voor een 
gelukkiger samenleving.20

En ziedaar, de Directeur‑Generaal van Handel en Nijverheid kwam 
woorden tekort om de zegeningen van het heden te beschrijven. De 
directie van Rijkswaterstaat kraaide nauwelijks minder victorie. Zo ook 
het hoofd Public Relations van de klm – het paradepaardje van naoor‑
logs Nederland.21 Allen beklemtoonden hetzelfde: dat een nieuw tijd‑
perk aangebroken was. De oorlog was voltooid verleden tijd.22

Anders dan aan het eind van de jaren veertig, toen optimistische gelui‑
den vooral in kringen van overheid en bedrijfsleven klonken, werd de 
vooruitgang in de tweede helft van de jaren vijftig door ‘eenieder’ aan 
den lijve ervaren. Een illustratie hiervan is de ontwikkeling van de sa‑
larissen. Sinds 1948 waren die er voortdurend op vooruit gegaan, van 
een gemiddeld weekloon van 55 gulden naar 102 gulden tien jaar later. 
Maar in de eerste helft van deze periode ging deze verhoging gelijk op 
met de stijging van de kosten van het levensonderhoud, met als gevolg 
dat het netto resultaat nul was. Dat veranderde pas toen de loonrondes 
vanaf oktober 1954 plaatsmaakten voor welvaartsrondes. ‘Vanaf dat 
jaar ging het tot 1967 aan één stuk door alleen maar beter.’23

 De verbetering bleef niet beperkt tot de portemonnee maar bleek 
ook in de praktijk, het huishouden voorop. In de gemiddelde woning 
kwam er tot een jaar of tien na de oorlog niet veel meer dan licht 
en geluid uit het stopcontact. Maar vanaf het midden van de jaren 
vijftig leverde datzelfde kastje ongeveer alles wat een mens zich wen‑
sen kon: stofzuiger, koelkast, wasmachine, droogtrommel, strijkijzer, 
naaimachine, ja zelfs een mini‑bioscoop. Hoewel sommige van deze 
apparaten, vooral de stofzuiger, al langer bekend waren, werden de 
meeste ervan pas in de loop van de jaren vijftig gemeengoed.24 De‑
ze technische veranderingen maakten deel uit van een revolutionair 
pakket waartoe ook warm en koud stromend water, douche, telefoon, 
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gaskachel, ja zelfs centrale verwarming, gasfornuis, brommer, auto, 
televisie, supermarkt en nog veel meer behoorden. Het gaat op deze 
plek natuurlijk niet om deze nieuwigheden als zodanig. Het gaat om 
de mogelijke mentaliteitsverandering ten gevolge hiervan, in het bij‑
zonder om de gedachte dat er onder het verleden en daarmee ook on‑
der de oorlog een streep gezet kon worden. De toekomst zou anders 
zijn!
 De mentaliteitsverandering werd verder in de hand gewerkt door 
een andere, gelijktijdige ‘revolutie’. Een van de meest pijnlijke erva‑
ringen uit het verleden was de kwetsbaarheid geweest. Crisis en oor‑
log hadden allen daarvan nog eens goed doordrongen: dat er maar 
iets hoefde te gebeuren of je stond machteloos – tegen een baas die 
je ontsloeg, een ziekte die je overviel, een willekeurige tegenslag. Het 
snelgroeiende stelsel van sociale en persoonlijke zekerheid maakte aan 
deze kwetsbaarheid op z’n minst gedeeltelijk een eind. Een historisch 
ongekend gevoel van veiligheid was het gevolg. Symbolisch hiervoor is 
de in 1956 ingevoerde Algemene Ouderdomswet (aow). Om iets van 
de revolutionaire betekenis ervan te begrijpen, moet je de stralende 
gezichten zien van de mensen die een dergelijke uitkering op 2 januari 
1957 voor het eerst ontvingen.25 Ze kregen zomaar geld van de staat, 
hoefden er niet voor te werken en zich er evenmin schuldig over te 
voelen. Ze hadden het immers zelf verdiend!
 Werd de afstand tot de oorlog door toenemende welvaart, technische 
ontwikkeling en groeiende zekerheid vergroot, dat gebeurde natuurlijk 
ook letterlijk. Deze feitelijke afstand werd door een destijds in het oog 
springend deel van de jongere generatie nog eens bewust aangezet. 
Misschien wel juist omdat de oorlog zo ongrijpbaar‑drukkend aanwe‑
zig was, hadden zij de neiging er op provocerende wijze afstand van te 
nemen. Dit althans kun je concluderen uit de destijds spraakmakende 
reeks artikelen die Jan Vrijman en Ed van der Elsken over zogenoemde 
nozems publiceerden – een kleine groep maar toch.26 Ze hadden geen 
enkele belangstelling voor verleden of toekomst en wilden niets anders 
dan léven – nú. In 1955 was de belangstelling voor deze nieuwe ‘half‑
wilden’ nog gering. Maar enkele jaren later veranderde dat en toog de 
pers in groten getale naar de hoofdstad om het fenomeen te verslaan. 
Daarbij werd de oorlog niet genoemd. Juist niet. Als de talloze arti‑
kelen over nozems iets illustreren, dan is het wel dat jongeren al dat 
‘gezeur over oorlog, principes en moraal’ spuugzat waren. ‘De jeugd 
van de tweede wereldoorlog gelooft alleen nog in mensen, niet meer in 
normen of beginselen, programma’s of principes.’27
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 Het doet er hier niet toe of dit waar is. Zo werd het gezien: de oorlog 
en alles wat in het verlengde daarvan lag, zou voorbij zijn.

Jan de Quay

Hoezeer de oorlog ook in de beleving van de oudere generatie ingepast 
werd in de stroom van de tijd en daarmee het oorlogsbeeld bepaalde, 
wordt wellicht nog het beste geïllustreerd door het levensverhaal van 
Jan de Quay. Zeker als je ’s mans faam rond 1960 vergelijkt met die 
van het midden van de jaren zeventig, kun je niet anders dan getrof‑
fen worden door het contrast. Vanaf laatstgenoemde periode ging De 
Quay ten gevolge van zijn leidende positie in de Nederlandse Unie min 
of meer door voor collaborateur. Het blijkt onmiskenbaar uit de necro‑
logieën bij zijn overlijden in 1985. Daarin werd zonder uitzondering 
vermeld dat hij vanwege zijn optreden tijdens de Tweede Wereldoor‑
log omstreden was. Hoe anders waren de geluiden toen De Quay in 
1959 premier werd van het eerste naoorlogse kabinet zonder PvdA. Er 
was slechts één persoon die hiertegen publiekelijk bezwaar maakte, 
de Utrechtse historicus Pieter Geyl. Eerst in Het Vrije Volk, daarna in 
Vrij Nederland en uiteindelijk ook op televisie28 noemde hij het ‘een 
ongezond verschijnsel’ dat een man die in 1940 zoveel vraagtekens 
bij vrijheid en democratie had gezet, zich twintig jaar later opwierp als 
pleitbezorger daarvan. Minstens zo erg, aldus Geyl, was dat niemand 
zich de gebeurtenissen uit 1940 wist te herinneren. Het katholieke 
weekblad De Linie viel de professor vanwege deze insinuaties scherp 
aan. De rest van de pers deed weinig anders dan de aanval eerst ver‑
melden en vervolgens temperen. Zo schreef de Leeuwarder Courant dat 
algemeen erkend werd dat de Nederlandse Unie in haar korte bestaan 
‘een niet onaanzienlijk aantal fouten had gemaakt maar dat deze door 
de historische situatie konden worden verklaard en overigens ook geen 
schadelijke gevolgen hadden gehad.

Duidelijk is ook geworden dat de NU [Nederlandse Unie] haar steun 
vooral gevonden heeft in r.k. kring; daarom is het wel te begrijpen dat 
men in deze kring nooit neiging heeft gehad het doen en laten van het 
Driemanschap en van andere voormannen te wraken. Daarom is het 
ook niet geheel toevallig dat prof. Geyl als aanklager en De Linie als ver‑
dedigster optrad.29
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Het is een voor de toenmalige verhoudingen veelzeggende tekst. Er 
wordt toegegeven dat er tijdens de oorlog fouten zijn gemaakt, ook 
door de besten. Maar die fouten zijn historisch eenvoudig te verklaren 
en kunnen bovendien vergeten worden omdat niemand er nadeel van 
ondervonden heeft. Dat enkelen erover blijven kibbelen, komt omdat 
zij partij zijn – gedreven katholiek als De Linie of gedreven sociaal‑
democraat als Geyl – en de oorlog in hun partijschap nodig hebben. 
Ondertussen heeft de meerderheid van de bevolking andere, belangrij‑
kere zaken aan het hoofd.




