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Deel 3

De oorlog die werd  
(1961‑1980)
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Tot diep in de jaren vijftig, zo zou je op basis van het voorgaande kunnen 
concluderen, was de oorlog als referentiepunt, gespreksonderwerp en angst-
droom voortdurend aanwezig. Maar die aanwezigheid was een andere dan 
in de jaren die volgden. Om het met een beeld te zeggen: in de jaren veertig en 
vijftig was de oorlog een schaduw, niet te ontlopen, moeilijk te bespreken en 
moeilijker nog te vangen maar vanaf de jaren zestig werd de oorlog in toene-
mende mate een spiegel, een gebeurtenis die men expres opzocht en waarover 
men zelfs nadrukkelijk wenste te spreken. Terwijl de kracht of beweging in 
eerstgenoemde fase van de oorlog uitging, lagen de verhoudingen vanaf de 
jaren zestig andersom. Dit is des te opmerkelijker omdat de samenleving op 
dat moment dermate veranderde dat men het jongste verleden gemakkelijk 
de rug had kunnen toekeren. Dat gebeurde niet, integendeel. Men zocht het 
op. De vraag is waarom.
 Om het antwoord alvast in korte bewoordingen te geven: de enorme be-
langstelling voor de oorlog vanaf de jaren zestig is het gevolg van een aantal 
elkaar versterkende tendensen – elkaar versterkend wil zeggen dat er sprake 
is van een proces waarin oorzaak en gevolg moeilijk van elkaar te onder-
scheiden zijn en tezamen dynamiek bewerkstelligen. Door die dynamiek 
krijgt het proces kracht en die kracht versterkt op zijn beurt weer de ontwik-
keling waardoor de dynamiek toeneemt, enzovoort.
 Het dynamisch proces waarmee de Tweede Wereldoorlog in het centrum 
van de actualiteit kwam te staan werd om te beginnen opgewekt door de-
genen die de gebeurtenissen bewust hadden meegemaakt. Naarmate de af-
stand toenam kregen zij een groeiend verlangen naar overzicht en reken-
schap. Daarvoor was in de eerste vijftien jaar na de oorlog onvoldoende 
emotionele en intellectuele ruimte – en ook niet genoeg tijd. Ruimte en tijd 
waren er nu wel. Bovendien was er de noodzaak. Dat geldt zeker degenen 
die tijdens de oorlog volwassen waren, de rond 1900 geborenen. In de jaren 
zestig en zeventig naderden zij de laatste levensfase, als ze daarin niet al 
verkeerden, en hadden de behoefte die ingrijpende ervaring uit hun leven in 
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kaart te brengen. Het enorme succes van het werk van Loe de Jong, eerst van 
de televisieserie De Bezetting en daarna van de boekenreeks Het Konink‑
rijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, is in eerste instantie 
hiertoe te herleiden.
 Maar ouderen waren niet de enigen die aan een verwerking van de oorlog 
behoefte hadden. Dat hadden ook degenen die tijdens de oorlog jong waren 
geweest en de gebeurtenissen vooral als toeschouwer hadden meegemaakt. 
Halverwege de jaren zestig waren zij over het algemeen tussen de dertig en 
veertig jaar oud, in de kracht van hun leven en op het punt het in de samen-
leving voor het zeggen te krijgen. Oorlog was hun ervaring bij uitstek. Die 
ervaring kwam, ja moest er uit. Tot slot waren er de nog jongeren, de zoge-
noemde babyboomers. Hun band met de oorlog was niet groot, om niet te 
zeggen dat zij zich vaak ergerden aan de permanente, nu eens onderdrukte 
dan weer onderdrukkende aanwezigheid ervan. Tegelijkertijd ontdekten zij 
het nut van de oorlog voor hun emancipatiestrijd.
 Deze ‘biologische’ tendensen werden versterkt door inhoudelijke, de ver-
bijstering over de Shoah voorop. Voor de moord op de joden was tot in de 
jaren zestig – buiten Nederland nog langer – weinig belangstelling en de 
belangstelling die er was, had een sterk gemitigeerde, soms bijna ontkennen-
de vorm. Een fraaie illustratie hiervan is de reactie van het Amsterdamse 
College van B&W op de plannen voor de 4 mei-herdenking in 1960. ‘Te 
zwaar joods karakter,’ werd in de kantlijn gekrabbeld. ‘Niet te veel nadruk 
op leggen.’1 De mentaliteit die hieruit spreekt, veranderde om te beginnen 
met het Eichmannproces en vervolgens door een reeks andere gebeurtenissen 
waaronder de Auschwitzprocessen in Duitsland (1963 en later), de ongeveer 
gelijktijdige publicatie van het toneelstuk Der Stellvertreter2 in hetzelfde 
land en de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en de omringende landen in 1967. 
In Nederland, vanaf het allereerste moment3 voorloper in het onderzoek 
naar de jodenvervolging, was de publicatie van Ondergang door Jacques 
Presser in 1965 doorslaggevend. Internationaal keerpunt was de televisiese-
rie Holocaust uit het eind van de jaren zeventig. Een en ander bevestigde 
wat sindsdien in toenemende mate feit is: de Shoah als brandpunt van het 
oorlogsbeeld. Weliswaar was het eind jaren zeventig zover nog niet maar de 
tendens was wel al duidelijk.
 Tot slot een derde, in verband met de jongste generatie al vermelde ten-
dens: het nut van de oorlog voor de actualiteit. Dat nut was er in de ja-
ren vijftig ook maar werd in de jaren zestig algemener, veelomvattender en 
vooral door meer mensen c.q. groepen ingezien. Het bleek al meteen aan het 
begin van het decennium bij het verzet tegen de bom en de angst voor een 
nieuwe oorlog. Het werd bevestigd tijdens de beroeringen in 1965-1966 rond 
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de verbintenis tussen Beatrix en Claus. Het bleek opnieuw bij de protesten 
tegen de oorlog in Vietnam, tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid, de Griekse 
kolonels, de dictators op het Iberisch schiereiland, de uitputting van het mi-
lieu, de plaatsing van kernraketten op Nederlandse bodem, de politieke strijd 
tussen links en rechts, de Koude en minder koude oorlog, de discussie over 
democratie, rechtszekerheid, vrijheid van meningsuiting, privacy en talloze 
zaken meer. Telkens en telkens werd de oorlog erbij gehaald en al kon men 
veelal niet precies zeggen waarom dat gebeurde, effect had de associatie tus-
sen ongewenste zaken en oorlog wel degelijk. In vele gevallen bleek alleen 
al het gebruik van een begrip als fascisme of een uitdrukking als ‘de oorlog’ 
voldoende om een zaak te bepleiten of een tegenstander de mond te snoeren. 
Immers, over één ding was eenieder het eens – en dat in toenemende mate 
naarmate het beeld van het verleden duidelijker werd: dat nooit meer! Uitge-
sproken of in stilte werden deze drie woordjes, in een wat andere variant met 
grote letters (‘Nooit meer Auschwitz’) geschreven op het in 1977 onthulde 
Auschwitzmonument van Jan Wolkers, het motto van een tijdperk.

De verandering van de oorlog van schaduw naar spiegel verklaart dat er een 
groot verschil bestaat tussen de oorlog van de late jaren veertig en vijftig én 
die van de jaren zestig en daarna. Beeldvorming en verwerking geschied-
den in eerstgenoemde fase overwegend in eigen kring. De joden verbeten hun 
verhaal zoals gewezen verzetslui, destijds tewerkgestelden, voormalige col-
laborateurs en andere groepen op hun manier hun verhaal verbeten – en 
dat terwijl minder getroffenen, zo lijkt het, elkaar achter gesloten deuren ver-
haaltjes vertelden.4 Ondertussen probeerde men vanuit gezaghebbende kring 
met monumenten, manifestaties en een standaardwerk als Onderdrukking 
en Verzet een consensus te vinden. Tevergeefs. Maar de oorlog die in de 
eerste naoorlogse fase uit een veelheid aan beelden bestond, kreeg vanaf de 
jaren zestig steeds meer duidelijkheid en samenhang. De rol van de televisie 
kan daarbij moeilijk overschat worden. Hiermee zijn we bij een geheel ander 
type factoren dat bijgedragen heeft aan de terugkeer van de oorlog in de jaren 
zestig en aan genoemd dynamisch proces. Want in dezelfde maand dat de 
Israëliërs de kidnapping van Eichmann bekendmaakten, begon Loe de Jong 
met zijn vijf jaar durende televisieserie De Bezetting. Hoewel het in deze 
serie gegeven beeld zich nauwelijks onderscheidt van het bestaande zoals 
onder meer verkondigd in een aantal kort na de oorlog verschenen boekjes, 
werd het dankzij de televisie alom verspreid.
 Een dergelijke verspreiding werd mogelijk doordat het begin van het ‘tele-
visietijdperk’ (ca. 1965- ca. 2000) samenviel met een aantal ontwikkelingen 
die het ontstaan van een gemeenschappelijke ruimte en dus van een gedeeld 
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perspectief vergemakkelijkten. Een van die ontwikkelingen is de ontsluiting 
van regio’s. Altijd waren landen en zeker een vanouds federalistische repu-
bliek als Nederland verdeeld geweest in streken, steden en provincies. Dat 
veranderde door de ‘aanleg van transport- en communicatiestelsels als land-, 
water- en later spoorwegen, telefoon- en telegraafverbindingen. Deze infra-
structurele verbeteringen... vormen als het ware de materiële voorwaarde 
voor economische, politieke, sociaal-culturele... eenwordingstendensen, voor 
“uitdijende levenskringen”.’5 Deze eenwording was een langzaam proces. 
Hoewel begonnen in de Franse tijd duurde het tot ruim na de Tweede We-
reldoorlog dat het min of meer, voor zover je daarvan ooit kunt spreken, 
‘voltooid’ werd. De reden daarvan is een simpele. Door enerzijds goedkopere 
productie en anderzijds stijgende welvaart werden de voor een dergelijke een-
wording vereiste technische middelen zoals telefoon, auto en radio of televisie 
voor zo goed als iedereen bereikbaar.
 De snel stijgende welvaart versterkte een ander voor de jaren zestig ken-
merkend fenomeen: de democratisering. Ook deze slechtte tal van schotten. 
Zo werd hoger onderwijs, sinds lang voorbehouden aan een kleine groep, in 
de laatste decennia van de twintigste eeuw massaal toegankelijk. Hetzelfde 
geldt voor cultuur. Naast het concertgebouw kwam het poppodium, het thea-
ter verplaatste zich via de televisie naar de huiskamer en het unieke schilde-
rij werd steeds vaker vervangen door het in massa geproduceerde affiche. Het 
belangrijkste aspect van deze democratisering is abstracter want ligt op het 
gebied van de tijd, in het bijzonder de vrije tijd. Tot de jaren zestig was deze, 
de met plichten gevulde zondag uitgezonderd, voorbehouden aan een kleine 
groep. Sindsdien kan in een steeds groter deel van de westerse wereld iedereen 
erover beschikken. De betekenis van dit alles voor zoiets als de vorming van 
een historisch beeld is enorm. Opeens had men tijd, gelegenheid en mogelijk-
heid om tv te kijken, een boek te lezen, een tentoonstelling te bezoeken, een 
discussie te volgen, zich een mening te vormen.6

 De ontwikkeling had eenzelfde effect als een derde voor de jaren zestig en 
zeventig kenmerkend, misschien belangrijkste maar in ieder geval bekendste 
fenomeen: de ontzuiling. Want behalve geografisch en sociaal was Neder-
land vóór de jaren zestig ook ideologisch in blokken verdeeld. Zo had Loe 
de Jong zonder twijfel gelijk toen hij stelde dat men in katholieke kring over 
het algemeen de neiging had het jongste verleden met de mantel der liefde te 
bedekken terwijl men in sociaaldemocratische en streng protestantse kring 
meer zwart-wit dacht. Maar met het openbreken van de zuilen begonnen de 
beelden in elkaar over te vloeien.
 Aanvankelijk leidde de toenemende eenwording van Nederland tot grote 
bezorgdheid over het einde van de vanouds gekoesterde pluriformiteit. Bij 
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nader inzien bleek er iets geheel anders te gebeuren. In plaats van dat de ver-
dwenen zuilen, groepen en regio’s plaatsmaakten voor de gevreesde amorfe 
massa, begon Nederland in de loop van de jaren zestig, zeventig en later in 
toenemende mate uit individuen te bestaan. Vandaar de op dat moment 
steeds weer geconstateerde individualisering of, wat later genoemd werd, Ik-
cultuur. De pluriformiteit, zo leek het, nam daardoor eerder toe dan af. Pas 
bij nóg nader toezien blijkt die pluriformiteit toch weer minder pluriform 
dan gedacht. De reden hiervan is dat de overgrote meerderheid van de in 
theorie onafhankelijke individuen veelal ‘voor de kudde koos’, dat wil zeg-
gen deed of dacht – doet of denkt, het fenomeen is nog steeds actueel –7 zoals 
de meerderheid. Om het met een wat vreemde zin te zeggen: men meende 
wat gemeend werd. Het is een belangrijke verklaring voor zowel de relatief 
vergaande consensus die gedurende lange tijd over de oorlog heeft bestaan als 
voor de veelal eensgezinde opwinding bij zogenoemde oorlogsaffaires. Vooral 
de jaren zeventig zouden hiervan een groot aantal te zien geven, over de Drie 
van Breda, de Volkstelling, Weinreb, de Nederlandse Unie, Menten, Aan-
tjes, Luns, Van Rappard en talloze andere personen of zaken meer. Daarbij 
ging het telkens om een ontkenning, bevestiging of nadere precisering van 
een al dan niet bestaande maar in ieder geval vermeende of gewenste consen-
sus.

De media speelden in de nieuwe openbaarheid een rol die veel verder ging 
dan de traditionele van berichtgever. ‘De rol van de media laat zich het best 
omschrijven als decorbouwers van de publieke zaak,’ schreven een aantal 
onderzoekers begin eenentwintigste eeuw in een in opdracht van de Raad 
voor Maatschappelijke Ontwikkeling geschreven rapport.8 Vóór de door-
braak van de jaren zestig was dat niet of slechts in zeer beperkte mate het 
geval en waren de media, evenals het publiek trouwens, veelal volgend. De 
agenda werd gezet door de voormannen van de belangrijkste maatschap-
pelijke instanties waaronder politieke partijen. Vanaf de jaren zestig ver-
anderde dat en bepaalden de media, onder druk van markt en publiek, ‘het 
decor waarbinnen politici hun rol kunnen spelen.’ Dit is temeer van belang 
omdat diezelfde media volgens een uit de jaren zestig bekend maar daarom 
niet onjuist cliché hun eigen ‘wetten’ hadden: the medium is the message. 
Nieuws werd meer dan ooit koopwaar en moest goed verpakt worden. Ook 
dat is een verklaring voor het grote aantal affaires of mediahypes met de 
oorlog als achtergrond.

De slechting van de bestaande geografische, sociale en ideologische scheids-
lijnen vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw betekende niet dat er 



336

dat nooit meer

zoiets als een uniforme Nederlandse cultuur of eenduidige publieke opinie 
ontstond. In zoverre is het begrip consensus misleidend. Consensus bestond 
er over een aantal grondwaarden zoals democratie, mensenrechten, veilig-
heid. Die waarden zijn echter dermate ruim dat zij pas betekenis krijgen als 
zij afgezet worden tegen hun tegendeel. Hiermee is de wellicht belangrijkste 
verklaring gegeven voor de grote rol die sinds de jaren zestig aan de Tweede 
Wereldoorlog wordt toegekend. Over zaken als democratie of mensenrechten 
kon men oeverloos palaveren – meestal zonder veel resultaat. Maar toegepast 
op de jaren ‘40-’45 wist iedereen meteen wat bedoeld werd: het tegenoverge-
stelde van toen. De oorlog kreeg hierdoor een betekenis die ver uitstijgt boven 
de historische. Hij leverde het negatief van een maatschappelijk ideaal, ‘een 
metafoor, een snelle manier om de nachtzijde van onze cultuur aan te dui-
den’ zoals Ido de Haan stelt.9 Vandaar ook het motto van de moderne om-
gang met de Tweede Wereldoorlog – en titel van dit boek: ‘Dat nooit meer!’

Dat er over deze overtuiging desondanks zo goed als onoverbrugbare me-
ningsverschillen bestonden (en bestaan), komt niet alleen doordat oude 
scheidslijnen (Noord-Zuid, protestant-katholiek, Randstad-rest) bleven 
bestaan of plaatsmaakten voor nieuwe varianten (Volkskrant‑Telegraaf, 
grachtengordel-rest, jong-oud), het komt ook doordat men het niet eens werd 
over de mate waarin en de middelen waarmee een en ander verwezenlijkt 
diende te worden. Dit kan het best verduidelijkt worden aan de hand van een 
voorbeeld. In 1970 hield Loe de Jong een lezing over de noodzaak het leger 
te versterken. Die versterking zou nodig zijn om de op de nazi’s moeizaam 
verworven vrijheid tegen nieuwe aanvallers (lees communisten) te bescher-
men. Hij werd om deze reden door links scherp bekritiseerd. Daar meende 
men dat juist het leger de grootste bedreiging voor die vrijheid vormde. Men 
was het dus eens over het doel (bescherming van de vrijheid) maar verschilde 
van mening over het middel. Maar ook over de mate waarin het doel ver-
wezenlijkt moest worden was men het niet eens. Want wat betekende vrij-
heid? Hoeveel vrijheid? Vrijheid waarvan, waartoe? Terwijl ouderen over 
het algemeen al tevreden waren met de terugkeer van de naoorlogse vrijheid 
en uitgesproken gelukkig met de resultaten van de stijgende welvaart, wilden 
jongeren meer. Zo werd de door allen gekoesterde vrijheid in plaats van een 
gemeenschappelijke waarde opnieuw een bron van conflict.

Hoewel het conflict van de jaren zestig zich volgens het ondertussen klassieke 
beeld10 in de eerste plaats tussen ouderen en jongeren afspeelde, wordt de rol 
van een derde en voor de beeldvorming doorslaggevende groep veelal over het 
hoofd gezien. Die groep bestond grotendeels uit degenen die tijdens de oor-
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log te jong en in de jaren zestig te oud waren om mee te doen, degenen dus 
die geboren waren tussen, grofweg, 1925 en 1935 en de oorlog meemaakten 
op een moment dat een mens voor indrukken buitengewoon ontvankelijk 
schijnt te zijn, de kindertijd, puberteit of jongvolwassenheid.11 Om het te zeg-
gen in de woorden van een van hen: ‘De oorlog, je bent het zelf.’ Of: ‘De 
oorlog was er altijd geweest en zou er altijd zijn.’ Nog duidelijker: ‘Ik ben 
de Tweede Wereldoorlog.’12 Bedoeld zijn mensen als degene van wie deze 
uitspraken zijn: Harry Mulisch. Hij werd geboren in 1927 en was op het 
moment van de Duitse inval bijna 13 jaar oud. Maar vele anderen dachten 
of spraken als hij, zij het veelal met iets minder bombast: Boebie Brugsma 
(1922), Han Lammers (1931), Armando (1929), Jaap van Meekren (1923), 
Hermann von der Dunk (1927), Arie Kleywegt (1921), Herman Wigbold 
(1925), Laurens ten Cate (1922), W.F. Hermans (1921), J.A.A. van Doorn 
(1925), G.K. van ’t Reve (1923), Henk Hofland (1927), Jan Wolkers (1925), 
Willem Oltmans (1925), Aad Nuis (1933), Jan Blokker (1927), Hans van 
Mierlo (1931), Renate Rubinstein (1929), Martin van Amerongen (1941), 
Joop van Tijn (1938), Jan Rogier (1929) en tallozen meer. Afgezien van 
hun leeftijd en door de oorlog gevormde wereldbeeld hebben deze personen 
nog iets gemeen: dat zij in de loop van de jaren zestig en zeventig de zich 
snel veranderende en steeds invloedrijkere media domineerden of begonnen 
te domineren en daardoor in staat waren de nieuw ontstane publieke ruimte 
te vullen met hun verhalen en hun beelden. Het zou voor de nasleep van de 
Tweede Wereldoorlog cruciale gevolgen hebben.

Het derde deel van dit boek draait om de betekenis die de Tweede Wereld-
oorlog in de loop van de jaren zestig en zeventig gekregen heeft en het in 
vergelijking duidelijke beeld dat op dat moment van de oorlog ontstond. In 
het centrum van dat beeld kwam in toenemende mate de Shoah te staan. 
Twee internationale en twee Nederlandse gebeurtenissen in het bijzonder 
droegen eraan bij: het Eichmannproces (hfst. 18) en de vertoning van de 
Holocaust-serie (hfst. 24) enerzijds en de publicatie van Pressers Onder‑
gang (hfst. 20) en deel 8 van Het Koninkrijk van Loe de Jong (eveneens 
hfst. 24) anderzijds. Mede door de groeiende aandacht voor de Shoah kreeg 
de oorlog een betekenis die anders en sterker was dan in voorgaande periode. 
Maar hiervoor zijn meer redenen. In de hoofdstukken 19 en 20 wordt gepro-
beerd het ingewikkelde proces te beschrijven waarin groeiende belangstelling 
voor en duidelijker beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog samengingen 
met een generatie- of paradigmawisseling, een veranderend medialandschap 
en de bijzondere positie die Loe de Jong zich wist te verwerven. Belangrijkste 
gevolg van dit laatste was dat er rond 1965 voor het eerst weer zoiets als een 
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gedeeld oorlogsverhaal leek te bestaan – weer omdat een dergelijk verhaal 
kort na de oorlog ook al even bestaan leek te hebben. Ook nu ontmoette het 
echter meteen scherpe kritiek. Dit keer kwam die vooral uit de hoek van 
jongeren (hfst. 21). De kritiek was geen lang leven beschoren. Dit om te be-
ginnen omdat zij geassocieerd werd met een vorm van politiek radicalisme 
die halverwege de jaren zeventig zijn grootste tijd alweer gehad had. Dit ook 
omdat Loe de Jong in zijn vanaf 1969 verschenen magnum opus subtieler 
was dan in de eerder vertoonde televisieserie en met zijn enorme vertoon van 
kennis en magistrale beheersing van de media critici de mond leek te snoeren 
(hfst. 23). Hiertoe was hij temeer in staat, reden nummer drie voor de groei-
ende consensus, omdat jong en oud, links en rechts er in toenemende mate 
over eens waren dat op de oorlogsgebeurtenissen slechts één reactie mogelijk 
was: dat nooit meer. Deze overtuiging op zijn beurt was mede het gevolg van 
een perspectiefwisseling. Het oorlogsverhaal verplaatste zich van degenen die 
de oorlog hadden gevoerd (daders en hun tegenstanders, onderdrukking en 
verzet dus) naar degenen die de gebeurtenissen hadden ondergaan, in het 
bijzonder slachtoffers onder wie in de eerste plaats – zo komt de cirkel rond 
– joden (hfst. 22).
 Groeiende belangstelling voor de oorlog, een duidelijker oorlogsbeeld, con-
centratie op het slachtoffer en een krachtige overtuiging dat herhaling koste 
wat kost voorkomen moest worden, leidden opnieuw tot een groot aantal 
oorlogsaffaires. Hoewel zij grotendeels los van elkaar staan, draaien ze an-
ders dan de affaires van de jaren vijftig (die veelal de actualiteit als inzet 
hadden, de oorlog was aanleiding) min of meer om hetzelfde: om personen 
of zaken die niet spoorden met de vermeende maatschappelijke consensus. 
In positieve bewoordingen bleek deze consensus niet eenvoudig uit te druk-
ken. Veel verder dan ‘onze democratie’ kwam men veelal niet. Negatief was 
echter volstrekt duidelijk wat hiermee bedoeld werd. Het tegendeel van ‘toen’, 
de oorlog. Nadere uitwerking van dit besef is het onderwerp van het laatste 
hoofdstuk van het derde deel van dit boek (hfst. 24).
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Eichmann in Nederland

Met een oplage van zo’n 4000 exemplaren was de Zierikzeesche 
Nieuwsbode rond 1960 een van de kleinste kranten van Nederland.1 Op‑
gericht in het midden van de negentiende eeuw als een zogenaamde 
lilliputter, een blad zo klein dat het vrijgesteld was van zegelgeld, had 
de krant, zij het met moeite, alle persstormen overleefd. Sinds de ramp 
van 1953 verscheen hij vier keer per week, had een driekoppige redac‑
tie, werd uitgegeven door een drukkerij, had veel advertenties maar 
was toch een echte krant – in ieder geval onvergelijkbaar met het mo‑
derne huis‑aan‑huisblad dat vooral advertenties en een beetje lokaal 
nieuws brengt.2

 Bewijs van het feit dat de Zierikzeesche Nieuwsbode ‘een echte krant’ 
was zijn de zestien artikelen op de voorpagina van 27 mei 1960. Ver‑
reweg de meeste daarvan zijn gewijd aan internationaal nieuws: Kou‑
de Oorlog, Nixon, Kennedy, een aardbeving in Chili. De bron van dit 
nieuws wordt nergens vermeld maar kan alleen een persbureau zijn 
geweest, welhaast zeker het anp. Omdat dit op zijn beurt deel uit‑
maakte van een internationaal netwerk, stond veel van het nieuws 
uit de Zierikzeesche Nieuwsbode ook in andere kranten, Nederlandse 
en buitenlandse.3 Het is een van de verklaringen van de grote eenvor‑
migheid in de verslaggeving van belangrijke gebeurtenissen. Ook de 
wijze waarop die verslaggeving tot stand kwam, was veelal dezelfde: 
de redacteur kreeg het bericht door via de telex, sleutelde er wat aan 
en plaatste het. Een dergelijke procedé had met ideologie of journalis‑
tieke visie niets te maken. Het was simpelweg business. Er was vraag 
naar nieuws. De krant leefde ervan, de abonnees betaalden ervoor en 
de adverteerders kwamen weer op de abonnees af.4 Het was een een‑
voudig cirkeltje waaraan verreweg de meeste kranten, grote en kleine, 
goede en slechte, hun bestaansrecht ontleenden en dat in de bloeitijd 
van het medium, de jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste 
eeuw, een buitengewoon lucratief zaakje was. Weliswaar was de situ‑

[18]
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atie in Nederland vanwege het kleine taalgebied en de grote regionale 
verscheidenheid minder gunstig dan elders maar toch kon een lokaal 
krantje als dat van Zierikzee ook hier tot diep in de twintigste eeuw het 
hoofd behoorlijk boven water houden.
 Op de tweede pagina van de Zierikzeesche Nieuwsbode stond op de‑
zelfde dag dat op de voorpagina de Koude Oorlog, Nixon, Kennedy en 
een Chileense aardbeving ter sprake kwamen, een berichtje dat de le‑
zer volstrekt onbegrijpelijk moet zijn geweest.

Hoewel er geheimhouding betracht wordt over de wijze waarop Eich‑
mann werd gearresteerd, sprak een hoge Israëlische functionaris tegen 
dat Eichmann plastische chirurgie had ondergaan en dat een Poolse 
Jood de voornaamste aanwijzing tot Eichmann’s verblijfplaats gaf.

Deze abracadabra werd drie dagen later verklaard door het nieuws dat 
Adolf Eichmann, ‘een voortvluchtige Duitse oorlogsmisdadiger die 
verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van miljoenen joden’ vol‑
gens het Argentijnse dagblad La Razón uit een voorstad van Buenos 
Aires ontvoerd zou zijn.

Eichmann zou bedwelmd en vervolgens overgebracht zijn naar het 
pand van een joodse organisatie in Vicente‑Lopez [een andere voorstad 
van Buenos Aires]. Vervolgens werd hij, onder valse papieren, waarop 
zijn naam als Ricardo Clemens werd vermeld, op 21 mei aan boord van 
een particulier Israëlisch vliegtuig uit Argentinië gevlogen.

Tot het moment dat dit bericht de pers bereikte, was Adolf Eichmann 
een schim en zelfs bij een specialist als riod-medewerker Ben Sijes, 
volgens zijn biograaf althans, onbekend.5 Al was zijn naam herhaal‑
delijk opgedoken, onder meer tijdens het proces van Neurenberg6, 
in Herzbergs Kroniek der jodenvervolging en in Cohens studie van het 
concentratiekamp,7 niemand had nadere informatie over de man, met 
als gevolg dat de fantasie vrij spel had en de persoon in kwestie op 
de meest vreemde plaatsen, Koeweit onder meer, gesignaleerd werd.8 
Faam had hij echter wel. ‘Als men weten wil, wat het nationaal‑socia‑
lisme heeft betekend,’ schreef Herzberg, ‘beschouwe men een man als 
Eichmann. Hij was de volmaakte vrucht van Hitlers pedagogie.’9

 Hoe Herzberg (die Eichmann naar eigen zeggen eenmaal gezien 
had, in Bergen‑Belsen)10 hierbij kwam, is onduidelijk. Vermoedelijk 
was zijn bron het proces van Neurenberg en de wetenschap dat het 
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belangrijkste orgaan bij de uitvoering van de Shoah de afdeling van het 
Reichssicherheitshauptamt was geweest die onder Eichmanns leiding 
had gestaan. Die afdeling werd iv b 4 genoemd – Romeinse iv, hoofd‑
letter b, gewone 4 zoals Eichmann tijdens het proces frikkerig opmerk‑
te, de Romeinse iv stond voor Gegnererforschung und ‑bekämpfung, de b 
voor Weltanschauliche Gegner en de 4 voor Juden- und Räumungsange-
legenheiten.11 Hoe dan ook, de Israëliërs dachten blijkbaar net als Herz‑
berg want besloten, eenmaal zeker van hun zaak,12 de man te kidnap‑
pen. Vanaf dat moment was Eichmann nieuws, groot nieuws, zelfs in 
een kleine, lokale krant als de Zierikzeesche Nieuwsbode. Het zegt iets 
over het belang dat eraan werd gehecht. Want de krant publiceerde het 
ene na het andere berichtje over de man – op 2 juni, 3 juni, 9, 10, 13, 16, 
17, 23, 24 en ga zo maar door. Enkele van deze berichten stonden op de 
voorpagina, andere op de twee of de zes. Het waren in de meeste ge‑
vallen typische persbureaustukjes: kort, samenvattend, wie, wat, waar, 
wanneer en hoe. Ze gingen aanvankelijk niet over de persoon of zijn 
misdaden maar over het diplomatiek conflict dat naar aanleiding van 
de ontvoering tussen Argentinië en Israël was uitgebroken, over anti‑
semitische relletjes ten gevolge hiervan en over de bijeenkomst van de 
Veiligheidsraad om dezelfde reden. Ook in andere kranten waren dit, 
voor zover na te gaan op basis van knipselmappen, persstudies en al‑
gemene werken,13 aanvankelijk de belangrijkste onderwerpen van het 
nieuws rond Eichmann: niet de man of zijn daden maar de brutali‑
teit14 c.q. moed van de Israëliërs om een staatsburger van een ander 
land te ontvoeren. In het verlengde hiervan volgde de tot op de dag 
van vandaag voortdurende discussie15 of Israël wel het recht had een 
Argentijns burger te veroordelen voor misdaden die in de naam van 
Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gepleegd. Eerstge‑
noemde discussie (die aan het begin van het proces opnieuw tot oever‑
loos gehakketak leidde) duurde tot het moment dat Israël en Argen‑
tinië een gezamenlijke verklaring uitgaven en de zaak voor gesloten 
verklaarden. Dat gebeurde begin augustus (1960). Vanaf dat moment 
kon alle aandacht uitgaan naar Eichmann zelf en naar het proces dat, 
aldus een aankondiging in de Zierikzeesche Nieuwsbode op de achtste 
van die maand, in het voorjaar van 1961 gehouden zou worden.

In de maanden die volgden kwam de krant regelmatig op Eichmann 
terug. Nu bestond het nieuws vooral uit onthullingen over ’s mans 
misdaden. Zo het bericht over het rapport dat Ben Sijes op verzoek 
van de Israëlische regering samengesteld had over (aldus de Neder‑
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landse vertaling) De rol van A. Eichmann met betrekking tot de deportatie 
en de uitmoording van de in Nederland woonachtige joden.16 In dat rapport 
stond te lezen dat

Eichmann... waarschijnlijk drie à vier keer in Nederland [is geweest]. 
Bij een dier gelegenheden... won Seyss‑Inquart bij Eichmann informa‑
ties in omtrent de geruchten... dat joden in Auschwitz in groten getale 
stierven en dat de opzet bestond massa’s joden om het leven te brengen. 
Eichmann ontkende toen... ‘dat er enige vernietiging geschiedde’. Het 
feit dat Eichmann door autoriteiten als Seyss‑Inquart... over deze aller‑
belangrijkste kwesties om nadere inlichtingen werd gevraagd, toont wel 
aan, hoe hoog zijn positie door de hoogste autoriteiten in Nederland 
werd aangeslagen.17

Het was een conclusie die de Israëlische aanklager ook vanuit andere 
landen bereikte. De pers, waaronder de Zierikzeesche Nieuwsbode, liet 
daarvan regelmatig iets doorsijpelen. Zo bracht de krant op 7 novem‑
ber (1960) het bericht dat een Tsjechoslowaakse vereniging van an‑
tifascisten tijdens een persconferentie voor Eichmann buitengewoon 
belastend materiaal had vrijgegeven.

Professor Bystricky [van genoemd antifascistisch comité] citeerde ver‑
klaringen van de overlevenden van een deportatie‑transport, dat Eich‑
mann in de winter van 1940 in Lublin, Polen, persoonlijk bevel gaf acht 
kinderen, buiten, terwijl het 28 graden vroor, met water te overgieten.

Dit is het soort verhalen dat in de maanden voorafgaand aan het proces 
in groten getale werd verspreid, in Nederland en elders. Propaganda, 
sensatielust, duimzuigerij of waarheid, wat de achtergrond ook ge‑
weest mag zijn, het is duidelijk dat de wereld voorbereid werd op de 
confrontatie met een monster. Typerend hiervoor zijn ook de boekjes 
die nog verschenen voordat het jaar 1960 ten einde was, met op het 
omslag een berg lijken en het steeds herhaalde getal van zes miljoen.18 
De suggestie was duidelijk: Eichmann was meer dan wie ook verant‑
woordelijk voor de Shoah en het aanstaand proces was een gebeurtenis 
van wereldformaat.19 Alles in verband met de man was dan ook groot 
nieuws.
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Eichmanns memoires

Terwijl in Israël en elders het proces werd voorbereid, kwam het Ame‑
rikaanse tijdschrift Life in twee opeenvolgende edities opeens met een 
verhaal onder de titel ‘Eichmann Tells His Own Damning Story’.20 
De achtergrond ervan was zeker voor de Nederlandse media interes‑
sant. Het verhaal was namelijk afkomstig van Willem Sassen, Waffen‑
SS’er, Kriegsberichter en kortstondig hoofdredacteur van de Courant-
Het Nieuws van den Dag. Na eind 1945 uit gevangenschap ontsnapt, 
ondergedoken, gepakt en nogmaals ontsnapt te zijn, ontkwam hij naar 
Argentinië waar hij met zijn niet geringe talenten op het gebied van 
zaken, journalistiek, talen en simulatie (hij was een aardig toneelspe‑
ler) carrière maakte in het wereldje van de Peróns en gevluchte na‑
zi’s. Nadat hij voor de fameuze oorlogsvlieger Hans‑Ulrich Rudel21 als 
ghostwriter was opgetreden en op dat gebied een zekere faam had ver‑
worven, kwam hij in contact met ‘Ricardo Clemente’. Gevolg hiervan 
was dat de twee mannen tussen 1956 en 1959 tientallen keren bijeen 
zaten en maar liefst 67 banden vol spraken.22 Bedoeling was dat Sas‑
sen op basis hiervan na Eichmanns dood een biografie zou schrijven. 
Maar het aankomend proces en alle ophef daarover brachten hem op 
andere gedachten. Nadat Sassen in de zomer van 1960 al enige frag‑
menten aan het Duitse blad Stern had aangeboden,23 kwam Life aan 
het eind van datzelfde jaar met uitvoerige fragmenten waarvan heel de 
wereldpers vervolgens uittreksels gaf. Verreweg de meeste aandacht 
trok Eichmanns uitspraak dat hij geen spijt had. ‘Ik zal mij niet ver‑
nederen of op enige manier berouw tonen,’ citeerde de Zierikzeesche 
Nieuwsbode.

Ik moet eerlijk zeggen dat wanneer wij alle tien miljoen joden hadden 
gedood die Himmler’s statistici in 1933 noemden, ik zou hebben ge‑
zegd: goed, wij hebben een vijand vernietigd... Door het boze lot is ech‑
ter een groot gedeelte van de joden... in leven.24

‘Geen spijt van mijn aandeel in moord op de joden,’ kopte Het Vader-
land, met in de onderkop: ‘Ontstellende verklaring van de SS‑er die zes 
miljoen mensen liet vergassen.’ De Volkskrant kwam met een vergelijk‑
bare kop en noemde de uitspraak in de onderkop ‘verbijsterend’ terwijl 
Het Parool met verwijzing naar een door Eichmann voorgenomen en 
tijdens het proces ook uitvoerig uitgemeten ruil ‘miljoen levens hin‑
gen af van 10 000 auto’s’ boven het artikel schreef.25 Zowel de persoon 
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van Sassen als de memoires van Eichmann zouden vanaf dat moment 
nog regelmatig ter sprake komen – en altijd tegen dezelfde geheimzin‑
nige, licht lugubere achtergrond die ook andere berichten over nazi’s 
en Latijns‑Amerika aankleefde.

Media-event

In de maanden die aan het proces (dat op 11 april 1961 uiteindelijk be‑
gon) voorafgingen, publiceerde niet alleen de Zierikzeesche Nieuwsbode 
maar alle kranten, Nederlandse en buitenlandse, uitvoerige artikelen 
over Eichmann, zijn persoon, daden en het aanstaand proces. Tege‑
lijkertijd verschenen met het oog op de zaak ook heel wat zelfstandige 
publicaties, oorspronkelijk Nederlandse26 én vertalingen,27 al met al 
zoveel dat het geen twijfel lijdt dat sinds de vroege naoorlog niet zoveel 
aandacht aan de oorlog was besteed als in het voorjaar van 1961. Voor 
de Shoah had zelfs nog nooit zoveel belangstelling bestaan – en dat 
niet alleen in Nederland.28 Hier ligt dan ook de belangrijkste betekenis 
van het Eichmannproces: dat het de aandacht voor de oorlog enorm 
deed toenemen en de moord op de joden tegelijkertijd een belangrij‑
ker plaats in het oorlogsverhaal gaf. Bijkomend en onbedoeld had het 
proces ook nog een ander effect: het verplaatste de schuldvraag van de 
aangeklaagde naar zijn omgeving. De aanklacht van moord op zes mil‑
joen mensen was immers te groot voor één mens, zeker voor de sul die 
Eichmann leek te zijn. Daarmee was de vervolgvraag onvermijdelijk: 
hoevelen meer waren verantwoordelijk?

In de dagen voorafgaand aan en in de eerste dagen van het proces was 
het een gekkenhuis rond Eichmann. Zo werd de opening bijgewoond 
door honderden journalisten – de getallen lopen uiteen van 400 tot 
700.29 Bijna alle grote kranten van het rijke deel van de wereld stuur‑
den hun sterreporter. Temidden van hen zaten zelfstandige groot‑
heden als de toen al beroemde Britse historicus Hugh Trevor‑Roper, 
de schrijver van de bestseller The Scourge of Swastika, Lord Russell of 
Liverpool, Elie Wiesel (toen nog onbekend), de wel al beroemde oor‑
logsverslaggeefster en gewezen eega van Ernest Hemingway Martha 
Gellhorn en natuurlijk, over haar verderop meer, Hannah Arendt. 
Ook namens Nederland zaten er nogal wat aankomende, vermeende 
of heuse grootheden op de perstribune: Abel Herzberg voor de Volks-
krant, Harry Mulisch voor Elsevier, Han Lammers voor het Algemeen 
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Dagblad, W.L. Brugsma voor een aantal provinciale kranten en Gerda 
Brautigam voor Het Vrije Volk. Achter hen stond een nog veel groter 
leger van thuisgebleven commentatoren zoals David Astor (eigenaar‑
uitgever van de Londense Observer die nooit of bijna nooit, behalve dit 
keer, een ondertekend artikel publiceerde), Guy Mollet (gewezen pre‑
mier van Frankrijk) en Richard Crossman (uitgever van de New States-
man en een vooraanstaand lid van de Britse Labour Party).
 Maar niet alleen de schrijvende pers, ook de radio en, voor het eerst 
bij een dergelijke zaak, de televisie waren aanwezig. Vooral de beteke‑
nis van laatstgenoemd medium was, zeker met het oog op het Ameri‑
kaanse publiek, groot.30 Voordat het proces begon, was door politici, ju‑
risten en media fel gediscussieerd over de vraag of het opgenomen en 
uitgezonden moest worden. Uiteindelijk hakten de rechters de knoop 
door met het op het eerste gezicht vreemde maar veelzeggende argu‑
ment dat rechtvaardigheid onlosmakelijk verbonden is aan publiciteit. 
Vandaar dat het proces door drie vaste camera’s geregistreerd werd: 
een ervan was op Eichmann gericht, een op het publiek en een op de 
getuigen‑ c.q. rechtbank. De aldus geregistreerde beelden werden de‑
zelfde dag nog naar New York gevlogen en daar in alle nieuwsbulletins 
vertoond. Door het tijdsverschil konden de Amerikanen het proces dus 
bijna live volgen. Ook elders, met name in Duitsland, waren voortdu‑
rend beelden van het proces te zien. Weliswaar was het effect daarvan 
geringer – in Europa stonden lang niet zoveel televisietoestellen als in 
de Verenigde Staten – maar toch werd ook hier een groot publiek voor 
het eerst met tot dan toe zo goed als ongekend materiaal geconfron‑
teerd. Zo vroeg de Zierikzeesche Nieuwsbode zich enkele dagen na het 
begin van het proces in de wekelijkse rubriek ‘Wat biedt de beeldbuis?’ 
af wat er op tv te zien was (geweest). Het antwoord was er maar één: 
Eichmann, Eichmann en nog eens Eichmann en dat
 

vooral in West‑ en Oost‑Duitsland... Dinsdagavond [de eerste dag van 
het proces] konden wij met eigen ogen aanschouwen, hoe joden werden 
gevangen, getransporteerd, gelikwideerd en niet alleen dood, doch ook 
levend werden begraven. Dit is de eerste keer, dat deze beelden in het 
openbaar vertoond werden, want tot voor deze week dorst niemand het 
aan dergelijke schouwspelen te publiceren. Het waren niet alleen ont‑
hullende, maar ronduit onthutsende tonelen.31

Ook in de schrijvende pers ging na 11 april geen dag voorbij zonder 
nieuws over Eichmann. Daarbij ging aanvankelijk verreweg de mees‑



346

dat nooit meer

te aandacht uit naar het verhaal dat meteen na de ontvoering van de 
man wereldkundig was gemaakt: dat hier sprake was van een mon‑
ster. Zo somde de aanklacht, voorgelezen op de eerste dag van het pro‑
ces,32 ’s mans misdaden in duizelingwekkende vaart en onverteerbare 
hoeveelheid op. ‘In vijftien punten beukt de verschrikkelijke klacht op 
hem neer,’ schreef Harry Mulisch in Elsevier.
 

Op twaalf ervan staat de doodstraf. Miljoenen vergaste joden in Ausch‑
witz; honderdduizenden doden in de werkkampen; gedwongen abor‑
tussen op joodse vrouwen in alle stadia van zwangerschap; deportatie 
van een half miljoen polen en veertienduizend slovenen; de moord op 
honderd kinderen uit Lidice. Er is geen eind.33

Inderdaad leek er aan de opsomming van Eichmanns misdaden geen 
eind te komen. In ieder geval was geen journalist in staat daarvan een 
kort en bondig verslag te maken. Hoe zou het moeten? Al die doden, 
zoveel feiten, zo’n overvloed aan tekst. Men kon niet anders dan z’n 
toevlucht nemen tot samenvattingen en algemeenheden. ‘Het gruwe‑
lijke beeld van de vernietigingskampen, de “Einsatzgruppen” die in 
de door de Duitsers bezette gebieden honderdenduizenden hebben 
vermoord, de deportaties en medische experimenten,’ maakte de Zie-
rikzeesche Nieuwsbode ervan. Andere kranten kwamen nauwelijks ver‑
der of reduceerden de misdaad tot plaatsaanduidingen: ‘Auschwitz, 
Chelmno, Belsen, Sobibor, Treblinka, Maidanek.’34

 Des te groter het contrast met de uiterlijke verschijning van de aan‑
geklaagde. Geen krant liet na het te vermelden, geen kijker kon eraan 
voorbijzien, zij het dat slechts enkelen aan de observatie ook conclu‑
sies verbonden. De Zierikzeesche Nieuwsbode vermeldde dat Eichmann 
gekleed was in een donker pak, bebrild en kalend. Andere kranten en 
commentatoren maakten meer werk van het uiterlijk en daarmee van 
de tegenstelling tussen man en daad. ‘Als hij binnenkomt, glimlacht 
hij even naar mij,’ schreef Harry Mulisch over de tweede dag van het 
proces.

Men heeft hier geschreven, dat hij slangeogen heeft (France Soir), en 
ook dat elk van zijn ogen een gaskamer is (Libération). Maar in werke‑
lijkheid zijn zij zacht en enigszins fluwelig. Wat alleen maar huivering‑
wekkender is.
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In de loop van het proces zouden Mulisch en andere commentatoren 
uitvoerig op de uiterlijke verschijning van Eichmann terugkomen. 
Want terwijl diens misdaden almaar groter en vreselijker werden, 
oogde de man kleiner en klungeliger, ‘een wat groezelige, verkouden 
man met een bril op’ zoals Mulisch schreef. ‘Wanneer men een leeg 
SS‑uniform in de kooi zou neerzetten, een SS‑pet er boven zwevend, 
zou men een verdachte van groter werkelijkheid hebben.’35

Juridisch gehakketak

Helaas voor Mulisch, de Zierikzeesche Nieuwsbode en alle andere ge‑
interesseerden raakte het proces meteen na het veelbelovende begin 
van een onvoorstelbare aanklacht tegen een ogenschijnlijke sukkel in 
het slop. De reden daarvan is dat Eichmanns advocaat, de Duitse jurist 
Robert Servatius, roet in het eten gooide door opnieuw het procesrecht 
van Israël te betwisten, ja zelfs te beweren dat Eichmann helemaal 
niet berecht kon worden omdat hij niets anders gedaan had dan or‑
ders uitvoeren. Eigenlijk hoorde de nazistaat in de beklaagdenbank te 
staan, betoogde hij. Maar dat kon niet. De ene staat kon de andere niet 
berechten. Bovendien bestond nazi‑Duitsland niet meer. Tot slot had 
Servatius nog een derde argument: doordat (West‑)Duitsland Israël 
voor geleden schade had betaald, waren oude rekeningen vereffend. 
Het was onmogelijk ze opnieuw te openen.
 Het is niet moeilijk in te zien dat Servatius juridisch gezien op elk 
van deze punten op zijn minst gedeeltelijk gelijk had. Tegelijkertijd is 
evident dat zijn gelijk niet ter zake deed, niet ter zake kon doen. Het 
illustreert het dilemma van het proces, het illustreert ook dat de rech‑
ters, vermoedelijk onbedoeld, gelijk hadden met hun opmerking dat 
er zonder publiciteit geen rechtvaardigheid bestaat. Het ging in het 
Eichmannproces immers niet zozeer om recht in de strikt juridische 
zin van het woord, het ging om politiek, emotie, rechtvaardigheid, het 
ging om schuld en boete, slachtoffers, daders, mensenrecht, wereldge‑
weten. Bij zulke enormiteiten verbleekt elk juridisch argument. Niet‑
temin leidden de juridische problemen tot dagenlang geharrewar, met 
als gevolg dat het overgrote deel van de pers afhaakte. ‘De zaal, die kort 
tevoren nog met spanning geladen was,’ schreef Abel Herzberg, ‘liep 
voor een groot deel leeg, en de oren van hen, die achter bleven, zijn niet 
alle open gebleven. De ogen trouwens ook niet.’36 De verslaggever van 
de Daily Mirror zei hetzelfde anders. ‘There is no fucking sex angle to 
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this fucking trial. I like sex and I like travel so I fuck off.’37

 Om te voorkomen dat allen dit deden hakte de president van de 
rechtbank op maandag 17 april, aan het begin van de tweede week van 
het proces, de knoop door en veegde alle bezwaren van tafel. Hij kon 
niet anders. Het zou voor Israël een blamage van jewelste zijn geweest 
als Servatius, al was het maar gedeeltelijk, gelijk had gekregen. ‘Daar‑
mee is het proces‑X [het juridisch gedoe] afgelopen,’ schreef Harry 
Mulisch, ‘en het proces Eichmann begonnen.’
 Helaas liep ook dit spoedig in het honderd. Want nadat de beklaagde 
tot ieders verbazing vanuit zijn glazen kooi op elke beschuldiging het‑
zelfde antwoord had gegeven (‘Im Sinne der Anklage nicht schuldig’) 
beklom Gideon Hausner, de openbare aanklager, het spreekgestoelte 
en hield een inleiding die niet alleen acht uur duurde maar ook heel de 
geschiedenis van het antisemitisme, het nazisme en tal van nazistische 
instellingen behandelde. Verveling, slaap en ergernis overmanden 
opnieuw pers en publiek. Ze zouden, een enkel opwindend moment 
uitgezonderd, niet meer verdwijnen. Niettemin gaven alle kranten uit‑
voerige verslagen van het requisitoir en wijdde de Zierikzeesche Nieuws-
bode er zelfs een groot deel van de voorpagina aan – onder het nog veel 
grotere nieuws dat een Amerikaanse aanval op Cuba elk moment kon 
beginnen. ‘Eichmann luisterde met gespannen aandacht,’ schreef de 
krant, de lippen opeengeklemd. ‘In de volle rechtszaal was het muis‑
stil.’ Begrijpelijk. De ene helft sliep, de andere was sprakeloos.

Hausner beschreef de vernederingen die de slachtoffers moesten on‑
dergaan in de concentratiekampen, de martelingen, de executies, het 
kon gebeuren, dat een gevangene die in het kledingmagazijn van een 
kamp werkte, kledingstukken van zijn gedode vrouw en kinderen in 
handen kreeg. Hij moest de kogelgaten repareren en de Davidssterren 
verwijderen, zodat de kleding door de moordenaars zelf kon worden 
gebruikt. Bij een verslaggeefster rolden de tranen langs de wangen bij 
deze woorden van de openbare aanklager. Eichmann bleef onaange‑
daan, maar luisterde oplettend.

Hausner kon zich natuurlijk niet beperken tot algemeenheden. Hij 
moest ook een direct verband leggen tussen de massamoord en het 
aangeklaagde individu.

Als voorbeeld van Eichmanns invloed noemde hij daarom ‘het woord 
dat tienduizend mensenlevens kostte’. Een ambtenaar van het minis‑
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terie van buitenlandse zaken belde Eichmann op om bevestiging te 
vragen van een order tot het doodschieten van joden. Eichmann ant‑
woordde met één woord: ‘Doodschieten’. Dit woord kostte tienduizend 
joden het leven.38

Aangrijpende verhalen

In de weken die volgden op het betoog van Hausner traden maar liefst 
112 getuigen op en werd de rechtbank getrakteerd op een onafzienbare 
berg documenten. ‘Alles wat de procureur‑generaal in zijn aanklacht 
in het algemeen had opgesomd,’ schreef Herzberg,

hebben joodse slachtoffers, die de ramp hadden overleefd, en die als ge‑
tuigen voor de Rechtbank in Jeruzalem verschenen, in details onder ede 
bevestigd. Zij waren uit heel Europa, Rusland, de Baltische landen, de 
Balkan, Scandinavië, Duitsland, Italië en het Westen gerecruteerd. Zij 
hebben de acties der Sondercommando’s, de deportaties, de concentra‑
tiekampen, de vergassingen en de plunderingen in hun onverbloemde 
realiteit geschilderd.39

‘Gruwelijke onthullingen in proces‑Eichmann te Jeruzalem’ luidde 
een van de koppen op de voorpagina van de Zierikzeesche Nieuwsbode. 
Hij werd gevolgd door een verhaal zoals er tijdens het proces talloze 
waren.

Een van de[ze] getuigen, de in Polen geboren Zvi Pachter, verhaalde van 
een ‘dodenmars’ van 2000 joden van Rubesjof naar Lublin in Polen, 
een afstand van 120 km.

Alle mannelijke joden tussen 15 en 60 jaar hadden op 2 december 
1939 opdracht gekregen zich op het marktplein van Rubesjof te verza‑
melen, waarna deze dodenmars begon. Er waren orders dat niemand 
mocht spreken of omkijken, op straffe van doodgeschoten te worden. 
Van tijd tot tijd liep iemand uit de rij, waarna men een schot hoorde.40

Een paar dagen later meldde de krant, eveneens op de voorpagina, een 
zo mogelijk nog aangrijpender verhaal, van het bezoek dat een voor‑
aanstaand lid van de Israëlische communistische partij kort na de be‑
vrijding aan Treblinka had gebracht. ‘Hij zei over een afstand van vele 
kilometers schedels en beenderen en hopen schoenen waaronder die 
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van duizenden kleine kinderen te hebben gezien. Hij zei één paar, dat 
hij nu in de rechtszaal toonde, te hebben meegenomen.’41 Het was een 
van de vele emotionele momenten van het proces, voor de menings‑
vorming temeer belangrijk omdat niet alleen de meer dan zevenhon‑
derd aanwezigen maar dankzij de televisie ‘heel de wereld’ meekeek.
 Zo was er veel, zij het dat slechts een minuscuul aantal getuigenis‑
sen direct op Eichmann betrekking had. Een daarvan was die van het 
hoofd van de orthodoxe joden van Boedapest, Fülop von Freudiger. Hij 
had Eichmann naar eigen zeggen een aantal malen ontmoet.

In mijn herinnering leeft het beeld van de Obersturmbannführer in een 
elegant uniform schuin naar mij toegewend, zijn hand rustend op zijn 
revolver in de koppelriem – naar me schreeuwend uit de hoogte van 
zijn Herrenras.

‘Eichmann, bleek in zijn glazen kooi,’ voegde de Zierikzeesche Nieuws-
bode eraan toe, ‘schoof onrustig heen en weer’.42 Een nog pijnlijker 
verhaal stond verderop in de krant en betrof de enige moord die Eich‑
mann met eigen handen gepleegd zou hebben. Ook die zou in Boeda‑
pest plaatsgevonden hebben. Hausner had hem in zijn requisitoir ook 
al vermeld.

Gordon [de getuige] vertelde dat de jongen [om wie het ging] als dwang‑
arbeider samen met hem in 1944 in Eichmann’s villa in Boedapest 
werkte, in een tuinschuur werd doodgeranseld nadat Eichmann en een 
helper daar waren binnengegaan. De Duitsers hadden de jongen ervan 
beschuldigd kersen gestolen te hebben. Toen Eichmann uit de schuur 
kwam zag hij er wat verfomfaaid uit en er schenen bloedvlekken op zijn 
hand te zitten.43

Wat de Zierikzeesche Nieuwsbode er niet bij vertelde is dat zowel ad‑
vocaat Servatius als de rechter na afloop van deze getuigenis zoveel 
kritische vragen stelden dat het verhaal geen stand hield. Dat was ech‑
ter te ingewikkeld om te vermelden. Bovendien paste het niet bij het 
beeld. Een met bloed bevlekte Eichmann daarentegen paste wel. En 
dus werden de beeldbevestigende berichten opgenomen en de andere 
weggelaten.
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Een Nederlandse getuige

Hoewel verreweg de meeste aandacht uitging naar de buitengewone 
ijver waarmee Eichmann zich had ingezet voor de moord op de joden, 
kon het niemand ontgaan dat het verband tussen man en misdaad 
indirect was. Hausner had dat in zijn aanklacht al aangegeven door 
Eichmann een ‘schrijftafelmoordenaar’ te noemen. Daarmee sugge‑
reerde hij dat de man weliswaar niet met eigen handen had gemoord 
maar niettemin had gemoord in de zin dat hij opdracht had gegeven. 
Maar had een zo ondergeschikte figuur als Eichmann, niet meer dan 
het hoofd van een bureautje van een van de vele organisaties van de 
nazistaat, daartoe wel de macht? Het antwoord kon er maar één zijn: 
nee. Eichmanns macht was uitvoerend. Het was daarom ook dat Harry 
Mulisch zich spoedig na het begin van het proces al afvroeg of ze niet 
de verkeerde te pakken hadden. ‘Zijn schuld is groot, maar de moeilijk‑
heid is dat een proces gevoerd wordt om schuld te bewijzen, en niet om 
de verdachte zwart te maken.’44

 Een van de wat dit betreft meest gênante momenten vond plaats 
toen tijdens de 24ste zitting (2 mei 1961) als bewijs van Eichmanns 
misdaden de dagboeken van de gouverneur van Polen, Hans Frank, 
werden opgevoerd. Na veel heen‑en‑weergepraat over details tussen 
de aanklager en degene die met dat dagboek naar voren kwam, werd 
het woord aan de verdediging gegeven. Servatius maakte van dit recht 
zelden gebruik. Dit keer wel, met niet meer dan één vraag, namelijk of 
de naam van Eichmann in de negenentwintig delen van het dagboek 
voorkwam. De naam kwam niet voor, luidde het antwoord. Dank, zei 
Servatius, verder geen vragen.45

In zijn weken durende presentatie van getuigen en documenten door‑
liep Gideon Hausner niet alleen heel de geschiedenis maar ook het 
hele door de nazi’s beheerste gebied. Hij begon in Polen, eindigde 
in Hongarije en passeerde ondertussen ook Nederland. Met betrek‑
king tot dit land bracht hij niet alleen het eerder genoemde door Sijes 
opgestelde rapport naar voren46 maar voerde ook een getuige op. Dat 
was Jozeph Michman ofwel Melkman, de in 1914 in Amsterdam gebo‑
ren Nederlandse zionist die van 1948 tot 1957 hoofdredacteur van het 
Nieuw Israëlitisch Weekblad was geweest, vervolgens tot directeur van 
Yad Vashem werd benoemd en om die reden naar Israël emigreerde. 
Het probleem van zijn getuigenis was echter hetzelfde als dat van bijna 
alle: dat de relatie met Eichmann niet erg duidelijk, om niet te zeg‑
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gen volstrekt onduidelijk was. Zo vertelde Michman van de anti‑joodse 
maatregelen van de Duitsers in Nederland, van zijn ontslag als leraar 
aan een gymnasium, van de arrestaties en wegvoering van de Neder‑
landse joden, de Februaristaking, de gele ster, Westerbork, Vught en 
wat nog meer tot de geschiedenis van de Nederlandse joden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog behoort. ‘Weet u uit eigen onderzoek of uit de 
rapporten van het Rode Kruis wat het lot van de patiënten (van de jood‑
se psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bos) is geweest?’ luidde 
een van de vragen aan hem. ‘Geen van hen bleef in leven,’ antwoordde 
Melkman.

Waar werden zij omgebracht?
In Auschwitz.
Weet u hoe zij gekleed waren tijdens hun treinreis?
Geen idee.
Wilt u ons alstublieft vertellen, dr. Melkman, hoeveel joden er op het 

moment van de Duitse inval in Nederland woonden.
Volgens een door de Duitsers uitgevoerde telling waren dat er 

140 000.
Hoeveel joden werden er uit Nederland weggehaald?
110 000.
Hoeveel van hen overleefden?
6000.

Het is allemaal waar en iedereen begreep ook wel dat Eichmann hier‑
mee iets te maken had. Hij was tenslotte een schakel in het systeem. 
Maar was dat ‘iets’ genoeg? Kon het inzet zijn van een proces? ‘Sinds 
het begin van het proces, nu negen weken geleden,’ schreef de Zierik-
zeesche Nieuwsbode half juni in een kortje in het midden van de krant,

zijn meer dan 600 000 woorden gesproken. Het openbaar ministerie 
heeft 1400 documenten overgelegd, waaronder een van een miljoen 
woorden – het verhoor van Eichmann door de Israëlische politie. 109 
personen hebben tegen Eichmann getuigd en het hof heeft tot dusver 
42 dagen zitting gehouden, waarmee in het geheel 252 uur was ge‑
moeid. 600 journalisten hebben het proces ‘verslagen’ en 40 000 be‑
zoekers zijn tot de publieke tribune toegelaten.47

De over‑, overgrote meerderheid van al die woorden, documenten en 
verslagen vertelde min of meer hetzelfde, dat wil zeggen het verhaal 
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zoals het ook in het requisitoir was gebracht en in tal van getuigenis‑
sen herhaald. Niettemin was het een groeiend groepje onafhankelijke 
geesten onmogelijk gevoelens van ongemak te onderdrukken. Niet 
dat iemand aan de misdadigheid of schuld van Eichmann twijfelde. 
Daarover was geen discussie. De discussie ging over de vraag hoe groot 
’s mans misdadig‑ c.q. verantwoordelijkheid was en hoe groot die van 
anderen – Eichmanns superieuren, landgenoten, tijdgenoten. De 
vraag bracht opnieuw twijfel aan het proces met zich mee. Was het dat 
wel of was het show, politiek, een middel tot een weliswaar niet nader 
vermeld maar afgeleid doel?

Eichmann was niet alleen

Een van de eersten die in Nederland vraagtekens zette bij de ophef 
rond Eichmann, was J.J. Buskes, beter bekend als ‘de rode dominee’. 
Hij had zich vanaf het allereerste moment tegen het nazisme verzet, 
daarom in Gestel gezeten, was betrokken geweest bij de Nederlandse 
Volksbeweging, was in de PvdA beland maar had zich vanwege zijn 
antimilitarisme toch vooral aangetrokken gevoeld tot De Derde Weg 
en andere links‑radicale stromingen binnen en buiten de sociaalde‑
mocratische partij. Met dat alles had hij de naam van eeuwige rebel 
verworven. Die naam bleef hij gestand doen. Zo wees Buskes al heel 
vroeg op de onmogelijkheid betrekkingen aan te knopen met het Zuid‑
Afrikaanse apartheidsregime en op de hemeltergende situatie van de 
zwarte bevolking in de Verenigde Staten. In de lijn van deze conse‑
quente rebellie past ook het artikel dat hij in augustus 1960, enkele 
maanden na de arrestatie van Eichmann dus en lang vóór het begin 
van het proces, in Het Vrije Volk schreef. ‘Wij veroordelen Eichmann,’ 
stond daarin, maar ‘in Eichmann veroordelen wij onszelf... Hebben 
wij niet allen, wanneer het om de redding der joden ging, met zeer 
dubieuze redeneringen ons geweten gesust?’
 Woedende reacties volgden. Iedereen kende Buskes en wist dat hij 
een man was als Scheps, Nagel of van Randwijk, het type dat geen blad 
voor de mond neemt, weliswaar vaak gelijk heeft maar in dat gelijk 
geen rekening houdt met het sociaal wenselijke. Niettemin zou hij dit 
keer toch echt te ver zijn gegaan. Een van degenen die dat betoogde 
was Willem Drees. Hij noemde de bewering ‘een vergaande belediging 
aan de geallieerden, aan het Nederlandse verzet en aan het Nederland‑
se Volk.’ Mildere maar eveneens boze reacties kwamen van Carmig‑
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gelt in het Parool en Pasquino (Johan Luger) in De Telegraaf. Hierop 
bond Buskes enigszins in en legde uit wat hij bedoeld had, namelijk ‘te 
wijzen op de grote schuld, die de niet‑joodse wereld, die niet nationaal‑
socialistisch was, tegenover de joden heeft.’48

 De gedachte verliet Buskes niet en had tot gevolg dat nog voordat het 
proces begon mede door hem een Comité ‘Proces Eichmann’ werd op‑
gericht. Dat comité hield op de tweede dag van het proces onder de titel 
Eichmann was niet alleen een bijeenkomst in Krasnapolsky. Die bijeen‑
komst stond onder leiding van de enkele jaren tevoren door de cpn ge‑
royeerde communistische voorman Gerben Wagenaar49 en werd niet 
alleen toegesproken door Buskes zelf maar ook door Marga Minco, 
Hella Haasse, Nico Rost en rabbijn J. Soetendorp, een interessant ge‑
zelschap dus. ‘Wij veroordelen Eichmann,’ herhaalde Buskes tijdens 
zijn toespraak maar voegde er opnieuw aan toe dat die veroordeling in 
feite de wereld betrof die hem had laten begaan. ‘Zes miljoen slachtof‑
fers is erg. Maar een mens als Adolf Eichmann voort te brengen en 
zijn werkzaamheid mogelijk te maken, is nog veel erger.’50

 De andere sprekers betoogden in enigszins andere bewoordingen 
hetzelfde. Zo noemde Rost Eichmann ‘slechts een exponent van het 
mammoetconcern Barbarij en co’ en wees Hella Haasse op het ge‑
vaar dat men meende dat na het Eichmannproces de zaak ‘erledigt’ 
zou zijn. Het gebruik van dat Duitse woordje maakt duidelijk in welke 
hoek volgens haar het gevaar school.
 Dat Eichmann niet alleen was geweest, begreep natuurlijk iedereen. 
Het was echter niet de gedachte achter het proces. Juist niet. Eén man 
berechten, dat was te doen. Een volk, een natie, dat niet. Vandaar dat, 
zoals Mulisch schreef, ‘de totale schuld voor vrijwel alles nu meer of 
minder bewust op Eichmanns kalende hoofd [wordt] gestapeld – dit 
enerzijds ter bevrediging van Hausners grote ijver..., anderzijds ter be‑
vrediging van de behoefte der mensheid aan een duidelijk, eenvoudig 
en verschrikkelijk beeld.’51 Maar dat beeld kon niet kloppen. Dat be‑
sefte ook de Zierikzeesche Nieuwsbode. De dankzij het Eichmannproces 
nieuw verworven kennis kon volgens de krant niet vrijblijvend zijn. 
‘Als er voldoende Duitsers gekeken hebben naar de documentaire “Op 
het spoor van Adolf Eichmann”,’ becommentarieerde zij in een televi‑
siekritiek,

zullen zij toch uiteindelijk tot in de botten doordrongen zijn van de ver‑
schrikkelijke wandaden, die hun landgenoten en misschien zij zelf ook 
in de laatste oorlog hebben bedreven. Helaas beluisterden wij in alle 
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Duitse commentaren slechts verwijzingen naar ‘deze moordenaar’, de 
‘slechte Duitsers’ en ‘de nazi’s’. Geen enkele maal werd gewaagd van 
het Duitse volk.52

Vergangenheitsbewältigung

De Duitse hypocrisie met betrekking tot Eichmann ergerde ook Duit‑
sers, vooral jongeren onder hen. Een van hen was Christian Geissler, 
geboren in 1928 en dus behorend tot de generatie die de gebeurtenis‑
sen weliswaar bewust had meegemaakt maar te jong was om verant‑
woordelijkheid te dragen. Al op jonge leeftijd vestigde hij zich als freier 
Schriftsteller en publiceerde zijn eerste roman: Anfrage. Onder de titel 
Een generatie zwijgt verscheen deze in 1961 ook in het Nederlands en 
werd, veelzeggend, aangekondigd in het programmaboekje van de bij‑
eenkomst van het Comité ‘Proces Eichmann’ in Krasnapolsky.
 In Anfrage wordt het verhaal verteld van een man die vanwege zijn 
optreden in de oorlog terechtstaat. Op het moment dat zijn proces het 
einde nadert en hij, zoals meestal gebeurde, vanwege ontoerekenings‑
vatbaarheid of een andere juridische vondst van rechtsvervolging ont‑
slagen wordt, staat hij op en kijkt door de rechtszaal. Pas nadat hij zijn 
zoon gevonden heeft, begint hij te praten en verklaart zichzelf wél toe‑
rekeningsvatbaar en ook schuldig. ‘Zoudt u ons willen zeggen hoe u 
tot dit verzoek komt?’ vraagt de rechter.

De beklaagde knikte weer, zweeg een tijdje, keek zijn zoon aan en zei: 
‘Ik heb een zoon. Het is voor een zoon beter, dat hij een vader heeft die 
voor zijn schuld uitkomt, dan dat hij een vader heeft die niet toereke‑
ningsvatbaar is. Je doet er niemand plezier mee, wanneer je hem niet in 
staat acht schuldig te kunnen worden.’

Dergelijke woorden waren in het West‑Duitsland van het begin van 
de jaren zestig ongehoord. De oorlog was geen thema, althans in de 
openbaarheid niet, en werd, wanneer hij ter sprake kwam, vooral ge‑
zien als een zaak die gelijmd dan wel vergeten diende te worden. Dit 
streven werd bevorderd door de voortdurende politieke strijd met de 
oosterbuur. Hoe meer deze erop wees dat alle West‑Duitsers nazi’s 
waren, des te meer voelden die zogenaamde nazi’s zich bevestigd in 
hun opvatting dat de communisten de echte misdadigers waren. Voor 
Vergangenheitsbewältigung was dergelijk gebekvecht niet bevorderlijk, 
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voor zogenoemde kalte Amnestie daarentegen wel.53

 Maar eind jaren vijftig vond ook54 in West‑Duitsland een verandering 
plaats. Doorslaggevend hiervoor was vermoedelijk de generatiewisse‑
ling. Degenen die zoals Geissler de oorlog bewust hadden meegemaakt 
maar er niet bewust aan hadden meegedaan, plus tal van degenen voor 
wie zelfs dat niet gold, werden of waren volwassen en begonnen vragen 
te stellen. Die vragen leidden tot meer vragen en daarmee tot een spi‑
raal. Gestimuleerd door een proces dat in 1958 bijna bij toeval gevoerd 
werd tegen een aantal leden van een Einsatzkommando dat betrokken 
was geweest bij massa‑executies,55 sloegen elf regionale rechtbanken 
de handen ineen en richtten een Zentrale Stelle der Landesjustizverwal-
tungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen op. Deze zou 
in de loop van jaren duizenden gevallen onderzoeken.56 Er bestond op 
dat moment een zekere urgentie dat te doen. In mei 1960 zouden in 
Duitsland de eerste oorlogsmisdaden verjaren.57 Het was nu of nooit. 
Hierbij hielp de actualiteit. Eind 1959, een half jaar dus vóór de arres‑
tatie van Eichmann, werd West‑Duitsland getroffen door een antisemi‑
tische golf. Tussen kerst 1959 en eind januari 1960 werden maar liefst 
470 gevallen van zogenaamde Hakenkreuzschmierereien gesignaleerd. 
Daarop volgde een discussie in de Bundestag, uitvoerige perscommen‑
taren en veel aandacht in de internationale, ook Nederlandse media. 
Voor Duitsland extra pijnlijk was dat de bekladdingen elders in Europa 
nagevolgd werden. Zo meldde de Zierikzeesche Nieuwsbode op 7 janu‑
ari 1960 een ‘golf van antisemitisme’ en sprak van hakenkruizen in 
Italië, Finland, Zweden, Frankrijk, Engeland en België. De suggestie 
was duidelijk: om te voorkomen dat Europa opnieuw zou overkomen 
wat het een kwart eeuw eerder ook overkomen was, moest paal en perk 
worden gesteld.
 Deze actualiteit werd versterkt door affaires als die rond Hans Jo‑
sef Maria Globke, een katholiek politicus die halverwege de jaren 
twintig in Pruisische staatsdienst was getreden en vervolgens onder 
naziminister Wilhelm Frick carrière had gemaakt. Hierdoor was hij 
intensief betrokken, zo niet verantwoordelijk geweest voor een aantal 
minder frisse zaken waaronder de Neurenberger Wetten en de ver‑
plichte (voor)naamsverandering van Duitse joden. Na de oorlog kwam 
er aan Globkes carrière geen eind, integendeel. Onder Adenauer steeg 
hij tot nog grotere hoogte en werd zelfs eerste man op de Bondskan‑
selarij, een van de belangrijkste raadgevers van de minister‑president 
dus. Vreemd genoeg, vanuit een huidig perspectief althans, leverde 
dat nauwelijks problemen op, tot het moment dat ’s mans naam tij‑
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dens het Eichmannproces genoemd werd.58 Eenmaal genoemd was er 
geen houden meer aan en stond met name de Duitse pers, in Oost van‑
zelfsprekend meer dan in West, bol van berichten over Globke en zijn 
eventuele misdaden. Ook in Nederland werd vanaf 1961 veel over de 
man geschreven.59 Grote, bijtende stukken met koppen als ‘Dr. Hans 
Globke: meest omstreden man in Duitse bondsrepubliek’ en spotpren‑
ten als die van Frits Behrendt, van een slapende Adenauer met zijn 
rechterhand in het gips. Op dat gips staat het gelaat van Globke gete‑
kend, een hakenkruis op zijn wang.60

Collectieve schuld?

Discussies over Globke en vergelijkbare figuren61 hadden tot gevolg 
dat de vraag naar de collectieve schuld van de Duitsers steeds min‑
der goed te vermijden viel. In een halverwege de jaren zestig in Oost‑
Duitsland uitgegeven Braunbuch62 stonden 1800 namen van nog al‑
tijd actieve schuldigen opgesomd. Eenieder begreep dat zij niet meer 
dan het topje van een ijsberg vormden. Maar hoe diep stak die berg? En 
als hij diep stak, in hoeverre was het Eichmannproces dan een show‑
proces? Dat de man schuldig was, daaraan twijfelde geen mens. Maar 
door hoevelen werd die schuld gedeeld? En wat betekende die collectie‑
ve verantwoordelijkheid voor dit en eventueel toekomstige processen?
 Harry Mulisch maakte de gedachte van de betrekkelijke of gedeelde 
schuld van Eichmann tot pijler van zijn reportages. Vandaar dat hij 
zijn verslag besloot met een schimpscheut naar aanklager Hausner en 
een pluim voor advocaat Servatius. Eerstgenoemde beschuldigde hij 
ervan de taal van een Baälpriester te bezigen, de ander gaf hij gelijk, 
zelfs toen hij zijn opponent van hitleriaanse methoden beschuldigde.63 
Abel Herzberg legde een andere klemtoon – met andere implicaties. 
Maar ook hij maakte bezwaar tegen de claim van Hausner dat Eich‑
mann in de alledaagse betekenis van het woord voor de moord op zes 
miljoen mensen verantwoordelijk was. Schuldig was hij zeker. Maar 
verantwoordelijk? Eichmann was in de ogen van Herzberg een instru‑
ment. ‘Dit hele leven is... zonder enig eigen initiatief van enig belang 
verlopen,’ schrijft hij. Vandaar dat de openbare aanklager volgens hem 
geen gelijk kon hebben.
 

Wat wij tegenkomen is een dienstwillige dienaar... Dat een man, die 
zo weinig macht had over zichzelf, de macht verkreeg over leven en 
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dood van miljoenen anderen, is genoeg om de tijd, waarin wij hebben 
geleefd, te brandmerken.64

Dit was velen te vaag. Onder hen Han Lammers – een man wiens rol 
in de beeldvorming van de oorlog onder meer65 vanwege zijn over‑
stap van journalistiek naar politiek niet onderschat mag worden. In 
verband met hem vertellen Mathieu Smedts en Cornelis Troost in 
de epiloog van een boek dat zij in 1965 over de oorlog publiceerden 
het volgende: vier Nederlandse journalisten staan tijdens het Eich‑
mannproces in Jeruzalem bijeen. Het is de dag waarop de gebeurte‑
nissen in Nederland behandeld worden. De jongste van de vier (dat 
moet Lammers zijn) brengt hierover zijn ontzetting onder woorden 
en zegt, althans in de woorden van Smedts en Troost, dat hij ‘het 
Nederlandse volk in zijn geheel aan de schandpaal [zal] nagelen. Ze 
moesten goed weten, wat zij door nalatigheid hadden misdreven.’ De 
oudste van de journalisten, een jood (ongetwijfeld Herzberg), spreekt 
hem tegen en betoogt dat het allemaal veel ingewikkelder was dan het 
lijkt. Alleen al de vraag waar je al die joden had moeten verbergen... 
‘De tegenwerpingen maakten op de jonge collega niet veel indruk,’ 
schrijven Smedts en Troost en vervolgen, over zichzelf in de ik‑vorm 
sprekend:

Ik had dit gesprek zwijgend aangehoord. Ik wist niet wat ik erop zeggen 
moest. Hier beschuldigde de een, die het niet weten kon en verdedigde 
de ander die het wist en meegemaakt had.66

En inderdaad, luttele maanden nadien publiceerde Lammers in het 
tijdschrift Podium een scherp artikel over de Nederlandse bevolking. 
Hij omschreef haar met een term die hij bij J.B. Charles gevonden had: 
klootjesvolk. Een betere kwalificatie was volgens hem ondenkbaar. 
Want wat was de reden dat Eichmann zich tijdens het proces niets her‑
innerde van de gebeurtenissen in Nederland? Het antwoord kon er vol‑
gens Lammers maar één zijn: omdat de vervolging van de joden er van 
een leien dakje was gegaan (‘Dass man sagen kann, es war eine Pracht’)67 
en er een sfeer had geheerst waarin

ambtenaren verklaringen tekenden, rechters duldden dat hun collega’s 
werden ontslagen, politiemensen Joden ophaalden, het hoofd van het 
Amsterdamse onderwijs meehielp kinderen in ghetto‑scholen te con‑
centreren... en de N.S. 97 treinen inpasten in de dienstregeling die een 
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zekere Adolf Eichmann in een kantoor aan de Kurfürstenstrasse in Ber‑
lijn had ontworpen.68

Hannah Arendt

De discussie over wij en zij, schuld, verantwoordelijkheid maar boven‑
al aard en betekenis van het Eichmannproces culmineerde of (volgens 
tegenstanders) ontaardde in het boek, oorspronkelijk vijf lange artike‑
len,69 dat sinds verschijning onlosmakelijk met het Eichmannproces 
verbonden is: Eichmann in Jeruzalem van Hannah Arendt, veelzeggend 
ondertiteld De banaliteit van het kwaad. Hoe invloedrijk dat boek is, 
ook in Nederland, blijkt onder meer uit de overstelpende hoeveelheid 
studies, artikelen en commentaren naar aanleiding ervan.70 Als het 
boek van Hannah Arendt echt zo slecht was als in tal van polemische 
geschriften en woede‑uitvallen71 beweerd wordt, zouden er niet zoveel 
commentaren verschenen zijn. Die verschenen wel. Arendt raakte dus 
een zenuw. Welke?

De van oorsprong Duitse tot Amerikaan genaturaliseerde Hannah 
Arendt leek bij uitstek geschikt een oordeel te vellen over Eichmann 
en diens rol in het Duitse systeem. Ze kende Duitsland, was er opge‑
groeid en had nauwe contacten (gehad) met enkele van de belangrijk‑
ste intellectuele representanten ervan, met Karl Jaspers onder meer en 
Martin Heidegger. Ook was ze joods en een tijdlang zelfs zioniste.72 
Daarnaast was Arendt schrijfster van een studie die voor een van de 
betere analyses van de moderne dictatuur geldt: The Origins of Totalita-
rianism, verschenen in 1951.73 Verder had zij een boek geschreven dat, 
vooral onder intellectuelen aan de Amerikaanse Oostkust, doorging 
voor een diepgaande analyse van de situatie van de westerse mens en 
zijn omgeving: The Human Condition.
 Gewapend met zoveel intellectuele bagage begaf Arendt zich in het 
voorjaar van 1961, zogenaamd als reporter van The New Yorker, naar 
Jeruzalem en woonde de eerste weken van het proces bij.74 Haar aan‑
wezigheid ontging niemand. Koninklijk schreed ze de zaal binnen 
waar ze vervolgens pontificaal ging zitten en, tot grote ergernis van de 
aanwezigen, voortdurend hardop commentaar leverde. Ondertussen 
maakte ze aantekeningen en reisde door het land waarvoor ze vóór de 
Tweede Wereldoorlog grote sympathie had gevoeld maar dat volgens 
haar met de stichting van de staat Israël in een onhoudbare situatie te‑
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recht was gekomen. Deze gedachte was cruciaal voor haar visie op het 
proces: het zou een dieper doel dienen, Eichmann was bijzaak.
 Deze mening had Arendt, niet bepaald het type dat de naam reporter 
verdient, al gevormd voordat ze naar Jeruzalem ging. Met recht zou het 
proces tegen Eichmann in haar overtuiging niet veel van doen hebben, 
met politiek wel, in het bijzonder met het verlangen van de Israëliërs 
zichzelf op de kaart te zetten door zich op te werpen als erfgenamen 
van zes miljoen doden. Maar dat was niet haar enige kritiekpunt. Tij‑
dens het proces zou verder blijken, zo schreef Arendt vlak voor kerst 
1960 in een lange brief aan haar mentale vader Karl Jaspers,
 

in welke schrikbarende mate de joden meegeholpen hadden hun eigen 
ondergang te organiseren [want] dat het helaas een feit is dat de heer 
Eichmann de joden persoonlijk geen haar gekrenkt heeft, ja dat zelfs de 
selectie van hen die op transport werden gesteld niet door hem en zijn 
medeplichtigen gemaakt werd.75

De selecties werden door de joden zelf gemaakt, bedoelde Arendt, in 
het bijzonder door de zogenoemde Joodse Raad. Het was een bom. In 
Nederland was deze al eens ontploft76 en zou in komende jaren, eerst 
naar aanleiding van Ondergang van Presser (1965), vervolgens door de 
publicatie van de delen 6 en 7 van Het Koninkrijk (1975‑1976) en uitein‑
delijk bij de verschijning van een facsimile van het Joodsche Weekblad 
en een afzonderlijke publicatie opnieuw ontploffen – om daarna tot op 
de dag van vandaag rook te verspreiden: over de bijdrage van de joodse 
gemeenschap, in het bijzonder de Joodse Raad en dan vooral haar lei‑
ders aan de eigen ondergang. De (overigens voor een niet onbelangrijk 
deel op Nederlandse bronnen gebaseerde)77 opvattingen van Hannah 
Arendt hierover waren de lont in het kruitvat.
 Buiten joodse kring werd nog een derde aspect uit het boek van Han‑
nah Arendt beklemtoond: het feit dat Eichmann in volstrekte tegen‑
stelling tot de pretentie van het proces geen gevaarlijke crimineel was 
maar ‘terribly and terrifyingly normal... Vanuit onze rechtsinstellingen 
gezien en aan onze ethische maatstaven gemeten was deze “normaal‑
heid” veel schrikwekkender dan alle gruwelen tezamen.’78 Eichmann 
had er nooit bij stilgestaan wat hij deed, beweerde Arendt in een door 
haarzelf gecursiveerde zin. Stil stond hij slechts bij zijn plicht. ‘Het 
was in zekere zin pure gedachteloosheid... die hem ervoor predispo‑
neerde een van de grootste misdadigers van zijn tijd te worden.’79

 Een ‘bewijs’ van de juistheid van deze stelling is dat Mulisch en 
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Herz berg onafhankelijk van elkaar en natuurlijk ook onafhankelijk 
van Arendt (die later in de openbaarheid trad)80 hetzelfde suggereer‑
den. Een dergelijke gedachte paste echter evenmin bij het proces en 
was voor critici een zoveelste reden met boek en auteur de vloer aan 
te geven. Tot op zekere hoogte hadden ze het daarbij eenvoudig: Eich-
mann in Jeruzalem staat immers vol fouten en foutjes. Zo constateerde 
Presser, ondertussen ver gevorderd met zijn onderzoek naar de moord 
op de Nederlandse joden, dat de schrijfster er een janboel van had ge‑
maakt, althans wat betreft hetgeen hij kon controleren. ‘Het is hele‑
maal mis,’ schrijft hij,

het is eenvoudig te gek om los te lopen... Ik beschik over geen enkele 
waarborg, dat dit boek, dat blijkbaar (met betrekking tot zulk een on‑
gehoord moeilijk onderwerp) in record‑tempo in elkaar geflanst is, op 
andere plaatsen betrouwbaarder is in zijn feitenmateriaal.81

Het was in joods‑Amerikaanse kring een reden temeer Arendt de huid 
vol te schelden en het boek af te doen als bagger.82 In Nederland werd 
dit, één uitzondering daargelaten,83 dunnetjes overgedaan. Zo schreef 
Hermann von der Dunk, op dat moment nog geen hoogleraar, dat het 
dwaas was mensen die zich het vege lijf probeerden te redden van me‑
deplichtigheid te beschuldigen.

Zij heeft niet begrepen, dat de nazi’s de Joden letterlijk alles onmogelijk 
hadden gemaakt... zelfs om schurken te worden, want ook als zij schur‑
ken werden, werden zij dat nog met het pistool in de nek.84

Het felst op Hannah Arendt gebeten was het Nieuw Israëlitisch Week-
blad. Herhaaldelijk kwam het op de kwestie terug en bij de publicatie 
van de spraakmakende aanval van Jacob Robinson85 haalde het zelfs 
opgelucht adem. ‘Juffrouw Arendt weerlegd’ kopte het denigrerend. 
Hoe is het mogelijk, vroeg Jozeph Melkman zich in zijn recensie af, dat 
iemand die zoveel belangrijke werken op haar naam heeft staan, zoveel 
fouten kan maken? ‘Het antwoord hierop is psychologisch. Haar kijk 
op de catastrofe is beneveld door een diep‑geworteld vooroordeel tegen 
het Zionisme en de staat Israël.’86

 Hiermee was de kwestie Eichmann en de nasleep van de Shoah uit‑
gelopen op een politiek debat. Het zou nog vele malen gevoerd wor‑
den.
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De oorlog in het publieke domein

Op het moment dat in Israël het Eichmannproces gehouden werd nam 
in Nederland een oude generatie afscheid van de politiek. De eerste die 
ging was ook meteen de meest invloedrijke, al is het alleen maar omdat 
hij de grootste partij leidde: Carl P.M. Romme. Hij werd alom erkend 
als de politieke leider van het katholieke volksdeel, in kleine kring zelfs 
als ‘de knapste man van het parlement’.1 Maar begin jaren zestig ont‑
glipte hem de kracht en kondigde hij zijn vertrek aan. Dat gebeurde in 
februari 1961. Het kwam volstrekt onverwacht en liet zowel partij als 
collega’s verbijsterd achter. Nog geen twee weken nadat Romme zijn 
vertrek had aangekondigd overleed ds. Pieter Zandt. Ook hij was frac‑
tievoorzitter sinds de eerste naoorlogse verkiezingen, in dit geval van 
de kleine en stille sgp, goed voor twee, later drie zetels. Evenals Rom‑
me maar dan op zijn (calvinistische) manier was hij een ouderwets 
man, altijd strak in het pak (zwarte jas, grijze streepjesbroek), stram, 
plechtig. ‘In ds. Zandt daalt een typisch stukje oeroud Nederland ten 
grave,’ schreef Het Parool.2 In hetzelfde jaar dat Romme en Zandt ver‑
dwenen, kreeg Paul de Groot een beroerte en verbleef maandenlang in 
een Russisch ziekenhuis. Sinds het eind van de jaren dertig had hij in 
z’n eentje de communistische partij geleid, hierna viel dat hem steeds 
moeilijker.3

 In de zomer van 1962 volgde het meeste massale deel van wat Paul 
de Groots opvolger Marcus Bakker de ‘uittocht der politieke gladiato‑
ren’ noemde.4 In juni stapte Jaap Burger op. Ook hij zat sinds de oorlog 
in de Kamer, sinds 1952 als fractievoorzitter. In de maanden die voor‑
afgingen aan zijn afscheid had hij het in eigen kring zwaar te verduren. 
Hij verloor en vertrok. In dezelfde zomer dat het vertrek van Burger 
bekend werd gemaakt, nam ook Hendrik W. Tilanus, fractievoorzitter 
van de chu, afscheid van de politiek. Hoewel jonger dan Zandt zat hij 
langer in de Kamer, sinds 1922 maar liefst. Opvallend was hij zelden, 
fel nooit maar aanwezig altijd. Alsof het zo hoorde. En met eenzelfde 

[19]



363

beeldvorming

vanzelfsprekendheid verdween hij ook. Het vertrek van Tilanus viel 
gelijk met dat van de liberale fractieleider Pieter J. Oud, een man die 
vanwege zijn kennis van de parlementaire geschiedenis veelal het ge‑
heugen van de Kamer werd genoemd. Zijn referentiekader was niet 
de oorlog of wat daarna gebeurde maar de periode daarvóór. In zo‑
verre is hij kenmerkend voor een generatie die de oorlog niet als breuk 
maar als onderbreking ervoer en nadien met alle macht naar herstel 
streefde. Eind 1962 uiteindelijk hield ook Jan A.H.J.S. Bruins Slot het 
voor gezien. Hoewel zijn positie binnen de Antirevolutionaire Partij 
minder dominant was dan die van Romme in de kvp, Tilanus in de 
chu of De Groot in de cpn was ook hij, mede vanwege zijn hoofdre‑
dacteurschap van Trouw, niet weg te denken uit de naoorlogse politiek 
en samenleving. Anders dan de meesten van de hiervoor genoemden 
realiseerde hij zich echter al geruime tijd dat modernisering van poli‑
tiek en samenleving noodzakelijk was en hield daarvoor ook gedreven 
pleidooien.5

Gewild of niet gewild, bedoeld of niet bedoeld, betekent deze aflossing 
van de wacht het heengaan van een generatie, die gedurende het laatste 
kwarteeuw aan de Nederlandse politiek haar gestalte en inhoud heeft 
gegeven,

stelde Kamervoorzitter Kortenhorst bij de opening van het parlemen‑
taire jaar 1962‑1963.6 En alsof hij zijn statement kracht wilde bijzetten, 
gaf hij enkele maanden nadien plotseling de geest. Kortenhorst was 
sinds 1948 Kamervoorzitter geweest en had mede daardoor de maat‑
schappelijke sfeer van naoorlogs Nederland in vergaande mate vorm‑
gegeven. Het gaat te ver te zeggen dat zijn visie op de oorlog, met name 
wat betreft de toelaatbaarheid van samenwerking met de vijand, in de 
jaren vijftig domineerde maar wel zou je kunnen volhouden dat zijn 
standpunt destijds gemeengoed was. Elk van de genoemden wist im‑
mers uit ervaring wat de overgrote meerderheid van de Nederlanders 
eveneens wist en wat behalve door vertegenwoordigers van het verzet, 
Londen en radicaal links ook veelal stilzwijgend aanvaard werd: dat het 
bestaan in een bezet land ingewikkeld is en bijna onvermijdelijk leidt 
tot daden die je theoretisch gezien liever niet zou willen stellen maar in 
de praktijk nauwelijks kunt vermijden.7

 Hoe anders was de situatie van de mannen en vrouwen die de ou‑
de generatie opvolgden. Van twee van de oudsten onder hen, Marga 
Klompé en Tilanus jr., staat vast dat zij zich actief tegen de Duitsers 
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hebben verzet, eerstgenoemde onder meer als koerierster,8 de ander 
door joden te helpen. Tilanus heeft om die reden zelfs een tijdje in 
Kamp Amersfoort gezeten. Van de andere fractievoorzitters was er een 
aantal dat met goed recht kon volhouden in de strijd tegen de Duit‑
sers actief te zijn geweest. Dat geldt Joop den Uyl,9 Anne Vondeling,10 
Norbert Schmelzer11 en Edzo Toxopeus12. Van de rest was er, behalve 
wellicht Beernink van de chu,13 niemand die er eventueel van verdacht 
kon worden ook maar het kleinste klontje boter op het hoofd te hebben. 
Daarom was het voor hen ook relatief eenvoudig een ander perspectief 
op de oorlog te hebben. Doorslaggevend was dat perspectief overigens 
niet – niet meer. Dat heeft andere redenen. Ze raken de jaren zestig in 
hun kern.

Veranderingen in de openbaarheid

De roerige ontwikkelingen van het midden van de jaren zestig – toen 
de kvp een structuurrapport publiceerde, D66 werd opgericht, Nieuw 
Links met een pamflet kwam, Schmelzer het kabinet‑Cals opblies 
en Amsterdam in een snelkookpan veranderde – getuigen van meer 
dan een verandering in het politieke landschap. Zij getuigen ook van 
een verandering in de publieke ruimte, in het bijzonder van de ma‑
nier waarop in die ruimte meningen tot stand komen, bovendrijven, 
werkzaam zijn en verdwijnen. Tot ongeveer halverwege de jaren zes‑
tig werd de publieke opinie grotendeels bepaald door de voormannen 
van de zuilen en geventileerd via de aan die zuilen gerelateerde maat‑
schappelijke organisaties. Het klassieke en in dit verband altijd weer 
genoemde voorbeeld is dat van de Hofmans‑affaire zoals de beroerin‑
gen halverwege de jaren vijftig in en rond het koninklijk huis veelal 
samengevat worden. De Nederlandse pers liet hier niets over horen en 
de eerste pogingen van de buitenlandse pers dat wel te doen,14 werden 
in de kiem gesmoord. Hoewel deze opstelling ook destijds al sceptisch 
bekeken werd, was het toch vooral bij nader inzien, in Tegels lichten van 
Henk Hofland uit 1972 onder meer, dat hiervan schande werd gespro‑
ken. ‘De Nederlandse journalistiek vervulde in negen van de tien keer 
de functie van een geautomatiseerde claque.’15

 Hoewel dit sterk overdreven is,16 klopt het dat het verschil met de 
volgende grote koningshuisaffaire – verloving en huwelijk van Beatrix 
en Claus in 1965‑1966, zie hierna – enorm is. Maar in de jaren tussen 
de twee affaires vond er dan ook zoiets als een aardverschuiving plaats. 
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De gevolgen hiervan voor de publieke meningsvorming waren groot: 
terwijl die mening halverwege de jaren vijftig nog vanuit de top werd 
gestuurd, was hiervan tien jaar later nauwelijks sprake meer. En als er 
al gestuurd werd, dan gebeurde dat steeds minder door politiek, kerk 
of een andere zuilgerelateerde instelling en steeds vaker door min of 
meer onafhankelijke media en de daaraan verbonden opiniemakers.17

Hoe sterk de Nederlandse media (en dat was op dat moment vooral 
de geschreven pers, zij het steeds vaker met en ook onder invloed van 
radio en televisie) aan het begin van de jaren zestig in beweging waren, 
is goed waarneembaar in het tijdschrift van de branche, De Journalist. 
Zo kopte het blad in 1960 naar aanleiding van een ‘causerie’ van jour‑
nalist en ‘stukjesschrijver’ mr. Eduard Elias dat Nederlandse kranten 
‘ronduit vervelend’ en bovendien volgzaam waren.

Het lief aan‑de‑leiband‑lopen van de officiële professionele voorlichters; 
de wijze waarop en de mate waarmee wij de zonzijde van hun goede 
gunsten zoeken; het gebrek aan eigenwaarde voor ons beroep en onze 
persoon...18

In andere nummers van De Journalist klonken vergelijkbare geluiden. 
Dit onder meer naar aanleiding van het zogenoemde cocktailincident 
– een uitspraak die Jan de Quay tijdens een borrel had gedaan en die 
vervolgens in de pers terechtkwam. Mocht dat zomaar? Een vergelijk‑
baar probleem deed zich voor bij de zilveren bruiloft van Juliana en 
Bernhard, voorjaar 1962. Hoewel enkele journalisten voor het partijtje 
uitgenodigd waren, werden ze als vlegels behandeld. Het blad sprak er 
schande van.19 Incidenten deden zich ook voor bij de verlovingen van 
de prinsessen Margriet, Irene en Beatrix en bij een bezoek van Juliana 
aan de Deltawerken. In het laatste geval, zomer 1964, had een klacht 
over opdringerige fotografen tot gevolg dat het vakblad een beschou‑
wing wijdde aan de Koningin der Aarde, zoals de klassieke metafoor 
voor de pers luidt,20 versus de Koningin der Nederlanden. Het is niet 
moeilijk te raden wie volgens het blad uiteindelijk de ware was.21

 Ondertussen nam met de vele gevallen van censuur22 ook het aan‑
tal botsingen tussen pers en overheid toe. ‘Mensen in overheidsdienst 
zijn objectiever dan de pers,’ stelde de burgemeester van Den Bosch tij‑
dens een bijeenkomst met katholieke journalisten, zich blijkbaar niet 
realiserend dat hij het begrip objectief nogal subjectief gebruikte. Hij 
bedoelde namelijk dat de pers iets anders schreef dan de autoriteiten 
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wensten. Enkele maanden eerder had ’s mans collega uit Amsterdam, 
burgemeester van Hall, hetzelfde verkondigd en begin 1965 meldde 
het vakblad zelfs een hele reeks botsinkjes tussen burgemeesters en 
wethouders aan de ene en journalisten aan de andere kant. De oorzaak 
was telkens dezelfde: terwijl bestuurders zaken binnenskamers wilden 
houden, wilden journalisten er juist over berichten. ‘Het onhandige in 
dit spel,’ schreef De Journalist, ‘is dat de kiezers nu gaan vermoeden, 
dat hun gemeentebestuur en met name ook hun wethouders iets te 
verheimelijken hebben.’23 Zo was het natuurlijk ook.
 ‘Meer vrijmoedigheid gevraagd’ stond begin 1964 boven een arti‑
keltje in het blad. Het was een zoveelste signaal dat journalisten zich 
met steeds meer tegenzin neerlegden bij hun rol van inktkoelie. Ter‑
wijl de televisie met de dag meer kijkers trok, steeg de oplage van de 
dagbladen.24 Het was nog maar het begin van de ontwikkeling: in de 
komende twintig jaar, met als hoogtepunt het eind van de jaren zeven‑
tig, begin tachtig, zou de oplage van de Nederlandse kranten zowel in 
absolute als in relatieve (aantal kranten per hoofd van de bevolking) zin 
stijgen.25

 Tegelijkertijd breidde het aantal uren televisie zich uit. Er kwam een 
tweede net (1965), er verschenen piraten op de radiomarkt, er lagen 
meer tijdschriften in de kiosk. Steeds vaker en steeds luider werd over 
de maatschappelijke betekenis van de pers gesproken – een thema dat 
in naoorlogs Nederland aanvankelijk bijna alleen in verband met de 
verzetspers ter sprake kwam. ‘Bevordert of schaadt de pers de geestelij‑
ke volksgezondheid?’ vroeg de grand old man van de toenmalige jour‑
nalistiek, Maarten Rooij, zich eind 1961 af. Tien jaar eerder zou hij een 
dergelijke vraag niet gesteld hebben. De invloed van de pers was geen 
thema. Nu wel – en steeds meer. Vandaar dat historicus Henri Baudet 
op een eind 1963 gehouden symposium zo ver ging te beweren dat de 
journalist de samenleving vertegenwoordigt. Hij zou de ‘trait d’union 
[vormen] tussen de maatschappij en allerlei instanties en groepen en 
krachten, die aan de andere kant de maatschappelijke beweging lei‑
den.’ De journalist, aldus Baudet,

constateert..., interpreteert, controleert, eventueel: kritiseert. Meteen 
dringt zich dan een andere vergelijking op, nl. tussen de journalisten en 
de Kamerleden. In zekere zin vormt de journalistiek... een parlement.26

Zo was het. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog zou het illustre‑
ren.
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Hernieuwde aandacht voor de oorlog

De aanstaande herdenking van vijftien jaar vrede, mei 1960, bracht 
een aantal omroepen, kranten en uitgeverijen op het idee ‘iets speci‑
aals’ te doen. Zoals eerder gezegd: al enige tijd nam de belangstelling 
voor de oorlog toe.27 De populariteit van het dagboek van Anne Frank 
tekent de verandering. Zo ook het boek dat J.J. Heydecker en J. Leeb 
in 1958 over het proces van Neurenberg publiceerden en dat onder 
de titel Opmars naar de galg ook bijna meteen in het Nederlands werd 
vertaald. Het beleefde druk na druk – de negende in 1961. In dat jaar 
kwam ook het veelbekeken docudrama Judgment at Nurenberg op de 
markt. In Italië, om van de herleving van de belangstelling aan het 
eind van de jaren vijftig een geheel ander voorbeeld te geven, werd Se 
questo è un uomo (‘Eens was ik een mens’)28 van Primo Levi herdrukt. 
De eerste druk uit 1947 was geen succes geworden. De nieuwe druk uit 
1958 begon een, hoewel voorlopig nog langzame zegetocht over de we‑
reld.29 Iets vergelijkbaars gebeurde op volstrekt ander niveau met het 
hiervoor besproken geschrift van Jan Meulenbelt, De Duitse tijd. Vijf 
jaar vaderlandse geschiedenis. Het verscheen voor het eerst in 1955 maar 
kreeg nauwelijks aandacht. Dat veranderde vanaf het herdenkingsjaar 
1960. Druk volgde op druk, de zevende in 1965.
Vanwege het herdenkingsjaar werden ondertussen ook heel wat nieu‑
we ‘oorlogsboeken’ op de markt gebracht. Minstens twee daarvan had‑
den succes. Veelzeggend voor het feit overigens dat er van de oorlog 
nog geen duidelijk beeld bestond, is dat beide bloemlezingen waren. 
De ene is een door het riod (Lydia Winkel) samengesteld en met ge‑
dichten geïllustreerd fotoboek. Hoewel voorzien van een neutrale titel 
(Toen... 1940-1945) waren foto’s en teksten zo gekozen dat ze vooral 
aan de emotie appelleerden: aan woede, verdriet en opluchting dat het 
voorbij was. Dat werkte. Uit een in mei 1960 door Het Parool gehou‑
den enquête onder 74 boekhandelaren in 54 steden kwam deze collage 
als het op dat moment best verkochte (oorlogs)boek uit de bus.30 Een 
ander, op hetzelfde moment verschenen en eveneens goed verkocht 
boek was van een man die later vooral bekend werd vanwege zijn mu‑
seumwerk maar begin jaren zestig nog bibliothecaris van het Amster‑
damse Instituut voor de Perswetenschap was, Dick H. Couvée.31 Zijn 
beredeneerde bloemlezing, getiteld De meidagen van ’40, bestond gro‑
tendeels uit uitvoerige citaten uit kranten, dagboeken en rapporten. 
Het boek verscheen als pocket en ging in grote aantallen – welke weten 
we niet – over de toonbank.
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 Ondertussen druppelden steeds meer berichten door dat de Israëli‑
ers niet van plan waren de oorlog te vergeten. Het is een van de achter‑
gronden van het Eichmannproces.32 De belangstelling hiervoor werd 
voorbereid door het ongekende en wereldwijde succes van een roman 
van Leon Uris, eveneens uit 1958: Exodus, over het ontstaan van Israël 
en het gelijknamige schip met joodse overlevenden dat aan de voor‑
avond daarvan over de zeeën zwierf. Het succes sloeg ook over naar 
Nederland. Druk volgde op druk, de eerste in 1959, de zesde in 1960, 
de 23ste in 1963. Het boek voerde gedurende bijna heel het jaar 1960 
de bestsellerlijst aan, tijdelijk (in april en mei) alleen verdrongen door 
het fotoboek van het riod.33

De plannen van Rengelink & Loe de Jong

Onder invloed van de alom herlevende belangstelling voor de oorlog 
kwam ook de vara met het plan iets groots te doen.34 Dat is niet ver‑
wonderlijk. De sociaaldemocraten wierpen zich op als de aartsvijanden 
van elke vorm van dictatoriaal denken en ontleenden daaraan zelfs een 
belangrijk deel van hun imago. Hier komt bij dat de met de vara nauw 
verbonden PvdA in 1959 voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
buiten de regering stond en in een felle politieke strijd met haar coa‑
litiegenoot tot dan toe, de kvp, was verwikkeld. Wat de oorlog betreft 
legde laatstgenoemde partij voortdurend de klemtoon op de noodzaak 
een streep onder het verleden te zetten. Alleen al daarom hadden de 
sociaaldemocraten de neiging het tegenovergestelde te doen. Toch zijn 
ideologie en politieke actualiteit niet de belangrijkste reden dat binnen 
vara‑gelederen plannen voor een grootse oorlogsserie opkwamen. De 
belangrijkste reden is, als je het zo mag noemen, kleiner en gelegen 
in het simpele feit dat er bij de omroep een aantal mannen rondliepen 
die door de toenmalige gebeurtenissen scherp getekend waren. Televi‑
siesecretaris en initiator van het project Jan Willem Rengelink was een 
van hen,35 Milo Anstadt een ander.36 En dan was er Loe de Jong.

Meteen nadat Loe de Jong aan de Universiteit van Amsterdam als 
historicus afgestudeerd was, maakte hij de stap naar de journalistiek. 
Daarin zou hij minstens drie decennia actief blijven, tot hij eind jaren 
zestig met de redactie van Vrij Nederland in conflict kwam over actuele 
politiek en alle tijd nodig meende te hebben voor zijn magnum opus. 
Vanaf dat moment veranderde hij van commentator van de actualiteit 
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tot medespeler in de actualiteit, met als meest opmerkelijke en op het 
eerste gezicht ook paradoxale feit dat de actualiteit waarom hij zich be‑
kommerde in de eerste plaats het verleden betrof. Zo bezien, in de zin 
dus van iemand die zich bezighoudt met de dingen van de dag, bleef 
De Jong altijd journalist. Vandaar ook zijn opmerking tot Ischa Meijer, 
vele jaren later: dat er tussen goede journalistiek en goede geschied‑
schrijving ‘geen enkel verschil’ bestaat.37

 Tijdens de oorlog, we zagen het al, waren de journalistieke capa‑
citeiten van De Jong onmisbaar. Radio Oranje was een wapen in de 
strijd en bedreef in die zin gebonden journalistiek, om niet te zeggen 
propaganda. Als De Jong de instelling van een archivaris of streng 
wetenschapsman gehad zou hebben, had hij vermoedelijk nooit kun‑
nen doen wat hij tijdens de oorlog heeft gedaan. Hoe journalistiek de 
instelling van De Jong was blijkt verder uit het feit dat hij al bij de 
televisie betrokken was voordat het medium openbaar ging. Al in een 
experimentele uitzending uit 1948 sprak hij begeleidend commentaar 
bij een film over het concentratiekamp Auschwitz.38 In komende jaren 
zou De Jong nog een aantal keren aan dergelijke experimenten deelne‑
men. Het zal met zijn radio‑ervaring en wekelijkse artikelen voor Vrij 
Nederland de reden zijn geweest dat hij in oktober 1957 door de vara 
als politiek commentator gevraagd werd.
 Hij had al eerder voor de socialistische omroep gewerkt maar was 
vanwege een meningsverschil over het optreden in Nederlands‑Indië 
ontslagen. Precies tien jaar later keerde hij terug, nu bij de televisie. 
Een eerste commentaar – over het Midden‑Oosten – werd gevolgd 
door een tweede, een derde en spoedig door een regelmatig optreden. 
Ook daarom lag het voor de hand Loe de Jong vanaf het eerste moment 
bij een mogelijke serie over de oorlog te betrekken.39 Zijn naam werd 
in het eerste voorstel dan ook expliciet genoemd, niet als presentator 
overigens maar als adviseur. Ook was aan dat voorstel een opzet toege‑
voegd die zonder twijfel van De Jong afkomstig is. Daaruit blijkt hoe 
helder hij de reeks al in een vroeg stadium voor de geest had – wat ove‑
rigens niet vreemd is want de gekozen thema’s waren dezelfde die kort 
na de oorlog populair waren.40 De voornaamste betekenis van de door 
de vara vanaf mei 1960 uitgezonden televisieserie De Bezetting, ligt 
dan ook niet in de vorming maar in de popularisering van een beeld 
én, voor De Jong zelf, voorbereiding van het grote werk.
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De Bezetting van Loe de Jong. Opzet, uitvoering, uitzending en thematiek

In kolom 2 staat de serie zoals gepland, in kolom 3 zoals daadwerkelijk uitgezonden, in kolom 4 de datum 

van uitzending, in kolom 5 de thematiek van de uitzending in vergelijking met de belangrijkste, kort na de 

oorlog verschenen werkjes41 en in de laatste kolom het deel van Het Koninkrijk waarin dezelfde thematiek 

aan bod komt als in (kolom 3) De Bezetting

1 2 3 4 5 6

Afl Eerste opzet Titel uitzending Datum Cluster Koninkrijk

1 De Duitse invasie Voorgeschiedenis van 
de oorlog en de aanval 
op Nederland

6 mei 1960 1 en 2 1, 2, 3

2 De eerste maanden 
in bezet gebied

De eerste maanden 17 sept. 1960 7 4

3 De eerste anti‑joodse 
maatregelen

De jodenvervolging 
begint

26 nov. 1960 8 4, 5

4 De Februaristaking Februaristaking 26 febr. 1961 6 4

5 Koningin en minis‑
ters in Londen

Mussert en de Duitsers 28 april 1961 5 en 7 4, 5 en 
passim

6 nsb en nazificatie Dagelijks leven 15 sept. 1961 4 en 7 7

7 De Japanse aanval 
op Indië

Nederlands‑Indië 
bedreigd

8 dec. 1961 10 11

8 De vloot in Indië en 
de slag in de Javazee

De strijd in Indië 9 maart 1962 10 11

9 Het kerkelijk verzet De jodenvervolging 3 mei 1962 8 6, 7 en 
vooral 8

10 De joden‑deportaties Geestelijk verzet 7 sept. 1962 3 4, 5, 6, 7, 10

11 De techniek van het 
verzet

De verbindingen met 
Londen

23 nov. 1962 9 5, 6, 7, 9, 10

12 De crisis aan de 
universiteiten

Het lange wachten 
(geruchten, dat het al‑
lemaal zo lang duurde 
enz.)

19 febr. 1963 – 6, 7

13 De april‑mei sta‑
kingen

Idem 3 mei 1963 6 6

14 Gevangenschap en 
concentratiekampen

De hulp aan onderdui‑
kers

1 okt. 1963 12 7

15 Het dagelijks leven De gevangenissen en 
concentratiekampen

17 dec. 1963 5, 8 8

16 Onderduikers en 
overvallen

Nederlands‑Indië on‑
der Japanse bezetting

3 maart 1964 10 11

17 Indië onder de 
Japanse bezetting

Nederlanders in de 
vrije wereld

8 mei 1964 9 9
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18 De slag bij Arnhem 
en de spoorwegsta‑
king

Dolle Dinsdag, Slag bij 
Arnhem, Spoorweg‑
staking

16 sept. 1964 14, 6 10

19 De inundatie van 
Walcheren

De oorlog in Zuid‑
Nederland

17 nov. 1964 14 10

20 De Hongerwinter Idem 23 febr. 1965 15 10

21 De bevrijding Idem 4 mei 1965 16 10

De Bezetting in cijfers:
– 26 volle uren televisie
– 1868 filmfragmenten
– 1908 afbeeldingen
– 310 kaarten en schema’s (gemaakt door de grafische afdeling van de NTS)
– 3 weken voorbereiding per programma
– 15 tot 20 mensen waren bezig met de live uitzending
– 197 getuigen42

De Bezetting

Overeenkomst tussen De Bezetting en kort na de oorlog verschenen 
boekjes is er niet alleen wat onderwerpkeuze maar ook wat toon en 
thematiek betreft. Misdadigheid en terreur, woede en weerzin, angst 
en verdriet, optimisme en heldhaftigheid zijn opnieuw de pijlers van 
het verhaal. Het is meteen te zien in de eerste aflevering. Deze opent 
met het beeld van Zadkine (verdriet) en een getuige van het bombar‑
dement op Rotterdam (misdadigheid). Vervolgens verschijnt Loe de 
Jong. Hij zit in een praktisch ingericht decor (geen afleiding, geen 
tierlantijnen: hier spreekt de objectieve historicus) en haalt op opmer‑
kelijk rustige, ja zelfs innemende toon enkele herinneringen aan de 
meidagen van ’40 op. Na deze anekdotes stelt hij dat ‘iedereen z’n her‑
inneringen heeft aan die vijf meidagen en de jaren die erop volgden’ 
– wat eigenlijk een vreemde opmerking is omdat de serie zich juist 
richtte op degenen die geen herinneringen hadden, jongeren. Vervol‑
gens komt hij tot de kern.

Als we erover nadenken of erover spreken, en we zoeken naar een be‑
grip om dat alles samen te vatten dan zeggen we: ‘de bezetting’ – en in 
die twee woorden: ‘de bezetting’, daar is alles in samengevat: het over‑
weldigd zijn, en de druk, en ons verzet.
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Na deze proloog gaat het verhaal terug in de tijd en vertelt van Hitler, 
zijn leven, rancunes, machtsaanvaarding, Nederlandse aanhangers, 
oorlogsvoorbereiding en uiteindelijk aanval op Nederland. Daarmee is 
De Jong opnieuw bij het bombardement op Rotterdam en ‘geeft’43 Jan 
Buskes het woord. Hij, destijds dominee in Rotterdam, vertelt hoe hij 
te midden van de brandende puinhopen een man zag staan die slechts 
één zinnetje riep, telkens weer: ‘ik neem het niet, ik neem het niet.’
 ‘Die brandende stad met die ene mens die protesteert,’ vervolgt Bus‑
kes,

en ik had ineens de diepe overtuiging, dat wij allen in Nederland opge‑
roepen werden om ons te verzetten tegen de ongeest, de onmenselijk‑
heid en het nihilisme van het nationaalsocialisme: het protest dat vlees 
en bloed was geworden in die ene man in die brandende stad, die zei: 
‘We nemen het niet!’44

Op vertrouwenwekkende toon vervolgt De Jong over de capitulatie en 
de zelfmoord van een aantal van Nederlands beste zonen. Hij vertelt 
van de verwoesting van het land, het opblazen van bruggen, de ver‑
nietiging van Rhenen, Rotterdam en het dreigement ook Utrecht te 
bombarderen. Daarop werd besloten tot capitulatie.

Maar onder de mensen die met tranen in de ogen naar de ruïnes keken, 
waren er ook al die de woorden kenden waarmee koningin Wilhelmina 
van Londen uit had opgeroepen tot moed en volharding. Onmiddellijk 
na aankomst had zij samen met minister Van Kleffens een proclamatie 
opgesteld, profetisch van inhoud, vastberaden van toon.

Daarmee was De Jong aan het eind van z’n eerste programma. De 
boodschap van de koningin viel bij enkelen op buitengewoon vrucht‑
bare bodem, stelt hij. Een van hen was de man die meteen na de capi‑
tulatie een eerste Geuzenbericht het land in stuurde, Bernard IJzer‑
draat. In het kort was de inhoud daarvan: ‘de strijd gaat door’.
 ‘Het grootste deel van de marine was ontkomen, het leger had moe‑
ten capituleren, maar tegelijk met de onderdrukking begon ook: het 
verzet.’ Bij deze laatste woorden van de aflevering gaat de stem van 
De Jong scherp omhoog. Vervolgens klinkt het Wilhelmus en worden 
beelden getoond van een aanslag op een spoorrail en mensen die met 
een bootje de zee opgaan. Uiteindelijk eindigt de aflevering zoals hij 
begonnen was, met een monument. Dit keer is dat De Dokwerker van 
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Mari Andriessen, zo gefilmd dat de massaliteit en kracht ervan zo mo‑
gelijk nog beter tot uitdrukking komen en de centrale gedachte van de 
aflevering, zo niet geheel de serie goed ingeprent wordt: Nederlanders 
staan hun mannetje.

Geest van verzet

Het doet De Bezetting tekort te zeggen dat met dit eerste programma de 
toon was gezet. Niettemin is het patroon duidelijk en aan de hand van 
de eerder genoemde pijlers ook eenvoudig te duiden. Opvallend daar‑
bij is dat De Jong meer aandacht heeft voor woede en weerzin of op‑
timisme en heldhaftigheid dan voor misdadigheid en terreur of angst 
en verdriet. De daders blijven in heel de serie zelfs schimmen, nu eens, 
zoals in het geval van Hitler en Mussert, figuurlijk, dan weer letterlijk. 
Dit laatste komt duidelijk tot uiting in aflevering 5, gewijd aan de foute 
sector. Het is het enige deel waarin geen getuigen optreden. ‘U bent 
gewend dat u in deze reeks de levende mens voor u krijgt,’ sprak De 
Jong ter verklaring aan het begin van het programma,

de levende getuige die zelf vertelt... U begrijpt: die opzet heb ik in dit 
programma niet kunnen volgen. De bezetting, maar speciaal het optre‑
den van de nsb heeft in ons volk diepe emoties losgewoeld. Daar moest 
ik rekening mee houden.

Maar mededogen met de slachtoffers van de naziterreur is niet de eni‑
ge reden dat De Jong geen individuele nsb’ers opvoert. Er zijn min‑
stens twee andere. De belangrijkste vermeldt hij niet: dat het onwaar‑
schijnlijk is dat een van hen destijds bereid was in het openbaar over 
zijn verleden te praten. We zagen het al:45 met het einde van de oorlog 
zwegen degenen die fout waren geweest, een minuscuul aantal volhar‑
denden daargelaten – en zwijgen bleven ze. De enkeling die probeerde 
hen desondanks aan het woord te laten, zoals Paul Verhoeven in 1968 
in een zo goed als vergeten documentaire over Mussert46 of Armando 
en Sleutelaar in een boek over SS’ers uit 1967, oogstte weinig bijval. 
Fout was fout en fout was dood, streep eronder. Loe de Jong – en dat is 
de tweede, door hem wél vermelde reden om geen voormalige collabo‑
rateurs op te voeren – zag het niet als een bezwaar. ‘Ik had die getuigen 
[in dit geval] niet nodig,’ zegt hij. ‘Van hetgeen de nsb gewild heeft, 
kan ik u in ruime mate een beeld geven dat bestaat uit authentiek film‑
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materiaal dat de beweging zelf heeft laten vervaardigen.’
 Dat klopt. Dergelijk filmmateriaal was er over het verzet, de kam‑
pen, de onderduik en de meeste andere, door De Jong cruciaal geachte 
aspecten van de oorlog niet. Dat was een nadeel. Het neemt niet weg 
dat aan dergelijk propagandamateriaal eveneens grote nadelen kleven. 
Het toont de foute sector namelijk niet zoals zij was maar zoals zij ge‑
zien wenste te worden.
 Naast de geringe aandacht voor de daders (misdadigheid en terreur) 
staat dat ook de slachtoffers (angst en verdriet) er in De Bezetting rela‑
tief bekaaid afkomen, zeker in vergelijking met hetgeen in de laatste 
decennia van de twintigste eeuw gebruikelijk werd. Zo treden in de 
serie geen joden op die de kampen overleefden. Er is één uitzondering, 
in aflevering 9. Maar het gezicht van de daarin opgevoerde getuige is 
niet te zien en haar ervaring wordt verwoord in dichtvorm. Daarmee 
worden tussen getuige en kijker maar liefst twee ‘lagen’ geplaatst, een 
visuele en een talige. De vraag is waarom. Moest de getuige gespaard 
worden? De kijker? Of wisten de makers zelf met het leed geen weg?

Zoals De Jong zowel aan het begin als aan het eind van de eerste afle‑
vering ook gezegd had, ging de serie bovenal over de weerzin van de 
Nederlanders tegen de onderdrukking. Van die weerzin kregen de mi‑
litaire strijd en, meer nog, het verzet de meeste aandacht. Dat gebeurde 
expliciet in de programma’s die gewijd waren aan de Februaristaking 
(4), de April‑Mei staking (13), het geestelijk verzet (10), de verbindin‑
gen met Londen (11), de hulp aan onderduikers (14), de Nederlanders 
in de vrije wereld (17) en de afleveringen over het najaar van ’44 (18), 
de oorlog in Zuid‑Nederland (19) en de bevrijding (21). Maar bijna alle 
andere programma’s draaiden terloops eveneens om het verzet. Een 
goede illustratie hiervan biedt het tweede programma, met als onder‑
werp een neutraal thema als de eerste maanden van de oorlog. ‘Niet 
alleen door de lengte van de daaraan [het verzet] gewijde passages en 
de uitvoerige getuigenverklaringen,’ schrijft historicus Frank van Vree 
in een indringende analyse van de serie, ‘maar ook door opzet en pre‑
sentatie werd die aflevering beheerst door de geest van verzet.’47 In een 
programmatoelichting beweerde De Jong hetzelfde.

Het [hier getoonde verzet] is nog geen verzet – het is alleen een ‘neen’ 
tegen de Duitse bezetter en de met hem heulende nsb. Maar met dat 
‘neen’ is de grondslag gelegd voor de ganse verdere ontwikkeling in be‑
zet Nederland.48
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In de slottekst van het programma zei hij hetzelfde nogmaals:

Zeker, er is in die eerste maanden wankelmoedigheid geweest, afgezien 
nog van het heulen met de vijand door een kleine minderheid. Maar 
ook mag men zeggen dat, voorafgegaan door moedige enkelingen, de 
grote massa van ons volk zich schrap zette. Schrap, niet in een houding 
van daadwerkelijk verzet. Schrap in zijn innerlijke afwijzing van het 
nationaal‑socialisme. Schrap uit nationale gekrenktheid, uit geloof, uit 
nationale levensovertuiging.49

De overval

Hoezeer het denken van De Jong over de oorlog doortrokken was van 
de geest van het verzet blijkt ook uit de film die in première ging toen 
De Bezetting halverwege was en waarvan hij het script schreef: De over-
val, het verhaal van de kraak van de Leeuwarder gevangenis in decem‑
ber 1944. ‘Toen ik drie jaar geleden het relaas van deze overval las,’ zei 
De Jong in een interview, ‘dacht ik dat geen ander verhaal uit de bezet‑
ting zoveel filmische mogelijkheden bood, niet alleen door het succes 
van de overval maar ook door het verloop en de uiterst zorgvuldige 
voorbereidingen.’50

 Goede filmische mogelijkheden vanwege verloop en voorbereidin‑
gen? De Jong bedoelde iets anders, namelijk dat weinig verzetsdaden 
zo succesvol waren geweest als de overval van de Friese KP op de ge‑
vangenis van Leeuwarden en dat het daarom belangrijk was deze te 
onthouden en dus te verfilmen. Met filmische mogelijkheden heeft dat 
weinig te maken, wel met ideologische. Filmisch was het wellicht zelfs 
beter geweest als de gebeurtenis (die men nauwkeurig wilde naspelen) 
in het honderd was gelopen of uitgedraaid op een schiet‑ en moord‑
partij. Dat gebeurde niet. Vandaar ook dat De overval volgens moderne 
filmcriteria nogal saai is. Er wordt nauwelijks in geschoten, weinig ge‑
weld gebruikt, veel gepraat en gezwegen, geslopen en gefietst. Op de 
succesvolle bevrijding van de meer dan vijftig gevangenen reageerden 
de Duitsers verbijsterd. Voor het verzet betekende dat een ongekend 
succes, voor een film is het eerder een nadeel.
 Het is niet het enige opvallende aan deze keuze. Want hoewel er 
heel wat succesvolle verzetsacties zijn geweest, waren er minstens 
zovele die mislukten. Op tal van geslaagde acties volgden vreselijke 
represailles. Eerder dan door goede planning en navenant verloop 
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werden de vetzetsacties in het laatste jaar van de oorlog gekenmerkt 
door moeilijkheden en chaos. Vandaar ook dat De Jong de overval op 
de strafgevangenis van Leeuwarden in De bezetting slechts één keer 
noemt, terloops.51 Hier staat tegenover dat hij in zijn weergave van het 
laatste oorlogsjaar veel aandacht besteedt aan geweld, mislukkingen 
en afschuwelijkheden.

Heeft zich ergens sabotage voorgedaan, is een aanslag gepleegd op 
Wehrmacht of SD, dan wordt een aantal gevangenen uitgekozen en ter 
plaatse gefusilleerd – in het publiek.52

Aldus de teneur van de een na laatste aflevering van de serie, de periode 
waarin de overval op de strafgevangenis van Leeuwarden plaatsvond: 
niet succesvol maar ellendig. Je zou hetzelfde ook anders kunnen zeg‑
gen: zoals elke complexe historische gebeurtenis bestaat een oorlog of 
bezetting uit zoveel aspecten dat er plaats is voor verschillende klem‑
tonen. Eenvoudiger dan zeggen welke de juiste is, is te zien dat er een 
keuze wordt gemaakt. De cruciale vraag betreft vervolgens het waar‑
om: waarom wordt de klemtoon op de ene of de andere gebeurtenis 
gelegd? Waarom kozen De Jong en de zijnen een film te maken over 
de succesvolle overval op de gevangenis van Leeuwarden en niet over 
de mislukte aanslagen bij Woeste Hoeve of Putten – en dat terwijl er 
toch nauwelijks twijfel over kan bestaan dat laatstgenoemde aanslagen 
filmisch meer mogelijkheden boden? Het antwoord kan er maar één 
zijn: de geslaagde overval op de Friese gevangenis past in het verhaal 
dat men van de oorlog wilde vertellen, de mislukte aanslagen niet.53

Beeld gezocht

Eerder in dit boek werd gesteld dat je met betrekking tot de jaren vijf‑
tig van de twintigste eeuw moeilijk van een nationaal, in de zin van 
algemeen gedeeld of aanvaard oorlogsverhaal kunt spreken. Er waren 
verhalen, talloze, maar ze waren nog niet tot een eenheid gemaakt en 
zeker nog niet ingepast in het lopend verhaal van de Nederlandse ge‑
schiedenis. In de woorden van Jacques Presser: ‘Het gangbare beeld 
van de bezettingstijd en zijn directe voorgeschiedenis is nog niet aan 
fixering toe; hier is nog te veel vloeiend, in beweging, onoverzichte‑
lijk.’54

 Hoezeer deze mening tot ruim in de jaren zestig de gebruikelijke 
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was (en er dus, in tegenstelling tot een latere overtuiging, in de jaren 
vijftig geen sprake was van een nationaal, in de zin van een gedeeld oor‑
logsverhaal)55 blijkt keer op keer, bijvoorbeeld uit de vele klachten ter 
gelegenheid van de herdenking in 1960 dat jongeren geen idee van de 
recente gebeurtenissen hadden,56 uit de interviews die Het Parool eind 
1963 naar aanleiding van deel 15 van De Bezetting met een vijftiental 
Amsterdamse scholieren maakte57 en uit het herdenkingsnummer van 
Vrij Nederland van 1 mei 1965. In laatstgenoemd nummer vroeg een 
zekere A. Hegs zich af hoe de oorlog herdacht moest worden. Hij wist 
het niet: ‘Ik ben er heilig van overtuigd dat we het gebeurde in de jaren 
’40‑’45 niet moeten verzwijgen. Maar hoe moeten we het brengen?’
 Op hetzelfde moment vond in de pers een discussie plaats over een 
stelling bij het proefschrift van pedagoge Lea Dasberg. Die stelling 
luidde:

Het uitweiden over de 2de wereldoorlog bij het geschiedenisonderwijs 
is niet het aangewezen middel tot het wekken van historisch bewustzijn 
bij de schoolgaande generatie en werkt bovendien op gevaarlijke wijze 
op de sensatiezucht en de gevoelens van valse romantiek bij de leerlin‑
gen.

Tal van personen wonden zich over deze uitspraak mateloos op. Maar 
Dasberg had ook medestanders. Een van hen was literair criticus H.U. 
Jessurun d’Oliveira.

Wanneer men dan moet vaststellen dat het maar een uitzondering zal 
zijn dat iemand erin slaagt die onafzienbare stortvloed van gruwelen, 
zowel Jodenvervolgingen als oorlogsverrichtingen, te overmeesteren en 
onder te brengen in een levensbeschouwelijk of wetenschappelijk ka‑
der, dan is die hele oorlog niets anders dan een zootje onverbonden en 
onverwerkte gebeurtenissen die (nog) buiten de historie zijn gebleven.58

Ook uit een nummer van het cultureel tijdschrift Maatstaf dat de eer‑
der uitvoerig genoemde Jan Meulenbelt eind 1963 op verzoek van 
uitgever‑schrijver Bert Bakker samenstelde blijkt hoezeer men begin 
jaren zestig behoefte had aan een (blijkbaar dus nog niet bestaand)59 
oorlogsbeeld. Het idee voor het nummer was geleverd door een maat‑
schappelijk werkster uit Amsterdam: ‘Hebben zij, die zeggen dat er 
zo langzamerhand een streep onder het verleden moet worden gezet, 
gelijk of niet – en zo niet, waarom niet?’60
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 Jan Meulenbelt wist het wel: nee natuurlijk. De belangrijkste reden 
die hij hiervoor aanvoerde, is dezelfde die hij in het voorwoord van 
zijn bijna tien jaar eerder geschreven boek had gegeven, zij het dat de 
urgentie volgens hem door de toenemende spanning tussen de twee 
grootmachten nu nóg groter was geworden: dat een beeld van het ver‑
leden het heden draaglijker kan maken.61 Andere medewerkers aan 
het nummer, onder wie de historici Rogier, Presser en Schulte Nord‑
holt, de polemoloog Röling en de letterkundige Dresden62 vonden dit 
te vaag. Bovendien meenden zij dat een beeld alleen onvoldoende was. 
Bij de herinnering hoorde immers ook een houding. ‘Herdenken is 
de waanzin van de hel die in Hitler zijn bek heeft opengesperd en die 
nog steeds gaapt... te beantwoorden... met de absurde zekerheid van de 
droom van de verzetsdichters,’ meende Schulte Nordholt. Politicoloog 
Lucas van der Land zei hetzelfde minder poëtisch:

Als we niet in staat zijn de norm van het verzet... over te dragen, laten 
we verstek gaan ten aanzien van een klemmende eis van dit moment: 
van de menselijke waardigheid te redden wat er nog te redden valt.63

Vanhier was het nog maar een kleine stap naar de overtuiging dat de 
enige juiste houding die van (het) verzet was en het enige juiste beeld 
een waarin datzelfde verzet centraal stond. Geen berusting dus zo‑
als Meulenbelt bepleitte maar actie.64 Dat was precies wat Henk van 
Randwijk en Han Lammers in ditzelfde Maatstaf-nummer betoogden. 
Daarbij herhaalden zij niet alleen de in de jaren vijftig in linkse kring 
aanvaarde visie dat de wereld na 1945 niet of nauwelijks veranderd was 
maar voegden eraan toe dat nu het moment gekomen was te bewerk‑
stelligen wat destijds mislukt was. Verzet was nodig en het verzet zou 
daarbij als voorbeeld kunnen dienen.

Het Verzet als inspiratiebron

Precies deze gedachte lag ten grondslag aan een beredeneerde bloem‑
lezing die in hetzelfde jaar (1963) verscheen onder redactie van Bert 
Bakker, D.H. Couvée en Jan Kassies: Visioen en werkelijkheid. De ille-
gale pers over de toekomst der samenleving. Hierin komt een aantal pro‑
minente Nederlanders aan het woord over thema’s die zowel tijdens 
als na de oorlog van belang waren. De achterliggende bedoeling was 
duidelijk. ‘De illegale pers was instrument der dapperen, troost der 
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vertwijfelden, steun der aarzelenden en schrikbeeld der vijanden van 
Nederland.’ Aldus de eerste zin van de inleiding. De verwachting was 
dat hiervan ook na twintig jaar nog iets zou naklinken. Dat bleek min‑
der waar dan gedacht.
 

Bij het lezen... van de excerpten uit de illegale pers bekroop mij een 
gevoel van ontnuchtering. Op een afstand van rond twintig jaar deden 
mij die politieke formuleringen van het verzet naïef aan, onbeholpen en 
vaag... De aansluiting bij het Nederland van 1963 was afgekapt,

schreef een van de medewerkers. En een ander:

Wat de illegale pers, bij de beste bedoeling, aan structuurverandering 
voorstond, is bij nader onderzoek van de bewuste problematiek geble‑
ken ‘naïeve economie’ te zijn.65

Zelfs Jan Kassies, een van de redacteuren van de bundel, moest erken‑
nen dat de denkbeelden van de illegale pers (in zijn geval over kunst) 
weinig inspiratie boden. Maar helemaal afschrijven wilde hij ze toch 
niet.

Hoe bar en boos ons de uitspraken van de illegale pers over kunst en 
samenleving nu voorkomen, de aanspraak op wat kunst moest zijn en 
op wat de kunstenaar moest doen was legitiem... Dit visioen maakt deel 
uit van de grote heilsverwachting, die het recht is van alle verdrukten...66

Anders gezegd: hoewel er bij de illegale pers inhoudelijk niet veel te 
halen viel, kon zij vanwege haar instelling en oriëntatie op de toekomst 
wel degelijk inspireren. In zijn inleiding betoogde Dick Couvée67 in 
hoogdravender woorden hetzelfde:

Het lezen van de illegale pers is een unieke ervaring, omdat de lezer 
geconfronteerd wordt met ideeën, gedragen door mensen die bereid 
waren ervoor te sterven. Eerbiedige aandacht is daarom onze plicht.68

Het was een thema dat om voor de hand liggende redenen vooral in 
journalistieke kring gekoesterd werd. Door de vrijmaking van zuil, 
partij en groep had de pers behoefte aan een inspiratiebron. Het is 
een bekend fenomeen, sinds de publicatie van een serie essays door 
Eric Hobsbawm en Terence Ranger wel ‘the invention of tradition’ ge‑
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noemd. Een dergelijk (uit)gevonden verleden, stellen zij, is het ‘ant‑
woord op een nieuwe situatie. Daarbij wordt teruggegrepen op een 
oude situatie.’69 Het verklaart waarom de bijdrage aan Visioen en wer-
kelijkheid van de toenmalige coryfee van de Nederlandse journalistiek 
Maarten Rooij bij sommigen volstrekt in het verkeerde keelgat schoot. 
In lijn met de in de jaren vijftig heersende mening over een gecom‑
pliceerde oorlogswerkelijkheid betoogde hij namelijk dat vele kranten‑
directies tijdens de oorlog niet anders hadden gekund dan zich aan‑
passen. Ze droegen immers verantwoordelijkheid voor hun bedrijf, 
personeel en lezers. Principes waren ondergeschikt aan bedrijfsvoe‑
ring. In de naoorlog had dit besef volgens Rooij terecht tot een niet al 
te rigoureuze zuivering en een herstel van de bestaande situatie geleid. 
Tegelijkertijd was de naïviteit gebleken van degenen die een andere 
opstelling voorstonden. Het Friesch Dagblad, de krant die in mei 1941 
als eerste en uit eigen beweging publicatie had gestaakt, maakte zich 
hierover bij monde van Pieter Wybenga bijzonder boos.

De hier besproken directeuren en journalisten zien wij nog als colla‑
borateurs, die veiligheid stelden boven principe, baan en brood boven 
persvrijheid, particulier belang boven nationale zaak, vakmanschap bo‑
ven persoonlijke gezindheid en integriteit.

Han Lammers deed er in achtereenvolgens De Groene Amsterdammer 
en De Journalist nog een schepje bovenop door Rooij van niets minder 
dan ‘collaboratie après la lettre’ te beschuldigen. Wybenga vulde dit 
weer aan door te stellen dat men wat betreft persvrijheid, erecode en 
beroepsethiek van het verzet kon leren. Als dat gerelativeerd werd en 
(Wybenga’s woorden) ‘grijze halfheid’ tot norm verheven, was het met 
de journalistiek somber gesteld.70

In de schaduw van gisteren

De overgang van een – zeg – grijze ofwel chaotische naar een zwart‑
witte en duidelijke visie op de oorlog aan het begin van de jaren zestig 
blijkt niet alleen uit De Bezetting en de hierboven genoemde geschrif‑
ten maar ook uit de langlopende serie artikelen die Henk van Rand‑
wijk tussen 1960 en 1965 in het Algemeen Handelsblad publiceerde. 
De ontstaansgeschiedenis van deze serie is tegelijkertijd een aardige 
illustratie van hetgeen hiervoor over de publieke rol van de pers – ‘in 
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zekere zin vormt de journalistiek een parlement’ – werd gezegd. Tus‑
sen januari 1960 en de zomer van 1962 bracht de vara een voorloper 
van het programma dat sinds lang doorgaat voor breekijzer van de tra‑
ditionele Nederlandse cultuur, Zo is het toevallig ook nog ’ns een keer.71 
In tegenstelling tot in dit programma werd in Welbeschouwd alleen 
gepraat, over onderwerpen die door het publiek aangedragen werden: 
het huwelijk, op vakantie gaan naar Franco‑Spanje, de vertoning van 
een naakttekening, communisme, politieke belangstelling bij jonge‑
ren, kortom zaken die ook in het ‘echte’ parlement ter sprake konden 
komen – en in sommige gevallen inderdaad ook kwamen.72 Verschil 
is dat de discussies in Welbeschouwd in gewone mensentaal werden 
gevoerd en daarom ook veel publiek trokken, meer dan de Kamer.
 De meeste panelleden van Welbeschouwd73 waren warm voorstander 
van maatschappelijke verandering. Dat geldt zeker Henk van Rand‑
wijk. Zoals de meesten van zijn tijd‑ en lotgenoten had hij zich in 
de jaren vijftig vooral met het heden beziggehouden, niet alleen met 
een door hem opgerichte uitgeverij van schoolboeken voor Indonesië 
maar ook met de Koude Oorlog, de bom en De Derde Weg. Hoewel 
de oorlog nooit uit beeld verdween en het voor hem daaraan verbon‑
den verlangen naar doorbraak evenmin, sprak en schreef hij er zel‑
den meer over. Wat moest hij toevoegen aan hetgeen hij al gezegd had 
in zijn woede‑uitbarsting naar aanleiding van de politionele acties, in 
Onderdrukking en Verzet en in zijn tekst voor de gedenksteen van de 
Eerebegraafplaats van Bloemendaal? Maar aan het eind jaren van de 
jaren vijftig vond ook bij Van Randwijk een verandering plaats. Van‑
daar dat hij tijdens een van de eerste uitzendingen van Welbeschouwd 
min of meer terloops zei dat ‘de ware geschiedenis van Nederland in 
de oorlog’ nog niet geschreven was en, zo voegde hij eraan toe, ver‑
moedelijk ook nooit geschreven zou worden. De opmerking bracht de 
hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad op de gedachte de gewe‑
zen verzetsheld te vragen hiermee alvast een begin te maken. Het was 
niet tot dovemansoren gezegd. Op zaterdag 24 december 1960 publi‑
ceerde Van Randwijk onder zijn verzetspseudoniem Sjoerd van Vliet 
het eerste artikel van een reeks die meer dan vier jaar zou aanhouden 
en evenals de televisieserie De Bezetting pas in mei 1965 afgesloten 
werd – om vervolgens in gebundelde vorm en onder de suggestieve 
maar voor de goede lezer veelzeggende titel In de schaduw van gisteren 
een van de meest succesvolle en belangrijkste Nederlandse geschriften 
over de Tweede Wereldoorlog te worden.74
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Op het eerste gezicht is het verschil tussen de artikelen van Van Rand‑
wijk en De Bezetting van De Jong enorm. Laatstgenoemde werkte sys‑
tematisch en wilde min of meer volledig zijn terwijl Van Randwijk 
bewust capita selecta bood. Hier komt bij dat De Jong als historicus op‑
trad en Van Randwijk als tijdgenoot, journalist en essayist. Mede om 
die reden hield De Jong zich min of meer aan de chronologie terwijl 
Van Randwijk voortdurend door de tijd springt. Daarbij is hij bewust 
subjectief terwijl De Jong de distantie van de wetenschapsman pro‑
beert te houden. Ook hielden de twee mannen er verschillende politie‑
ke meningen op na. De Jong had zeker kritiek op de huidige samenle‑
ving maar was er tegelijkertijd van overtuigd dat er tussen toen en nu, 
oorlog en vrede, een diepe kloof lag. Van Randwijk dacht daar anders 
over. ‘Ik ben niet zo dwaas om te beweren dat de Tweede Wereldoorlog 
tevergeefs gestreden en gewonnen is,’ schreef hij. ‘Godbeware voor 
zulke onzin. Maar...’ Volgt een passage met kritiek op de navo.75

 De Jong zou iets dergelijks nooit schrijven. De navo kon in zijn 
ogen geen kwaad doen en het kwam niet in zijn hoofd op de gebreken 
van het heden te vergelijken met de ellende van het (oorlogs)verleden. 
Van Randwijk deed dat wel, voortdurend zelfs. ‘Ik heb mij wel eens af‑
gevraagd,’ schreef hij vlak na de mislukte invasie van Cuba, april 1961 
en op het dieptepunt van de Koude Oorlog, ‘hoe ons volk zou reage‑
ren indien Musserts [anticommunistische] redevoeringen en artikelen 
thans, zonder zijn naam, opnieuw in onze pers werden afgedrukt.’76 
In tegenstelling tot De Jong meende Van Randwijk dat de verschillen 
tussen toen en nu betrekkelijk waren. Van een breuk of doorbraak was 
nooit sprake geweest en – hier aarzelde hij en maakte van zijn betoog 
zoals zo vaak een preek – kon misschien ook wel geen sprake zijn zo‑
lang de mens niet veranderde en bizarre situaties als oorlogen bleven 
bestaan. Vandaar zijn aanhoudend pleidooi voor vrede.77

Van Randwijk & De Jong

Maar al verschilden Van Randwijk en De Jong van mening over de 
actualiteit, over het verleden waren zij het hartgrondiger eens dan je 
op basis van temperament en politieke stellingname zou verwach‑
ten.78 Voorop staat dat beiden ingrijpend getekend waren door de strijd 
tegen de nazi’s en die strijd mede daarom ook tot de kern van hun 
oorlogsverhaal maakten. De Jong deed dit impliciet door het verzet, 
althans in De Bezetting, als rode draad door zijn verhaal te vlechten, 
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Van Randwijk deed het expliciet, onder meer door zijn krantenstukken 
een kroniek van het verzet te noemen. Wat dit betekent is goed te zien 
in een passage over de man die verantwoordelijk was voor de voedsel‑
voorziening, Stephanus L. Louwes. Volgens deze was het ontoelaat‑
baar de voedselvoorziening in het honderd te laten lopen omdat chaos 
en ellende het gevolg zouden zijn – het Kortenhorstiaanse standpunt 
dus. Van Randwijk begreep dat wel maar ook niet meer dan dat. In 
zoverre spoorde zijn mening met die van De Jong.79

Het was toch eigenlijk principieel fout, een zodanige fout als zovele goe‑
de ambtenaren in die tijd maakten. Deze: de toestand te beoordelen, lós 
van het oorlogs‑ en verzetsaspect. Hun redenering is ongeveer dezelfde 
als die van een kapitein van een oorlogsschip, die zou zeggen: Jongens, 
niet aanvallen en niet schieten, want anders krijgen we zo’n warboel 
aan boord.80

Er was nog een punt waarover De Jong en Van Randwijk het eens wa‑
ren: dat de Nederlandse bevolking overwegend goed, lees ‘in verzet’ 
was geweest. Zo draagt een van de eerste stukken van Van Randwijk 
de titel ‘Drie soorten Nederlanders: zeer goede, goede en ook goede’. 
Daarin verkondigt hij dezelfde mening als De Jong op hetzelfde mo‑
ment in De Bezetting deed. Waren er dan geen slechte Nederlanders, 
vraagt Van Randwijk zich af.

Ach jawel, de nsb’ers en hun geestelijk verwanten. De communisten, 
die tot dan toe [begin 1941] ongeïnteresseerd schenen toe te zien. De 
zwarthandelaars, d.w.z. de grote, want in het klein was vrijwel ieder het. 
Ze waren sterk in de minderheid en dus was het Nederlandse volk goed, 
van zeer goed tot gewoon goed en van wijs goed tot onbezonnen goed, 
maar goed.81

De meeste kritiek had Van Randwijk, evenals De Jong, op de leiders 
van het volk. Juist zij hadden zich minder goed gedragen dan je gezien 
hun positie had mogen verwachten. Hadden zij zich dan slecht gedra‑
gen? Nee, zover wilde Van Randwijk niet gaan ‘maar als altijd begon 
het verzet, het wakkerschudden, ook nu niet bij de officiële leiders.’ De 
bewondering voor ‘het volk’ is bij hem zelfs zo groot dat hij minstens 
driemaal vertelt dat vooraanstaande figuren uit het verzet hun kinde‑
ren na de oorlog leerden voor de arbeider de pet af te nemen.82

 De Jong ging in zijn bewondering voor het Nederlandse volk zo ver 
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niet. ‘De massa van ons volk,’ zegt hij in aflevering 10 van De Bezetting, 
gewijd aan het geestelijk verzet, ‘maatschappelijk gebonden als zij was 
aan een bestaan in slavernij... heeft maar zelden voldaan aan de nor‑
men die de illegale pers stelde.’ Niettemin geeft hij toch zoveel voor‑
beelden van de veerkracht van dat volk dat een fraai beeld overblijft. Zo 
met betrekking tot de grote stakingen halverwege de oorlog.

De april‑mei stakingen waren in hun eerlijke spontaniteit en als uit‑
drukking van wat er werkelijk leefde in het hart van miljoenen, één van 
de zuiverste momenten uit de vijf jaren der bezetting.83

Een succesvolle serie

Niet in de laatste plaats vanwege de alomtegenwoordige nationale trots 
zijn zowel In de schaduw van gisteren als De Bezetting doortrokken van 
een zekere magie. Zeker in het laatste geval is dat zelfs een halve eeuw 
na uitzending nog voelbaar. Voeg hierbij de aantrekkingskracht van 
het destijds nog nieuwe medium televisie en het wordt begrijpelijk dat 
De Bezetting, meer nog dan de opstellen van Van Randwijk, de naam 
heeft Nederland en de Nederlanders van een oorlogsbeeld te hebben 
voorzien. Ook destijds werd dit zo ervaren. 84 Zo werd De Jong op 26 
april 1965 voor de serie bedankt door ene Henri Uilenbroek uit Haar‑
lem. ‘Wij zijn geen van allen nog steeds niet met deze tijd klaar geko‑
men,’ schreef hij.

Ik was 17 jaar toen de oorlog uitbrak. De langste tijd van mijn opvoe‑
ding was toen voorbij. In deze meest ontvankelijke jaren kwam deze 
gehele nachtmerrie over ons heen... En nu, hoe langer de tijd achter 
ons komt te liggen, hoe meer gaat de problematiek hiervan zich aan 
mij opdringen. En niet alleen aan mij... Er hebben na afloop van de TV 
avonden hele gesprekken plaats gevonden met allerlei mensen. Je wilt 
nu eenmaal verklaren, hoe het allemaal mogelijk was, en dat je erzelf 
bij was... Dat wij na de oorlog weer zo gewoon verder zijn gegaan met 
onze kleine zaakjes, ons weer dadelijk verdelend in onze schotjes, alsof 
wij tevreden mochten terug zien wat onze christelijke levenshouding 
in de oorlog had uitgehaald. Maar het allerergste is, je bent je gaan 
afvragen: als dit eenmaal mogelijk was, dan kan dit nogmaals gaan ge‑
beuren. Wéér zo’n helse oorlog, en misschien worden dan de mensen 
uitgeroeid, die rood haar hebben, of wier naam met een letter b  begint. 
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De macht van de willekeur kan schijnbaar in deze maatschappij rege‑
ren.85

Het is een opmerkelijke reactie omdat hij in eenvoudige bewoordin‑
gen alle elementen van de toenmalige omgang met de oorlog op een 
rijtje zet: er bestaat nog geen beeld (‘Wij zijn geen van allen nog steeds 
niet met deze tijd klaar gekomen’) terwijl daaraan wel grote behoefte 
is (‘hoe langer de tijd achter ons komt te liggen, hoe meer gaat de pro‑
blematiek hiervan zich aan mij opdringen’). De Bezetting levert zo’n 
beeld, op z’n minst de bouwstenen ervan (‘Er hebben na afloop van de 
TV avonden hele gesprekken plaats gevonden met allerlei mensen’). 
Tegelijkertijd doet de serie nadenken over het eigen optreden tijdens 
de oorlog en verbazen over het feit dat men nadien geprobeerd heeft 
gewoon door te leven (‘hoe het allemaal mogelijk was, en dat je erzelf 
bij was... Dat wij na de oorlog weer zo gewoon verder zijn gegaan met 
onze kleine zaakjes’). Tot slot boezemt het nieuwe besef angst in: het 
gebeurde kan zich herhalen (‘De macht van de willekeur kan schijn‑
baar in deze maatschappij regeren’).

Een verhaal voor iedereen

Een belangrijke reden voor het succes van zowel de stukken van Van 
Randwijk als van De Bezetting is dat verreweg de meeste Nederlanders 
zich met de good guys konden identificeren. Om opnieuw bij de televi‑
sieserie te blijven: De Jong beklemtoont voortdurend dat Nederland en 
dus ook de kijker (of diens ouders, familieleden, ongeving) z’n man‑
netje had gestaan. Deze neiging is goed zichtbaar in het besproken 
tweede deel van de serie, over een schijnbaar neutraal thema als de 
eerste maanden van de bezetting. Terwijl De Jong daarin de klemtoon 
had kunnen (en volgens sommigen ook had moeten)86 leggen op de 
neiging van de bevolking zich aan te passen aan de nieuwe situatie, 
deed hij dat nadrukkelijk niet. Telkens beklemtoont hij de weerzin 
en het verzet. Een goede illustratie hiervan is zijn behandeling van de 
Nederlandse Unie. Het voor de Nederlandse verhoudingen ongeken‑
de succes ervan noemt hij niet eens, laat staan dat hij probeert het te 
verklaren. Hij concentreert zich op de drie voormannen, plaatst hun 
denkbeelden in de fascistoïde hoek en geeft vervolgens Geyl het woord 
die vertelt hoezeer de beweging hem vanaf het eerste moment tegen de 
borst stuitte. Hiermee werd het de kijker gemakkelijk gemaakt. Zelfs 
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als hij lid van de Unie was geweest, dan nog: hij was bedrogen door het 
Driemanschap, diep in zijn hart hoorde hij bij het verzet. Dit laatste 
werd bevestigd door een tweede getuige.87 Onder de leden van de Unie, 
zo stelt deze, waren er die het met de bezetter op een akkoordje wil‑
den gooien. De meerderheid wenste echter iets anders, namelijk ‘laten 
blijken... dat men van de nsb en het nationaalsocialisme niet gediend 
was’. Hoewel alles erop wijst dat dit klopt, gaat het tegelijkertijd voorbij 
aan wat vermoedelijk de kern van de zaak is: de enorme twijfel van al‑
len over de toekomst. Meer dan wat ook was de Unie de uitdrukking 
van die twijfel: een beetje van dit, een beetje van dat en daarmee een 
opstelling waarmee men verschillende kanten op kon. Dat is toch iets 
wezenlijk anders dan verzet.88

Onder meer vanwege de negatieve behandeling van de Nederlandse 
Unie en daarmee van de op dat moment zittende premier die tenslotte 
een van de voormannen van die Unie was geweest, werd De Bezet-
ting door een deel van de pers aanvankelijk negatief beoordeeld. Zo 
sprak De Telegraaf van een ‘socialistisch onderonsje’ en een ‘valstrik... 
voor politieke tegenstanders’. ‘De bedoeling was duidelijk,’ schreef de 
krant.

Het driemanschap van de Nederlandse Unie moest in de beklaagden‑
bank plaatsnemen, de socialistische professor Geyl zou als aanklager 
optreden, de socialistische oud‑minister dr. W. Drees en J.G. Suurhoff 
zouden als getuigen optreden en de socialistische dr. L. de Jong zou dan 
wel als rechter fungeren.89

Naarmate de serie vorderde werd De Telegraaf echter voorzichtiger en 
uiteindelijk zelfs uitgesproken positief over De Bezetting. Over deel 
drie, met als onderwerp de jodenvervolging, schreef de krant niet. Kri‑
tiek leek ongepast en lof was, na de scherpe aanval op de voorgaande 
uitzending, een beetje vreemd. Over deel vier, over de Februaristaking, 
schreef De Telegraaf wel – en opnieuw kritisch. Maar dit keer was de 
kritiek al milder en werd slechts voorzichtig gesteld dat de objectiviteit 
van de aflevering in twijfel getrokken kon worden.

Op ons maakte het – ondanks de grote indrukwekkendheid van het on‑
derwerp – toch een beetje de indruk, dat alleen aan de vara en de PvdA 
gelieerde kringen de dank voor deze nationale heldendaad toekomt.90
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Over de volgende uitzendingen schreef De Telegraaf opnieuw niet of 
nauwelijks,91 om vervolgens vanaf deel negen, opnieuw over de jo‑
denvervolging, een geheel andere toon aan te slaan en onder de kop 
‘Aangrijpende uitzending van serie over bezetting’ te schrijven dat er 
‘een aangrijpende uitzending toegevoegd [was] aan de monumentale 
televisieserie over de bezetting’. Twee keer het woordje aangrijpend in 
evenzovele zinnen tekent de omslag. In andere kranten werd de serie 
vanaf deel negen zelfs min of meer heilig verklaard. Zo kopte het Al-
gemeen Handelsblad ‘Boven alle kritiek’ en schreef dat deze aflevering 
één van de aller‑beklemmendste [is] geworden, die wij ooit hebben ge‑
zien, en die men mogelijkerwijze ooit kan zien.’92 Vanaf dit moment 
– aflevering negen werd in mei 1962 vertoond – was De Bezetting ‘een 
gebeurtenis waarvoor de normale criteria... niet meer golden. De kri‑
tieken werden eentonig in hun lofuitingen. Steeds vind men dezelf‑
de termen terug,’ schrijft een modern commentator.93 En inderdaad, 
steeds weer bieden de kranten dezelfde superlatieven: ‘Hongerwinter 
herleeft in tv‑documentaire’; ‘indrukwekkend verslag’; ‘Voortreffelijk’; 
‘waardevolle uitzending’; ‘een van de grootste documentaires die voor 
de televisie zijn en worden gemaakt’.94

 Vlak voordat de serie aan z’n eind kwam, beweerde De Jong dat 
hij niet meer dan vier of vijf ongunstige reacties en stapels lovende 
brieven had gekregen.95 Dat is overdreven. Er waren veel meer nega‑
tieve reacties, de meeste in de genoemde trant van: waarom moeten 
steeds weer die ouwe koeien uit de sloot worden gehaald?96 Maar 
dergelijke reacties vallen bij de lofuitingen inderdaad in het niet. Ge‑
volg hiervan was dat De Jong dankzij De Bezetting binnen enkele 
jaren uitgroeide tot ‘de gedroomde televisieleraar’, de ‘schoolmeester 
des vaderlands’, de Nederlandse ‘volksopvoeder’.97 Pas helemaal aan 
het eind van de serie klonk her en der weer een wat andere toon. Hij 
werd door de tv‑medewerker van het Hengelosch Dagblad scherpzin‑
nig opgemerkt.

Men kan die nieuwe toon herkennen in een artikel dat Ed Hoornik in 
Vrij Nederland over Dachau heeft geschreven en veel sterker nog in het 
laatste nummer van De Gids.98

Een journalist van de Volkskrant meende dat Loe de Jong zelf tot kritiek 
aanleiding had gegeven, onder meer door in de laatste uitzending veel 
aandacht te besteden aan de minder fraaie kanten van de oorlog.
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Het is een oorlogsgeschiedenis geworden zoals niemand die had kun‑
nen verwachten, want het is een heel andere geschiedenis dan die als 
herinneringsbeeld leefde bij de mensen die het hebben meegemaakt of 
uit verhalen of schoolboekjes hebben geleerd.

De schrijver van deze woorden heette Jan Rogier. Hij zou spoedig De 
Jongs meest gedreven criticus zijn. Maar in 1965 was hij dat nog niet 
en zag hij in De Bezetting vooral het vernieuwende.

Soms krijgt men de indruk dat De Jong nog lang niet alles vertelt en dat 
we zo langzamerhand toe zijn aan een demasqué van illegaliteit en Lon‑
dense regering. De romantiek van oorlog en bezetting moest slachtoffer 
worden van een gewetensvol historicus en deze geschieduitbeelder is 
erin geslaagd zijn ontmythologisering niet op te dringen als een nieuw 
beeld.99

De wens als vader van de gedachte. Want dit was precies wat De Jong 
in zijn volgende en grootste werk volgens dezelfde Jan Rogier zou na‑
laten. Hij zou niet ontmaskeren, niet ontmythologiseren, daarentegen 
wel een beeld opdringen, een vals beeld bovendien.100 Heel wat van 
Rogiers leeftijdsgenoten waren eenzelfde mening toegedaan. Het was 
een snelle opeenvolging van gebeurtenissen die hen daarvan overtuig‑
de.
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De oorlog in woelige tijden

Twee weken voordat Nederland herdacht dat het twintig jaar bevrijd 
was en ter gelegenheid daarvan ook de laatste aflevering van De Bezet-
ting te zien kreeg, verscheen Ondergang van Jacques Presser, onderti‑
teld De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. 
Het werd ontvangen zoals met een boek over de oorlog nog niet eerder 
was gebeurd – in ieder geval in Nederland niet: als een openbaring.1 
‘Een halve pagina was wel het minste dat aan Ondergang was gewijd,’ 
schreef het Nieuw Israëlitisch Weekblad een week na verschijning. ‘De 
meeste bladen echter trokken een pagina of meer uit. Sommige, vooral 
de provinciale pers, brachten enige dagen achtereen uittreksels.’2

 Dit laatste is opvallend: dat verreweg de meeste kranten3 zich aan 
een recensie niet waagden en slechts citeerden of parafraseerden, alsof 
de tekst heilig was. Zo besluit Johan Fabricius zijn vierde en laatste 
artikel over het boek – in De Telegraaf – met een zucht van wanhoop.
 

De duistere roerselen van het menselijk hart zijn ondoorgrondelijk. 
Prof. Dr. Presser’s boek confronteert ons met de verbijsterende feiten 
– verklaren kan hij ze net zo min als u en ik. Dat is het vreselijk be‑
nauwende aan dit document. Wie en wat zijn wij? Wie en wat zijn wij 
vandaag en wie en wat zijn wij morgen, onder gewijzigde omstandig‑
heden?4

‘Men reageert zo waardig op dit boek,’ vertelde een medewerker van 
De Bezige Bij, ‘dat [het] met een hoofdletter geschreven moet worden. 
De boekhandel verkoopt dit boek kennelijk liever dan een gewone best‑
seller, waar het meer om de verdienste gaat.’5 En inderdaad, het is een 
van de eerste keren in de Nederlandse boekgeschiedenis dat de uit‑
drukking ‘vloog de winkel uit’ redelijk letterlijk genomen mag worden. 
Bij de Staatsdrukkerij werd zelfs de administratie ingeschakeld om be‑
stellingen te noteren.6 De elfduizend exemplaren van de eerste druk in 

[20]
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april 1965 werden in mei gevolgd door drie bijna even grote drukken 
(van 10 000 exemplaren elk) en zowel in november als december door 
goedkope herdrukken van elk nog eens vijftigduizend exemplaren. Al 
met al in ruim een half jaar een oplage van meer dan 150 000 exem‑
plaren dus. Voor een boek over de oorlog en dan ook nog zo’n somber 
thema als de jodenvervolging was dat op dat moment een unicum.
 Waarom dit succes? Omdat Presser ‘het onmogelijke [had] vol‑
bracht’ zoals Het Vrije Volk schreef, en Nederland zich daarom kon 
opmaken ‘het onbegrijpelijke te gaan begrijpen’.7 Dat zou eventueel 
een aanvaardbare verklaring zijn geweest als Ondergang eind jaren 
vijftig verschenen was. Toen werd over de Shoah immers nog maar 
zelden gesproken en indien wel, veelal stamelend. Maar door de re‑
cente processen tegen Duitse oorlogsmisdadigers, dat tegen Eich‑
mann voorop, was daarin verandering gekomen en was men, zeker 
als het om daders ging, sneller geneigd man en paard te noemen. Het 
Nieuw Israëlitisch Weekblad noemde dan ook een andere reden van het 
succes: ‘het schuldgevoel dat nog, opnieuw of voor het eerst boven is 
gekomen.’
 Inderdaad valt op hoe vaak er in de reacties op Ondergang van schuld 
gesproken wordt. ‘Presser heeft dat monument [voor de vermoorde 
joden] opgericht met zijn boek, en het is niet aantrekkelijk. Het is be‑
schamend voor velen onder ons,’ schreef het Algemeen Handelsblad in 
een eerste reactie. Later werd ditzelfde door de krant nog eens her‑
haald.8 Han Lammers, prominent vertegenwoordiger van de generatie 
die het binnen de PvdA spoedig voor het zeggen zou krijgen, was het 
hier zo hartgrondig mee eens dat hij stelde dat ‘het voortbouwen op de 
mythe dat Nederland “het zo goed heeft gedaan” in wezen niet anders 
[is] dan meedoen aan geschiedvervalsing.’ Volgens hem moest ieder‑
een daarvan doordrongen worden. Vandaar dat hij voorstelde het boek 
zo te subsidiëren dat het in elke huiskamer kon komen te staan. Alleen 
op die manier zou het mogelijk zijn ‘het monument dat Pressers boek 
is, tot een nationaal monument te maken.’9 Elders en bij anderen klon‑
ken vergelijkbare geluiden, veelal vermengd met een scheutje maat‑
schappij‑ of zelfkritiek. Dat gebeurde in de NRC, Trouw (Troost), Her-
vormd Nederland (Buskes), de Leeuwarder Courant, Algemeen Dagblad 
en elders. ‘Het is met ogen vol tranen dat ik deze laatste regels schrijf,’ 
vertelde Louis Sinner in laatstgenoemde krant. Hij zou later een van de 
vaste recensenten van het werk van Loe de Jong zijn. Wie het eind van 
zijn recensie van Ondergang ziet, begrijpt waarom.
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Ik was zelf zestien jaar, toen het drama zich voltrok. Ik heb het [je ver‑
zetten met, zoals hij schrijft, loden pijpen en zelfgemaakte bommen] 
ook niet gedaan. Ook ik behoor tot de generatie van ons volk, die huive‑
ringwekkend heeft gefaald.10

Een variant van deze aanklacht stond in een ingezonden brief in Vrij 
Nederland van planoloog J.M. de Casseres.11 Hij schreef dat hij iets der‑
gelijks al sinds de bevrijding verkondigde.12 Blijkbaar drong het nu pas 
door: ‘het schandelijke en grote aandeel dat volk en overheid van Ne‑
derland gehad heeft in de Jodenvervolging en de jodenuitroeiing.’
 De Casseres gaf vervolgens een lange lijst van hele en halve moor‑
denaars: ambtenaren van de bevolkingsregisters, politie, personeel 
van openbaar vervoer en openbare werken en zo voort. De redactie van 
Vrij Nederland meende dat de man sterk overdreef maar toch, gedrukt 
stond het.13 Milder maar niet anders oordeelde Jac. van Hattum in een 
in De Gids gepubliceerd gedicht. Het eindigt als volgt:

’t Vlammend teken staat aan ieders wand;
dwaas, die dacht zijn vonnis te ontlopen;
’t hakenkruis werd ieder ingebrand;
d’eigen schuld valt door niets af te kopen;
haat ik nog, ik haat dat eigen ik:
juist dit eeuwig gaat voor ogenblik.14

Tot slot Presser zelf – en wel ter gelegenheid van de presentatie van 
de goedkope editie van zijn boek in november 1965. Op basis van het 
overstelpende aantal lezersreacties dat hem in het voorgaand halve jaar 
bereikt had, bevestigde hij dat zijn boek voor velen een confrontatie 
had betekend.

Men ontdekte eigen schuld door tekortkomingen tijdens de oorlog. Ik 
heb toen tegen mezelf gezegd: ook jij bent tijdens de oorlog niet meer 
geweest dan een klein mens, die zijn eigen leven poogde te redden; ook 
jij bent wellicht schuldig aan tekortkomingen.15

Collectieve schuld

Het ligt voor de hand dat Ondergang lezers een schuldgevoel bezorgde. 
Het boek was geschreven op de toon van een aanklacht, ja misschien 
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nog wel meer dan een historisch werk was het een aanklacht, met de 
historicus op de stoel van rechter. Voor Presser was het dan ook niet 
zomaar een boek. Ondergang was een Taak, Plicht, Opdracht, allemaal 
hoofdletters. Dit niet in de laatste plaats omdat ook hijzelf, zie boven‑
staand citaat, zich schuldig voelde. Ook híj had immers niets gedaan. 
Maar had hij dan iets kunnen doen? Had hij zijn vrouw kunnen weer‑
houden zonder ster en met een slecht persoonsbewijs op pad te gaan? 
Ze was gepakt en niet teruggekomen. Tal van zijn leerlingen waren 
weggevoerd. Hij had gezwegen. Zijn jongste zusje was vergast. Hij had 
haar niet gered. Tallozen om hem heen waren vermoord maar hijzelf 
had het overleefd. Dat alleen al was voldoende voor schuldgevoel – en 
een gekmakende twijfel.
 Maar als Presser, jood en potentieel slachtoffer, al schuldig was, hoe 
schuldig waren dan niet de anderen, verantwoordelijke personen en 
instanties voorop, vervolgens uitvoerders, meelopers en vervolgens al‑
len die het hoofd hadden afgewend? ‘Bloed stijgt ons naar de wangen,’ 
citeert Presser Henriëtte Roland Holst,

van schaamte, dat we dit siddrend verdragen,
dat w’ons niet kunnen, ons niet durven wage’ om
hen los te rukken uit die scherpe tangen
en enkel staan, meewarig en verslagen.16

In het hoofdstuk ‘Joden en andere Nederlanders’ noemt Presser velen 
die hielpen maar minstens zovelen die dat niet deden. ‘Zij wisten niet, 
wilden niet weten,’ schrijft hij maar voegt daaraan toe dat de nazi’s het 
hun daarbij ook wel erg gemakkelijk maakten.

Zij hoefden niet te weten. Het ging allemaal zo geleidelijk. Zo netjes. 
Niet altijd, maar toch. Men had zijn eigen zorgen. Vooral dat laatste 
werd een licht hanteerbare troostgrond. Hoe vaak heeft schrijver dezes 
niet na de oorlog te horen gekregen: Je moet niet vergeten, wat wij al‑
lemaal hebben uitgestaan! Hij vergat – en vergeet – het niet.

Aldus de toon van Ondergang. Temeer doordat de schuldigen zelden 
met naam en toenaam genoemd worden en de auteur ook zichzelf be‑
schuldigt, wordt de lezer, langzaam maar onvermijdelijk, zijn eigen 
aanklager.
 ‘Maar ach, – ikzelf?... keek toe en heb gezwegen.’17
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Claus

Eind april 1965 werd Ondergang gepubliceerd. Begin mei, tijdens do‑
denherdenking en Bevrijdingsdag, bereikte de opwinding over het 
boek een hoogtepunt. Op 4 mei werd de laatste aflevering van De Be-
zetting uitgezonden, met in de slotwoorden een duidelijke verwijzing 
naar de actualiteit.18 Enkele dagen later, op 8 mei, publiceerde Henk 
van Randwijk in het Algemeen Handelsblad het laatste artikel van zijn 
reeks. Daarin stond zo mogelijk een nog duidelijker verwijzing naar de 
actualiteit, in dit geval een Russisch rijmpje dat in een notendop de zin 
van de artikelenserie weergaf:

De eerste wereldoorlog was niemands schuld
De tweede wereldoorlog was iemands schuld
De derde wereldoorlog is mijn schuld.

Ondertussen lagen de winkels voor het eerst sinds de naoorlog weer 
eens ‘vol’19 met boeken over het thema, publiceerden kranten en tijd‑
schriften talloze artikelen over de oorlog, werden op televisie, afgezien 
van De Bezetting, meer dan zeven documentaires over het onderwerp20 
uitgezonden, verspreidde het Comité Viering Bevrijdingsdag tiendui‑
zenden affiches en evenzovele brochures, werden in bijna alle dorpen 
en steden bevrijdingsmanifestaties gehouden, kwam de ptt met drie 
postzegels over het verzet21 en werden door zowel landelijke als lokale 
overheden boekjes over het onderwerp verspreid.22 En precies op dat 
moment, in Hollywood hadden ze het niet kunnen verzinnen, gebeur‑
de iets waardoor de aandacht voor het jongste verleden opeens een ver‑
pletterende actualiteit kreeg – een gebeurtenis die illustreert hoe be‑
langrijk incidenten kunnen zijn bij maatschappelijke veranderingen: 
de foto.23 De voorpagina van de Leeuwarder Courant van 6 mei 1965 
toont de samenloop in één oogopslag: linksboven staat een kiekje van 
een feestmaaltijd ter gelegenheid van Bevrijdingsdag; de gehele rech‑
terkolom van de krant is gereserveerd voor commentaar op dodenher‑
denking en Bevrijding; maar te midden hiervan staat het belangrijkste 
bericht van die dag, met een dubbele kop: ‘Fotograaf maakte met een 
telelens serie van paar in tuin Drakesteyn... Engelse krant ging over tot 
publikatie’.

De foto van prinses Beatrix en de onbekende man die Claus von Ams‑
berg zou blijken te zijn, was enkele dagen eerder genomen. Hoewel 
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net als bij de Hofmans‑affaire nog geprobeerd werd het nieuws on‑
der de pet te houden, bleek dat onmogelijk en begon spoedig na het 
bekend worden van naam, afkomst en levensverhaal (Hitlerjugend, 
Wehrmacht) een discussie over het oorlogsverleden van de aanstaan‑
de. ‘De mogelijkheid van deze verloving dwingt ons voor de zoveelste 
keer ons rekenschap te geven van onze verhouding tot wat er in de 
oorlog is gebeurd,’ schreef Het Vrije Volk.

Er zijn onvergetelijke dingen gebeurd, waardoor de vierde mei zoveel 
meer blijft leven dan de vijfde. Juist déze beide dagen herdenken wij 
met onze Koningin. En dat is de eigenlijke reden waarom een aantal 
ouderen de keuze van de Prinses zo moeilijk kan aanvaarden.24

In andere kranten stonden vergelijkbare woorden. De zaak ontplofte 
toen enkele weken nadien bekend werd dat er een verloving op komst 
was. ‘Waarom is twijfel mogelijk aan de objectieve kwalificaties van 
Claus von Amsberg?’ vroeg Het Parool zich af. De krant maakte zich 
buitengewoon druk over de kwestie en publiceerde talloze artikelen 
en meer ingezonden brieven. Over het antwoord op de vraag kon geen 
misverstand bestaan: ‘Omdat hij net te oud is om te kunnen worden 
gerekend tot de Duitse generatie “zonder schuld”.’25

 Vandaar dat her en der zelfs stemmen opgingen Beatrix van troon‑
opvolging uit te sluiten. Weliswaar wilden weinigen haar een vrije 
keuze in het privéleven ontnemen maar er stond meer op het spel. ‘De 
waardigheid van ons Koninkrijk brengt met zich, dat de Koning(in) 
zich zo gedraagt dat iedere Nederlander met respect naar de Kroon kan 
opkijken,’ schreef een aantal voormalige verzetsstrijders in een open 
brief. ‘Aan ons aller waardigheid wordt afbreuk gedaan indien de toe‑
komstige draagster van de Kroon zich in het huwelijk begeeft met een 
voormalig weermachtsoldaat van Hitler.’26

 Zeker in het linkse deel van de pers (Het Vrije Volk, Het Parool, De 
Groene, Vrij Nederland) klonken steeds weer dezelfde geluiden.

Is het emotioneel werkelijk aanvaardbaar, dat een toekomstig prins‑
gemaal vele malen de Hitlergroet moet hebben gebracht, dat hij antise‑
mitische liederen moet hebben gezongen, dat hij het heil van het Derde 
Rijk en zijn Führer gediend heeft?27

Zo ging het door, met artikelen, ingezonden brieven, gesprekken op 
de radio, discussies op tv en, belangrijk voor de ontwikkeling van een 
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maatschappelijk debat en de daarbij horende publieke opwinding, re‑
acties van de media en de lezers op elkaar. Zo las Herman Wigbold op 
16 juni in Achter het Nieuws een artikel uit Het Vrije Volk voor waarop 
de krant de volgende dag weer commentaar gaf. Ondertussen verbaas‑
den de media zich over de beroering en berichtten ook daar weer over. 
‘Nog nooit heeft vara’s radiocommentator Max van Gijn zoveel re‑
acties ontvangen als na zijn commentaar van gistermorgen,’ schreef 
Het Vrije Volk. Van Gijn had na een bespreking van bovengenoemde 
verklaring van oud‑verzetsstrijders gezegd niet te weten hoe het Ne‑
derlandse volk erover dacht. Spoedig na deze uitspraak, aldus de krant, 
wist hij het wél: dat Claus voor de Nederlandse bevolking onaanvaard‑
baar was. ‘Niet omdat hij Duitser is, maar omdat hij lid van de Hitler 
Jugend en van de Duitse Wehrmacht is geweest.’28

Opwinding in de Randstad

’Stroom van lezersreacties,’ kopte Het Vrije Volk boven een pagina vol 
ingezonden brieven. Dit gebeurde een kleine week nadat de krant de 
perscommentaren besproken had.29 De Telegraaf kwam met verge‑
lijkbare pagina’s. Zo ook Het Parool.30 Het aantal lezersreacties was 
zo overstelpend dat de redactie van Achter het Nieuws er een item aan 
wijdde. Daartoe belde zij negentien kranten met de vraag hoeveel brie‑
ven men ontvangen had en welke mening daarin verkondigd werd. 
De meest opmerkelijke uitkomst van deze rondvraag zijn de verschil‑
len. Zo waren er bij het Algemeen Dagblad enkele honderden brieven 
binnengekomen. De overgrote meerderheid daarvan (ca. 75 procent) 
was tegen een toekomstige prins‑gemaal van Duitse komaf. Bij De Tele-
graaf lag de verhouding omgekeerd. Bij de Volkskrant waren veel min‑
der brieven binnengekomen (20), bij de Nieuwe Rotterdamse Courant 
ongeveer vijf keer zoveel als normaal. Meer brieven weer kregen Het 
Vrije Volk (80) en Het Parool (72). Bij laatstgenoemde krant was, net 
als bij het Algemeen Handelsblad, de verhouding ongeveer 60(tegen)‑
40(vóór). Onder de briefschrijvers van Het Vrije Volk daarentegen 
waren meer voor‑ dan tegenstanders. De verklaring hoeft minder ver 
gezocht te worden dan je zou denken. Juist omdat de krant als eer‑
ste bezwaar tegen de verloving had gemaakt, werd zij tegengesproken 
door de voorstanders. Het zegt iets over de onbetrouwbaarheid van in‑
gezonden brieven‑rubrieken.
 Minstens zo opvallend als de verschillen tussen de landelijke kran‑
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ten zijn die tussen de kranten uit de provincie en de Randstad. Zo kreeg 
het Noordhollands Dagblad geen enkele brief, de Provinciale Zeeuwse 
Courant slechts één en de Friese bladen niet meer dan een paar. ‘Het 
Nieuwsblad van het Noorden is ronduit verbaasd over het geringe aantal 
reacties,’ meldde de redactie van Achter het Nieuws. ‘Men verklaart het 
uit een mogelijke Noordelijke terughoudendheid.’31 Waarschijnlijk is 
het dat niet. Waarschijnlijker, zie ook die ene reactie bij de pzc, is dat 
er een kloof lag tussen de Randstad en de rest en dat het debat over ko‑
ningshuis en oorlog voorlopig vooral in eerstgenoemde regio speelde. 
In de Randstad was de oorlog lang en hevig geweest. Daar hadden de 
meeste joden gewoond. Daar heerste vanouds een republikeinse ge‑
zindheid. Daar woonden de meeste opstandige jongeren en kritische 
intellectuelen. En tot slot waren daar de media geconcentreerd. Het is 
dan ook beslist onjuist te doen voorkomen alsof ‘heel Nederland’ tegen 
de verbintenis van Beatrix was. Het was een spraakmakende minder‑
heid die tegen was. Cijfers bewijzen het.
 
Houding Nederlandse bevolking t.o.v verloving i.v.m. houding t.o.v. Duitsland in 196532

Houding t.o.v. Duitsland

 Zeer vriendelijk Vriendelijk Onvriendelijk Zeer onvriendelijk

Idem t.o.v. verloving

Positief 94 91 74 30

Negatief 6 6 23 65

Geen oordeel – 3 3 5

Op de plannen van de kroonprinses had alle beroering weinig invloed. 
Nadat Loe de Jong in opdracht van de Nederlandse regering een onder‑
zoek naar de antecedenten van Claus had verricht en tot de conclusie 
was gekomen dat de man tijdens de oorlog niets verkeerd had gedaan, 
werd de verloving bekendgemaakt.33 Dat gebeurde op maandag 28 ju‑
ni, één dag vóór de voor het voormalig verzet zo belangrijke verjaardag 
van prins Bernhard (Anjerdag). Niet in de laatste plaats doordat Claus 
in een op diezelfde dag op televisie uitgezonden interview een buiten‑
gewoon sympathieke indruk maakte, leek het alsof de kou uit de lucht 
was. Niets was minder waar.
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Provo

Mede door het gedoe rond het verloofde stel werd de zomer van 1965 
in de hoofdstad behoorlijk roerig. In juni verschenen de eerste Provo-
katies, losse pamfletten van de ‘beweging’ die als provo wereldberoemd 
zou worden. Op 28 juni, de dag van de verloving, werd een van de 
provo’s ontslagen omdat hij als medewerker van een krantenkiosk het 
tweede nummer van die Provokaties in De Telegraaf had verstopt. Het 
was gewijd aan Claus en liet er geen misverstand over bestaan hoe in 
provokringen over de man werd gedacht. Provokatie nr. 3 richtte zich 
eveneens op het koninklijk huis, in het bijzonder op de vraag ‘wie van 
de 3, prins Bernhard, don Carlos [de Spaanse echtgenoot van prinses 
Irene] of Claus von Amsberg’, de grootste demokraat was. De vraag 
werd toegelicht met een kort overzicht van ‘hun fascisties verleden’. 
Het was deze Provokatie die tijdens de rondvaart van het verloofde stel 
door Amsterdam in de boot werd geworpen. Ondertussen bereikten de 
happenings bij Het Lieverdje een hoogtepunt en verschenen in zowel 
de Nederlandse als de internationale pers steeds meer berichten over 
een beweging waarvan niemand iets begreep en waar bij nader inzien 
ook nauwelijks een touw aan vast te knopen is. Onvrede, verzet, rebel‑
lie, anarchisme, het verlangen naar vernieuwing, spel, alles liep door 
elkaar.34 De oorlog speelde hierbij vanaf het allereerste moment een 
rolletje – niet meer. Zo lag een van de wortels van provo (er waren er 
meer)35 bij het verzet van een stel Haagse scholieren tegen de in sep‑
tember 1961 door de overheid in massale oplage rondgestuurde Wen-
ken voor de bescherming van uw gezin en uzelf – een expliciete verwijzing 
naar een mogelijke nucleaire oorlog.36 ‘Besef... dat u, als u werkloos 
toeziet als tot nu toe u mede‑schuldig zult zijn aan de ondergang van de 
mensheid,’ schreven de scholieren. ‘U gelooft immers aan de schuld 
van mensen als Adolf Eichmann die echter voorgeven slechts bevelen 
te hebben opgevolgd.’
 ‘Ik voelde een schok van opstandigheid, toen ik las dat de atoombom 
ook in Nederland zou worden ondergebracht,’ schreef de bekendste 
van deze jongeren in een terugblik. Hij, de latere provo en Kabouter 
Roel van Duyn, was eind 1961 achttien jaar, rebels en op zoek. ‘Wij 
waren oorlogskinderen, opgevoed met de overtuiging dat we, na het 
fascisme en het geweld, nu een tijdperk van vrede moesten inslaan.’37

 Vandaar hun protest en eerste ‘sit‑down staking’. Hierbij zou het 
wellicht gebleven zijn als de politie met een knipoog gereageerd had of 
de media er niet zoveel aandacht aan hadden besteed. Maar de Haagse 
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staking werd hardhandig aangepakt en haalde mede daardoor de lan‑
delijke pers. Dit riep op zijn beurt nieuwe stakingen en medestanders 
op. Hiermee ontstond een beweginkje waaruit een beweging en ver‑
volgens, nauwelijks reconstrueerbaar, zoiets als een maatschappelijke 
stroming ontstond.38 Op zich had de Tweede Wereldoorlog hiervoor 
weinig betekenis maar omdat oorlog – oorlogsdreiging, Koude Oorlog 
en weldra Vietnam – de aanhangers wél iets zei en de Tweede We‑
reldoorlog van dat ‘iets’ de best voorstelbare vertaling was, kwam men 
telkens weer daarbij uit. Hetzelfde valt over de reactie op Claus te zeg‑
gen. ‘In een stabiele situatie, zoals die waarin de monarchie vóór Claus 
verkeerde, is een flinke bijdrage van rechts soms genoeg om een ten‑
dens naar links in de hand te werken,’ schreef Roel van Duyn twintig 
jaar later. ‘Als Claus niet als een Klaas gekomen was hadden wij hem 
moeten verzinnen.’39

 Duco van Weerlee, een andere provo, zei het anders: dat de komst 
van Claus een godsgeschenk was. Dwazer nog – en als in een Ame‑
rikaanse film – werd het enige maanden later door Jasper Grootveld 
verwoord: ‘Klaas is de connection, de man, de cowboy... Klaas komt op 
een paard. Je kunt alles van hem verwachten.’40

 Het verklaart waarom de verloofde een hoofdrol speelde in het eer‑
ste nummer van het tijdschrift dat een vervolg was op de hiervoor ge‑
noemde Provokaties en kortweg Provo heette. Dat nummer verscheen 
in juli 1965 en meldde dat Claus een ‘volmaakt fascistiese opvoeding’ 
had genoten en dat deze hem

tezamen met zijn funktie van diplomaat van de W.‑Duitse Autoriteiten 
hebben... gemaakt tot een kleurloos en onpersoonlijk produkt van fas‑
cisme en autoritairisme.

De associatie Claus‑oorlog verklaart ook waarom enkele provo’s aan 
de vooravond van het bezoek van het verloofde stel aan Amsterdam 
bloemen wilden leggen bij het Monument op de Dam, naar hun zeg‑
gen ‘ter herdenking van de slachtoffers van de Wehrmacht’. De over‑
heid reageerde zoals bedoeld en de provo’s lieten vervolgens niet na die 
handelswijze aan de kaak te stellen door de Nederlandse politie met 
de voormalige bezetter te vergelijken. Hiermee kreeg de oorlog een 
betekenis die ver verwijderd was van de gewoonlijke c.q. historische. 
Hetzelfde gebeurde in een speciaal aan provo gewijd nummer van het 
jongerenblad Ratio. Daarin werd gesteld dat De Telegraaf aandrong op 
een ‘Entlösung der Provofrage’. Op straat werden politiemannen uit‑



399

samenloop van omstandigheden

gescholden voor ‘Oranje‑SS’. Door provo werd een handleiding voor 
een Beknopt Libertair Woordenboek gemaakt. Daarin waren alvast enige 
relevante lemma’s opgenomen:

laars: (meestal meervoud) wordt gedragen door je beste kameraad. 
Geschikt om iemand mee in zijn geslacht te trappen.
vrijheid: woord dat door de bourgeoisie wordt opgediept bij de her‑
denking van de bevrijding ’45. We krijgen dan te horen dat we al 20 jaar 
vrij leven. Tevens laat men dan het leger paraderen en de politie inhak‑
ken op vreedzame demonstranten.41

Het was slechts het begin van de rebellie. Het hoogtepunt kwam ruim 
een half jaar later, tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus. Dit ook 
destijds al als beslissend ervaren incident42 vormt een scheidslijn in de 
naoorlogse geschiedenis, in ieder geval waar het de rol van de media en 
het maatschappelijk protest betreft. De oorlog speelde hierbij opnieuw 
een even vage als suggestieve rol. Zo publiceerde Het Vrije Volk ruim 
vóór de voltrekking van het huwelijk een spotprent van de Gouden 
Koets en twee lakeien. Buigend wenden zij zich tot een ongeschoren 
boef die over de loper komt aanstiefelen en zeggen: ‘Bent u de man die 
gratie heeft gekregen?’43 De bedoeling is duidelijk: het huwelijk van de 
Nederlandse kroonprinses met een gewezen Wehrmachtsoldaat stond 
gelijk aan vergeving van oorlogsmisdaden. Enkele dagen vóór het hu‑
welijk kwam Propria Cures met een speciale editie. Op het omslag daar‑
van stond een foto van Wilhelmina, gezeten vóór de microfoon van 
Radio Oranje. Haar tekst luidt: ‘Sla de mof op de kop.’ De mof staat in 
vol Wehrmacht‑ornaat naast haar. Hij kijkt naar een oranje muur met 
daarop de tekst ‘Oranje boven’ en mompelt: ‘Schweinhunde.’44 Ook bui‑
ten de Randstad klonken dergelijke geluiden. Zo werd de etalage van 
een boekhandel in Schaesberg, Limburg, ingericht met een foto van 
Wilhelmina, foto’s van concentratiekampen en een boek over het ver‑
zet. Dit was temeer opvallend omdat de winkel tegenover het stadhuis 
lag dat ter gelegenheid van het huwelijk uitbundig versierd was met 
vlaggetjes en oranjelampjes.45

Het huwelijk

Op de ochtend van de huwelijksplechtigheden verzamelden zich een 
honderdtal provo’s bij De Dokwerker om rode tulpen te leggen bij de 
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verwelkte bloemen die er nog lagen van de twee weken tevoren gehou‑
den herdenking van de Februaristaking. Een aantal demonstranten 
droeg een witte davidster met daarop het getal zes miljoen. Tijdens de 
tocht van het bruidspaar door de stad werd niet alleen ‘republiek, re‑
publiek’ gescandeerd en rookbommetjes gegooid maar werden er ook 
pamfletten uitgedeeld met teksten als ‘Die Mörder sind unter uns’ (de 
titel van de eerste naoorlogse Duitse oorlogsfilm) en ‘Bitte Schupo, die 
Westerkirche ist doch in der Nähe des Ghettos?’46 Dergelijke verwij‑
zingen zouden in provokringen en wat daaruit voortkwam later nog re‑
gelmatig gemaakt worden. Zo waarschuwde provo bij de lancering van 
het Witte Fietsenplan voor het gevaar van uitlaatgassen. Na een paar 
varianten van dergelijke gassen opgesomd te hebben, staat er, zonder 
nadere uitleg: ‘Uitlaatgassen waren dan ook in nazi‑Duitsland een veel 
gebruikt en effektief middel voor het vergassen van joden.’47

 Hoewel volslagen onzin – losse flodders, met geen andere bedoeling 
dan, inderdaad, provoceren –48 vormen dergelijke opmerkingen een 
belangrijke achtergrond voor de stemming die Nederland vanaf het 
midden van de jaren zestig beving. In die stemming kreeg de Tweede 
Wereldoorlog een betekenis die ver uitgaat boven de gebruikelijke – 
lees historische.

Vietnam

Ook een echte oorlog droeg hieraan bij. Weliswaar speelde deze ver 
weg maar voor het gevoel van velen kwam hij met de dag dichterbij. 
In maart 1965, ruim een maand voor de verschijning van Ondergang 
en een kleine twee maanden vóór de publicatie van de foto van Beatrix 
en Claus, stationeerden de Amerikanen de eerste grondtroepen op 
Vietnamees gebied. Het was het begin van een massale operatie – en 
van een conflict dat jaren duurde. Aanvankelijk bleef de kritiek op de 
Amerikaanse interventie beperkt tot communisten, pacifisten, enkele 
jongerenorganisaties en een paar linkse bladen waaronder in de eer‑
ste plaats De Groene. Maar dat veranderde in de tweede helft van 1965 
en in de loop van het jaar daarop doordat naast jongeren twee andere 
‘groepen’ zich in toenemende mate over de ontwikkelingen opwon‑
den: intellectuelen en, belangrijker dan je vanuit een geseculariseerd 
perspectief zou denken, kerkelijken.49 Weliswaar had de Tweede We‑
reldoorlog voor hun protest geen directe betekenis, indirect had hij dat 
wel. Het verzet tegen zowel de Amerikaanse politiek in Vietnam als 
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tegen de bewapening werd immers ingegeven door drie simpele, aan 
de gebeurtenissen van eerstgenoemde oorlog ontleende woordjes: dat 
nooit meer!
 Hoe groot in 1965 de belangstelling voor Vietnam was bleek tij‑
dens een in oktober in de Koopmansbeurs van Amsterdam gehou‑
den ‘teach‑in’. De bijeenkomst trok veel mensen, verliep levendig en 
maakte grote indruk. ‘Ik ken mensen, die daar niet minder dan een 
trauma van hebben opgelopen,’ schreef Harry Mulisch in zijn boek 
over de Amsterdamse beroeringen, Bericht aan de rattenkoning.50 Een 
van degenen die het er zwaar te verduren had was Loe de Jong. Hij 
probeerde de Amerikaanse interventie in Vietnam te verdedigen en ge‑
bruikte daarvoor het ondertussen klassieke argument: de Amerikanen 
hadden Europa destijds van het nazisme gered, nu deden ze hetzelfde 
maar dan van het communisme.51 De zaal antwoordde met gejoel. Dit 
deed zij volgens Mulisch temeer omdat De Jong zich enkele maanden 
tevoren een voorstander had betoond van het huwelijk van Beatrix met 
Claus. Hiermee had hij zich opgeworpen als vertegenwoordiger van 
het establishment. ‘De zaal concludeerde dat begrip voor monarchie 
blijkbaar gepaard ging met begrip voor de Amerikanen in Viet‑Nam.’
 Mede ten gevolge van de maatschappelijke beroering over Vietnam 
nam de onrust hierover ook in enkele politieke partijen toe: in de PvdA, 
bij de antirevolutionairen en, hoewel voorlopig nog in mindere mate, 
bij de katholieken. Veelzeggend voor de omslag van het politiek kli‑
maat is de ontwikkeling bij het blad waar Loe de Jong sinds lang poli‑
tiek commentator was: Vrij Nederland. Aanvankelijk werd zijn mening 
over Vietnam door de jongere redacteuren gerespecteerd. Maar in de 
loop van 1966 veranderde dat en werd hij ook in zijn eigen blad steeds 
vaker tegengesproken. Het was een voorbode van de breuk die zich 
enkele jaren later zou voltrekken. Doorslaggevend hierbij was de her‑
innering aan de Tweede Wereldoorlog, met aan de ene kant het pro‑
Amerikaanse standpunt bij een meerderheid van de oudere – en het 
anti‑amerikanisme bij een flink deel van de jongere generatie. Voor 
de eerstgenoemden hadden de Verenigde Staten tijdens de oorlog be‑
wezen de beste garantie tegen elke vorm van dictatuur te bieden. Om 
die reden was men bereid veel door de vingers te zien.52 De jongere ge‑
neratie had om voor de hand liggende redenen een ander perspectief 
op oorlog dan wel meer oog voor degenen die leden (burgerbevolking, 
kinderen) dan voor degenen die deden (de goede en de slechte daders). 
Het Amerikaanse optreden in Vietnam bevestigde volgens haar dan 
ook niet zozeer dat het weer kon gebeuren als wel dat het zover al was. 
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Franse demonstranten drukten de parallel uit met een voor iedereen 
begrijpelijk letterspel: usa = sa = ss53.
 Naarmate er via foto’s en televisiebeelden meer bekend werd over de 
gebeurtenissen in Vietnam leek de parallel tussen het optreden van de 
nazi’s en dat van de Amerikanen steeds moeilijker te vermijden. Van‑
daar dat de Groningse filosoof Bernard Delfgaauw zover ging Johnson 
‘gemeten naar de maatstaven van Neurenberg en Tokio’ een oorlogs‑
misdadiger te noemen.54 Deze uitspraak bracht de Nederlandse over‑
heid in een lastig parket. Juridisch was zij immers verboden want een 
belediging van een bevriend staatshoofd en jongeren die iets dergelijks 
verkondigden, werden dan ook aangepakt. Maar nu een hoogleraar 
hetzelfde deed, onder verwijzing bovendien naar algemeen aanvaarde 
ijkpunten als Tokio en Neurenberg, had men het moeilijk. Besloten 
werd Delfgaauw niet te vervolgen. Daarmee was het hek van de dam 
want voortaan werd door studenten geciteerd, niet beweerd: zij plakten 
affiches achter de ramen waarop verwezen werd naar de uitspraak van 
Delfgaauw. Toen de politie daartegen optrad, was Leiden nog meer in 
last. Want waarom werden protesterende jongeren wél en een protes‑
terende hoogleraar niet vervolgd? Deze vraag leidde vervolgens tot een 
ruimere vraag – in zoverre bereikten Delfgaauw en de zijnen hun doel: 
was de vergelijking tussen Johnson en onbetwijfelbare oorlogsmisda‑
digers als Göring en Eichmann terecht?
 Delfgaauw was niet de eerste die een parallel trok tussen Vietnam 
en de Tweede Wereldoorlog. Piet Nak deed hetzelfde. Hij was een van 
de aanstichters van de Februaristaking, geroyeerd communist en een 
bevlogen, bewonderd verteller van oorlogsverhalen – Nak was naast 
verzetsstrijder ook goochelaar en wist hoe je een publiek moest ver‑
maken. In februari 1966 was hij in Achter het Nieuws te zien, in een 
uitzending over de oorlog die diepe indruk maakte en er onder meer 
toe leidde dat de joodse gemeenschap hem een reisje naar Israël aan‑
bood. Niet lang daarna begon Nak zich voor Vietnam te interesseren. 
Die belangstelling leidde tot de oprichting van het Amsterdamse Viet‑
nam Comité (het latere Nationaal Comité Vietnam) en twee massale 
protestdemonstraties. In de daarbij door Nak gehouden toespraken 
speelde de Tweede Wereldoorlog de hoofdrol. Destijds gebeurde het‑
zelfde als nu. ‘En wij leefden maar door, wij gingen naar het voetballen 
kijken, wij gingen gewoon kamperen.’
 Dergelijke protesten hadden tot gevolg dat de voorbije en de actuele 
oorlog steeds vaker op één lijn werden gesteld. Zo knutselden demon‑
stranten tijdens een van de vele Vietnamdemonstraties van destijds 
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een bord in elkaar waarop Hitler te zien is met in zijn rechterhand het 
masker van Nixon.55 ‘Dit is geen oorlog meer,’ schreef een predikant in 
een van de talloze brieven die de regering naar aanleiding van Vietnam 
ontving,
 

maar stelselmatig uitmoorden. Weet u, in de oorlog namen wij het de 
Duitsers zeer kwalijk, dat zij systematisch de bezette volken uitmoord‑
den. Wat moeten Vietnamezen denken van zulk een christendom!

Het was een argument waarvoor de regering, getuige een brief van 
minister‑president Cals aan een protesterende priester, niet ongevoe‑
lig was. ‘Wat wij met onze bondgenoten nastreven,’ schreef hij,

is dat ook in Vietnam in vrijheid door de bevolking een eigen levens‑
wijze kan worden gekozen en dat daar niet door het geweld van een 
bezetter toestanden ontstaan die wij uit de jaren 1940‑1945 maar al te 
goed kennen.

Vandaar onze steun aan de Amerikanen, bedoelde Cals.56 Zijn opmer‑
king illustreert niet alleen de kloof tussen jong en oud maar ook de be‑
tekenis van de Tweede Wereldoorlog voor het actueel debat. Over het 
doel was men het eens: dat nooit meer! Maar over de betekenis van het 
woordje ‘dat’ en de middelen waarmee herhaling daarvan voorkomen 
moest worden, verschilde men diepgaand van mening.

Lages & Von Kielmansegg

Eind 1966 vonden nog een paar gebeurtenissen plaats die ertoe bij‑
droegen dat de Tweede Wereldoorlog almaar dichterbij leek te komen. 
Een daarvan was een nieuwe fase in wat gemakshalve bekendstaat als 
de Drie van Breda‑affaire. Oorspronkelijk ging het daarbij om vier per‑
sonen, vier van de negen Duitsers die in Nederland vanwege oorlogs‑
misdaden ter dood waren veroordeeld maar van wie de straf omgezet 
was in levenslang. Van die negen waren er in 1959‑1960 vijf vrijgela‑
ten. Bleven er vier over. Willi Lages was een van hen. Hoewel ter dood 
veroordeeld was zijn straf omgezet in levenslang, onder de belofte dat 
dit ook werkelijk een leven lang betekende. Hiermee was Lages (even‑
als de drie andere gevangenen van Breda overigens) een juridisch uni‑
cum want veroordeelden worden altijd op jaren gesteld, dat wil zeggen 
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op een gegeven moment vrijgelaten. Ook in het geval van de Vier van 
Breda werd dit regelmatig bepleit. Het mocht niet baten.
 In mei 1966, op het hoogtepunt van de Amsterdamse beroeringen, 
werd Lages ernstig ziek: darmkanker. De artsen van het Nederlandse 
ziekenhuis waar hij naartoe werd gebracht, Vught, durfden een ope‑
ratie niet aan. Hij zou die niet overleven. Vandaar dat de man overge‑
bracht werd naar zijn woonplaats in Neder‑Saksen: om te sterven. De 
artsen van het plaatselijke ziekenhuis constateerden echter dat hij niet 
aan kanker leed maar slechts last had van een darmafsluiting en wel 
degelijk geopereerd kon worden. Zo gebeurde. Lages krabbelde weer 
op.
 Aanvankelijk stuitte de tijdelijke strafonderbreking en overbrenging 
van Lages op weinig weerstand. Hij zou immers toch doodgaan. Dat 
veranderde toen dit niet het geval bleek te zijn. In september verliep 
de tijdelijke strafonderbreking en diende de man terug te keren naar 
Breda. De artsen van het Duitse ziekenhuis waren echter van mening 
dat hij een verblijf in de gevangenis niet zou overleven en dus werd 
de onderbreking verlengd. Enkele maanden later werd hij uit het zie‑
kenhuis ontslagen. Nu werd over terugkeer naar Nederland niet meer 
gesproken. In kleine kring rees protest. Maar zoals onder meer blijkt 
uit de brievenrubriek van Het Vrije Volk versmolt dat spoedig met een 
meer algemeen protest over Duitsland en Duitsers.57

Begin juli 1966 werd Johann Adolf Graf von Kielmansegg, een hoge 
Duitse militair die in de oorlog diverse functies had bekleed en na de 
oorlog opnieuw carrière maakte, benoemd tot opperbevelhebber van 
de navo‑strijdkrachten van Midden‑Europa.58 De benoeming was voor 
de Nederlandse pers vooral interessant omdat het hoofdkwartier van 
die strijdkrachten door het vertrek van de Fransen uit de militaire orga‑
nen van de navo verplaatst werd van Fontainebleau naar Brunssum, 
Limburg. Von Kielmansegg zou dus in Nederland gelegerd worden. 
Het was Vrij Nederland dat ruim een week nadat dit bekend werd, de 
kat de bel aanbond door op de voorpagina een stukje te schrijven over 
een boek dat Von Kielmansegg in 1941 gepubliceerd had. In dat boek 
stonden enkele minder frisse passages. ‘Wanneer maken wij Harster 
[hoofd van de Nederlandse Sichterheitsdienst en de baas van Lages] 
ereburger van Den Haag?’ vroeg het blad zich om die reden aan het 
eind van het artikel af.59

 De inhoud van Panzer zwischen Warschau und Atlantik zou in de we‑
ken die volgden in alle Nederlandse kranten ter sprake komen en aan‑



405

samenloop van omstandigheden

leiding geven tot tal van ingezonden brieven, redactionele commenta‑
ren én, belangrijkste van al, verdeeldheid in de PvdA. Dit laatste was 
temeer lastig omdat de partij voor het eerst sinds het eind van de jaren 
vijftig weer in het kabinet zat en dus medeverantwoordelijk was voor 
het navo‑besluit.60 Ondertussen druppelden ook berichten binnen 
over Von Kielmanseggs deelname aan het complot tegen Hitler op 20 
juli 1944. Hij was daarvoor gearresteerd maar vrijgelaten. Een van de‑
genen die in deze het naadje van de kous wilde weten, was de eigenzin‑
nige, fanatiek antitotalitaire journalist Dick Verkijk. Hij bereidde een 
documentaire voor, aanvankelijk met de bedoeling de misdadigheid 
van Von Kielmansegg aan de kaak te stellen. Tijdens het werk daaraan 
werd hem echter duidelijk dat van misdadigheid geen sprake was. Ge‑
volg hiervan was dat de documentaire anders uitviel dan bedoeld: geen 
aanval op maar een verdediging van Von Kielmansegg. ‘De uitzending 
sloeg in als een bom,’ schrijft Verkijk met enige overdrijving in zijn 
memoires.

In één slag was de publieke opinie om. De psp trok een brochure, die ze 
tegen Von Kielmansegg hadden geschreven, in en de voorzitter van de 
PvdA‑fractie, Nederhorst, vroeg de regering verwijtend waarom hij dat 
soort inlichtingen via een televisie‑uitzending moest vernemen.61

Maar niet iedereen legde zich bij de conclusie van Verkijk neer. In Vrij 
Nederland tekende Martin van Amerongen fel en langdurig protest aan 
en bij een inspectiebezoek aan zijn nieuwe hoofdkwartier werd Von 
Kielmansegg bekogeld met pamfletjes waarop hakenkruizen en nare 
teksten stonden.62 Volgens Verkijk waren dergelijke acties een van de 
vele tekenen van wat hij ‘een nieuwe periode van modieuze linksig‑
heid’ noemde. Volgens een lezer van Vrij Nederland was er iets anders 
aan de hand – een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling.

Veel grote en kleine moordenaars en rovers uit de jaren 1939‑1945 lo‑
pen of nauwelijks of in het geheel niet gestraft rond. Nog erger is dat 
meer en meer van deze kerels, met een oorlogsverleden zo rot als een 
mispel, weer hoge posten gaan bekleden (of tot op heden nog steeds 
bekleed hebben). Indien de huidige ontwikkeling zich voortzet, dan is 
de tijd niet ver meer dat een groot gedeelte van Hitlers ex‑elite het weer 
voor het zeggen heeft.63
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Kurt Georg Kiesinger

Met deze woorden doelde de lezer van Vrij Nederland op een ontwikke‑
ling die vriend en vijand van Duitsland al gedurende enige tijd versteld 
deed staan. Dat tal van voormalige nazi’s onder Adenauer (1949‑1963) 
invloedrijke posities hadden bekleed was, hoe pijnlijk wellicht ook, 
eventueel nog te begrijpen. West‑Duitsland moest bestuurd worden 
en bestuurders die zich niet gecompromitteerd hadden, waren nauwe‑
lijks te vinden. Maar halverwege de jaren zestig zou deze situatie lang‑
zamerhand voorbij zijn. ‘Die Nachkriegszeit ist zu Ende,’ had Adenau‑
ers opvolger Ludwig Erhard in 1965 dan ook verklaard. Pers, politiek 
en publieke opinie hadden instemmend gereageerd.64 Maar een jaar 
later, op het moment dat het in Nederland rommelde rond Lages en 
Von Kielmansegg, behaalde de neonazistische Nationaldemokratische 
Partei een klinkende verkiezingsoverwinning – de eerste op rij – en 
werd de voormalige nazi Kurt Georg Kiesinger benoemd tot kanselier 
van een kabinet waarin nota bene ook sociaaldemocraten zitting had‑
den. De verontwaardiging in Duitsland en elders was groot. Zo stuur‑
de Günther Grass nog vóór Kiesingers benoeming een open brief aan 
de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hij loopt over van verontwaardiging.

Hoe moeten wij de gefolterde en vermoorde verzetsstrijders, hoe moe‑
ten wij de doden van Auschwitz en Treblinka gedenken, wanneer zij, 
de meelopers van toen, het wagen, hier vandaag de richtlijnen van de 
politiek te bepalen?

Karl Jaspers, de op dat moment grootste levende Duitse filosoof, le‑
verde na de verkiezing van Kiesinger en vorming van de zogenoemde 
Grote Coalitie zijn paspoort in en werd Zwitsers staatsburger. Hein‑
rich Böll, op dat moment bijna op het toppunt van zijn roem, kookte 
van woede. Kortom, een flink deel van het publiek, uit Duitsland en 
elders, zag in de benoeming van Kiesinger een bevestiging van zijn 
grootste angst: dat de Nachkriegszeit helemaal niet ten einde was, inte‑
gendeel dat het fascisme herleefde.65 In Nederland klonken dezelfde 
geluiden, althans aan de linkerkant van het politieke spectrum.66 Zo 
werd volgens De Gids met de benoeming van Kiesinger definitief uit‑
gesproken dat de nsdap

geen misdadige organisatie was geweest, zoals het internationale ge‑
recht te Neurenberg had gemeend... De ‘goede Hitlerianen’ hebben het 
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vertrouwen verkregen van christen‑democraten en sociaal‑democraten, 
en de gewezen emigrant Willy Brandt heeft zich verzoend met de gewe‑
zen nationaal‑socialist Kiesinger.67

Weliswaar werd deze mening in gezaghebbende politieke kring niet 
gedeeld maar helemaal gerust was men ook daar toch niet. Dat temeer 
niet omdat in Duitsland extreemrechts weer van zich deed spreken, 
extreemlinks in opkomst was en velen hierdoor een déjà vu‑gevoel had‑
den. Dat gevoel hield jarenlang stand en werd aan de vooravond van 
de Bondsdagverkiezingen van 1969 goed verwoord door het Algemeen 
Handelsblad:

Haalt de [extreemrechtse] npd het niet, dan volgt een zucht van verlich‑
ting, haalt zij het wel dan treedt het nazistische spook op de voorgrond 
en daarmee de conclusie dat links extremisme rechts extremisme uit‑
lokt.68

Israël

Het waren niet alleen ontwikkelingen in Duitsland die maakten dat 
heden en (oorlogs)verleden in de tweede helft van de jaren zestig in 
toenemende mate door elkaar begonnen te lopen. Ontwikkelingen in 
het Midden‑Oosten hadden eenzelfde resultaat. Politiek gezien lagen 
ontstaan en bestaan van Israël halverwege de jaren zestig nog steeds 
problematisch. Dat is eenvoudig te verklaren. De stichting van een 
joodse staat midden in Arabisch gebied en op gezag van de internati‑
onale gemeenschap was een opmerkelijke daad. Hier komt bij dat het 
bestaan van het land niet bevorderlijk was voor de temperatuur van 
de Koude Oorlog. Bovendien was Israël voor de meeste westerlingen 
een ‘ver‑van‑mijn‑bed‑show’.69 Daardoor kon het gebeuren dat de Ne‑
derlandse regering als lid van de Veiligheidsraad eind november 1966 
zonder aarzeling vóór een berisping van Israël stemde. Het land zou 
in een conflict met Jordanië buitensporig scherp opgetreden zijn en 
daarmee de regio in gevaar hebben gebracht.70

 De Zesdaagse Oorlog van juni 1967 bracht in deze opstelling op slag 
verandering. ‘Nederland is partij, behoort partij te zijn, en daarvoor 
ook uit te komen,’ verklaarde PvdA‑fractievoorzitter Joop den Uyl op 
de zesde van die maand in de Kamer. Een over‑, overgrote meerder‑
heid van de bevolking71 dacht er net zo over. Hoe ver de steun voor Is‑



408

dat nooit meer

raël ging blijkt ook uit tal van financiële toezeggingen, niet alleen door 
individuele burgers maar ook van officiële zijde. Zo pleitte Den Uyl 
voor fiscale begunstiging van goede gevers en werd aan rijksambtena‑
ren het verzoek gedaan voor het goede doel gedurende drie maanden, 
augustus, september en oktober 1967, een half procent van hun salaris 
in te leveren.72

 Een belangrijke verklaring voor deze vrijgevigheid is enerzijds de 
Arabische grootspraak de joden de zee in te drijven en anderzijds het 
vermogen van de potentiële slachtoffers dit dreigement in de media te 
doen weerklinken. Deze weerklank was temeer zo groot omdat de Is‑
raëliërs twee ijzersterke argumenten hanteerden. Over het eerste was 
iedereen het eens: ‘dat nooit meer’; nooit meer mocht zoiets gebeuren 
als in Auschwitz gebeurd was. Het tweede argument was weliswaar 
lastiger maar nauwelijks minder sterk: dat de moord destijds had kun‑
nen plaatsvinden omdat de wereld achteloos had toegezien.

De omslag in de belangstelling voor Israël en Shoah, vanaf de Zes‑
daagse Oorlog steeds vaker in één adem genoemd, is goed waarneem‑
baar bij Loe de Jong. ‘De oprichting van de staat Israël in ’48 maakte 
niets in mij los,’ schrijft hij in zijn memoires.73 Hij begreep wel dat de 
overlevenden hun heil zochten in het oude land maar zelf voelde hij 
die behoefte geenszins. Evenmin hield hij zich met het land bezig. Dat 
veranderde in de jaren zestig, om te beginnen door het Eichmannpro‑
ces. In 1965 bracht De Jong voor het eerst een bezoek aan Israël. Hij 
voelde zich er thuis. In hetzelfde jaar werd hij lid van het Genootschap 
voor Joodse Wetenschap in Nederland, vermoedelijk de eerste joodse 
‘club’ waarbij hij zich aansloot.74 Maar het was de Zesdaagse Oorlog die 
hem definitief voor het land won. ‘Ik fietste naar mijn werk,’ schrijft 
hij in de inleiding van een boekje dat eind 1967 samengesteld werd uit 
zijn Vrij Nederland‑commentaren, ‘gepijnigd door de vragen die mij nu 
al enkele weken bezig hielden,

onderhevig aan een innerlijke spanning die die laatste weken van mei 
’67 tot een van de benauwendste perioden gemaakt hadden die ik mij 
van die meer dan twintig jaar sinds het einde van de Tweede Wereldoor‑
log herinnerde75

Tussen 24 mei en 21 juni waren alle Vrij Nederland‑commentaren van 
De Jong aan Israël gewijd.76 Enkele maanden nadien vond de plechtig‑
heid plaats waarbij hij officieel aangesteld werd als hoogleraar moder‑
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ne geschiedenis aan de universiteit van Rotterdam. Dat deed hij met 
een oratie onder de titel Een sterfgeval te Auswitz. Belangrijkste vraag 
van die oratie was wat men geweten had. Het antwoord was duidelijk: 
weinig. Neemt niet weg, vervolgde De Jong, dat het joodse volk in het 
door de Duitsers bezette Europa ‘nagenoeg nergens de maximale be‑
scherming [genoot] van wat aan nationale overheden nog restte, veelal 
zelfs niet de maximale steun van de verzetsgroepen’. Met verwijzing 
naar Hegels harde woord dat de geschiedenis leert dat de mensen niets 
van haar leren, eindigde hij zijn oratie. Want anno 1967, besloot hij, 
gebeurde precies hetzelfde als een kwart eeuw eerder.

Moet het ons niet als merkwaardig treffen dat wanneer in mei van dit 
jaar Israël, de staat der joden, bedreigd wordt door mogendheden die 
tien jaar en langer het voornemen van een hernieuwde massamoord 
van de daken geschreeuwd en in die kwalijke mentaliteit hun jeugd en 
strijdkrachten gevormd hebben, ook in ons land tal van organen en or‑
ganisaties, één zelfs met het begrip Auschwitz in het vaandel, alleen 
maar verstrikt blijken te zijn in irrelevante politieke opvattingen en 
blind voor die nieuwe dreiging?77

Frankrijk

Samenloop van omstandigheden, het zit in de lucht, tijdgeest, stem‑
ming. Het zijn onmogelijke begrippen.78 Tegelijkertijd lijken de feno‑
menen waarnaar zij verwijzen even onmogelijk te ontkennen. Ergens 
tussen het midden en het eind van de jaren zestig herkreeg de Tweede 
Wereldoorlog een centrale plek in het publieke debat – en dat niet alleen 
in Nederland maar ook elders, in ieder geval in Frankrijk, Duitsland 
en Oostenrijk. Als je in Worldcat, de internationale verzamelcatalogus 
van bibliotheken, de zoekterm ‘Tweede Wereldoorlog’ intikt, begint na 
het dieptepunt van 1951 een gestaag opgaande lijn, met hier en daar 
een terugvaller en een uitschieter in het jubileumjaar 1960. Hoewel de 
echte, onophoudelijke stijging pas begint vanaf de tweede helft van de 
jaren zeventig, zijn 1969 en 1970 met respectievelijk 109 en 151 titels 
opvallend productieve jaren geweest.79 Het zijn, hoe aanvechtbaar ook, 
cijfers die overeenkomen met wat bekend is uit kwalitatief onderzoek 
over afzonderlijke landen. Zo betoogde Henry Rousso in een fameus 
boek over de Franse omgang met het Vichyrégime dat onder De Gaulle 
al het mogelijke gedaan werd eventuele tegenstellingen uit het recente 
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verleden te verzoenen. Met succes, tot het moment dat de studenten in 
mei ’68 de harmonie verstoorden. Hun pogingen leidden er uiteinde‑
lijk zelfs toe dat de zogenoemde mythe résistancialiste stukje bij beetje 
plaatsmaakte voor haar tegendeel, voor de gedachte dat ‘half Frankrijk’ 
met de Duitsers had samengewerkt. Quarante millions de Pétainistes zo‑
als de (sterk overdreven) titel van een enkele jaren later gepubliceerd 
boek luidt: ‘alle’ Fransen waren aanhanger geweest van de man die de 
min of meer zelfstandige maar collaborerende regering van Vichy had 
geleid, maarschalk Pétain.80 ‘Het zaad van de verandering, in het wilde 
weg gezaaid tijdens een periode van studenteske uitgelatenheid, begon 
wortel te schieten,’ schrijft Rousso. Rond 1971 begon la doulce France 
nogmaals de schokken van 1940 te voelen.81

 Zo ontstond er in 1972 veel ophef over de gratieverlening door 
Georges Pompidou aan de vlak na de oorlog ter dood veroordeelde 
maar ontsnapte Paul Touvier. Hij had de dood van vele verzetslui en 
heel wat joden op zijn naam. Het voornemen leidde tot een rel van 
jewelste, met duizenden artikelen in de pers, televisie‑uitzendingen, 
onthullingen, bijeenkomsten, kortom een heuse affaire. Iets derge‑
lijks was kort tevoren gebeurd rond een documentaire over Clermont‑
Ferrand in oorlogstijd – Le Chagrin et la Pitié, hij komt verderop ter 
sprake.82 Hoewel de documentaire in omringende landen al vrij snel 
op televisie werd vertoond, gebeurde dat in Frankrijk niet. Het gevolg 
was averechts. Gedurende bijna twee jaar zorgde hij voor overvolle 
filmzalen, talloze artikelen, geruzie en discussie. Hetzelfde gebeurde 
in kleinere kring toen in 1973 de Franse vertaling verscheen van het 
boek van een Amerikaans historicus over de Vichyregering. In dit boek 
ontkrachtte de auteur, Robert Paxton, het door de Fransen gekoesterde 
en met dat van Kortenhorst vergelijkbare argument dat Pétain en de 
zijnen een dubbelspel hadden moeten spelen om te voorkomen dat 
Zuid‑Frankrijk bij het nazirijk ingelijfd werd. Tegelijkertijd betoogde 
hij dat er grote overeenkomst had bestaan tussen de nazipolitiek en 
de zogenoemde Nationale revolutie van de Vichyisten. Tot slot toonde 
Paxton aan dat het Vichyregime actief en intensief meegewerkt had 
aan de jodenvervolging. Alles bijeen betekende het niets minder dan 
een bom. Nogmaals Rousso:

In 1974 was Frankrijk opnieuw ‘bezet’, dit keer door films, boeken, pla‑
ten, krantenartikelen en swastika’s op de voorpagina. Het land beleefde 
een jaren veertig‑revival, een mode retro.83
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Oostenrijk

In gematigde vorm gebeurde iets dergelijks – de lijnen kunnen hier 
niet anders dan grof zijn, in detailstudies84 zijn ze in verfijnde vorm 
te vinden – in Oostenrijk waar tot halverwege de jaren zestig eveneens 
een beeld van nationale harmonie domineerde. Over de oorlog werd 
niet gesproken en indien wel, bijna uitsluitend in slachtoffertermen: 
Oostenrijk zou de eerste prooi van de nazi’s zijn geweest.85 Maar om‑
dat eenieder wist dat dit slechts zeer ten dele juist, zo niet onwaar was, 
verkoos men te zwijgen.

Het was uiterst onbeleefd erover [de oorlog] te beginnen... Het behoor‑
de niet tot de goede toon, een toon die door de machthebbers bepaald 
werd en in de openbaarheid dwingend werd opgelegd.86

Anders dan in Frankrijk was het heersende beeld in Oostenrijk nood‑
gedwongen apolitiek. De internationaal bekendste versie hiervan is 
The Sound of Music, het verhaal van een familie waarvan het geluk 
verstoord wordt door de komst van de slechte buitenlander. Maar in 
hetzelfde jaar dat deze film de internationale markt veroverde (1965), 
brak er een rel uit rond een hoogleraar moderne geschiedenis aan de 
Weense universiteit, Tara Borodajkewycz. De man had in een Duits 
blad een artikel van uitgesproken nationaalsocialistische strekking ge‑
publiceerd. Nadat hierover Kamervragen waren gesteld, gaf Borodaj‑
kewycz een persconferentie. Daarin beroemde hij zich erop destijds 
vrijwillig voor het nazisme gekozen te hebben. Ondertussen werd hij 
door zijn studenten aangemoedigd met kreten als ‘Auschwitz hoch’. 
Mede omdat de persconferentie op televisie te zien was, braken met‑
een erna rellen uit. Daarbij werd een voormalige communistische ver‑
zetsman door een rechts‑extremist neergeslagen. Hij overleed aan zijn 
verwondingen. Het was het begin van een verandering in de Oosten‑
rijkse omgang met de oorlog. Hoewel die verandering lang niet zo snel 
en ook minder diep ging als in Frankrijk – een voorlopig einde zou pas 
in de jaren tachtig bereikt worden, met de Waldheimaffaire – werd in 
toenemende mate duidelijk dat de Ewiggestrigen ook in Oostenrijk hun 
beste tijd hadden gehad. Borodajkewycz was slechts de eerste die dit 
zou merken: hij moest in 1966 zijn leerstoel opgeven.87
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West-Duitsland

Ook in West‑Duitsland werd de Hitlertijd tot diep in de jaren zestig 
bedekt met alle ‘mantels van liefde’ die te vinden waren. Hoewel het 
volstrekt onjuist zou zijn te suggereren dat de oorlog vergeten of ver‑
zwegen werd – dat was nergens het geval –, was de omgang ermee 
over het algemeen niet confronterend maar verzoenend, niet expliciet 
maar impliciet, niet onthullend maar verhullend. Het werd al duidelijk 
uit de reacties op het dagboek van Anne Frank. Maar zo was er meer. 
In de vroege Duitse geschiedschrijving bijvoorbeeld werd de nazitijd 
veelal als een tijdelijke ontsporing gezien. Duitsland en de Duitse tra‑
ditie, aldus een heersende visie zoals kort na de oorlog verwoord door 
onder meer Friedrich Meinecke in Die deutsche Katastrophe (1946) en 
Gerhard Ritter in Europa und die deutsche Frage (1948) hadden er im 
Grunde niets mee te maken. Vandaar dat de klemtoon in die eerste 
geschriften op die traditie lag, niet op het nazisme, laat staan op het 
antisemitisme of de Shoah.88 In het verlengde hiervan lag de door de 
processen van Neurenberg en Eichmann versterkte gedachte dat het 
Duitse volk door zijn leiders misleid zou zijn. Zij hadden de schuld, 
de bevolking ging vrijuit. ‘Im Anfang war, noch vor Adenauer, die Idee 
der Amnestie.’89

 Verzoening en ontlasting waren ook de heersende tendensen in het 
grote aantal oorlogsfilms dat in de tweede helft van de jaren vijftig in 
Duitsland geproduceerd werd – films als Die Letzte Brücke, Canaris, 
Der Stern von Afrika en Die Brücke. Hierin werd de Wehrmacht voor‑
gesteld als een apolitieke organisatie die slechts het vaderland had ge‑
diend en daarom zonder angst opnieuw ingesteld kon worden.90 Te‑
genover haar stonden de nazikopstukken en andere verantwoordelijke 
personen. Zij hadden ‘het’ gedaan, de personages in genoemde films 
waren slachtoffer.91

 Dit alles veranderde in de tweede helft van de jaren zestig met als 
centrale gebeurtenis de publicatie in 1967 van Die Unfähigkeit zu trau-
ern van het psychologenechtpaar Alexander en Margarete Mitscher‑
lich. Hoewel de centrale these van dit boek luidt dat de Duitsers niet 
in staat waren geweest de dood van Hitler en de ineenstorting van het 
Duizendjarig Rijk te betreuren, had het boek vooral betekenis door de 
daarin verkondigde visie op de recente Duitse geschiedenis. De na‑
zitijd, zo betoogden de Mitscherlichs, zou ‘derealisiert, entwirklicht’ 
zijn. ‘Als dit verleden desondanks weer bovenkomt, wordt het beslist 
niet herkend als deel van de eigen geschiedenis.’92
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 Om het in de bewoordingen van een destijds actieve Nederlandse 
psychiater en de toon van het boek te zeggen:
 

De stelling van de auteurs is, dat de Duitsers na de ineenstorting van 
het ‘duizendjarige rijk’ in zeer sterke mate van de afweermechanismen 
verdringing, verloochening, projectie en omkering (i.p.v. misdadiger 
is men slachtoffer!) gebruik hebben gemaakt en dat dit waarschijnlijk 
levensnoodzakelijk was om niet ten onder te gaan in melancholie en 
suïcide.93

Het standpunt maakte enorme indruk en leidde tot tal van pogingen 
aan deze verdringing een eind te maken, met als gevolg aanvallen op 
zittende Duitse politici met boter op het hoofd (Kiesinger, Lübke), per‑
manente aanwezigheid in de openbaarheid van ‘de Duitse Simon Wie‑
senthal’, Beate Klarsfeld,94 en de knieval in 1970 van Willi Brandt bij 
het monument voor de gevallenen van de opstand van het getto van 
Warschau.
 Weliswaar leek de oorlog in het Duitsland van de jaren zeventig 
opnieuw te verdwijnen achter actuele politieke problemen waaronder 
in de eerste plaats het optreden van de Rote Armee Fraktion, maar 
de schijn bedroog. Het zou immers juist wel eens het onverwerkte 
fascistische verleden kunnen zijn dat de linkse reactie in landen als 
Duitsland (Rote Armee) en Italië (Brigada Rossa) zo scherp maakte. 
Dit althans beweerden tal van kritische toeschouwers en betrokkenen. 
Een van de eerstgenoemden was de Zuid‑Afrikaanse schrijfster Jillian 
Becker in een spraakmakend boek over ‘de kinderen van Hitler’. Hier‑
in werd een rechte lijn getrokken van het geweld van Auschwitz naar 
dat van de jongeren.95 Eenzelfde lijn trok de partner van de oprichtster 
van de raf in een destijds veelgelezen autobiografie. Hij, Bernward 
Vesper, was de zoon van een redelijk bekend nazi‑auteur en opgevoed 
in een gezin waarin nationaalsocialistische denkbeelden, ook nog na 
de oorlog, de norm waren. Hij verzette zich tegen deze norm terwijl 
hij haar tegelijkertijd aanvaardde. Het was een ingewikkeld spel waar 
Vesper niet mee om wist te gaan: in 1971 pleegde hij zelfmoord.96

Tijdgeest

De cruciale vraag bij dit alles – het zou eenvoudig zijn meer voorbeel‑
den van de opzienbarende versmelting van actualiteit en oorlogsverle‑
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den te geven, in Nederland en daarbuiten –97 is waarom. Waarom raak‑
te de Tweede Wereldoorlog eind jaren zestig opnieuw zo sterk in de 
belangstelling? Bij het antwoord op deze vraag wordt in zo goed als alle 
beschouwingen de klemtoon gelegd op het ongenoegen van de jonge 
generatie over de wijze waarop de ouderen met het verleden omgingen 
– een ongenoegen dat misschien nog wel het beste uitgedrukt wordt 
in de op de keper genomen absurde maar tegelijkertijd veelzeggende 
kreet van de Franse studenten dat ze allemaal joden waren. ‘Nous som‑
mes tous des Juifs (et des) allemands.’98

 ‘In mei 1968,’ begint Rousso zijn hoofdstuk over de veranderingen 
in de Franse omgang met de Tweede Wereldoorlog, ‘gaf een genera‑
tie met veel lawaai te verstaan dat zij een bepaald soort samenleving 
verafschuwde. Impliciet werd hiermee ook een bepaald beeld van het 
verleden verworpen.’99 Iets dergelijks suggereren ook anderen.100 Toch 
blijkt niemand in staat de relatie tussen heden en verleden of tussen 
jongerenprotest en oorlogsherinnering helder te maken. De reden 
hiervan, vermoedelijk, is dat het om een relatie tussen ongelijksoor‑
tigheden gaat. Er is sprake van gelijktijdigheid. Dat staat vast. De rest 
blijft vaag. Vandaar de toevlucht tot machteloze begrippen als samen‑
loop van omstandigheden, toeval, tijdgeest of stemming. ‘Er was iets 
voorbij, maar niemand wist precies wat,’ schrijft Hans Righart in zijn 
boek over Nederland in de jaren zestig.

Er was een luwte voelbaar, maar er was geen mens die wist wat er ko‑
men ging. Er was van alles gebeurd... en er was van alles onderzocht. 
Maar wat was er nu eigenlijk gebeurd?101

In de loop van de jaren zestig groeide bij degenen die de oorlog be‑
wust hadden meegemaakt de behoefte het jongste verleden in kaart te 
brengen. Aan die behoefte kon tot op zekere hoogte voldaan worden 
omdat de wederopbouw geslaagd was, zowel welvaart als vrije tijd toe‑
namen en de Koude Oorlog zich ontspande. Tegelijkertijd en mede 
vanwege deze ontwikkelingen vond een groot aantal gebeurtenissen 
plaats waardoor de oorlog opnieuw in herinnering werd geroepen: 
Eichmannproces, Auschwitzproces, De Bezetting, Ondergang, huwelijk 
Beatrix, Zesdaagse Oorlog, Vietnam. Ondertussen kwam een jongere 
generatie tegen de ouders in opstand. In die opstand zocht zij voorbeel‑
den en kwam daarbij welhaast vanzelf uit bij de sluimerende traditie 
van het verzet en het aloude verlangen naar doorbraak. Door dit alles 
ontstond een klimaat waarin een andere dan de tot dan toe gebruikelij‑
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ke manier van omgaan met de oorlog mogelijk werd. Het wachten was 
op personen en groepen die van deze mogelijkheid gebruikmaakten.



416

Steeds weer maar nooit meer
De oorlog als politiek principe

In de tweede helft van de jaren zestig en aan het begin van de jaren ze‑
ventig vond, zeker in de beleving van de tijdgenoot, in Nederland een 
nogal plotselinge verandering plaats. Over deze verandering is veel ge‑
schreven en meer gesproken: positief, negatief en met verbazing. Hoe 
was het mogelijk dat het suffe landje aan de Noordzee binnen enkele 
jaren een van de meest moderne landen ter wereld werd? In de loop 
van de tijd zijn op deze vraag vele antwoorden gegeven. De opmerke‑
lijke hiervan verwerpen het uitgangspunt en stellen dat Nederland in 
de jaren vijftig niet zo suf was als het verhaal wil. Evenmin werd het 
zo modern. Suffigheid en moderniteit zijn vooral beelden, om niet te 
zeggen ideologieën. Vandaar ook dat de verandering niet zo groot is 
geweest als beweerd. Zeker, er veranderde in de jaren zestig wel iets 
– of veel, het is maar welk aspect je bekijkt – maar dat gebeurde in de 
jaren vijftig en zeventig ook. Bovendien gebeurde dat niet alleen in 
Nederland maar ook in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en 
elders. De beklemtoning van de uniciteit van de Nederlandse omslag 
in de jaren zestig zou daarom vooral een gevolg zijn van historische en 
geografische kortzichtigheid.1

 De relativering van de feiten laat de ervaring onverlet. Die ervaring 
was zeer sterk bij de generatie die geassocieerd wordt met de baby‑
boomers. Vooral in het spraakmakende boek van Hans Righart over 
de jaren zestig staan zoveel illustraties van de door de babyboomers 
veronderstelde breuk met het verleden dat het absurd zou zijn deze 
ervaring te bagatelliseren. Iets dergelijks geldt in mindere mate de ou‑
dere generatie, indirect2 het voornaamste onderwerp van de studie die 
James Kennedy aan de periode wijdde. ‘Zelfs de christen‑democraten, 
die het sterkst waren verbonden met de verdwenen wereld van de jaren 
vijftig,’ zegt hij nog in de laatste regels daarvan, ‘onderstreepten dat ze 
niet terug wilden naar de goede, oude tijd.’
Beide historici doen voorkomen alsof de samenleving van de jaren 

[21]
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zestig in twee blokken was verdeeld: ouderen en jongeren, degenen 
die vóór en degenen die ná de oorlog geboren waren. Eerstgenoemden 
hadden het voor het zeggen, de anderen verzetten zich of, aldus Ken‑
nedy, zetten de poorten naar de verandering open. Een van de vele3 
problemen van deze visie is dat een voor de jaren zestig en zeventig 
cruciale ‘groep’ hiermee tussen wal en schip valt. Deze groep bestond 
voor een groot deel uit degenen die in de oorlog te jong en in de jaren 
zestig te oud waren om mee te doen en mede daarom met een slappe 
term ‘tussengeneratie’ maar misschien beter ‘oorlogsgeneratie’ ge‑
noemd zou kunnen worden – Righart spreekt met gebruikmaking van 
een iets andere indeling van ‘stille generatie’.4 Ze wordt gevormd door 
degenen die geboren werden tussen 1925 en 1935, met uitlopers naar 
1920 en 1940. Voor haar geldt wat Harry Mulisch, een typische repre‑
sentant van deze groep, geboren in 1927 en niet bepaald een stille fi‑
guur, te pas en te onpas verkondigde: dat de oorlog je ‘in het bloed’ gaat 
zitten als je hem meemaakt in zo’n beslissende fase van je leven als de 
kindertijd of jongvolwassenheid. Henk Hofland, uit hetzelfde jaar als 
Mulisch, zei het anders:

Wie elf tot dertien of veertien jaar was toen de Duitsers binnenkwa‑
men, kon met eigen ogen zien hoe datgene wat hij voor het normale, 
onverwoestbare leven had aangezien, van de ene dag op de andere werd 
opgeheven.

Zo ook Jan Blokker, eveneens jaargang 1927. In een reeks interviews 
die het drietal Blokker, Mulisch en Hofland sinds 1978 afgenomen 
werd, beklemtoonde hij keer op keer de doorslaggevende betekenis 
van het samenvallen van puberteit en oorlog.

Alles wat je voor het eerst bewust doet: Duits leren, algebra, verliefd 
worden, heeft allemaal te maken met die oorlog, met Stalingrad, met 
kaartjes met vlaggetjes.5

Dergelijke opmerkingen suggereren dat er tussen mentaliteit en er‑
varing zoiets als een biologisch verband bestaat. Dat kan zo zijn maar 
het hoeft niet.6 Het is een van de redenen dat het begrip generatie aan‑
vechtbaar is. Immers even belangrijk als werkelijke kan ingebeelde erva‑
ring zijn: je kunt een gebeurtenis daadwerkelijk als beslissend ervaren 
hebben maar je kunt je met een dergelijke ervaring ook ‘slechts’ ver‑
bonden voelen. Andere achtergrond, zelfde effect. Met andere woor‑
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den: generatie is slechts ten dele een biologisch fenomeen. Neemt 
niet weg dat je generaliserend kunt volhouden dat ouderen over het 
algemeen het gevoel hadden dat de oorlog hun leven onderbroken had 
(vandaar de pogingen tot herstel) terwijl jongeren hem veelal als iets 
van de ouderen en dus als voorbij ervoeren (vandaar de aanvankelijke 
speelse omgang ermee).7 Het was echter de oorlogsgeneratie voor wie 
de ervaring het meest ingrijpend was: zij ‘was’ de oorlog.8

Oorlogsgeneratie & media

De oorlogsgeneratie is voor de beeldvorming van de Tweede Wereld‑
oorlog temeer zo belangrijk omdat zij haar, als je het zo mag noemen, 
‘buitenstaanderschap’ compenseerde met een sterke, zo niet bepa‑
lende invloed in de media – en dat in een tijdvak, we zagen het al, 
waarin het maatschappelijk zwaartepunt in toenemende mate juist bij 
diezelfde media kwam te liggen. Helaas is het onmogelijk een derge‑
lijke stelling te bewijzen zoals het ook ondoenlijk is van de journalis‑
ten, redacteuren en andere opiniemakers van de oorlogsgeneratie een 
collectieve biografie te schrijven. Daarvoor is deze groep te groot en 
zijn de vertakkingen met de snelgroeiende groep docenten aan de niet 
minder snel uitdijende onderwijsinstellingen, met het eveneens snel 
toenemende aantal ambtenaren, met organisatoren bij maatschappe‑
lijke instellingen en politieke activisten van velerlei pluimage te com‑
plex. Een eventuele biografie zal daarom vooral cijfers, namen en titels 
opleveren. Daar heb je niet zoveel aan.
 Een meer impressionistische aanpak is daarom onvermijdelijk. 
‘Harde feiten’ levert die echter evenmin op – per definitie niet. Wel 
een constatering, namelijk dat de journalisten van Vrij Nederland en 
De Groene Amsterdammer, redacteuren van De Gids, medewerkers van 
het Algemeen Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant, Het Vrije Volk, ad‑
viseurs van de vara, presentatoren van de vpro en tal van losstaande 
figuren bij andere media, universiteiten, overheden en culturele instel‑
lingen aan het eind van de jaren zestig, begin zeventig in hetzelfde 
kringetje draaiden: elkaar kenden, dezelfde kroegen bezochten, dezelf‑
de vrouwen (of mannen) bevreeën, dezelfde boeken en stukken lazen, 
dezelfde woorden gebruikten en dezelfde mensen bewonderden c.q. 
verafschuwden.
 Zo schreef Vrij Nederland‑journalist Jan Rogier, afkomstig van de 
Volkskrant, ook voor De Gids en hadden Joop van Tijn en Rinus Ferdi‑
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nandusse, eveneens van Vrij Nederland, naam gemaakt met het vara‑
televisieprogramma Zo is ’t toevallig ook nog ’ns een keer. Joris van den 
Berg, een tijdlang adjunct van Vrij Nederland, stapte over naar de vara‑
gids. Han Lammers, redacteur van De Gids, werkte bij De Groene en 
Boebie Brugsma, eveneens Gids‑redacteur, bij de Haagse Post. Han 
Lammers was overigens eveneens bij Zo is het toevallig betrokken en 
maakte voordat hij bij Nieuw Links belandde en daar samenwerkte 
met Hitweek‑redacteur André van der Louw, met de hoofdredacteur 
van De Nieuwe Linie een boekje over Beatrix en Claus.
 Ook Jan Blokker zat bij Zo is het toevallig – en wel op het moment 
dat hij nog voor het Algemeen Handelsblad werkte. Later stapte hij over 
naar de vpro en de Volkskrant. Velen van de oorlogsgeneratie (Jan Eij‑
kelboom, Hugo Brandt Corstius, Renate Rubinstein, Aad Nuis, Theo 
Sontrop, Van Tijn, Ferdinandusse) kenden elkaar van Propria Cures 
zoals zij elkaar later weer bij de vpro en Vrij Nederland tegenkwamen. 
Een van de ontelbare illustraties van de verwevenheid tussen krant, 
tijdschrift, omroep en politiek is het uiterst vriendelijke interview dat 
Martin van Amerongen, afkomstig van de Friese editie van Het Vrije 
Volk en op dat moment werkzaam bij Vrij Nederland, in de zomer van 
1968 met de hoofdredacteur van de Friese Koerier (vanaf 1970 Leeuwar-
der Courant) maakte. Onderwerp: ’s mans uittreden uit het vpro‑be‑
stuur. Die hoofdredacteur was Laurens ten Cate. Maar dat was hij niet 
alleen. Hij was tot het moment van het interview dus ook bestuurder 
bij de vpro en een prominent vertegenwoordiger van Nieuw Links. En 
de kop boven het artikel luidde: ‘Ik vind dat iedereen in Nederland lid 
zou moeten worden van de vpro.’9

 Kortom, Vrij Nederland, vpro, Nieuw Links en een Fries dagblad 
in één adem en dat onder de aansporing allemaal lid van dezelfde ra‑
dicale omroep te worden. Als je het panorama zou kunnen tekenen, 
zou je zoiets als een wereldwijdweb in het klein krijgen, met ontelbare 
verbindingen tussen weekbladen, kranten, televisie‑, radiorubrieken, 
universiteiten én, niet te vergeten, politiek. Wat deze laatste betreft 
werden de namen van Han Lammers, André van der Louw en Laurens 
ten Cate al genoemd. Ze waren alle drie actief in de PvdA. Maar er zijn 
er tallozen meer: Hans van Mierlo begon zijn loopbaan bij het Alge-
meen Handelsblad op het moment dat ook Hans Gruijters (toen nog 
vvd), Henk Hofland en Jan Blokker er werkten. De twee eerstgenoem‑
den richtten D66 op en zouden, evenals Laurens ten Cate overigens, 
spoedig intensief verbonden raken met de Haagse Post: Van Mierlo als 
vriend van hoofdredacteur Brugsma en Gruijters als columnist. Tom 
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Pauka, vooral bekend geworden als spindoctor van Joop den Uyl en 
inspirator van Nieuw Links, werkte voor Vrij Nederland en de vara. 
Zo zou je door kunnen gaan, met name‑dropping en het schetsen van 
een web met talloze vertakkingen en enkele knooppunten. Een van de 
belangrijkste hiervan is Vrij Nederland, niet in de laatste plaats omdat 
het, zoals hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse halverwege de jaren 
zeventig opmerkte, ‘vooral een blad voor collega‑journalisten’ was.10 
Dit had tot gevolg dat artikelen uit dit weekblad door andere media 
opgepikt konden worden en een kettingreactie tot stand brachten. Zo‑
iets is moeilijk te bewijzen en misschien ook minder waar dan (vooral 
door Vrij Nederland‑journalisten zelf)11 gedacht werd maar helemaal 
onjuist is het zeker niet. Het verklaart waarom het zeer wel mogelijk 
is dat bladen met een kleine oplage zoals De Gids of omroepen met 
weinig leden zoals de vpro meer invloed hadden dan je louter op basis 
van getallen zou veronderstellen. Ze vormden het brandpunt van een 
spraakmakende gemeenschap.

In het hart van het kritisch mediaweb van de tweede helft van de ja‑
ren zestig, begin zeventig stonden, afgezien van Vrij Nederland, het 
maandblad De Gids, de omroep de vpro en het vara‑programma 
Achter het Nieuws – iets later voegde de Volkskrant zich hierbij. Vanuit 
deze knooppunten liepen lijnen naar zo’n beetje alle media, niet alleen 
linkse maar ook liberale (de avro bijvoorbeeld met Jaap van Meekren 
en de Haagse Post van Boebie Brugsma) en in mindere mate – maar zie 
de rol bij de Mentenaffaire –12 rechtse zoals de tros via Wibo van de 
Linde. De vermelding van laatstgenoemde, geboren in 1938, illustreert 
overigens hoe onjuist het is mentaliteit en leeftijd(sgroep) simpelweg 
op één lijn te stellen en hoe aanvechtbaar het generatiebegrip kan zijn. 
Van groter belang dan leeftijd is gemeenschappelijke ervaring, van 
nog groter belang is identificatie – en beide zijn niet van leeftijd afhan‑
kelijk. Niettemin kon leeftijd beslissend zijn doordat een ervaring, in 
dit geval ‘oorlog’, als het ware met de paplepel ingegeven was. Dit was 
letterlijk het geval bij Vrij Nederland-journalist Joop van Tijn, geboren 
in hetzelfde jaar als Wibo van de Linde (1938). Hij bracht zijn kinder‑
jaren in een (Jappen)kamp door. De ‘totale vervreemding’ die hiervan 
het gevolg was, raakte hij nooit meer kwijt en zou altijd zijn criterium 
bij de beoordeling van mensen en situaties zijn. Was iemand een ver‑
zetsstrijder? Kon je in geval van nood bij hem onderduiken? Zo niet, 
dan hoorden ze, zoals Van Tijn zei, ‘niet in zijn tent’. De verklaring?
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We deden ook de onaantastbare kracht van de ervaring op, van het 
hebben meegemaakt. De maat kennen van de dingen om je heen, van 
goed en kwaad. ‘En niet een van de ongeborenen zal de vrijheid ooit zó 
beseffen,’schreef Bloem over de oorlog. Dát gevoel.13

Van Tijns ervaring was extreem maar niet uitzonderlijk. Velen van de 
oorlogsgeneratie kenden hetzelfde ‘sadistisch universum’.
  

De strijd om elke vierkante centimeter en elke kruimel. Het gevecht om 
niet al te ziek te worden, om flink te zijn, je eigen boontjes te doppen. 
De onbewuste voorbereiding op de jaren erna.14

Ed. Hoornik & De Gids

Elke generatie heeft of, vaker nog, zoekt voorlopers. Zo ook de oorlogs‑
generatie. Haar voorlopers waren zo uiteenlopende figuren als An‑
ton Constandse,15 J.B. Charles,16 Henk van Randwijk,17 Herman Mili‑
kowski,18 W.F. Wertheim,19 Jan Buskes20 en Ed. Hoornik. Zij waren de 
drammers van de jaren vijftig maar de inspiratoren van de jaren zestig 
en zeventig. Zeer kort samengevat komt hun opvatting erop neer dat 
de oorlog het failliet van een wereld en een wereldbeeld had aange‑
toond en dat het absurd zou zijn aan dit inzicht geen consequenties te 
verbinden. Zij zagen de oorlog als een breuk en waren verontwaardigd 
dat hij slechts onderbreking was gebleken. Volgens hen kwam het er‑
opaan daarin alsnog verandering te brengen.
 Een van de belangrijkste inspiratoren van de oorlogsgeneratie is de 
al herhaaldelijk genoemde Eduard Hoornik. Hij was halverwege de ja‑
ren zestig de spil van het tijdschrift dat destijds al meer dan een eeuw 
een graadmeter was voor het cultureel klimaat van Nederland: De Gids. 
In de eerste vijftien tot twintig jaar na de oorlog was dit tijdschrift 
overwegend een literair periodiek, met veel poëzie en proza. Actuele 
politiek en maatschappelijke kwesties kwamen niet of nauwelijks ter 
sprake.21 Vanaf het begin van de jaren zestig veranderde dit en ruimde 
de oude garde22 het veld. In hun plaats kwamen drie ‘jongeren’ (Boebie 
Brugsma, Han Lammers en Harry Mulisch) en één oudere persoon uit 
linkse hoek (Anton Constandse). Evenals Hoornik waren zij diep gete‑
kend door de oorlog. Brugsma, uit 1922, had met Hoornik in Dachau 
gezeten, Constandse in Buchenwald en Vught, Lammers kon sinds 
zijn aanwezigheid bij het Eichmannproces niet nalaten de oorlog ter 
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sprake te brengen en voor Harry Mulisch tot slot, zoon van een foute 
vader en een joodse moeder, was de oorlog zoiets als een obsessie.
 Hoorniks centrale positie in dit Amsterdamse wereldje van kritische 
intellectuelen werd versterkt doordat twee van zijn dochters getrouwd 
waren met op dat moment jonge maar spoedig spraakmakende lite‑
ratoren (K. Schippers en J. Bernlef, uit respectievelijk 1936 en 1937) 
terwijl ook zijn echtgenote in het publicitaire wereldje actief was. Zij, 
Mies Bouhuys, was uit hetzelfde jaar als Mulisch, Hofland en Blokker: 
1927. Een en ander had tot gevolg dat huize Hoornik aan de Prinsen‑
gracht van Amsterdam in de tweede helft van de jaren zestig uitgroei‑
de tot zoiets als de ‘salon van de oorlogsgeneratie’, met rond de stoel 
van de meester zo verschillende maar toch gelijkgestemde figuren als 
Boebie Brugsma, Han Lammers, Hein Donner, Peter Schat, Marina 
Schapers (de te vroeg overleden vrouw van Peter Schat), Adriaan Mor‑
riën, Bert Voeten, Harry Mulisch, Liesbeth List, Marga Minco, (archi‑
tect en latere D66‑politicus) Edo Spier, Cees Nooteboom en natuurlijk 
Bernlef, Schippers en Bouhuys.23 ‘Altijd was hij beschikbaar,’ schreef 
Harry Mulisch in een meteen na de dood van Hoornik samengesteld 
nummer van De Gids. ‘Met raad, daad, geld, drank, relaties, intriges, 
machinaties.

Nooit had hij geen tijd. Iedere avond was zijn huis vol dichters, schrij‑
vers, schakers, komponisten, architekten, journalisten, politici... De 
dichter zelf bewoog zich niet veel; net als Oedipus had hij last van zijn 
voeten. Hij zat in zijn grote stoel als het oog van de cycloon: een moe‑
der, die tevreden naar haar kuikens keek.24

Vanuit die stoel bracht Hoornik altijd weer de oorlog ter sprake. Wat het 
onderwerp ook was, wat er ook gebeurde, wie er ook voor hem stond, 
de oorlog werd erbij gehaald. ‘Hoeveel er op de avonden in de “salon” 
ook werd gelachen of bedisseld,’ schreef NRC Handelsblad‑redacteur 
en literator Adriaan van der Veen in een necrologie, ‘ze bleven voor 
Hoornik verwijzen naar een oorlog die voor zijn gevoel niet ophield.’ 
Anderen zeiden hetzelfde,25 de persoon in kwestie eveneens. Dat hij 
altijd in twee werelden leefde: die van de doden en die van de levenden, 
die van de oorlog en die van de vrede.26 Vandaar ook zijn kritiek op zijn 
leeftijdsgenoten, onder wie Loe de Jong, die meenden dat er tussen de 
twee situaties een duidelijke grens zou liggen. Die grens bestond voor 
Hoornik niet. Aldus ook de rode draad in het uitvoerig oorlogsnum‑
mer dat De Gids in mei 1965 bracht. Het opent met een opstel van een 
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scholiere uit de vierde klas van een Amsterdamse meisjesschool. Al 
was de boodschap daarvan onduidelijk, de suggestie was glashelder.

Oorlog is ouderwets, verjaard. Hoge laarzen zijn weer modern. In Ita‑
lië is Mussolini het economisch voorbeeld... In de K.P. pakjes zit de 
mot, op de nationale monumenten de vogelpoep. Hindert niet. In het 
Vondelpark draait een kindermatinee: Kinder, wie die Zeit vergeht. De 
mensen worden ouder en dikker dan in Auschwitz...27

Heden en verleden lopen door elkaar. De oorlog, de historische, is 
voorbij: ‘vogelpoep op het nationaal monument’. Maar de sfeer van 
de oorlog is gebleven. Laarzen zijn in en fascisten doen weer van zich 
spreken. Vanuit een vergelijkbare ervaring werd in ditzelfde Gids-
nummer ook door volwassenen geschreven, door Boebie Brugsma on‑
der meer en door Han Lammers. Bij hen moesten vooral Loe de Jong 
en zijn op datzelfde moment afgesloten televisieserie het ontgelden.28

Boebie Brugsma

W.L. Brugsma, geboren in 1922, halverwege de jaren zestig adjunct‑
hoofdredacteur bij de Haagsche Courant en weldra hoofdredacteur van 
de Haagse Post, was zo diep door het kamp getekend dat hij voortdu‑
rend betoogde dat oorlog de vader is van alle dingen. ‘Het concentrati‑
onaire universum was/is het concentraat van de normale maatschap‑
pij,’ schreef hij.

De SS omkaderde en bestierde het, een soort overheid. Binnen dat 
raam een handvol privileges om rangen en standen te scheppen: bor‑
deel, kantinebonnen, extra‑rantsoen, de beloningen voor verraad aan de 
massa der langzaam stervenden. Een hek eromheen en het spel om de 
macht kon beginnen. Lees voor de privileges: mooie meisjes, auto, sa‑
larisverhoging; voor langzaam stervenden: ondergepriviligieerden; voor 
hek: nationale grens, en men kan zich beter voorstellen wat daar en hier 
aan de hand was/is.29

‘Opstaan, jongen, het is oorlog.’ Het was een van Brugsma’s oudste 
herinneringen, vele jaren later opgeschreven in een boekje met de veel‑
zeggende titel Vrede is het alleen in de pauze. Daarin vertelt hij dat hij pas 
lang na de oorlog de betekenis van zijn Duitse ervaring had begrepen. 



424

dat nooit meer

Niet dat alle Duitsers nazi’s waren, niet dat Duitsland noodzakelijk de 
buurlanden onder de voet moest lopen, nee, Duitsland leerde hem dat 
de mens het gevaarlijkste roofdier van de evolutie is (‘de gewapende 
aap’) en telkens doet wat hij altijd gedaan heeft: roven en moorden 
en dat met geen andere reden dan die van elk dier: om te overleven. 
Om deze ongebroken lijn van oertijd naar heden, met daartussenin de 
nazi’s, te illustreren verwijst Brugsma in zijn werk keer op keer naar 
biologen, ethologen en andere onderzoekers van mens‑ en dierenrijk. 
Vooral de darwinisten onder hen, stelt hij, hebben begrepen waar het 
in de geschiedenis om draait. Alle anderen hebben ‘een gat in hun 
ozonlaag’. Dat wil zeggen: zij laten zich een rad voor ogen draaien of‑
wel bedekken de harde werkelijkheid van de natuur met fraaie praatjes 
uit het rijk van de cultuur. Vandaar Brugsma’s diskwalificatie van Loe 
de Jong: een kwezel, beter gezegd een ‘rijksbureauvooroorlogsdocu‑
mentatiekwezel’. Hiermee markeert Brugsma duidelijk het verschil 
tussen zijn generatie en die van de ouderen. Laatstgenoemden waren 
negentiende‑eeuwers gebleven. Zij geloofden nog in mooie woorden. 
Brugsma niet. Dat kwam door de oorlog. ‘Het eerste concentratiekamp 
werd in Zuid‑Afrika gebouwd door Lord Baden Powell... en het laatste 
zal niet in Bosnië zijn verrezen,’ schreef hij vele jaren later, op het mo‑
ment dat de wereld in de ban was van een zoveelste drama, dit keer in 
voormalig Joegoslavië.

De onzin over de uniciteit van de holocaust is makkelijk aan te tonen 
met één blik op de historie en prehistorie van de mens. Hij is een poten‑
tiële genocidepleger bij uitstek, want genocide is doden binnen de eigen 
soort en sinds Kaïn en Abel heeft hij nooit anders gedaan.

Vandaar, nogmaals, dat Loe de Jong een kwezel was. Net zoals de 
meeste Nederlanders overigens. Ze hadden geen idee wat oorlog voe‑
ren was, hadden nooit een oorlog meegemaakt en waren om die reden 
in mei ’40 zo geschrokken dat ze zo snel mogelijk hun snor drukten. 
Het duurde vervolgens jaren, aldus nog steeds Brugsma, dat zij over 
hun ervaringen begonnen te praten en met woorden goedmaakten wat 
ze met daden hadden nagelaten.30 Vandaar ook zijn weerzin tegen de 
fraaie praatjes die De Jong in De Bezetting verkondigde. Ze waren voor 
de vaak.
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Han Lammers

Hoewel Brugsma’s mederedactielid Han Lammers eenzelfde mening 
koesterde en voor De Jong een vergelijkbare kwalificatie gebruikte (‘de 
zoetsappige’), was zijn invalshoek een andere: niet ‘rechts’ (als dat een 
juiste omschrijving is voor het sociaal darwinisme van Brugsma) maar 
links.31 Ook zijn achtergrond was een andere: niet ervaring maar ob‑
servatie. Ten grondslag hieraan lag een voor het Nederland van de ja‑
ren vijftig en zestig kenmerkende carrière, van de theologie via de pers 
naar de politiek. Want nadat Lammers zijn studie opgegeven had, be‑
landde hij eerst bij het anp, daarna bij het Algemeen Dagblad. Vandaar 
raakte hij begin jaren zestig in het Amsterdamse milieu van rebelse 
intellectuelen, werd betrokken bij het vara‑programma Zo is het toe-
vallig ook nog ’ns een keer, schreef in het kritische tijdschrift Podium en 
werkte voor De Groene (vanaf 1960) en De Gids (vanaf 1963). Eenmaal 
zover werd hij steeds radicaler en belandde in de linkervleugel van de 
PvdA, ja werd zelfs een van de woordvoerders van Nieuw Links. Bij de‑
ze activiteiten speelde de oorlog voortdurend mee. Hoewel Lammers 
er door de gevangenschap van zijn vader32 al vroeg mee geconfronteerd 
was, duurde het tot het Eichmannproces dat hij zijn gedachten op een 
rij zette en tot de publicatie van Pressers Ondergang dat hij ervan over‑
tuigd raakte dat het oorlogsverhaal van de oudere generatie niet klopte. 
‘Ik zal nog eens... opsommen waar ik op doel,’ schreef hij in De Gids.

Op de populaire neiging om te doen alsof we het er zo best hebben afge‑
bracht, op het stelselmatig verzwijgen van het tekort, in schoolboekjes, 
in geleerde verhandelingen, in hooggeleerde opstellen..., op het glunde‑
rend zelfgenoegen, waarmee we een korte februaristaking onze natio‑
nale balans laten doorslaan. Het is ordinair bedrog.33

Renate Rubinstein

Brugsma en Lammers waren niet de enigen die in het voorjaar van 
1965 kritiek leverden op het oorlogsverhaal van Loe de Jong. Iets eerder 
al schreef Renate Rubinstein in het partijblad van de PvdA dat het door 
De Jong in De Bezetting geboden beeld een cliché dreigde te worden,
 

bijna zo iets als het verhaal van de tachtigjarige oorlog met zijn beleg en 
ontzet van Leiden en zijn turfschip van Breda. Spannend, maar afge‑
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rond en pasklaar om doorgegeven te worden aan generaties van school‑
kinderen.

Kort samengevat ging dat pasklare verhaal volgens Rubinstein als 
volgt:

De Duitsers vallen ons land onverwacht binnen, de regering besluit te‑
recht naar Londen uit te wijken, ons volk wantrouwt de bezetter. Dan 
komt het eerste dieptepunt: de Jodenvervolging, begeleid door het eer‑
ste hoogtepunt: de februaristaking. Daarna komt het lange hoofdstuk 
verzet en illegale pers... Ons volk staat steeds eensgezinder pal tegen de 
bezetter. Tweede dieptepunt: de hongerwinter. Definitief hoogtepunt: 
de bevrijding, tevens voorgesteld als happy ending.

Dit cliché kan in een enkel geval wel van toepassing zijn, vervolgde 
Rubinstein, maar wat te denken van de kinderen van joodse ouders of 
nsb’ers, van de kinderen van ouders die niets deden of, wie weet, een 
aardig centje verdienden door het geloof van joden in het bevolkings‑
register te veranderen. Er waren volgens Rubinstein zoveel vragen dat 
we nog niet toe waren aan een samenvattend beeld. Had de regering 
er wel goed aan gedaan uit te wijken? Wat hadden de voormannen 
van de joodse gemeenschap kunnen doen om de catastrofe te beper‑
ken? Hoe ver mocht men gaan in de samenwerking met de vijand ‘om 
erger te voorkomen’? Wie en wat maakten de jodenvervolging moge‑
lijk? Welke rol speelde het ambtenarenapparaat? ‘Honderden vragen 
en nog haast geen antwoorden,’ schreef Rubinstein om vervolgens 
eveneens de vraag te stellen naar de overeenkomst tussen heden en 
verleden.

Hoe zit het met de traditionele deugden van ons opvoedingssysteem: 
gehoorzaamheid, bescheidenheid, plichtsgetrouwheid, inschikkelijk‑
heid, carrière maken en je meerderen met twee woorden aanspreken? 
En hoe met de ondeugden: lastig zijn, eigenwijs zijn, brutaal zijn, en 
denken dat je het beter weet dan je superieuren?34

Renate Rubinstein was een aangewezen persoon om met dergelijke 
vragen te komen – en hiermee anderen op het spoor te zetten.35 Gebo‑
ren in 1929 uit een Duits‑joods gezin (haar vader werd in Auschwitz 
vermoord), belandde ze op jonge leeftijd in het Amsterdamse wereldje 
van schrijvers en intellectuelen. Na een verblijf in Israël begon ze zoals 
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zo velen van haar generatie te studeren aan de Zevende ofwel Politiek 
Sociale Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hoewel ze de 
studie niet afmaakte (daarin was ze overigens evenmin de enige uit 
haar omgeving),36 belandde ze hierdoor wel in het hart van de Amster‑
damse oorlogsgeneratie, in het bijzonder bij Propria Cures dat op dat 
moment, midden jaren vijftig, aangevoerd werd door (de latere Vrij Ne-
derland- en Vrije Volk‑journalist c.q. dichter) Jan Eijkelboom, (de latere 
socioloog) Joop Goudsblom en (de latere literatuurcriticus en politi‑
cus) Aad Nuis – met laatstgenoemde trouwde ze in 1956. In dit gezel‑
schap had Rubinstein minstens twee ‘voordelen’. Een daarvan was dat 
zij een vrouw was – en nog mooi ook, ‘het rinkelt als het rent’ dichtte 
Aad Nuis over haar.37 Het andere voordeel was haar toon, stijl, invals‑
hoek en bovenal onbetamelijkheid.38 Weliswaar waren die eigenschap‑
pen nog niet zo ver ontwikkeld als later maar origineel en tegendraads 
was Rubinstein al wel. Het blijkt ook uit een stuk dat ze in mei 1965 
in Avenue publiceerde. Het gaat over haar moeder en munt uit door 
een fascinerende combinatie van liefdeloosheid en liefde of hoe je de 
onmogelijke woede van een verwarde dochter ook wilt noemen. In dat 
stuk vertelt Rubinstein over het wegvoeren van haar vader, het verlan‑
gen hem te redden, haar onvermogen en de gevolgen daarvan voor de 
rest van haar leven. De daarbij gebruikte woorden doen sterk aan die 
van Presser denken.

In gedachten, in bed, zag ik mij treinen nemen naar Polen om mijn va‑
der te zoeken, en desnoods met hem te vergaan. Maar in werkelijkheid 
deed ik niets... Ik was te jong om van illegaal werk af te weten, laat staan 
erbij betrokken te zijn, en misschien komt het daardoor dat ik kort na de 
oorlog onder de angst dat ik fout geweest had kunnen zijn ging lijden. 
Ik was bang dat ik volwassen zou kunnen zijn zonder te weten wat het 
goede was in kwesties van politiek en moraal.39

Vrij Nederland

‘Men kan de nieuwe toon herkennen in een artikel dat Ed Hoornik in 
Vrij Nederland over Dachau heeft geschreven en veel sterker nog in het 
laatste nummer van De Gids,’ schreef de televisiemedewerker van het 
Hengelosch Dagblad in een eerder gegeven citaat naar aanleiding van de 
laatste uitzending van De Bezetting.40 En inderdaad, niet alleen bij Ru‑
binstein en in De Gids maar ook en misschien wel vooral in Vrij Neder-
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land klonk in de tweede helft van de jaren zestig met betrekking tot de 
Tweede Wereldoorlog een ander geluid. Het ging in twee richtingen. 
Een daarvan had betrekking op het verleden, in het bijzonder op het 
oorlogsbeeld van Loe de Jong. Het zou onjuist zijn. De andere richting 
had betrekking op heden en toekomst en suggereerde dat juist inzicht 
in de toenmalige gebeurtenissen onvermijdelijk tot de conclusie leidde 
dat maatschappelijke ingrepen onvermijdelijk waren. Gevolg van een 
en ander was een confrontatie tussen de jongere en de oudere mede‑
werkers van het weekblad.
 Belangrijkste vertegenwoordiger van laatstgenoemde groep was de 
‘weerbarstige katholiek’ Mathieu Smedts. Hij had tijdens de oorlog in 
het verzet gezeten, was gevangengenomen en ter dood veroordeeld. 
Maar hij had geluk, overleefde, ging bij de Volkskrant werken en stap‑
te na een conflict over het bisschoppelijk mandement over naar Vrij 
Nederland. Dat gebeurde in 1955. Het was een moeilijke tijd voor het 
weekblad. De oorlog die het groot had gemaakt, genoot weinig belang‑
stelling. De pogingen een van de PvdA onafhankelijke linkse koers te 
varen stuitten voortdurend op moeilijkheden. Van Randwijk, de grote 
man achter het blad, was opgestapt. Kortom, het eens zo grootse ver‑
zetsblad was halverwege de jaren vijftig op sterven na dood.41

 Het duurde tot het eind van het decennium dat de zaken zich lang‑
zaam ten goede keerden. Enkele spraakmakende figuren verbonden 
zich aan Vrij Nederland. Onder hen de voormalige Waarheid-journalist 
Jan Vrijman en Elisabeth Maria Lampe‑Soutberg, beter bekend als Bi‑
beb. Begin jaren zestig trok Smedts ook nog een paar ‘jonge honden’ 
aan, onder wie eerst de latere hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse, 
daarna Igor Cornelissen en Renate Rubinstein. Tegelijkertijd zorgde 
hij ervoor dat Van Randwijk op het nest terugkeerde. Mede door dit 
alles ging het met het blad langzaam beter, eerst in naam, daarna ook 
in oplage.42 Dat was in nog sterkere mate het geval toen halverwege 
de jaren zestig ook Martin van Amerongen (geb. 1941), Joop van Tijn 
(geb. 1938) en de iets oudere Jan Rogier (geb. 1929) zich bij de redactie 
voegden.
 In lijn met de toenemende belangstelling voor de oorlog aan het 
begin van de jaren zestig en evenals anderen van zijn generatie (Van 
Randwijk, De Jong, Meulenbelt, Werkman, Couvée) was ondertus‑
sen ook Mathieu Smedts zich in het openbaar om het jongste verle‑
den gaan bekommeren. In 1962 stelde hij een bloemlezing over het 
verzet samen.43 Drie jaar later, in het sleuteljaar 1965, maakte hij nog 
een bloemlezing, dit keer uit de illegale edities van Vrij Nederland, en 
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samen met Trouw-journalist en voormalig hoofdredacteur van het il‑
legale Vrij Nederland Cornelis (‘Kees’) Troost ook nog een persoonlijk 
boek over de oorlog: De lange nacht. Deze uitgesproken belangstelling 
van de hoofdredacteur zal er zeker toe bijgedragen hebben dat de oor‑
log ook in het weekblad meer aandacht kreeg. Aanvankelijk was het 
echter vooral de oude garde die erover schreef – de jongeren waren 
te jong, bovendien was de oorlog geen journalistiek thema, hij was 
slechts herinnering, iets van de ouderen dus.44 Maar dat veranderde 
vanaf het midden van de jaren zestig. Het blijkt onder meer45 uit een 
uitvoerig op 8 mei 1965 gepubliceerd interview met leerlingen van het 
Amsterdamse Barlaeus – een opmerkelijk interview omdat het niet het 
enige is in zijn soort: de oorlogsgeneratie werd onmiskenbaar door de 
nog jongeren geïnspireerd.46 Het interview was gemaakt door een niet 
nader genoemde medescholier en had als kop de uitspraak van een van 
de geïnterviewden: ‘Kom ik tot de conclusie dat we vrijwel niets heb‑
ben geleerd.’ Deze kop werd voorafgegaan door een inleiding van de 
interviewer. Hij laat aan duidelijkheid niets te wensen over:

Mogen wij de vorige generatie geloven, dan zouden wij onze vrijheid 
aan haar te danken hebben... Dit cliché wordt... bij voorkeur uitgespro‑
ken door mensen wier mentaliteit mede oorzaak voor de oorlog is ge‑
weest, die het einde lijdelijk afgewacht hebben, die nu nog niet begrij‑
pen wat er eigenlijk gebeurd is.

De anonieme scholier ging nog verder. Niet alleen beschuldigde hij 
de oudere generatie van domheid en intolerantie, hij verweet haar ook 
wangedrag.

In principe beschuldig ik elke Nederlander47 uitgezonderd hen die op 
enige wijze bij de oorlogsvoering of het verzet betrokken waren. Tegen‑
over deze mensen [is] een flinke dosis argwaan geboden.48

Martin van Amerongen

De nieuwe generatie Vrij Nederland-journalisten dacht in dezelf‑
de richting als de jongeren die zij het woord gaf. Neem Martin van 
Amerongen. Als zoon van een joodse vader en een (christelijke) Duitse 
moeder, geboren in 1941 en dus een zeer jong vertegenwoordiger van 
de oorlogsgeneratie, had hij nauwelijks of geen herinneringen aan de 
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toenmalige gebeurtenissen. De Duitse cultuur en taal daarentegen wa‑
ren hem zeer vertrouwd. Vandaar zijn opwinding toen, kort nadat hij 
bij Vrij Nederland in dienst was getreden, de voormalige nazi Johann 
Adolf Graf von Kielmansegg op voorspraak van de Duitse regering tot 
bevelhebber van de nato werd benoemd, een andere voormalige nazi, 
Kurt Georg Kiesinger, bondskanselier werd en een bonte verzameling 
ontevredenen van rechts bij Duitse deelstaatverkiezingen ‘angstwek‑
kend veel stemmen’ kreeg.49 Op deze wijze leek het in Duitsland op‑
nieuw de verkeerde kant op te gaan. Van Amerongen illustreerde ‘het 
gevaar’ in de loop van 1966 en 1967 met zoveel artikelen en reportages 
dat vriend en collega Igor Cornelissen hem ‘een permanente kop’ voor‑
stelde: ‘De laarzen dreunen weer’.50

 Over die laarzen zelf maakte Van Amerongen zich overigens niet 
de meeste zorgen. Evenals tal van leeftijdsgenoten in binnen‑ en bui‑
tenland51 was hij vooral verontrust over degenen die over dat gedreun 
de schouders ophaalden. ‘Degenen die zich thans troosten met de ge‑
dachte dat de npd [de extreemrechtse partij die in 1966‑1968 grote 
successen boekte] slechts een percentuele minderheid in het Duitse 
volk aanspreekt hebben evenmin iets van de geschiedenis geleerd als 
de oud‑nazi’s, die zich aan de artikelen in Deutsche Nachrichten laven.

Het Derde Rijk is niet alleen het product van de zendingsijver van enige 
duizenden nationalistische schurken. Het is bovendien het product van 
de apathie der massa.

Eenmaal op dit spoor gezet wierp Van Amerongen zich vervolgens ook 
op de Nederlandse varianten van het herlevend fascisme, onder meer 
op de zogenoemde Northern League ofwel Noordbond, een extreem‑
rechtse organisatie die via de Boerenpartij ook invloed in de Tweede 
Kamer zou hebben.52 Europa liep het gevaar af te glijden, zo was zijn 
steeds verkondigde mening: richting nazisme. Dit gevaar was volgens 
Van Amerongen zelfs zo groot dat hij een van zijn artikelen besloot 
met een citaat uit Het Parool van, let wel, 1948:
 

Wij leven in een waanzinnige wereld. Maar wij weten het niet... Wij wil‑
len... voorbereid zijn op de activiteiten van vijfde colonnes omdat wij in 
1940 helemaal niet voorbereid waren en daarvoor zulk gruwelijk leer‑
geld hebben moeten betalen.

Van Amerongen voegt hieraan toe:
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Het Parool zou dit hoofdartikel vandaag ongewijzigd opnieuw in haar 
kolommen kunnen opnemen. Degene die de moeite neemt enige num‑
mers van Europapost [een rechts blaadje] door te nemen, weet dat het 
betreffende commentaar geen dag is verouderd.

Het was een volstrekt verkeerde inschatting53 maar daar gaat het niet 
om. Zo en niet anders werd het door Van Amerongen en tal van ande‑
ren in zijn omgeving gezien: het was oppassen geblazen.

Jan Rogier

Terwijl Martin van Amerongen het liefst schreef over uitwassen als 
de Noordbond, richtte zijn collega Jan Rogier zich op zaken en per‑
sonen die minder opvallend maar volgens hem juist daarom des te 
belangrijker waren. Rogiers alertheid voor de werkelijkheid achter de 
schijn lag in het verlengde van zijn weerzin tegen de cultuur waarin 
hij opgegroeid was: de katholieke. Hypocrisie zou haar kenmerk zijn: 
van buiten wit, vanbinnen zwart ofwel mooie praatjes op de preekstoel 
maar vuile maatjes achter de schermen. Precies dit bespeurde hij bij 
de man die volgens hem model stond voor naoorlogs Nederland: Jan 
de Quay. Rogier had die conclusie al getrokken voordat hij bij Vrij Ne-
derland in dienst kwam. De uitzending van De Bezetting waarin Pieter 
Geyl de vloer aanveegde met de toenmalige minister‑president was 
voor de hoofdredacteur van de op dat moment (1960) nog katholie‑
ke Volkskrant aanleiding een van zijn medewerkers te verzoeken een 
vriendelijk artikel over de man te schrijven. De uitverkorene was Ro‑
gier. Hij was vooral bekend als ‘de zoon van’ (de katholieke historicus 
L.J. Rogier). Vandaar, vermoedelijk, het verzoek. Geboren in 1929 had 
het leven van Rogier jr. tot dan toe veel weg van de spreekwoordelijke 
twaalf ambachten en dertien ongelukken. In ieder geval was dat de me‑
ning van de vader. Want de zoon wilde niet studeren. Beter gezegd, hij 
wilde wel maar deed het niet en ook een baan lukte niet. Toch kwam 
zoon Jan na jaren zoeken redelijk terecht, zij het niet op het niveau dat 
hemzelf voor ogen stond. Hij werd namelijk archivaris. Het was een 
‘bijzonder plezierige basis’, vertelde hij een collega, om te doen wat hij 
eigenlijk wilde: schrijven.54

 Vanuit die plezierige basis wist Rogier regelmatig te publiceren, in 
de Volkskrant onder meer. Maar slagen deed zijn carrière nog altijd 
niet. Een belangrijke reden daarvoor is zijn rebellie. Rogier was anders 
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en verhulde dat niet. Zo ook in dit geval: op het verzoek het imago van 
De Quay op te vijzelen kwam hij met het voorstel nog meer belastend 
materiaal te publiceren. Daar voelde de Volkskrant weinig voor en het 
geplande artikel verdween in de la.
 Niet voor lang. Kort nadat Rogier in september 1963 bij de Volks-
krant een vaste aanstelling had gekregen, begon hij anoniem voor Vrij 
Nederland te schrijven en publiceerde een eerste artikel over De Quay. 
In een notendop bevatte het al het programma van de reeks die hij ja‑
ren later in hetzelfde weekblad zou publiceren:

Hij [De Quay] draagt de oogkleppen van de gewone burgerman die al‑
tijd te laat wakker wordt... De weg van de aanpassing, van het vreed‑
zaam samenleven met bedriegers is hem blijkbaar liever dan het moei‑
lijke gesprek met lieden die werkelijke idealen hebben of het principiële 
verzet dat hem zijn rust kan kosten.55

Enkele weken na publicatie van deze woorden liep het mis. Een artikel 
van Rogier dat anoniem gepubliceerd had moeten worden, verscheen 
onder naam en wekte de woede van de hoofdredactie van de Volkskrant. 
Gevolg hiervan was dat Rogier opstapte en bij Vrij Nederland in dienst 
trad. Hij was blij toe. Hij had geen zin meer, schreef hij een collega, 
over het koningshuis en de Westerkerk te schrijven. Bij ‘een verzets‑
blad... tegen een mentaliteit, tegen fascisme en nazisme, ook in Neder‑
landse kring’ voelde hij zich beter thuis.56

 Hoewel Rogier zich bij Vrij Nederland aanvankelijk vooral om ka‑
tholieke zaken bekommerde, breidde hij zijn werkterrein spoedig uit 
en begon ook over Duitsland en extreemrechts te schrijven. In het bij‑
zonder Adenauer had zijn belangstelling. Weliswaar had deze niet ‘de 
hysterie en het pathos’ van de nazi’s maar hij deelde wel hun wereld‑
beeld.57 Geen wonder, aldus de expliciete suggestie, dat Duitsland was 
zoals het was: net als zijn grootste naoorlogse staatsman had het nooit 
afscheid genomen van het verleden. Precies dit was ook de strekking 
van de serie die Rogier in 1968 in Vrij Nederland over Jan de Quay 
begon. Het geheel werd in een begeleidend schrijven aangekondigd 
als een poging te begrijpen waarom er in het naoorlogs Nederland zo 
weinig veranderd was.

De Quay is een van de gaafste exemplaren uit het ‘juste milieu’, een 
zondagskind in de politiek, dat geen bokkensprongen maakt maar de 
melodie van de rattenvanger uitmuntend heeft leren vertolken.58
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De reeks, getiteld ‘Een zondagskind in de politiek’, zou uiteindelijk uit‑
groeien tot veertien ellenlange en talloze parallelle artikelen en in 1969 
bijna geruisloos overgaan in een nieuwe serie, dit keer met Loe de Jong 
als centrale figuur. De meeste van deze artikelen werden uiteindelijk 
samengevat in twee bundels van bijeen meer dan 700 pagina’s. Ze 
handelen respectievelijk over christenen (De Quay c.s.) en socialisten 
(De Jong c.s.) en hebben als algemene noemer dat de naoorlogse sa‑
menleving dankzij zijn voormannen – rooms en rood regeerden van 
1945 tot 1958 voortdurend en hadden ook daarna nog de dikste vingers 
in de pap – nooit veranderd was. De Quay zou er heel zijn leven op 
uit zijn geweest de status quo te handhaven. Het bleek, aldus Rogier, 
zelfs nog uit een van zijn laatste politieke daden – een bedelbrief na‑
mens het wetenschappelijk bureau van de kvp. ‘Stabiliteit, daar had 
deze Nederlandse staatsman zijn leven lang voor gemarchandeerd. En 
daarmee ook beëindigde hij zijn openbare optreden.’
 Het geschiedenisproject van Loe de Jong was volgens Rogier van 
hetzelfde laken een pak. Weliswaar oogde het kritisch, het was typisch 
het werk van een ‘bekeerde socialist die communistenfobie paart aan 
nationalisme en monarchisme.’ Dit was volgens Rogier temeer ernstig 
omdat men leefde op een moment dat het erop was of eronder, een 
historisch keerpunt waarop, zoals hij een vriend schreef, beslist wordt 
over ‘bevrijding of beheersing van mensen.’59 De kans om de mens‑
heid te bevrijden – Rogier dacht graag in dergelijke grootse termen 
– had zich eerder voorgedaan maar was mislukt. Die mislukking was 
niet alleen te wijten aan de fascisten en hun handlangers maar ook aan 
de meelopers zoals de geallieerden tijdens en de sociaaldemocraten 
na de oorlog. Laatstgenoemden waren ‘verkommerd in parlementaire 
aanpassing en morrende aanvaarding van de bestaande kapitalistiese 
en imperialistiese struktuur van de maatschappij’ en zagen daarom 
niet wat volgens Rogier evident was.

Negentiende en twintigste eeuw als een nog steeds niet beëindigde wor‑
steling om menselijke vrijheid, als moeizame strijd voor een rationele 
samenleving, dat is mijns inziens het enige stramien waarbinnen de 
verklaring van het fascisme past.

Vandaar ook dat Rogier de voortgang van de strijd beklemtoonde. Toen 
was nu, nu was toen.
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Het is voor ons van het grootste belang te beseffen, dat de Tweede We‑
reldoorlog slechts een fase is geweest, een uitbarsting in een strijd die 
onverminderd voortduurt.60

De Jong stapt op

De oude generatie Vrij Nederland-journalisten was het niet zozeer on‑
eens met deze constatering als wel met de politieke consequenties die 
daaruit getrokken werden en een breuk kon dan ook niet uitblijven. De 
aanleiding daartoe was, veelzeggend,61 een gebeurtenis bij Het Parool. 
Deze krant had Vrij Nederland ondanks meningsverschillen altijd de 
hand boven het hoofd gehouden en mede daarom had deze de jaren 
vijftig overleefd. Halverwege de jaren zestig dreven de twee echter snel 
uit elkaar. Terwijl Het Parool zijn traditionele anticommunistische 
standpunt handhaafde, schoof Vrij Nederland naar links. Doorslagge‑
vend hierbij waren de debatten over Vietnam en Israël. In Het Parool 
werd het Amerikaanse optreden door dik en dun verdedigd, in Vrij Ne-
derland lagen de Amerikanen steeds vaker onder vuur.
 Iets dergelijks gebeurde als het om Israël ging. Het Parool stond pal 
achter de politiek van het land terwijl in Vrij Nederland ook aandacht 
aan het leed van de Palestijnen werd besteed. Het maakte de positie 
van Loe de Jong, vaste buitenlandcommentator bij het weekblad, over‑
tuigd voorstander van het Amerikaans beleid en een onvoorwaardelijk 
sympathisant van Israël, steeds lastiger. Smedts probeerde nog wel te 
schipperen tussen de oude en de nieuwe garde maar eenvoudig was 
dat niet.62

 Het was een bagatelle die de zaak op scherp zette. Joop van Tijn 
kreeg een tip dat collega Wim Hora Adema bij Het Parool ontslagen 
zou worden. Hij schreef daarop een stukje waarin hij de verdiensten 
van de journaliste – Hora Adema was ondanks haar voornaam een 
vrouw en drijvende kracht achter de vrouwenrubriek van de krant – 
afzette tegen de behandeling die haar ten deel viel. Dit viel slecht bij 
Het Parool. Daarop bood Smedts in Vrij Nederland zijn excuses aan. Dit 
nu zette weer kwaad bloed bij Van Tijn en de zijnen. Gevolg hiervan 
was dat de redactie collectief opstapte. Uiteindelijk63 gebeurde het te‑
genovergestelde: dat Smedts ermee ophield. Het nieuws werd bekend‑
gemaakt in het eerste nummer van maart 1969, hetzelfde nummer 
waarin ook de recensie van het eerste deel van Het Koninkrijk van Loe 
de Jong door Jan Rogier verscheen. In deze recensie werd een frontale 
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aanval op het project geopend: het zou een onderonsje zijn tussen re‑
gering, koningshuis en geschiedschrijver. Hierop beëindigde ook De 
Jong zijn medewerking aan Vrij Nederland. Nu Smedts wegging en hij 
ook in zijn eigen blad aangevallen werd, vond hij het welletjes.
 Hoe diep de scheiding ging, bleek toen De Jong ruim een jaar later 
een lezing hield voor de Landelijke Vereniging van Ex‑Politieke Ge‑
vangenen uit de Bezettingstijd. In deze lezing vergeleek hij de situatie 
van de Nederlandse krijgsmacht van 1940 met die van 1970 en kwam 
tot de conclusie dat de gelijkenis groot was. En dat, zo voegde hij er‑
aan toe, terwijl de achtergrond welhaast tegenovergesteld was. Vóór de 
oorlog was de defensie ‘dodelijk zwak’ geweest vanwege de armoede, 
nu verkeerde zij vanwege de welvaart in vergelijkbare omstandighe‑
den. Die welvaart eiste immers zoveel op dat er voor een basisbehoefte 
als het leger niets overbleef. Dat was volgens De Jong dom, zeer dom. 
‘Kabouters zijn zonder twijfel heel lief en zelfs aandoenlijk,’ snierde 
hij naar pacifisten, jongeren en de op dat moment in Amsterdam po‑
pulaire Kabouterpartij, ‘maar we leven nu eenmaal niet in een sprook‑
jeswereld.’64

 De lezing leidde zowel in alle kranten als in politiek Den Haag tot 
oeverloze discussies. Mede omdat De Jong ook kritiek leverde op zijn 
eigen partij, de PvdA, kwam zelfs Joop den Uyl in het geweer en ver‑
kondigde dat hij niets voelde voor ‘lieden uit het militaire apparaat die 
erop uit zijn het bestaande [de status quo] te handhaven.’65 Hiermee 
liep de scheidslijn die eerder tussen links (sociaaldemocraten) en link‑
ser (pacifisten, Derde Weggers, onafhankelijken) gelopen had, dwars 
door de sociaaldemocratische partij. Aan de ene kant stonden de voor‑, 
aan de andere kant de tegenstanders van wat veelal gemakshalve als 
status quo, bestel of establishment aangeduid werd. Een van de meest 
spraakmakende vertegenwoordigers van laatstgenoemde groep zou 
Loe de Jong zijn.
 Zo schreef polemoloog Hylke Tromp met een collega een lang stuk 
in de Volkskrant over ’s mans ‘demagogie’. Daarin werd het betoog van 
de Jong met verwijzing naar de op dat moment modieuze bewustzijns‑
industrie volledig omgedraaid. De dreiging kwam volgens Tromp niet 
van buiten maar vanbinnen: van een pers die slechts de informatie ver‑
schafte die de adverteerders betaalden, van een televisie die niets dan 
Amerikaanse series uitzond, van een politiek die in toenemende mate 
buiten de gebruikelijke kanalen werd gevoerd en van een rechtspraak 
die klassenjustitie was.66 Het was een mening die grosso modo door 
De Gids, Vrij Nederland, De Groene, De Nieuwe Linie, de vpro en in 
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mindere mate de Volkskrant, met tal van radio‑, televisieprogramma’s, 
bladen en blaadjes in hun voetspoor, gedeeld werd.
 De consensus aan de linkerzijde van het politieke spectrum ging 
zelfs zover dat De Jong bij de vara niet eens meer de kans kreeg 
zijn standpunt uit te leggen – en dan te bedenken dat hij jarenlang 
een van de gezichten van deze omroep was geweest. Daarop ging hij 
naar de avro waar Jaap van Meekren hem de gelegenheid wél bood 
– een stap die voor de toekomst van grote betekenis zou zijn.67 Bij 
Vrij Nederland had De Jong ondertussen volledig afgedaan en ging 
Igor Cornelissen zelfs zover hem een leugenaar te noemen en van 
onzorgvuldigheid, domheid en ondeskundigheid te beschuldigen. En 
passant constateerde hij niet zonder voldoening dat de tijden veran‑
derd waren en dat figuren als De Jong de politieke wind niet langer 
mee hadden. Kortom, een andere tijd zou aangebroken zijn: oud links 
was uit en ‘nieuw links’ (wat dat ook mocht zijn) ‘in’. Het oorlogs‑
beeld leek eenzelfde metamorfose te ondergaan. Het werd scherper, 
radicaler, ‘linkser’ zo men wil, in ieder geval kritischer ten opzichte 
van degenen die de oorlog hadden meegemaakt, kritischer ook ten 
opzichte van het heden dat zich slechts in beperkte mate van het kwa‑
lijke verleden zou onderscheiden. Vandaar het aanhoudend pleidooi 
in kringen van Vrij Nederland en verwante organen om tegen zowel 
het bestaande oorlogsbeeld als tegen de politieke actualiteit in verzet 
te komen. Een en ander waren immers uitingen van dezelfde macht: 
het establishment.68

Rood als een kroot?

De meeste journalisten bij Vrij Nederland waren niet zo links als Cor‑
nelissen of dogmatisch als Rogier en lang niet alle vertegenwoordi‑
gers van de oorlogsgeneratie koesterden dezelfde denkbeelden. Niet‑
temin wijst alles erop dat de spraakmakende media aan het eind van 
de jaren zestig, begin zeventig in toenemende mate naar links neigden 
en genoemd pleidooi voor zowel een kritische kijk op het verleden als 
een stevige ingreep in het heden op de een of andere manier onder‑
steunden. Het verklaart Hans Wiegels met betrekking tot de jaren ze‑
ventig gevleugelde uitspraak dat de media rood waren ‘als een kroot’. 
Dit nu is aantoonbaar onjuist. De grootste krant van Nederland was 
rechts, de op één na grootste (Algemeen Dagblad) rechts van het mid‑
den, wat betreft de weekbladen hielden de politieke polen elkaar aardig 
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in evenwicht en in omroepland lagen de sympathieën eveneens ver‑
deeld. Toch is het onmiskenbaar dat het maatschappelijk zwaartepunt 
eind jaren zestig, begin zeventig naar links schoof en dat ‘links’, niet 
in de laatste plaats door telkens weer de knuppel in het hoenderhok te 
gooien, in toenemende mate invloed uitoefende op het publieke de‑
bat. Hiermee wordt niet zozeer gedoeld op de groei van de cpn – die 
was er overigens ook –,69 als wel op de toenemende kracht van linkse 
stromingen binnen en buiten de bestaande politieke partijen, op de 
opkomst van Nieuw Links binnen de PvdA, het succes van D66 en de 
ppr en op de groeiende sympathie in Den Haag en daarbuiten voor 
standpunten die, zoals de besparing op defensie, de maakbaarheid van 
de samenleving of de aandacht voor ‘de zwakken in de samenleving’, 
gewoonlijk met links worden geassocieerd. Het hoogte‑ of desgewenst 
dieptepunt van deze ontwikkeling was het kabinet dat regeerde van 
1973 tot 1977 en dat, alle mythologie ten spijt, zonder twijfel het meest 
linkse uit de Nederlandse geschiedenis is geweest: dat van Den Uyl. 
Het had het verre van eenvoudig. Maar het had bij alle ‘ongeluk’ – olie‑
crisis, economische teruggang, treinkaping, Lockheed, Bloemenhove 
– één geluk: dat het in ieder geval de sympathie had van de meerder‑
heid van de Nederlandse journalisten.

Politieke voorkeur van Nederlandse journalisten in vergelijking met die van de 
Nederlandse bevolking70

Tweede 

Kamer 1968

Journalisten 

1968

Tweede Kamer 

1972

Journalisten 

1974

Christelijke 

partijen

41,7 19,7 39,1 10,5

PvdA 23 29,8 27,4 44

D66 7,7 23,1 4,2 6,5
psp/cpn/ppr 1,7 11,0 10,8 18
vvd 12,1 12,8 14,4 12

Het was vooral in de aanloop naar en aan het begin van het kabinet‑
Den Uyl dat het denken in simpele tegenstellingen als goed en fout, 
vrijheid en macht, gelijkheid en ongelijkheid, arm en rijk een hoge 
vlucht nam en het was vooral in deze vlucht dat ‘de oorlog’ een wel‑
haast magische rol kreeg toebedeeld. ‘In jonge hoofden fuseerden... 
het verzet, de illegaliteit en de proletarische ellende in de Derde Wereld 
tot één complex,’ luidde jaren later het commentaar van Kossmann. 
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‘De oorlog werd voor die generatie het decor in hun theater.’71

 Een van de ontelbare illustraties hiervan is het nummer dat De Gids 
halverwege 1970 aan politicoloog Theo Stibbe wijdde. Zoals zovelen 
van zijn soortgenoten was hij in de loop van de jaren zestig in de ban 
geraakt van de antikoloniale strijd, in het bijzonder in Noord‑Afrika 
en Latijns‑Amerika. Mede om die reden was hij in 1969, tegelijk met 
de jongere Abram de Swaan tot De Gids toegetreden. Lang zat hij er 
niet. Begin 1970 en enkele dagen na de dood van Hoornik sloeg hij de 
hand aan zichzelf. Godfried van Benthem van den Berg, die een jaar 
eerder dan Stibbe en De Swaan redactielid was geworden en bij het 
International Institute of Social Studies in Den Haag werkte, schreef 
daarop een uitvoerig artikel over zijn wereldbeeld. Daarin betoogde hij 
hetzelfde als Jan Rogier op hetzelfde moment in Vrij Nederland deed:

Vijfentwintig jaar na het einde van de tweede wereldoorlog en de onder‑
gang van het rijk dat zijn ambitie duizendjarig te zijn alleen verwezen‑
lijkte in de omvang van de gruwelen en het menselijk leed waarvoor het 
verantwoordelijk was, breekt eindelijk het besef door dat 1945 niet het 
jaar van de bevrijding was, maar het jaar van het herstel van dezelfde 
orde waaruit de gruwelen van het nationaal‑socialisme zijn voortgeko‑
men. Vietnam, Brazilië, Griekenland zijn de recentste gevallen waar die 
orde zich transformeert in een terreurbewind om de dreiging van de 
werkelijke bevrijding af te wenden. Dat terreur in het verlengde ligt van 
onze maatschappelijke orde, die waarheid is verdrongen.72

Anders gezegd – en nogmaals: juist inzicht in de oorlogsgebeurtenis‑
sen leidde tot goed begrip van het heden; goed begrip van het heden 
dwong tot het inzicht dat er sinds de oorlog niets veranderd was; en in‑
zicht in de historische continuïteit verplichtte tot radicale politiek. Het 
was een redenering die in ieder geval de schoonheid van de eenvoud 
bezat. Helaas voor de aanhangers ervan was het belangrijkste hiermee 
wel gezegd want de mogelijkheden spoorden veelal zo slecht met de 
idealen dat zelfs de grootste optimisten uit de oorlogsgeneratie spoe‑
dig niet anders konden dan erkennen dat er weinig reden tot juichen 
was. Het beste wat men kon doen, aldus de conclusie van de meer 
nuchteren onder hen, was kritisch zijn en zich opstellen zoals een en‑
keling tijdens de oorlog had gedaan – een houding die de oorlogsge‑
neratie, destijds te jong en nu te oud om mee te doen, als het ware in‑
gebakken was: als buitenstaander. Het is een van de verklaringen van 
de kortstondige populariteit in spraakmakende, vooral Amsterdamse 
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kring van de man die spil was in de eerste van een nieuwe reeks oor‑
logsaffaires: Friedrich Weinreb.

Weinreb

De recensie van Pressers Ondergang in Vrij Nederland was van de hand 
van Igor Cornelissen. Hij was dertig jaar jong, joods en sinds een jaar 
of drie bij het weekblad in dienst. Een van de dingen die hem in het 
boek trof, was het verhaal over het naoorlogs antisemitisme. In verband 
daarmee noemde Presser de naam van Friedrich Weinreb, econoom, 
theoloog, schrijver én, dat meende hij althans,73 slachtoffer. Hij zou 
tijdens de oorlog geprobeerd hebben joden voor deportatie te behoe‑
den. Volgens de naoorlogse rechtspraak had Weinreb hierbij echter 
vooral aan zichzelf gedacht. Om die reden was hij in 1948 tot zes jaar 
veroordeeld. Bijkomend probleem was dat hij vervolgens opnieuw bij 
duistere zaken betrokken was geraakt. Het versterkte het vermoeden 
met een zwendelaar van doen te hebben. Presser leek aan zowel het 
naoorlogs oordeel als de latere verdenkingen in één klap een eind te 
maken door Weinreb een zondebok te noemen. Nederlanders hadden 
tijdens de oorlog gefaald, betoogde hij. Dat falen hadden ze niet onder 
ogen kunnen of willen zien. In plaats daarvan hadden ze de schuld af‑
geschoven. Een van de slachtoffers was de joodse econoom die tijdens 
de oorlog Jan en alleman te slim af was geweest: Weinreb. ‘Hij moest 
gefaald hebben,’ schreef Presser,

omdat zij gefaald hadden. Niet alleen zij [de Nederlanders] hadden hun 
plicht verzaakt, ook hij. Als er geen Joodse verraders waren, moest men 
ze uitvinden.74

Naar aanleiding van deze passage publiceerde Cornelissen een maand 
na zijn recensie een uitvoerig artikel over en tegelijkertijd kort inter‑
view met Weinreb. Hierin beaamde deze dat zijn veroordeling het ge‑
volg was geweest van schuldgevoel bij degenen die tijdens de oorlog 
weinig of niets gedaan hadden, niet alleen gewone Nederlanders maar 
ook joden.75 Een en ander overtuigde enkelen ervan dat het tijd was voor 
eerherstel. De eerste die daar zo over dacht, was de destijds fameuze fu‑
turoloog en Eerste Kamerlid Fred Polak. Hij verzocht de minister van 
Justitie de zaak nog eens te bekijken. Nadat dit afgewezen en Weinreb 
her en der76 zelfs opnieuw aangevallen was, meende op haar beurt Vrij 
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Nederland‑columniste Renate Rubinstein dat er iets moest gebeuren. 
‘Iemand zou deze hele zaak nog eens opnieuw moeten uitzoeken en 
het resultaat ter discussie stellen,’ schreef ze in een terugblik.

En omdat niemand aanstalten maakte nam ik, na overleg met prof. 
Presser, in het voorjaar van 1966 contact op met prof. Weinreb... Het 
was mijn bedoeling van hemzelf het verhaal van zijn belevenissen ge‑
durende de bezettingsjaren in een paar gesprekken te vernemen, daar‑
na het dossier van de rechtszaak door te lezen en van mijn bevindingen 
verslag uit te brengen in een lang essay, of desnoods een kort boek.77

Het liep anders. De ‘paar gesprekken’ werden er talloze en het korte 
boek van Rubinstein werd een bijdrage aan een publicatie van driedui‑
zend pagina’s in drie delen: Collaboratie en Verzet – een titel met een 
onmiskenbare snier naar het oudere Onderdrukking en Verzet, dit keer 
niet met de klemtoon op de buitenlandse vijand maar op de binnen‑
landse meeloper.
 Het eerste deel verscheen toevallig op het moment dat Het Maag‑
denhuis werd bezet, mei 1969, en Nederland wederom op zijn kop 
stond. De twee andere delen verschenen een half jaar later toen de Ne‑
derlandse beroeringen zo mogelijk nog groter waren en het land met 
Dolle Mina, Aktie Tomaat en Damslapers een eigen versie van mei 
’68 leek te krijgen. De verwarring over deze gebeurtenissen was alom 
groot. De enigen die de tekenen van de tijd enigszins leken te verstaan, 
zo luidde een onuitgesproken maar vrij algemeen verbreide mening, 
waren degenen die zich in de omgeving van Vrij Nederland, De Gids en 
de vpro ophielden. Vandaar dat zij met argusogen gevolgd werden en 
overal de gelegenheid kregen hun zegje te doen. Dat geldt zeker Ru‑
binstein. Er was geen krant die naliet te vermelden wat zij naar aanlei‑
ding van de presentatie van Collaboratie en Verzet verkondigde: dat de 
naoorlogse veroordeling van Weinreb een schande was; dat de man tij‑
dens de oorlog ‘dingen had gedaan, die niemand anders heeft gedaan, 
laat staan een machteloze jood’; dat hij geen mensen had gered ‘uit 
nationalistische of patriottische gedachten’ maar gewoon omdat zijn 
hart het ingaf; en tot slot dat volgens Weinreb in het heden dezelfde 
mechanismen werkzaam waren als in het verleden.78 Om het in diens 
woorden te zeggen:

Ik geloof dat de mens niet zo heel veel verandert in de loop van de ge‑
schiedenis... Wat verandert, dat zijn de omstandigheden, de namen, de 
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begrippen. En daarom geloof ik, dat het wezenlijke van wat zich in de 
jaren 1940‑1945 heeft afgespeeld, ook voor ons heden vrijwel ongewij‑
zigd gelding heeft.79

Weinrebs succes

Een en ander was niet tot dovemansoren gezegd en had tot gevolg dat 
de oorlogsgeneratie op Weinrebs memoires sprong als een bok op 
de haverkist. Dat geldt om te beginnen de directe omgeving van Ru‑
binstein: Godfried van Benthem van den Berg in De Gids, historicus 
Maarten Brands in de Volkskrant, socioloog Joop Goudsblom in het 
Tijdschrift voor Geschiedenis en Rubinsteins ex‑echtgenoot c.q. mede‑
uitgever van de memoires Aad Nuis op diverse plekken. Allen bejubel‑
den de memoires én hun maker. Het verst ging Vrij Nederland dat – al‑
dus degene die het onderwerp het meest uitvoerig bestudeerde, Regina 
Grüter – maar liefst tweeënnegentig artikelen en tal van ingezonden 
brieven aan de man en zijn affaire wijdde.80 De overgrote meerderheid 
hiervan was voor Weinreb positief tot zeer positief. ‘Urenlang heb ik 
naar hem geluisterd en op hem gelet,’ schreef Bibeb nadat ze vijf da‑
gen bij de man had gelogeerd.

Ik ben ervan overtuigd dat hij ook in deze tweede rechtszaak [de zoge‑
noemde Vlaardingse zaak over Weinrebs medische praktijken en daar‑
bij verrichte seksuele handelingen] het slachtoffer is geworden. En dat 
hij nooit de dingen gedaan kan hebben waarvoor hij veroordeeld werd 
tot 8 maanden gevangenisstraf.81

Zo oordeelden aanvankelijk zo goed als allen, zelfs figuren uit de ou‑
dere generatie als Evert Werkman, Frans Goedhart en Paul van ’t Veer. 
Gevolg hiervan was dat eind 1969, bij de verschijning van het tweede 
en derde deel van de memoires, de zaak alsnog rijp leek voor herzie‑
ning. De opdracht hiertoe werd aan het riod gegeven. Het moest de 
activiteiten van Weinreb tijdens de oorlog aan een nieuw onderzoek 
onderwerpen en bekijken of voortschrijdend inzicht in de ‘organisatie 
der Jodenvervolging en de algemene situatie in bezet gebied’ een an‑
der oordeel met zich meebracht.
 Kort hierop nam de zaak een onverwachte wending en ontstond zo’n 
ruzie over Weinreb dat ’s mans naam veelal het begin vormt van het 
rijtje waarin ook de Volkstelling, de Drie van Breda, Menten, Aantjes 
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en een stel kleinere zaken thuishoren: oorlogsaffaires. Al tijdens de eu‑
forie over de memoires hadden her en der tegengeluiden geklonken. 
Deze waren echter bijna zonder uitzondering afkomstig van schrijvers 
van ingezonden brieven, niet van journalisten of opiniemakers. Dit 
veranderde op slag na een dramatische forumdiscussie in Groningen 
in maart 1970. Voor die discussie waren vijf mensen uitgenodigd: Ru‑
binstein, Nuis en rechtsgeleerde Thijs van Veen als voor‑, en Henriët‑
te Boas en Willem Frederik Hermans als tegenstanders van Weinreb. 
Van Veen had zich in 1948 al kritisch uitgelaten over de veroorde‑
ling van Weinreb en was dus een oudgediende. Boas was een fameus 
schrijfster van ingezonden brieven en had meteen na de publicatie 
van de memoires al kritische geluiden laten horen. Tot slot Hermans. 
Hoewel Weinreb zelf hem niet zoveel kon schelen, beschouwde hij 
schemerige oorlogszaken min of meer als zijn terrein. Daarover gaan 
immers zowel De donkere kamer van Damocles als het versmade toneel‑
stuk King Kong.82 In een interview met Ischa Meijer, voorafgaand aan 
het Groningse forum, had hij om die reden gezegd dat een eventuele 
theaterversie van het Weinrebverhaal (waarvoor plannen bestonden) 
weinig anders dan een imitatie van zijn werk kon zijn. Tevens had hij 
twijfel geuit over de zorgvuldigheid van Presser en beweerd dat de la‑
tere delen van de memoires van Weinreb minder goed waren dan het 
eerste. Reden genoeg hem – hij woonde bovendien in Groningen – 
voor het forum uit te nodigen.83

De strijd om Weinreb

Tijdens het Gronings forum over Weinreb en zijn werk beweerde 
Renate Rubinstein dat zij de verhoren van de Duitse politie met Bep 
Turksma had gezien. Turksma wordt in de memoires genoemd als de‑
gene die verantwoordelijk was voor de arrestatie van Weinreb in 1942. 
Deze arrestatie was beslissend voor de verdere ontwikkelingen. Wie 
schetst echter de verbazing toen de persoon in kwestie in de zaal bleek 
te zitten, opstond en beweerde nooit van Weinreb gehoord te hebben 
tot ze vernam dat haar naam in diens memoires stond. Dit deed voor 
Hermans de deur dicht. Hij was al geïrriteerd door de bijna alomte‑
genwoordige bewondering voor Weinreb. Hier kwam bij dat deze be‑
wondering vooral leefde in kringen waarin hij zich slecht op zijn ge‑
mak voelde, zeg maar links Amsterdam. Dan was er de zalvende toon 
waarmee alles van en over Weinreb gebracht werd – en als Hermans 
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ergens allergisch voor was, dan was het wel daarvoor.84 En als klap op 
de vuurpijl was er deze leugen. Vanaf dit moment wierp Hermans zich 
met volle kracht op de zaak en kreeg Rubinstein, net zo’n tegendraads 
persoon, een reus van een opponent tegenover zich. Tegelijkertijd liep 
de zogenoemde Weinrebaffaire mede hierdoor uit het spoor want werd 
zo verwarrend en, vaak ook, kinderachtig dat er nauwelijks nog een 
touw aan vast te knopen was. Vandaar de opluchting toen het riod 
na zes jaar onderzoek met zijn rapport kwam. Weliswaar had het door 
zijn enorme omvang – nog eens 1700 pagina’s – het raadsel opnieuw 
kunnen vergroten maar dit gebeurde niet omdat het instituut op het 
moment van publicatie (1976) dankzij Het Koninkrijk van Loe de Jong 
op het toppunt van zijn roem stond, bijna iedereen de zaak zat was, de 
conclusies van het rapport (in tegenstelling tot het aangevoerde ma‑
teriaal) helder waren als glas en bovenal omdat die conclusies velen 
goed uitkwamen. Kern ervan was namelijk dat Weinreb inderdaad een 
bedrieger was. Hiermee gingen de onderzoekers van het riod zelfs 
nog verder dan de naoorlogse Bijzondere Raad van Cassatie die gesteld 
had dat de eerste door Weinreb gemaakte lijst van ‘gesperrten’ (dat wil 
zeggen mensen die tijdelijk van transport uitgesloten werden) goed 
bedoeld was. De onderzoekscommissie was een andere mening toe‑
gedaan: ‘Hij is met die lijst... niet begonnen om lotgenoten bij te staan 
maar om eigen behoefte aan macht, geld en sexuele lust te bevredigen.’
 Eenmaal betrapt, aldus conclusie nummer 2 van de onderzoeks‑
commissie van het riod, had Weinreb onmisbare diensten aan de Si‑
cherheitspolizei bewezen. Hierdoor waren heel wat mensen gevangen‑
genomen. Tot slot, conclusie nummer 3, had de man geprobeerd zijn 
daden te rechtvaardigen. Hij was daarin niet geslaagd.

Weinrebs verdedigingsgeschriften, in het bijzonder zijn memoires Col-
laboratie en Verzet 1940‑1945, zijn gebleken nagenoeg uitsluitend te be‑
staan uit fantasieën, leugens en verdachtmakingen.85

Deze ontmaskering kwam velen temeer goed uit omdat – het waren de 
nadagen van het kabinet‑Den Uyl – men langzamerhand de buik vol 
had van alle maatschappijvernieuwende plannen en projecten waar‑
van Weinreb een symbool was geworden.86 De Utrechtse historicus 
Hermann von der Dunk verwoordde het met bijna schaamteloze eer‑
lijkheid: dat hij arbeidsverlof moest nemen om het rapport te lezen en 
over Weinreb een oordeel te vellen maar dat hem daarvoor de tijd ont‑
brak. Een oordeel had hij daarentegen wel over de affaire. ‘Zij vormde 
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een klein onderdeel van d[i]e aanval op het bestel. Voor veel links pro‑
gressieven werd de man... een mini‑Dreyfus.’
 Anders gezegd: Weinreb zou een (linkse) stok zijn om de (rechtse) 
hond te slaan. Von der Dunk, niet bepaald een progressief, was ver‑
heugd dat die stok gebroken was.87 Het juist of onjuist viel bij dit heug‑
lijke feit volstrekt in het niet.

Vastberaden en soepel maar met mate

Al was de rond 1970 dominante linkse sfeer geen lang leven bescho‑
ren, een gematigde versie ervan zou nog lange tijd tot de intellectuele 
bagage van een onmogelijk te preciseren maar zonder twijfel groot en 
voor de publieke opinie bepalend deel van de Nederlandse bevolking 
behoren. Met betrekking tot de oorlog was het belangrijkste gevolg 
hiervan op korte termijn een perspectiefwisseling: van degenen die 
de oorlog hadden gevoerd (militairen, verzet, nazi’s en collaborateurs) 
naar degenen die, zoals de oorlogsgeneratie zelf, onder de gebeurtenis‑
sen geleden of slechts toegekeken hadden. Deze perspectiefwisseling, 
onderwerp van het volgende hoofdstuk, is al waarneembaar in de do‑
cumentaire die vermoedelijk het meest opmerkelijke product is van 
de oorlogsgeneratie en tevens de beste tegenhanger van De Bezetting 
van Loe de Jong: Vastberaden en soepel maar met mate van Hans Keller, 
Henk Hofland en Hans Verhagen.
 De aanleiding tot het maken van deze documentaire was een dub‑
bele. Om te beginnen was er het al genoemde boek dat Henk Hof‑
land in 1972 publiceerde: Tegels lichten, ondertiteld Ware verhalen over 
de Autoriteiten in het Land van de Voldongen Feiten. Hofland, zonder 
twijfel een van de meest veelzijdige en inzichtrijke journalisten van 
de oorlogsgeneratie, had enkele jaren voordat hij dit boek publiceerde, 
zijn vaste baan bij het NRC Handelsblad verloren (in zekere zin was hij 
‘slachtoffer’ van de fusie tussen de twee kranten) en voor een carrière 
als zelfstandig publicist gekozen. Eerste mijlpaal daarin was een afre‑
kening, ‘niet met personen als wel met een deel van de samenleving, 
dat m’n plannen en inzet niet had aanvaard en dat me met domheids‑
macht aan de kant had geschoven.’88 Uitkomst was een bittere analyse 
van het tijdperk waarin zijn generatie groot was geworden. Van dat 
tijdperk ‘lichtte’ Hofland zogezegd de tegel en keek met afgrijzen naar 
wat zich daaronder bevond. Wat hij zag was een maatschappelijk be‑
stel dat ondanks crisis, oorlog, vernieuwingspogingen en jaren zestig 
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standgehouden had. Tegels lichten gaat over de vanzelfsprekendheid 
waarmee in Nederland de onderhorigheid van de inwoners van de Ne‑
derlandse koloniën werd aangenomen, over de kruiperigheid van de 
pers, de onaantastbaarheid van het koningshuis, de rol van de Koude 
Oorlog in de nationale eensgezindheid (‘gelijkschakeling’),89 het sus‑
send effect van welvaart en bovenal het falend konkelen van een elite 
– met daarbinnen opnieuw een hoofdrol voor Jan de Quay.
 ‘Er is een theorie in omloop die telkens opnieuw wordt geformu‑
leerd,’ schrijft Hofland in het centrale hoofdstuk van zijn boek, getiteld 
De consolidatie van het bestel,

waarvan de strekking is dat er een duidelijk aanwijsbare lijn gaat van 
de Nederlandse Unie via de Nederlandse Volksbeweging naar de Partij 
van de Arbeid als instrument van de doorbraak... De mislukking ervan 
[die doorbraak] wordt, afhankelijk van de schrijver die men raadpleegt, 
toegeschreven aan de herzuiling, het terugvallen op de confessionele 
grondslag in de politieke partijvorming, of aan de onbruikbaarheid van 
het doorbraakidee op zichzelf...

Maar er is nog een andere verklaring mogelijk. Daarin wordt de door‑
braak niet beschouwd als een aanval op de traditionele verhoudingen 
om die principieel te veranderen [maar als] een halve omwenteling die 
beperkt blijft tot de bezetting van de machtsposities en die verontschul‑
digd wordt door een paar marginale hervormingen. Volgens deze ver‑
klaring is de doorbraak wél gelukt, hoewel niet volgens de oorspronke‑
lijke bedoelingen.90

Anders gezegd, de nieuwe politieke elites hadden na de oorlog in het 
geheel geen belangstelling voor maatschappelijke verandering. Wat zij 
wensten was veel eenvoudiger – en minder ingrijpend: andere billen 
op het kussen. Deze visie spoorde met het verhaal dat Frans‑Zwitser‑
se documentairemaker Marcel Ophüls op hetzelfde moment91 in een 
spraakmakende documentaire over Clermont‑Ferrand in oorlogstijd 
vertelde. Deze documentaire, Le Chagrin et la Pitié getiteld, vormt de 
andere aanleiding tot de documentaire Vastberaden en soepel maar met 
mate. Het leven in Clermont ging volgens Ophüls tijdens de oorlog 
gewoon door zoals het ook na de oorlog gewoon was doorgegaan.
 Er was een zekere mijnheer Klein die in 1941 mede namens zijn 
broer een advertentie plaatste om zijn klanten mede te delen dat hij 
niet joods was. Er was de zwager van Pierre Laval, premier van de Vi‑
chyregering, die als een grand seigneur uit het Ancien Régime een van 
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zijn arbeiders bij zich roept en voor de camera laat verklaren dat Laval 
zo’n goede man was. Er was de gewezen verzetsman die een dikke 
Mercedes rijdt en televisies verkoopt aan voormalige collaborateurs. Er 
was de schoolmeester die zich niet kon herinneren welke joodse kin‑
deren uit zijn klas waren weggehaald, een sympathieke Waffen‑SS’er, 
kortom meer dan vier uur film, 35 mensen en een verhaal dat totaal 
niet spoorde met het tot dan toe bekende.
 In plaats van een land dat zich, zoals De Gaulle verkondigd had, als 
één man tegen de buitenlandse indringer had verzet, toonde Le Cha-
grin et la Pitié een natie van lafaards. Hetzelfde of bijna hetzelfde deed 
de Nederlandse documentaire van Keller, Hofland en Verhagen. Om 
het te zeggen in de woorden van de televisierecensent van het NRC-
Handelsblad: dat de Tweede Wereldoorlog wat Nederland betreft

tot op zekere hoogte zinloos [was] geweest omdat er in laatste instan‑
tie geen wezenlijke veranderingen door bewerkstelligd zijn... Alsof alle 
leed voor niets geleden was: we waren geëvolueerd van de ene schijnde‑
mocratie naar de andere.92

Het was een mening die, ondanks het kortstondig succes ervan,93 zelfs 
binnen de oorlogsgeneratie geen lang leven was beschoren. Zo her‑
haalde Renate Rubinstein in een reactie weliswaar haar kritiek op het 
heroïsch oorlogsbeeld van Loe de Jong maar verzette zich tegelijkertijd 
tegen de egaliserende kijk van Hans Keller en de zijnen. Het was niet 
allemaal lood om oud ijzer, beweerde zij.

Curieus dat mensen die zo bewust grijzig en ‘onderkoeld’ te werk gaan 
in hun geschiedschrijving, zich op hun manier net zo schuldig maken 
aan romantiek als degenen die over de bezettingsjaren denken in de 
kleuren wit en zwart.94

Bij nader inzien was zelfs Henk Hofland het hiermee eens. Het blijkt 
duidelijk uit de latere, hier en daar sterk gewijzigde edities van Tegels 
lichten. Daarin is de ironie sterker, de twijfel groter, het revolutionaire 
gehalte geringer, de hoop verdwenen.95 De oorlogsgeneratie, zo zou 
je veralgemeniserend kunnen zeggen, legde zich evenals de voorstan‑
ders van een naoorlogse doorbraak na enkele jaren van radicalisme bij 
‘de feiten’ neer. De overgrote meerderheid werd actief in de polder‑
modellen van bestuur, politiek, media, cultuur en wetenschap terwijl 
een aantal onafhankelijken, onder wie Hofland, zich terugtrok op de 
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positie die deze generatie altijd eigen was geweest maar in de euforie 
van de late jaren zestig even leek te verlaten: van buitenstaander. Voor 
het perspectief op de oorlog bleek deze instelling voorlopig van grotere 
betekenis dan die van het kortstondig radicalisme. De buitenstaan‑
derspositie maakte de oorlogsgeneratie immers bij uitstek ontvanke‑
lijk voor het verhaal van degenen die de oorlog, net als zijzelf maar 
anders dan tot dan toe gebruikelijk, niet hadden gemaakt (‘gedaan’) 
maar ondergaan.



448

Verandering van perspectief
Van daders naar slachtoffers

Het huwelijk van Beatrix en Claus, maart 1966, maakte Elie A. Co‑
hen letterlijk onpasselijk. Nadat hij als jood en arts tal van kampen, 
waaronder Auschwitz overleefd had, zag hij begin jaren vijftig kans 
daarover een dissertatie te schrijven. In de jaren daarna kon hij niet an‑
ders dan ‘overleven’. Meer was onmogelijk. Elke ‘normale’ reactie leek 
zo goed als uitgesloten. De eenzaamheid voelde ondraaglijk. Woede 
moest voortdurend onderdrukt worden. ‘Elke keer weer blijft het pijn‑
lijk als ik een kind onderzoek, dat in hetzelfde jaar geboren is als mijn 
zoontje,’ schreef hij. ‘Steeds weer vraag ik mijzelf af: waarom mocht 
dit kind blijven leven en waarom moest dat kind van mij vermoord 
worden?’
 Cohen realiseerde zich dat er in zijn situatie slechts twee mogelijk‑
heden waren: doorgaan of doodgaan. Zoals verreweg de meesten van 
zijn lotgenoten ‘koos’ hij het eerste. Om die reden had hij ook zijn 
boek over het concentratiekamp geschreven: om de oorlog ‘van zich af 
te schrijven’.

De eerste jaren na de promotie leek het hier inderdaad op; het scheen 
dat ik de oorlog had overwonnen, maar zonder dat ik het wist wroette de 
Jodenvervolging ondergronds verder.

Zo leefde Cohen voort, tot het huwelijk van Beatrix en Claus zijn wan‑
kele balans verstoorde.

Ik was nergens meer, het was alsof mijn dochter ging trouwen met een 
Duitser... Op de dag van het huwelijk reed ik door Arnhem en zag de 
vlaggenzee; ik voelde me in de steek gelaten, ik was tot het diepst van 
mijn wezen geraakt, mijn diepste gevoelens werden beschadigd, en 
veertien dagen later had ik een hartinfarct.1

[22]
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Maar het kamp had Cohen geleerd dat het leven geen keuze bood – 
anders dan leven of dood. En dus ging hij door, zelfs meer dan dat 
en maakte van de nood opnieuw een deugd door enkele jaren na zijn 
inzinking een reeks artikelen te publiceren over het syndroom dat later 
bekend werd als ptss of ptsd (posttraumatische stressstoornis of post 
traumatic stress disorder)2 maar aanvankelijk veelal postconcentra‑
tiekamp‑ of KZ‑(Konzentrationslager)syndroom werd genoemd. Het 
onderwerp was niet nieuw en had Cohen ook al eerder beziggehou‑
den3 maar daagde in zijn geval toch pas werkelijk met het huwelijk van 
Beatrix en Claus.
 Na de oorlog, zo vertelde hij in een eerste artikel, leerden wij door 
schade en schande dat we niet anders konden dan ons neerleggen bij 
de situatie.
 

Dit lukte de een wel, de ander niet. En bij wie het niet lukte, die moest 
het wel verdringen, die vluchtte in overmatig hard werken, die wilde de 
verloren tijd inhalen, die paste zich meer of minder aan. Maar de on‑
vrede bleef; de psychische traumata, onvoldoende verwerkt, bleven hun 
trieste werking uitoefenen, en zo moesten ze vele jaren na hun bevrij‑
ding toch weer hun tol betalen: door niet geaccepteerd te worden, door 
verkeerd begrepen worden, door het optreden van ziekte‑verschijnse‑
len: het post‑concentratiekampsyndroom.4

Terwijl Cohen dit schreef beweerde een enkeling elders iets vergelijk‑
baars. Onder hen Eddy de Wind. Evenals Cohen was hij een oudge‑
diende in het wereldje van de psychiatrie én een voormalig concentra‑
tiekampgevangene. Na jaren van relatieve zwijgzaamheid publiceerde 
hij in de tweede helft van de jaren zestig eveneens een aantal artikelen 
over de directe en de late gevolgen van wat hij ‘extreme belastingssitu‑
aties’ noemde. Daarin betoogde hij dat tal van oud‑gevangenen zich in 
de naoorlog intensief op de toekomst hadden gestort. Helaas hadden 
zij daarbij veelal ‘regressieve, onbereikbare doelstellingen’ voor ogen 
gehad. Dat was conform een attitude die men in het kamp ontwikkeld 
had, ja die men om te overleven volgens De Wind zelfs had moeten 
ontwikkelen: je leefde in een droomtoestand, zonder verleden of toe‑
komst. Deed je dat verkeerd en vegeteerde je nog slechts, dan was het 
snel afgelopen. Maar deed je het goed en bleef je tegelijkertijd alert 
voor de signalen van alledag, dan kon je overleven. Probleem was ech‑
ter dat een dergelijke houding na het kamp niet verdween.
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Wie in dergelijke irreële fantasieën leeft is meer dan anderen kwets‑
baar. Elk sociaal onrecht, elke onheuse behandeling, elke tegenvaller 
in het maatschappelijke of het gezinsleven dreigen de labiele wereld te 
doen instorten.5

In dit verband refereert ook De Wind – welhaast zeker zonder van 
de gevolgen voor Cohen op de hoogte te zijn – aan het huwelijk van 
Beatrix en Claus. Een ‘normaal’ mens, vervolgt hij, denkt aan de toe‑
komst zonder daarin voortdurend de dood te zien. Een ex‑gevangene 
kan dat niet, zeker niet als hij joods is. Hij weet immers wat hem te 
wachten stond. Tegelijkertijd wil hij ook niet almaar aan het verleden 
denken. Dat was immers eveneens vreselijk geweest. En dus bewoog 
zo’n ex‑gevangene zich ‘in de kleine regressieve wereld van hier en 
nu... Alleen daarin voelt hij zich enigermate veilig’. Daarbij had hij één 
troost, hoe schraal en verwarrend (want gekoppeld aan schuldgevoel) 
ook: dat hij het overleefd had. In zoverre, aldus nog steeds De Wind, 
kon de herinnering aan het kamp zelfs heilzaam zijn.6

Nogmaals Hoornik

Herinnering aan het concentratiekamp als bewijs van het eigen over‑
levingsvermogen: dat is precies wat dichter en schrijver Eduard Hoor‑
nik ervoer. Hoewel niet‑joods zoals Cohen en De Wind had ook hij in 
het kamp gezeten, overleefd en daarna geprobeerd voort te leven. Dat 
lukte, nu eens goed dan weer slecht, maar het lukte. Een enkele keer 
zoals toen hij met medestanders via een ludieke actie Duitse toeristen 
uit Nederland probeerde te weren,7 deed hij in verband met de oorlog 
van zich spreken maar meestal zweeg hij, althans publiekelijk, of ver‑
telde op indirecte, poëtische wijze over hetgeen de oorlog in hem had 
aangericht. Een goed voorbeeld hiervan is het lange, lastige8 gedicht 
dat hij in 1962 onder de titel ‘De Vis’ publiceerde:

Ook de nacht van het grote transport
stond de Lagerstrasse vol plassen;
pas ’s morgens vroren ze dicht.

‘Om te weten wat het leven is, moet men zijn gestorven,’ zei Hoornik 
zelf over ‘De Vis’.
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Wat dat betreft hadden wij het ‘gemakkelijker’ dan voorgaande genera‑
ties, voor wie de dood meestal meer verbeelding van werkelijkheid was. 
Wij werden gestorven. Boordevol ‘gestorvenheden’ kwamen wij uit de 
oorlog terug in een bestaan waaruit we al meenden voorgoed vertrok‑
ken te zijn. De poëzie, die ik sindsdien schreef, is de poëzie van een 
overlevende... Zij schept zich een vis, die God maar tegelijk een dood‑
gewone vis is.9

Het duurde tot halverwege de jaren zestig dat Hoornik in staat was 
openlijker over zijn oorlogservaringen te vertellen. De eerste illustratie 
hiervan is het lange, betekenisvolle artikel dat hij onder de titel ‘Voor 
altijd Dachau’ in mei 1965 aan Vrij Nederland bijdroeg. Daarin vertelt 
hij over zijn terugkeer naar het kamp. ‘Wat is er voor bijzonders aan 
die plek?’ vraagt hij zich af op een pagina met in het midden een foto 
van hemzelf – naast een boom, bij een barak. Eigenlijk niets, luidt het 
antwoord. Dachau is ‘een vuile woestenij van aarde en steen’. Toch 
komt deze woestenij voor de bezoeker meteen tot leven. Dat komt, zegt 
Hoornik, omdat hij sinds Dachau twee mensen is: de een die nu leeft, 
de ander die daar is gebleven – later werd bekend dat een dergelijk dub‑
belbestaan bij voormalige concentratiekampgevangenen veelvuldig 
voorkomt.10 Vandaar dat de afgebroken barak opnieuw verschijnt. Zo 
ook het monster en de dood. ‘We kunnen de dood niet doden,’ schrijft 
Hoornik en bedoelt: wie ooit heeft meegemaakt wat ik meemaakte, is 
daaraan voor altijd verplicht. We zullen ermee moeten leven. Daartoe 
bestaat slechts één mogelijkheid. ‘Ons splitsen. Een die, gevangene 
van zijn verleden, hier blijft; de ander, die weggaat.’
 Vele jaren later haalde Mies Bouhuys, Hoorniks echtgenote, even‑
eens herinneringen op aan dit bezoek aan Dachau. Daarin vertelt ze 
iets zeer opmerkelijks, om niet te zeggen schokkends – dit temeer om‑
dat zij, veel jonger dan Hoornik en nooit in een kamp gezeten, dit in de 
wij‑vorm doet. ‘We maken de hele ronde nog eens,’ vertelt ze. Hoornik 
wilde alles zien, ook en misschien wel vooral de meest vreselijke de‑
tails waaronder het gootje waar het bloed doorheen liep.

Bij de bosjes aan het eind van het kamp, dicht bij het schuin oplopend 
prikkeldraad, waar de fusilladeplaats was, vinden we het gootje. Op‑
nieuw blijdschap. Het bloed in de goot [dat Hoornik zich herinnerde] 
was echt. Geen nachtmerrie, geen ziek geworden verbeelding. Voor de 
zoveelste keer worden we bevrijd. We mogen weg hier, ergens naar toe 
waar de zon schijnt. Het wordt de gelukkigste vakantie van ons leven.11
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Een bezoek aan een voormalig concentratiekamp als opmaat voor de 
mooiste vakantie ooit! Het lijkt bizar. Vanuit het perspectief van Hoor‑
nik sprak het echter voor zich.

Ik weet zeker dat het geen verschil maakt,
of ik Dachau of de wereld zeg,
en dat is het wat mij kwelt en stil maakt,
en al blijf ik, ik ging liever weg.

Hetzelfde maar met een belangrijke aanvulling vertelt Hoornik in de 
in dezelfde tijd geschreven roman De overlevende. Het verhaal gaat over 
zijn alter‑ego Kuyl. De man lijdt aan een KZ‑syndroom, is in Spanje op 
vakantie. In een surrealistisch decor – de badplaats is geëvacueerd om‑
dat de Amerikanen ter plekke een atoombom hebben verloren – spelen 
heden en verleden door elkaar. Er hoeft maar iets te gebeuren of Kuyl 
waant zich terug in het kamp. Het sissend geluid van een verwarmings‑
ketel doet denken aan een trein. Een opgemaakt bed herinnert aan de 
wijze waarop dat in het kamp moest gebeuren. In een Duitse hotelgast 
ziet Kuyl een kampbeul, de ruimte rond het hotel wordt ervaren als SS‑
terrein. Maar ook in zijn slaap wordt de hoofdpersoon door de oorlog 
geteisterd. Het wellicht pijnlijkste daarbij is dat hij zich zowel slachtof‑
fer als beul voelt. Hij heeft het immers overleefd. Maar ten koste van 
wie? Op deze wijze tobt Kuyl voort. Pas als hij helemaal aan het einde 
van het boek te midden van feestende mensen verkeert – de bom is ge‑
vonden, het gevaar geweken – komt hij een beetje tot zichzelf.

Wat overgebleven is, is een leegte in zijn borst. Verre van plezierig, 
maar ach, denkt Kuyl, wie weet hoe gauw dat gat zich zal vullen met 
nieuwe verlangens, nieuwe ervaringen.

In hetzelfde jaar dat De overlevende verscheen (1968) en vermoedelijk 
aangezet door een artikel dat Cohen geschreven had,12 sprak Hoornik 
tijdens de jaarlijkse Auschwitzherdenking over zijn ervaringen. Ausch‑
witz en Dachau zijn niet hetzelfde, betoogde hij. De hel kent gradaties. 
Toch maakten beide kampen deel uit van hetzelfde ‘concentrationaire 
universum’. De bewoners ervan hebben ‘dezelfde lucht ingeademd’:

De lucht van het crematorium, van de ziekenblocks, de weemakende 
lucht van de koolsoep. De lucht van de closetpotten, waarop de typhus‑
lijders in een rij naast elkaar zaten.
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De lucht raak je volgens Hoornik nooit meer kwijt. Hieruit trok hij twee 
conclusies. De ene betrof de voormalige gevangenen. Zij kunnen niet 
anders dan strijden tegen elke daad of gebeurtenis die tot herhaling zou 
kunnen leiden. ‘Auschwitz herdenken betekent beschaamd zijn,’ zei 
hij,

niet alleen om wat er gebeurd is, maar om wat er gebeurt. Nu kunnen 
we twee dingen doen: leven met die schaamte en doen of onze neus 
bloedt... of de grond van onze schaamte wegnemen... Geen berusting 
dus, maar verzet. Die oogkleppen afdoen en kijken. Kijken naar Ausch‑
witz zoals het zich vandaag in honderd gedaanten voordoet. Nee zeggen 
en dat nee zeggen op alle mogelijke manieren proberen waar te maken.

Met deze conclusie, we zagen het al, sprak Hoornik voor zijn tijd, in 
het bijzonder voor de jongeren die aan de Prinsengracht aan zijn voe‑
ten zaten en hun intellectuele nazaten. Steeds weer, steeds vaker en 
steeds duidelijker zouden zij ‘nee’ zeggen. Dat deden zij tijdens de 
Vietnamoorlog, zo ook toen Israël door zijn omgeving bedreigd werd, 
toen Israëliërs Palestijnen als tweederangs burgers behandelden, Eu‑
ropa kernkoppen wilde plaatsen, ingeval van de Zuid‑Afrikaanse apart‑
heid, nog later tijdens de oorlogen in voormalig Joegoslavië, tijdens 
het debat over asielzoekers, bij de opkomst van nieuw rechts, telkens 
klonk hetzelfde, zij het in talloze varianten: dat nooit meer, nooit meer 
een ervaring als tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 De andere conclusie die Hoornik uit zijn concentratiekampervaring 
trok, betrof de situatie van mensen als hijzelf. De samenleving diende 
zich te realiseren dat een voormalige gevangene nooit bevrijd werd. 
Waar hij ook was, wat hij ook deed, steeds weer keerde hij terug naar 
het kamp. Dat was zeker het geval bij de weinigen die Auschwitz over‑
leefd hadden. Maar men liet hen aan hun lot over.

Geen pensioen; geen compensatie; geen enkel gebaar ooit van enige 
Nederlandse regering. Dat is een schandaal.13

Wetgeving14

Al tijdens de oorlog werden zowel in Londen als op eigen bodem plan‑
nen gesmeed voor hulp aan oorlogsgetroffenen. De eerste regeling die 
hieruit voortkwam, staat bekend als de Rijksgroepsregeling Oorlogs‑
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slachtoffers 1940‑1945 en trad in werking op 12 april 1945. Zij gold alle 
Nederlanders (ook die uit Nederlands‑Indië) die als gevolg van oorlog 
of oorlogsomstandigheden dan wel handelingen of maatregelen van 
de bezetter ‘geheel of ten dele buiten staat zijn in het levensonderhoud 
te voorzien’. De aard van de calamiteit speelde geen rol. Wél de finan‑
ciële nood en een aanwijsbaar causaal verband tussen die nood en de 
oorlog. Vanaf 1965 steunde deze regeling op de Algemene Bijstands‑
wet.15 Er was één uitzondering. Die gold degenen

die bij het plegen van verzetshandelingen, m.a.w. als rechtstreeks ge‑
volg van hun actieve strijd tegen de vijand dan wel tengevolge van mis‑
handelingen door de vijand, ondergaan uit hoofde hunner verzetshou‑
ding, geheel of gedeeltelijk invalide zijn geworden.

Voor hen en hun nabestaanden werd in 1947 de Wet buitengewoon 
pensioen (wbp) in het leven geroepen. Zij was gebaseerd op een fic‑
tief dienstverband en dus op de gedachte dat verzetslieden tijdens 
de oorlog in overheidsdienst waren geweest. Verder was de wbp een 
zogenaamd ‘verzorgingspensioen’, dat wil zeggen dat rekening werd 
gehouden met het levenspeil van de betrokkene en de hoogte van de 
uitkering afgemeten werd aan de inkomsten uit verleden of heden. De 
wet bleef met een enkele aanpassing tot het begin van de jaren zeven‑
tig onveranderd. Ook het aantal gebruikers van de regeling toonde in 
al die tijd geen opmerkelijke verandering. In 1950 liepen er in totaal 
12 741 verzoeken.16 Daar kwamen er in 1951 253 bij – en verder in:

Aanvragen Wet buitengewoon pensioen (wbp) 1952-1976 (alleen even jaren)

Jaar Aanvragen Jaar Aanvragen Jaar Aanvragen
1952 549 1960 224 1968 315
1954 358 1962 191 1970 506
1956 464 1964 179 1972 699
1958 193 1966 234 1974 888
    1976 1161
    
De curve van nieuwe aanvragen geeft een goed inzicht in de mate waar‑
in de oorlog ‘leefde’, met de kanttekening dat de verandering van het 
maatschappelijk klimaat vooruitliep op de individuele verzoeken om 
hulp. Ook het totaal aantal toegekende pensioenen veranderde tot het 
begin van de jaren zeventig nauwelijks. Het waren er zo’n 6000 (plus 
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1500 zeelieden, voor wie een eigen wet in het leven was geroepen).17 
Pas vanaf 197018 liep het op omdat er een versoepeling in de wet optrad 
– met name de invoering van de zogenoemde omgekeerde bewijslast, 
in de wetgeving aangeduid als ‘voorondersteld verband’: het causaal 
verband tussen oorlog en persoonlijke schade hoefde door het slachtof‑
fer niet langer aangetoond te worden; ingeval van afwijzing moest de 
uitkeringsinstantie aantonen dat er geen causaal verband bestond.

Rechthebbenden Wet buitengewoon pensioen (wbp) 1970 en later 

Jaar Verzetspensioen Zeelieden Totaal Invaliden Nabestaanden
1970 6074 1497 7571
1971 6116 1491 7607
1972 6463 1473 7936 2814 5122
1973 6910 1491 8401 3239 5162
1974 7811 1578 9389 4100 5289
1975 8659 1665 10324 4956 5368
1976 9106 1667 10773 5388 5385

In de jaren na 1976 liep het aantal verzetspensioenen nog wat op (1986: 
9706), het aantal zeeliedenpensioenen nam af (1986: 1272), invaliden liep wat 
op (1986: 5984), nabestaanden nam wat af (1986: 4994).19

Onder de Wet buitengewoon pensioen vielen uitdrukkelijk niet dege‑
nen die om andere redenen dan verzet of een andere vorm van – wat 
gezien werd als – ‘overheidsdienst’ door de oorlog blijvend letsel had‑
den opgelopen. Ook joden konden er dus geen aanspraak op maken. 
Net zoals anderen in erbarmelijke omstandigheden konden zij via de 
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers bij de Bijstand aankloppen. 
Meer niet. Maar door de oproepen van Hoornik, De Wind, Cohen en 
anderen kwam hierin verandering.
 Vooral het protest van eerstgenoemde had effect. Begrijpelijk, Hoor‑
nik was een publieke figuur en de spil van een groep Amsterdamse 
kunstenaars en intellectuelen die op hun beurt weer contacten had‑
den met talloze journalisten, programmamakers, universiteitsmede‑
werkers en politici – over hen ging het vorige hoofdstuk. Deze positie 
bracht onder meer met zich mee dat hij kort na zijn Auschwitzlezing 
uitgenodigd werd in het destijds populaire televisieprogramma van 
Mies Bouwman, Mies-en-Scène. Daar herhaalde hij zijn pleidooi voor de 
erkenning van oorlogsslachtoffers. Een week later, op 9 februari 1968, 
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zond de vpro een documentaire van Dick Verkijk over het Auschwitz 
Comité uit. Hoewel het Comité hierin hard aangevallen werd vanwe‑
ge zijn communistische gezindheid, eindigde de uitzending met een 
oproep aan degenen die in het vernietigingskamp hadden gezeten en 
hulp behoefden.20 Alleen al hierop kreeg de vpro 135 brieven. Omdat 
de omroep niet goed wist wat hiermee te doen, nam zij het initiatief tot 
de oprichting van een Commissie voor Auschwitzslachtoffers.21

 Eenzelfde effect had een uitvoerig artikel dat Vrij Nederland enkele 
weken later publiceerde. Het droeg de provocerende titel ‘De rege‑
ring geeft pas pensioen als er nog twee joden over zijn.’22 In dit arti‑
kel werden de levens van drie mensen geschetst die sinds 1945 ‘in de 
kou hadden gestaan’. Naast Cohen en Hoornik werd in dit artikel ook 
psychiater Jan Bastiaans opgevoerd. Hij had al in 1957 zijn (later) be‑
roemde dissertatie over de psychosomatische gevolgen van het kamp 
gepubliceerd en was sinds enkele jaren hoogleraar psychiatrie in Lei‑
den, tevens directeur van de Jelgersmakliniek in Oegstgeest. In beide 
functies bekommerde hij zich nadrukkelijk om oorlogsslachtoffers.23 
Veel weerklank kregen hij en zijn patiënten echter niet. Nog niet. Maar 
ook dat veranderde vanaf 1970.

Perspectieven

Dat aandacht voor slachtoffers niet vanzelfsprekend was, blijkt uit het 
boek dat doorgaat voor de eerste grote, internationale geschiedenis van 
de jodenvervolging in de nazitijd: The Destruction of the European Jews 
van de Amerikaanse historicus Raul Hilberg. Het verscheen voor het 
eerst in 1961. Hilberg had in de jaren vijftig enorm met zijn opgave ge‑
worsteld. ‘Er bestond geen literatuur die me als voorbeeld kon dienen,’ 
schrijft hij in zijn autobiografie.24 Hoe moesten de gebeurtenissen be‑
schreven worden? Wat moest beschreven worden? Op basis van welke 
bronnen? Hilberg koos ervoor de Shoah geheel vanuit het perspectief 
van de daders te bekijken – wat des te vreemder is omdat hij op zijn 
dertiende aan de Europese hel ontsnapt was en zelf dus een potenti‑
eel slachtoffer was.25 Een pijnlijk nadeel hiervan is dat het slachtoffer 
daardoor nauwelijks of geen aandacht krijgt. Hij is schim, speelbal, 
object. Dit wekte niet alleen de woede op van Yad Vashem, de Israëli‑
sche organisatie die zich sterk maakt voor de herinnering aan de Shoah, 
maar ook van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. ‘Doordat Hilberg bijna 
alleen op hen [de Duitsers] steunt, kan het zelfs gebeuren dat hij zich tot 
spreekbuis maakt van de nazi’s.’26
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 Toch sloeg Hilbergs perspectief aan, althans onder historici.27 Maar 
vanaf ongeveer hetzelfde moment, eind jaren zestig, begin zeventig, 
groeide de belangstelling voor de Shoah. Dit laatste feit wordt evenals 
het tempo van de verandering geïllustreerd door informatie uit de bi‑
bliotheekwereld. In 1968 besloot de grootste bibliotheek ter wereld, de 
Library of Congress, in haar systematische indeling het lemma ‘Holo‑
caust‑joods 1939‑1945’ op te nemen.28 Op dat moment was het aantal 
titels dat hieraan voldeed nog relatief gering – tal van andere bibliothe‑
ken meegenomen, niet meer dan zo’n tweehonderd per jaar.29 Hierna 
liep het op, eerst langzaam, daarna snel, vervolgens steeds sneller.
 Het was niet de enige verandering. Steeds meer van deze boeken wa‑
ren van de hand van slachtoffers of hadden hen (en niet de daders) tot 
onderwerp. Deze ontwikkeling lag in het verlengde van de democrati‑
sering en daarmee van de verplaatsing van het zwaartepunt van boven 
naar beneden, van elite naar – wat destijds heette – ‘gewone mensen’ 
en in dit geval van historici naar tijdgenoten en van daders naar slacht‑
offers. Het is een verandering die ook in de journalistiek goed te zien 
is. De belangstelling voor kleine verhalen groeide. De journalist zelf 
werd in toenemende mate een individu – hij zette zijn naam onder een 
artikel en sprak zo nu en dan zelfs in de ik‑vorm. Tegelijkertijd begon 
de samenleving waarover hij berichtte steeds meer uit individuen te 
bestaan. Het denken in grote lijnen – staat, partij, zuil, natie – verloor 
terrein op het denken in mensen en hun verschillen. Het verklaart de 
toenemende populariteit in de journalistiek van het interview, een gen‑
re dat het perspectief verlegt van de alwetende verteller naar zijn object 
en het verhaal kleiner, persoonlijker en beter invoelbaar maakt.30

 In de geschiedschrijving leidde deze tendens tot het gebruik van 
wat Jacques Presser ‘egodocumenten’ noemde, ‘historische bronnen 
waarin de gebruiker zich gesteld ziet tegenover een “ik” of een enkele 
keer een “hij” [die] als schrijvend en beschrijvend subject voortdu‑
rend in de tekst aanwezig is.’31 Wat de joodse ervaringen in de Twee‑
de Wereldoorlog betreft waren er eind jaren zestig al aardig wat van 
dergelijke egodocumenten verschenen.32 De bekendste hiervan in het 
Nederlands taalgebied zijn de dagboeken van Abel Herzberg, Renate 
Laqueur, Loden Vogel, Philip Mechanicus en Nico Rost, de herinne‑
ringen van, opnieuw, Abel Herzberg en Eddy de Wind en op een enigs‑
zins aparte plek het werk van A.J.W. Kaas.33 Verreweg de meeste van 
deze egodocumenten dateren van vlak na de oorlog. In de jaren vijftig 
verscheen er, althans in Nederland, geen enkel egodocument van een 
joods slachtoffer, in de jaren zestig niet meer dan een paar. Maar vanaf 
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dat moment kwam er, langzaam dat wel, een stroom op gang die voor‑
lopig niet zou opdrogen. Ook hiervan was Elie Cohen, de arts die door 
het huwelijk tussen Beatrix en Claus uit het lood werd geslagen, een 
voortrekker.

Nogmaals Cohen

Na een eerste artikel over het postconcentratiekampsyndroom in het 
Algemeen Handelsblad van begin 1968 leek Cohen zijn nieuwe thema 
gevonden te hebben. In hetzelfde jaar schreef hij in dezelfde krant en 
over hetzelfde onderwerp nog twee artikelen. Ze werden in 1969 ge‑
volgd door een eerste en in 1972 door een tweede wetenschappelijke 
publicatie, beide in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De ana‑
lyses leunden sterk op buitenlands onderzoek – niet vreemd want in 
Nederland was er, volgens Cohen althans, tot dan toe nauwelijks aan‑
dacht aan het concentratiekampslachtoffer besteed terwijl men elders, 
vooral in Scandinavië,34 al tot de conclusie was gekomen dat de ervarin‑
gen zo sterk op elkaar leken dat je van een syndroom mocht spreken. 
Cohen was het daarmee eens. Helaas was dat syndroom volgens hem 
niet eenvoudig te herkennen: het kon tal van verschijningsvormen 
aannemen, artsen hadden er geen ervaring mee en patiënten hadden 
de neiging het te ontkennen of te bagatelliseren. Een bijkomend pro‑
bleem was dat een patiënt onmogelijk kon aantonen dat de oorzaak 
van zijn problemen bij de oorlog lag. Speelden jeugd, ouderdom, na‑
oorlogse ervaringen en karakter niet eveneens een rol? Het viel niet 
te bewijzen en dus kon een patiënt die op steun aanspraak maakte, 
gemakkelijk afgewezen worden. Cohen bepleitte daarom de in enkele 
landen gebruikelijke en hiervoor genoemde omgekeerde bewijslast. De 
patiënt hoefde niet te bewijzen dat zijn problemen te herleiden waren 
tot de oorlog maar de hulpverlenende instantie diende te bewijzen dat 
dit niet het geval was. Eenieder die in een kamp gezeten had, aldus zijn 
voorstel, kreeg de benefit of the doubt. Scandinavisch onderzoek toonde 
volgens hem aan dat dit terecht was: in 83 procent van de onderzochte 
gevallen zou sprake zijn van een postconcentratiekampsyndroom, in 
92 procent bleek er een directe relatie te bestaan tussen de afwijkende 
gezondheidstoestand van de patiënt en het kamp. ‘Een onderzoek zo‑
als in Denemarken en Noorwegen heeft plaatsgevonden,’ eindigde hij 
zijn eerste artikel in het Tijdschrift voor Geneeskunde, ‘is in Nederland 
niet gedaan. Als men er alsnog toe zou overgaan, bestaat de kans dat 



459

verandering van perspectief

dit voor de ex‑verzetsman en ex‑concentratiekampbewoner gevolgen 
zou kunnen hebben.’35

 En inderdaad, zo was het. Zie het eerder vermelde staatje: vanaf on‑
geveer 1970 en na de invoering van de omgekeerde bewijslast steeg het 
aantal slachtoffers dat aanspraak maakte op een uitkering enorm.

Terwijl Cohen van zijn persoonlijk leed aldus een maatschappelijke 
deugd probeerde te maken, vertelde hij ook over zijn eigen ervarin‑
gen. Dat deed hij om te beginnen in een verhaal dat onder de onthut‑
sende titel Door de pijp in januari 1970 in het Algemeen Handelsblad 
verscheen. Hoewel hierin niets nieuws stond, was het toch een van de 
eerste keren sinds de vroege naoorlog dat een Nederlands Shoahslacht‑
offer zich zo openlijk uitsprak.

Iemand die ik kende kwam bij ons; hij was al een half jaar in Auschwitz 
en kon al onze vragen beantwoorden. Waar zijn onze vrouwen en kin‑
deren? Waar zijn onze ouders? Waar werden de ouden van dagen ver‑
zorgd? En met de hardheid die men in de concentratiekampen opdeed, 
antwoordde hij: ‘die zijn door de pijp’. En omdat hij zag dat wij het niet 
begrepen, legde hij ons uit...36

Later in hetzelfde jaar (1970) voerde Joop van Tijn een aantal lange 
gesprekken met Cohen. Ze werden eerst in afleveringen in Vrij Neder-
land, vervolgens als boek gepubliceerd en kenmerken zich eveneens 
door een nietsverhullende toon en inhoud.

Eén keer zag ik voor een hoge SS‑er een jongetje van een jaar of zestien 
op zijn knieën liggen, met zijn handen omhoog. ‘Mijnheer de SS‑er, ik 
kán werken, en ik wil werken. Stuurt u me niet de gaskamer in.’ De SS‑
er glimlachte en draaide zich om.37

Een dergelijke openheid was in geschriften van vlak na de oorlog eer‑
der voorgekomen maar had daarna plaatsgemaakt voor een meer om‑
floerste behandeling van het onderwerp. Rond 1970 bleek deze niet 
langer te voldoen: joodse of andere slachtoffers wilden vertellen en 
het publiek wilde luisteren. Vandaar dat Vrij Nederland het echtpaar 
Manus en Saar Neter aan het woord liet en dat mevrouw S. De Wolf 
in het Algemeen Handelsblad, mevrouw F. Van Duren (later de tweede 
vrouw van Loe de Jong, Riel) in Het Vrije Volk en Ciska Telghuis in 
De Telegraaf herinneringen ophaalden. Tientallen personen deden el‑
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ders hetzelfde.38 Elke steekproef toont het: dat er rond 1970 opeens in 
alle media en aan de hand van persoonlijke verhalen aandacht besteed 
werd aan het individuele oorlogsleed. Zo is er het relaas van mevrouw 
Van der Hardt in de Leeuwarder Courant van 30 december 1969. Ze 
was joods (wat de Duitsers dankzij een goed vervalst persoonsbewijs 
niet wisten) en had eerst in het verzet, daarna in Vught, Ravensbrück 
en uiteindelijk Dachau gezeten. Daarover praten deed ze niet graag. 
Toen zij op 30 april 1945 door de Amerikanen werd bevrijd, had ze on‑
der haar oorlogservaringen ‘een dikke streep gezet’. Maar nu iedereen 
erover sprak lukte dat niet meer.

In Duitsland hielpen de vrouwen bij de wegaanleg. Wij duwden de 
wals heen en weer en zongen: ‘waar de blanke top der duinen’. Enkele 
maanden geleden, terwijl ik hier ’s avonds zat te lezen met de radio aan, 
barstte ik in huilen uit. Toen pas viel het me op, dat een orkest hetzelfde 
liedje speelde.

Het bij nader inzien meest opmerkelijke aan deze verhalen is niet de 
inhoud. Die was, zoals al een paar keer gezegd, bekend. Het meest 
opmerkelijke is de behoefte van het slachtoffer om te vertellen en, be‑
langrijker nog, de bereidheid van het publiek om te luisteren. Behoefte 
en bereidheid waren tot het eind van de jaren zestig, begin zeventig 
beperkt gebleven tot de spreekkamer van de arts en de huiskamer van 
het slachtoffer.39 Dat veranderde. Een aantal spraakmakende gebeurte‑
nissen droeg hieraan bij.

Drie van Breda

In de zomer van 1969 lekte uit dat de minister van Justitie in het kabi‑
net‑De Jong, Carel H.F. Polak, overwoog de nog drie resterende Duit‑
sers in Nederlandse gevangenschap vrij te laten. Nadat de eerste be‑
richten hierover in het nieuws waren gekomen, woedde in september 
en oktober een kortstondige politiek‑publicitaire storm over de kwes‑
tie, met zoals altijd ingezonden brieven, interviews, artikelen, televisie‑
uitzendingen en zelfs een enquête. Uit deze laatste bleek hoezeer de 
meningen verdeeld waren want terwijl 30 procent van de Nederlanders 
meende dat de drie tot hun dood moesten blijven zitten, meende 31 
procent dat ze zo snel mogelijk vrijgelaten moesten worden (de res‑
terende meerderheid nam tussenposities in). De beroering eindigde 
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met een emotioneel debat in de Kamer, ordeverstoring op de publieke 
tribune en zelfs schorsing. De kern van dit debat werd weergegeven 
door het PvdA‑kamerlid Johan J. Voogd, woordvoerder voor cultuur en 
omroepzaken en een man die zich met betrekking tot oorlogsslachtof‑
fers in komende jaren nog vaak zou laten horen. ‘Het mag dan waar 
zijn, dat de levenslange straf onmenselijk is,’ zei hij,

er lopen duizenden en duizenden mensen in Nederland rond, die ook, 
en dan onschuldig, levenslang hebben; een levenslange verminking, le‑
venslang een lege stoel aan tafel, levenslange frustratie, levenslang KZ‑
syndromen. Die mensen hebben al levenslang en vrijlating van de drie 
zou daar in hun gevoelens nog eens jaren bovenop leggen.40

Een meerderheid van de Kamer was het hier blijkbaar mee eens. In 
ieder geval werd de zaak op de – naar spoedig bleek niet zo – lange 
baan geschoven.

Volkstelling

Een klein jaar later stond het (potentiële) slachtoffer door een andere 
zaak opnieuw in het centrum van de publieke belangstelling.41 In de 
zomer van 1970 werd een nieuwe Volkstellingenwet aangenomen. De 
oude, van 1879, was verlopen, de laatste volkstelling dateerde van 1960 
en een nieuwe wet werd nodig geacht. Slechts drie partijen verzetten 
zich, de cpn, de psp en de Boerenpartij, uiterst links en uiterst rechts 
dus.
 Het belangrijkste verzet kwam echter niet van binnen maar van bui‑
ten het parlement. De centrale figuur hierbij was een bevlogen voor‑
vechtster van individuele vrijheid en iemand die zich al vóór de oor‑
log ingezet had voor buitenstaanders (vluchtelingen, homoseksuelen, 
zigeuners) en tegen persoonsregistratie: advocate Lau Mazirel (1907‑
1974). Tijdens de oorlog was zij betrokken geweest bij de aanslag op 
het Amsterdams bevolkingsregister en had in Duitse gevangenschap 
vervolgens dusdanige klappen opgelopen dat haar gezondheid ernstig 
geschaad werd. Dit had tot gevolg dat Mazirel halverwege de jaren vijf‑
tig gedwongen was haar praktijk neer te leggen. Daarop verhuisde zij 
naar Frankrijk maar zette de activiteiten van daaruit voort. Daarbij con‑
centreerde zij zich eerst op een voorgenomen Woonwagenwet en de 
gevolgen die deze zou hebben voor mensen zonder vaste woon‑ of ver‑
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blijfplaats, vervolgens op de Volkstelling. Van grote betekenis hierbij 
was dat zij bevriend raakte met twee journalisten van Vrij Nederland, 
Jan Rogier en Igor Cornelissen. Zij werden haar belangrijkste partners 
in het verzet tegen de regeringsplannen. Vanaf oktober 1970 keerde 
het weekblad zich dan ook scherp tegen de Volkstelling.42 Dat gebeur‑
de op hetzelfde moment dat zich her en der groepjes met hetzelfde 
oogmerk vormden.43

Eind oktober 1970 organiseerde Vrij Nederland ter gelegenheid van 
het dertigjarig bestaan een bijeenkomst in de rai. Het thema was de 
volkstelling. Er verschenen veel mensen, onder wie politici, radicale 
intellectuelen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties als de 
joodse gemeente en het Auschwitz Comité. Belangrijk is ook dat de 
vpro op televisie live verslag van de bijeenkomst deed44 en daarmee 
het ongemakkelijke gevoel dat aan het verzet tegen de volkstelling ten 
grondslag lag in ruime kring verbreidde. Om het te zeggen in de woor‑
den van een van de sprekers van die avond:

Wij zijn reeds op weg naar een totalitaire maatschappij en al is het dan 
op het ogenblik zo dat er geen gevaar is voor een concentratiekamp, het 
is toch wél zo, dat wij gedwongen worden om ons hoofd in een demo‑
cratisch‑statistische strop te leggen.45

Niet alle aanwezigen dachten zo radicaal. Maar wel begrepen allen de 
historische parallel zoals op die avond verwoord door onder meer de 
oud‑directeur van het Stedelijk, Willem Sandberg. Ook hij was tijdens 
de oorlog betrokken geweest bij de aanslag op het Amsterdams bevol‑
kingsregister en besloot zijn verhaal met een niet mis te verstane ver‑
wijzing daarnaar: ‘Negentien Nederlanders offerden hun leven voor 
hetgeen de verantwoordelijke autoriteiten hadden nagelaten.’46

In de maanden tussen de Vrij Nederland‑manifestatie en de daadwer‑
kelijke telling op 28 februari 1971 is over de zaak veel te doen geweest. 
Hoewel niet meer dan een procent of vijf van de bevolking zich uitein‑
delijk tegen de telling verzette (slechts 2,6 procent deed daadwerkelijk 
niet mee), was de ophef hiermee niet in verhouding. Het illustreert 
wat een beschrijving van de publieke opinie zo lastig maakt: dat die 
opinie door een minderheid vormgegeven kan worden omdat de meer‑
derheid zich niet laat horen. In dit geval is het onmiskenbaar. Eind 
1970, begin 1971 werd in alle kranten uitvoerig over de volkstelling ge‑
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schreven, tal van invloedrijke personen deden hun zegje, actiegroepen 
hielden bijeenkomsten, propagandamateriaal werd ruim verspreid, in 
de Kamer werd over de kwestie gedebatteerd47 en in studentensteden 
hing achter ontelbare ramen het affiche dat Willem Sandberg, Luce‑
bert en Peter van Straaten gemaakt hadden: van een man die in de 
richting van een tunnel vol nummers loopt. Naast hem prijken waar‑
schuwende woorden:

voor dat je ’t weet
is ’t weer zo ver
dan draagt de een een zweep
een ander een jodenster.48

Japanse keizer

Tot begin jaren zeventig ging het publieke oorlogsverhaal met betrek‑
king tot slachtoffers bijna uitsluitend over degenen die onder de Duit‑
sers hadden geleden.49 Maar er was vanzelfsprekend (wat het destijds 
niet was) ook een ander verhaal. Het kwam voor het eerst in het open‑
baar toen bekend werd dat de Japanse keizer Hirohito een bezoek aan 
Nederland zou brengen. Dat gebeurde in de maand dat de Volkstelling 
gehouden werd. Cabaretier Wim Kan die zich al eerder kritisch over de 
Japanse keizer uitgelaten had, kwam op de voorpagina van De Telegraaf 
meteen met een scherp protest. De keizer, zo was aangekondigd, zou 
geen officieel bezoek aan Nederland brengen maar kwam slechts om 
uit te rusten van de staatsbezoeken aan andere Europese landen. Spot‑
tend vertelde Kan aan Telegraaf-journalist Henk van der Meyden dat hij 
destijds ook wel eens ‘uitgerust’ had:

Als krijgsgevangenen van het keizerlijk paar mochten wij destijds zes 
weken in de strafgevangenis van Rangoon ‘acclimatiseren’, voor wij als 
dwangarbeiders naar de spoorlijn in Birma werden gestuurd.50

Kans protest werd door alle media razendsnel opgepikt en stond ge‑
durende een paar dagen in het centrum van de belangstelling. Daarna 
verdween het weer om des te sterker terug te keren toen het keizer‑
lijk bezoek daadwerkelijk aanstaande was. Op 30 september 1971, 
iets meer dan een week voordat het zover was, brachten Wim Kan en 
Corry Vonk in de schouwburg van Deventer voor het eerst het protest‑
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lied ‘Zou het erg zijn, lieve opa, als Japan gewonnen had’ ten gehore. 
Het was enkele dagen later, in een speciale uitzending van Achter het 
Nieuws, ook op televisie te beluisteren. In diezelfde uitzending werd 
Kan gevraagd waarom hij in zijn protestlied ook de Drie van Breda 
noemde. Zijn antwoord was prompt:

De regering heeft gezegd dat dat een zaak is die met de grootste nauw‑
keurigheid moet worden bekeken. Nou is mijn vraag aan meneer De 
Jong en meneer Biesheuvel of zij ook deze zaak met de grootst moge‑
lijke nauwkeurigheid hebben bekeken.51

Volgens Kan en een groot deel van de Indische gemeenschap had de 
regering dat niet gedaan, met als gevolg dat het bezoek van het keizer‑
lijk paar ‘gewoon’ doorging. Maar het werd een nogal ijzige vertoning, 
met vele protesten, lange stukken in de krant, discussies op televisie 
en zelfs een thermoskan die door de ruit van de keizerlijke auto vloog. 
De protesten hadden effect, in ieder geval op de wijze waarop naar de 
oorlog gekeken werd: steeds minder vanuit het perspectief van militai‑
ren, verzetslui of hooggeplaatste figuren en steeds meer vanuit dat van 
de slachtoffers. Kan bezong hun lot in enkele regels die hij meteen na 
het keizerlijk bezoek aan zijn protestlied toevoegde. Ze spreken van de 
doden die vanuit hun eregraf opstaan en zien

hoe heel hun zaak in stukken lag.
Die godvergeten zaterdag
Heeft niemand hier ze horen zeggen
Dat veld van eer, dat hoeft niet meer
Wij gaan gewoon weer in de modder legge.52

Nogmaals Drie van Breda

Een paar weken vóór het bezoek van de Japanse keizer presenteerde 
het eerste kabinet‑Biesheuvel zich aan het publiek. Tijdens een recep‑
tie op zijn departement had de nieuwe minister van Justitie, Dries van 
Agt, de onhandigheid te zeggen dat het volgens hem tijd was dat de 
Drie van Breda vrijkwamen maar dat een dergelijke maatregel voor 
hem ‘als ariër’ minder eenvoudig te bewerkstelligen was dan voor zijn 
joodse voorganger. Dit ‘understatement’ begon meteen een eigen le‑
ven te leiden en droeg ertoe bij dat de bemoeienissen van Van Agt met 
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de laatste in Nederland gevangen oorlogsmisdadigers nog moeizamer 
verliepen dan zonder de blunder ook al het geval geweest zou zijn.
 Hoe dan ook, enkele maanden na zijn aantreden deelde de minister 
de Kamer mee dat hij van zowel de Hoge Raad als de Bijzondere Straf‑
kamer van de arrondissementsrechtbank van Amsterdam het advies 
had gekregen de drie gratie te verlenen. ‘Verdere voortzetting van de 
vrijheidsstraffen kan geen in onze strafrechtpleging erkend doel meer 
dienen,’ schreef hij en vervolgde: ‘eenstemmige adviezen van de be‑
voegde gerechten tot het verlenen van gratie pleegt de Minister van 
Justitie te volgen.’53 Later voegde Van Agt nog een ander argument toe, 
namelijk dat Nederland anno 1972 het enige land was waar nog zoveel 
oorlogsmisdadigers werden vastgehouden. Volgens een opgave van 
het riod, zo schreef hij in februari, zaten op dat moment in totaal 
nog vier mensen gevangen, twee in Italië (Walter Neder, veroordeeld 
in 1951, en Herbert Kappler, veroordeeld in 1947), één in Polen (Erich 
Koch, veroordeeld in 1958) en één in Berlijn (Rudolf Hess).54 Anders 
gezegd: Nederland liep achter. Wat elders allang aanvaard was – de on‑
menselijkheid van levenslange straf –, werd in Nederland nog vreemd 
gevonden.
 Hiermee ging de bal rollen. Want niet alleen waren de politieke 
partijen over de zaak behoorlijk verdeeld, ook buiten het parlement 
stak storm op. Daarop werd besloten tot een openbare hoorzitting van 
de Vaste Kamercommissie voor Justitie. Daarin mocht een veertigtal 
organisaties zijn verhaal doen. Meer dan tien hiervan – zij kwamen 
het eerst aan het woord – waren joods. Acht organisaties vertegen‑
woordigden voormalige kampgevangenen (plus Bastiaans namens de 
Jelgersma‑kliniek) en tien het verzet – opmerkelijk is overigens dat 
communisten en niet‑communisten voor het eerst sinds de naoorlog 
de handen weer ineensloegen.55 De rest bestond uit zo diverse instel‑
lingen als Pax Christi, de Reclassering en de Bond van Beeldende Kun‑
stenaars. Bijna alle waren tegen vrijlating en de daartoe gebruikte ar‑
gumenten waren vaak persoonlijk. Zo ook de getuigenis van de man 
die namens de landelijke verenigingen van joodse geestelijke gezond‑
heidszorg sprak. ‘Vrijlating zou alleen maar bij de betrokkenen levens‑
grote vragen actueel maken,’ stelde hij,
 

[vragen] als: zijn ons leed en onze angst toch niet erkend? Is het gewoon 
en toch niet onwaarschijnlijk dat er vervolging bestaat? Sta ik dan toch 
alleen? Hoor ik tot een aparte groep? Ik houd ernstig rekening met de 
mogelijkheid, dat ik in mijn ziekenhuis vele malen drie mensen moet 
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opnemen, die vrijlating van de drie van Breda nooit zullen kunnen ver‑
dragen.

Een vertegenwoordiger van B’nai B’rith vertelde over zijn vrouw die 
tijdens de oorlog bij Telefunken had gewerkt en dankzij graaf Berna‑
dotte was gered.

De lichamelijke ongemakken in de eerste jaren na de oorlog zijn nu 
wel overwonnen. Gebleven is een bepaalde angst, die nooit meer weg‑
gaat. Dan te bedenken, dat wij een harmonieus leven hebben en geen 
materiële zorgen. Toch wordt zij soms wakker met een grote angst en 
komt pas na een poos weer tot bedaren. Wij hebben afgesproken er met 
niemand meer over te spreken; ik maak nu een uitzondering: te uwer 
lering.

Met getuigenissen als deze werd 24 februari 1972 wat de nasleep van 
de Tweede Wereldoorlog betreft een van de meest opwindende dagen 
ooit, met een effect dat nog lang zou naijlen. Op de dag speelden zich 
op de publieke tribune én in de Kamer tal van emotionele taferelen af, 
met huilende, schreeuwende mensen, verbijsterde politici, bevlogen 
journalisten en hardwerkende vertegenwoordigers van actiegroepen. 
Het hoogtepunt van de beroering kwam toen de Rotterdamse straf‑
rechthoogleraar L.H.C. Hulsman, vertegenwoordiger van de progres‑
sieve Coornhertliga van strafrechthervormers, het woord voerde. Hij 
was de enige jurist die dat deed en een van de weinige sprekers56 die 
de visie van Van Agt en de zijnen ondersteunde. Na verteld te hebben 
dat ook hij door de oorlog gevormd was en zelf ook enige tijd in het 
kamp had gezeten, kwam hij tot de kern: het begrip doelmatigheid. Er 
werd, zei Hulsman, met het gevangen houden van de drie geen enkel 
doel gediend. De samenleving werd er niet beter van, de slachtoffers 
hadden er niets aan en de gevangenen konden niet strenger gestraft 
worden dan ze al waren.

Het niet verlenen van gratie zou, op grond van overwegingen van consis‑
tency, die in het strafrechtelijk apparaat een rol spelen, een remmende 
invloed uitoefenen op de vernieuwingsbeweging, die in het strafrecht is 
ingezet en waarvan het van een zo groot belang is....

Hier eindigt het verslag in puntjes en werd de vergadering geschorst. 
‘Zelden werd de wereldvreemdheid van allerlei progressieve strafrecht‑
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ideeën zo afgestraft als toen,’ schreef jurist en Haagse Post‑journalist 
Arend Jan Heerma van Voss.

Overal riepen woedende, ontredderde mensen ‘jawel’, een man met een 
stem als een misthoorn, aan de overkant, begon ‘zes miljoen’ te roe‑
pen (‘maak geen wond open’, ‘ze huilen nog steeds om hun papa en 
mama’), achter mij werd de professor uitgescholden: ‘zwerver’.57

Begrijpt u nu waarom ik huil?

Op de dag na de zitting werd de Februaristaking herdacht. De herden‑
king liep uit op een massaal protest tegen vrijlating. Weer een dag later 
werd Begrijpt u nu waarom ik huil? van Louis van Gasteren op televisie 
uitgezonden. De documentaire was al enkele jaren oud en oorspronke‑
lijk gemaakt voor intern gebruik, voor de patiënten van Bastiaans na‑
melijk. Bedoeling was dat zij hierdoor een indruk konden krijgen van 
wat hen ingeval van therapie te wachten stond. Daartoe concentreerde 
het verhaal zich op de niet‑joodse, oud verzetsstrijder ‘Joop’ (Telling, 
hij kwam tijdens de openbare hoorzitting eveneens aan het woord),58 
53 jaar oud, vader van twee kinderen en een man die tijdens de oorlog 
van het ene concentratiekamp naar het andere was gesleept. Het had 
hem compleet gesloopt. Pas bij Bastiaans en onder invloed van lsd kon 
hij erover vertellen. Wat hij vertelde, was zonder meer vreselijk, zij het 
niet noemenswaardig anders dan wat anderen elders vertelden of ver‑
teld hadden. Anders was hoogstens het moment dat dit verteld werd, 
de ondersteuning door beelden, de schetterende muziek en het bege‑
leidend college van Jan Bastiaans.
 Nadat de documentaire in 1969 in besloten kring was vertoond, 
duurde het tot 1972 dat hij opnieuw tevoorschijn kwam. Eerst kregen 
de leden van de Tweede Kamer hem te zien, vervolgens werd hij op 26 
februari in een speciale editie van Achter het Nieuws op televisie uitge‑
zonden. De impact was enorm. Bij de vara kwamen zo’n negenhon‑
derd telefoontjes binnen, alle kranten schreven erover. Verreweg de 
meeste reacties waren positief: eindelijk begreep ‘men’ wat de mensen 
die tijdens de oorlog gevangen hadden gezeten, hadden moeten door‑
staan. ‘Over oorlogservaringen kan worden gepraat’ kopte de Leeuwar-
der Courant en een journalist van de Volkskrant schreef dat hij het zien 
van de documentaire ervaren had
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als een mogelijkheid tot enigszins meebeleven hoe iemand onvoorstel‑
bare gevoelens uit het concentratiekamp voor zichzelf voelbaar maakt. 
Voelbaar in een maatschappij, waaruit het concentratiekamp is voort‑
gekomen maar waarin de gevoelens van de slachtoffers niet werden be‑
grepen.59

Enkele dagen na vertoning van de documentaire werd over de Drie een 
Kamerdebat gehouden. Het duurde maar liefst dertien uur en werd 
integraal uitgezonden. Uiteindelijk werd midden in de nacht van 29 
februari op 1 maart gestemd over een motie van de inzake oorlogs‑
slachtoffers actieve PvdA‑politicus Johan Voogd. Daarin werd het ka‑
binet opgeroepen niet tot gratiëring van de drie Duitsers over te gaan. 
Het werd met steun van de meeste leden van de PvdA, vvd, D66 en 
ds’70 en met die van alle psp’ers, cpn’ers en sgp’ers aangenomen. De 
Drie bleven zitten.

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

Onder meer ten gevolge van de artikelen van Cohen, de oproep van 
Hoornik en de moties van Voogd werd de wetgeving voor oorlogs‑
slachtoffers eind jaren zestig, begin zeventig versoepeld. Deze versoe‑
peling was aanvankelijk echter zo ingebouwd in een complex stelsel 
van regelgeving dat het effect beperkt bleef. Dit veranderde na alle 
ophef ten gevolge van de publicatie van de eerste delen van Het Ko-
ninkrijk, de debatten over de Drie van Breda, Weinreb, Hirohito en het 
vele dat in verband hiermee door individuele slachtoffers verteld werd. 
Cruciaal voor de verandering was de motie die eind november 1971 
ingediend werd door het ds’70‑Kamerlid Izak Zacharias Baruch, een 
Amsterdamse arts van Joods‑Portugese komaf. In deze motie werd ge‑
steld dat

tegenover degenen die om redenen van ras, geloof of wereldbeschou‑
wing tijdens de bezetting van Nederland en het voormalig Nederlands‑
Indië zijn vervolgd en wegens de veelal psychosomatische gevolgen 
daarvan als een bijzondere groep van oorlogsslachtoffers moeten wor‑
den beschouwd, een bijzondere solidariteitsplicht bestaat.

Vanwege deze plicht, aldus Baruch, werd de koppeling van de be‑
staande Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers aan de Bijstands‑
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wet als pijnlijk ervaren. Vandaar de oproep aan de regering ‘op korte 
termijn de bestaande voorzieningen om te zetten in een afzonderlijke 
wettelijke regeling.’60 Zo gebeurde. Een jaar na de motie‑Baruch aan‑
vaardde de Kamer de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (wuv). 
Deze trad op 1 januari 1973 in werking en onderscheidde zich op een 
aantal punten fundamenteel van de bestaande wetgeving:
* er was geen koppeling meer aan de Bijstandswet. De hoogte van de 
uitkering was afhankelijk van het bestaande inkomen. Liep dat ten ge‑
volge van oorlogsschade terug, dan zorgde de staat voor aanvulling;
* er gold een omgekeerde bewijslast;
* de uitvoering was niet langer in handen van de gemeentelijke autori‑
teiten (die voor de Bijstand zorgden) maar van de Stichting 1940‑1945 
(die zich ook om de Bijzondere pensioenen bekommerde).
 Verder kende de wuv een zogenoemde antihardheidsclausule, dat 
wil zeggen dat hij ook gold voor mensen die formeel niet maar op 
grond van redelijkheid wél tot de doelgroep gerekend konden worden. 
Bedoeld werden partners en in bijzondere gevallen zelfs kinderen van 
vervolgingsslachtoffers. Gevolg van dit alles een enorme groei van het 
aantal aanvragen en uitkeringen.61

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (wuv)

 Aanvragen Uitkeringen
  Periodiek Structureel Indonesië Art. 21b*
1973 7635 3900
1974 8144 6600
1975 14 510 12 900
1976 9773 17 654 13 192
1977 5976 22 402 16 265 107
1978 5063 23 991 17 926 473 5500
1979 2865 24 772 18 484 1079 7030

*21b: Bedrag voor niet‑meetbare invaliditeitskosten dat oorspronkelijk be‑
doeld was voor de gehuwde vervolgde vrouw die geen recht op uitkering 
had als zij geen kostwinner was. Bovenstaande aantallen veranderden tus‑
sen 1979 en 1986 niet noemenswaardig. In laatstgenoemd jaartal waren 
zij als volgt:

1986 1398 25 386 18 942 1247 7759
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De razendsnelle, onverwachte groei van het aantal slachtoffers en de 
verwachte komst van nog andere groepen uitkeringsgerechtigden 
veroorzaakten halverwege de jaren zeventig in Den Haag een lichte 
paniek. Wat stond de regering nog meer te wachten? Om hoeveel men‑
sen ging het eigenlijk? Mede om die reden werd in de zomer van 1975 
een Werk‑ en Adviescollege ingesteld dat tot taak had de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk te adviseren over de wijze 
waarop immateriële hulp en maatschappelijke begeleiding het beste 
gerealiseerd konden worden. Dit college kwam in een in 1977 versche‑
nen interimrapport met nogal schrikbarende cijfers over het potentiële 
aantal oorlogsgetroffenen. Het zouden er maar liefst 2 miljoen zijn!

Mogelijk aantal oorlogsslachtoffers volgens het wac-interimrapport (1977)62

Categorie Eerste 
schatting

Minus 
dubbel‑
tellingen

Minus na 
de oorlog 
geborenen

Minus 
sterfte

Verzet

In enge zin 30 000 24 000

In ruime zin 65 000 52 000

Zeelieden en vissers 7700

Vervolgden

In Europa:

Joden 29 700 22 000 17 500

Zigeuners 250

Homoseksuelen 1000

In Azië:

Indische Ned. 200 000 110 000 100 000

Europese Ned. 50 000 23 000 21 000

Zuid‑Molukkers 15 000 7000 6500

Anderen (Chinezen) 2000

Militairen 300 000 270 000 235 000
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Represailleslachtoffers 2000

Burgerslachtoffers

Bombardementen 475 000 425 000 300 000

Tewerkstelling 500 000 400 000

Onderduik 275 000 260 000 200 000

Hongerwinter 1 000 000 900 000 700 000

Ordemaatregelen 2000

Totaal 2 070 950

Verreweg de grootste groep uit dit overzicht is de laatstgenoemde, die 
van de burger‑oorlogsgetroffenen. In de eerste jaren na de oorlog was 
het evident dat velen tot deze categorie behoorden. Althans materieel 
gezien. Maar dat ‘gewone burgers’ ook immateriële, verlate materiële 
of onherstelbare fysieke schade opgelopen zouden kunnen hebben, 
drong pas door nadat allerlei andere groepen de noodklok hadden ge‑
luid en slachtofferschap een dominant maatschappelijk thema was 
geworden. Vandaar dat naar aanleiding van een oproep in De Gelder-
lander en de Volkskrant aan het begin van 1972 – op het moment dus 
dat de hoorzitting over de Drie van Breda gehouden werd – een Werk‑
groep Burgerslachtoffers opgericht werd.63 In 1981 werd deze omge‑
doopt in Stichting Burger‑Oorlogsgetroffenen (sbo). Enkele jaren later 
(1984) leidde haar lobby tot de Wet uitkeringen burger‑oorlogsslacht‑
offers 1940‑1945 (wubo). Hierop maakten in het eerste jaar van haar 
bestaan meer dan 4000 mensen aanspraak, in het tweede jaar bijna 
1200, in het derde jaar ruim 800 – veel minder dus dan waarvan de 
commissie was uitgegaan. Hoewel slechts een klein deel van deze aan‑
spraken gehonoreerd werd,64 was dit toch een zoveelste erkenning van 
het besef dat tot diep in de jaren zestig formeel niet bestaan had: dat de 
oorlog ook onder andere groepen dan verzetsstrijders slachtoffers had 
gemaakt. De gevolgen zouden enorm zijn.
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In en rond Het Koninkrijk
De oorlog van Loe de Jong

Iets minder dan vier jaar na de laatste uitzending van De Bezetting en 
enkele maanden voordat Nederland door de Maagdenhuisbezetting 
opnieuw op z’n kop stond, verscheen het eerste deel van Het Konink-
rijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, niet alleen het magnum 
opus van Loe de Jong maar, al is het slechts om kwantitatieve redenen,1 
vermoedelijk voor altijd het geschrift over Nederland in de Tweede We‑
reldoorlog. De Jong had de opdracht in 1955 gekregen, aanvankelijk 
gedacht begin jaren zestig klaar te zijn maar zijn prognose vervolgens 
bijgesteld, eerst naar het midden van de jaren zeventig, daarna naar 
nog later. Toen hij in februari 1967 begon te schrijven – zijn autobio‑
grafie eindigt daar, met een door ingehouden pathos ontroerende pas‑
sage2 – waren er zes delen gepland. Deel 1 zou over het voorspel en de 
invasie gaan, deel 2 en 3 over de eerste drie jaren, deel 4 over de periode 
april/mei 1943‑zomer 1944, deel 5 over het laatste jaar en het laatste 
deel over Nederlands‑Indië. Hierin zou ook een slotbeschouwing op‑
genomen worden. ‘Ik dacht dat ik de zes bedoelde delen in ongeveer 
zes jaar zou kunnen schrijven,’ vertelde hij in een uitvoerige terugblik 
op de wordingsgeschiedenis van zijn grote werk,

schatte de periode van voortgezette bronnenstudie voor de delen 2 t.e.m. 
5 op drie tot vier en voor deel 6 op één tot twee jaar en dacht daarom dat 
[aldus citeerde hij zichzelf uit een interne nota] ‘als zich geen ernstige 
tegenslag van welke aard ook voordoet, het gehele werk omstreeks 1980 
voltooid zal zijn’.3

Maar tegenslagen kwamen. In het voorjaar van 1969 werd de auteur 
voor het eerst getroffen door een hersenbloeding en in 1980 onderging 
hij een hartoperatie terwijl hij in datzelfde jaar ook zijn vrouw verloor. 
Het waren echter niet de belangrijkste redenen dat de einddatum ver‑
schoven werd. Die is dat het werk uitdijde – en uitdijde. De zes delen 

[23]
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werden er twaalf, de twaalf vijftien (althans als je, zoals De Jong zelf 
doet, de delen 10b, 11b en 11c apart telt)4 en die vijftien delen werden 
uiteindelijk zesentwintig banden. ‘Terugziende op het gehele project,’ 
schrijft hij,

constateer ik dat van de in totaal 32 1/2 jaar die het in beslag nam (van 
april ’55 tot september ’87), bijna 15 jaar (177 maanden) nodig waren 
voor het schrijven... Het voorbereidende onderzoek van het gehele pro‑
ject nam ca. 15 jaar in beslag, anders gezegd: het schrijven heeft onge‑
veer evenveel tijd gevergd als het voorbereidende onderzoek.5

Morele eenvoud en inhoudelijke complexiteit

Herhaaldelijk is door zowel De Jong als door anderen gesteld dat Het 
Koninkrijk veel te danken heeft gehad aan De Bezetting. Zo schreef K.L. 
Bezemer, kenner van de Nederlandse koopvaardij, al in april 1962 dat 
‘in de vorm van de teksten der t.v.‑programma’s tegelijk de structuur 
van het geschiedwerk’ groeit en beweerde P.J. van Winter, lid van di‑
rectoraat van het riod en later meelezer van De Jong, dat de televisie‑
serie ‘als ordenende werkzaamheid van grote betekenis is geweest voor 
het geschiedwerk.’6 De Jong zelf ging na de verschijning van de eerste 
delen van Het Koninkrijk nog verder en bekende ‘dat het mij onmoge‑
lijk geweest was om deze serie boeken op te zetten als ik eerst niet die 
reeks televisieprogramma’s gemaakt had.’7

 Na afsluiting van het grote werk kwam De Jong hier nog eens op 
terug en herhaalde dat De Bezetting zoveel structuur had gebracht dat 
‘nadien voor de verschillende delen van Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog slechts aanvullend onderzoek nodig was.’8 
Het is een belangrijke opmerking omdat het evident lijkt dat De Bezet-
ting alleen al vanwege het medium (televisie), de doelgroep (alle Ne‑
derlanders, vooral jongeren) en de beperkte hoeveelheid tijd (26 uur) 
tamelijk eenduidig moest zijn terwijl eenzelfde begrip moeilijk op Het 
Koninkrijk van toepassing kan zijn: 14 delen, 29 banden,9 zestiendui‑
zend pagina’s, ontelbare thema’s, duizenden persoonsnamen, het is 
bijna absurd te veronderstellen dat zoveel materiaal eenduidig zou 
kunnen zijn. Toch is dit laatste herhaaldelijk gesuggereerd, onder an‑
deren door de Amsterdamse historicus Hans Blom. In zijn oratie uit 
1983 – Het Koninkrijk was op dat moment gevorderd tot en met deel 
10 en dus wat Nederland betreft voltooid – stelde hij dat de geschied‑
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schrijving over Nederland in de oorlog vanuit ‘één zingevend perspec‑
tief’ geschreven was. Dat perspectief zou bestaan uit goed en fout, 
onderdrukking en verzet, wij en zij of een andere plus‑min omschrij‑
ving. ‘Uiteraard zijn er controversen, verschillen van mening over de 
interpretatie of appreciatie van bepaalde details of aspecten,’ vervolgde 
Blom, ‘maar als geheel is er overeenstemming over welke de belang‑
rijke vragen zijn en onder welke invalshoek men die moet proberen te 
beantwoorden.’
 Het werk van De Jong, voegde hij toe, was van deze eenduidigheid 
‘het meest complete voorbeeld.’10 Interessant vooral is dat deze overtui‑
ging door vakgenoten bijna zonder protest aanvaard werd terwijl Blom 
haar alleen uitsprak, niet aantoonde. Hij gaf slechts een enkele verwij‑
zing naar een collega die iets vergelijkbaars had beweerd. Die collega 
was de rebelse Utrechtse historicus Hermann von der Dunk – een van 
de weinigen, zo niet de enige, die zich zowel over Ondergang van Pres‑
ser als over Het Koninkrijk van De Jong kritisch uitgelaten heeft. Het 
is een passage die in weinig analyses over de nasleep van de oorlog 
ontbreekt.

De basisconsensus ten aanzien van ‘goed’ en ‘fout’ is sedert 1945 on‑
veranderd gebleven omdat deze basisconsensus tevens het geestelijk 
fundament vormt van de hedendaagse democratie in Nederland en in 
heel het Westen. Als hij zou verdwijnen zou dat impliceren dat de fun‑
damenten van die democratische samenleving zijn aangevreten. In zo‑
verre blijft er een direct verband tussen de oorlogshistoriografie en het 
heden.11

Anders gezegd, De Jong schreef zoals hij deed omdat zijn visie spoor‑
de met een onwrikbare politieke werkelijkheid. Zijn oorlogsverhaal is 
onlosmakelijk verbonden met de naoorlogse samenleving. Morrelen 
aan het een betekende morrelen aan het ander. Hoewel dit eind ja‑
ren zestig, begin zeventig naar aanleiding van De Bezetting door een 
groep van overwegend jongeren wel werd geprobeerd, werd hun stem 
vanaf het moment dat Het Koninkrijk begon te verschijnen gesmoord 
in een lawine aan lofuitingen en een stroom recensies,12 boeken en 
boekjes, documentaires en interviews, herdenkingen, lezingen en ma‑
nifestaties waarin de visie van De Jong eerst en vooral bevestigd werd. 
Hoogtepunt van deze bejubeling was de herdenking van veertig jaar 
bevrijding in mei 1985 – daarover later. Er was kritiek, zeker. Een uit‑
zondering daargelaten (deel 11 over Nederlands‑Indië) ging die echter 
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bijna uitsluitend over details, in het bijzonder gevoelige onderwerpen 
als het vooroorlogs antisemitisme, het vertrek van het kabinet naar En‑
geland, de kwestie Van ’t Sant of de Ordedienst. In de zeldzame geval‑
len dat die kritiek meer principiële zaken betrof zoals de positie van de 
Nederlandse Unie of, nog principiëler, het algemeen perspectief, kre‑
gen de critici van alle kanten de wind van voren, om niet te zeggen dat 
ze, zoals in het geval van Louis R.J. Ridder Van Rappard, publiekelijk 
belachelijk werden gemaakt. ‘Mede als gevolg hiervan kwam een debat 
over de waarde van het boek als zingeving van een verleden moeilijk op 
gang,’ schreven de samenstellers van het uit kritieken bestaande deel 
14 in 1991, ‘en bleef de discussie vaak steken in de beschouwing van 
incidenten of de beoordeling van personen.

Misschien is dit een van de verklaringen voor het vrijwel onbetwistbare 
feit dat er tot nu toe, zelfs in vaktijdschriften, nauwelijks een principiële 
gedachtenwisseling over het werk begonnen is.13

De Jong was altijd bereid geweest feiten te corrigeren, vervolgden de‑
zelfde commentatoren,

maar op de algemene interpretatie die zijn verhaal draagt is hij nooit te‑
ruggekomen en de enkele keren dat juist die ter discussie werd gesteld 
heeft hij daar nauwelijks op gereageerd.14

Het duurde tot de jaren negentig van de twintigste en het begin een‑
entwintigste eeuw dat dit veranderde. Nu ook werden eerdere kritie‑
ken waaronder genoemde van Hans Blom concreet gemaakt, dat wil 
zeggen uitgewerkt in lokaal en thematisch onderzoek – én in een 
aantal polemische geschriften.15 Een daarvan, van de hand van onder‑
getekende, beoogde nadrukkelijk een alternatieve geschiedschrijving 
van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In Grijs verleden werd de 
klemtoon gelegd op het gecompliceerde midden dat buiten kringen 
van het voormalig verzet gedurende de jaren vijftig voor onvermijde‑
lijk was gehouden, eind jaren zestig, begin zeventig bij een jongere 
generatie het bloed onder de nagels vandaan had gehaald en in de loop 
van de jaren negentig een reeks pijnlijke onthullingen had opgeleverd 
– laatstgenoemde komen nog ter sprake.16 Hiermee plaatste dat boek 
zich nadrukkelijk tegenover het werk van Loe de Jong dat immers het 
beste, zij het niet het meest extreme voorbeeld van het zogenoemde 
‘zwart‑witte oorlogsbeeld’ is. Na enige jaren van polemiek gebeurde 
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er iets opmerkelijks: De Jong werd zelfs door zijn vroegere critici in 
bescherming genomen. Zo beweerde Hans Blom bij nader inzien dat 
’s mans werk heel wat meerduidiger was dan op het eerste gezicht leek.

Wie meent dat De Jong niet alle schakeringen op het continuüm tussen 
onderdrukking (of collaboratie) en verzet beschrijft, heeft zich op een 
dwaalspoor laten brengen door de inderdaad sterke toon van goedkeu‑
ring en afkeuring in zijn boeken.17

Anderen, ook jongere historici,18 beaamden dit, met als gevolg dat 
Het Koninkrijk een kleine kwart eeuw na voltooiing nog altijd – mis‑
schien moet je zeggen: opnieuw – de naam heeft meerduidig te zijn en 
in ieder geval niet zo zwart‑wit als onder meer in Grijs verleden wordt 
betoogd. Maar kan dat kloppen? Het lijkt een wat vreemde vraag in 
een boek dat beschrijvend wil zijn maar nog vreemder zou het zijn 
als ik, in dit geval als zowel subject als object van onderzoek in een 
spagaatpositie, aan een dergelijke vraag voorbij zou gaan: is inhoude‑
lijke complexiteit verenigbaar met morele eenduidigheid? De vraag is 
des te belangrijker omdat hij niet alleen het werk van De Jong maar 
ook de receptie daarvan betreft. Want stel dat Het Koninkrijk, ondanks 
zijn morele eenduidigheid, inderdaad een complexe inhoud biedt, wat 
blijft daarvan in de openbaarheid over? Wat gebeurt er als tientallen 
pagina’s historisch proza samengevat worden in een pakkende kop, 
een aangrijpende foto, een stevige lead en een paar honderd woorden 
– samenvattingen overigens waarin Loe de Jong via anp‑telexen, pers‑
conferenties, interviews en persfoto’s stevig de hand had? Het zijn vra‑
gen die zonder een indringende analyse van Het Koninkrijk moeilijk te 
beantwoorden zijn. Niettemin moeten ze gesteld en, al is het kort, ook 
beantwoord worden. Dit temeer omdat de impact van het magnum 
opus van Loe de Jong, zoals gezegd, verder reikt dan Nederland en 
de Tweede Wereldoorlog. Het betreft niets minder dan wat Von der 
Dunk het geestelijk fundament van onze cultuur, Aad Kosto ‘onze de‑
mocratie’19 en een jonger historicus ons régime d’historicité20 noemt: de 
politieke of morele grond onder onze voeten.
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Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 
Opbouw en verschijningsdata

Op het eerste gezicht is de structuur van Het Koninkrijk volstrekt an‑
ders dan die van De Bezetting. Terwijl de televisieserie thematisch 
te werk gaat, volgt de boekenserie de chronologie. Die chronologie 
wordt driemaal onderbroken, namelijk voor een deel over gevange‑
nen en gedeporteerden (8), een deel over Londen (9) en een deel over 
Nederlands‑Indië (11). Aanvankelijk was De Jong van plan geweest 
ook deze delen in het chronologisch verhaal te integreren maar daar‑
van zag hij eind jaren zestig al af. Wat betreft de gebeurtenissen in 
Londen en Nederlands‑Indië ligt dat voor de hand. Die speelden im‑
mers buiten Nederland. Wat betreft de lotgevallen van gevangenen 
en gedeporteerden is dat slechts gedeeltelijk het geval. De Jong had 
er dus evengoed voor kunnen kiezen hun ervaringen in het lopend 
verhaal op te nemen. Dat hij dit niet deed is vermoedelijk het gevolg 
van een ontwikkeling die eind jaren zestig, begin zeventig z’n beslag 
kreeg: de verplaatsing van het perspectief van het verzet naar het 
slachtoffer en dus de snelgroeiende aandacht voor laatstgenoemde 
categorie. Het was een ontwikkeling waarin De Jong zich om voor de 
hand liggende redenen – hij verloor onder meer zijn ouders, een zus 
en zijn tweelingbroer aan het nazigeweld – goed kon vinden.
1.  Deel 1 van Het Koninkrijk, één band met de titel Voorspel, ver‑

scheen in februari 1969
2.  Deel 2, één band met de titel Neutraal, verscheen op 4 november 

1969
3. Deel 3, één band met de titel Mei ’40, verscheen op 24 maart 1970
4.  Deel 4, twee banden met de tijdsaanduiding mei ’40‑maart ’41, 

verscheen op 24 oktober 1972
5.  Deel 5, twee banden met opnieuw een tijdsaanduiding als titel 

(maart ’41‑juli ’42) verscheen op 21 maart resp. 2 mei 1974
6.  Deel 6, twee banden met de tijdsaanduiding juli ’42‑mei ’43, ver‑

scheen op 16 april 1975
7.  Deel 7, twee delen met de tijdsaanduiding mei ‘43‑juni ‘44, ver‑

scheen op 25 okt. 1976
8.  Deel 8, twee banden over, aldus de titel, Gevangenen en gedepor-

teerden, verscheen op 21 maart 1978
9. Deel 9, twee banden over Londen, verscheen op 16 oktober 1979
10.  Deel 10 gaat over het laatste oorlogsjaar en bestaat uit maar liefst 

4 banden. Die met de letter a verschenen in december 1980, het 
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eerste deel van 10b precies een jaar later, het tweede deel van 10b 
op 14 september 1982

11.  Deel 11 bestaat uit drie delen, 5 banden, en gaat geheel over Ne‑
derlands‑Indië. Deel a, verschenen op 30 oktober 1984, behandelt 
de jaren vóór de oorlog en gaat dus over het koloniale tijdperk. 
Deel b, verschenen op 17 december 1985, gaat over de oorlogsja‑
ren en deel c, verschenen op 21 oktober 1986, over de naoorlog, in 
het bijzonder over de politionele acties

12. Deel 12, de Epiloog, verscheen in twee delen op 28 april 1988
13.  Deel 13, het register, verantwoording en errata‑lijst, verscheen op 

22 november 1988
14.  Deel 14, twee banden met Reacties op het werk, verscheen op 13 

mei 1991

Het debat over de Nederlandse Unie

Als het juist is dat in Het Koninkrijk, zoals Blom beweerde, ‘alle scha‑
keringen op het continuüm tussen onderdrukking (of collaboratie) en 
verzet’ beschreven worden, dan zou dat in de delen 4 tot en met 7 tot 
uitdrukking moeten komen. Deel 4 begint immers in mei 1940, deel 7 
eindigt in juni 1944. Bijeen behandelen zij dus het overgrote deel van 
de oorlog. Bovendien was er na juni ’44 voor tussenposities nauwelijks 
nog gelegenheid: alles was geweld, chaos, ellende. Voor eventueel ge‑
schipper was geen plaats meer. Het was vóór en tegen – of letterlijk en 
figuurlijk onderduiken.
 De belangrijkste in deel 4 en 5 beschreven schakering (dat wil zeg‑
gen: positie tussen collaboratie en verzet) is die van de politieke groe‑
pering die aan het begin van de oorlog een ongekende hoeveelheid 
aanhangers had en daarmee zowel de bestaande partijen als de nsb 
volledig overschaduwde. Zij kwam al enkele keren ter sprake en heeft 
Loe de Jong, zoals zovelen, altijd gefascineerd: de Nederlandse Unie.21 
Zeker in het begin beschrijft De Jong deze beweging expliciet in po‑
laire (zwart‑wit) termen, met de klemtoon op het zwart (collaboratie) 
van de leiding en het wit (verzet) van de aanhang. Voor laatstgenoemde 
heeft De Jong echter opmerkelijk weinig aandacht. Daarentegen heeft 
hij veel belangstelling voor de leiding. Haar beschuldigt hij herhaalde‑
lijk van weinig minder dan fascisme.
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Een bij uitstek anti‑Duitse massabeweging had een Driemanschap aan 
het hoofd dat... niet het standpunt wilde prijsgeven: dat in Nederland 
‘de Europese revolutie’ op Nederlandse wijze verwezenlijkt moest wor‑
den.22

Collaboratie dus. Zo werd het op het moment van publicatie door het 
merendeel van de pers en het nog levend drietal ook geïnterpreteerd. 
Vandaar de rel die nog vóór de verschijning van deel 4 (oktober 1972) 
uitbrak en na publicatie van deel 5 (maart 1974) voortging. Kern ervan 
was de vraag of de Unie een tussenpositie had ingenomen. Volgens 
De Jong kon je zoiets alleen volhouden als je een dubbele scheiding 
aanbracht, tussen leiding en aanhang aan de ene en tussen doel en 
effect aan de andere kant. Wat betreft leiding en effect hoorde de bewe‑
ging volgens hem in de hoek van de collaboratie, wat betreft aanhang 
en doel in die van het verzet. Het was een complexe boodschap die 
nog eens extra gecompliceerd werd doordat de leiding geen eenheid 
vormde. De Jong was zich van dit laatste goed bewust maar meende 
dat het uiteindelijk toch geoorloofd was die leiding in zijn geheel in 
de hoek van de collaboratie te plaatsen. En omdat zijn aandacht in Het 
Koninkrijk vooral naar die leiding uitgaat, is dat wat beklijfde: niet de 
complexiteit maar de eenvoud met daarbinnen de boodschap dat de 
Unie ‘fout’ was geweest.
 Het schoot de drie nog levende voormannen van de Unie volstrekt 
in het verkeerde keelgat. Ongeveer een half jaar vóór publicatie hadden 
zij de concepttekst gekregen. Een van hen, Louis Einthoven, schreef 
meteen daarop een brief op poten aan de voor de publicatie verant‑
woordelijke minister. De Jong, zo stelde hij, wist niet waarvan hij 
sprak. Hij was er niet bij geweest en kon daarom onmogelijk aanvoe‑
len hoe ingewikkeld het was te schipperen tussen moeilijkheden en 
mogelijkheden.

Ik ben getuige geweest van de afschuwelijke tweestrijd in de harten van 
honderden mensen over de vraag, wat onder bepaalde omstandigheden 
de juiste houding moest zijn.23

De Jong had hiervoor volgens Einthoven geen enkel oog. Hij zag 
slechts het een en het ander, goed en slecht, verzet en collaboratie. De 
twee andere leden van het voormalig Driemanschap lieten vergelijk‑
bare geluiden horen en gezamenlijk mobiliseerden zij pers en politiek. 
Het bleef niet zonder gevolgen. Zo ontstond er naar aanleiding van De 
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Jongs publicaties over de Unie een wat andere verhouding tussen de 
minister en de geschiedschrijver.24 Een ander gevolg was dat De Jong 
zijn tekst hier en daar nuanceerde – van werkelijke verandering was, 
althans wat deel 4 betreft, geen sprake.25 De Jong had hiervoor ook 
goede redenen: feitelijke kritiek hadden de drie nauwelijks geleverd, 
hun woede gold zijn oordeel. Maar het was dit oordeel dat na verschij‑
ning van deel 4 in de media beklemtoond werd. Hiermee verdwenen 
eventuele nuances nog verder uit het oog. ‘Driemanschap zag Nieu‑
we taak’ kopte het Utrechts Dagblad boven een genuanceerd stuk van 
Evert Werkman. ‘Leiding Nederlandse Unie onderhield contacten met 
nazi’s’ maakte het NRC Handelsblad ervan. ‘Linthorst Homan zocht 
contact met nsb‑leider Mussert’ zette de Provinciaal Zeeuwse Courant 
boven de recensie.26 Veelzeggend voor de reacties en belangrijk voor 
het debat27 was het artikel dat de latere doopsgezinde predikant, toen 
nog journalist Frits Groeneveld, geboren 1938, in het NRC Handels-
blad publiceerde. Hij aanvaardde de these van de Jong over het ver‑
schil tussen leiding en aanhang maar schreef dat de Unie voor eerstge‑
noemde ‘niets anders dan een middel [was] om het Nederlandse volk 
te brengen tot de aanvaarding van de aanpassing van Nederland aan 
een nieuw Europa, dat door Duitsland beheerst zou worden.’ Niets an‑
ders! Hiermee was elke subtiliteit verdwenen en voelde Einthoven zich 
gedwongen openlijk – eerst in interviews, daarna in een brochure – te 
verklaren wat hij eerder alleen in een brief aan de minister had ge‑
schreven: dat de afwezige geen recht van spreken heeft. Het onzinnige 
argument – dat immers het einde van elke geschiedschrijving betekent 
– werkte averechts. ‘Brochure mr. Einthoven bevestigt visie De Jong,’ 
kopte Trouw en het Nieuwsblad van het Noorden maakte ervan dat ‘wie 
de nu juist verschenen publicaties erop naleest, wel tot de conclusie 
[moet] komen, dat De Jong het gelijk aan zijn zijde heeft...
 De Nederlandse Unie had nooit mogen worden opgericht.’28

Eén of twee gelijken

Terwijl de discussie over de Unie in de loop van 1973 zowel in het 
openbaar als achter gesloten deuren voortging, vond opnieuw een ge‑
beurtenis plaats die sterk in het nadeel van het Driemanschap werkte: 
op 28 en 30 juli van genoemd jaar publiceerde het Haarlems Dagblad 
fragmenten uit een reactie van De Quay op het manuscript van deel 5 
van Het Koninkrijk en de reactie van De Jong daar weer op. Hierin wer‑
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den twee onderwerpen beklemtoond: dat de Unie joden had geweerd 
en dat de politiek, in het bijzonder minister‑president Schermerhorn, 
het Driemanschap na de oorlog de hand boven het hoofd had gehou‑
den. Het eerste bericht werd door alle Nederlandse kranten met grote 
koppen gebracht. ‘Nederlandse Unie sloot Joden uit’, ‘Nederlandse 
Unie discrimineerde joden’, ‘Joden gediscrimineerd in Nederlandse 
Unie’, ‘De Nederlandse Unie discrimineerde joden’, ‘De Nederlandse 
Unie discrimineerde haar Joodse leden’, ‘Nederlandse Unie heeft jo‑
den gediscrimineerd’, ‘Nederlandsche Unie discrimineerde Joden’.29

 Complexer was de kwestie van de naoorlogse behandeling. De op dat 
moment nog levende Schermerhorn (hij stierf in 1977) beschuldigde 
De Jong per omgaande van ongeoorloofde en onwetenschappelijke in‑
sinuaties.30 ‘Hoe moeten wij nu uitmaken wie er “gelijk” en wie “on‑
gelijk” heeft?’ schreef socioloog en filosoof R.F. Beerling in het NRC 
Handelsblad, hiermee vermoedelijk de mening verkondigend van de 
weinigen die zich nog geen oordeel hadden gevormd. Zo leed het vol‑
gens Beerling geen twijfel dat de Unie joden had geweerd. Dat was 
een eenvoudig waarneembaar en ook door niemand ontkend feit. Maar 
betekende dit dat de beweging antisemitische trekken vertoonde of op 
de hand van de Duitsers was? Zo simpel lag het volgens hem niet.

De Jong gebruikt die feitelijke constatering om er een waardeoordeel 
mee te verbinden. Het is een steentje, dat zijn negatieve kijk op de Unie 
en de gedragingen van het Driemanschap versterkt.31

De Quay en de zijnen hielden immers bij hoog en laag vol dat het we‑
ren van joden onvermijdelijk was en eerder in het voor‑ dan het nadeel 
van de bevolkingsgroep werkte. Wie had er gelijk? vroeg Beerling zich 
af. Is het mogelijk in een zaak als deze een objectief oordeel te vellen? 
En omgekeerd: hoe betrouwbaar is het oordeel van mensen die zo be‑
trokken zijn als Loe de Jong enerzijds en de leden van het Drieman‑
schap anderzijds? Eerstgenoemde leek de sterkste troeven te hebben 
omdat hij van hogerhand de opdracht had gekregen de gebeurtenissen 
te boekstaven. Maar een dergelijke krachtige positie brengt nog geen 
gelijk met zich mee. En was er wel een gelijk? Zouden er wellicht twee 
gelijken kunnen zijn, dat van degenen die erbij betrokken waren en 
dat van degenen die van een afstand toekeken? ‘De grootste, maar mis‑
schien hardnekkigste van alle illusies,’ besloot Beerling, ‘is dat de “ge‑
schiedenis zelf” wel uitmaakt hoe het geweest is... Alsof die geschiede‑
nis iets anders was dan hetgeen wij ervan maken of er over denken.’
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De Jong bindt een beetje in

Een half jaar nadat fragmenten ervan uitgelekt waren, verscheen deel 
5 van Het Koninkrijk. Een enkeling zag meteen wat bij beter toezien 
onmiskenbaar is: dat de discussies De Jong niet koud hadden gela‑
ten. Hij handhaafde zijn mening maar compliceerde hem ook door 
de aandacht te verplaatsen van de top naar de basis van de Unie en 
tegelijkertijd een paar vriendelijkheden te verkondigen zoals dat in de 
Unie ‘van meet af aan... een verzetselement [had] gestoken.’ De afslui‑
tende woorden in Het Koninkrijk over de Unie waren zelfs opmerkelijk 
positief.

Zij heeft er belangrijk toe bijgedragen dat de nsb in een hoek werd 
gedrukt en zij heeft, vooral in de laatste fase van haar door de bezetter 
getolereerd bestaan... een sfeer gekend waaruit belangrijke componen‑
ten van de illegaliteit zijn voortgekomen.32

Hierop verkondigde Ben Sijes, De Jongs meest spraakmakende me‑
dewerker, in het openbaar dat zijn baas in deel 5 omver had gegooid 
wat hij in deel 4 had opgebouwd.33 Jan Rogier, De Jongs meest gedre‑
ven criticus, ging nog verder en schreef dat het eindoordeel over ‘deze 
kontrarevolutionaire massaorganisatie’ onaanvaardbaar mild was.34 
Maar beiden overdreven. Onder druk gaf De Jong een beetje toe maar 
ook niet meer dan dat. Het blijkt uit hetgeen hij later, in de epiloog, 
over het Driemanschap, schreef. Het begrip collaboratie gebruikt hij 
weliswaar niet maar het hangt als een wolk boven zijn woorden. ‘Tran‑
sigeren in aangelegenheden van belang deed het Driemanschap nooit,’ 
citeerde hij uit het rapport van de hiervoor genoemde naoorlogse com‑
missie en becommentarieerde: ‘Wij menen dat het tegendeel het geval 
is geweest.’

Secretarissen-generaal

Een ander thema waaruit De Jongs aandacht voor schakeringen zou 
kunnen blijken, is zijn behandeling van de bestuurders van de Neder‑
landse ministeries, de secretarissen‑generaal. In tegenstelling tot de 
Unie die in de loop van 1941 opgeheven werd, bleven de meesten van 
hen voorlopig zitten. Je zou dus verwachten dat zij door De Jong zo 
mogelijk nog negatiever beoordeeld worden. Zij schipperden immers 
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ook. Toch is er een verschil – De Jong beklemtoont het ook: dat zij 
anders dan de voormannen van de Unie weinig te kiezen hadden; zij 
zaten al op hun plek toen de Duitsers het land binnenvielen en kregen 
door het opstappen van de regering slechts meer verantwoordelijkheid. 
Die hadden ze natuurlijk kunnen weigeren. Maar was dat verstandig? 
Betekende dat niet dat zij de Duitsers en hun handlangers alle touw‑
tjes in handen gaven? Schipperen was dus nodig en zelfs verstandig, 
meende ook De Jong. Maar hoe ver kon je daarbij gaan? En hoe ver 
wilden De Jong en zijn lezers gaan in begrip daarvoor?

De kleine portretten die De Jong in deel 4 vooraf laat gaan aan het vele 
dat hij in Het Koninkrijk over de secretarissen‑generaal schrijft, draaien 
evenals zijn schets van de Unie om de polen collaboratie en verzet. Van 
Snouck Hurgronje wordt gezegd dat hij niet bang was maar van verzet 
weinig moest hebben. ‘Hij was een diplomaat, en met zekere starheid 
bleef hij diplomaat in een wereld waarin met diplomatie niets wezen‑
lijks meer te bereiken viel.’ ‘Verzet is geen kwestie van leeftijd geweest 
maar van karakter,’ begint De Jong de levensschets van de tweede se‑
cretaris‑generaal uit zijn rij, Cornelis Ringeling. ‘Ook voor Arend Lub‑
bertus Scholtens waren er duidelijke grenzen,’ opent het derde portret. 
Opnieuw dus nadruk op de scheidslijn en niet op de schakering. Zo 
gaat De Jong door. Het meest interessant zijn de beschrijvingen van de 
secretarissen‑generaal die gedurende heel de oorlog op hun plek ble‑
ven, in het bijzonder Karel Johannes Frederiks (Binnenlandse Zaken) 
en Hans Max Hirschfeld (Handel, Nijverheid en Scheepvaart, lees: 
Economische Zaken). Alleen al het feit dat ze aanbleven, betekent voor 
De Jong dat ze collaboreerden, fout waren dus. Het woord gebruikt 
hij niet maar zijn suggesties – zeker in het geval van Frederiks, met 
Hirschfeld had hij ook mededogen –35 zijn nauwelijks mis te verstaan. 
In het manuscript van Het Koninkrijk ging hij er zelfs toe over de man 
als een verkapte antisemiet voor te stellen.36

 Het gaat er hier niet om of De Jong gelijk had – over Frederiks is 
in de loop van jaren veel geschreven, men wordt het niet met elkaar 
eens37 –, het gaat erom dat hij de klemtoon steeds op de ene (collabo‑
ratie, fout) en zelden op de andere (verzet, goed) kant legt en daarmee 
nauwelijks of geen aandacht besteedt aan de moeizame, zo niet onmo‑
gelijke situatie waarin iemand als Frederiks zich bevond: tussen beide 
uitersten. In het enkele geval dat hij dat wel doet, is zijn uitleg dusda‑
nig dat de man opnieuw in de foute hoek wordt geplaatst. Een goed 
voorbeeld hiervan is de passage die hij wijdt aan Frederiks bemoeie‑
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nis met de zogenaamde Barneveldjoden, zo’n 650 mensen die dankzij 
hem op een speciale lijst belandden en daardoor in meerderheid de 
oorlog overleefden. Zij waren hem er diep dankbaar voor.38 Volgens De 
Jong was deze lijst een concessie van de Duitsers. Er was hen veel aan 
gelegen Frederiks aan hun kant te houden, stelt hij, vandaar de conces‑
sie. Maar door de beslissing geheel bij de Duitsers te leggen, beklem‑
toont hij de afhankelijkheid van Frederiks, niet diens geschipper. ‘Wij 
realiseerden ons, dat het een hersenschim zou zijn,’ schreef Frederiks 
in een in 1945 verschenen verantwoording,

ons een ogenblik te koesteren in de illusie, dat wij de maatregelen zou‑
den kunnen keeren... Wij konden alleen... trachten te redden wat nog te 
redden was met inschakeling van den factor tijd. Gingen wij heen, dan 
was die factor tijd reeds bij voorbaat ontkracht en de toekomst, met de 
nsb aan het bewind, volkomen hopeloos. De joden waren dan zonder 
eenige bescherming aan hun beulen overgeleverd.39

Dat deze bemoeienissen niet zonder gevaar waren blijkt onder meer 
uit een artikel in het blad van de Nederlandse SS van 11 juni 1943. Het 
gaat over een man die Lord Wanhoop wordt genoemd en met wie zon‑
der twijfel Frederiks wordt bedoeld – hij ontving het artikel dan ook 
met een opmerking in die richting.40 ‘Aan het Oostfront vechten op het 
oogenblik duizenden Nederlandsche jongens,’ schreef de Storm‑SS.

Zij vechten tegen de heerschappij van het jodendom... En hier, aan het 
zoogenaamde thuisfront, werkt nog altijd een slampamper, die uit wan‑
hoop over het lot der joden haast in tranen uitbarst... Lord Wanhoop, 
eene wit‑jood, moet maar zoo spoedig mogelijk van zijn zeteltje gelicht 
worden en eens voor een tijdje naar een jodenkamp vertrekken.

Burgemeesters

Een subtiele beschrijving van het optreden van Frederiks brengt als 
vanzelf een genuanceerde visie met zich mee op de bestuurders met 
wie hij als hoogste man op Binnenlandse Zaken voortdurend te ma‑
ken had: de burgemeesters. Loe de Jong behandelt hen in eerste in‑
stantie in een hoofdstuk met de titel ‘Gelijkschakeling’, later onder de 
noemer ‘Zuivering’. Dat is veelzeggend want betekent opnieuw dat 
hij de nadruk legt op één kant, de foute: eerst op de Duitse pogingen 
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de burgemeesters voor hun karretje te spannen, daarna op de Neder‑
landse pogingen de beroepsgroep te zuiveren. Een en ander gebeurde 
natuurlijk ook maar daarmee kan toch slechts een deel – vermoedelijk 
niet het interessantste – van het verhaal verteld worden. De kernpro‑
blematiek van het burgemeestersambt in oorlogstijd is immers niet de 
inschakeling in het Duitse systeem maar de welhaast onmogelijke po‑
ging voor de eigen bevolking te zorgen zonder de bezetter in de kaart 
te spelen: zorgde je ‘te goed’ voor de eigen mensen, dan verloor je je 
baan en werd er in jouw plaats iemand aangesteld die vermoedelijk 
minder consideratie had; handelde je anders, dan was je een slechte 
burgervader en bovendien een collaborateur. Anders gezegd, schippe‑
ren en niet collaboratie of verzet was kenmerkend voor het burgemees‑
tersambt in oorlogstijd. Evenals de complexe situatie waarin de leiding 
van de Nederlandse Unie verkeerde, zou ook dit door later onderzoek 
bevestigd worden.41 Onder invloed van De Jong kreeg dit aspect in de 
media echter nauwelijks aandacht en werd ‘burgemeester in oorlogs‑
tijd’ opnieuw42 De standaarduitdrukking voor opportunisme, lafheid 
en ruggengraatloosheid.

Stemming

In de delen 4, 5 en 6 van Het Koninkrijk besteedt Loe de Jong nogal wat 
aandacht aan ‘de stemming onder de bevolking’. Hierbij legt hij sterk 
de klemtoon op de weerzin tegen de overheerser. Zijn belangrijkste 
bron hiervoor in deel 4 zijn de mopjes en rijmpjes die destijds, eind 
1940, begin 1941, de ronde deden. Op basis daarvan concludeert hij: 
‘Zo groeide langzamerhand een geest van weerbarstigheid.’43

 Deze geest werkt De Jong in deel 5 uit door te vertellen van het effect 
van de uitzendingen van Radio Oranje en de Engelse V‑(van Victory) 
campagne, de bekladdingen van partijgebouwen van onder meer de 
Nederlandse Unie en de blijvende populariteit van het koningshuis. 
‘Tekenend is voor deze periode [zomer 1941],’ schrijft hij,

de onvervaardheid, men zou ook kunnen zeggen: de uitdagendheid 
waarmee men, vooral als men in grote groepen bijeen was of wanneer 
men wist dat vele anderen op dezelfde wijze handelden... voor zijn ware 
gevoelens uitkwam: geen optocht of er werden nationale liederen ge‑
zongen.44
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Evenals in het geval van Frederiks, de burgemeesters of de Neder‑
landse Unie gaat het er niet om dat De Jong ongelijk heeft met zijn 
opvatting over de verzetsstemming onder de bevolking. Het is zeer 
wel mogelijk dat hij het bij het rechte eind heeft.45 Het gaat om twee 
andere, verwante zaken. Om te beginnen dat het welhaast onmogelijk 
is met zoveel zekerheid als hij doet over zoiets vaags als stemming te 
spreken, temeer daar het gaat om een periode waarin van vrije me‑
ningsvorming geen sprake was en opiniepeilingen niet bestonden. De 
onmogelijkheid van een betrouwbare inschatting betekent daarom – 
tweede punt – dat de klemtoon onvermijdelijk op het gewenste aspect 
komt te liggen. In het geval van De Jong is dat weerzin tegen de bezet‑
ter.
 Maar een andere klemtoon, bijvoorbeeld op de twijfel over het beste 
standpunt of op de opschorting van elke actie, is ook mogelijk. Zo ver‑
meldt De Jong in zijn passage over de publieke opinie in deel 5 van 
Het Koninkrijk de protesten op zondag 29 juni 1941, de verjaardag van 
prins Bernhard. ‘Dit soort kleine demonstraties,’ schrijft hij, ‘nam her 
en der zo’n omvang aan dat de Duitsers boetes oplegden of de verant‑
woordelijke burgemeesters arresteerden.’ Dit laatste, van die boetes en 
arrestaties, is aantoonbaar juist maar geldt dat ook de veronderstelde 
grote omvang van het protest? Er is maar één juist antwoord: we weten 
het niet.46 Anders gezegd: wie oog heeft voor het verzet, ziet daarvan 
vele voorbeelden maar wie op de onzekerheid let, doet dat eveneens. 
Hier komt bij dat feiten vaak op meerdere manieren uit te leggen zijn. 
Zo geeft De Jong ter illustratie van het groeiend verzet als voorbeeld het 
optreden van de Leidse rechtsgeleerde Frederick van Asbeck die de En‑
quêtecommissie vertelde dat hij in 1940 zijn gouden munten bij de be‑
zetter had ingeleverd maar in 1941 zijn koper in de tuin had begraven. 
De man zelf kwalificeerde dit als een ‘merkwaardige verschuiving’. De 
Jong beaamt dat en schrijft: ‘merkwaardig inderdaad – en belangrijk.’ 
Hij bedoelt: de anti‑stemming en daarmee de voedingsbodem voor het 
verzet nam toe. Zo kun je het zien. Je kunt de klemtoon inderdaad op 
het verstoppen en dus op het verzet leggen. Maar je kunt ook het eerde‑
re inleveren en dus de aanpassing beklemtonen. Vermoedelijk is geen 
van beide juist en wijzen de daden c.q. de verandering van mening in 
de eerste plaats op de lastige pogingen een balans te vinden. Het is een 
fenomeen waar Loe de Jong niet goed raad mee wist.
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Verarmend Nederland

In de delen 6 en 7 van Het Koninkrijk is er van de schakeringen tussen 
de polen van het spectrum nog minder zichtbaar dan daarvoor. Het 
ligt voor de hand. Zoals De Jong zelf ook constateert, vond er na de 
Duitse aanval op de Sovjet‑Unie en Japanse aanval op Pearl Harbour 
een ommekeer plaats en verliep de oorlog steeds grimmiger. Compro‑
missen waren steeds minder goed mogelijk. Het was in toenemende 
mate vóór of tegen, zwart of wit. Als je zelf al niet koos, werd er wel 
voor je gekozen. Na de slag bij El Alamein, de geallieerde landingen 
in Noord‑Afrika en de omsingeling van het Zesde Leger bij Stalingrad 
raakten volgens De Jong steeds meer Nederlanders overtuigd van de 
mogelijkheid van een Duitse nederlaag.47 Dat is zonder twijfel juist. 
Maar betekent dit tegelijkertijd niet dat diezelfde Nederlanders tot dat 
moment wellicht anders dachten? Bovendien is de mogelijkheid van 
verlies, waarover De Jong in eerste instantie schrijft, toch iets anders 
dan hij aan het eind van het betreffende hoofdstuk opmerkt:

Over één ding was men het eens: de macht van de bezetter zou gebro‑
ken worden en met hem zouden allen die zich aan zijn zijde geschaard 
hadden, hun ondergang tegemoet gaan.

Vermoedelijk ligt de zaak opnieuw gecompliceerder en gooit De Jong 
de hoop van de bevolking, de propaganda van de geallieerden en de 
wetenschap van de historicus door elkaar of, om het in filosofische 
termen te zeggen, vermengt hij de actieve rede van de tijdgenoot (die 
hij ooit was) met de passieve rede van de historicus (die hij als auteur 
van Het Koninkrijk diende te zijn). Waar een dergelijke vermenging toe 
leidt is goed zichtbaar in het eerste, 260 pagina’s lange hoofdstuk van 
deel 7. Het gaat over de Nederlandse economie en is getiteld ‘Verar‑
mend Nederland’.

Wat betekende het feit dat tot eind ’41, en vermoedelijk nog wel iets 
langer, een‑derde tot de helft van de bevolking niet eens in staat was, 
het wekelijks distributiepakket aan te schaffen, anders dan dat in hon‑
derdenduizenden gezinnen zo al geen honger dan toch schrijnende ar‑
moede werd geleden? De werkloosheid werd teruggedrongen – ja, maar 
door middel van feitelijke deportatie. Met uitzondering van een kleine 
groep profiteurs ging ieder er op achteruit.48
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Sinds geruime tijd weten we dat dit, zo al niet onwaar, op z’n minst 
erg kort door de bocht is.49 Inzichten zoals die van latere onderzoe‑
kers – dat de Nederlandse economie in de eerste oorlogsfase bloeide 
en dat op dat moment eerder dan van armoede van ‘rijkdom’ sprake 
was – zijn bij De Jong niet opgekomen. De bezetting was in zijn ogen 
door en door slecht en slecht verging het dus ook de economie. Voor 
complexiteiten als een bloeiende economie in bezettingstijd had hij 
geen oog. Ook dit is een inzicht dat door de media klakkeloos over‑
genomen, om niet te zeggen met grote koppen, aansprekende, via de 
pr‑afdeling van de uitgeverij geleverde foto’s en korte, soms door De 
Jong zelf gemaakte samenvattingen aangedikt werd.50 ‘Ons land werd 
leeggeplunderd,’ schreef een van de kranten. Bij het artikel staan foto’s 
van het stelen van een kerkklok en van een fietser met een zelfgemaakt 
voertuig. ‘Het verarmende Nederland werd steeds grimmiger,’ maakte 
een andere krant ervan. Bij het artikel stond een foto van dezelfde fiet‑
ser, van een auto met gasgenerator en eveneens van de diefstal van een 
klok. ‘Hoe de Duitsers ons land leegzogen,’ meldde een derde krant 
naar aanleiding van De Jongs hoofdstuk over verarmend Nederland. 
Bij het artikel werden opnieuw dezelfde foto’s afgedrukt.51

Accenten in deel 7

Afgezien van het hoofdstuk over de economie gaan de twee banden van 
deel 7 van Het Koninkrijk (mei 1943‑juni 1944) over vier onderwerpen: 
jodenvervolging, internationale oorlogvoering, onderdrukking c.q. 
collaboratie én verzet. Het is twijfelachtig of de ervaring van de Ne‑
derlandse bevolking tijdens genoemde periode met deze thema’s be‑
schreven kan worden. De joden maakten een klein percentage van de 
bevolking uit. De internationale strijd was nog ver weg. Weinigen col‑
laboreerden daadwerkelijk. Nog minder Nederlanders zaten in het ver‑
zet. Het is waar dat de laatste joden in deze fase weggevoerd werden en 
dat de bevolking van Amsterdam (elders waren de joden al zo goed als 
verdwenen) dit opgemerkt moet hebben. Het is zeker ook waar dat men 
grote belangstelling had voor de ontwikkelingen op het internationale 
slagveld. Verder onderging men de druk van de bezetting en merkte af 
en toe iets van het verzet. Maar vermoedelijk belangrijker dan dit alles 
is dat de overgrote meerderheid van de bevolking na drie jaar bezetting 
een methode had gevonden om met de situatie om te gaan. Men bleef 
hopen op verandering, de weerzin tegen de Duitsers nam toe, er was 
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medelijden met de joden en stille, hoewel ook angstige sympathie voor 
het verzet. Ondertussen probeerde men, voor zover generalisatie hier‑
over mogelijk is, zo goed mogelijk door te leven, druk met de zorg voor 
het dagelijkse en bang een fout te maken. Of zoals Hermans zei:

Iedere wandeling ’s avonds na achten op straat kon je laatste zijn. Dat 
viel in de praktijk natuurlijk wel een beetje mee, maar niemand kon van 
tevoren weten hoeveel het mee zou vallen. Het viel soms ook op een 
totaal onverwachte manier erg tegen.52

Toeval, onzekerheid, angst, voorzichtigheid en een steeds moeizamere 
alledag. Het zijn accenten die in deel 7 van Het Koninkrijk nauwelijks 
worden gelegd en in de reacties op het boek zelden of nooit ter sprake 
komen – en dat terwijl er tal van aanwijzingen zijn dat de oorlog van de 
Nederlanders in het vierde jaar toch vooral daaruit bestond. Die oorlog 
was echter niet die van Loe de Jong.

Subjectiviteiten

Op het eerste gezicht zijn de drie grote oorlogsseries van Loe de Jong 
– Je Maintiendrai (1941‑1945), De Bezetting (1960‑1965) en Het Ko-
ninkrijk (1969‑1988) – volstrekt verschillend. De eerste is intelligente 
propaganda, de tweede populaire beeldvorming, de derde verhalende 
geschiedschrijving. Bij nader toezien is echter onmiskenbaar dat de 
drie series niet alleen het werk zijn van één en dezelfde persoon maar 
ook de bouwstenen van één en dezelfde (om het postmoderne woord te 
gebruiken) ‘constructie’. ‘Wij hebben geschreven als een in het tweede 
decennium van deze [de twintigste] eeuw geboren Nederlander,’ maakt 
De Jong er aan het eind van Het Koninkrijk van,

bevoorrecht doordat hij mocht opgroeien in een democratische samen‑
leving, bevoorrecht doordat die samenleving zich na de nederlaag van 
het Derde Rijk wist te herstellen. De in die samenleving gehuldigde op‑
vattingen hebben de onze bepaald – zij liggen ten grondslag aan de be‑
oordelingen die impliciet of expliciet in ons werk voorkomen, vaak ook 
aan de termen waarin we ons uitdrukten.

Ruim een jaar later zou De Jong in een lezing zijn visie op eigen sub‑
jectiviteit verder uitwerken.53 Dit deed hij onder meer door te verwijzen 
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naar een interessante voetnoot in het zevende deel van Het Koninkrijk. 
In die noot schrijft hij dat het hem moeite kost in verband met de li‑
quidatie van collaborateurs van ‘moord’ te spreken terwijl een derge‑
lijk begrip ingeval van liquidatie van verzetsstrijders voor hem vanzelf 
spreekt. ‘Is dat niet meten met twee maten?’ vraagt hij zich af, om deze 
vraag vervolgens ontkennend te beantwoorden. ‘Als twee hetzelfde 
doen is het nog niet hetzelfde.’ Er waren positieve en negatieve doel‑
einden, vervolgt hij. Positief was elke poging het Derde Rijk te vernie‑
tigen, negatief de poging het te behouden.
 

Is ons taalgebruik dus subjectief? Zonder twijfel... Wie een geschiede‑
nis van bezet Nederland zou willen schrijven waarin louter ‘objectieve’ 
termen zouden voorkomen, zou zich, vrezen wij, moeten beperken tot 
het aspect van de weersomstandigheden.54

In genoemde zelfkritiek stelt De Jong dat hij zich altijd bewust is ge‑
weest van zijn subjectiviteit en daarvoor aan het begin van deel 1 van 
Het Koninkrijk ook gewaarschuwd had. Nu is dit laatste misschien wat 
veel gezegd55 maar het is zonder twijfel juist dat hij zich realiseerde dat 
de grondtoon van zijn werk weerzin tegen het nazisme was. Die weer‑
zin was expliciet én bewust.
 Aan het eind van Het Koninkrijk speculeert De Jong met de moge‑
lijkheid dat Hitler gewonnen zou hebben. In dat geval, stelt hij, zou 
‘een diametraal tegengestelde geschiedenis van Nederland in de jaren 
‘39‑’45 tot stand zijn gekomen’.56 Het spreekt voor zich. Maar door 
zo’n extreem alternatief te nemen ontloopt De Jong de vraag of een 
ander perspectief op de oorlog bij gelijkblijvende omstandigheden 
(parlementaire democratie, open samenleving e.d.) eveneens denk‑
baar is en zo ja, hoe dát eruit zou kunnen zien. Het gaat te ver te 
zeggen dat een dergelijke mogelijkheid bij hem niet opgekomen is. 
Niettemin kun je beweren dat daarvan in Het Koninkrijk nauwelijks 
of geen voorbeelden te vinden zijn. Is dat niet vreemd, vreemd is wel 
dat alternatieven ook in deel 14, met reacties op het werk, niet of nau‑
welijks voorkomen.57 Had De Jong zozeer het gelijk aan zijn zijde? 
Durfde niemand hem tegen te spreken? Of is er wellicht een andere 
verklaring?
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Communicatiestrategie

Loe de Jong was niet alleen een historicus met een enorme werkkracht 
en een groot vertellend vermogen, hij was ook een begaafd communi‑
catief strateeg en een, wat je zou kunnen noemen, controlefreak. Dit 
laatste blijkt niet alleen uit de manier waarop hij zijn onderzoek en 
schrijfproces organiseerde58 maar ook uit zijn welhaast dwangmatige 
neiging ook andere aspecten van de productie en publicatie van zijn 
werk in de hand te houden. Een goede illustratie hiervan is de uitvoe‑
rige brief die hij op 22 september 1972, kort vóór de verschijning van 
deel 4 van Het Koninkrijk, aan de directie van distributeur Martinus 
Nijhoff schreef. Daarin wordt ieder detail gepland, de persconferentie 
minutieus voorbereid, de oplage nauwkeurig uitgesplitst.

Van deze eerste druk zullen 235 exemplaren aan het instituut toegezon‑
den worden... Voor u resteren dus 5665 exemplaren. Van deze hoeveel‑
heid zal de eerste helft op 19 oktober bij U afgeleverd worden... Indien 
personen rechtstreeks bij U hun bestelling geplaatst hebben, zou ik 
U willen verzoeken de betrokkenen hun exemplaren eerst op 23 okto‑
ber toe te zenden... Een en ander is noodzakelijk teneinde de publici‑
teitsmedia geen motief te geven, de embargoregeling te doorbreken.59

In deel 13 legt De Jong uitvoerig verantwoording af over de totstandko‑
ming van Het Koninkrijk. Over de wijze waarop het werk ‘in de markt’ 
werd gezet, spreekt hij echter niet terwijl dat bij het succes zonder twij‑
fel een enorme rol heeft gespeeld.60 Het begon er al mee dat De Jong, 
zoals ook blijkt uit bovenstaande brief, de publicatie van elk deel zorg‑
vuldig regisseerde. Daartoe ontving de pers ongeveer drie weken vóór 
publicatie en onder nadrukkelijk embargo61 drukproeven dan wel de 
boeken zelf. Op de dag vóór publicatie kregen de kranten via het anp 
een uitvoerige samenvatting. Vervolgens gaf De Jong een persconfe‑
rentie. Deze was zo gepland dat ochtend‑ en avondkranten om beurten 
de primeur hadden. ‘Het optreden van De Jong op een persconferentie 
is onnavolgbaar,’ schreef een van de journalisten die de publicatie van 
Het Koninkrijk in verschillende rollen en van begin tot eind meemaak‑
te, Volkskrant‑medewerker en later hoogleraar Vaderlandse Geschiede‑
nis Jan Bank.

Wie er ook met hem aan tafel zit en met égards aan de journalisten is 
voorgesteld, hij leidt de sessie. Nu eens een strenge docent met een af‑
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werende reactie, dan weer een collega, die zijn pappenheimers kent en 
tot samenzwering bereid lijkt... quasi onverschillig... over de krenten, 
die andere journalisten in zijn pap hebben ontdekt maar die hij er wel 
eerst heeft ingelegd.62

Dit laatste was inderdaad een van de Jongs slimmigheden. Als voorma‑
lig journalist wist hij dat het succes van een krantenartikel staat of valt 
met het nieuwsgehalte. Geschiedschrijving biedt gewoonlijk weinig 
nieuws, tenzij... Voor die uitzonderingen zorgde De Jong, bijvoorbeeld 
door bij de publicatie van deel 9 een geschreven verklaring over Van ’t 
Sant en de escapades van prins Hendrik uit te delen,63 door op de pers‑
conferentie van deel 8 het wanbeleid van het Rode Kruis als nieuws 
te brengen (wat het niet was) en door bij de delen 4 en 5 veel werk te 
maken van de opwinding rond de Nederlandse Unie. Maar ook elders 
en op andere manieren zorgde hij ervoor dat de krenten niemand ont‑
gingen. ‘Ik meen er goed aan te doen speciaal u attent te maken op de 
samenvattende cijfers die u op p. 886‑887 kunt aantreffen,’ schreef hij 
in februari 1978 aan de hoofdredactie van het anp. ‘Zij zijn nog niet 
eerder gepubliceerd.’64 Gewoonlijk sloeg De Jong zowel bij dergelijke 
mededelingen als op persconferenties een ons‑kent‑ons‑toontje aan: 
‘Wij journalisten weten wat er in de wereld te koop is en doen er goed 
aan ons publiek hiervan op verantwoorde maar smakelijke wijze ver‑
slag te doen.’ Hij was hiertoe mede zo goed in staat omdat hij, zoals 
eerder vermeld, zich onder journalisten thuis voelde, beter vermoede‑
lijk dan onder vakgenoten.

Perscontacten

Voor zover na te gaan wist De Jong ongeveer alle Nederlandse media, 
de geschreven pers voorop, bij de publicatie van Het Koninkrijk in te 
schakelen. Daarvoor hoefde hij overigens nauwelijks moeite te doen. 
Wie niet op de verzendlijst stond, om de een of andere reden bang 
was dat tekst hem niet of niet op tijd zou bereiken of de auteur in ver‑
band met het werk nog even apart wilde spreken, stuurde een briefje 
en kreeg per omgaande antwoord. Het was bijna altijd positief. Het 
correspondentiearchief van het riod ligt dan ook vol met kattebel‑
letjes en de reacties daarop.65 Zo schreef Paul van ’t Veer, een van De 
Jongs beste critici, eind september 1972 een briefje waarin hij vertelde 
dat hij als journalist van Het Vrije Volk altijd een uitnodiging voor de 
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persconferentie had ontvangen maar nu elders werkte (bij Het Parool, 
waar Evert Werkman de oorlog ‘deed’) maar toch graag lid van de kring 
wilde blijven. De Jong meldde hem per omgaande dat dit vanzelf sprak 
en dat hij het eerstvolgend deel van Het Koninkrijk tijdig zou ontvan‑
gen. Een vergelijkbaar briefje werd enkele jaren later door G. Alb. van 
Dongen van het Rotterdamsch Nieuwsblad gestuurd. Deze vroeg wan‑
neer de persconferenties van deel 5 gehouden zouden worden (het wa‑
ren er maar liefst twee, voor elke band één) en of het mogelijk was de 
boeken niet naar de krant maar naar zijn huisadres te sturen. Kwam 
voor elkaar, luidde prompt het antwoord.66

 Regelmatig ondernam De Jong ook zelf actie, onder meer door naar 
zijn mening lakse media aan het jasje te trekken. In Nederland gebeur‑
de dat zelden maar de rest van de wereld liet het nog wel eens afweten. 
‘De plaats van Le Monde kennend,’ schreef hij in 1972 aan de Haagse 
correspondent van de Franse krant, ‘heb ik altijd betreurd dat in dit blad 
nooit aandacht is geweest voor het werk en de publicaties van het insti‑
tuut.’ Enkele jaren later, kort vóór de verschijning van deel 5, meende 
hij de Belgische pers te moeten opporren. ‘Mijn Heren,’ schreef hij aan 
onder meer de Gazet van Antwerpen, Het Volk en Het Laatste Nieuws:

Binnenkort verschijnt de eerste helft van deel 5 van mijn werk... Ik mo‑
ge u verzoeken mij te berichten of U prijs stelt op toezending van een 
recensie‑exemplaar.67

Net als bij de geschreven pers probeerde De Jong zijn aandacht ook 
zo goed mogelijk over de audiovisuele media te verdelen: de ene keer 
kwam de ene, een volgende keer een andere omroep aan de beurt. Het 
gaat te ver te zeggen dat hij door dit verdelen probeerde te heersen 
maar beheersen wilde – en deed – hij de zaak wel degelijk. ‘Er zijn zoals 
ik het zie, drie mogelijkheden,’ schreef hij de ncrv naar aanleiding 
van hetgeen hij in deel 9 over het Englandspiel zou publiceren.

1. een interview met mij, en eventueel ook met anderen, in Hier en Nu. 
2. een apart programma, los van uw actualiteitenrubriek. 3. integrale 
voordracht van mijn tekst [De Jong hield vóór publicatie een lezing over 
het onderwerp] door mijzelf...68

De ncrv, uitzonderlijk, ging niet op de voorstellen in. De verklaring 
is een simpele: de omroep had zelf een reeks van maar liefst vijf docu‑
mentaires over het onderwerp in de maak, elk van een klein uur lang.69
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Jaap van Meekren

Van grote betekenis voor verspreiding en succes van Het Koninkrijk 
was dat de journalisten met wie De Jong verkeerde, niet de eersten de 
besten waren en, zeker waar het de oorlog betrof, in eigen kring veelal 
als gezaghebbend werden beschouwd. Het vermoedelijk beste voor‑
beeld hiervan is Jaap van Meekren, geboren in 1923 en vanaf de tweede 
helft van de jaren zestig tot halverwege de jaren tachtig de centrale fi‑
guur in avro’s actualiteitenrubriek Televizier. Zo herinnerde een van 
degenen die van hem het vak leerde, Fons van Westerloo, hoe hij her 
en der de scepter zwaaide:

Hooggeplaatsten, onder wie ministers en premiers, vroegen hem be‑
leefd of zij hem mochten tutoyeren, in plaats van andersom. Dries [van 
Agt], Joop [den Uyl], Gajus [De Gaay Fortman sr.), ze kwamen allemaal 
bij hem thuis over de vloer en als hij ze dan ontving, zittend aan de kop 
van de dinertafel, leek het of hij het land bestuurde.

Overdreven? Vast, maar in eigen kring – onder journalisten, bij de 
avro en zeker als het de oorlog aanging – was zijn woord wet.70 ‘Ik 
heb iets met de oorlog,’ schreef Van Meekren in zijn onvoltooide me‑
moires.

Ik ben niet getraumatiseerd (mijn ouders zijn na twee jaar Westerbork 
en Theresiënstadt heelhuids teruggekomen, mijn zuster zat in Zwitser‑
land en ik leef ook nog) maar mij blijft de vraag fascineren: hoe heeft 
het kunnen gebeuren? Ik kan eindeloos kijken naar films en foto’s van 
Hitler en probeer me dan in te denken wat er werkelijk achter dat voor‑
hoofd heeft geleefd.

Het wordt bevestigd door mensen die Van Meekren goed gekend heb‑
ben: hij was volstrekt bezeten van de oorlog. Zo vertelt Bernard Ham‑
melburg hoe hij als jong verslaggever een tijdje met hem in Curaçao 
verbleef. Lezend op het strand dreigden de vellen van de proef van Het 
Koninkrijk telkens weg te waaien.71 ‘We probeerden wel eens andere 
onderwerpen [dan de oorlog] te bespreken,’ schrijft hij, ‘maar altijd 
kwam de conversatie terug op de oorlog. “We varen weer,” zei Jaap 
dan. Het schip‑van‑herinneringen had even een haven‑van‑afleiding 
aangedaan, maar niet voor lang.’
 Oorlog, oorlog, altijd weer de oorlog. Volgens Van Meekren was de 
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oorlog een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de geschiede‑
nis en ging er geen dag voorbij zonder een stuk erover in de krant – of 
een item op televisie. In het laatste geval hebben weinigen daaraan zo 
bijgedragen als juist hij. ‘Vanuit die fascinatie maar ook vanuit de be‑
hoefte de herinnering levend te houden,’ schreef hij,

heb ik misschien wel honderd uitzendingen gemaakt. Het klinkt dra‑
matisch maar ik meen het oprecht: omdat de omroep mij daartoe nu 
eenmaal de gelegenheid gaf heb ik het als mijn plicht gevoeld naar bes‑
te vermogen de tolk te zijn van doden en overlevenden.72

Het is niet meer te achterhalen hoeveel uitzendingen Van Meekren 
alleen al aan Het Koninkrijk gewijd heeft maar voor zover na te gaan 
is dat vanaf deel 4 altijd gebeurd, tot 1985 bij de avro, daarna bij Ve‑
ronica. Toon en sfeer van die uitzendingen waren zonder uitzonde‑
ring harmonieus, om niet te zeggen bewonderend – al bleef de relatie 
tussen historicus en televisiemaker zakelijk.73 Ook de opzet was veelal 
dezelfde. Het eerste deel van het item bestond uit gefilmde beelden en 
interviews op locatie,74 het tweede uit een studiogesprek tussen Van 
Meekren en De Jong.75

 ‘De Paasbijdrage van de avro was bijna drie kwartier reclame voor 
het achtste deel van dr. Loe de Jongs meesterwerk over de Tweede We‑
reldoorlog,’ schreef Peter van Bueren in de Volkskrant.76 En inderdaad, 
wie de uitzending opnieuw bekijkt,77 kan niet anders dan opmerken 
hoezeer de twee mannen het met elkaar eens waren. ‘Volgens Jaap 
van Meekren kan de verbreiding van dit werk ertoe bijdragen “dat het 
nooit meer zal gebeuren”,’ tekende Van Bueren naar aanleiding van de 
uitzending op. Wat hij er niet bij vertelde, vermoedelijk omdat hij het 
niet wist want niet aanwezig was geweest, was dat De Jong tijdens de 
persconferentie hetzelfde had beweerd.78

Amici

In de wereld van de geschreven pers had De Jong heel wat ‘vrienden’ 
van het statuur van Van Meekren. Onder hen de al wat oudere Parool-
journalist Evert Werkman. Hij was actief geweest in het verzet, had er 
ook over geschreven en onder meer een bloemlezing gemaakt die zijn 
titel ontleende aan de Rotterdammer die Buskes in de meidagen van 
’40 boos ‘ik neem het niet’ had zien roepen. Hoewel hij in 1980 met 
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pensioen ging en de laatste delen van Het Koninkrijk niet meer recen‑
seerde, bleef hij de publicaties trouw en instemmend79 volgen. Hoe‑
zeer hij zich met de geschiedschrijver verbonden voelde, blijkt onder 
meer uit een brief uit mei 1970. ‘Waarde De Jong,’ begon die,

je hebt, neem ik aan, kennis genomen van enkele artikelen van de laatste 
tijd, waarin de methode, die je met de geschiedschrijving in ‘Het Konink-
rijk enz’ hebt gevolgd, nogal scherp wordt aangevallen. Ik doel o.m. op de 
artikelen van Jan Rogier in Vrij Nederland, Jan Bank in de Volkskrant en 
Paul van ’t Veer in Hollands Maandblad. Ik zou mij kunnen voorstellen, 
dat je de behoefte hebt je in het openbaar te verweren tegen deze visies. 
Indien dit zo is, zou je dit dan niet in Het Parool willen doen?80

De collegiaal‑vriendschappelijke verhouding tussen de twee leeftijds‑
genoten bleek ook bij de verschijning van deel 12. Werkman, fameus 
schrijver van speelse verzen, had in 1972 een sonnet gemaakt over het 
moment dat het laatste deel van Het Koninkrijk gepresenteerd zou wor‑
den. Daarin voorspelde hij dat er dan nog slechts drie bejaarde journa‑
listen zouden opdagen en de auteur overmand zou zijn door twijfel. 
Toen het zover was antwoordde De Jong met een sonnet van zijn hand. 
Van bejaarde journalisten was geen sprake, van twijfel evenmin. ‘De 
situatie is vreemd,’ dichtte hij,

men noemt mij een orakel,
ja als een monument zo word ik thans bezongen
alsof op mijn terrein geschiedde een mirakel.

Sonnet én boek liet hij bij Werkman thuisbezorgen.81

 Zover ging De Jong zelden maar op vertrouwde voet stond hij met 
velen. Zo schreef hij in april 1975 aan ‘amice Sinner’, vaste recensent 
van het Algemeen Dagblad en de daaraan gelieerde kranten als Het Va-
derland en de Noord Ooster, dat hij in zijn bespreking van deel 6 twee 
foutjes had gemaakt. ‘Ik begrijp dat ik het de pers niet gemakkelijk 
maak door zulke lange boeken te schrijven,’ verontschuldigde hij zich, 
‘het lijkt mij een moeilijke opgave om de inhoud in een betrekkelijk 
beknopt artikel samen te vatten’ maar... Of de recensent de onjuisthe‑
den in een volgend nummer van de krant maar even wilde corrigeren. 
Maar niet alleen in geval van kritiek liet De Jong van zich horen. Hij 
deed het ook om complimenten uit te delen.82 Zo schreef hij eind 1972 
aan Anthonie Mertens van De Standaard een bedankbriefje voor
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uw lange artikel over mijn deel 4... Ik vind dat U van dit deel een bijzon‑
der mooie samenvatting gemaakt hebt. Omdat er in stond dat U alleen 
maar door ziekte het lange boek zo spoedig hebt kunnen lezen, wil ik 
bij deze de hoop uitspreken dat U spoedig weer geheel hersteld bent.83

Zo was het journalistieke wereldje waarin De Jong verkeerde. Ons kent 
ons.

Jan Bank

‘Mijn conclusie,’ schreef Jan Bank in een notitie ten behoeve van deel 
14 van Het Koninkrijk,

is dat er weliswaar van directe beïnvloeding van de pers geen sprake 
was, maar dat een combinatie van dwingende produktie‑factoren en 
een perfecte beheersing van de journalistieke conventies De Jong in 
staat heeft gesteld de eerste weerklank op zijn werk te orkestreren.84

Hoe dit in zijn werk ging, is dankzij het uitvoerige correspondentiear‑
chief van het riod goed na te gaan, onder meer in het geval van Bank 
zelf.
 De eerste contacten tussen Bank en De Jong kwamen dankzij tele‑
visieproducent Max Appelboom tot stand. Deze wilde in 1974 van de 
rijzende ster een portret maken en vroeg Bank daarover de redactie 
te voeren. Dat was een voor de hand liggende keus. Op het moment 
dat het eerste deel van Het Koninkrijk verscheen, februari 1969, werk‑
te Bank bij de Volkskrant en behoorde tot de groep die van de krant 
het lijfblad zou maken van de goed opgeleide, kritische generatie die 
ideologisch nauw gelieerd was aan wat hiervoor de oorlogsgeneratie is 
genoemd.85 Vermoedelijk ook omdat hij historicus was, had Bank de 
verschijning van Het Koninkrijk vanaf het eerste moment gevolgd. In 
tegenstelling tot wat je op basis van de hiervoor geciteerde brief van 
Evert Werkman zou verwachten, deed hij dat allerminst negatief – zij 
het misschien iets minder bewonderend dan volgens verzetslui van de 
oudere generatie zou moeten.86 Maar het was op dat moment nog pas 
1970, de jonge generatie liet zich horen, De Jongs grote tijd lag nog 
in het verschiet. Hoe dan ook, hij is een goed verteller, beklemtoonde 
Bank, en had oog voor detail. Ook beschikte hij over een groot por‑
tretteertalent, plus het vermogen saillante details naar voren te halen. 
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Bank zou dit keer op keer herhalen, onder meer naar aanleiding van de 
verschijning van deel 9 in 1979.
 De twee hadden elkaar ondertussen beter leren kennen, Bank werk‑
te als historicus aan de Universiteit van Utrecht – terwijl hij Het Ko-
ninkrijk voor de Volkskrant bleef recenseren – en noemde de oudere 
collega in briefjes al amice. Weer enkele jaren later, Bank was onder‑
tussen gepromoveerd en tot bijzonder hoogleraar in Rotterdam be‑
noemd, raakten de twee zelfs op redelijk vertrouwde voet. Dat werd 
nog sterker toen Bank in 1983 in Rotterdam een gewoon professoraat 
kreeg en zich voornam zijn oratie aan niets minder dan de oorlogs‑
geschiedschrijving te wijden. In een brief vertelde hij De Jong dat hij 
op basis van film en televisie wilde aantonen hoe tijdsgebonden die 
geschiedschrijving was. De aangeschrevene beaamde dit maar voegde 
eraan toe dat een dergelijke stelling volgens hem moeilijk te bewijzen 
was. Dat was volgens De Jong niet het enige struikelblok.

Een probleem lijkt mij ook dat de film en de televisie toch niet meer zijn 
dan toevoegsel aan wat gepubliceerd wordt in dagbladen, periodieken 
en boekpublikaties.

Deze voor een ‘televisieleraar’ opmerkelijke uitspraak deed De Jong in 
juni 1982. Het jaar daarop was er intensief briefverkeer tussen Bank 
en het riod – niet alleen met De Jong. De belangrijkste reden hiervan 
is dat de inaugurele rede nogal wat onrust veroorzaakt had. Bank had 
zich namelijk afgevraagd of het instituut na voltooiing van Het Konink-
rijk niet beter opgedoekt kon worden. Maar enkele briefjes heen en 
weer verzachtten de pijn en eenmaal zover hoorde Bank er helemaal 
bij. Regelmatig werd over studenten gecorrespondeerd. De Jong ver‑
telde Bank dat hij voor zijn werk aan deel 11 (over Nederlands‑Indië) 
veel gebruikmaakte van zijn dissertatie (Katholieken en de Indonesische 
Revolutie). Eind 1984 kreeg Bank zelfs de discussienota’s over Het Ko-
ninkrijk toegestuurd, dat wil zeggen de verslagen van de gesprekken 
tussen de auteur en zijn meelezers. ‘Strikt persoonlijk... bovendien in 
je kwaliteit als hoogleraar,’ voegde De Jong eraan toe.
 Zo bezien is het niet verwonderlijk dat Bank de hoofdrol kreeg in de 
samenstelling van het in 1991 verschenen deel 14 van Het Koninkrijk, 
bestaande uit kritieken op het werk. Hij was relatief jong, inmiddels 
hoogleraar in Leiden, goed met De Jong, goed ook met andere werk‑
nemers van het riod, kenner van de materie én bij de receptie van het 
werk intensief betrokken geweest, kortom een van de velen die een rol 
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speelde in het verhaal dat door en vanuit het riod over de Tweede We‑
reldoorlog werd verteld. Het gaat te ver te zeggen dat De Jong omringd 
werd door een schare professionele bewonderaars – daarvoor waren de 
verhoudingen te zakelijk, bovendien zijn professionals over het alge‑
meen te eigenwijs om te bewonderen – maar omgeven door een aantal 
elkaar overlappende kringen van min of meer gelijkgestemden werd 
hij wel degelijk. Het is een verklaring temeer dat de kritieken op zijn 
werk in negen van de tien gevallen details betroffen. Wat betreft grote 
lijn en perspectief was men het eens.

Consensus aan de top – en op de bodem

De consensus over het in Het Koninkrijk geboden beeld werd vereen‑
voudigd doordat dit beeld im‑ of expliciet ondersteund werd door fi‑
guren uit invloedrijke maatschappelijke groeperingen en door tal 
van onafhankelijke personen van naam en faam, onder wie collega‑
historici.87 Loe de Jong wist ook al dezen aan zich te binden door op 
tijd exemplaren van zijn boeken en, als de gelegenheid zich voordeed, 
een vriendelijk woordje te sturen. Het correspondentiearchief van het 
riod puilt daarom eveneens uit van bedankjes, uitnodigingen, feli‑
citaties en andere fatsoensbriefjes. Ook hierbij zijn allerlei kringen te 
onderscheiden, van intimi of lotgenoten als Victor van Vriesland (‘bes‑
te Vic’), Eelco van Kleffens (‘amice’), Johannes Scheps (‘beste vriend 
Scheps... waren er in de bezettingstijd maar meer geweest als jij’) en 
Willem Drees (‘Beste De Jong... Je Drees’) tot verder verwijderden als 
ministers, premiers, politici, wetenschapslui, bestuurders en leden 
van het koninklijk huis.
 Het is onmogelijk hen in een samenhangend verband te plaatsen, 
onmogelijk ook te zeggen wat hun rol is geweest bij de verbreiding 
van het oorlogsverhaal van Loe de Jong maar de stelling dat het corres‑
pondentiearchief van het riod uit de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw88 een blauwdruk biedt van op zijn minst een belangrijk deel van 
de bestuurlijke elite van zowel de nieuwe als de oude garde en dat die 
elite ertoe bijgedragen heeft de ‘boodschap’ van Het Koninkrijk te ver‑
spreiden, is nauwelijks gewaagd – zij het evenmin veelzeggend. Cals, 
Klompé, Schmelzer, Juliana, Beatrix, Bernhard, Van Dam (Marcel), 
Lubbers, Burger, Carmiggelt, De Jong (Piet) e tutti quanti behoorden 
tot de contacten. Voeg hierbij de namen van de tallozen die in de media 
instemmend over Het Koninkrijk schreven of spraken en de consensus 
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wordt steeds begrijpelijker. Een gewenst beeld alleen, zo weten we uit 
onderzoek naar collectieve herinnering, is niet genoeg. Een rol spelen 
ook de middelen om het beeld te verspreiden en de aanvaarding ervan 
door spraakmakende groepen en personen.
 Om een ingewikkelde discussie in één zin samen te vatten: gemeen‑
schappelijke herinneringen zijn sociale verschijnselen en dus zijn het 
ook sociale factoren die de werking (en deels ook de inhoud) ervan 
bepalen. Dergelijke factoren zijn in geval van de receptie van het Ko‑
ninkrijk eenvoudig aan te wijzen. Waar of wanneer je het correspon‑
dentiearchief van het riod ook opent, telkens vind je het bewijs van 
De Jongs publieke functie. Brieven en briefjes, vragen en opmerkin‑
gen, ontboezemingen, soms zelfs halve manuscripten werden hem in 
onophoudelijke stroom toegezonden. En nooit, bijna nooit,89 bleven de 
zendingen onbeantwoord. Zelfs schoolkinderen kregen antwoord, ook 
als ze onmogelijke vragen stelden zoals vier mavoleerlingen in novem‑
ber 1982 deden. ‘Vindt u dat oorlogsboeken ook een bepaalde uitwer‑
king hebben op de jeugd?’ De Jong ging er, vermoedelijk bij monde 
van een van zijn medewerkers, serieus op in en schreef een reactie van 
wel tien regels. ‘Wel dit is maar een kort antwoord,’ eindigde het. ‘Als 
je hier en daar nog meer wilt weten, kun je mij opbellen.’90

Bewonderaars

In de enorme correspondentie tussen Loe de Jong en zijn lezers zijn 
drie categorieën te onderscheiden: bewonderaars, critici en inlichtin‑
genvragers.91 Om te beginnen eerstgenoemden. Dat waren er zoals 
gezegd velen. Ze gingen in hun lofuitingen soms behoorlijk ver – niet 
alleen met woorden maar ook met daden zoals de versiering van hun 
schrijfsels met tekeningen of het aanbod van cadeaus. Een flink aantal 
van deze bewonderaars, vaak oudere alleenstaande dames, stortte bij 
De Jong ook hun hart uit. Zo de vrouw die tijdens de oorlog ondergedo‑
ken had gezeten en De Jong op 25 maart 1974 een eerste brief van vijf 
kantjes schreef, met als belangrijkste reden hem te bedanken. ‘Dank 
voor alles wat u gedaan heeft en nog doet. Ik weet nu: het is met har‑
tenbloed geschreven.’
 En passant schreef zij ook nog over de rest van het leven. De lange 
brief werd door een medewerker van De Jong in tien regels samenge‑
vat en vervolgens beantwoord. Daarop stuurde de vrouw nog een aan‑
tal brieven. Ze werden alle vriendelijk beantwoord, onder meer met 
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opmerkingen als: ‘Het speet mij te lezen dat u last van duizelingen 
hebt.’92

 Het ligt voor de hand dat ontboezemingen over de oorlog vaker voor‑
kwamen. Mensen die de tijd bewust hadden meegemaakt, naderden 
het einde van hun leven, keken terug, kwamen daarbij in vele gevallen 
bij de oorlog uit maar hadden lang niet altijd iemand met wie ze hun 
gedachten konden delen. Daarom deden ze dat met de persoon die van 
die oorlog het symbool was. Zo de oud‑verzetsman die zijn vrouw had 
verloren en De Jong vertelde over de rol die zij destijds gespeeld had 
terwijl hij in het ziekenhuis lag. Ze had gedaan wat hij had willen doen 
maar vanwege zijn ziekte niet kon doen: geheime stukken rondbren‑
gen. ‘Een prachtvrouw,’ schreef de man.

We waren wettelijk 60 jaar getrouwd, altijd in prima harmonie, en nu 
sta ik hier in een leeg huis... O, vergeef me onder deze omstandigheden 
mijn tranen en mijn typefouten. Ik heb er zovelen begraven in de oor‑
log.93

Uit de briefjes van bewonderaars wordt duidelijk dat De Jong zozeer 
een publieke figuur was geworden dat niet alleen belangrijk was wat 
hij beweerde maar ook hoe hij dat deed – welke kleren hij aanhad, hoe 
hij eruitzag, welke emoties hij toonde, zijn lach, gebaren. Een hoog‑
tepunt wat dit betreft was het optreden bij Sonja Barend in 1977. De 
kijkers zagen een volstrekt andere Loe dan ze gewend waren, niet de 
serieuze meester maar een vrolijke snuiter: ‘Weet je dat het eerste deel, 
Voorspel, nog eens in een sekswinkel heeft gelegen?’
 Dit optreden was de uitkomst van een kleine metamorfose die De 
Jong in de loop van de late jaren zestig, begin jaren zeventig onder‑
ging. Deze metamorfose was deels een reactie op de kritiek die hij na 
en door De Bezetting te verwerken kreeg, deels ook het gevolg van een 
maatschappelijke verandering. In De Bezetting kon De Jong nog op‑
treden als degene die ‘het’ wist, de alwetende verteller die boven de 
partijen stond. Ten gevolge van de democratisering werd dat steeds 
moeilijker. De belangstelling ging in plaats van naar ‘objectieve ge‑
schiedenissen’ steeds vaker uit naar subjectieve verhalen – vooral van 
slachtoffers. De Jong speelde hier, vermoedelijk zonder zich ervan be‑
wust te zijn, op in door een andere kant van zijn persoon te laten zien.
 Dat begon met een reeks interviews met Ischa Meijer. Daarin toon‑
de hij nadrukkelijk zijn kwetsbaarheid, om niet te zeggen minder 
goede eigenschappen. Dit deed hij vervolgens ook op televisie, om te 
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beginnen in een langdurig gesprek met de hoofdredacteur van het blad 
waarin Meijer zijn interviews publiceerde, W.L. Brugsma. Het maakte 
veel indruk en liet het publiek ‘gewoon een aardige man’ zien. Vanaf 
dat moment toonde De Jong geregeld zijn ‘menselijke’ (in tegenstel‑
ling tot professionele) kant. Pas tijdens de Aantjesaffaire, ruim een jaar 
na de Sonja‑uitzending, speelde hij weer eventjes de oude betweter. 
Het is mogelijk dat die temeer slecht viel omdat hij eigenlijk verdwe‑
nen leek – en tegelijkertijd een anachronisme was geworden.

Critici

Naast bewonderaars had De Jong ook critici. Ook dat waren er velen, 
zij het dat hun kritiek in 9 van de 10 gevallen details betrof. ‘Of het nu 
ging om punten en komma’s of om meer fundamentele kwesties, Ne‑
derland telde heel wat mensen die het beter wisten dan de professor,’ 
schrijft een man die een uitvoerige bloemlezing uit het corresponden‑
tie‑archief van het riod samenstelde.94 In een flink aantal gevallen 
was die kritiek terecht. De Jong maakte fouten, soms nogal opmerke‑
lijke. Een amusant voorbeeld hiervan is zijn vertaling van de zinsnede 
‘wir fahren nach Polen um Juden zu versohlen’. Hij maakte daarvan 
‘wij gaan naar Polen om van Joden zoolleer te maken’ terwijl versohlen 
niet alleen dat maar ook ‘een aframmeling geven’ betekent. Er waren 
ook spellingseigenaardigheden die De Jong weigerde te erkennen. 
Daaronder het woord agressief dat hij, koppige gymnasiast, weigerde 
met één g te schrijven.
 Onvermijdelijk stonden er ook heel wat feitelijke onjuistheden in 
Het Koninkrijk. ‘Ten eerste was het mensenwerk,’ schreef De Jong 
voorafgaande aan de 100 pagina’s met wijzigingen die hij in deel 13 
opnam, ‘en dus feilbaar, ten tweede is er altijd veel meer gebeurd dan 
uit de bewaardgebleven documenten blijkt, en ten derde heb ik van 
die documentatie slechts een deel kunnen bestuderen.’95 De gevolgen 
werden De Jong door zijn lezers regelmatig onder de neus gewreven. 
Een huwelijk tussen twee adellijke figuren zou zich in Voorhout en 
niet in Voorburg voltrokken hebben. Bij een schietoefening was niet 
al maar slechts een deel van het houtwerk van de Scheveningse Pier in 
vlammen opgegaan. Een brug die volgens het foto‑onderschrift in Den 
Haag zou staan, was in werkelijkheid Amsterdams. De getoonde solda‑
ten van het 506ste regiment waren die van de 101ste luchtmachtdivisie. 
Een krant die volgens De Jong in Hoorn uitgegeven werd, verscheen in 
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Enkhuizen. Pijnlijk was dat een van de dertien personen die volgens de 
geschiedschrijver naar aanleiding van de aanslag op het Amsterdams 
bevolkingsregister geëxecuteerd waren, nog in leven bleek te zijn. ‘Ik 
wilde even zeggen dat ik er nog ben,’ kopte De Telegraaf.96 Zo zijn er 
honderden details. Voor zover op het moment van publicatie van dat 
deel (eind 1988) bekend, staan ze opgesomd in deel 13.
 Belangrijker, lastiger en interessanter dan feiten zijn meningen. 
Zo beweerde de zoon van Gerbrandy dat zijn vader totaal geen gevoel 
voor muziek had – en dat terwijl De Jong in deel 9 van Het Koninkrijk 
schreef dat de man zich in Londen een koffergrammofoon met klas‑
sieke platen had aangeschaft. ‘Daar kon hij bij tijd en wijle intens van 
genieten.’ Het was volgens de zoon ondenkbaar. ‘Er zijn sinds Adam 
en Eva weinig mensen op de wereld geweest die zo volstrekt onmuzi‑
kaal waren als mijn vader.’97

 De Jong legde zich bij het gezag van de zoon neer en nam in deel 
13 een correctie op: Gerbrandy zou in plaats van naar muziek naar een 
talencursus geluisterd hebben. Van dergelijke wijzigingen zijn er in 
deel 13 meer voorbeelden te vinden. Uitzonderlijk daarentegen zijn de 
correcties die getuigen van zogenoemd ‘voortschrijdend inzicht’. Maar 
ze zijn er wel. Een goed voorbeeld zijn de passages gewijd aan hispa‑
nist en verzetsstrijder Johan Brouwer. Op basis van enkele citaten uit 
een brochure die Brouwer in de zomer van 1940 had gepubliceerd, 
suggereerde De Jong dat de man fascistoïde neigingen had. ‘Het was 
of hij door middel van zijn latere [verzets]daden de herinnering aan 
die overijlde analyse wilde uitwissen.’ Bij nader inzien realiseerde hij 
zich dat deze suggestie onjuist was. ‘Deze passage komt te vervallen,’ 
schreef hij daarom in deel 13 en voegde een nieuw biografietje toe.98

 Dat De Jong selectief, om niet te zeggen elitair in zijn correcties was, 
blijkt uit een van de vele relletjes waartoe Het Koninkrijk aanleiding 
gaf. In deel 5 staat een passage over het hotel in Valkenburg waar Co‑
lijn in juni 1941 geïnterneerd was geweest. ‘Bepaald geen lustoord,’ 
staat er, ‘het eten was er miserabel, de bediening slecht en de hotelier 
en zijn vrouw leefden als kat en hond.’99 De vrouw, op het moment 
van publicatie nog in leven, reageerde als door een wesp gestoken, de 
lokale pers bemoeide zich ermee, kortom wat vanuit het perspectief 
van De Jong een niemendalletje was en voor de geschiedschrijving van 
de oorlog onbetekenend is, kon voor de betrokkenen een drama bete‑
kenen. In dit geval corrigeerde De Jong zijn grofheid niet – het is wel 
vaker opgemerkt dat een zeker klassenbewustzijn hem niet vreemd 
was: een willekeurige vrouw uit Limburg was ver van zijn bed terwijl 
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mensen uit de omgeving van Brouwer nabij waren.100

 Onder de critici waren ook notoire zeurkousen, althans mensen die 
daarvoor doorgingen. Een voorbeeld daarvan is de man die bij hoog en 
laag volhield dat de oorlog niet, zoals Loe de Jong beweerde, om half 
drie maar al om half een uitgebroken was en dat de regering hiervan 
ook al minstens een week tevoren op de hoogte was. Hij bestookte niet 
alleen het riod en De Jong maar ook de avro, Van Meekren en Van 
Agt met woedende brieven. Kantjes vol, jarenlang!101

Al ging De Jong er wel eens toe over een ander gelijk te geven of een 
mening over een bepaalde persoon of gebeurtenis te corrigeren, op 
principiële punten wist hij van geen wijken. Dit kon hij temeer doen 
omdat niemand zich wat kennis van de oorlog betreft met hem kon 
(of durfde) meten en zijn eventueel wél serieuze tegenstanders zelden 
goede papieren hadden. Dit laatste geldt onder meer H.W. Van der 
Vaart Smit. Niet alleen was hij in de oorlog fout geweest en daarvoor 
ook veroordeeld, hij was bovendien een buitengewoon lastig heer‑
schap en ook nog een slecht schrijver. Zijn Wetenschappelijke Kritiek 
i op het geschiedwerk van dr. L. De Jong, verschenen in 1975, maakte 
mede om die redenen weinig tot geen indruk. Pogingen van zijn kant 
rectificaties via de rechter af te dwingen liepen eveneens op niets uit. 
Nauwelijks beter verging het de interessantere figuur en betere criti‑
cus Ridder van Rappard, gewezen burgemeester van Gorinchem en 
schrijver van twee dikke pillen over de oorlog – en tegen de visie van 
De Jong. Over hem later.102

 Aan de andere kant van het politieke spectrum stond een man als 
Vrij Nederland‑journalist Jan Rogier. Hoewel hij gedurende korte tijd 
invloed had,103 was die uiteindelijk toch beperkt. Voor werkelijke in‑
vloed was Rogier te drammerig en het blad waarvoor hij schreef, hoe 
belangrijk ook, te Amsterdams intellectueel. Hier komt bij dat de 
voortdurende verschijning van Het Koninkrijk in de jaren zeventig in 
het voordeel van De Jong werkte. Critici werden verpletterd.104 Ook had 
Rogier op cruciale punten aantoonbaar ongelijk. Zo is zijn centrale 
these – dat De Jong een geschiedschrijver des rijks ofwel een mario‑
net van de regering was – onmogelijk vol te houden. Zoals blijkt uit 
conflicten over de Nederlandse Unie, Aantjes en Van ’t Sant was re‑
gelmatig juist het tegenovergestelde het geval: De Jong ging zijn gang 
en de regering kon weinig anders doen dan proberen de schade tot 
een minimum te beperken. Maar belangrijkste van al is toch dat in de 
loop van de jaren zeventig de stemming veranderde, in het nadeel van 
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Rogier welteverstaan. Het was een van de redenen dat hij in 1977 uit 
de journalistiek stapte en de kort hierna verschenen boekuitgaven van 
zijn artikelen van een somber voorwoord voorzag. Hij wist het: zijn 
tijd was voorbij, zijn visie achterhaald. Uiteindelijk leidde dit er toe dat 
’s mans boeken zelfs in het eigen blad kritisch besproken werden.105

Meelezers

Terwijl De Jong nauwelijks of geen rekening hoefde te houden met 
de critici van links en rechts, kon hij niet voorbij aan de kritiek uit het 
midden. Die kritiek kwam in eerste instantie van een grote groep ‘mee‑
lezers’. Het waren er vele, bestuur en medewerkers van het instituut, 
vertegenwoordigers van het ministerie en speciale genodigden.106 In 
verreweg de meeste gevallen verliepen de discussies met hen in kri‑
tische harmonie en hadden tot gevolg dat het manuscript op details 
aangepast werd. Op deze ‘regel’ zijn uitzonderingen: de passages over 
de Nederlandse Unie, de zaak‑Van ’t Sant, de Ordedienst (OD) en Ne‑
derlands‑Indië – met op een enigszins aparte plaats hetgeen door De 
Jong over Hirschfeld werd geschreven. Het eerste geval kwam, althans 
wat de kritiek van het Driemanschap betreft, al uitvoerig ter sprake. 
Maar daaraan voorafgaand had het oordeel over de Unie ook onder 
de meelezers al tot veel onrust geleid. Eerder en tot op zekere hoogte 
hiermee vergelijkbaar speelde een meningsverschil tussen De Jong en 
meelezer/bestuurslid Tjalling P. van der Kooy over secretaris‑generaal 
Hirschfeld – een conflict dat tot op de dag van vandaag aanhoudt.107 
Uiteindelijk werden de twee het niet eens en stapte Van der Kooy uit de 
begeleidingscommissie.108

 Voor veel beroering, eerst binnen de commissie, daarna in de sa‑
menleving, zorgden ook de passages over de vertrouweling van Wilhel‑
mina, F. Van ’t Sant, in het bijzonder over diens bemoeienissen met 
de escapades van prins Hendrik in de jaren twintig. Volgens meerdere 
meelezers hadden die passages met de oorlog niets te maken. Toch 
wel, beweerde De Jong: de rol van Van ’t Sant tijdens de oorlog moest 
in het licht van eerdere gebeurtenissen worden gezien. De zaak werd 
gecompliceerd doordat ook de politiek en zelfs het Koningshuis zich 
ermee bemoeiden – de onthullingen waren pijnlijk voor Juliana. Maar 
De Jong hield voet bij stuk, paste de tekst enigszins aan, meer niet. 
Voor de media was het smullen. De Jong daarentegen heeft de ophef 
over Van ’t Sant zo kort na de affaire‑Aantjes geen goed gedaan. Vooral 
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in de oranjegezinde pers werd zijn ‘eerzucht als historicus’109 hem niet 
in dank afgenomen.
 Eerder al was De Jong naar aanleiding van zijn geschiedschrijving 
van de Ordedienst met traditioneel Nederland in aanvaring gekomen. 
In deel 7 wordt uitvoerig verhaald over de illegaliteit, de zogenoemde 
Zwitserse weg (de route waarlangs spionagemateriaal naar Londen 
werd gestuurd) en de Ordedienst. Daarbij maakte De Jong, geheel in 
lijn met het oordeel dat in linkse kringen al tijdens de oorlog was ge‑
vormd, laatstgenoemde instantie grote verwijten. De Ordedienst zou 
uit angst voor een gezagsvacuüm en ten koste van de politiek het ge‑
zag naar zich toe hebben willen trekken en ook anderszins minder 
democratische denkbeelden hebben gekoesterd. Daartoe had zij met 
gebruikmaking van de Zwitserse weg het linkse verzet (Vrij Nederland) 
bespioneerd. Weliswaar werd dit oordeel in Het Koninkrijk niet zo hard 
gebracht als in de eerste naoorlogse jaren was gebeurd maar toch: 
De Jong handhaafde het. Of zoals in een van de discussienota’s werd 
gesteld: de Ordedienst zou bestaan uit mensen die meenden dat het 
Duitse systeem zo gek nog niet was mits er op de plek van de Duitsers 
maar goede Nederlanders zaten.110 De overtuiging maakte de betrok‑
kenen woedend en leverde De Jong in kleine kring heel wat problemen 
op. Opmerkelijk is overigens dat hiervan in de pers weinig terug te 
vinden is. Zoals zo vaak (ipse dixit)111 nam deze het oordeel van De Jong 
zonder noemenswaardig commentaar over en trok zich van zijn critici 
weinig aan. De belangrijkste uitzondering hierop vormt het vele dat 
De Jong in de delen 11 en 12 van Het Koninkrijk over Nederlands‑Indië 
schreef. Het leidde zowel binnen de kring van meelezers als in de sa‑
menleving tot ongekende opwinding. Ook daarover later.

Beïnvloed door tijd en omgeving

Al week Loe de Jong meestal niet, onwillekeurig onderging hij wel de‑
gelijk de invloed van tijd en omgeving. Zo zijn er tussen De Bezetting 
en Het Koninkrijk verschillen die niet terug te brengen zijn tot medi‑
um, doelgroep of lengte. In de televisieserie had hij in het geheel geen 
oog voor de moeilijke positie van de Nederlandse Unie. In Het Konink-
rijk toonde hij dus meer begrip. Voor het verschil zijn vermoedelijk 
twee redenen. De ene is de politieke actualiteit: de politieke strijd aan 
het begin van de jaren zestig tussen PvdA en kvp en de woede van de 
sociaaldemocraten over de wijze waarop de katholieken (De Quay) de 
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naoorlogse zaak verkwanselden. De andere reden is de lobby in de ja‑
ren zeventig van de gewezen kopstukken van de Unie. Over de Joodse 
Raad daarentegen was De Jong in De Bezetting juist voorzichtiger.

De leden van de Joodsche Raad, verdienstelijke vooroorlogse burgers, 
staande voor totaal onvoorziene problemen, overgeleverd aan een mon‑
ster, een roofdier – zij voelen het.112

Het zullen de publicaties van Hannah Arendt, Raul Hilberg en bovenal 
Jacques Presser, plus de toenemende aandacht voor het slachtoffer en 
de groeiende kritiek op elk gezag zijn geweest die hem ertoe brachten 
de samenwerking van joodse instanties met de bezetter in Het Konink-
rijk als een ‘speciale vorm van de algemene collaboratie in Nederland’ 
te bestempelen. Ook dit is een mening die in de media welhaast klak‑
keloos overgenomen, om niet te zeggen aangedikt werd.113

 Iets dergelijks geldt De Jongs beoordeling van secretaris‑generaal 
Frederiks. In De Bezetting valt diens naam drie keer, telkens terloops 
en nooit onvriendelijk. Het kan zijn dat dit louter het gevolg was van 
ruimte(gebrek) en de veronderstelling dat de positie van een hoge 
ambtenaar in oorlogstijd voor een televisiepubliek niet interessant is. 
Maar het is waarschijnlijker dat De Jong begin jaren zestig over Frede‑
riks de mening huldigde die op dat moment, behalve in linkse kring, 
de gebruikelijke was:114 dat secretarissen‑generaal in een onmogelijke 
positie hadden verkeerd en dat daarmee het belangrijkste over hun po‑
sitie wel was gezegd. Dat De Jong in De Bezetting iets dergelijks niet 
over de Nederlandse Unie beweerde, was het gevolg van de politieke 
actualiteit. Maar onder invloed van het Eichmannproces, Pressers On-
dergang en de kritiek van een jongere generatie ontstond hierover in 
de loop van de jaren zestig een andere mening. Zij liet De Jong niet 
onberoerd.
Een ander opmerkelijk verschil tussen De Bezetting en Het Koninkrijk 
is de aandacht voor slachtoffers, in het bijzonder waar het die van de 
Shoah betreft. In de televisieserie is die aandacht minimaal, in het 
boekwerk is eerder het tegenovergestelde het geval. En ook over het‑
geen er van de verschrikkelijkheden bekend zou zijn veranderde De 
Jong van mening.
 ‘Men heeft van hetgeen zich in die kampen voltrok, tijdens de bezet‑
ting speciaal in ons land, ook in Londen, nagenoeg niets vernomen,’ 
luidt het kortweg in De Bezetting. In Het Koninkrijk was hij heel wat 
minder stellig. Hetzelfde geldt ingewikkelde kwesties zoals de vraag 
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of de oorlog een breuk had betekend. Kort na de oorlog leek dit nog 
evident maar onder invloed van het vele dat in de jaren zestig en ze‑
ventig beweerd werd over de continuïteit tussen de vooroorlogse en de 
naoorlogse samenleving, werd De Jong voorzichtiger. Kortom, hoewel 
hij altijd zijn eigen gang is gegaan, was hij vanzelfsprekend ook een 
kind van zijn tijd. Door die tijd zijn het geheel en de delen van Het Ko-
ninkrijk – De Jong was zoals gezegd de eerste het te erkennen – sterk 
gekleurd. Om het te zeggen in de kritische woorden van een van de 
meelezers, in dit geval met betrekking tot het beeld van de gebeurtenis‑
sen in Nederlands‑Indië:

De vermelde feiten zijn niet onjuist, maar zij krijgen door de gekozen 
bewoordingen een te sterk of een onjuist accent en zij tonen slechts één 
facet van een veelzijdige situatie.115

Het is niet moeilijk zowel de juist‑ als de onvermijdelijkheid hiervan 
in te zien.
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‘Onze democratie’
Van de ene affaire naar de andere

Eind mei 1976 kreeg de hoofdredacteur van het toen nog bestaande 
weekblad Accent een telefoontje van Henriëtte Boas. De vrouw, bij 
vriend en vijand bekend als een volhardend gelijkhebster, vertelde 
dat ze een tip had maar daarover aan de telefoon niet kon uitweiden. 
Daarop maakten de twee een afspraak voor de volgende dag. Het was 
toen dat genoemd hoofdredacteur, Hans Knoop, voor het eerst1 de 
naam hoorde van een van de weinige Nederlanders van wie vaststaat 
dat hij tot de zwaarste categorie oorlogsmisdadigers behoort: Pieter 
Menten. Die onbekendheid is opmerkelijk. Waarom kende Knoop 
Menten niet? Hij was joods, bijzonder geïnteresseerd in de oorlog en 
bovendien werkzaam bij een concern (De Telegraaf)2 dat van een beetje 
journalistieke opwinding niet vies was. En Menten, zo was in de eerste 
jaren na de oorlog al gebleken en zou spoedig opnieuw blijken, stond 
daarvoor garant. Maar Knoop had van zijn bestaan geen idee. Waarom 
niet?

Pieter Menten was in het laatste jaar van de negentiende eeuw geboren 
in een eenvoudig Rotterdams gezin.3 Nog maar net de twintig gepas‑
seerd vestigde hij zich in Polen en bouwde daar in korte tijd een klein 
zakenimperium op. Door de oorlog dreigde dit alles hem in één klap te 
ontvallen. Menten wist dit gedeeltelijk te voorkomen door met de be‑
zetter samen te werken. Zo was hij in de maanden na de Duitse aanval 
op de Sovjet‑Unie, zomer 1941, betrokken bij de moord op de joodse 
bevolking van enkele Poolse dorpen. Die betrokkenheid diende (ook) 
een persoonlijk belang. Al jaren was Menten met een joodse buurman 
in conflict over grondrechten. Enkelen van de vermoorde joden waren 
familie van deze buurman.
 Na deze onfrisse pauze wijdde Menten zich opnieuw geheel aan za‑
ken. Ondertussen probeerde hij zijn gedeeltelijk verloren bezittingen 
te herkrijgen. Daarbij ging hij niet altijd even zorgvuldig te werk, ook 

[24]
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niet ten opzichte van de nazi’s. Nadat hiernaar een onderzoek was ge‑
start werd hij uitgewezen. Zijn boedel mocht hij meenemen.
 Begin 1943 vestigde Menten zich in Bloemendaal. Daar werd hij 
tien dagen na het eind van de oorlog op verdenking van collaboratie en 
andere duistere zaken gearresteerd. Terwijl hij gevangenzat, werd een 
deel van zijn bezittingen uit zijn huis ontvreemd. Het betekende voor 
hem een geluk bij een ongeluk. Door deze onmiskenbaar ontoelaat‑
bare daad was Menten immers niet alleen meer aangeklaagde maar 
ook aanklager en slachtoffer.
 De rol van aanklager en slachtoffer zou Menten in komende jaren, 
daarbij geholpen door een deel van de pers en advocaat Kortenhorst, 
met verve vervullen. Hoewel hij in oktober 1945 voorlopig vrijgelaten 
werd, ging het onderzoek naar zijn activiteiten voort. Tot een rechts‑
zaak en veroordeling kwam het pas begin 1949, in een proces dat voor 
veel ophef zorgde. Het vond plaats in de maanden die voorafgingen aan 
de herverschijning van De Telegraaf, de maanden ook waarin de naoor‑
logse pogingen tot zuivering definitief strandden. Menten had baat bij 
deze veranderingen. Hij werd tot één jaar met aftrek veroordeeld. Maar 
omdat hij dat jaar al min of meer uitgezeten had, kwam hij meteen vrij.
 Het was niet het einde van de beroering rond zijn persoon. In okto‑
ber 1950 deed Polen een uitleveringsverzoek vanwege ’s mans betrok‑
kenheid bij genoemde massa‑executies. Maar omdat de Koude Oorlog 
hevig woedde en Polen communistisch was, vermoedde de Nederland‑
se regering dat hem geen eerlijk proces te wachten stond. Het verzoek 
werd afgewezen. Daarentegen werd Menten vanwege de in 1945 uit 
zijn huis geroofde goederen wel schadevergoeding toegewezen. Dat 
gebeurde in 1953. Hij ontving een kwart miljoen. Ruim tien jaar later 
werd hij in het kader van de Wiedergutmachung door de Duitse regering 
ook nog eens voor bezitsverlies in Polen gecompenseerd. Ondertussen 
was zijn naam uit de openbaarheid zo goed als verdwenen. Pieter Men‑
ten was gewoon een rijke man uit Blaricum.
 Toeval dan wel een stommiteit binnen een veranderd maatschap‑
pelijk klimaat brachten opnieuw verandering. In het voorjaar van 
1976 publiceerde veilinghuis Sotheby Mak van Waay catalogus num‑
mer 263. Hierin werd de openbare verkoop van een privéverzameling 
aangekondigd en bovenstaand verhaal in fraaiere bewoordingen even‑
eens verteld. Zo zou Menten een briljant ondernemer zijn geweest (‘in 
1922, helemaal 23 jaar oud, had hij zijn eerste miljoen verdiend’) en 
zich in Polen omringd hebben met een keur aan vertrouwenwekkende 
personen:
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Zijn accountant was de socialist Hofrat dr. Karl Mattes, in Wereldoorlog 
II groot verzetsman en na de bevrijding 114 maal ereburger van Oosten‑
rijkse steden en dorpen. Een uniek record in Europa. Boekhouder op 
zijn olieraffinaderij in Rowno was Gomulka, de latere communistenlei‑
der en president van de Poolse republiek.

Helaas voor Menten, aldus de veilinggids, waren tijdens de oorlog zo‑
wel het zakenimperium als de kunstcollectie verloren gegaan. Welis‑
waar had hij een deel daarvan na jaren van slopende processen terug‑
gekregen maar veel was toch voorgoed verdwenen. ‘Menten had de[ze] 
Wiedergutmachung niet afgewacht. Hij begon na de oorlog opnieuw 
en ontwikkelde zich wederom tot een veelzijdig en uiterst gevarieerd 
collectioneur.’ Onvoldoende ruimte verplichtte hem nu echter tot ver‑
koop van een deel van zijn bezit, stelde de catalogus – wat niet con‑
form de waarheid was want Menten had schulden, onder meer aan 
het veilinghuis. ‘Op maandag 21 juni wordt deze veiling een feit... Een 
gebeurtenis van formaat.’
 Nadat op 22 mei 1976 een verhaal van vergelijkbare strekking in 
De Telegraaf had gestaan (‘Grote Nederlandse collectioneurs zijn een 
uitstervend ras’), begonnen her en der alarmbellen te rinkelen. Een 
van die bellen klonk bij genoemde Henriëtte Boas en had tot gevolg dat 
Accent in de week voorafgaand aan de veiling een scherp artikel over 
Menten publiceerde – het eerste in een lange reeks. Twee dagen later, 
op de dag dat de veiling had moeten plaatsvinden (maar vanwege de 
commotie uitgesteld werd) kwam tros Aktua met een uitzending over 
het onderwerp – eveneens het eerste in een reeks.4 Hierin zei Men‑
ten dat degenen die hem beschuldigden gek, gevaarlijk en leugenaars 
waren. Zoveel woede leverde fraaie televisie op maar was niet in het 
voordeel van de beschuldigde zoals het ook niet voor hem pleitte dat hij 
Hans Knoop probeerde om te kopen, een van de getuigen5 van chanta‑
ge, zelfs moord (op Arabische kinderen) beschuldigde en enkele dagen 
na het begin van de rel liet weten dat de opbrengst van de veiling van 
zijn kostbaarheden ‘eigenlijk’ voor het Rode Kruis bestemd was.6 In de 
chaos van oorlog en naoorlog had Menten geleerd dat je wint door hard 
te slaan en uitgestreken te liegen. Nu probeerde hij dat opnieuw. Het 
effect was averechts.



512

dat nooit meer

Van kwaad naar erger

In de weken, ja maanden die volgden op de eerste berichten verdween 
Menten niet uit het nieuws. Volgens ’s mans huishoudster, door di‑
verse media geïnterviewd, was het leven in en rond de villa veranderd 
in een hel. ‘Ze hangen met fototoestellen over de hekken en muren. 
Het gaat langzamerhand op een volksgericht lijken.’7

 Ondertussen was Justitie op onderzoek uitgegaan. Het vorderde 
langzaam – te langzaam naar de mening van Knoop en de verantwoor‑
delijke man bij tros Aktua, Wibo van de Linde. Zo deelde de met het 
vooronderzoek belaste officier eind oktober mee dat het werk ‘veel 
meer tijd’ in beslag nam dan verwacht. Rechercheurs hadden getui‑
gen gehoord in de Verenigde Staten, Zweden en Israël en overwogen 
naar Polen te reizen maar, zo werd de pers meegedeeld, vooral dit laat‑
ste was niet eenvoudig. Het land lag in de Russische invloedssfeer en 
contacten verliepen moeizaam. Niettemin zou het onderzoek hopelijk 
vóór het eind van het jaar afgerond zijn.
 Kort hierop kreeg de zaak een plotselinge wending. De tros en Ac-
cent kondigden aan in de week van 15 november met explosief materi‑
aal te komen. Vooral Knoop, zo bleek, had verbijsterende feiten boven 
tafel gekregen. Hij had in Polen massagraven bezocht en Russische 
specialisten gesproken die ter plekke opgravingen verrichtten. Daar‑
van waren ook foto’s gemaakt, ze zouden door Accent groots afgedrukt 
worden – velden vol botten, doodskoppen op grote witte vellen en sol‑
daten die menselijke resten schoonboenden. Ook had hij maar liefst 
vijftien personen ontmoet die verklaard hadden dat Menten hen ver‑
plicht had naar executies te kijken. Daarbij had hij zich telkens als een 
schoft gedragen.

Voor de oorlog had Adolf Stepan, die boswachter was van Menten, een 
conflict met hem omdat Menten weigerde zijn loon te betalen. Toen 
‘Sonderführer SS’ Menten naar ons dorp in 1941 terugkwam zocht hij 
Stepan op en zei: ‘ik kom je nu betalen’ en gaf bevel Stepan voor zijn 
huis dood te schieten. Hierop ontstak de vrouw van de boswachter in 
woede. Menten zei tegen haar: ‘hou je rustig anders word jij ook dood‑
geschoten.’ Toen bedacht hij zich geen moment en zei tegen Oekra‑
iense nationalisten die hem begeleidden: ‘Schiet haar ook neer’.

Enzovoort, tien pagina’s lang.8 Justitie verwachtte, begrijpelijk, dat 
de openbaarmaking van dergelijk materiaal tot grote publieke veront‑
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waardiging zou leiden en besloot Menten op te pakken. Maar toen de 
politie zich op de maandagochtend van de bewuste week naar Vlieg‑
weg 7 in Blaricum begaf, was de vogel gevlogen. Een rel van jewelste 
volgde. Daarin ging het niet zozeer om Menten als om Justitie, in het 
bijzonder om de verantwoordelijke minister Dries van Agt: dat hij dit 
had laten gebeuren. Overal, in alle kranten, op televisie en radio klonk 
hetzelfde geluid: schande.
 Het vervolg van het verhaal was de Nederlandse media een gods‑
geschenk. Van Agt zat in Roemenië, werd halsoverkop teruggehaald 
en schutterde in de Kamer. In een door velen bekeken9 debat speelde 
Menten nauwelijks nog een rol. Het ging om actuele politiek en het 
cda in oprichting (dat Van Agt enkele weken eerder tot lijsttrekker had 
gekozen), het ging om de weerzin van links tegen katholieken, om woe‑
de vanwege de vermeende lakse omgang met de Shoah, het ging om 
tegenstellingen in het kabinet‑Den Uyl, om aanstaande verkiezingen 
en in laatste instantie zelfs om een groots thema als maatschappelijke 
verandering. Wat dit laatste betreft: volgens het linkse deel van de pers 
zouden katholieken als Van Agt met hun verzet tegen abortus (Bloe‑
menhove), stilzwijgende steun aan Zuid‑Afrika (levering van kerncen‑
trales) en voortdurende coulante houding tegenover oorlogsmisdadi‑
gers, Nederland achterlijk willen houden terwijl een progressieve elite 
het land in de vaart der volkeren wilde opstoten. In zoverre zou er een 
rechte lijn lopen van Kortenhorst (wiens naam ook nu weer viel) via De 
Quay naar Van Agt: allen zouden voorstander zijn van handhaving van 
de status quo. Hoe leidend deze gedachte was illustreerde Vrij Neder-
land door een jaar later, na het aantreden van het kabinet‑Van Agt, de 
bordesfoto van koningin en ministers als reclameprent te gebruiken, 
met daaronder de tekst: ’t Zijn weer tijden om je te abonneren op Vrij 
Nederland’.10

 Dat de Mentenaffaire in laatste instantie inderdaad over grote maat‑
schappelijke thema’s ging bleek in een tweede debat over de zaak, 
gehouden op 23 februari 1977. Menten was ondertussen door Hans 
Knoop – en niet door Justitie – opgespoord en onder sensationele om‑
standigheden gevangengenomen. De gang van zaken was door twee 
commissies onderzocht en hun rapporten zouden die dag in de Kamer 
besproken worden. Maar het eigenlijke debat ging niet over de rappor‑
ten, evenmin over Menten en zelfs niet over het zwakke optreden van 
Justitie, in het bijzonder Van Agt. Over dit alles en zeker over het cru‑
ciale punt, de misdadigheid van de persoon die aanleiding was van alle 
gedoe, bestond nauwelijks verschil van mening.11 Nee, het belangrijk‑
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ste onderwerp was hetgeen al die tijd op de achtergrond had gespeeld 
maar vanwege z’n vaagheid moeilijk bespreekbaar was: de Nederland‑
se democratie, in het bijzonder het besef bij haar vertegenwoordigers 
dat alleen een radicale aanvaarding van dit systeem kon voorkomen dat 
misdaden zoals gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog nogmaals 
plaatsvonden.

Des poedels kern

Twee maanden vóór het debat had Van Agt in een interview met Het 
Parool met enig dedain over de politiek gesproken. Het was niet de eer‑
ste keer dat hij dat deed, evenmin de laatste. ‘Het politieke metier heb 
ik niet geleerd,’ zei hij, ‘en zal ik ook niet leren, denk ik, omdat ik daar 
geen aanleg voor heb. Ik wil het ook niet leren.’12 Voor een politicus 
was het een vreemde –, uit de mond van een minister uit het kabinet‑
Den Uyl een onaanvaardbare opmerking. De belangrijkste taak van de 
politiek was immers zorg voor de samenleving. Maar door de politiek 
te bagatelliseren leek het alsof Van Agt die taak verwaarloosde. En door 
die taak te verwaarlozen, bestond het gevaar dat opnieuw gebeurde wat 
nooit meer mocht gebeuren. Het was PvdA’er Aad Kosto die dit pro‑
bleem, zonder het met zoveel woorden te zeggen, tijdens het Kamerde‑
bat het duidelijkst verwoordde:

Beseft de Minister niet dat hij met het belijden van zijn afkeer van de 
politiek in feite al die mensen diskwalificeert die naar beste weten en 
kunnen, soms met veel zelfverloochening, hun werk in de politiek 
doen? Van tweëen één. Of de Minister heeft een aversie van het poli‑
tieke vak en gaat iets doen wat hem meer ligt, óf hij is politicus en zet 
zich in om er het beste van te maken. De tweeslachtige houding, die hij 
nu inneemt, doet schade aan het politieke aanzien en daarmee aan onze 
democratie.13

‘Onze democratie’. Aldus des poedels kern: een politiek systeem dat 
zeker in discussies over de Tweede Wereldoorlog magische proporties 
kon aannemen. Door zijn keuze voor het nazisme en betrokkenheid 
bij massamoord had Menten dat systeem op extreme wijze geschon‑
den. Daarover bestond, nogmaals, geen verschil van mening. Maar de 
scheidslijn tussen hem en Van Agt, aldus suggereerde Kosto, was min‑
der scherp dan zou moeten. Telkens en telkens had hij het systeem 
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ontkracht, ook als de oorlog ter sprake kwam. Hij had zichzelf een ari‑
er genoemd.14 Hij had coulantie tegenover oorlogsmisdadigers als de 
Drie van Breda betoond. En nu deze faux pas. Hij was onvergeeflijk en 
voor ‘ware’ democraten een reden temeer op de bres te springen. Kosto 
zei dit niet met zoveel woorden. Hij beperkte zich tot actuele politiek. 
Maar zijn betoog kreeg kracht door wat niet gezegd maar in de context 
van het optreden tegen een massamoordenaar des te sterker gesug‑
gereerd werd: dat Van Agt de democratie niet serieus nam en dat een 
dergelijke onverschilligheid tot nieuwe drama’s kon leiden. Het werd 
door anderen in de PvdA, onder meer de toenmalige fractievoorzitter 
Ed van Thijn in een persoonlijke brief aan de toen nog onverdachte 
Willem Aantjes bevestigd: ‘Ik vind Van Agt een gevaar voor de demo‑
cratische verhoudingen in ons land.’15

De goede neus van tros en Telegraaf

Een van de opmerkelijkste aspecten aan de Mentenaffaire is de fanatie‑
ke bemoeienis van de ‘rechtse’ media, in het bijzonder de tros en het 
Telegraaf-concern. In de eerste decennia na de oorlog had De Telegraaf 
(de tros werd pas in 1964 opgericht) zich in discussies over oorlogs‑
zaken het liefst op de vlakte gehouden of afgezet tegen degenen die 
uit dergelijke zaken radicale conclusies meenden te moeten trekken. 
Maar dat veranderde in de loop van de jaren zestig en zeventig, niet in 
de laatste plaats omdat het ook bij de grootste krant van Nederland in 
toenemende mate duidelijk werd dat er een negatieve relatie bestond 
tussen democratie en oorlog. Een van de achtergronden hiervan is de 
groeiende aandacht voor oorlogsslachtoffers. De Telegraaf kon en wilde 
daar niet omheen – vermoedelijk ook niet omdat slachtoffers goede 
kopij leveren. Het blijkt duidelijk uit de rol die de krant speelde in de 
publiciteit rond de komst van de Japanse keizer. Men schaarde zich 
zonder voorbehoud achter de slachtoffers. Hetzelfde geldt de kwestie 
Israël. De Telegraaf nam hierin steevast hetzelfde standpunt in: vóór 
Israël.16 Beide redenen – belangstelling voor het slachtoffer en sympa‑
thie voor Israël – kwamen samen in de derde en belangrijkste reden 
waarom De Telegraaf zich steeds minder op de vlakte hield: de Shoah. 
Al uit de reacties op De Bezetting van Loe de Jong en Ondergang van 
Presser was gebleken dat de krant het thema niet wilde of kon baga‑
telliseren en besefte dat in deze geen relativering mogelijk was. Deze 
overtuiging zou in de loop van jaren sterker worden omdat hij ook in 



516

dat nooit meer

de samenleving sterker werd. In zoverre deed De Telegraaf zijn naam 
van ‘volkskrant’ eer aan: men voelde goed wat speelde en paste het 
standpunt daaraan aan. Je zou kunnen denken dat de eerste, vrien‑
delijke publicatie over Menten (dezelfde die de zaak aan het rollen 
bracht) van het tegendeel getuigt. Dat is niet het geval. De journalist 
kende ’s mans achtergrond niet en schreef simpelweg een variant op 
het verhaaltje dat in de veilingcatalogus had gestaan. De blunder zal 
voor de krant een reden temeer zijn geweest zich vervolgens sterk te‑
gen Menten te keren. Daartoe haalde men zelfs de oude Lunshof van 
stal en meldde dat deze zich destijds enkel met de diefstal uit Mentens 
huis had bemoeid. Maar oorlogsmisdaden, jodenmoord – dat was an‑
dere koek.17 Hetzelfde moet Wibo van de Linde gedacht hebben. Een 
schatrijke man, moord, misdaad, oorlog, een doofpot en dat alles in 
het kader van een thema dat met de dag meer aandacht kreeg en alom 
veroordeeld werd: genocide. Welke journalist spitste bij zoveel nieuws 
niet de oren?

Deel 8 van Het Koninkrijk

Ruim een jaar na het tweede Mentendebat publiceerde Loe de Jong 
deel 8 van Het Koninkrijk, met als onderwerp gevangenen en gedepor‑
teerden. Het werd ontvangen volgens het gebruikelijke procedé, met 
in zo goed als alle kranten een lange samenvatting, uitvoerige citaten, 
een oorlogsfoto, soms een kiekje van De Jong, een quote uit de pers‑
conferentie, iets over oplagen c.q. het volgende deel en, indien moge‑
lijk, nadruk op één of twee details die voor de doelgroep van bijzondere 
betekenis werden geacht – voor de lezers van de Emmer Courant was 
dat Kamp Ommen, voor die van het Brabants Dagblad Kamp Vught en 
voor het publiek in midden Nederland Kamp Amersfoort.18 Vaak ook 
brachten de kranten braaf het ‘nieuws’ dat De Jong op de persconfe‑
rentie onthuld had. Dit keer was het pièce de résistance het slappe op‑
treden van het Rode Kruis – niets nieuws voor wie de oorlogsgeschie‑
denis kende maar voor de toenmalige pers blijkbaar toch voldoende 
nieuw om er uitvoerig melding van te maken.
 In alle artikelen werden ‘de’ cijfers genoemd. Ze werden aangekon‑
digd met grote koppen en woorden van machteloosheid, woede en 
wanhoop. ‘Boek van verschrikkingen’ schreef het Limburgs Dagblad 
over de volledige breedte van de krant. ‘Boekhouding van de wrede 
dood’ maakte de Emmer Courant ervan. Het NRC Handelsblad: ‘De mo‑
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notonie van Hitlers meedogenloze willekeur’. Het Helmonds Dagblad: 
‘Relaas van ongehoord leed en verschrikking’.19

Op bijna elk van de ruim 900 pagina’s wordt men geconfronteerd 
met de kille arrogantie, de duivelse boosaardigheid en de beestachtige 
wreedheid van de nazi‑beulen en met de voortdurende en verpletteren‑
de doodsangst van hun slachtoffers.20

‘Weerloze miljoenen vallen in handen van barbaren,’ kopte De Tele-
graaf op 21 maart (1978). Enkele dagen later kwam de krant in een 
commentaar op het boek terug. Er stond niet meer boven dan: Deel 8. 
In het commentaar werd De Jong als tragische held op het schild ge‑
heven. Held omdat hij het vreselijke verhaal had geschreven, tragisch 
omdat het verhaal voor hem en zovelen van zijn tijdgenoten meer was 
dan ‘een verhaal’. ‘Het is gebeurd,’ had De Jong tijdens de persconfe‑
rentie gezegd. ‘Dus moest het worden vastgelegd.’ De commentator 
(B. Lulofs) becommentarieerde:

Wat dát moet hebben betekend voor de historicus wiens naaste familie 
mee werd uitgeroeid, weet alleen hij. Niemand anders. Net zo min als 
ooit iemand zal kunnen beseffen wat de joden door moesten maken...21

In zo goed als alle kranten werd, in navolging van een opmerking 
die De Jong op de persconferentie had gemaakt, de lijn doorgetrok‑
ken naar het heden. Dit moest men lezen om te begrijpen wat in de 
toekomst voorkomen moest worden!22 Toch waren de reacties gema‑
tigder en obligater dan bij de verschijning van Pressers Ondergang in 
1965. Een van de redenen hiervoor is dat De Jong in herhaling viel: 
de feiten waren ondertussen bekend en de belangrijkste inhoudelijke 
verschillen tussen zijn werk en dat van Presser waren vooral voor spe‑
cialisten van belang.23 Verder was de toon van De Jong een andere dan 
die van zijn leermeester. Presser is exclamatorisch, suggestief, literair, 
De Jong is, althans in vergelijking, nuchter, sober, zo niet saai. Het 
verklaart waarom laatstgenoemde herhaaldelijk kritiek uitte op het 
magnum opus van zijn leermeester – een kritiek waaraan jaloezie ver‑
moedelijk niet geheel vreemd was.24 Maar het verklaart ook waarom de 
reacties op dit deel van Het Koninkrijk in vergelijking eveneens nuchter 
waren en De Jongs versie van het Shoahverhaal nooit de faam heeft 
verworven die het, gezien de kwaliteit ervan, had kunnen en misschien 
ook had moeten verwerven.25 Er zijn ook andere verklaringen voor de 
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gematigder reactie. Er was om te beginnen het groeiend aanbod van 
joodse egodocumenten. In 1978 waren het er maar liefst vier.26 Ook 
speelden de discussies over het kort tevoren onthulde Auschwitzmo‑
nument. Maar bovenal was er de bijna tien uur durende serie die de 
Amerikaanse zender nbc luttele weken na verschijning van deel 8 op 
vier achtereenvolgende avonden het Amerikaanse publiek voorscho‑
telde. Het was deze serie die meteen in heel de westerse wereld, nog 
vóór vertoning, brandend nieuws werd: Holocaust.

Holocaust, de serie

Holocaust is een internationale mijlpaal in de nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog, vergelijkbaar met de ontvangst van het dagboek van An‑
ne Frank, het Eichmannproces, de Waldheimaffaire en Schindler’s List. 
De serie leidde tot ongekende opwinding en intensief debat. Daarin 
merkten de tegenstanders op dat het geheel banaal was, kitscherig, ty‑
pisch Hollywood en alleen al daardoor een buitengewoon vals beeld 
gaf van de gebeurtenissen.27 De voorstanders daarentegen betoog‑
den dat, zelfs als dit juist was, een dergelijke serie toch de manier was 
om jongeren in aanraking te brengen met wat de meest ingrijpende 
gebeurtenis van de twintigste eeuw zou zijn.28 Cijfers lijken laatstge‑
noemden gelijk te geven. Holocaust werd door maar liefst 120 miljoen 
Amerikanen geheel of gedeeltelijk bekeken en vervolgens ook elders 
in de westerse wereld uitgezonden en intensief bekeken: in september 
1978 in België, Israël en Groot‑Brittannië, in januari 1979 in West‑
Duitsland, in februari in Frankrijk, in maart in Oostenrijk, in april in 
Zwitserland en Nederland en in mei in Italië.29 Vooral in Duitsland 
had de serie ongekend effect. Hoewel ‘versteckt’, dat wil zeggen uit‑
gezonden op het impopulaire derde net, trok hij zo’n twintig miljoen 
kijkers, een derde deel van de bevolking.30 Vele duizenden brieven, 
tienduizenden telefoontjes en een lawine aan discussies in media, op 
scholen, universiteiten en culturele instellingen volgde. ‘Waar historici 
faalden,’ schreven Nederlandse onderzoekers na afloop van de hausse, 
‘slaagde Holocaust erin het Duitse volk – en met name de jongeren – 
kennis over het eigen verleden bij te brengen.’31

 Het lijkt nauwelijks overdreven. Zo was in 1968 23 procent van de 
Duitsers voorstander van veroordeling van nog niet gestrafte oorlogs‑
misdadigers, in 1979 was dat percentage gestegen naar 40 procent. 
Simon Wiesenthal ontving in de maanden na uitzending naar eigen 
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zeggen maar liefst dertigduizend brieven. De meeste daarvan waren 
afkomstig van jonge mensen. De Duitse boekhandel kwam spoedig na 
de uitzendingen en voor het eerst vol te liggen met Shoahliteratuur. 
Daaronder de gelijknamige roman van de scriptschrijver en een boek 
over de receptie van de serie,32 plus heel wat herdrukken van werken 
die eerder geflopt waren maar, zo veronderstelden de uitgevers, nu wel 
zouden verkopen – en dat inderdaad ook deden.33 Al liep het in Neder‑
land zo’n vaart niet, ook hier bevestigde de Amerikaanse televisieserie 
een al langer lopende ontwikkeling: dat de oorlog in toenemende mate 
met de Shoah werd geassocieerd.

Bij nader inzien is het nauwelijks nog voorstelbaar dat Holocaust des‑
tijds zoveel ophef veroorzaakte. De serie vertelt het verhaal van twee 
niet‑bestaande families, de ene geassimileerde joden, de andere over‑
tuigde nazi’s. In het eerste deel, in de ook in Nederland vertoonde 
Duitse versie Die hereinbrechende Dunkelheit getiteld, worden de jaren 
vóór de oorlog verhaald. In deel twee (Die Strasse nach Babi Yar)34 wordt 
de isolatie beschreven, in deel 3 (Die Endlösung) de deportatie en moord 
en in deel 4 (Die Ueberlebenden) de afloop. Op deze wijze passeren alle 
belangrijke facetten van de Shoah de revue. Zo volgt de kijker de ver‑
krachting van de zestienjarige jodin Anna Weiss die, nadat zij hierdoor 
een shock heeft opgelopen, in een euthanasieprogramma opgenomen 
en vergast wordt. Een van haar broers belandt in Buchenwald, de an‑
dere sluit zich aan bij het Praags verzet. Tegenover hen staat Sturm‑
bannführer Erik Dorf. Hij is niet alleen aanwezig bij de conferentie 
waarop de details van de vernietiging worden besproken (Wannsee) 
maar ook bevelhebber in Babi Yar, het ravijn bij Kiëv waar in het najaar 
van 1941 tienduizenden joden op afschuwelijke wijze vermoord wer‑
den. Interessant is overigens dat de Duitse versie van Holocaust eindigt 
met de schuldbekentenis van Dorf terwijl het Amerikaanse origineel 
besluit met verzetsstrijder Rudi Weiss en diens betrokkenheid bij de 
stichting van Israël.35

 Hoewel de televisieserie vanaf het allereerste moment in de Neder‑
landse pers besproken werd, duurde het tot eind april 1979 – de eerste 
aflevering werd op de 23ste uitgezonden, de andere op de 28ste, 29ste 
en op 3 mei – dat alle aandacht ernaar uitging. Lang duurde die ech‑
ter niet, bovendien was het belangrijkste nieuws niet, zoals in Duits‑
land, de getoonde gebeurtenissen en de verslagenheid daarover bij 
de kijkers maar de uitzendingen zelf: de telefoontjes die bij de tros 
binnenkwamen, de beveiliging van het uitzendgebouw en nog zo wat 
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randverschijnselen – niet zozeer de inhoud dus als de verpakking. ‘Ne‑
derland ontvangt Holocaust beheerst,’ kopte Het Vrije Volk. ‘Reacties op 
serie Holocaust vallen mee’ maakte De Telegraaf ervan om vervolgens 
te melden wat bijna alle kranten meldden: dat bij de omroep zo’n vijf‑
honderd telefoontjes binnengekomen waren maar dat die overwegend 
informatief waren en zelden van mensen die in geestelijke nood waren 
geraakt.36 ‘Holocaust in Nederland leverde geen “explosie” op,’ kopte 
Trouw na de laatste uitzending en zo is ook de conclusie van het rap‑
port dat na afloop samengesteld werd door de afdeling Kijk‑ en Luis‑
teronderzoek van de nos. De belangrijkste reden voor deze beheerste 
ontvangst zou zijn dat de serie voor Nederlanders weinig toevoegde 
aan wat al bekend was. ‘Holocaust heeft vooral als een bevestiging en 
een versterking gewerkt,’ schreven de onderzoekers.

Nieuw aan Holocaust was voor Nederland niet de boodschap, maar het 
schema waarin de boodschap vertaald en de vorm waarin de boodschap 
gegoten was. Holocaust betekende een stijlbreuk. Bijzonder aan Holo-
caust was de enorme voorpubliciteit als gevolg van de grote indruk die 
de serie vooral in de Bondsrepubliek had gemaakt. Bijzonder aan Ho-
locaust was ook de intensieve begeleiding vooraf en de aandacht die het 
onderwerp in het onderwijs heeft gekregen.37

Maar al heeft Holocaust aan het Nederlandse besef van de Shoah wei‑
nig toegevoegd, door haar grote internationale betekenis heeft de se‑
rie wel degelijk bijgedragen aan de almaar sterkere associatie van de 
Tweede Wereldoorlog met de Shoah en daarmee van de overtuiging 
dat iedereen de maatschappelijke plicht had te voorkomen dat ‘zoiets’ 
nogmaals kon gebeuren. Een proces dat met het Eichmannproces, de 
uitzending van de televisieserie De Bezetting en de publicatie van On-
dergang begonnen was, klom aldus naar een hoogtepunt. Het maakte 
het thema oorlog nog explosiever dan het al was en droeg eraan bij dat 
er ander, scherper licht viel op zaken waarvoor tot dan toe nauwelijks 
of geen belangstelling had bestaan.

Aanloop tot de Aantjesaffaire

‘Een toeval zou de zaak‑Menten op wel heel spectaculaire wijze op‑
nieuw aan het rollen brengen,’ schreef een van de makers van het 
Menten‑rapport in een korte biografie van de man.38 Dat is zonder 
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twijfel juist maar zoals precies uit dit rapport blijkt, is het niet meer 
dan een gedeelte van de waarheid. Want Menten was tot halverwege 
de jaren vijftig voortdurend en ook daarna nog wel eens in het nieuws. 
Weliswaar werd hij daarbij zelden van massamoord beschuldigd maar 
onbekend was de verdenking niet.39 Zo werd het echter niet opgepakt. 
Om het in de woorden van de Commissie Menten te zeggen:

De tegenstelling tussen hetgeen men in 1950 over Menten had kunnen 
lezen, wanneer er belangstelling voor was geweest en hetgeen men in 
1976 steeds opgewondener wilde lezen, is in ieder geval schril.40

Hetzelfde kan gezegd worden van de verhalen die in de eerste der‑
tig jaar na de oorlog over Willem Aantjes de ronde deden. ‘Als Jan de 
Quay Commissaris van de Koningin in Noord‑Brabant kan zijn, kan 
Aantjes lid worden van de Tweede Kamer,’ zou halverwege de jaren 
vijftig de ene arp‑prominent tot de andere hebben gezegd.41 Aantjes 
was op dat moment de dertig net gepasseerd, werkzaam in het we‑
reldje van christelijke vakbonden en gebrand op een politieke carrière. 
Bij de verkiezingen van 1956 kwam die nog niet van de grond. Drie 
jaar later wel: in 1959 werd Aantjes beëdigd als lid van de Tweede Ka‑
mer. Ondertussen bleven geruchten over zijn oorlogsverleden in klei‑
ne kring de ronde doen. Maar er werd niets belastends gevonden en 
vermoedelijk ook niet erg goed gezocht. Aantjes hoorde bij de arp en 
wie bij deze partij hoorde, aldus een onuitgesproken aanname in eigen 
kring,42 was goed. Dezelfde ‘verzuilingsmentaliteit’ verklaart vermoe‑
delijk waarom de geruchten ook binnen de eigen gelederen bleven. 
Het bleek opnieuw toen Aantjes’ oorlogsverleden in 1963 naar aanlei‑
ding van de kwestie Nieuw‑Guinea ter sprake kwam. De Antirevolutio‑
nairen stemden op twee na vóór de overdracht aan Indonesië. Een van 
de twee tegenstemmers werd getipt over Aantjes. Hij wilde er niet van 
weten, verscheurde de foto van een man in uniform die de gewraakte 
politicus moest voorstellen en vertelde zijn informant dat hij er niets 
voor voelde de carrière van een partijgenoot kapot te maken.43

 Weer enkele jaren later speelde Aantjes’ verleden opnieuw op. In 
september 1966 werd hij tot vicefractievoorzitter van de arp gekozen. 
Dat gebeurde op hetzelfde moment dat bekend werd dat een (Eerste) 
Kamerlid van de Boerenpartij (Henk Adams) fout was geweest.44 De 
lijsttrekker van die partij, boer (Hendrik) Koekoek, verweerde zich 
door te stellen dat er wel meer kamerleden met een fout verleden rond‑
liepen. Al noemde hij de naam van Aantjes niet, een lezer van Trouw 
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deed dat wel en schreef de krant een brief waarin hij vertelde dat de 
politicus in kwestie er destijds ‘niet voor terugdeinsde om met Volk 
en Vaderland te paraderen..., te pas en te onpas de Hitlergroet bracht, 
kortom... openlijk getuigde van een nationaal‑socialistische gezind‑
heid.’45 Trouw reageerde bij monde van Ben van Kaam, in én buiten 
eigen kring bekend vanwege zijn boeken over het protestantse leven. 
Ook hij hield de boot af. ‘Uw brief hebben wij ontvangen en gelezen,’ 
antwoordde hij.

Niets van wat u daarin schrijft, is ons bekend. Het komt ons voor dat 
wanneer u gronden heeft om bezwaren te koesteren tegen de positie 
van de heer Aantjes, u dit bij zijn kandidaat‑stelling aan de orde had 
moeten stellen en bij de komende Kamerverkiezingen aan de orde kunt 
stellen.46

De briefschrijver liet het er niet bij zitten, schreef ook Aantjes zelf en 
kreeg uitvoerig antwoord. Daarin ontkende hij de beschuldigingen en 
vroeg zich tevens af waarom ze niet eerder waren geuit.

Of hebben bepaalde actuele gebeurtenissen in Duitsland (Kiesin‑
ger, N.D.P.) of in de navo (Von Kielmansegg) of in Nederland (B.P., 
Adams) u geïnspireerd dingen te ontdekken en in een licht te zien, 
waarin tot nu toe niemand ze ooit gezien heeft?

Ondertussen had ook een ander aan de bel getrokken. Dat was de in 
de proloog van dit boek genoemde Amsterdamse advocaat en voorma‑
lige schoolgenoot Henk Dolk. Hij belde de partijvoorzitter van de arp 
en vertelde wat hij wist. Daarop sprak laatstgenoemde met Aantjes en 
kreeg een uitleg die hem plausibel voorkwam. ‘Was in z’n jonge jaren 
(tussen z’n 16de en 19de jaar) wel onder de indruk van het toenmalige 
Duitsland,’ schreef hij vervolgens in zijn dagboek.

Was bevriend tot einde oorlog met zoontje van nsb’er. Was uit tewerk‑
stelling in Duitsland weggekomen door zich op te geven voor politie‑
diensten. Had er na terugkomst niet aan willen voldoen. In Port Natal‑
Assen opgesloten.47

Kort na dit bezoek schreef Aantjes ook zijn vroegere schoolgenoot een 
brief. Daarin verwees hij opnieuw naar gebeurtenissen die zouden ‘in‑
spireren om dingen te ontdekken en in een licht te plaatsen, waarin tot 
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nu toe niemand ze ooit heeft gezien.’48 En inderdaad, deze neiging zou 
in de loop van de jaren zeventig sterker worden en uiteindelijk tot een 
maatschappelijk klimaat leiden waaruit elk, als je het zo mag noemen, 
relativerend perspectief op de oorlog verdwenen leek – klemtoon op dit 
laatste woordje want bij goed toekijken blijkt dat Aantjes, zeker achter 
de schermen, heel wat meer steun kreeg dan je zou denken. Maar het 
effect van deze steun was gering.49 Aantjes was dan ook slechts een 
van de velen die van het nieuwe klimaat de gevolgen onderging, zij het 
dat ‘zijn’ affaire wel de meest spraakmakende is en daarom ook een 
scharnier in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Want vanaf dat 
moment kwam de oorlog steeds vaker op sensationele manier in het 
nieuws, begonnen steeds meer maatschappelijke‑ en overheidsinstel‑
lingen zich om het jongste verleden te bekommeren, besloten tallozen 
die tot dan toe publiekelijk gezwegen hadden, hún versie van het ver‑
haal naar buiten te brengen, realiseerden steeds meer journalisten dat 
de oorlog ‘nieuws’ was en steeds meer onderzoekers dat in het jongste 
verleden een goudmijn lag, kortom vanaf de tweede helft van de jaren 
zeventig keerde de oorlog helemaal terug, om voorlopig niet meer te 
verdwijnen. Het werd door tal van andere – hele of halve, enkele eer‑
dere en tal van latere – affaires bevestigd.

Putten

Een klein jaar vóór de Aantjesaffaire, op zaterdag 10 december 1977 
om precies te zijn, publiceerde de Amersfoortse Courant-Veluws Dag-
blad een interview met de in het Gelderse dorp Putten woonachtige 
schrijver Willem G. van Maanen. Van Maanen had jarenlang gewerkt 
aan een documentaire over de gebeurtenissen die zich in het najaar 
van 1944 in zijn woonplaats hadden afgespeeld: in de nacht van 30 
september op 1 oktober had een verzetsgroep tussen dat dorp en Nij‑
kerk een aanslag gepleegd. Als reactie daarop had de bezetter wraak 
genomen. Honderd huizen werden in brand gestoken, zes mannen 
en één vrouw doodgeschoten, 661 mannen afgevoerd. De meesten van 
hen werden naar Neuengamme getransporteerd. Op vijftig na kwa‑
men allen om.
 In de eerste jaren na de oorlog leefde de natie met de bevolking van 
het Veluwse dorp mee en ‘beschouwde Putten als emblematisch voor 
het leed dat de bezettingsperiode had gebracht over de Nederlandse be‑
volking.’50 Maar vanaf ongeveer 1950 nam de belangstelling, zoals voor 
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alle oorlogsgebeurtenissen, af. Toen die vele jaren later terugkeerde, 
bleken tijdgeest en perspectief totaal veranderd.

Ruim een maand voordat zich in Putten het drama voltrok, was in Am‑
sterdam de jonge arts Andries van Dantzig51 gearresteerd. Hij zou be‑
trokken zijn geweest bij illegale activiteiten en werd net als het meren‑
deel van de Puttenaren naar Neuengamme getransporteerd. Maar hij 
overleefde en publiceerde in 1946 in het sociaaldemocratische orgaan 
De Baanbreker een artikel over zijn ervaringen, in het bijzonder met de 
Puttenaren. In dat artikel schreef Van Dantzig dat velen van hen

niet in staat [waren geweest] zich los te maken van de wetten, die de loop 
van hun leven en het bestel van hun gemeenschap hadden bepaald, om 
zich te onderwerpen aan de voor het kamp geldende wetmatigheden, 
die, simpel als zij waren, zich niet zonder grote schade lieten overtre‑
den.52

Dit artikel was (evenals Van Dantzig zelf) tot het begin van de jaren 
zeventig nauwelijks bekend. Dit veranderde onder invloed van de be‑
langstelling voor slachtofferschap, de discussies over de psychiatrische 
kliniek Dennendal en de herpublicatie van het artikel, eerst in 1969 
in De Gids, daarna in Van Dantzigs dissertatie, vervolgens in een boek 
met de veelzeggende titel Normaal is niet gewoon. Een en ander deed 
bij Willem van Maanen en de vara het plan ontstaan om in de trant 
van de documentaires van Ophüls over Clermont‑Ferrand en van de 
vpro over Nederland tussen 1938 en 1948 ook een programma over 
Putten te maken. De centrale vraag hiervan was dezelfde die ook Van 
Dantzig zich gesteld had: hoe is het mogelijk dat zovele Puttenaren 
Neuengamme niet overleefd hadden?
 In een interview met de lokale krant voorafgaand aan de uitzending 
verklapte Van Maanen alvast het antwoord. Daarin legde hij de klem‑
toon niet, zoals Van Dantzig had gedaan, op de traditie maar op het 
geloof. ‘De kerk heeft de mensen weerloos gemaakt,’ kopte de krant en 
vervolgde in de woorden van Van Maanen:

De gereformeerde bond accepteert iedere vorm van gezag. De Puttense 
dominee en de kerkeraad van de gereformeerde bond hebben in de oor‑
log het Duitse gezag dan ook geaccepteerd. De dominee had zijn kudde 
stevig onder de duim, niet voor niets heeft het verzet in Putten en op de 
hele Veluwe nauwelijks iets voorgesteld. Het is tegen deze achtergrond 
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dan ook niet verwonderlijk dat de Puttense mannen zich tijdens de raz‑
zia zo gemakkelijk hebben laten oppakken en wegvoeren.

Met andere woorden: de Puttenaren waren zelf mede schuldig aan hun 
ondergang. Zij hadden zich eerst door het geloof klein laten houden en 
vervolgens als makke schapen naar de slachtbank laten leiden. Aan het 
eind van het interview met de lokale krant kwam een roman ter sprake 
die Van Maanen halverwege de jaren vijftig gepubliceerd had, De on-
rustzaaier. Daarin wordt verhaald van een progressieve onderwijzer die 
een conservatieve gemeenschap (Van Maanen was afkomstig uit Kam‑
pen) in rep en roer brengt. Zou zoiets dit keer niet in werkelijkheid 
kunnen gebeuren? vroeg de journalist aan de schrijver. ‘Ach kom,’ rea‑
geerde deze laconiek, ‘zo’n vaart zal het wel niet lopen.’53

 Zo’n vaart liep het wel. Meteen na publicatie van het interview stond 
Putten op zijn kop. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, de lokale 
pers stond bol, gemeenteraad en provinciale staten drongen er bij de 
vara op aan de documentaire niet uit te zenden en op 28 december 
(1977), enkele dagen vóór de uitzending, vloog er bij Van Maanen zelfs 
een kogel door de ruiten. Het bracht omroep en makers niet op an‑
dere gedachten, de documentaire werd gewoon uitgezonden en door 
de landelijke pers positief beoordeeld. ‘Uiterst voorzichtig’ kopte de 
Volkskrant, ‘heel piëteitsvol’ schreef Het Vrije Volk.54 Dat de meeste 
kijkers er net zo over dachten (of dat de zaak hen onverschillig liet), 
bleek uit het geringe aantal telefoontjes dat de vara ontving. Verreweg 
de meeste daarvan waren bovendien positief. In Putten daarentegen 
stond de telefoon van de tijdelijk ingerichte hulpdienst roodgloeiend.55 
Wat de bellers vertelden, is niet bekend maar het zal in de trant zijn 
geweest van het cynisch commentaar dat eerder in de lokale krant had 
gestaan:

Volgens de schrijver [Van Maanen] zagen ze het kamp als een straf van 
God. Hun aanvaarding daarvan zou hen weerloos hebben gemaakt. 
Zou. Veronderstellingen. En daar maak je dan een televisiefilm over 
alsof het gaat om een primitieve cultuur ergens in Afrika waar ze nog 
denken dat de aarde god de moeder is. Interessant. Nadat de zeshon‑
derd waren weggevoerd, stond de vrouwen en kinderen in Putten niets 
anders te doen dan bidden. Op hun knieën op de vloer, ellebogen op een 
stoel. Avond na avond. Geen bericht. God, wees hen genadig. Uw wil 
geschiede.56
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Kortom, de Puttenaren zouden mafketels zijn, een afwijking van het 
Algemeen Nederlands Patroon ofwel wat Aad Kosto in het debat met 
Dries van Agt ‘onze democratie’ had genoemd. In de pers van Putten 
en omgeving werd deze geassocieerd met een ‘linksig intellectueel mi‑
lieu’.57

Buikhuisen

Enkele maanden na vertoning van de documentaire over Putten deden 
de normen van ‘onze democratie’ zich gelden in een rel rond crimi‑
noloog Wouter Buikhuisen. De man was in het midden van de jaren 
zestig gepromoveerd op nozemgedrag, vervolgens aan de universiteit 
van Groningen tot hoogleraar in de criminologie benoemd en vandaar 
in 1973 overgestapt naar het Ministerie van Justitie waar hij onder Van 
Agt werkzaam was als Algemeen Adviseur voor Wetenschappelijk 
Werk, zeg maar baas van de ministeriële denktank.58 In april 1978, en‑
kele maanden na het aantreden van het eerste kabinet‑Van Agt, werd 
bekend dat hij ‘onder voorwaarden’ bereid was naar de wetenschap te‑
rug te keren en wel als opvolger van (bien étonnés de se trouver ensemble) 
Willem Nagel ofwel J.B. Charles op de Leidse leerstoel voor crimino‑
logie. Genoemde voorwaarden baarden echter nogal wat opzien: Buik‑
huisen wilde een ruim budget om, zoals het maandblad van de Ver‑
eniging tot Reclassering als eerste meldde, onderzoek te doen naar de 
‘biologische kenmerken van de delinquent’. Het plan zou ingrijpende 
gevolgen hebben voor de vakgroep. Niet alleen dienden criminologen 
vervangen te worden door personeel met biologische kennis maar ook 
moest er voor het noodzakelijke hersenonderzoek peperdure appara‑
tuur aangeschaft worden. De universiteit had daartoe reeds een kwart 
miljoen uit de algemene middelen vrijgemaakt. Buikhuisen realiseer‑
de zich dat zijn plannen niet op veel enthousiasme konden rekenen, 
zei hij tot het reclasseringsblad.

Wij leven momenteel in een tijdsbestek waarin vele (leidende) crimino‑
logen van mening zijn dat de oplossing van het criminaliteitsvraagstuk 
gezocht moet worden in verbetering van maatschappelijke omstandig‑
heden en opheffing van bepaalde ongelijkheden.

De maakbaarheid van mens en samenleving dus – een logisch, zij het 
radicaal uitvloeisel59 van het democratisch ideaal dat door behoudende 
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krachten als Buikhuisens voormalige baas en de op dat moment zit‑
tende premier met een korrel zout genomen zou worden. Buikhuisen 
zei overigens niet dat hij overtuigd was van een exclusieve biosociale 
verklaring van crimineel gedrag en dus van de onveranderlijkheid van 
mens en maatschappij. Hij was simpelweg geïnteresseerd in wat me‑
dici op criminologisch terrein ontdekt hadden. Maar dat was niet wat 
het reclasseringsblad schreef. Het artikel was bedoeld als een aanval. 
En zo werd het ook gelezen.60

 Nadat de pers als een bok op de haverkist was gesprongen,61 vroeg 
het communistische kamerlid Joop Wolff over de benoeming een in‑
terpellatie aan. Daarin citeerde hij uitvoerig uit een wetenschappelijk 
artikel dat Buikhuisen in een Frans tijdschrift had gepubliceerd (‘net 
zo goed als je domme, gemiddeld intelligente en hyper‑intelligente 
mensen hebt, moet je ook de mensen kunnen ordenen op een conti‑
nuüm van wéinig‑crimineel tot zwaar‑delinquent’), voegde eraan toe 
dat hij nog een hele map met dergelijke uitspraken had en ging over 
tot een oordeel. Daartoe verwees hij niet alleen naar de negentiende‑
eeuwse Italiaanse criminoloog Cesare Lombroso, grondlegger van de 
biocriminologie, maar ook naar de Tweede Wereldoorlog, in het bij‑
zonder naar de medische experimenten die de nazi’s uitgevoerd had‑
den. ‘Niet omdat criminologie of Justitie zich in Nederland op dat peil 
beweegt. Dat is beslist niet het geval. Maar omdat er best een historisch 
besef mag zijn.’62

 Hoewel op één na (de psp) geen van de partijen de plannen van 
Buikhuisen met nazisme in verband bracht, was het grote woord geval‑
len. En het was via Hugo Brandt Corstius onder zijn alias Piet Grijs dat 
het uitgangspunt werd van een affaire.

Op 6 mei 1978 publiceerde Grijs in Vrij Nederland een eerste column 
over Buikhuisen. Zoals zovele medewerkers van het weekblad kwam 
ook hij uit de Propria Cures‑stal. Daar bezigde hij eind jaren vijftig al 
de toon die hij in tegenstelling tot de meeste van zijn mederedacteuren 
altijd zou blijven bezigen: polemisch en literair in de zin van (bewust) 
overdreven. In ieder geval reageerde hij op deze wijze op de plannen 
van Buikhuisen, onder meer door de man en zijn denkbeelden al in 
zijn eerste column met nazisme in verband te brengen.

De voorganger van de voorganger van Buikhuisen63 was bovenmate ge‑
interesseerd in de misdadigheid van de joden. Buikhuisen zal het bij de 
Surinamers gaan zoeken.
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Het was een spoor dat Grijs in een lange reeks columns zou vervolgen. 
Weliswaar sneed hij daarbij talloze thema’s aan maar de rode draad 
was duidelijk: Buikhuisen was een gevaar voor de samenleving en 
moest bezworen worden. Gemakkelijk was dat volgens Grijs niet want 
naast Buikhuisen bestond een nog groter gevaar: de steun die de man 
genoot in hoge regionen – waarmee in de eerste plaats natuurlijk Dries 
van Agt werd bedoeld.

Het angstige is dat deze aartsopportunist... nu het ogenblik rijp acht om 
met zijn fascistische ideeën voor de dag te komen. Merk op dat ik zeven 
weken [de column waarin dit stond was van 17 juni, zeven weken na de 
eerste column over Buikhuisen dus] dat woord ‘fascistisch’ vermeden 
heb. Maar óf je gebruikt die kwalificatie nooit, óf je gebruikt hem nu... 
Vergeet niet dat ook Van Agt eens de naam had ‘progressief’ te zijn. 
Nu snuift hij dat het gezonde volksgevoel rijp is voor een biologische 
aanpak.

In een volgende column – die van 24 juni – ging Grijs nog een stapje 
verder door niet alleen Van Agt (en natuurlijk Buikhuisen) van fas‑
cisme te beschuldigen maar ‘minstens een miljoen Nederlanders’ met 
hen. Hij gaf toe dat deze enorme groep zich moeilijk omschrijven liet. 
‘Vroeger zei je: “De Telegraaf”, maar zo eenvoudig is het niet.’ Grijs had 
de groep wel eens in Brabant en Limburg gelokaliseerd, ook wel op de 
terrasjes van Zandvoort, verder bij aannemers, makelaars, oplichters. 
Maar het was allemaal niet bevredigend. Toch bestonden ze, die fascis‑
ten. Tot op heden werden ze niet geduld maar daarin zou volgens Grijs 
dankzij Buikhuisen, Van Agt en hun medestanders wel eens verande‑
ring kunnen komen.

Het verschil tussen Glimmerveen [voorman van de extreemrechtse Ne‑
derlandse Volks‑Unie] en Buikhuisen is een academische opleiding. 
Glimmerveen zit in de gevangenis. Buikhuisen wordt hoogleraar.

Met de tijd werden de columns van Grijs over Buikhuisen doller, de 
vergelijkingen grover, de beledigingen ernstiger. Op 8 juli luidde de 
kop ‘Nazi‑Duitsland en Zuid‑Afrika’. De inhoud laat zich raden. In 
september was het instituut waar Buikhuisen werkte gedegradeerd tot 
‘hoerig’ en de man tot ‘een volslagen onbenul’. Eenmaal zover werd 
steeds minder op de zaak, steeds meer op de man gespeeld. Uitein‑
delijk bleek Buikhuisen een ‘kale, impotente carrièrewetenschapper’, 
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een ‘slangenbezweerder’, ‘bedrieger’, ‘verblinde vakidioot’, ‘aartsop‑
portunist’ en ‘domme charlatan’.
 De gevolgen waren niet gering. In een van zijn columns had Grijs 
voorspeld dat Buikhuisen tijdens zijn oratie ‘uit naam van gevangenen 
en kinderen’ met tomaten bekogeld zou worden. Zo gebeurde. In de 
woorden van Buikhuisen zelf:

Op mijn oratie stormden met kettingen bewapende personen binnen 
en werden rookbommen gegooid. Er waren bommeldingen op het in‑
stituut waar ik werkte, ik werd bekogeld en bedreigd tijdens lezingen.64

Het eind van het liedje liet weliswaar nog jaren op zich wachten maar 
was onafwendbaar: Buikhuisen zegde het academische wereldje vaar‑
wel en ging zich aan andere zaken wijden. Het zou onjuist zijn te doen 
voorkomen alsof dit alleen het gevolg was van wat hijzelf een linkse 
hetze noemde. Er was meer aan de hand: onduidelijk omschreven on‑
derzoek, conflicten in de vakgroep, gebrekkige kennis van de biologie. 
Maar als dergelijke zaken de kern van het probleem waren geweest, 
was het vermoedelijk bij een conflict gebleven. Nu groeide dat conflict 
uit tot een maatschappelijke affaire en die affaire tot een persoonlijk 
drama. De reden? Buikhuisen overtrad een norm – en niet zomaar 
een: hij overtrad een norm die gerelateerd was aan de oorlog. Dat kost‑
te hem de kop.

De Joodse Raad & Herzberg

Het bestaan van een norm ter beoordeling van oorlogsgebeurtenissen 
bleek eind jaren zeventig, begin tachtig uit nog een ‘affaire’ – althans 
een aanzet daartoe. Deze affaire was uitvloeisel van het vele dat in de 
loop van jaren door Abel Herzberg, Hannah Arendt, Raul Hilberg, Jac‑
ques Presser, Loe de Jong en anderen over joods verzet, joodse pas‑
siviteit en in het bijzonder de Joodse Raad was gepubliceerd.65 Het 
groeiend besef van de verschrikkingen van de Shoah aan het eind van 
de jaren zeventig maakte een definitief oordeel over deze zaken des te 
noodzakelijker. Waren de joden net zoals de Puttenaren ‘medeschul‑
dig’ geweest aan hetgeen hun overkomen was? Hadden zij zich moe‑
ten verzetten? Hadden zij zich kunnen verzetten? Meer nog: hadden 
zij het eigenlijk wel geprobeerd?
 Hoewel dergelijke vragen ook in de naoorlog gesteld waren, werden 
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ze meestal weggeschoven als te pijnlijk en ongepast. In Onderdrukking 
en Verzet had Herzberg het dilemma ‘opgelost’ door de klemtoon te 
leggen op de mogelijkheden (tot verzet). Die waren er volgens hem 
niet geweest. Presser weigerde te erkennen dat de joden zich niet ver‑
zet hadden en wijdt daarom een uitvoerige passage aan het thema. Het 
is de opening van het tweede deel van Ondergang. Loe de Jong verzacht 
het thema van de joodse passiviteit (die hij niet ontkent)66 door net als 
bij de Nederlandse Unie en in overeenstemming met de suggestie van 
Presser alle verantwoordelijkheid bij de leiders te leggen.
 Dit standpunt viel eind jaren zeventig, begin tachtig zo goed dat het 
door Herzberg, Presser en De Jong gesignaleerde verschil tussen doel 
(redding van de joodse gemeenschap) en effect (opoffering van die‑
zelfde gemeenschap)67 naar de achtergrond verdween en plaatsmaakte 
voor een meedogenloos verwijt. Zo verscheen in 1979 een facsimile 
van het tijdschrift dat de Raad tijdens de oorlog gepubliceerd had, Het 
Joodsche Weekblad. De uitgave werd voorafgegaan door een uitvoerige 
inleiding van de toenmalige voorzitter van de Anne Frank Stichting, 
Dick Houwaart. Daarin verklaarde hij onomwonden dat het blad nooit 
had mogen verschijnen. Het was een ‘rampzalige vergissing’ en had 
bijgedragen aan
 

de snelle deportatie van meer dan honderdduizend mensen... Het be‑
vorderde angst, verslagenheid en gelatenheid... [en] functioneerde als 
een gedrukt ghetto... Het Joodsch Weekblad is... een instrument ge‑
weest in handen van moordenaars. Duivelse moordenaars, die hun aan‑
staande slachtoffers zelf hun miljoenvoudig graf lieten beschrijven.68

Enkele jaren nadien publiceerde Hans Knoop, op dat moment vooral 
bekend vanwege zijn rol in de Mentenaffaire, een boek waarin hij de 
Joodse Raad eveneens hard viel. ‘Asscher en Cohen [de voormannen 
van de Raad] hebben gefaald in een maatschappij die goeddeels faalde,’ 
luidde zijn conclusie. Slechts in één opzicht zouden zij geslaagd zijn, 
namelijk in het redden van een joodse bovenlaag (waartoe zijzelf be‑
hoorden) ten koste van het joodse proletariaat. Daarmee hadden de 
joodse voormannen volgens Knoop de lijn van verleden naar heden 
doorgetrokken en geïllustreerd dat de oorlog niet meer was dan een 
dramatisch tussenstation in een maatschappij waarin slechts een elite 
het waard was gered te worden. Vandaar dat Knoop sprak van ‘het Jood‑
sche Ver‑Raad’.69 Abel Herzberg, de aloude verdediger van de Raad, 
tekende tegen dit oordeel scherp protest aan. Knoop wist waarom.
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Als oud‑redacteur van het schandelijke Joodsche Weekblad, lid van de 
culturele commissie van de Joodsche raad en naoorlogs advocaat van 
Asscher heeft hij [Herzberg] er nooit geheim van gemaakt aan welke 
kant hij stond en nog steeds staat, namelijk de verkeerde.70

Evenals Van Agt en Buikhuisen zou dus ook Herzberg buiten ‘onze 
democratie’ staan en onvoldoende doen dan wel gedaan hebben om 
herhaling van de toenmalige vreselijkheden te voorkomen. Al is dit 
een buitengewoon unfair oordeel, het deed in joodse kring sinds lang 
de ronde. Rond 1980 drong het ook daarbuiten door. De ondertussen 
hoogbejaarde Herzberg deed weinig het tegen te gaan en bleef weige‑
ren oorlogszaken scherp te slijpen. Dat had hij altijd gedaan: in Amor 
fati, in zijn verdediging van de voormannen van de Joodse Raad, in‑
zake de doodstraf van Willi Lages, tijdens het Eichmannproces, in zijn 
pleidooi voor vrijlating van de Drie van Breda en uiteindelijk zelfs in de 
zaak‑Aantjes.71 Hij kon het zich permitteren want was een belangrijk 
zionist, een invloedrijke chroniqueur van het oorlogsverleden en een 
gedreven hoewel in de loop van de tijd steeds kritischer verdediger van 
de Israëlische zaak. Herzberg was kortom een van Nederlands meest 
vooraanstaande joden, bovendien te oud om, behalve door een heet‑
gebakerde figuur als Hans Knoop, serieus zwartgemaakt te kunnen 
worden. Anderen hadden zoveel voordelen niet.

Luns

Op 1 maart 1979 onthulde het Algemeen Dagblad dat mr. Joseph Luns 
tussen 1933 en 1936 lid van de nsb was geweest. Hoewel het ook in 
dit geval niet de eerste keer was dat het gerucht de ronde deed,72 had 
het nooit aandacht getrokken. Dat veranderde toen een stel Groningse 
speurneuzen de krant tipten, deze bij het riod navraag deed en een 
bevestigend antwoord ontving. Nog dezelfde dag waren de poppen 
aan het dansen. De avondkranten brachten het nieuws met grote kop‑
pen, zo ook het Journaal. Het toonde een fragment uit een interview 
van Jaap van Meekren met Luns dat diezelfde avond in zijn geheel 
uitgezonden werd. De volgende dag brachten de ochtendkranten het 
nieuws, kwamen de avondkranten erop terug en toonde het Journaal 
interviewtjes met zowel Loe de Jong als de minister van Cultuur, Re‑
creatie en Maatschappelijk Werk, Til Gardeniers. Kortom, begin maart 
1979 was er geen Nederlander die het niet wist, althans had kunnen 
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weten: Luns was ‘fout’ geweest. Nou ja, ‘fout’? Dat was waar het om 
ging: inhoud en betekenis van dat schijnbaar simpele woordje.
 Luns zelf had zich ondertussen naar het riod begeven om de stuk‑
ken met eigen ogen te zien. En inderdaad, ontkennen kon hij het niet. 
‘Ja, ’t staat er,’ zou hij volgens de kop in een van de kranten gezegd 
hebben. Bedoeld werd: het stond zwart‑op‑wit dat de voormalige Ne‑
derlandse minister van Buitenlandse Zaken en huidige Secretaris‑Ge‑
neraal van de nato gedurende drie jaar lid van de nsb was geweest. Of 
zoals de Volkskrant met grote nauwkeurigheid omschreef:

Kring 24 nsb (Stadionkwartier); Groep 2 Blok 2B; Groepsnummer 91; 
Stamboeknummer 5399; Luns, J.M.A.; Valeriusstraat 49, tel. 26182; 
Amsterdam; ongehuwd; geboren: 1911; godsdienst: RK; contributie 
f 0,50‑6.00 per jaar; dienstplicht vervuld bij de Koninklijke Marine; ge‑
noten onderwijs: gymnasium, student (jur. Kandidaat); lid geweest van 
een politieke partij: nee.73

Tot zover leek weinig discussie mogelijk. Maar de vervolgvragen wa‑
ren legio. Kon iemand met een nsb‑verleden namens de Nederlandse 
(‘onze’) democratie een hoge, internationale post bekleden? Was hier 
sprake van een onuitwisbare smet of van een vergissinkje? Had Luns 
als nsb’er iets gedaan? Zo ja, wat? Op de achtergrond schemerde tel‑
kens weer de hamvraag: in hoeverre was iemand met fascistoïde sym‑
pathieën (mede)verantwoordelijk voor massamoord?
 De zaak werd spoedig gecompliceerd doordat de persoon in kwestie 
beweerde dat niet hij maar zijn broer voor de inschrijving verantwoor‑
delijk was geweest. Hoewel deze ‘smoes’ – dat was het naar later bleek 
–74 veelal met hoongelach werd ontvangen, werd hij door sommigen 
toch serieus genomen. Zoiets was theoretisch immers mogelijk: dat je 
formeel ergens lid van bent maar tegelijkertijd niet. Of kon dat niet? 
De vraag kreeg, hoe onbelangrijk ook, veel aandacht.
 Mede omdat de internationale pers zich ernstig zorgen leek te ma‑
ken over de positie van Luns, kwam de zaak een week na openbaar‑
making in de Kamer. De PvdA betoogde bij monde van Joop Den Uyl 
dat een eventueel lidmaatschap van Luns niet zo ernstig was75 maar 
dat het wel belangrijk was dat een man op zijn positie de waarheid 
spreekt. Ruud Lubbers, fractievoorzitter van het cda, tilde ook niet zo 
zwaar aan de zaak en hechtte vooral belang aan de opmerking van Loe 
de Jong dat Luns niets kwalijks had gedaan. Hiermee kwam ook de 
rol van het riod en zijn directeur weer ter sprake, met daarbij de on‑
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vermijdelijke vraag hoeveel van dergelijke verrassingen er nog meer 
verwacht konden worden. Op deze wijze ging het debat voort, in een 
sfeer van groeiend ongenoegen en toenemende onduidelijkheid. Want 
waar ging het nu eigenlijk over? Over Luns, de nsb, de broer, de nato, 
het riod, een doofpot? Over één zaak waren allen het eens. Hij werd 
het beste geformuleerd door Marcus Bakker van de cpn. Dat de sfeer 
veranderd was: dat feiten die voorheen nauwelijks betekenis hadden, 
nu van groot belang werden geacht. ‘In de vijftiger jaren kon je een he‑
leboel op je geweten hebben en hier toch nog achter de regerings‑tafel 
zitten. Maar die tijd is voorbij.’76

Van Rappard

Hoezeer het grijze oorlogsbeeld eind jaren zeventig ‘definitief’ tot 
het verleden behoorde, bleek tot slot uit de reacties op de twee dikke 
boeken die ‘Rolly’ van Rappard een half jaar na de Lunsaffaire publi‑
ceerde. Hierin werd scherpe kritiek geleverd op het volgens de auteur 
heersende, vooral door De Jong verkondigde oorlogsbeeld. Deze kri‑
tiek was in zoverre bijzonder dat hij uit rechtse hoek kwam. In de jaren 
zeventig had slechts één ander uit die hoek de durf gehad De Jong 
aan te vallen. Dat was de al genoemde H.W. van der Vaart Smit. Hij 
was echter fout geweest en werd mede daarom door niemand serieus 
genomen. Fout was Van Rappard, ondanks de gratuite bewering van 
een enkeling,77 echter niet geweest. Hij had zich als burgemeester van 
Gorkum zelfs zonder meer goed gedragen,78 om die reden gedurende 
anderhalf jaar gevangen gezeten en voor bijvoorbeeld het bevrijdings‑
nummer van Vrij Nederland een uitvoerige tekst geschreven. Maar hij 
was wel rechts, zeer rechts zelfs, en dus een groot tegenstander van 
het fenomeen dat in de loop van de jaren zestig en zeventig welhaast 
magische proporties aannam, nogmaals en voor het laatst: ‘onze de‑
mocratie’. Omdat Van Rappard geen enkele zin had zijn weerzin daar‑
tegen te verhullen, raakte hij steeds verder op een zijspoor. Het remde 
hem niet, integendeel, het sterkte hem in zijn overtuiging. Ditzelfde 
gebeurde met betrekking tot zijn mening over het oorlogsbeeld van 
Loe de Jong. Dát was volgens Van Rappard pas fout. De werkelijkheid 
was conform hetgeen secretaris‑generaal Frederiks, Hirschfeld, Kor‑
tenhorst, Lunshof en tal van anderen in de naoorlog beweerd hadden: 
complex. Vandaar de titel van zijn boek: Hoe was het ook weer – vreemd 
genoeg zonder vraagteken. Het antwoord op de door de auteur zelf 
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gestelde vraag luidde: in ieder geval niet zoals De Jong en talloze ande‑
ren in zijn voetspoor beweerden. De Jong had in Londen gezeten. Hij 
kwam uit de sdap. Hij was joods. Hoe kon je van hem een goed beeld 
van de oorlog verwachten? Dat kon je niet, stelde Van Rappard, en

het gaat er bij mij ook niet om die menselijk gesproken zo begrijpelijke 
eenzijdigheid... als een persoonlijke tekortkoming te brandmerken... 
Maar de werkelijkheid, zoals wij, die er midden in gezeten hebben, 
moesten ondergaan, was anders dan het beeld dat Dr. De Jong de gene‑
raties, die na ons zijn gekomen, voortoveren wil.

Het waren volgens Van Rappard niet zozeer de door De Jong vermelde 
feiten die onjuist waren. Die klopten wel. Het was de verpakking die 
verkeerd was. Het was de teneur, de context, het woordgebruik, de sug‑
gestie, kortom het was de interpretatie.

In menig geval van hem onwelgevallige figuren, waarvan er velen zijn, 
welke hij in persoon zelfs nimmer heeft ontmoet, maakt hij van betrok‑
kenen een karikatuur of stelt hen in een bolle kermisspiegel te kijk. Vol‑
strekt honorabele mensen zien zich bovendien verlaagd tot object van 
meer of mindere verdachtmaking... terwijl... in precies dezelfde situatie 
met betrekking tot anderen een mate van vergoelijking [wordt] betracht, 
die slechts bevreemding wekken kan.79

Het was hetzelfde dat meelezer Van der Kooy met betrekking tot 
Hirschfeld, Herzberg over de Joodse Raad, de voormannen van de 
Unie en tallozen met betrekking tot Nederlands‑Indië80 betoogd had‑
den. Eind jaren zeventig was er echter niemand, bijna niemand81 die 
een dergelijke mening serieus nam, zeker niet als zij afkomstig was van 
een heetgebakerde rechtsradicaal als Van Rappard. Hij hoorde er niet 
bij, was een lopend fossiel, dom, fout of hoe je het ook noemen wilt. 
Vandaar dat hij in de provinciale pers van fascisme werd beschuldigd82 
en door Jan Blokker in de Volkskrant simpelweg werd afgeschreven:

Op het moment dat Romein tot waakzaamheid tegen het fascisme op‑
riep, op het moment dat Hitler Spanje liet bombarderen, op het mo‑
ment dat een eenvoudige hardloper weigerde de Olympische Spelen in 
Berlijn bij te wonen – was je fout als je in 1937 met je vrouw ter gelegen‑
heid van een gezellig bijenhouderscongres [Van Rappard was actief als 
imker] door Duitsland toerde. Zo eenvoudig is dat.83
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Inderdaad, zo eenvoudig leken de zaken rond 1980 te liggen. Het 
bleek toen de oorlog in de jaren die volgden een steeds vagere, ruimere 
en dus meer symbolische betekenis kreeg. Dat gebeurde op hetzelfde 
moment dat de afstand toenam en de gebeurtenissen dus ook afstan‑
delijker werden bekeken. In het spanningsveld tussen deze twee polen 
speelt zich de voorlopig laatste fase van de nasleep van de Tweede We‑
reldoorlog af.




